Πξνεηνηκαζία Υώξωλ Παξνρήο Τπεξεζηώλ Τγείαο γηα ηελ ππνδνρή αζζελώλ
κε πηζαλή ινίκωμε από αηκνξξαγηθό ππξεηό Ebola
πνπ δελ πξνζέξρνληαη κέζω ΔΚΑΒ
Οθηώβξηνο 2014
Α. Πξνεηνηκαζία ηωλ λνζνθνκείωλ
Με επζύλε ηεο Δηνίθεζεο ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Επηηξνπή Ννζνθνκεηαθώλ
Λνηκώμεσλ, ζα πξέπεη λα γίλνπλ νη απαξαίηεηεο πξνεηνηκαζίεο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ
πεξηζηαηηθώλ κε ζπκπηώκαηα ζπκβαηά κε πηζαλή ινίκσμε από αηκνξξαγηθό ηό Ebola ηόζν ζην
Τκήκα Επεηγόλησλ Πεξηζηαηηθώλ (ΤΕΠ) όζν θαη ζηνπο ρώξνπο λνζειείαο. Οη ζηόρνη είλαη:
ε έγθαηξε αλίρλεπζε ησλ αζζελώλ πνπ πιεξνύλ ηα θξηηήξηα ηνπ νξηζκνύ θξνύζκαηνο
πνπ ρξήδεη δηεξεύλεζεο ή είλαη πηζαλό γηα ινίκσμε από αηκνξξαγηθό ππξεηό Ebola,
κέζσ ηεο δηαινγήο ζηελ είζνδν ηνπ λνζνθνκείνπ
ε δηαζθάιηζε ζπλζεθώλ εμέηαζεο ή/θαη λνζειείαο πνπ απνηξέπνπλ ηελ
ελδνλνζνθνκεηαθή δηαζπνξά ηεο λόζνπ
ε άκεζε δήισζε ησλ ππό δηεξεύλεζε ή πηζαλώλ θξνπζκάησλ ζην ΚΕΕΛΠΝΟ
Πξέπεη λα έρεη εμαζθαιηζηεί εθ ησλ πξνηέξσλ ε νξγάλσζε θαη ε εύξπζκε ιεηηνπξγία ησλ
απαξαίηεησλ ρώξσλ γηα ηε δηαινγή θαη ηελ αξρηθή δηαρείξηζε ησλ πεξηζηαηηθώλ.
Σπγθεθξηκέλα, πξέπεη λα έρεη γίλεη πξόβιεςε γηα ηα παξαθάησ:
Απηόλνκνο ρώξνο (νηθίζθνο / πεξίπηεξν) ζηε θεληξηθή πύιε ηνπ λνζνθνκείνπ θαη πξηλ ηελ
είζνδν ζηα ΤΕΠ (αλ είλαη δπλαηό) από ηελ νπνία ζα πεξλνύλ όινη νη αζζελείο πνπ
πξνζέξρνληαη γηα ηελ αξρηθή δηαινγή. Σπληζηάηαη ε αλάξηεζε ελεκεξσηηθήο αθίζαο ζην
ζπγθεθξηκέλν ρώξν.
Εηδηθά δηακνξθσκέλνο ρώξνο απνκόλσζεο θαη εμέηαζεο αζζελώλ πνπ πιεξνύλ ηα
θξηηήξηα γηα ππό δηεξεύλεζε ή πηζαλό θξνύζκα αηκνξξαγηθνύ ππξεηνύ Ebola.
Σρεδηαζκόο γηα ηελ θαηαλνκή ηνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ πνπ ζηειερώλεη ην θάζε
λνζνθνκείν (ηαηξνλνζειεπηηθό πξνζσπηθό, δηνηθεηηθό πξνζσπηθό, πξνζσπηθό
αζθαιείαο θαη θαζαξηόηεηαο) ώζηε ην λνζνθνκείν λα αληαπνθξηζεί ζηηο επηπξόζζεηεο
αλάγθεο πνπ κπνξεί λα δεκηνπξγεζνύλ. Πξέπεη εθ ησλ πξνηέξσλ λα έρεη θαζνξηζηεί ην
πξνζσπηθό αλά εηδηθόηεηα θαη αλά βάξδηα πνπ απαηηείηαη γηα ηε δηαρείξηζε ελόο ππό
δηεξεύλεζε ή πηζαλνύ θξνύζκαηνο αηκνξξαγηθνύ ππξεηνύ από ηό Ebola.
Θα πξέπεη λα δηαζθαιηζηεί ε επάξθεηα ησλ κέζσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο (ΜΑΠ).
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Επηπιένλ, λα πξαγκαηνπνηεζεί άκεζε εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνύ απηνύ ζηε ρξήζε
(εθαξκνγή θα αθαίξεζε) ησλ ΜΑΠ. Η εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ζα πξέπεη λα
επαλαιακβάλεηαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα.
Οξγάλσζε θαη πξαγκαηνπνίεζε από ηηο ΕΝΛ αζθήζεσλ εηνηκόηεηαο ησλ επαγγεικαηηώλ
πγείαο πνπ ζα εκπιαθνύλ ζηε δηαρείξηζε πηζαλνύ θξνύζκαηνο από αηκνξξαγηθό ππξεηό
Ebola
Β. Γηαινγή αζζελώλ
Πξέπεη λα δηαζθαιίδεηαη ε ζπζηεκαηηθή δηαινγή ηωλ αζζελώλ, πξηλ ηελ είζνδό ηνπο ζην
ΣΔΠ θαη ζηα Σαθηηθά Δμωηεξηθά Ιαηξεία.
Όινη νη αζζελείο πνπ πξνζέξρνληαη ζην ΤΕΠ λνζνθνκείσλ θαη άιισλ ρώξσλ παξνρήο
ππεξεζηώλ πγείαο πξέπεη πξηλ εμεηαζζνύλ λα δηεξεπλώληαη γηα ην αλ πιεξνύλ ηα θξηηήξηα ηνπ
θξνύζκαηνο πνπ ρξήδεη δηεξεύλεζεο ή ηνπ πηζαλνύ θξνύζκαηνο γηα ινίκσμε από αηκνξξαγηθό ηό
Ebola.
Η δηαινγή πξέπεη λα γίλεηαη από εληεηαικέλν πξνζσπηθό ηνπ λνζνθνκείνπ πνπ ζα βξίζθεηαη
ζηνλ εηδηθά δηακνξθσκέλν ρώξν δηαινγήο (θαηά πξνηίκεζε απηόλνκνο ρώξνο, πεξίπηεξν /
νηθίζθνο, θνληά ζηελ πύιε εηζόδνπ ηνπ λνζνθνκείνπ), πξηλ από ηελ είζνδν ζηα ΤΕΠ.
Τν πξνζσπηθό απηό ζα πξέπεη λα έρεη ιάβεη ηελ θαηάιιειε εθπαίδεπζε ώζηε:
Να ζέηεη ηηο εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηα θιηληθά θαη επηδεκηνινγηθά θξηηήξηα γηα ππό δηεξεύλεζε
ή πηζαλό θξνύζκα. Τν πξνζσπηθό ζα πξέπεη λα είλαη πάληα ελεκεξσκέλν γηα πηζαλέο
επηθαηξνπνηήζεηο ηνπ νξηζκνύ θξνύζκαηνο ηνπ ΚΕΕΛΠΝΟ.
Να ζέηεη ζε άκεζε εθαξκνγή ηελ πξνθαζνξηζκέλε δηαδηθαζία εζσηεξηθήο ελεκέξσζεο ηνπ
λνζνθνκείνπ (Επηηξνπή Ννζνθνκεηαθώλ Λνηκώμεσλ, ζπληνληζηήο εθεκεξίαο, δηνίθεζε, θ.η.ι)
θαη δηαρείξηζεο θξνύζκαηνο.
Τν εξσηεκαηνιόγην πεξηιακβάλεη ηα αθόινπζα:
 Έρεη ηζηνξηθό ηαμηδηνύ ηηο ηειεπηαίεο 21 εκέξεο πξηλ από ηελ έλαξμε ησλ
ζπκπησκάησλ ηνπ ζε πεξηνρή ή ρώξα κε επηδεκία από αηκνξξαγηθό ππξεηό Ebola;
 Έρεη ππξεηό ν αζζελήο;
 Έρεη ν αζζελήο ζπκπηώκαηα όπσο: πνλνθέθαιν, εκέηνπο, δηάξξνηα, θνηιηαθό άιγνο,
αηκνξξαγίεο;
ε πεξίπηωζε πνπ ν πξνζεξρόκελνο αζζελήο πιεξνί ηα θξηηήξηα ηνπ νξηζκνύ ηνπ
ΚΔΔΛΠΝΟ γηα ην ππό δηεξεύλεζε ή πηζαλό θξνύζκα ζα πξέπεη λα νδεγείηαη άκεζα ζηνλ
πξνθαζνξηζκέλν ρώξν απνκόλωζεο θαη εμέηαζεο θαη λα ιακβάλνληαη εθηόο ηωλ βαζηθώλ
πξνθπιάμεωλ, νη πξνθπιάμεηο επαθήο θαη ζηαγνληδίωλ από όιν ην πξνζωπηθό πνπ ζα
εκπιαθεί ζηελ θιηληθή αμηνιόγεζε θαη δηαρείξηζε ηνπ. εκεηώλεηαη όηη ην πξνζωπηθό απηό
ζα πξέπεη λα πεξηνξίδεηαη ζην ειάρηζην απαξαίηεην. Δθόζνλ επηβεβαηωζεί όηη πξάγκαηη
πξόθεηηαη γηα ππό δηεξεύλεζε ή πηζαλό θξνύζκα αηκνξξαγηθνύ ππξεηνύ Ebola, ζα πξέπεη
ΑΜΔΑ λα ελεκεξωζεί ην ΚΔΔΛΠΝΟ (ηει. 210-5212000 θαη 210-5212054) ώζηε λα
ελεξγνπνηεζεί ν κεραληζκόο γηα ηελ πεξαηηέξω αληηκεηώπηζε θαη δηαθνκηδή ηνπ αζζελή
από ηα ΔΚΑΒ ζην θαζνξηζκέλν λνζνθνκείν αλαθνξάο.
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