ηοισεία ελέγσος για αζθενείρ πος αξιολογούνηαι υρ πιθανά κπούζμαηα αιμοππαγικού πςπεηού Ebola
ζε σώποςρ παποσήρ ςπηπεζιών ςγείαρ
Καηά ηην άθιξη ζηο νοζοκομείο – ΓΙΑΛΟΓΗ
□ Έρεη αλαθέξεη ν αζζελήο ηαμίδη ηηο ηειεπηαίεο 21 εκέξεο πξηλ ηελ
έλαξμε ησλ ζπκπησκάησλ ζε ρώξα ή πεξηνρή πνπ έρνπλ αλαθεξζεί
θξνύζκαηα Ebola;
□ Έρεη ππξεηό ν αζζελήο (>38,6νC);
□ Έρεη ν αζζελήο ζπκπηώκαηα όπσο: πνλνθέθαιν, αδπλακία, κπαιγία,
εκέηνπο, δηάξξνηα, θνηιηαθό άιγνο, αηκνξξαγηθή δηάζεζε;

Καηά ηην απσική εκηίμηζη
□ Απνκόλσζε ηνπ αζζελή ζε δσκάηην κε πξνζάιακν θαη wc. Οη πόξηεο
παξακέλνπλ πάληα θιεηζηέο
□ Εθαξκνγή ησλ πξνθπιάμεσλ ζηαγνληδίσλ θαη επαθήο, επηπιένλ ησλ
βαζηθώλ
□ Ελεκέξσζε ΕΝΛ
□ Ελεκέξσζε δηνίθεζεο ηνπ λνζνθνκείνπ
□ Ελεκέξσζε ΚΕΕΛΠΝΟ

Δκηίμηζη κινδύνος για έκθεζη ςτηλού κινδύνος
□ Δηαδεξκηθόο ηξαπκαηηζκόο (π.ρ. βειόλα) ή έθζεζε βιελλνγόλσλ ζε
αίκα ή άιια βηνινγηθά πγξά αζζελή κε αηκνξξαγηθό ππξεηό Ebola
□ Άκεζε επαθή δέξκαηνο κε δέξκα, αίκα ή άιια βηνινγηθά πγξά
αζζελή κε αηκνξξαγηθό ππξεηό Ebola
□ Άκεζε επαθή κε λεθξό ζώκα από αηκνξξαγηθό ππξεηό Ebola ρσξίο
ηε ρξήζε ΜΑΠ
□ Χεηξηζκόο θιηληθώλ δεηγκάησλ ρσξίο ηε ρξήζε ΜΑΠ
□ Άκεζε επαθή κε άγξηα δώα (π.ρ. λπρηεξίδεο, ρηκπαηδήδεο) ζε ρώξα /
πεξηνρή κε επηδεκία από αηκνξξαγηθό ππξεηό Ebola
□ Απξνζηάηεπηε ζεμνπαιηθή επαθή κε πηζαλό ή επηβεβαησκέλν
θξνύζκα έσο θαη 3 κήλεο κεηά ηελ έλαξμε ησλ ζπκπησκάησλ

Υπήζη Μέηπυν Αηομικήρ Πποζηαζίαρ (ΜΑΠ)
□ Δηαζθάιηζε νξζήο ρξήζεο θαη απόξξηςεο ησλ ΜΑΠ

Ππιν από ηη είζοδο ζηο σώπο νοζηλείαρ, θοπέζηε:
□ Πξνζηαηεπηηθή ελδπκαζία (κε δηαπεξαηή ή αδηάβξνρε ξόκπα)
□ Απιή ρεηξνπξγηθή κάζθα
□ Οθζαικηθή πξνζηαζία
□ Ιαηξηθά γάληηα
Δάν είναι πιθανή η έκθεζη ζε μεγάλη ποζόηηηα αίμαηορ ή άλλα
βιολογικά ςγπά, μποπούν να ληθθούν ηα παπακάηυ επιπλέον μέηπα
πποζηαζίαρ:
□ Δηπιά γάληηα
□ Πνδνλάξηα
□ Πιαζηηθέο γαιόηζεο
Καηά ηην έξοδο από ηο σώπο νοζηλείαρ
□ Αθαηξέζηε ηα ΜΑΠ ρσξίο λα κνιπλζνύλ ηα κάηηα, άιινη
βιελλνγόλνη ή ε ππόινηπε ελδπκαζία
□ Απνξξίςηε ηα ΜΑΠ
□ Εθαξκόζηε πγηεηλή ησλ ρεξηώλ ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο
Καηά ηοςρ σειπιζμούρ όπος παπάγεηαι αεπόλςμα
□ Πεξηνξηζκόο ηνπ απαζρνινύκελνπ πξνζσπηθνύ
□ Χξεζηκνπνηήζηε κάζθα πςειήο αλαπλεπζηηθήο πξνζηαζίαο
FFP3

Δκηίμηζη κινδύνος για έκθεζη σαμηλού κινδύνος
□ Σπγθάηνηθνη ηνπ αζζελή ή άηνκα πνπ ήξζαλ ζε ρακεινύ ξίζθνπ
επαθή (π.ρ. ρεηξαςία) κε ηνλ αζζελή, ρσξίο ηε ρξήζε ΜΑΠ
□ Επαγγεικαηίεο πγείαο πνπ ήηαλ ζε ρώξν λνζειείαο αζζελή κε Ebola,
ρσξίο ηε ρξήζε ΜΑΠ (απιή παξνπζία)

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ
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Παπαμονή αζθενή ζηο ΣΔΠ μέσπι ηη διακομιδή ηος ζηο
νοζοκομείο αναθοπάρ
□ Παξακνλή ζε κνλόθιηλν δσκάηην κε πξνζάιακν θαη wc
□ Καηαγξαθή αηόκσλ πνπ εηζέξρνληαη ζην ζάιακν λνζειείαο
□ Απνθιεηζηηθόο ηαηξηθόο εμνπιηζκόο, αλ είλαη δπλαηόλ κίαο
ρξήζεο
□ Πεξηνξηζκόο ρξήζεο αηρκεξώλ θαη εξγαζηεξηαθώλ
εμεηάζεσλ
□ Αζθαιήο απόξξηςε αηρκεξώλ
□ Απνθπγή ρεηξηζκώλ πνπ πξνθαινύλ αεξόιπκα
□ Χξήζε ΜΑΠ θαηά ηνλ θαζαξηζκό θαη απνιύκαλζε ησλ
ρώξσλ
Απσική διασείπιζη αζθενή
□ Επηθνηλσλήζηε κε ην ΚΕΕΛΠΝΟ γηα ηε δηαδηθαζία
εξγαζηεξηαθήο δηεξεύλεζεο θαη επηβεβαίσζεο ζην
εξγαζηήξην αλαθνξάο
□ Έιεγρνο γηα απνθιεηζκό άιισλ ινηκώμεσλ (π.ρ. εινλνζία,
βαθηεξηαθέο ινηκώμεηο)
□ Παξνρή ππνζηεξηθηηθήο θξνληίδαο θαη ζπκπησκαηηθή
αληηκεηώπηζε
(ελπδάησζε,
ππνζηήξημε
δσηηθώλ
ιεηηνπξγηώλ, έιεγρνο αηκνξξαγηθήο δηάζεζεο)

