OΓΖΓΙΔ ΓΙΑ ΣΖ ΓΙΑΥΔΙΡΙΖ ΠΔΡΙΣΑΣΙΚΩΝ ΜΔ ΠΙΘΑΝΖ ΛΟΙΜΩΞΖ ΑΠΟ
ΣΟ ΝΔΟ MERS – ΚΟΡΟΝΑΪΟ (MERS- CoV)
Δ ΥΩΡΟΤ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΙΩΝ ΤΓΔΙΑ

Απξίιηνο 2014

Α. Δηζαγσγή
Σν Κέληξν Διέγρνπ θαη Πξφιεςεο Ννζεκάησλ (ΚΔΔΛΠΝΟ) ελεκεξψλεη γηα έλα εξγαζηεξηαθά
επηβεβαησκέλν θξνχζκα ινίκσμεο απφ MERS-θνξνλατφ. Πξφθεηηαη γηα Έιιελα αζζελή 69
εηψλ, κφληκν θάηνηθν ανπδηθήο Αξαβίαο, ν νπνίνο λνζειεχεηαη ζε Μνλάδα Δληαηηθήο
Θεξαπείαο (ΜΔΘ) λνζνθνκείνπ ηεο Αζήλαο . Ο αζζελήο αθίρζε ζηε ρψξα καο ζηηο 17
Απξηιίνπ απφ ηε Jeddah ηεο ανπδηθήο Αξαβίαο κε παξαηεηλφκελν εκπχξεην θαη ιφγσ ηεο
ζπκβαηήο θιηληθήο εηθφλαο θαη ηνπ επηδεκηνινγηθνχ ηζηνξηθνχ ειέγρζεθε θαη βξέζεθε ζεηηθφο
ζε δχν δηαδνρηθέο κνξηαθέο δνθηκαζίεο ζην Διιεληθφ Ιλζηηηνχην Παζηέξ.
ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Τγείαο έρνπλ αλαθεξζεί απφ ην επηέκβξην ηνπ 2012 έσο ηηο 17
Απξηιίνπ 2014 ζπλνιηθά 243 εξγαζηεξηαθά επηβεβαησκέλα θξνχζκαηα ινίκσμεο απφ MERSθνξνλατφ εθ ησλ νπνίσλ ηα 93 έρνπλ θαηαιήμεη. Σα θξνχζκαηα πξνέξρνληαη απφ ηε ανπδηθή
Αξαβία, Ηλσκέλα Αξαβηθά Δκηξάηα, Καηάξ, Ινξδαλία, Οκάλ, Κνπβέηη, Ηλσκέλν Βαζίιεην,
Γεξκαλία, Γαιιία, Ιηαιία, Σπλεζία θαη Μαιαηζία. Σν ειιεληθφ πεξηζηαηηθφ είλαη ην δέθαην
θξνχζκα ινίκσμεο απφ MERS- θνξνλατφ ζηελ Δπξψπε.
Ο ΠΟΤ δε ζπζηήλεη ηελ εθαξκνγή εηδηθψλ κέηξσλ ειέγρνπ ζηηο πχιεο εηζφδνπ ησλ ρσξψλ
πιελ ηεο ελεκέξσζεο ηνπ θνηλνχ.
Β. Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ ηνύ
Πξφθεηηαη γηα έλαλ λέν θνξνλατφ ν νπνίνο δηαθέξεη απφ ηνλ ηφ πνπ πξνθάιεζε ηελ παλδεκία
SARS ην 2003 θαη απφ ηνπο ελδεκηθνχο θνξνλατνχο (HCoV) OC43, 229E,HKU1 θαη NL63.
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο 66εο Παγθφζκηαο πλφδνπ Τγείαο ν ηφο νλνκάζηεθε επίζεκα Middle East
Respiratory Syndrome-Corona Virus (MERS-CoV). Ο λένο θνξνλατφο είλαη ν πξψηνο
Betacoronavirus είδνπο C, πνπ απνκνλψζεθε ζε άλζξσπν.
Μέρξη ζηηγκήο δελ έρεη βξεζεί δψν πνπ λα απνηειεί ππνδφρν ηνπ ηνχ θαη δελ έρεη επίζεο
δηαπηζησζεί κεηάδνζε ηνπ ηνχ απφ δψν ζε άλζξσπν αλ θαη νη νκνηφηεηεο ηνπ κε ηνπο ηνχο ησλ
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λπρηεξίδσλ ηηο θαζηζηνχλ πηζαλέο πεγέο. Η πξνυπάξρνπζα εκπεηξία ηνπ SARS ζέηεη ηελ
πηζαλφηεηα κφιπλζεο φρη απφ άκεζε έθζεζε ζε λπρηεξίδεο αιιά κέζσ πεξηβαιινληηθήο
επηκφιπλζεο ή επαθήο κε δψα πνπ ιεηηνπξγνχλ σο ελδηάκεζνη μεληζηέο. Ο λένο θνξνλατφο
δηαζέηεη ηελ ηθαλφηεηα δηείζδπζεο ζηα βξνγρηθά επηζειηαθά θχηηαξα ηνπ αλζξψπνπ θαη
πξνζβνιήο πνηθίιισλ θπηηαξηθψλ ζεηξψλ. Δπίζεο, φπσο θαη ν ηφο SARS-CoV θαίλεηαη λα
είλαη επαίζζεηνο ζε αγσγή κε ηληεξθεξφλεο (I θαη III). Γελ ππάξρεη εκβόιην ή εηδηθή αληη-ηηθή
ζεξαπεία.
Γ. Κιηληθά ζύλδξνκα
Πίλαθαο 1. Λνίκσμε από λέν MERS – θνξνλατν (MERS – CoV) – θιηληθά ζύλδξνκα
νβαξή πλεπκνλία
Έθεβνο ή ελήιηθαο αζζελήο κε ππξεηφ ή χπνπηε ινίκσμε, βήρα,
αλαπλνέο >30/min, ARDS, SpO2<90% ζηνλ αέξα
ARDS
Έλαξμε: νμεία, π.ρ. απφ εβδνκάδαο ή λενεκθαληδφκελε ή επηδεηλνχκελε
θιηληθή ζπκπησκαηνινγία απφ ην αλαπλεπζηηθφ ζχζηεκα
Απεηθόληζε (X-ray ή CTscan): ακθνηεξφπιεπξεο ζθηάζεηο πνπ δελ
κπνξνχλ λα απνδνζνχλ ζαθψο ζε ππεδσθνηηθέο ζπιινγέο, αηειεθηαζίεο
ή νδίδηα
Αηηία πλεπκνληθνύ νηδήκαηνο: αλαπλεπζηηθή αλεπάξθεηα πνπ δελ
κπνξεί λα απνδνζεί ζαθψο ζε θαξδηαθή αλεπάξθεηα ή ππεξθφξησζε κε
πγξά
Βαζκόο ππνμαηκίαο:
200mmHg< PaO2/FiO2 ≤300 mmHg with PEP or CPAP ≥5cm H2O (mild
ARDS)
100mmHg< PaO2/FiO2 ≤200mmHg with PEP ≥5 cm H2O (moderate
ARDS)
PaO2/FiO2 ≤100mmHg with PEEP ≥5H2O (severe ARDS)
Δάλ PaO2 κε δηαζέζηκε, SpO2/FiO2 ≤315 ηζνδχλακν ARDS
ήςε
Δπηβεβαησκέλε ή χπνπηε ινίκσμε κε δχν ή πεξηζζφηεξα απφ ηα
παξαθάησ:
Θ >38νC ή < 36oC, ζθχμεηο >90/min, αλαπλνέο >20/min ή PaCO2 <
32mmHg,
ιεπθά >12000 ή <4000/mm3 ή >10% βιάζηεο
νβαξή ζήςε
Πνιπνξγαληθή αλεπάξθεηα, γαιαθηηθή νμέσζε ή ππφηαζε. πλππάξρνπλ
νιηγνπξία, νμεία λεθξηθή αλεπάξθεηα, ππνμαηκία, ηξαλζακηλαζαηκία,
δηαηαξαρέο πεθηηθφηεηαο, ζξνκβνπελία, δηαηαξαρέο επηπέδνπ
ζπλείδεζεο, εηιεφο ή ρνιεξπζξηλαηκία
επηηθή θαηαπιεμία
Τπφηαζε (ΓΠ <90mmHg) παξά ηελ αλαπιήξσζε κε πγξά, ζεκεία
ππνάξδεπζεο
Γ. Γηαινγή αζζελώλ
Ζ δηαδηθαζία ηεο δηαινγήο έρεη σο ζηόρν ηελ έγθαηξε αλίρλεπζε ησλ θξνπζκάησλ πνπ
εκπίπηνπλ ζηνλ νξηζκό, ηελ αμηνιόγεζε ηεο βαξύηεηαο ηνπ πεξηζηαηηθνύ θαη δίλεη
πξνηεξαηόηεηα ζηελ ηαηξηθή εθηίκεζε θαη ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ αζζελνύο. Δπίζεο
πεξηνξίδεη ηελ έθζεζε επηζθεπηψλ, άιισλ αζζελψλ θαη επαγγεικαηηψλ πγείαο ζε αζζελείο κε
ζπκπησκαηνινγία ζπκβαηή κε ζνβαξή νμεία ινίκσμε αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο.
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θφπηκν είλαη ν ρψξνο ηεο δηαινγήο λα είλαη πξηλ ηελ είζνδν ζην Σκήκα Δπεηγφλησλ
Πεξηζηαηηθψλ κε θαηάιιειε ζήκαλζε γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ πξνζεξρφκελσλ.
Η ππνβνιή εξσηήζεσλ πξέπεη λα γίλεηαη απφ εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ ζχκθσλα κε ηνλ
νξηζκφ θξνχζκαηνο.
ηε ζπλέρεηα θαη αθνχ ρνξεγεζεί κάζθα ζηνπο αζζελείο κεηαθέξνληαη ζηνλ
πξνθαζνξηζκέλν ρψξν αλακνλήο θαη εμέηαζεο φπνπ πξέπεη λα ππάξρνπλ δηαζέζηκεο
κάζθεο, ππνδνκή γηα πγηεηλή ησλ ρεξηώλ θαη κέηξα αλαπλεπζηηθήο πγηεηλήο.
Δ. Μέηξα πξόιεςεο θαη ειέγρνπ δηαζπνξάο ηεο ινίκσμεο
Δ1. Βαζηθέο πξνθπιάμεηο
Οη βαζηθέο πξνθπιάμεηο πεξηιακβάλνπλ ηελ εθαξκνγή ηεο πγηεηλήο ησλ ρεξηώλ θαη ηνπ
εμνπιηζκνύ αηνκηθήο πξνζηαζίαο γηα ηελ απνθπγή επαθήο κε αίκα, εθθξίζεηο, άιια
ζσκαηηθά πγξά θαη δέξκα κε ιχζε ηεο ζπλέρεηαο ηνπ αζζελνχο.
Οη βαζηθέο πξνθπιάμεηο επίζεο πεξηιακβάλνπλ ηελ νξζή δηαρείξηζε αηρκεξψλ αληηθεηκέλσλ,
ηελ απνθνκηδή κνιπζκαηηθψλ πιηθψλ, ηελ θαζαξηφηεηα θαη ηελ απνιχκαλζε επηθαλεηψλ
θαζψο θαη ηελ απνζηείξσζε ηνπ ηαηξηθνχ εμνπιηζκνχ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηνλ αζζελή.
Ζ εθαξκνγή ησλ κέηξσλ αλαπλεπζηηθήο πγηεηλήο (θάιπςε ηεο κχηεο θαη ηνπ ζηφκαηνο
θαηά ηε δηάξθεηα βήρα ή θηεξλίζκαηνο, απιή ρεηξνπξγηθή κάζθα, ραξηνκάληηιν θιπ) θξίλεηαη
ηδηαίηεξα ζεκαληηθή.
Όινη νη επαγγεικαηίεο πγείαο πξέπεη λα εθαξκόδνπλ ηα 5 βήκαηα γηα ηελ πγηεηλή ησλ
ρεξηώλ
- Πξηλ ηελ επαθή κε ηνλ αζζελή
-

Πξηλ ηελ νπνηαδήπνηε θαζαξή ή άζεπηε ηερληθή

-

Μεηά απφ πηζαλή έθζεζε ζε ζσκαηηθά πγξά

-

Μεηά ηελ επαθή κε ηνλ αζζελή

-

Μεηά ηελ επαθή κε ην άςπρν πεξηβάιινλ ηνπ αζζελή
Η πγηεηλή ησλ ρεξηψλ πεξηιακβάλεη ην πιχζηκν κε λεξφ θαη ζαπνχλη θαη ηελ εθαξκνγή
αιθννινχρνπ αληηζεπηηθνχ δηαιχκαηνο
Σν πιχζηκν κε λεξφ θαη ζαπνχλη είλαη απαξαίηεην ζηελ πεξίπησζε πνπ ηα ρέξηα είλαη
εκθαλψο ιεξσκέλα
Η εθαξκνγή ηνπ αηνκηθνχ πξνζηαηεπηηθνχ εμνπιηζκνχ δελ αλαηξεί ηελ
αλαγθαηόηεηα ηεο πγηεηλήο ησλ ρεξηώλ. Ιδηαίηεξε έκθαζε δίλεηαη ζηελ εθαξκνγή
ηεο πγηεηλήο ησλ ρεξηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αθαίξεζεο ηνπ αηνκηθνχ εμνπιηζκνχ
πξνζηαζίαο
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Πξηλ απφ θάζε επαθή κε ηνλ αζζελή γίλεηαη εθηίκεζε θηλδχλνπ θαη αμηνινγείηαη ε πηζαλφηεηα
έθζεζεο ζε αίκα, εθθξίζεηο, άιια ζσκαηηθά πγξά θαη δέξκα κε ιχζε ηεο ζπλέρεηαο. Δάλ απφ
ηε δηαδηθαζία-ρεηξηζκνχο ππάξρεη θίλδπλνο εθηίλαμεο, επηπιένλ ηεο απιήο ρεηξνπξγηθήο
κάζθαο είλαη απαξαίηεηε ε ρξήζε:
Αζπίδαο πξνζψπνπ ή πξνζηαηεπηηθψλ γπαιηψλ επξένο πεδίνπ
Ρφκπαο ή πνδηάο
Ο θαζαξηζκφο θαη ε απνιχκαλζε ησλ επηθαλεηψλ κε ζαπνχλη, λεξφ θαη θνηλά απνιπκαληηθά
(δηάιπκα ππνρισξηψδνπο λαηξίνπ 10%) είλαη επαξθήο. Η δηαρείξηζε ηνπ ηκαηηζκνχ, ησλ
ζθεπψλ εζηίαζεο θαη ησλ κνιπζκαηηθψλ απνξξηκκάησλ ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο ζπλήζεηο
δηαδηθαζίεο.
Δ2. Γηαρείξηζε αζζελώλ κε νμεία αλαπλεπζηηθή ινίκσμε
Οη επαγγεικαηίεο πγείαο, ην ινηπφ πξνζσπηθφ θαη νη επηζθέπηεο πνπ έξρνληαη ζε επαθή κε
αζζελείο κε νμεία αλαπλεπζηηθή ινίκσμε, επηπιένλ ησλ βαζηθψλ πξνθπιάμεσλ πξέπεη λα
εθαξκφδνπλ:
Απιή ρεηξνπξγηθή κάζθα ζε πεξίπησζε ζηελήο επαθήο (<1m) θαη θαηά ηελ είζνδν
ζην ζάιακν λνζειείαο
ηελ πγηεηλή ησλ ρεξηψλ πξηλ θαη κεηά ηελ επαθή κε ηνλ αζζελή θαη ην άςπρν
πεξηβάιινλ ηνπ θαη ακέζσο κεηά ηεο αθαίξεζε ηεο απιήο ρεηξνπξγηθήο κάζθαο
Δ3.Μέηξα πξόιεςεο ειέγρνπ θαη δηαζπνξάο ηεο ινίκσμεο θαηά ηε δηάξθεηα ρεηξηζκώλ
πνπ πξνθαινύλ αεξόιπκα
Αεξφιπκα νξίδεηαη ε παξαγσγή ζσκαηηδίσλ πνηθίινπ κεγέζνπο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ απηψλ
κε δηάκεηξν κηθξφηεξε ησλ 5 mkm.
Καηά ηε δηάξθεηα ρεηξηζκψλ πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ αεξφιπκα (πρ δηαζσιήλσζε ηεο
ηξαρείαο, κε επεκβαηηθφο αεξηζκφο, ηξαρεηνηνκή, ρξήζε AMBU) πξέπεη λα εθαξκφδνληαη:
Μάζθεο πςειήο αλαπλεπζηηθήο πξνζηαζίαο
Οθζαικηθή πξνζηαζία (αζπίδα πξνζψπνπ ή πξνζηαηεπηηθά γπαιηά επξένο πεδίνπ)
Καζαξή κε απνζηεηξσκέλε ξφκπα κε καθξηά καλίθηα θαη γάληηα (απνζηεηξσκέλα φηαλ
ε δηαδηθαζία ην απαηηεί)
Αδηάβξνρε πνδηά φηαλ ππάξρεη θίλδπλνο εθηίλαμεο κεγάιεο πνζφηεηαο ζσκαηηθψλ
πγξψλ πνπ κπνξεί λα δηαπεξάζνπλ ηε ξφκπα
Πεξηνξηζκφο ηνπ αξηζκνχ ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο ζην ζάιακν λνζειείαο ζην
ειάρηζην απαξαίηεην
πγηεηλή ησλ ρεξηψλ πξηλ θαη κεηά ηελ επαθή κε ηνλ αζζελή θαη ηελ αθαίξεζε ηνπ
αηνκηθνχ εμνπιηζκνχ πξνζηαζίαο
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Δ4. Γηαρείξηζε αζζελώλ κε πηζαλή ή επηβεβαησκέλε ινίκσμε από ην MERS – CoV
Ο αξηζκφο ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο, ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο θαη ησλ επηζθεπηψλ πνπ
έξρνληαη ζε επαθή κε πηζαλφ ή επηβεβαησκέλν θξνχζκα πξέπεη λα είλαη πεξηνξηζκέλνο.
Οξηζκφο ζπγθεθξηκέλσλ επαγγεικαηηψλ πγείαο πνπ είλαη ππεχζπλνη γηα ηε λνζειεία
ηνπ αζζελνχο
Πεξηνξηζκφο ηνπ αξηζκνχ ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο θαη ησλ επηζθεπηψλ ζην
ειάρηζην δπλαηφ
Δθαξκνγή ησλ βαζηθψλ πξνθπιάμεσλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ αηνκηθήο πξνζηαζίαο απφ
ηνπο ζπλνδνχο θαη ηνπο επηζθέπηεο ηνπ αζζελή
Όια ηα άηνκα πνπ έξρνληαη ζε ζηελή επαθή (<1m) κε χπνπην ή επηβεβαησκέλν θξνχζκα
πξέπεη λα εθαξκφδνπλ:
Απιή ρεηξνπξγηθή κάζθα
Οθζαικηθή πξνζηαζία (αζπίδα πξνζψπνπ ή πξνζηαηεπηηθά γπαιηά επξένο πεδίνπ)
Καζαξή κε απνζηεηξσκέλε ξφκπα κε καθξηά καλίθηα θαη γάληηα (απνζηεηξσκέλα φηαλ
ε δηαδηθαζία ην απαηηεί)
πγηεηλή ησλ ρεξηψλ πξηλ θαη κεηά ηελ επαθή κε ηνλ αζζελή θαη ηελ αθαίξεζε ηνπ
αηνκηθνχ εμνπιηζκνχ πξνζηαζίαο
θφπηκν είλαη λα ρξεζηκνπνηείηαη ηαηξηθφο εμνπιηζκφο (ζηεζνζθφπηα, πηεζφκεηξα θιπ)
απνθιεηζηηθήο ρξήζεο γηα απηνχο ηνπο αζζελείο. ηελ πεξίπησζε πνπ απηφ δελ είλαη εθηθηφ ν
ηαηξηθφο εμνπιηζκφο θαζαξίδεηαη θαη απνιπκαίλεηαη απφ ηνλ έλα αζζελή ζηνλ άιιν.
Οη επαγγεικαηίεο πγείαο πξέπεη λα απνθεχγνπλ ηελ επαθή ησλ καηηψλ, ηεο κχηεο θαη ηνπ
ζηφκαηνο κε κνιπζκέλα γάληηα ή γπκλά ρέξηα.
Οη αζζελείο κε πηζαλή ή επηβεβαησκέλε ινίκσμε πξέπεη λα λνζειεχνληαη ζε ζπλζήθεο
απνκφλσζεο (κνλφθιηλνο ζάιακνο) ή ζπλ-λνζειείαο.Δάλ απηφ δελ είλαη εθηθηφ λνζειεχνληαη
ζε απφζηαζε ηνπιάρηζην 1 m απφ άιιν αζζελή.
Δπηπξφζζεηα:
Πεξηνξίδνληαη νη κεηαθηλήζεηο ησλ αζζελψλ ζηηο απφιπηα αλαγθαίεο ηαηξηθά γηα ηηο
νπνίεο ρξεζηκνπνηείηαη ε ζπληνκφηεξε δηαδξνκή
Δλεκεξψλεηαη ην ηκήκα πνπ ζα ππνδερηεί ηνλ αζζελή έηζη ψζηε λα ππάξρεη ν
αλαγθαίνο ρξφλνο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ κέηξσλ πξφιεςεο ειέγρνπ θαη δηαζπνξάο
ηεο ινίκσμεο
νη επηθάλεηεο κε ηηο νπνίεο ήξζε ζε επαθή ν αζζελήο, κεηά ηε ρξήζε ηνπο
θαζαξίδνληαη θαη απνιπκαίλνληαη
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νη επαγγεικαηίεο πγείαο πνπ κεηαθέξνπλ ηνλ αζζελή πξέπεη λα εθαξκφδνπλ ηνλ
αηνκηθφ πξνζηαηεπηηθφ εμνπιηζκφ θαη ηελ πγηεηλή ησλ ρεξηψλ ηδηαίηεξα κεηά ηελ
νινθιήξσζε ηεο κεηαθνξάο
Δ5. Γηάξθεηα εθαξκνγήο ησλ κέηξσλ ειέγρνπ θαη δηαζπνξάο ηεο ινίκσμεο
Η πεξίνδνο πνπ ε λφζνο είλαη κεηαδνηηθή είλαη άγλσζηε. πλεπψο ηα πξφζζεηα κέηξα πιελ
ησλ βαζηθψλ πξνθπιάμεσλ πξέπεη λα εθαξκφδνληαη φιν ην δηάζηεκα πνπ ε λφζνο είλαη
ζπκπησκαηηθή θαη έσο έλα 24σξν κε ηνλ αζζελή αζπκπησκαηηθφ.
Ιδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα δίλεηαη ζε πεξηπηψζεηο παξαηεηακέλεο αλαπαξαγσγήο ηνπ ηνχ
(πρ αλνζνθαηαζηνιή) ζηηο νπνίεο απαηηείηαη κεγαιχηεξε δηάξθεηα εθαξκνγήο ησλ κέηξσλ
ειέγρνπ θαη δηαζπνξάο ηεο ινίκσμεο.
Πίλαθαο 2. Μέηξα πξόιεςεο θαη ειέγρνπ δηαζπνξά ηεο ινίκσμεο
Βαζηθέο
Τγηεηλή ησλ ρεξηψλ
πξνθπιάμεηο
Αηνκηθφο εμνπιηζκφο πξνζηαζίαο (γάληηα, πνδηέο, γπαιηά,
κάζθεο) ζε επαθή κε βηνινγηθά πγξά/εθθξίζεηο ή δέξκα κε
δηαθνπή ηεο ζπλέρεηάο ηνπ
Μέηξα πξφιεςεο ηξαπκαηηζκνχ απφ αηρκεξά αληηθείκελα
Αζθαιήο δηαρείξηζε απνξξηκκάησλ
Καζαξηζκφο θαη απνιχκαλζε εμνπιηζκνχ
Καζαξηζκφο άςπρνπ πεξηβάιινληνο
Πξνθπιάμεηο
ζηαγνληδίσλ

Απιή ρεηξνπξγηθή κάζθα εάλ απφζηαζε απφ ηνλ αζζελή < 1κ
Απνκφλσζε ή ζπλ-λνζειεία ησλ αζζελψλ κε ινίκσμε απφ ην
ίδην παζνγφλν
πλ-λνζειεία ησλ αζζελψλ κε θνηλφ επηδεκηνινγηθφ θαη θιηληθφ
θξηηήξην ζε απφζηαζε 1κ κεηαμχ ηνπο
Πεξηνξηζκφο ησλ κεηαθηλήζεσλ ησλ αζζελψλ
Υξήζε απιήο ρεηξνπξγηθήο κάζθαο απφ ηνπο αζζελείο ζηε
δηάξθεηα κεηαθηλήζεσλ

Αεξνγελείο
πξνθπιάμεηο

Καηά ηε δηάξθεηα ρεηξηζκψλ πνπ κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ αεξφιπκα:
Αηνκηθφο εμνπιηζκφο πξνζηαζίαο (γάληηα, πνδηέο, γπαιηά,
κάζθεο Ν95)
Υξεζηκνπνίεζε ζαιάκνπ αξλεηηθήο πίεζεο εάλ εθηθηφ
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Σ. Υνξήγεζε νμπγόλνπ ζε αζζελείο κε ζνβαξή νμεία ινίκσμε αλαπλεπζηηθνύ
ζπζηήκαηνο
πζηήλεηαη ε ρνξήγεζε νμπγφλνπ ζε αζζελείο κε ζπκπησκαηνινγία νμείαο αλαπλεπζηηθήο
δπζρέξεηαο, ππνμαηκίαο (πρ SpO2 <90%) ή θαηαπιεμίαο. ηνπο ρψξνπο αληηκεηψπηζεο θαη
λνζειείαο απηψλ ησλ αζζελψλ πξέπεη λα ππάξρνπλ παικηθά νμχκεηξα θαη
ζπζηήκαηα/ζπζθεπέο ρνξήγεζεο νμπγφλνπ.
Ε. Υνξήγεζε εκπεηξηθήο αληηκηθξνβηαθήο αγσγήο
πζηήλεηαη ε πξψηκε έλαξμε εκπεηξηθήο αληηκηθξνβηαθήο αγσγήο γηα παζνγφλα ηεο
θνηλφηεηαο κε βάζε ηα ηνπηθά επηδεκηνινγηθά δεδνκέλα. ηε ζπλέρεηα ε εκπεηξηθή αγσγή
κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα απφ ηηο θαιιηέξγεηεο βηνινγηθψλ
δεηγκάησλ.
Ζ. Υνξήγεζε πγξώλ ζε αζζελείο κε ζνβαξή νμεία ινίκσμε αλαπλεπζηηθνύ ζπζηήκαηνο
Η ρνξήγεζε πγξψλ ζε αζζελείο κε ζνβαξή νμεία ινίκσμε αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο νη
νπνίνη δελ παξνπζηάδνπλ εηθφλα θαηαπιεμίαο πξέπεη λα γίλεηαη κε ηδηαίηεξε πξνζνρή. Η
επηζεηηθή ρνξήγεζε πγξψλ ζε απηνχο ηνπο αζζελείο κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ νμπγφλσζε θαη
άξα λα πξνθιεζνχλ δπζρέξεηεο ζε φηη αθνξά ηε ζεξαπεπηηθή ηνπο αληηκεηψπηζε, εηδηθά ζε
ρψξνπο παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο ζηνπο νπνίνπο δελ ππάξρεη δπλαηφηεηα κεραληθήο
ππνζηήξημεο ηεο αλαπλνήο.
Θ. πζηεκαηηθή ρνξήγεζε θνξηηθνζηεξνεηδώλ
Η παξαηεηακέλε ζπζηεκαηηθή ρνξήγεζε θνξηηθνζηεξνεηδψλ πξέπεη λα απνθεχγεηαη ζε
αζζελείο κε ζνβαξή νμεία ινίκσμε αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο δηφηη κπνξεί λα πξνθαιέζεη
επθαηξηαθέο ινηκψμεηο, κε αγγεηαθή λέθξσζε, ινίκσμε απφ λνζνθνκεηαθά παζνγφλα θαη
πηζαλά παξάηαζε ηεο αλαπαξαγσγήο ηνπ ηνχ. Η ρνξήγεζή ηνπο κπνξεί λα επηηξαπεί φηαλ
δίλνληαη γηα άιιν ιφγν.
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