Οδηγίες για τον περιορισµό της
µετάδοσης COVID-19 σε Μονάδες
Τεχνητού Νεφρού
Οι υπεύθυνοι της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού (ΜΤΝ) θα πρέπει να παρακολουθούν
την κατάσταση της υγείας όλων των εµπλεκόµενων (ασθενών, προσωπικού,
επισκεπτών κλπ) και ιδιαίτερα για συµπτώµατα από το αναπνευστικό σύστηµα.

Διαλογή, αναγνώριση και αποµόνωση ύποπτου κρούσµατος µε λοίµωξη COVID19
Η έγκαιρη εντόπιση, διαλογή και αποµόνωση ύποπτων περιστατικών για COVID-19
ΠΡΙΝ εισέλθουν στο χώρο της αιµοκάθαρσης είναι σηµαντική έτσι ώστε να
προληφθεί η έκθεση των υπόλοιπων ασθενών, του προσωπικού και των επισκεπτών
στον ιό COVID-19. Οι ασθενείς:
•

•

•

σε περίπτωση που έχουν συµπτώµατα θα πρέπει να ενηµερώνουν πριν την
άφιξή τους στη ΜΤΝ το προσωπικό, έτσι ώστε να έχει γίνει η απαραίτητη
προετοιµασία (π.χ. ο ασθενής να οδηγηθεί σε άλλο χώρο για εξέταση και
λήψη δείγµατος για COVID-19 αν κριθεί απαραίτητο) και να έχουν δοθεί
οδηγίες για τον τρόπο µετακίνησής του (αποφυγή χρήσης Μέσων Μαζικής
Μεταφοράς, χρήση µάσκας από τον οδηγό ή και συνοδό κλπ).
καθηµερινά θα πρέπει να φτάνουν στην είσοδο της ΜΤΝ ακολουθώντας µία
σταθερή πορεία (µε σήµανση/ διαγράµµιση) µέσω των διαδρόµων του
νοσοκοµείου ή της ιδιωτικής κλινικής.
µε συµπτώµατα από το αναπνευστικό σύστηµα θα πρέπει να φορούν
χειρουργική µάσκα αµέσως µε την είσοδό τους στους χώρους της ΜΤΝ
(ιδανικά θα πρέπει να είναι ενήµεροι και να την φορούν από πριν) και να
ενηµερώνουν το προσωπικό για τα συµπτώµατά τους.

Παράλληλα το προσωπικό θα πρέπει να ρωτά τον κάθε ασθενή για συµπτώµατα από
το αναπνευστικό σύστηµα και να τον θερµοµετρεί πριν εισέλθει στο κύριο χώρο της
αιµοκάθαρσης.
Στο χώρο που θα γίνεται η εξέταση των ασθενών (screening) θα πρέπει:
•

•
•

η απόσταση µεταξύ των ασθενών να είναι µεγαλύτερη του 1 µέτρου. Για την
αποφυγή συγχρωτισµού οι ασθενείς που είναι σε καλή κατάσταση µπορούν να
περιµένουν στο αυτοκίνητό τους και να κληθούν τηλεφωνικά στο κινητό τους
όταν έρθει η σειρά τους, για την εξέταση συµπτωµάτων.
όλοι οι ασθενείς να φορούν απλή χειρουργική µάσκα αν είναι εφικτό (αλλιώς
οπωσδήποτε οι ασθενείς µε συµπτώµατα)
να υπάρχουν χαρτοµάντιλα σε περίπτωση βήχα, καλάθια για την απόρριψή
τους και αντισηπτικό για υγιεινή χεριών.

Οι ασθενείς θα πρέπει να είναι εκπαιδευµένοι στην αναπνευστική υγιεινή (respiratoty
etiquette), στη σωστή χρήση της µάσκας και στην υγιεινή των χεριών.
Οι συνοδοί/φροντιστές που εµφανίζουν συµπτώµατα από το αναπνευστικό δεν θα
πρέπει να συνοδεύουν/φροντίζουν νεφροπαθείς ασθενείς αν δεν έχουν υποχωρήσει
πλήρως τα συµπτώµατά τους (π.χ. απύρετοι τουλάχιστον 24 ώρες χωρίς λήψη
αντιπυρετικού).
Το προσωπικό της ΜΤΝ πρέπει να βρίσκεται σε εγρήγορση για πιθανή εµφάνιση
συµπτωµάτων συµβατών µε λοίµωξη του αναπνευστικού συστήµατος (π.χ. βήχας,
αναπνευστική δυσχέρεια) και να µετρά καθηµερινά τη θερµοκρασία του. Σε
περίπτωση εµφάνισης πυρετού ή συµπτωµάτων από το αναπνευστικό σύστηµα,
πρέπει να ενηµερώνει το διευθυντή ή τον προϊστάµενο του τµήµατος και την
Επιτροπή Νοσοκοµειακών Λοιµώξεων (ΕΝΛ) ή τον Ιατρό Εργασίας, ώστε να
αποφασιστεί εάν απαιτείται κλινική εκτίµηση και πιθανή αποµάκρυνση από την
εργασία του.

Χώρος αποµόνωσης και αιµοκάθαρσης ασθενούς ύποπτου για COVID-19
Οι ΜΤΝ πρέπει να έχουν καθορίσει χώρο όπου θα αποµονώνεται το ύποπτο
περιστατικό για COVID-19 από τους άλλους ασθενείς, τηρώντας απόσταση
τουλάχιστον 2 µέτρων αν παραµείνει στον ίδιο χώρο µέχρι να οδηγηθεί στο χώρο που
θα εκτιµηθεί ιατρικά, και ο οποίος θα πρέπει επίσης να είναι καθορισµένος από πριν.

Για την αιµοκάθαρση συµπτωµατικού ασθενούς συστήνονται τα παρακάτω:
•
•
•

•

Να υπάρχει ειδικός χώρος αποµόνωσης µε πόρτα που να κλείνει (αν είναι
εφικτό).
Εναλλακτικά θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί ο χώρος αποµόνωσης για
ασθενείς µε αιµατογενώς µεταδιδόµενα νοσήµατα (Hepatitis B isolation box).
Σε περίπτωση που ούτε αυτό είναι εφικτό ο ασθενής µπορεί να τοποθετηθεί σε
όσο το δυνατόν πιο αποµακρυσµένο χώρο στη ΜΤΝ και η απόσταση µεταξύ
συµπτωµατικού ασθενή και των υπολοίπων θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 2
µέτρα προς όλες τις κατευθύνσεις (ο συµπτωµατικός ασθενής φορά απλή
χειρουργική µάσκα).
Σε άλλη περίπτωση ο συµπτωµατικός ασθενής µπορεί να υποβληθεί σε
αιµοκάθαρση µετά τη αποχώρηση όλων των υπόλοιπων ασθενών από τη
ΜΤΝ (τελευταίος).

Το προσωπικό που ασχολείται µε τον ύποπτο ασθενή για COVID-19 πρέπει να είναι
καθορισµένο, έτσι ώστε να µην εµπλακούν στη φροντίδα του ασθενούς και άλλοι
επαγγελµατίες υγείας.

Αιµοκάθαρση επιβεβαιωµένου κρούσµατος COVID-19
Επί εµφάνισης επιβεβαιωµένου κρούσµατος COVID-19 που βρίσκεται εντός της
ΜΤΝ, µε υποψία έκθεσης πολλών ασθενών, συστήνεται:
•
•

•

Ενηµέρωση ΕΝΛ του νοσοκοµείου και του ΕΟΔΥ
Οι ασθενείς που έχουν εκτεθεί αλλά δεν έχουν εµφανίσει συµπτωµατολογία,
θα υποβάλλονται σε αιµοκάθαρση, φορώντας µάσκα και έχοντας απόσταση 2
µέτρα από τους υπόλοιπους ασθενείς. Αντιµετωπίζονται ως ύποπτα
περιστατικά και αν είναι εφικτό, ανάλογα µε τον αριθµό τους και τις
δυνατότητες του προσωπικού της ΜΤΝ, µπορεί να υποβληθούν σε
αιµοκάθαρση σε χωριστή βάρδια.
Οι ασθενείς που έχουν εκτεθεί και εµφανίζουν συµπτωµατολογία, πρέπει να
υποβάλλονται σε εργαστηριακό έλεγχο για COVID-19.

Σχετικά το χώρο αιµοκάθαρσης του επιβεβαιωµένου κρούσµατος ισχύουν τα
ακόλουθα:
•
•
•

Να υπάρχει ειδικός χώρος αποµόνωσης µε πόρτα που να κλείνει (αν είναι
εφικτό).
Εναλλακτικά θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί ο χώρος αποµόνωσης για
ασθενείς µε αιµατογενώς µεταδιδόµενα νοσήµατα (Hepatitis B isolation box).
Σε άλλη περίπτωση ο ασθενής µπορεί να υποβληθεί σε αιµοκάθαρση µετά τη
αποχώρηση όλων των υπόλοιπων ασθενών από τη ΜΤΝ (τελευταίος).

Ατοµικός Εξοπλισµός Προστασίας για το προσωπικό που φροντίζει ύποπτο ή
επιβεβαιωµένο ασθενή για COVID-19

Οι ΜΤΝ θα πρέπει να ακολουθούν τις υπάρχουσες διαδικασίες και οδηγίες πρόληψης
και ελέγχου λοιµώξεων αναφορικά µε την υγιεινή των χεριών, τη χρήση του
Ατοµικού Εξοπλισµού Προστασίας, την αποµόνωση ασθενών, την καθαριότητα και
την απολύµανση επιφανειών και εξοπλισµού.
Το προσωπικό που χειρίζεται ύποπτο ή επιβεβαιωµένο για COVID-19 θα πρέπει να
λαµβάνει βασικές προφυλάξεις, επαφής και σταγονιδίων, οι οποίες περιλαµβάνουν τη
χρήση:
•
•
•
•

αδιάβροχης ρόµπας µε µακριά µανίκια
γαντιών
µάσκας FFP2 και σε έλλειψή της απλή χειρουργική µάσκα
οφθαλµικής προστασίας (γυαλιά ή ασπίδα προσώπου)

Καθαριότητα περιβάλλοντος και εξοπλισµού
Σχετικά µε την καθαριότητα του περιβάλλοντος και του εξοπλισµού µπορούν να
ακολουθηθούν οι «Οδηγίες για τον καθαρισµό περιβάλλοντος Χώρων Παροχής
Υπηρεσιών Υγείας που έχουν εκτεθεί στον ιό SARS-CoV-2» που βρίσκονται
αναρτηµένες στην ιστοσελίδα του ΕΟΔΥ (www.eody.gov.gr).

Διακοµιδή/ Νοσηλεία σε Χώρο Παροχής Υπηρεσιών Υγείας
Τα ύποπτα ή επιβεβαιωµένα περιστατικά για COVID-19, ανάλογα µε το Χώρο
Παροχής Υπηρεσιών Υγείας που ανήκει η ΜΤΝ στην οποία υποβάλλονται σε
αιµοκάθαρση (Δηµόσιο ή Ιδιωτικό Νοσοκοµείο, Νοσοκοµείο Αναφοράς για COVID19 ή µη), µπορεί να χρειαστεί να νοσηλευθούν στο ίδιο νοσοκοµείο ή να
διακοµιστούν σε άλλο Χώρο Παροχής Υπηρεσιών Υγείας. Σε αυτή την περίπτωση
µπορούν να ακολουθηθούν οι οδηγίες «ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΛΟΙΜΩΞΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ
ΚΟΡΩΝΟΪΟ SARS-CoV-2 (COVID-19) – Οδηγίες για Χώρους Παροχής Υπηρεσιών
Υγείας» που βρίσκονται αναρτηµένες στην ιστοσελίδα του ΕΟΔΥ
(www.eody.gov.gr).
	
  

