Εργαλείο Αξιολόγησης της
Ετοιμότητας των Μονάδων
Αιμοκάθαρσης για τη νόσο από
Κοροναϊό (COVID-19)
Όλες οι Μονάδες Αιμοκάθαρσης στις ΗΠΑ θα πρέπει να είναι προετοιμασμένες για
την πιθανή άφιξη ασθενών με νόσο από κοροναϊό (COVID-19). Όλες οι Μονάδες
θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι το προσωπικό τους είναι εκπαιδευμένο, διαθέτει
τον κατάλληλο εξοπλισμό και είναι ικανό να εφαρμόσει πρακτικές που
απαιτούνται ώστε:
☾ Να εμποδίσει την εξάπλωση αναπνευστικών λοιμώξεων, συμπεριλαμβανομένης της
νόσου COVID-19, μέσα στις Μονάδες Αιμοκάθαρσης.
☾ Να αναγνωρίσει ταχέως και να απομονώσει ασθενείς με πιθανή νόσο COVID-19
και να ενημερώσει το αρμόδιο προσωπικό της Μονάδας και τις Αρχές Δημόσιας
Υγείας.
☾ Να παρέχει θεραπεία αιμοκάθαρσης σε περιορισμένο αριθμό ασθενών με
επιβεβαιωμένη ή με ύποπτη νόσο COVID-19, ως μέρος των συνήθων
διαδικασιών.
☾ Να παρέχει ενδεχομένως θεραπεία αιμοκάθαρσης σε μεγάλο αριθμό ασθενών με
COVID-19, στο πλαίσιο μίας κλιμακούμενης επιδημίας.
☾ Να παρακολουθεί και να διαχειρίζεται οποιοδήποτε επαγγελματία υγείας, ο οποίος
μπορεί να έχει εκτεθεί στον COVID-19.
☾ Να εξασφαλίζει αποτελεσματική επικοινωνία εντός της Μονάδας και να
σχεδιάζει την κατάλληλη εξωτερική επικοινωνία σχετικά με τον COVID-19.
Η ακόλουθη Λίστα Ελέγχου δεν αποτελεί έναν κατάλογο υποχρεωτικών
απαιτήσεων, παρά επισημαίνει τα σημαντικά πεδία, που προτείνει το Κέντρο
Ελέγχου Λοιμώξεων, τα οποία οι Μονάδες Αιμοκάθαρσης θα επανεξετάσουν κατά
την προετοιμασία τους για πιθανές αφίξεις ασθενών με COVID-19.

Στοιχεία που πρέπει να αξιολογηθούν
1. Πολιτικές πρόληψης και ελέγχου των λοιμώξεων και εκπαίδευσης των επαγγελματιών υγείας:
Ολοκληρωμένες

Οι επικεφαλής της Μονάδας, που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων, τον Διευθυντή
Ιατρικής Υπηρεσίας, τα Στελέχη Ποιότητας, τους Διευθυντές Ιατρούς, τους
Προϊσταμένους Τμημάτων, τις Προϊσταμένες Νοσηλεύτριες, την Επιτροπή
Νοσοκομειακών Λοιμώξεων, τον Διευθυντή Διοικητικής Υπηρεσίας, τους
Νεφρολόγους και τους Νοσηλευτές, έχουν επανεξετάσει τις κατευθυντήριες
οδηγίες του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Λοιμώξεων αναφορικά με τον COVID19 για τις Μονάδες Αιμοκάθαρσης.
www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/healthcare-facilities/dialysis.html

Σε εξέλιξη

Δεν έχουν
ξεκινήσει

Η Μονάδα παρέχει εκπαίδευση και ειδική επαγγελματική κατάρτιση στους επαγγελματίες υγείας αναφορικά με τον COVID19, η οποία περιλαμβάνει:
Σημεία και Συμπτώματα της λοίμωξης.
Σημασία της υγιεινής των χεριών, του αναπνευστικού και του βήχα.
Χρήση των μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) και αξιολόγηση της ικανότητας
χρήσης τους.
Διαδικασία διαλογής και τοποθέτησης ασθενών.
Πολιτικές αναφορικά με τις αναρρωτικές άδειες των επαγγελματιών υγείας.
Αυτοπαρακολούθηση για πυρετό ή συμπτώματα από το αναπνευστικό και
αποχή από την εργασία σε περίπτωση ασθένειας.
Καθορισμός μηχανισμού και αρμόδιου προσωπικού για την αναφορά υπόπτου ή
επιβεβαιωμένου κρούσματος COVID-19.

www.cdc.gov/coronavirus
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Πολιτικές
πρόληψης και ελέγχου των λοιμώξεων και εκπαίδευσης των επαγγελματιών

υγείας:
Ολοκληρωμένες Σε εξέλιξη

Δεν έχουν
ξεκινήσει

Η Μονάδα παρέχει εκπαίδευση στους ασθενείς αναφορικά με τα παρακάτω:
COVID-19 (συμπτώματα, τρόποι μετάδοσης).
Σημασία της άμεσης ενημέρωσης του επαγγελματία υγείας σε περίπτωση που
αισθανθούν πυρετό ή αδιαθεσία.
Ενέργειες που πρέπει να κάνουν για να προστατευθούν (υγιεινή χεριών, κάλυψη
σε περίπτωση βήχα, κοινωνική απόσταση).
Δράσεις της Μονάδας με σκοπό να παραμείνουν ασφαλείς (απαγόρευση επισκέψεων,
αλλαγές στα ΜΑΠ).

2. Διαδικασία ταχείας αναγνώρισης και απομόνωσης ασθενών με επιβεβαιωμένη ή ύποπτη νόσο
COVID-19:
Ολοκληρωμένες Σε εξέλιξη

Η Μονάδα έχει επισημάνει στους ασθενείς να καλούν πριν την άφιξή τους και να
αναφέρουν πυρετό ή συμπτώματα αναπνευστικής λοίμωξης.
Η Μονάδα έχει σύστημα λήψης και διαλογής των τηλεφωνημάτων ασθενών με
συμπτώματα πυρετού ή αναπνευστικής λοίμωξης.
Η Μονάδα έχει σύστημα παρακολούθησης των ασθενών, κατά την είσοδό τους στη
Μονάδα, για πυρετό ή αναπνευστική λοίμωξη.
Πινακίδες τοποθετημένες στην περιοχή διαλογής (πχ. στην είσοδο και τον χώρο
αναμονής), συμβουλεύουν τους ασθενείς με πυρετό ή συμπτώματα αναπνευστικής
λοίμωξης να ενημερώνουν αμέσως το προσωπικό της διαλογής, προκειμένου να
λαμβάνονται οι κατάλληλες προφυλάξεις.
Μάσκες προσώπου παρέχονται στους συμπτωματικούς ασθενείς (με πυρετό ή
συμπτώματα αναπνευστικής λοίμωξης) με την είσοδό τους στη Μονάδα και
διατηρούνται μέχρι την αποχώρησή τους από αυτήν.
Αντισηπτικό χεριών με βάση αλκοολούχο διάλυμα, είναι διαθέσιμο σε κάθε είσοδο,
στον χώρο αναμονής και κοντά στους χώρους αιμοκάθαρσης.
Η Μονάδα παρέχει μαντιλάκια και κάδους μη επαφής για την απόρριψη των
χαρτομάντηλων στους χώρους αναμονής και στους χώρους αιμοκάθαρσης.
Η Μονάδα διαθέτει χώρο μέσα στον χώρο αναμονής για τους ασθενείς που νοσούν
προκειμένου να βρίσκονται χωριστά από τους υπολοίπους, ή διαθέτει διαδικασία, η
οποία επιτρέπει τους κλινικά σταθερούς ασθενείς να περιμένουν εκτός της Μονάδας.
Η Μονάδα έχει διαδικασία που διασφαλίζει ότι οι ασθενείς με ύποπτη ή
επιβεβαιωμένη νόσο COVID-19 τοποθετούνται σε κατάλληλη περιοχή θεραπείας
όσο πιο σύντομα γίνεται, για να μειωθεί ο χρόνος παραμονής τους στους χώρους
αναμονής.

Δεν έχουν
ξεκινήσει
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Η Μονάδα έχει διαδικασία για άμεση ενημέρωση των υπευθύνων, όταν ένα ύποπτο
περιστατικό αναγνωρίζεται.
Η Μονάδα έχει διαδικασία για την ενημέρωση των Τοπικών ή Εθνικών Υπηρεσιών
Υγείας αναφορικά με ύποπτο κρούσμα.
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3.
Τοποθέτηση
Ολοκληρωμένες Σε εξέλιξη

Δεν έχουν
ξεκινήσει

Ολοκληρωμένες Σε εξέλιξη

Δεν έχουν
ξεκινήσει

Επιβεβαιώστε τον αριθμό και την τοποθεσία των διαθέσιμων δωματίων
απομόνωσης της Μονάδας (που δεν χρησιμοποιούνται για ασθενείς με
Ηπατίτιδα Β).
Για τους ασθενείς με μη διαγνωσμένη αναπνευστική λοίμωξη, η Μονάδα διαθέτει
δωμάτιο απομόνωσης για την αιμοκάθαρση των ασθενών αυτών (που δεν
χρησιμοποιούνται για ασθενείς με Ηπατίτιδα Β).
☾ Εάν δεν υπάρχει διαθέσιμος κατάλληλος χώρος απομόνωσης, η Μονάδα έχει έναν
καθορισμένο χώρο αιμοκάθαρσης στη γωνία ή στο τέλος του διαδρόμου, μακριά
από την κύρια ροή ασθενών, σε απόσταση τουλάχιστον 2 μέτρων από τον
κοντινότερο ασθενή (προς όλες τις κατευθύνσεις), για την παροχή θεραπείας σε
ασθενή συμπτωματικό που θα φέρει μάσκα προσώπου.
Η Μονάδα διατηρεί κατ’ ελάχιστον απόσταση 2 μέτρων μεταξύ των ασθενών με μη
διαγνωσμένη αναπνευστική λοίμωξη, οι οποίοι πρέπει να φέρουν μάσκα, και των
υπολοίπων ασθενών, κατά τη διάρκεια της αιμοκάθαρσης.
Για τους ασθενείς με ύποπτη ή επιβεβαιωμένη νόσο COVID-19, η Μονάδα έχει
σχέδιο παροχής θεραπείας αιμοκάθαρσης εντός της Μονάδας. Μπορούν να
χρησιμοποιηθούν οι ίδιες στρατηγικές με την παροχή θεραπείας αιμοκάθαρσης σε
ασθενείς με μη διαγνωσμένη αναπνευστική λοίμωξη, οι οποίες αναφέρονται στις
αντίστοιχες κατευθυντήριες οδηγίες:
www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/healthcare-facilities/dialysis.html

Η Μονάδα έχει σχέδιο ομαδοποίησης των ασθενών, αλλά και των επαγγελματιών
υγείας οι οποίοι διαχειρίζονται πολλούς ασθενείς με λοιμώξεις αναπνευστικού (στην
ίδια περιοχή της Μονάδας και/ή στην ίδια βάρδια - σκεφτείτε την τελευταία βάρδια).
Εάν έχει τεθεί διάγνωση, οι ασθενείς με διαφορετικές λοιμώξεις αναπνευστικού, δεν
πρέπει να ομαδοποιούνται.
Η Μονάδα έχει σχέδιο περιορισμού του αριθμού των επαγγελματιών υγείας, που
εισέρχονται στο χώρο απομόνωσης αιμοκάθαρσης (πχ. καθορισμός επαγγελματιών
υγείας αποκλειστικά για τη φροντίδα ασθενών με ύποπτη ή επιβεβαιωμένη νόσο
COVID-19).

4. Προφυλάξεις Μετάδοσης:

Η Μονάδα έχει διαδικασία για την αξιολόγηση του εφοδιασμού (αποθέματα) των
ΜΑΠ και άλλων υλικών πρόληψης και ελέγχου των λοιμώξεων (πχ. είδη υγιεινής
χεριών).
Η Μονάδα έχει εναλλακτικό σχέδιο για τη βέλτιστη χρήση των ΜΑΠ σε περίπτωση
ελλείψεων.
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Οι επαγγελματίες υγείας φορούν τα ακόλουθα ΜΑΠ, όταν φροντίζουν ασθενείς με
μη διαγνωσμένη αναπνευστική λοίμωξη, εκτός εάν η πιθανή διάγνωση απαιτεί
προφυλάξεις αερογενούς μετάδοσης (π.χ. φυματίωση):
☾ Γάντια
☾ Στολή απομόνωσης
☾ Μάσκα προσώπου
☾ Προστασία ματιών (γυαλιά ή μάσκα προσώπου)
Εάν υπάρχει υποψία νόσου COVID-19, μία μάσκα Ν-95 ή υψηλότερης
αναπνευστικής προστασίας είναι προτιμότερη, εάν είναι διαθέσιμη, και η Μονάδα
διαθέτει πρόγραμμα εκπαίδευσης των επαγγελματιών υγείας για την προφύλαξη
του αναπνευστικού. Η απλή μάσκα προσώπου είναι μία αποδεκτή εναλλακτική
λύση.
Οι επαγγελματίες υγείας λαμβάνουν κατάλληλη εκπαίδευση στην επιλογή και
κατάλληλη χρήση των ΜΑΠ (συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής και αφαίρεσής
τους), με απαιτούμενη την επίδειξη ικανότητας.
Η Μονάδα έχει διαδικασία για την επιτήρηση συμμόρφωσης των επαγγελματιών υγείας
στην συνιστώμενη χρήση των ΜΑΠ.
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5.
Μετακίνηση

επιβεβαιωμένη νόσο COVID-1, μέσα στη Μονάδα.
Ολοκληρωμένες Σε εξέλιξη

Δεν έχουν
ξεκινήσει

Ολοκληρωμένες Σε εξέλιξη

Δεν έχουν
ξεκινήσει

Ολοκληρωμένες Σε εξέλιξη

Δεν έχουν
ξεκινήσει

Ολοκληρωμένες Σε εξέλιξη

Δεν έχουν
ξεκινήσει

Η μετακίνηση του ασθενούς έξω από το απομονωμένο δωμάτιο, θα πρέπει να
περιορίζεται μόνο σε ουσιώδεις περιπτώσεις.
Ο ασθενής είναι υποχρεωμένος να φορά μάσκα προσώπου κατά τη διάρκεια της
παραμονής του στη Μονάδα.

6. Υγιεινή Χεριών:

Τα είδη υγιεινής χεριών, συμπεριλαμβανομένου του αντισηπτικού με βάσει την
αλκοόλη, είναι εύκολα προσβάσιμα στον χώρο περίθαλψης των ασθενών, καθώς και
στην περιοχή όπου οι επαγγελματίες υγείας φορούν και αφαιρούν τα ΜΑΠ.
Η Μονάδα έχει διαδικασία επιτήρησης των επαγγελματιών υγείας αναφορικά
με τη συμμόρφωση τους με τις συνιστώμενες πρακτικές υγιεινής των χεριών.

7. Καθαριότητα Περιβάλλοντος χώρου:

Η Μονάδα έχει σχέδιο διασφάλισης της κατάλληλης καθαριότητας και
απολύμανσης των επιφανειών και του εξοπλισμού στον χώρο απομόνωσης.
Όλοι οι επαγγελματίες υγείας με καθήκοντα καθαριότητας, κατανοούν τις οδηγίες
για τη χρήση και τον χρόνο επαφής με τα επιλεγμένα προϊόντα.
Η μονάδα έχει διαδικασία διασφάλισης της καθαριότητας και απολύμανσης του
κοινού ή μη αποκλειστικού εξοπλισμού μετά τη χρήση του και σύμφωνα με τις
συστάσεις του κατασκευαστή.
Η Μονάδα χρησιμοποιεί απολυμαντικά νοσοκομειακής χρήσης για τις σκληρές μη
πορώδεις επιφάνειες, εγκεκριμένα από την επιτροπή περιβαλλοντικής προστασίας,
στην ιστοσελίδα της οποίας περιλαμβάνεται κατάλογος των κατάλληλων
σκευασμάτων για ιογενή παθογόνα, όπως ο SARS-CoV-2.
(www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars- cov-2)
☾ Η Μονάδα διασφαλίζει ότι τα προϊόντα του καταλόγου που θα

χρησιμοποιηθούν είναι δραστικά και για παθογόνους μικροοργανισμούς
αίματος (ηπατίτιδα Β, HIV).

8. Παρακολούθηση και Διαχείριση Επαγγελματιών Υγείας:

Η Μονάδα διαθέτει πολιτικές αναρρωτικών αδειών που είναι μη-τιμωρητικές,
ευέλικτες, και επιτρέπουν τους νοσούντες επαγγελματίες υγείας να παραμένουν
σπίτι.
Η Μονάδα έχει διαδικασία εφαρμογής επίβλεψης ή και αυτοπαρακολούθησης
του επαγγελματία υγείας, εάν απαιτηθεί από τον φορέα Δημόσιας Υγείας.
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Η Μονάδα έχει διαδικασία εφαρμογής ελέγχου συμπτωμάτων και θερμοκρασίας των
επαγγελματιών υγείας πριν την έναρξη της βάρδιας.
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9.
Πρόσβαση
επισκεπτών και κίνησή τους μέσα στη Μονάδα:
Ολοκληρωμένες Σε εξέλιξη

Δεν έχουν
ξεκινήσει

Η Μονάδα έχει σχέδιο απαγόρευσης της εισόδου των επισκεπτών στη Μονάδα, οι
οποίοι νοσούν.
Οι επισκέπτες ελέγχονται για συμπτώματα οξείας λοίμωξης αναπνευστικού, πριν την
είσοδό τους στη Μονάδα.

10. Η Μονάδα διατηρεί επίγνωση της κατάστασης του COVID-19 σε εθνικό και σε τοπικό επίπεδο:
Ολοκληρωμένες Σε εξέλιξη

Η Μονάδα τακτικά παρακολουθεί την κατάσταση αναφορικά με τη νόσο COVID-19
μέσα από την ιστοσελίδα του ΕΟΔΥ.
https://eody.gov.gr/
www.cdc.gov/coronavirus

Η Μονάδα γνωρίζει με ποιον να επικοινωνήσει στον τοπικό φορέα υγείας για
πληροφορίες σχετικά με τη μετάδοση του COVID-19 στην περιοχή.
Η Μονάδα γνωρίζει που πραγματοποιούνται εργαστηριακοί έλεγχοι για COVID-19 και
διαθέτει σχέδιο παραπομπής των ασθενών που χρήζουν ελέγχου για COVID-19.

Δεν έχουν
ξεκινήσει

