ΤΣΑΔΙ ΓΙΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΜΔΧΝ ΑΣΟΜΙΚΖ ΠΡΟΣΑΙΑ (ΜΑΠ)
Δ ΠΔΡΙΠΣΧΖ ΔΜΦΑΝΙΖ ΤΠΟΠΣΟΤ Ή ΔΠΙΒΔΒΑΙΧΜΔΝΟΤ
ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΟΤ ΠΤΡΔΣΟΤ EBOLA
Γεθέκβξηνο 2014
Α. Δπηινγή θαηάιιειωλ ΜΑΠ
Γηα ηελ επηινγή ησλ θαηάιιεισλ ΜΑΠ ζε πεξίπησζε ρεηξηζκνύ ύπνπηνπ ή επηβεβαησκέλνπ
πεξηζηαηηθνύ κε αηκνξξαγηθό ππξεηό Ebola, πξέπεη λα εθηηκεζνύλ νη παξαθάησ παξάκεηξνη:
Εθηίκεζε θηλδύλνπ ηεο δπλεηηθήο έθζεζεο ηνπ επαγγεικαηία πγείαο ζε βηνινγηθά πγξά
Καηάζηαζε ηνπ αζζελή (επίπεδν ζπλεξγαζίαο, θιηληθή εηθόλα)
Χξνληθή δηάξθεηα θαη είδνο ηεο εξγαζίαο
Χσξνηαμηθή ππνδνκή ηνπ ρώξνπ εξγαζίαο
Επίπεδν εμνηθείσζεο θαη εθπαίδεπζεο ζηα ΜΑΠ
Δηαζεζηκόηεηα πιηθώλ
Οη βαζηθνί ζηόρνη θαηά ηελ επηινγή ησλ θαηάιιεισλ ΜΑΠ είλαη:
Η πξνζηαζία ησλ βιελλνγόλσλ ζηόκαηνο, κύηεο θαη νθζαικώλ
Η δεκηνπξγία θξαγκνύ ζηελ κεηάδνζε ηνπ ηνύ κε ηα ρέξηα ησλ επαγγεικαηηώλ πγείαο
Η δεκηνπξγία θξαγκνύ ζηελ απξνζηάηεπηε επαθή ησλ επαγγεικαηηώλ πγείαο κε
βηνινγηθά πγξά ηνπ αζζελή
Με βάζε ηα παξαπάλσ ε επηινγή ησλ ΜΑΠ δηαθνξνπνηείηαη ζε ΜΑΠ γηα ηελ αξρηθή εθηίκεζε
θαη δηαρείξηζε πεξηζηαηηθώλ πξνο δηεξεύλεζε, όπσο πξνθύπηνπλ από ηε δηαδηθαζία
δηαινγήο ζε ρώξνπο παξνρήο ππεξεζηώλ πγείαο θαη ζε ΜΑΠ γηα ηε λνζειεία (παροτή
σπηρεζιών σγείας ζηο τώρο νοζηλείας ηοσ αζθενή π.τ. λήυη εργαζηηριακών
δειγμάηφν, ηοποθέηηζη καθεηήρφν κ.α.) ύπνπησλ ε επηβεβαησκέλσλ πεξηζηαηηθώλ κε
αηκνξξαγηθό ππξεηό Ebola (Εηθόλεο 1 θαη 2).

Εικόνα 1: Αρχική εκηίμηζη και διαχείριζη περιζηαηικού

Εικόνα 2: Νοζηλεία περιζηαηικού
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Β. Μέηξα Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο γηα αηκνξξαγηθό ππξεηό Ebola
Τα απνιύησο απαξαίηεηα ΜΑΠ γηα αηκνξξαγηθό ππξεηό Ebola είλαη ηα εμήο:
1. Πξνζηαηεπηηθή ελδπκαζία
2. Ιαηξηθά γάληηα
3. Οθζαικηθή πξνζηαζία
4. Μάζθα αλαπλεπζηηθήο πξνζηαζίαο
Επηπιένλ ησλ παξαπάλσ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ θαη ηα εμήο (ζύκθσλα κε ηελ
πξνζσπηθή θξίζε ηνπ επαγγεικαηία πγείαο)
Εζσηεξηθό θάιπκκα θεθαιήο (ζθνύθνο)
Κάιπκκα θεθαιήο – ηξαρήινπ (hood)
Πνδηά πάλσ από ηελ πξνζηαηεπηηθή ελδπκαζία
Πνδνλάξηα ή γαιόηζεο
Εζσηεξηθά πνδνλάξηα γηα ηα ππνδήκαηα
Γ. πζηάζεηο ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ηωλ ΜΑΠ
Σε πεξίπησζε ρξήζεο 2 δεπγαξηώλ ηαηξηθώλ γαληηώλ, ην εζσηεξηθό δεπγάξη
ηνπνζεηείηαη θάησ από ηε καλζέηα ηεο πξνζηαηεπηηθήο ελδπκαζίαο θαη ην εμσηεξηθό
δεπγάξη πξέπεη λα εθαξκόδεη εμσηεξηθά ηεο καλζέηαο ζην κεζνδηάζηεκα θαξπνύ θαη
αγθώλα.
Τν πξνζσπηθό θαζαξηόηεηαο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεί ειαζηηθά γάληηα εξγαζίαο σο
εμσηεξηθό δεπγάξη γαληηώλ. Επίζεο ζπληζηάηαη λα ρξεζηκνπνηνύλ γαιόηζεο θαηά ηνλ
θαζαξηζκό θαη απνιύκαλζε ρώξσλ ηνπ λνζνθνκείνπ.
Σπληζηάηαη ε ρξήζε κάζθαο πςειήο αλαπλεπζηηθήο πξνζηαζίαο, ηδηαίηεξα ζε
απόζηαζε <1 κέηξνπ από ηνλ αζζελή, παξόιν πνπ ην λόζεκα δελ κεηαδίδεηαη
αεξνγελώο.
Δελ ζπληζηάηαη ε ρξήζε απνιπκαληηθνύ ή αληηζεπηηθνύ απεπζείαο ζηα ηαηξηθά
γάληηα. Τα ηαηξηθά γάληηα πξέπεη λα αιιάδνπλ αλ είλαη απαξαίηεην θαη λα
ρξεζηκνπνηνύληαη γάληηα ζπζθεπαζκέλα (1 δεπγάξη αλά ζπζθεπαζία).
Δελ ζπληζηάηαη ε ρξήζε απηνθόιιεηεο ηαηλίαο γηα ηελ θαιύηεξε εθαξκνγή ησλ
πιηθώλ.
Σπληζηάηαη ε παξνπζία βνεζνύ θαηά ηηο δηαδηθαζίεο εθαξκνγήο θαη αθαίξεζεο ησλ
πιηθώλ. Ο βνεζόο θαζνδεγεί ιεθηηθά θαη ειέγρεη νπηηθά ηε ζσζηή εθαξκνγή θαη
αθαίξεζε ησλ πιηθώλ. Δελ ζπληζηάηαη λα αθνπκπά ηνλ επαγγεικαηία πγείαο θαηά ηελ
αθαίξεζε ησλ ΜΑΠ.
Γ. Γηαδηθαζίεο εθαξκνγήο θαη αθαίξεζεο ηωλ ΜΑΠ
Πίλαθαο 1: Σεηξά έλδπζεο ΜΑΠ γηα ηελ αξρηθή δηαρείξηζε θαη εθηίκεζε πεξηζηαηηθνύ
πξνο δηεξεύλεζε αηκνξξαγηθνύ ππξεηνύ Ebola
Πίλαθαο 2: Σεηξά αθαίξεζεο ΜΑΠ γηα ηελ αξρηθή δηαρείξηζε θαη εθηίκεζε
πεξηζηαηηθνύ πξνο δηεξεύλεζε αηκνξξαγηθνύ ππξεηνύ Ebola
Πίλαθαο 3: Σεηξά έλδπζεο ΜΑΠ γηα ηε λνζειεία ύπνπηνπ ή επηβεβαησκέλνπ
πεξηζηαηηθνύ αηκνξξαγηθνύ ππξεηνύ Ebola
Πίλαθαο 4: Σεηξά αθαίξεζεο ΜΑΠ γηα ηε λνζειεία ύπνπηνπ ή επηβεβαησκέλνπ
πεξηζηαηηθνύ αηκνξξαγηθνύ ππξεηνύ Ebola
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Πίλαθαο 1: εηξά έλδπζεο ΜΑΠ γηα ηελ αξρηθή δηαρείξηζε θαη εθηίκεζε
πεξηζηαηηθνύ πξνο δηεξεύλεζε αηκνξξαγηθνύ ππξεηνύ Ebola
1. Τγηεηλή ηωλ ρεξηώλ
2. Πξνζηαηεπηηθή ελδπκαζία

Καιύςηε πιήξσο ηνλ θνξκό ηνπ ζώκαηνο από ην ιαηκό κέρξη
ηα γόλαηα θαη από ηνπο βξαρίνλεο κέρξη ηνπο θαξπνύο.
Δέζηε ζην πίζσ κέξνο ηνπ ιαηκνύ θαη ζηελ πιάηε.

3. Αλαπλεπζηηθή πξνζηαζία
Απιή ρεηξνπξγηθή κάζθα ή κάζθα πςειήο αλαπλεπζηηθήο
πξνζηαζίαο (FFP3), ζε πεξίπησζε ρεηξηζκώλ ζε απόζηαζε
κηθξόηεξε ηνπ 1,5 κέηξσλ από ηνλ αζζελή.
Αζθαιίζηε κε ηα θνξδόληα ή ηηο ειαζηηθέο ηαηλίεο ζηε
κεζόηεηα ηνπ πίζσ κέξνπο ηεο θεθαιήο θαη ζην ιαηκό.
Ειέγμηε ην ζεκείν επαθήο κε ηε κύηε θαη κε ην πεγνύλη.
Κάληε έιεγρν ζσζηήο εθαξκνγήο ηεο κάζθαο FFP3.

4. Οθζαικηθή πξνζηαζία (γπαιηά ή αζπίδα
πξνζώπνπ)

Τνπνζεηήζηε θαη πξνζαξκόζηε ζην πξόζσπν θαη ζηνπο
νθζαικνύο.

5. Ιαηξηθά γάληηα

Καιύςηε ην καλίθη ηεο πξνζηαηεπηηθήο ελδπκαζίαο ζηνπο
θαξπνύο.

6. Δπηπξόζζεηα ΜΑΠ (αλ ππάξρεη δπλεηηθόο θίλδπλνο επαθήο κε κεγάιε πνζόηεηα αίκαηνο, έκεηνπ ή

δηαξξνϊθήο θέλωζεο):
Μπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ δύν δεπγάξηα ηαηξηθώλ γαληηώλ, αδηάβξνρα πνδνλάξηα ή/θαη πιαζηηθέο
γαιόηζεο.
Μελ αγγίδεηε ην πξόζωπό ζαο κε ηα ρέξηα ζαο θαη πεξηνξίζηε ηηο επηθάλεηεο πνπ έξρεζηε ζε επαθή.
Δζωηεξηθά πξέπεη λα θνξάηε ηκαηηζκό εξγαζίαο (ξνύρα λνζνθνκείνπ θαη ζακπό).
Σν πξνζωπηθό θαζαξηόηεηαο πξέπεη λα θνξά επηπιένλ ιαζηηρέληα γάληηα θαη γαιόηζεο.
Φνξέζηε εζωηεξηθό ζθνύθν αλ έρεηε καθξηά καιιηά.
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Πίλαθαο 2: εηξά αθαίξεζεο ΜΑΠ γηα ηελ αξρηθή δηαρείξηζε θαη εθηίκεζε
πεξηζηαηηθνύ πξνο δηεξεύλεζε αηκνξξαγηθνύ ππξεηνύ Ebola
1. Πνδνλάξηα ή Γαιόηζεο
Εάλ θνξάηε πνδνλάξηα, αθαηξέζηε ηα πξηλ αθαηξέζεηε ηα γάληηα ζαο.
Γηα λα αθαηξέζεηε, ιύζηε ηηο θνξδέιεο από ην πίζσ κέξνο ηνπ πνδηνύ.
Εάλ θνξάηε γαιόηζεο αθαηξέζηε κε πξνζνρή θαη ηνπνζεηήζηε ζηνλ εηδηθό
θάδν πιηθώλ γηα απνιύκαλζε. Σπληζηάηαη ε ρξήζε εηδηθνύ βνεζήκαηνο γηα
ηελ αθαίξεζε ηνπο.

2. Πξνζηαηεπηηθή ελδπκαζία θαη ηαηξηθά γάληηα
Η κπξνζηηλή εμσηεξηθή επηθάλεηα ηεο ελδπκαζίαο θαη ησλ γαληηώλ πξέπεη λα
ζεωξείηαη κνιπζκέλε.
Αξρηθά ιύζηε ηα θνξδόληα από ηελ πιάηε.
Καηεβάζηε ηε πξνζηαηεπηηθή ελδπκαζία κε αξγέο θηλήζεηο, ηπιίγνληαο
ζηαδηαθά θαη θέξλνληαο ηελ εζσηεξηθή επηθάλεηα πξνο ηα έμσ.
Καζώο αθαηξείηαη ηα καλίθηα, αθαηξέζηε ηα γάληηα. Αγγίμηε κε γπκλά ρέξηα
ΜΟΝΟ ην εζσηεξηθό ηεο πξνζηαηεπηηθήο ελδπκαζίαο θαη ησλ γαληηώλ.
Αθαηξέζηε ηα κπαηδάθηα αγγίδνληαο κε γπκλά ρέξηα ΜΟΝΟ ην εζσηεξηθό ηεο
πξνζηαηεπηηθήο ελδπκαζίαο.
Απνξξίςηε ζηνλ εηδηθό ζάθν γηα κνιπζκαηηθά.

3. Δθαξκόζηε πγηεηλή ηωλ ρεξηώλ
4. Οθζαικηθή πξνζηαζία (γπαιηά ή αζπίδα πξνζώπνπ)
Η εμσηεξηθή επηθάλεηα ηεο νθζαικηθήο πξνζηαζίαο πξέπεη λα ζεωξείηαη
κνιπζκέλε - ΜΖΝ ΑΓΓΙΕΔΣΔ.
Γηα λα αθαηξέζεηε θξαηείζηε από ηνπο βξαρίνλεο ησλ γπαιηώλ ή ηα θνξδόληα.
Απνξξίςηε ζηνλ εηδηθό ζάθν γηα κνιπζκαηηθά, εθηόο αλ ηα πιηθά είλαη πξνο
απνιύκαλζε.

5. Δθαξκόζηε πγηεηλή ηωλ ρεξηώλ
6. Αλαπλεπζηηθή πξνζηαζία – Κάιπκκα θεθαιήο
Η εμσηεξηθή επηθάλεηα πξέπεη λα ζεωξείηαη κνιπζκέλε – ΜΖΝ ΑΓΓΙΕΔΣΔ.
Πηάζηε κόλν ηα θνξδόληα πξώηα από θάησ θαη κεηά από επάλσ.
Αθαηξέζηε ην θάιπκκα θεθαιήο.
Απνξξίςηε ζηνλ εηδηθό ζάθν γηα κνιπζκαηηθά.

7. Δθαξκόζηε πγηεηλή ηωλ ρεξηώλ
Δάλ ρξεζηκνπνηείηε δύν δεπγάξηα γάληηα, αξρηθά καδί κε ηελ πξνζηαηεπηηθή ελδπκαζία αθαηξέζηε ΜΟΝΟ ην
εμωηεξηθό δεπγάξη γαληηώλ (Βήκα 2). ηε ζπλέρεηα αθαηξέζηε θαη ην εζωηεξηθό δεπγάξη γαληηώλ θαη
πξνρωξήζηε ζην Βήκα 3.
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Πίλαθαο 3: εηξά έλδπζεο ΜΑΠ γηα ηε λνζειεία ύπνπηνπ ή
επηβεβαηωκέλνπ πεξηζηαηηθνύ αηκνξξαγηθνύ ππξεηνύ Ebola
1. Τγηεηλή ηωλ ρεξηώλ
2. Δζωηεξηθά ηαηξηθά γάληηα
3. Πξνζηαηεπηηθή ελδπκαζία

Ειέγμηε ηε θόξκα γηα ηπρόλ νπέο ή ζθηζίκαηα.
Καιύςηε πιήξσο ηνλ θνξκό ηνπ ζώκαηνο από ην ιαηκό κέρξη
ηα γόλαηα θαη από ηνπο βξαρίνλεο κέρξη ηνπο θαξπνύο.
Αλεβάζηε ην θεξκνπάξ κέρξη ην ζηέξλν.

4. Πνδνλάξηα ή Γαιόηζεο

Δέζηε ηα θνξδόληα ζηελ εκπξόζζηα επηθάλεηα ηνπ πνδηνύ.

5. Δζωηεξηθό θάιπκκα θεθαιήο
6. Αλαπλεπζηηθή πξνζηαζία (κάζθα FFP3)

Αζθαιίζηε κε ηα θνξδόληα ή ηηο ειαζηηθέο ηαηλίεο ζηε κεζόηεηα
ηνπ πίζσ κέξνπο ηεο θεθαιήο θαη ζην ιαηκό.
Κάληε έιεγρν ζσζηήο εθαξκνγήο ηεο κάζθαο FFP3.

7. Οθζαικηθή πξνζηαζία (γπαιηά ή αζπίδα
πξνζώπνπ)

Τνπνζεηήζηε θαη πξνζαξκόζηε ζην πξόζσπν θαη ζηνπο
νθζαικνύο.

8. Οινθιήξωζε εθαξκνγήο ελδπκαζίαο
Αλεβάζηε ην θεξκνπάξ κέρξη ην ιαηκό.
Εθαξκόζηε ηελ θνπθνύια ηεο ελδπκαζίαο.

9. Δμωηεξηθά ηαηξηθά γάληηα

Καιύςηε ην καλίθη ηεο πξνζηαηεπηηθήο ελδπκαζίαο ηνπιάρηζηνλ
κέρξη ην κεζνδηάζηεκα θαξπνύ θαη αγθώλα.
Μελ αγγίδεηε ην πξόζωπό ζαο κε ηα ρέξηα ζαο θαη πεξηνξίζηε ηηο επηθάλεηεο πνπ έξρεζηε ζε επαθή.
Δζωηεξηθά πξέπεη λα θνξάηε ηκαηηζκό εξγαζίαο (ξνύρα λνζνθνκείνπ θαη ζακπό).

Σν πξνζωπηθό θαζαξηόηεηαο πξέπεη λα θνξά επηπιένλ ιαζηηρέληα γάληηα θαη γαιόηζεο.
Μελ ρξεζηκνπνηείηε απηνθόιιεηε ηαηλία ζηα ζεκεία εθαξκνγήο ηωλ πιηθώλ.
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Πίλαθαο 4: εηξά αθαίξεζεο ΜΑΠ γηα ηε λνζειεία ύπνπηνπ ή
επηβεβαηωκέλνπ πεξηζηαηηθνύ αηκνξξαγηθνύ ππξεηνύ Ebola
1. Πνδνλάξηα ή Γαιόηζεο
Γηα λα αθαηξέζεηε, ιύζηε ηηο θνξδέιεο από ην πίζσ κέξνο ηνπ πνδηνύ.
Εάλ θνξάηε γαιόηζεο αθαηξέζηε κε πξνζνρή θαη ηνπνζεηήζηε ζηνλ εηδηθό θάδν
πιηθώλ γηα απνιύκαλζε. Σπληζηάηαη ε ρξήζε εηδηθνύ βνεζήκαηνο γηα ηελ αθαίξεζε
ηνπο.

2. Αθαίξεζε εμωηεξηθώλ γαληηώλ θαη ηνπνζέηεζε λέωλ εμωηεξηθώλ γαληηώλ
3. Πξνζηαηεπηηθή ελδπκαζία θαη ηαηξηθά γάληηα
Η κπξνζηηλή εμσηεξηθή επηθάλεηα ηεο ξόκπαο θαη ησλ γαληηώλ πξέπεη λα ζεωξείηαη
κνιπζκέλε.
Αξρηθά θαηεβάζηε ην θεξκνπάξ κέρξη ην ηέινο.
Καηεβάζηε ηε ξόκπα κε αξγέο θηλήζεηο, ηπιίγνληαο ζηαδηαθά θαη θέξλνληαο ηελ
εζσηεξηθή επηθάλεηα πξνο ηα έμσ.
Καζώο αθαηξείηε ηα καλίθηα, αθαηξέζηε ηα γάληηα. Αγγίμηε ΜΟΝΟ ην εζσηεξηθό ηεο
πξνζηαηεπηηθήο ελδπκαζίαο θαη ησλ γαληηώλ.
Αθαηξέζηε ηα κπαηδάθηα αγγίδνληαο ΜΟΝΟ ην εζσηεξηθό ηεο ξόκπαο.
Απνξξίςηε ζηνλ εηδηθό ζάθν γηα κνιπζκαηηθά.

4. Αθαηξέζηε ηα εζωηεξηθά γάληηα
5. Δθαξκόζηε πγηεηλή ηωλ ρεξηώλ θαη ηνπνζέηεζε λέωλ γαληηώλ
6. Οθζαικηθή πξνζηαζία (γπαιηά ή αζπίδα πξνζώπνπ)
Η εμσηεξηθή επηθάλεηα ηεο νθζαικηθήο πξνζηαζίαο πξέπεη λα ζεωξείηαη
κνιπζκέλε - ΜΖΝ ΑΓΓΙΕΔΣΔ.
Γηα λα αθαηξέζεηε θξαηείζηε από ηνπο βξαρίνλεο ησλ γπαιηώλ ή ηα θνξδόληα.
Απνξξίςηε ζηνλ εηδηθό ζάθν γηα κνιπζκαηηθά, εθηόο αλ ηα πιηθά είλαη πξνο
απνιύκαλζε.

7. Δθαξκόζηε πγηεηλή ηωλ ρεξηώλ θαη ηνπνζέηεζε λέωλ γαληηώλ
8. Αλαπλεπζηηθή πξνζηαζία – Κάιπκκα θεθαιήο
Η εμσηεξηθή επηθάλεηα πξέπεη λα ζεωξείηαη κνιπζκέλε – ΜΖΝ ΑΓΓΙΕΔΣΔ.
Πηάζηε κόλν ηα θνξδόληα πξώηα από θάησ θαη κεηά από επάλσ.
Αθαηξέζηε ην θάιπκκα θεθαιήο.
Απνξξίςηε ζηνλ εηδηθό ζάθν γηα κνιπζκαηηθά.

9. Δθαξκόζηε πγηεηλή ηωλ ρεξηώλ θαη ηνπνζέηεζε λέωλ γαληηώλ
Απνθύγεηε λα αθνπκπάηε επηθάλεηεο κε δπλεηηθά κνιπζκέλα πιηθά. Αλ έρεηε αθνπκπήζεη πόκνιν πόξηαο θαζαξίζηε κε
θάπνην παλάθη εκπνηηζκέλν κε απνιπκαληηθό.
ε πεξίπηωζε ξόκπαο κε θάιπκκα θεθαιήο (θνπθνύια), πξνηηκήζηε ηε ρξεζε γπαιίωλ αληί γηα αζπίδα πξνζώπνπ.
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