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Κιηληθά δείγκαηα
1. Κιηληθά δείγκαηα πνπ ιακβάλνληαη από ην θαηώηεξν αλαπλεπζηηθό αλακέλεηαη λα
έρνπλ πςειόηεξε δηαγλσζηηθή αμία από δείγκαηα ηνπ αλώηεξνπ αλαπλεπζηηθνύ
ζπζηήκαηνο. Ο Παγθόζκηνο Οξγαληζκόο Υγείαο (WHO) ζπζηήλεη λα ιακβάλνληαη θιηληθά
δείγκαηα από ην θαηώηεξν αλαπλεπζηηθό ζύζηεκα, όπσο πηπέια, ελδνηξαρεηαθέο
εθθξίζεηο ή βξνγρνθπςειηδηθό έθπιπκα, όπνηε απηό είλαη εθηθηό. Εάλ νη αζζελείο δελ
εκθαλίδνπλ ζπκπηώκαηα ή ζεκεία ινίκσμεο θαηώηεξνπ αλαπλεπζηηθνύ ή εάλ ε ιήςε
δείγκαηνο από ην θαηώηεξν αλαπλεπζηηθό δελ είλαη εθηθηή, ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη
θιηληθά δείγκαηα από ην αλώηεξν αλαπλεπζηηθό, όπσο ξηλνθαξπγγηθέο εθθξίζεηο ή
ζπλδπαζκόο δεηγκάησλ ξηλνθαξπγγηθνύ θαη ζηνκαηνθαξπγγηθνύ επηρξίζκαηνο.
Κιηληθό δείγκα
Ρηλνθαξπγγηθό επίρξηζκα
Ρηληθό επίρξηζκα ή ξηληθό έθπιπκα
θαη πιηθό ξηληθήο αλαξξόθεζεο
πλδπαζκόο ξηλνθαξπγγηθνύ ή
ξηληθνύ επηρξίζκαηνο κε
ζηνκαηνθαξπγγηθό επίρξηκα
Πηύεια
Τιηθό ελδνηξαρεηαθήο αλαξξόθεζεο
Βξνγρνθπςειηδηθό έθπιπκα
Βηνςία από ηξαρεία/πλεύκνλεο

Τιηθό κεηαθνξάο

Οδεγία

Απνζηεηξσκέλν θηαιίδην
πνπ πεξηέρεη 1-3 ml
εηδηθνύ πιηθνύ κεηαθνξάο
ηώλ , ην νπνίν παξέρεηαη
από ην εξγαζηήξην

Πξνζνρή: Σηπιεόο κε άμνλα από
αινπκίλην ή πιαζηηθό θαη βύζκα
από ζπλζεηηθό πιηθό (π.ρ.
πνιπεζηέξα ή Dacron).
Όρη βακβαθνθόξνη ζηπιενί

Απνζηεηξσκέλν θελό
θηαιίδην

Σε δηαζσιελσκέλνπο αζζελείο

Απνζηεηξσκέλν θελό
θηαιίδην

PM (λεθξνηνκηθό πιηθό)

Ο εηδηθόο ζηπιεόο θαη ην ζσιελάξην κε ην πιηθό ζπληήξεζεο θαη κεηαθνξάο θιηληθώλ
δεηγκάησλ ηνπ αλαπλεπζηηθνύ γηα ηνλ έιεγρν ηνπ 2019-nCoV πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ
παξαπάλσ πίλαθα, είλαη ηα ίδηα κε απηά πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηνλ έιεγρν γηα ηνύο
γξίπεο.
Σηελ πεξίπησζε όπνπ ν αξρηθόο εξγαζηεξηαθόο έιεγρνο αζζελνύο γηα ηνλ νπνίν
ππάξρεη έληνλε ππνςία όηη εκθαλίδεη ινίκσμε από 2019-nCoV είλαη αξλεηηθόο, ζα
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πξέπεη λα επαλαιακβάλεηαη ιήςε θιηληθώλ δεηγκάησλ από πνιιαπιέο ζέζεηο ηνπ
αλαπλεπζηηθνύ ζπζηήκαηνο. Επηπιένλ θιηληθά δείγκαηα, όπσο αίκα, νύξα θαη θόπξαλα,
κπνξεί λα ζπιιερζνύλ, πξνθεηκέλνπ λα ειεγρζεί ε παξνπζία θαη ε απνβνιή ηνπ ηνύ από
δηαθνξεηηθά βηνινγηθά πιηθά.
2. Όηαλ γίλνπλ δηαζέζηκεο θαηάιιειεο νξνινγηθέο εμεηάζεηο, ζπζηήλεηαη ιήςε δεύγνπο
δεηγκάησλ νξνύ, κε δηαθνξά 14 εκέξεο, γηα αλίρλεπζε αληηζσκαηηθήο απάληεζεο, εθόζνλ
είλαη εθηθηό.
Σημειώνεηαι όηι η ανίσνεςζη κάποιος άλλος αναπνεςζηικού παθογόνος δεν αποκλείει ηο
ενδεσόμενο λοίμωξηρ και με ηο νέο κοποναϊό 2019-nCoV, δεδομένων ηων πεπιοπιζμένων
ζηοισείων πος είναι μέσπι ζηιγμήρ διαθέζιμα ζσεηικά με ηο πόλο ηων ζςν-λοιμώξεων.
Οδεγίεο δηαρείξηζεο θιηληθώλ δεηγκάησλ γηα εξγαζηεξηαθό έιεγρν γηα ην λέν θνξνλατό
2019-nCoV
Όια ηα δείγκαηα πνπ ζπιιέγνληαη γηα ηελ εξγαζηεξηαθή δηεξεύλεζε θξνπζκάησλ ππόπησλ
γηα ινίκσμε από ην λέν θνξνλατό, πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη σο δπλεηηθά κνιπζκαηηθά θαη
θαηά ζπλέπεηα νη επαγγεικαηίεο πγείαο πνπ εκπιέθνληαη ζηε ζπιινγή, ζπζθεπαζία,
απνζήθεπζε θαη κεηαθνξά ηνπο πξέπεη λα εθαξκόδνπλ ηα ελδεδεηγκέλα κέηξα ειέγρνπ θαη
πξόιεςεο δηαζπνξάο, ώζηε λα ειαρηζηνπνηεζεί ν θίλδπλνο έθζεζεο ζην παζνγόλν.
Οη επαγγεικαηίεο πγείαο πνπ ζπιιέγνπλ δείγκαηα γηα εξγαζηεξηαθό έιεγρν από ύπνπηα
θξνύζκαηα ζα εθαξκόδνπλ ηνλ θαηάιιειν εμνπιηζκό αηνκηθήο πξνζηαζίαο (π.ρ. γάληηα,
κάζθα FFP2, πξνζηαηεπηηθά γπαιηά, ξόκπα κε καθξηά καλίθηα).
Εάλ ην δείγκα ζπιιερζεί ζε ζπλζήθεο πξόθιεζεο αεξνιύκαηνο (π.ρ. ελδνηξαρεηαθή
δηαζσιήλσζε, κε επεκβαηηθόο κεραληθόο αεξηζκόο, θαξδηναλαπλεπζηηθή αλαδσνγόλεζε,
βξνγρνζθόπεζε), ην πξνζσπηθό πξέπεη λα εθαξκόδεη:
 κάζθεο πςειήο αλαπλεπζηηθήο πξνζηαζίαο (FFP3).
 Οθζαικηθή πξνζηαζία/πξνζηαζία πξνζώπνπ (αζπίδα πξνζώπνπ ή
πξνζηαηεπηηθά γπαιηά επξέσο πεδίνπ)
 Καζαξή κε απνζηεηξσκέλε αδηάβξνρε ξόκπα κε καθξηά καλίθηα θαη εάλ δελ
είλαη δηαζέζηκε αδηάβξνρε πνδηά γηα πξνζηαζία από ελδερόκελε δηαβξνρή
ηεο ξόκπαο από κεγάιε πνζόηεηα βηνινγηθώλ πγξώλ.
 Γάληηα κηαο ρξήζεσο (απνζηεηξσκέλα όηαλ ε δηαδηθαζία ην απαηηεί).
 Υγηεηλή ησλ ρεξηώλ.
 Η εθαξκνγή θαη ε αθαίξεζε ηνπ εμνπιηζκνύ αηνκηθήο πξνζηαζίαο πξέπεη λα
γίλεηαη ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ ΠΟΥ.
Οη ρεηξηζκνί απηνί ζα πξέπεη λα δηελεξγνύληαη ζε επαξθώο αεξηδόκελν ζάιακν ή ζε ζάιακν
αξλεηηθήο πίεζεο εάλ είλαη εθηθηό. Ο αξηζκόο ησλ επαγγεικαηηώλ πγείαο ζην ζάιακν, ζα
πξέπεη λα πεξηνξίδεηαη ζην ειάρηζην απαξαίηεην.
Επίζεο, ν θαζαξηζκόο θαη ε απνιύκαλζε ησλ επηθαλεηώλ κε απνξξππαληηθό θαη λεξό θαζώο
θαη ε ρξήζε ησλ θνηλώλ απνιπκαληηθώλ (π.ρ. δηάιπκα ππνρισξηώδνπο λαηξίνπ) είλαη
επαξθήο. Η δηαρείξηζε ηνπ ηκαηηζκνύ, ησλ ζθεπώλ εζηίαζεο θαη ησλ κνιπζκαηηθώλ
απνξξηκκάησλ ζα γίλεηαη ζύκθσλα κε ηηο ζπλήζεηο θαη πξνθαζνξηζκέλεο δηαδηθαζίεο
αζθαιείαο.
ΔΘΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΌ ΓΗΜΟΙΑ ΤΓΔΙΑ
ΣΜΗΜΑ ΠΑΡΔΜΒΑΔΩΝ Δ ΥΩΡΟΤ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΓΔΙΑ
Σηλ. 2105212000 www.eody.gov.gr

2

Γηα ηε κεηαθνξά ησλ θιηληθώλ δεηγκάησλ ζην εξγαζηήξην πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ε εηδηθή
ηξηπιή ζπζθεπαζία γηα ηε κεηαθνξά θιηληθώλ δεηγκάησλ (ηξηπιό θνπηί, βιέπε παξάξηεκα).
Η κεηαθνξά ησλ δεηγκάησλ ζα πξέπεη λα γίλεηαη ρέξη κε ρέξη, όπνπ απηό είλαη δπλαηό θαη λα
κε ρξεζηκνπνηνύληαη ηα ζπζηήκαηα κεηαθνξάο πεπηεζκέλνπ αέξα (νβίδα).
Σν θιηληθό δείγκα ζην πιηθό κεηαθνξάο κπνξεί λα ζπληεξεζεί ζε θνηλό ςπγείν ζηε
ζπληήξεζε (+4C). Σν δείγκα κπνξεί λα θξαηεζεί ζην ςπγείν ην πνιύ έσο 3 εκέξεο. Η
κεηαθνξά ηνπ δείγκαηνο γίλεηαη ζε πάγν κε ηξηπιή ζπζθεπαζία. Επίζεο ζα πξέπεη λα
ελεκεξώλεηαη ην Κέληξν Επηρεηξήζεσλ ηνπ ΕΟΔΥ.
Ο εξγαζηεξηαθόο έιεγρνο γηα ην λέν θνξνλατό 2019-nCoV δύλαηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί ζε
νπνηνδήπνηε από ηα παξαθάησ εξγαζηήξηα:
1. Δζληθό Δξγαζηήξην Αλαθνξάο Γξίπεο θαη ινηπώλ Αλαπλεπζηηθώλ Ιώλ Ννηίνπ
Διιάδνο, Διιεληθό Ιλζηηηνύην Παζηέξ
2. Κέληξν Αλαθνξάο Γξίπεο Β. Διιάδνο, Β' Δξγαζηήξην Μηθξνβηνινγίαο
Ιαηξηθό Σκήκα, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο
3. Δξγαζηήξην Μηθξνβηνινγίαο, Ιαηξηθή ρνιή, Δζληθό θαη Καπνδηζηξηαθό
Παλεπηζηήκην Αζελώλ
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ
Σξηπιό θνπηί - πεξηγξαθή

Δηθόλα 1: Παξάδεηγκα ζπζηήκαηνο ηξηπιήο ζπζθεπαζίαο γηα ηε ζπζθεπαζία θαη
ζήκαλζε «Καηεγνξία A, Λνηκώδεο παξάγσλ» (Reference WHO Guidance on regulations
for the Transport of Infectious Substances 2011-2012)
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Αξρηθή ζπζθεπαζία
1. Υδαηνζηεγέο δνρείν κε εηηθέηα, πνπ πεξηνξίδεη θάζε δηαξξνή θαη πεξηέρεη ην δείγκα.
Γηα πεξηζζόηεξα από έλα δείγκαηα, θάζε θηαιίδην ζα πξέπεη λα είλαη ηπιηγκέλν
κεκνλσκέλα κε απνξξνθεηηθό πιηθό γηα λα κε ζπάζεη ζηε κεηαθνξά.
Γεύηεξε ζπζθεπαζία
1. Απνξξνθεηηθό πιηθό πνπ πεξηθιείεη ηελ αξρηθή ζπζθεπαζία, δειαδή ην πδαηνζηεγέο
δνρείν πνπ πεξηέρεη ην δείγκα
2. Υδαηνζηεγέο αλζεθηηθό δνρείν πνπ πεξηνξίδεη θάζε δηαξξνή θαη εζσθιείεη ηελ αξρηθή
ζπζθεπαζία
Σειηθή ζπζθεπαζία
1. Δνρείν/θνπηί πνπ πεξηιακβάλεη ηε δεύηεξε ζπζθεπαζία θαη πξνζηαηεύεη ην
πεξηερόκελν από επηξξνέο ηνπ εμσηεξηθνύ πεξηβάιινληνο ( θπζηθή θαηαζηξνθή,
λεξό). Η ηειηθή ζπζθεπαζία ζα πξέπεη λα είλαη πδαηνζηεγήο ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ
ρξεηάδεηαη γηα ηε κεηαθνξά ηνπ δείγκαηνο πγξόο πάγνο.
Η ηειηθή ζπζθεπαζία πξέπεη λα θέξεη εηηθέηα θηλδύλνπ γηα κνιπζκαηηθά πιηθά,
ηδηαίηεξα όηαλ πξόθεηηαη λα γίλεη κεηαθνξά κε κέζα ζπγθνηλσλίαο θαζώο θαη εηδηθή
εηηθέηα πξνζαλαηνιηζκνύ ζπζθεπαζίαο.
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