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Νοέμβπιορ 2014
ε πεπίπηυζη νεκπού λόγυ πιθανού ή ύποπηος αιμοππαγικού πςπεηού Ebola η
νεκποηομή ππέπει να αποθεύγεηαι. Δάν κπιθεί απαπαίηηηο να γίνει, ππέπει να
ππαγμαηοποιηθεί ζε ειδικό διαμοπθυμένο σώπο πος να παπέσει ηη δςναηόηηηα
διενέπγειαρ νεκποηομήρ ςτηλού κινδύνος. ε αςηήν ηην πεπίπηυζη οι σειπιζμοί ηος
νεκπού ζώμαηορ ππέπει να είναι οι λιγόηεποι δςναηοί. Η ζςγκεκπιμένη νεκποηομή
ππέπει να γίνει από εκπαιδεςμένο και έμπειπο πποζυπικό.
Δίναι απαπαίηηηο οι νεκποί πος παπαπέμπονηαι ζηην ιαηποδικαζηική ςπηπεζία από
σώποςρ παποσήρ ςπηπεζιών ςγείαρ, να ζςνοδεύονηαι από όλα ηα απαπαίηηηα έγγπαθα
και ιδιαίηεπα από αναλςηικό ιζηοπικό.
Α. ηο σώπο ηος νοζοκομείος
Καηά ην ρεηξηζκό ηνπ λεθξνύ ζώκαηνο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύληαη αληηθείκελα κηαο
ρξήζεσο.
Απνθπγή ηνπνζέηεζεο επηπιένλ ηκαηηζκνύ ζην λεθξό ζώκα.
Ο πξνεγνύκελνο ηκαηηζκόο πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί ζε εηδηθό ζάθν ζπιινγήο
κνιπζκαηηθνύ ηκαηηζκνύ.
Όια ηα πιηθά πνπ ζα απνξξηθζνύλ πξέπεη λα ηνπνζεηεζνύλ ζηνλ εηδηθό θάδν ησλ
κνιπζκαηηθώλ απνβιήησλ.
Τν λεθξό ζώκα πξέπεη λα ηπιίγεηαη ζε πιαζηηθό ζάβαλν.
Η κεηαθνξά ηνπ λεθξνύ ζώκαηνο ζην λεθξνζάιακν πξέπεη λα γίλεηαη κέζα ζε εηδηθό
ζάθν κεηαθνξάο λεθξνύ.
Ο ζάκορ νεκπού κλείνει επμηηικά, δεν ανοίγει ξανά και δεν αθαιπείηαι. Ο λεθξόο
ηνπνζεηείηαη ζην θέξεηξν εληόο ηνπ ζάθνπ. Ο λεθξόο πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί ζε
θέξεηξν κε απνξξνθεηηθή επέλδπζε πνπ θιείλεη εξκεηηθά.
Δελ γίλεηαη αηζζεηηθή παξέκβαζε ή ηαξίρεπζε ζην ζώκα ηνπ λεθξνύ.
Τν πξνζσπηθό πνπ ζα αζρνιεζεί ζε όιε ηε δηαδηθαζία ρξεζηκνπνηεί ηα ελδεδεηγκέλα
Μέηξα Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο (www.keelpno.gr).
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Β. Καηεςθςνηήπιερ οδηγίερ για πποζυπικό
Καηά ηη νεκποτία απαιηείηαι η σπήζη ηυν Μέηπυν Αηομικήρ Πποζηαζίαρ
(www.keelpno.gr).
Η έλδπζε κε ηνλ πξνζηαηεπηηθό εμνπιηζκό πξέπεη λα γίλεηαη ζηνλ πξνζάιακν.
Η αθαίξεζε ηνπ πξνζηαηεπηηθνύ εμνπιηζκνύ πξέπεη λα γίλεηαη κε κεγάιε πξνζνρή.
Ππέπει να αποθεύγεηαι οποιαδήποηε απποζηάηεςηη επαθή με ηο νεκπό, ηιρ
εκκπίζειρ αςηού και ηον ιμαηιζμό ηος.
Καηά ηελ αθαίξεζε ηνπ πξνζηαηεπηηθνύ εμνπιηζκνύ απαηηείηαη ζσολαζηική
εθαπμογή ηηρ ςγιεινήρ ηυν σεπιών.
Καλέλα πξνζσπηθό αληηθείκελν (βηβιία, ηζάληεο θ.α) δελ πξέπεη λα παξακέλεη κέζα
ζην λεθξνηνκηθό ζάιακν.
Ο λεθξνηνκηθόο ζάιακνο πξέπεη λα έρεη επαξθή αεξηζκό θαη θσηηζκό.
Σηνλ λεθξνηνκηθό ζάιακν πξέπεη λα παξαβξίζθεηαη ν κηθξόηεξνο δπλαηόο αξηζκόο
αηόκσλ.
Απαιηείηαι ιδιαίηεπη πποζοσή ζηη σπήζη ηυν αισμηπών ανηικείμενυν. Μεηά ην
πέξαο ησλ εξγαζηώλ πξέπεη λα απνξξίπηνληαη ζην εηδηθό θίηξηλν δνρείν.
Οπνηνζδήπνηε ηξαπκαηηζκόο ηνπ πξνζσπηθνύ πξέπεη λα αλαθέξεηαη άκεζα ζηελ
Επηηξνπή Ννζνθνκεηαθώλ Λνηκώμεσλ.
Πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύληαη πιηθά κηαο ρξήζεσο.
Τα δείγκαηα από ην λεθξό πξέπεη λα κεηαθέξνληαη ζε ζσιελάξηα ή δνρεία ζπιινγήο
κε βηδσηό πώκα. Τα δείγκαηα ζπζθεπάδνληαη θαη κεηαθέξνληαη ζύκθσλα κε ηηο
ππάξρνπζεο νδεγίεο αζθαινύο κεηαθνξάο δεηγκάησλ (www.keelpno.gr).
Η απνιύκαλζε ησλ επηθαλεηώλ, ησλ ηξνρειάησλ θαη ησλ ρώξσλ πξέπεη λα γίλεηαη κε
δηάιπκα ππνρισξηώδνπο Na (1000ppm ειεύζεξνπ ρισξίνπ).
Τα εξγαιεία πξέπεη λα ππνβάιινληαη ζε απνζηείξσζε.
Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο λεθξνηνκήο ην πξνζσπηθό δελ πξέπεη λα αγγίδεη κε ηα γάληηα
ηνπ θαλέλα ζεκείν ηνπ ρώξνπ (π.ρ. πόξηεο).
Με ην ηέινο ηεο λεθξνηνκήο ν λεθξόο πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη ζηνλ εηδηθό ζάθν
κεηαθνξάο λεθξνύ.
Γ. Καθαπιζμόρ και απολύμανζη
Η απνιύκαλζε ησλ νξηδόληησλ θαη θάζεησλ επηθαλεηώλ, ησλ ηξνρειάησλ θαη ησλ
ρώξσλ πξέπεη λα γίλεηαη κε δηάιπκα ππνρισξηώδνπο Na (1000ppm)
παξαζθεπαδόκελν ηε ζηηγκή ηεο ρξήζεο ηνπ.
Γηα ηνλ επαλαρξεζηκνπνηνύκελν εμνπιηζκό απαηηείηαη πςεινύ βαζκνύ απνζηείξσζε
αλάινγα κε ην πιηθό θαηαζθεπήο ηνπ εμνπιηζκνύ θαη ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή.
Τν πξνζσπηθό θαζαξηόηεηαο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεί ηα Μέηξα Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο
(www.keelpno.gr).
ε πεπίπηυζη απποζηάηεςηηρ έκθεζηρ ζε αίμα ή βιολογικά ςγπά ηος νεκπού με
αιμοππαγικό πςπεηό ππέπει ΑΜΔΑ να γίνεηαι πλύζιμο με άθθονο νεπό και ζαπούνι.
Πποκειμένος για επαθή με βλεννογόνοςρ, ππέπει αςηοί να ξεπλένονηαι με άθθονο νεπό
ή οθθαλμικό διάλςμα.
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