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ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ
SARS-CoV-2 ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ
ΝΕΦΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ
Οι μονάδες αιμοκάθαρσης χαρακτηρίζονται από το γεγονός ότι παρέχουν φροντίδα σε ασθενείς με
σημαντικούς παράγοντες κινδύνου για σοβαρή νόσηση και επιπλοκές από την COVID-19 και ότι οι
αιμοκαθαιρόμενοι ασθενείς επισκέπτονται τις μονάδες ως εξωτερικοί ασθενείς τρεις φορές την
εβδομάδα συνοδευόμενοι από άλλα άτομα. Αυτό σημαίνει ότι η μονάδα θα πρέπει να διαχειριστεί
ημερησίως πέραν του προσωπικού ένα σημαντικό αριθμό ατόμων, τα οποία εκτίθενται στο ευρύτερο
κοινωνικό σύνολο και τα οποία πρέπει να προστατευτούν από την έκθεση στον ιό.
Τα βασικά μέτρα πρόληψης και ελέγχου της διασποράς του SARS-CoV-2 που συστήνονται να
εφαρμόζονται στην καθημερινή πρακτική για τον έλεγχο της διασποράς του νέου κορωνοιού
αφορούν σε ασθενείς, επισκέπτες/συνοδούς και προσωπικό. Μετά τα γενικά μέτρα περιγράφεται το
πρωτόκολλο διαχείρισης κρούσματος.
Ορισμός
Οι μονάδες αιμοκάθαρσης του ιδιωτικού τομέα υγείας διακρίνονται σε Μονάδες Τεχνητού Νεφρού
- ΜΤΝ που λειτουργούν εντός ιδιωτικών κλινικών και σε Μονάδες Χρόνιας Αιμοκάθαρσης - ΜΧΑ που
λειτουργούν σε ανεξάρτητα κτίρια.

ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Ενεργητική επιτήρηση προσωπικού, ασθενών και συνοδών
Τόσο το προσωπικό όσο και οι ασθενείς και οι συνοδοί θα πρέπει να είναι πλήρως ενήμεροι για τα
συμπτώματα της νόσου και για τον τρόπο μετάδοσης. Σε περίπτωση που εκτιμήσουν ότι εμφανίζουν
συμβατά συμπτώματα με COVID-19 θα πρέπει να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με τον υπεύθυνο της
μονάδας πριν την προσέλευσή τους σε αυτή.
Όλοι οι εμπλεκόμενοι, αιμοκαθαιρόμενοι, προσωπικό και όσοι επισκέπτονται το κέντρο θα πρέπει
πριν την είσοδό τους στην μονάδα να ερωτώνται αν εμφανίζουν πυρετό ή συμπτώματα λοίμωξης του
αναπνευστικού, αν έχουν έρθει σε επαφή με πιθανά, ύποπτα ή επιβεβαιωμένα κρούσματα COVID19 ή εάν είχαν πρόσφατο ταξίδι.
Κατά την είσοδο αλλά και μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίας αιμοκάθαρσης των
ασθενών συστήνεται η θερμομέτρησή τους και η εκτίμηση της κλινικής τους κατάστασης από το
αρμόδιο προσωπικό.
Απαγορεύεται η είσοδος στο κέντρο σε επισκέπτες/συνοδούς/εργαζόμενους με οποιοδήποτε
σύμπτωμα εκ του αναπνευστικού. Η διαχείριση των ασθενών γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες για
ύποπτο κρούσμα COVID-19 (βλέπε παρακάτω).
Ομαδοποίηση ασθενών
Η ομαδοποίηση των αιμοκαθαιρόμενων ασθενών είναι κρίσιμης σημασίας για τον έλεγχο της
διασποράς του ιού στις μονάδες αιμοκάθαρσης την περίοδο της πανδημίας. Οι ασθενείς θα πρέπει
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να υλοποιούν τις συνεδρίες τους διαχωρισμένοι σε συγκεκριμένες ομάδες και ωράρια καθώς και σε
σταθερές μονάδες. Η μείωση των επαφών περιορίζει τη διασπορά δεδομένου ότι η μετάδοση είναι
συχνή κατά το προσυμπτωματικό στάδιο.
Εργαστηριακός έλεγχος
Προτείνεται να διενεργείται εργαστηριακός έλεγχος σε κάθε νέο ασθενή πριν την είσοδό του στη
μονάδα αιμοκάθαρσης. Αυτό ισχύει και για τους ασθενείς που αλλάζουν τόπο διαμονής όπως κατά
την καλοκαιρινή περίοδο.
Ο περιοδικός έλεγχος γίνεται στη συχνότητα που ορίζουν οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και
λαμβάνοντας υπόψιν τα τοπικά επιδημιολογικά δεδομένα. Συστήνεται ένας καθολικός έλεγχος ανά
εβδομάδα όσο υπάρχει συνεχιζόμενη επιδημική παρουσία του ιού στην κοινότητα. Η κάθε μονάδα
δύναται να αποφασίσει την αύξηση της συχνότητας αυτής αν κριθεί αναγκαίο.
Σε κάθε ασθενή ή εργαζόμενο που αποτελεί στενή επαφή επιβεβαιωμένου κρούσματος εντός 10
ημερών από την τελευταία έκθεση και χρειάζεται να επισκεφθεί τη μονάδα θα πρέπει να διενεργείται
έλεγχος πριν την προσέλευσή του ή πριν την είσοδο του λαμβάνοντας υπόψιν και τον βαθμό της
έκθεσης.
Μεταφορά ασθενών – χώροι αναμονής – συνοδοί
Η μεταφορά των ασθενών συστήνεται να γίνεται με ιδιωτικό μέσο σύμφωνα με τις οδηγίες που
ισχύουν για τα ιδιωτικά μέσα μεταφοράς σε περίοδο πανδημίας COVID-19. Αν είναι αναγκαίο να
μεταφερθούν άνω του ενός ατόμου με το ίδιο μέσο τότε επιδιώκεται η σταθερή ομαδοποίησή τους
σε όλα τα στάδια.
Οι ασθενείς που προσέρχονται στη μονάδα δεν πρέπει να περιμένουν σε χώρους αναμονής εκτός
της μονάδας και να συνωστίζονται με άλλα άτομα. Θα πρέπει να εισέρχονται άμεσα στον χώρο της
μονάδας ή θα περιμένουν εντός του μέσου μεταφοράς τους μέχρι να έρθει η σειρά τους για κλινική
εκτίμηση ή αιμοκάθαρση.
Όπου είναι δυνατόν, συστήνεται να αποφεύγεται η προσέλευση των ασθενών για διαδικασίες άλλες
της αιμοκάθαρσης και να ενθαρρύνονται άλλοι τρόποι επικοινωνίας με τους θεράποντες ιατρούς
(τηλέφωνο, βιντεοκλήση κ.λπ.) ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος έκθεσης των ασθενών.
Αποφεύγεται η άσκοπη παρατεταμένη παραμονή των ασθενών στη μονάδα.
Η είσοδος των επισκεπτών στο κέντρο επιτρέπεται μόνο αν είναι απολύτως απαραίτητη και
συστήνεται να μην υπερβαίνει τον αριθμό του ενός συνοδού ανά ασθενή.
Για τη μεταφορά ή τη διαχείριση ασθενούς από άλλη μονάδα πρέπει να προηγείται ενημέρωση και
συνεννόηση με το κέντρο υποδοχής.
Μέτρα προστασίας
Βασικά μέτρα προστασίας για όλους όσους επισκέπτονται τις μονάδες αιμοκάθαρσης είναι:
➢ Η σωστή χρήση της μάσκας από προσωπικό, ασθενείς, συνοδούς και άλλους επισκέπτες καθ’ όλη
τη διάρκεια της παραμονής τους στο χώρο της. Η λήψη τροφής ή υγρών κατά τη διάρκεια της

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΛΟΙΜΩΔΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

3

συνεδρίας μετατίθεται για πριν ή μετά την ολοκλήρωσή της και αφού προηγηθεί η εφαρμογή της
Υγιεινής των Χεριών.
➢ Η τήρηση των αποστάσεων τουλάχιστον 1,5 μέτρου μεταξύ ασθενών, συνοδών, προσωπικού και
μεταξύ ασθενών και προσωπικού όταν δεν απαιτείται παροχή φροντίδας
➢ Ο επαρκής αερισμός του χώρου και ρύθμιση των κλιματιστικών μονάδων.
➢ Η εφαρμογή της υγιεινής των χεριών σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ
https://eody.gov.gr/wp-content/uploads/2020/02/efarmogi_alkoolouxou_antisiptikou.pdf,
https://eody.gov.gr/wp-content/uploads/2020/02/sostos_tropos_plisimatos_xerion.pdf
➢ Σε όλους τους χώρους της μονάδας θα πρέπει να υπάρχει σε εμφανή σημεία ειδική σήμανση
σχετικά με τα μέτρα ατομικής προστασίας και τους κανόνες υγιεινής, τα οποία θα πρέπει να
εφαρμόζονται λόγω της πανδημίας.
Μέτρα ατομικής προστασίας για τους επαγγελματίες υγείας της μονάδας:
Ιατρική Μάσκα Υψηλής Αναπνευστικής Προστασίας (FFP3, FFP2, N95/KN95): η χρήση της συστήνεται
στην καθημερινή πρακτική ενώ είναι επιβεβλημένη σε περιπτώσεις διαχείρισης ύποπτων ή
επιβεβαιωμένων κρουσμάτων COVID-19.
Ρόμπες μίας χρήσης: η χρήση τους ενδείκνυται σε παροχή φροντίδας που απαιτεί στενή επαφή με
τον ασθενή ή όταν υπάρχει αυξημένος κίνδυνος έκθεσης του επαγγελματία υγείας σε βιολογικά υγρά
καθώς και στη διαχείριση ύποπτων/επιβεβαιωμένων κρουσμάτων.
Οφθαλμική προστασία (γυαλιά, προσωπίδα): όπως και η χρήση της ρόμπας.
Ιατρικά Γάντια: η χρήση τους πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις συνήθεις ενδείξεις χρήσης των
γαντιών. Η χρήση των γαντιών δεν υποκαθιστά την Υγιεινή των Χεριών. (https://eody.gov.gr/wpcontent/uploads/2020/03/PPE-donning-doffing.pdf )
Η υγιεινή των χεριών πραγματοποιείται με πλύσιμο με αντισηπτικό σαπούνι και νερό ή με
αλκοολούχο διάλυμα με την κατάλληλη τεχνική σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ για επαγγελματίες
υγείας (https://eody.gov.gr/mikroviaki-antochi-kai-loimoxeis-poy-syndeontai-me-choroys-parochisygeias/choroi-parochis-ygeias-nosokomeia/ygieini-ton-cherion/ ).
Η εφαρμογή υγιεινής χεριών υλοποιείται:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

πριν από την είσοδο στον κάθε θάλαμο
πριν από κάθε διαδικασία που απαιτεί άσηπτες συνθήκες (π.χ. χρήση καθετήρων)
πριν και μετά από την επαφή με εξοπλισμό και με τον ασθενή (π.χ. σύριγγες, φίστουλες)
μετά από την επαφή με το άψυχο περιβάλλον του ασθενούς
μετά από την έκθεση σε οποιονδήποτε βιολογικό υγρό
μεταξύ φροντίδας διαφορετικών ασθενών ή μετακίνησης μεταξύ θαλάμων
πριν και μετά την εφαρμογή γαντιών

Η επάρκεια των παραπάνω υλικών σε μία μονάδα αιμοκάθαρσης είναι πολύ σημαντική για τη σωστή
εφαρμογή των μέτρων από το προσωπικό της μονάδας. Θα πρέπει να εξασφαλιστεί η πρόσβαση σε
αντισηπτικά διαλύματα, σε νιπτήρες με νερό και υγρό σαπούνι και χειροπετσέτες μίας χρήσης καθώς
και σε ποδοκίνητους κάδους απορριμμάτων. Η επάρκεια σε ιατρικές μάσκες είναι πολύ σημαντική
όχι μόνο για το προσωπικό αλλά και για τους ασθενείς.
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Καθαρισμός και απολύμανση επιφανειών και εξοπλισμού
Η διαδικασία καθαριότητας – απολύμανσης επιφανειών και εξοπλισμού με συνήθεις διαδικασίες
καθαρισμού στις μονάδες αιμοκάθαρσης αφορά σε όλους τους χώρους με έμφαση στους χώρους
υποδοχής και αναμονής, στους κοινόχρηστους χώρους προσωπικού, στον εσωτερικό χώρο και τον
εξοπλισμό της μονάδας.
Ο καθαρισμός και η απολύμανση επιφανειών και εξοπλισμού αιμοκάθαρσης μεταξύ ασθενών θα
πρέπει να γίνεται με κατάλληλα προϊόντα ακολουθώντας τις οδηγίες του κατασκευαστή (επάρκεια
ποσότητας και διάρκειας δράσης των προϊόντων). Τα όργανα, εργαλεία, μηχανήματα και όλες οι
επιφάνειες πρέπει να απολυμαίνονται μεταξύ των συνεδριών.
Συστήνεται η χρήση όπου είναι δυνατόν, αναλώσιμων υλικών μιας χρήσης, διαφορετικά ο
εξοπλισμός που θα επαναχρησιμοποιηθεί θα πρέπει να απολυμαίνεται από ασθενή σε ασθενή.

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΟΥΣΜΑΤΟΣ
Α. ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Ο εργαζόμενος που έχει θετικό εργαστηριακό έλεγχο (Rapid test ή PCR) τίθεται άμεσα σε απομόνωση
και ενημερώνει τον υπεύθυνο της μονάδας. Η διάρκεια της απομόνωσης είναι το ελάχιστο 5 ημέρες
και η επιστροφή γίνεται με την προϋπόθεση της πλήρους υποχώρησης του πυρετού για ένα
τουλάχιστον 24ωρο και βελτίωση των λοιπών συμπτωμάτων. Στο τέλος της απομόνωσης και πριν την
επιστροφή στα εργασιακά του καθήκοντα συστήνεται να έχει αρνητικό εργαστηριακό έλεγχο με
Rapid test (ή PCR). Μετά το πέρας της απομόνωσης ο εργαζόμενος υποχρεούται να φορά μάσκα
υψηλής αναπνευστικής προστασίας που εφαρμόζει σωστά και να τηρεί αυστηρά τα γενικά μέτρα
προστασίας (συχνή και σχολαστική υγιεινή των χεριών, τήρηση αποστάσεων).
https://eody.gov.gr/odigies-apomonosis-karantinas-kroysmaton-covid-19-kai-epafon-toys/

Β. ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ
Σύμφωνα με έγγραφο του Υπουργείου Υγείας προς τις Μονάδες Αιμοκάθαρσης του Ιδιωτικού Τομέα
στις 3/2/22 με αρ. πρωτ. 6151 σχετικά με τις οδηγίες διαχείρισης COVID θετικών αιμοκαθαιρόμενων
ασθενών στις μονάδες αυτές:
Συνιστάται οι μονάδες αιμοκάθαρσης του ιδιωτικού τομέα να υποβάλλουν στο χώρο τους σε
αιμοκάθαρση όλους τους COVID θετικούς ασθενείς τους με ήπια εκδήλωση της νόσου ( δηλ.
ασθενείς που δεν απαιτούν νοσηλεία σε ειδικές κλινικές COVID), εφόσον έχουν τη δυνατότητα να
ακολουθήσουν το παρακάτω πρωτόκολλο.
Στις ΜΤΝ και ΜΧΑ αιμοκαθαίρονται ασθενείς COVID-19 που είναι ασυμπτωματικοί ή εμφανίζουν
ήπια συμπτωματολογία (π.χ μικρή καταρροή ή βήχα ή πονοκέφαλο ή δεκατική πυρετική κίνηση).
Επίσης, μπορούν να αιμοκαθαίρονται ασθενείς που νοσηλεύτηκαν και εξήλθαν από το νοσοκομείο
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λόγω βελτίωσης της κλινικής τους εικόνας κατά την κρίση του θεράποντα ιατρού ακόμη και εάν δεν
πληρούνται τα κριτήρια άρσης της απομόνωσής τους (παράγραφος 9). Μέχρι να πληρούνται τα
κριτήρια άρσης της απομόνωσής τους συνεχίζουν να αιμοκαθαίρονται με τους θετικούς ασθενείς.
Πληροφορίες σχετικά με την θεραπευτική αντιμετώπιση των COVID θετικών ασθενών θα βρείτε
στους παρακάτω συνδέσμους:
https://eody.gov.gr/wp-content/uploads/2022/02/covid_19_algorithmos-minosileuomenon_20220217.pdf
https://eody.gov.gr/wp-content/uploads/2022/02/covid_19_algorithmosnosileuomenon_20220217.pdf
Το πρωτόκολλο αντιμετώπισης των COVID θετικών ασθενών που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση στις
ΜΤΝ και ΜΧΑ του ιδιωτικού τομέα υγείας στις οποίες είναι ενταγμένοι είναι το εξής:
1.
Οι ασθενείς θα πρέπει να υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση σε ξεχωριστό χώρο/αίθουσα
αιμοκάθαρσης από τους COVID αρνητικούς ασθενείς. Ως τέτοιος χώρος μπορεί να χρησιμοποιηθεί
και η κίτρινη μονάδα / αίθουσα αιμοκάθαρσης υπό την προϋπόθεση ότι στη ΜΤΝ ή ΜΧΑ δεν
χρησιμοποιείται για αιμοκάθαρση ασθενών με ηπατίτιδα Β ή C.
2.
Σε περίπτωση που η ΜΤΝ ή ΜΧΑ δεν διαθέτει ξεχωριστό χώρο, οι COVID θετικοί ασθενείς
μπορούν να υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση στην αίθουσα αιμοκάθαρσης που υποβάλλονται και οι
COVID αρνητικοί ασθενείς μετά το πέρας των συνεδριών αιμοκάθαρσης της ημέρας και σε
συγκεκριμένα μηχανήματα αιμοκάθαρσης, τα οποία εάν υπάρχει διαθεσιμότητα μέχρι την
ολοκλήρωση των συνεδριών αιμοκάθαρσης των COVID θετικών ασθενών να μην χρησιμοποιούνται
από άλλους ασθενείς. Η βάρδια αιμοκάθαρσης των θετικών αιμοκαθαιρόμενων να γίνεται ημέρα με
το λιγότερο δυνατό φορτίο ασθενών ώστε να υπάρχει η δυνατότητα επαρκούς απολύμανσης των
άψυχων επιφανειών καθώς και ο μέγιστος δυνατός χρόνος φυσικού αερισμού του χώρου. O
κλιματισμός των αιθουσών αιμοκάθαρσης θα πρέπει να ακολουθεί τις τεχνικές προδιαγραφές του
ΥΥ, ενώ ο καθαρισμός και η απολύμανση του χώρου τις οδηγίες του ΕΟΔΥ.
3.

Πρέπει να εξασφαλιστεί ο επαρκής αερισμός του χώρου αιμοκάθαρσης

4.
Το προσωπικό που θα ασχοληθεί με την φροντίδα των θετικών ασθενών θα πρέπει να
ασχολείται αποκλειστικά με τα επιβεβαιωμένα κρούσματα COVID-19, να εκπαιδευτεί στην εφαρμογή
όλων των ενδεικνυόμενων μέτρων πρόληψης και ελέγχου διασποράς του SARS-CoV2 και να ελέγχεται
συστηματικά (δις εβδομαδιαίως) με ταχύ αντιγονικό τεστ.
5.
Ο ιατρονοσηλευτικός εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθεί για την φροντίδα των θετικών
ασθενών θα πρέπει να είναι μίας χρήσης ή αποκλειστικός για τους συγκεκριμένους ασθενείς (ιατρικά
ακουστικά, πιεσόμετρα, οξύμετρα κ.ά.). Σε διαφορετική περίπτωση ο εξοπλισμός θα πρέπει να
απολυμαίνεται μετά τη χρήση του από ασθενή σε ασθενή σύμφωνα με τις οδηγίες του
κατασκευαστή.
6.
Η αναμονή των θετικών ασθενών πριν και μετά την αιμοκάθαρση γίνεται σε ξεχωριστό χώρο
αναμονής από τους COVID αρνητικούς ασθενείς, τηρώντας όλα τα υγειονομικά μέτρα όπως μάσκα
υψηλής αναπνευστικής προστασίας, υγιεινή χεριών και αποστάσεις μεταξύ τους.
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7.
Καθ’ όλη τη διάρκεια της αιμοκάθαρσης οι ασθενείς φορούν μάσκα υψηλής αναπνευστικής
προστασίας την οποία δεν αφαιρούν για λήψη τροφής ή υγρών, παρά μόνο εάν υπάρχει ανάγκη.
8.
Οι COVID θετικοί ασθενείς δε θα πρέπει να χρησιμοποιούν ανελκυστήρα της Μονάδας
Αιμοκάθαρσης που χρησιμοποιούν οι COVID αρνητικοί ασθενείς, αλλά διαφορετικό αν υπάρχει.
Η μεταφορά των COVID θετικών ασθενών προς και από την Μονάδα Αιμοκάθαρσης θα πρέπει να
γίνεται με δικά τους μέσα. Σε περίπτωση που ο ασθενής αδυνατεί ή δεν έχει να χρησιμοποιήσει δικό
του μέσο μεταφοράς, μπορεί να μεταφέρεται μεμονωμένα ή και με άλλο COVID θετικό ασθενή με
ασθενοφόρο της μονάδας του. Το ασθενοφόρο θα πρέπει να μεταφέρει αποκλειστικά θετικούς
ασθενείς με κατάλληλα εξοπλισμένο προσωπικό (μέτρα ατομικής προστασίας) ή μετά την χρήση του
να απολυμαίνεται σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες για την απολύμανση των οχημάτων του ΕΚΑΒ.
9.
Κριτήρια άρσης απομόνωσης κρουσμάτων COVID-19 σε αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς
σύμφωνα με τα πρόσφατα κριτήρια του ECDC για ανοσοκατασταλμένους ασθενείς:
➢

Λύση του πυρετού για τουλάχιστον 24 ώρες χωρίς λήψη αντιπυρετικού και βελτίωση των υπόλοιπων
συμπτωμάτων
και
2 (δύο) αρνητικούς εργαστηριακούς ελέγχους για SARS CoV2 (ταχύ αντιγονικό ή μοριακό τεστ) που
έχουν ληφθεί με μεσοδιάστημα 24ωρών

ή
➢

20 ημέρες απομόνωσης από την έναρξη των συμπτωμάτων του

Ασθενείς που εξέρχονται από νοσοκομείο (κλινική COVID) λόγω βελτίωσης της κλινικής τους εικόνας
σύμφωνα με την κρίση του θεράποντος ιατρού θα πρέπει να συνεχίζουν την απομόνωσή τους σε
ασφαλές ειδικά διαμορφωμένο χώρο στην Μονάδα μέχρι να πληρούνται τα κριτήρια άρσης της
απομόνωσής τους.
Το προσωπικό που φροντίζει τον ασθενή θα πρέπει να τηρεί όλα τα μέτρα πρόληψης και ελέγχου
που εφαρμόζονται στην απομόνωση.
Ο πρώτος εργαστηριακός έλεγχος μπορεί να υλοποιηθεί μετά την 3η ημέρα νόσησης.
Τέλος επισημαίνεται ότι επειδή, λόγω του αναγκαστικού τρις εβδομαδιαίως συγχρωτισμού των
αιμοκαθαιρόμενων ασθενών στις ΜΤΝ και ΜΧΑ, αυξάνεται πολύ η πιθανότητα μετάδοσης της νόσου
ακόμα και σε πλήρως εμβολιασμένους ασθενείς και προκειμένου να γίνεται ταχύτερη ανίχνευση των
COVID θετικών ασυμπτωματικών ασθενών, επιβάλλεται ο εβδομαδιαίος έλεγχος με Rapid test όλων
των πλήρως εμβολιασμένων ασθενών των Μονάδων Αιμοκάθαρσης, ενώ αιμοκαθαιρόμενοι
ασθενείς που είναι ανεμβολίαστοι θα πρέπει να υποβάλλονται υποχρεωτικώς σε Rapid test πριν από
κάθε συνεδρία αιμοκάθαρσης.
Σε περίπτωση εμφάνισης συρροής κρουσμάτων στη μονάδα (2 ή περισσότερα κρούσματα που
εμφανίστηκαν εντός 14 ημερών και έχουν επιδημιολογική σύνδεση -παρουσία σε κοινό χώρο και
χρόνο-) είναι σκόπιμο να διενεργηθεί άμεσα με τη διαπίστωση τους καθολικός έλεγχος σε όλους
ανεξαιρέτως τους παρευρισκόμενους στη μονάδα. Ακόμη, συστήνεται να αυξηθεί η συχνότητα του
περιοδικού ελέγχου από εβδομαδιαία σε τακτική πριν από κάθε μεμονωμένη προσέλευση.
Ενημερώνεται ο ΕΟΔΥ τηλεφωνικά ή στη διεύθυνση syrroes@eody.gov.gr .
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