Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προτεινόμενο σενάριο ελέγχου ετοιμότητας & ασκήσεων Υγειονομικών Σχηματισμών
Νησιωτικών Περιοχών, για τη διαχείριση ύποπτου ή επιβεβαιωμένου περιστατικού
COVID-19.


Εμπύρετο άτομο από 6ωρου, με βήχα και απώλεια όσφρησης παρουσιάζεται στο νοσοκομείο
ή στο ΚΥ.



Στην πύλη, πριν την είσοδο του ΤΕΠ, υπάρχει ειδική σήμανση και οδηγίες για τα περιστατικά
που παρουσιάζουν ύποπτη συμπτωματολογία COVID-19, αναφορικά με την υγιεινή των
χεριών, την γενικότερη προστασία των αναπνευστικών οδών αλλά και την κατεύθυνση τους
προς συγκεκριμένο σημείο του Υγειονομικού Σχηματισμού



Στο καθορισμένο σημείο του Υγειονομικού Σχηματισμού καταγράφονται τα πλήρη στοιχεία του
ασθενούς (υπάρχει φυσικός φραγμός μεταξύ υγειονομικού προσωπικού και ασθενούς) αλλά και
των συνοδών του



Ο ασθενής απολυμαίνει τα χέρια του με αντισηπτικό, λαμβάνει απλή χειρουργική μάσκα την
οποία εφαρμόζει ανάλογα στο πρόσωπο του και ακολουθεί την χρωματική διαγράμμιση προς
τον χώρο υποδοχής



Από το χώρο υποδοχής παραλαμβάνεται από νοσηλευτή με ΜΑΠ



Ο ασθενής οδηγείται από τον νοσηλευτή προς το χώρο εξέτασης υπόπτων για COVID-19
περιστατικών (απαραίτητο να διαθέτει ξεχωριστό χώρο υγιεινής)



Ύπαρξη στην είσοδο (του χώρου εξέτασης) αντισηπτικού υγρού για τον καθαρισμό των
χεριών



Τον ασθενή υποδέχεται νοσηλευτής και ιατρός με κατάλληλα ΜΑΠ
o Λήψη ιατρικού ιστορικού
o Κλινικός και παρακλινικός έλεγχος
o Λήψη δείγματος για SARS-COV-2 (προκαθορισμένος τρόπος παράδοσης/παραλαβής
δειγμάτων - τριπλό κουτί)
o Μεταφορά για Ro/Ct θώρακος ή Ro θώρακος με φορητό μηχάνημα (εκπαίδευση στην
τοποθέτηση των ακτινογραφικών πλακών στον ασθενή, τρόπος τοποθέτησης μέσα σε
κατάλληλους σάκους των κασετών, τρόπος παράδοσης στον αρμόδιο για να τις
μεταφέρει για εμφάνιση εκτός του θαλάμου)
o Προκαθορισμένη ασφαλής διαδρομή για τη μεταφορά του ύποπτου περιστατικού
COVID-19 για περαιτέρω έλεγχο/νοσηλεία
o Παραμονή σε μονάδα βραχείας νοσηλείας για COVID-19 ύποπτα περιστατικά
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Χρήση ειδικού ιατρονοσηλευτικού εξοπλισμού



Μέσα επικοινωνίας με υπόλοιπα τμήματα του Υγειονομικού Σχηματισμού, του ΚΕΠΥ-ΕΚΑΒ,
του ΕΟΔΥ κ.α. σχετικά με την αναγκαιότητα διακομιδής σε νοσοκομείο αναφοράς και
νοσηλείας σε θάλαμο αρνητικής πίεσης



Παραλαβή από ασθενοφόρο



Ειδικός χώρος για την εφαρμογή και αφαίρεση των ΜΑΠ με τοιχοκολλημένες ειδικές οδηγίες
για την εφαρμογή και αφαίρεση των ΜΑΠ



Ειδικοί κάδοι για την απόρριψη μολυσματικών υλικών και των ΜΑΠ



Καθορισμός πρωτόκολλου για τον καθαρισμό των περιοχών που υποδέχονται τα ύποπτα για
COVID-19 περιστατικά καθώς και τους συνοδούς τους



Εκπαίδευση του προσωπικού καθαριότητας στην εφαρμογή των παραπάνω πρωτοκόλλων



Εκπαίδευση του προσωπικού καθαριότητας στην εφαρμογή των ΜΑΠ
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