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Εκηίμηζη αναγκών ζε εξοπλιζμό αηομικήρ πποζηαζίαρ ηυν σώπυν παποσήρ
ςπηπεζιών ςγείαρ για ηη θπονηίδα ύποπηυν ή επιβεβαιυμένυν κποςζμάηυν ηος νέος
κοποναφού (2019-nCoV)
12 Φεβποςαπίος 2020
Ειζαγυγή
Ο λένο θνξνλατόο ηνπ 2019 (2019-nCoV) εκθαλίζηεθε ζηα ηέιε ηνπ 2019 ζην Wuhan, ζηελ
επαξρία Hubei ηεο Κίλαο. Έθηνηε, έρνπλ θαηαγξαθεί ρηιηάδεο θξνύζκαηα θπξίσο ζηελ Κίλα,
αιιά θαη ζε πνιιέο άιιεο ρώξεο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη θάπνησλ ρσξώλ ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο. Οη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα επηδεκηνινγηθά θαη θιηληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο
ινίκσμεο από ηνλ ηό 2019-nCoV απμάλνληαη ηαρύηαηα. Θεσξείηαη αλακελόκελε ε εκθάληζε
πεξηζζνηέξσλ θξνπζκάησλ, γεγνλόο πνπ θαζηζηά επηηαθηηθή ηελ πξνεηνηκαζία ησλ
ππεξεζηώλ πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο ώζηε λα δηαηεξείηαη ε εηνηκόηεηα δηαρείξηζεο θαη
αληηκεηώπηζεο:
 ησλ αζζελώλ πνπ έρνπλ κνιπλζεί από ηνλ ηό 2019-nCoV θαηά ηελ επίζθεςε ηνπο
ζε πεξηνρή ηεο Κίλαο κε ζπλερηδόκελε κεηάδνζε ηνπ ηνύ ζηελ θνηλόηεηα
(εηζαγόκελα θξνύζκαηα)
 αζζελώλ πνπ ήξζαλ ζε επαθή κε επηβεβαησκέλν θξνύζκα θαη κνιύλζεθαλ από
ηνλ ηό 2019-nCoV εληόο ηεο ΔΔ (δεπηεξνγελή θξνύζκαηα ζηελ ΔΔ)
 αζζελώλ κε επηβεβαησκέλε ινίκσμε από ηνλ ηό 2019-nCoV πνπ ρξεηάδεηαη λα
κεηαθηλεζνύλ κεηαμύ δνκώλ ππεξεζηώλ πγείαο ιόγσ αλαγθώλ γηα εμεηδηθεπκέλε
ηαηξνλνζειεπηηθή θξνληίδα.
Η ινίκσμε από ην λέν θνξνλατό κπνξεί λα είλαη αζπκπησκαηηθή αιιά κπνξεί λα πεξηιακβάλεη
θαη ζνβαξέο θιηληθέο εθδειώζεηο όπσο πλεπκνλία κε ζύλδξνκν νμείαο αλαπλεπζηηθήο
δπζρέξεηαο, ζεπηηθό ζνθ, πνιπνξγαληθή αλεπάξθεηα αθόκα θαη ζάλαην.
Οη δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο ηξόπνπο κεηάδνζεο από άλζξσπν ζε άλζξσπν
εμαθνινπζνύλ λα είλαη πεξηνξηζκέλεο. Μέρξη ζηηγκήο ζεσξείηαη όηη ηα ζηαγνλίδηα ηνπ
αλαπλεπζηηθνύ απνηεινύλ ηελ θύξηα νδό κεηάδνζεο, ελώ άιινη πηζαλνί ηξόπνη κεηάδνζεο
πεξηιακβάλνπλ ηελ επαθή κε κνιπζκέλα αληηθείκελα/επηθάλεηεο θαη ηελ αεξνγελή κεηάδνζε
κέζσ εηζπλνήο αεξνιύκαηνο πνπ παξάγεηαη από ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίεο.
Ο ςτηλόηεπορ κίνδςνορ μεηάδοζηρ ζε σώποςρ ςγειονομικήρ πεπίθαλτηρ ζςνδέεηαι με
ηην ανεπαπκή εθαπμογή ηυν βαζικών πποθςλάξευν και ηυν πποθςλάξευν για ηην
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ππόλητη και ηον έλεγσο αναπνεςζηικών λοιμώξευν καθώρ και με ηη θπονηίδα αζθενών
πος δεν έσει ακόμα επιβεβαιυθεί η λοίμυξη ηοςρ από ηο νέο κοποναφό 2019-nCoV.
Οη νδεγίεο ζρεηηθά κε ηελ αλαπλεπζηηθή πξνθύιαμε επηιέγνπλ ηελ πην αζθαιή πξνζέγγηζε
θαη ιακβάλνπλ ππόςε ην ελδερόκελν ηεο αεξνγελνύο κεηάδνζεο ηνπ ηνύ, παξά ην γεγνλόο όηη
απηή δε θαίλεηαη λα είλαη ε θύξηα νδόο κεηάδνζεο.
Εξοπλιζμόρ αηομικήρ πποζηαζίαρ
Γεδνκέλσλ ησλ πεξηνξηζκέλσλ δηαζέζηκσλ ζηνηρείσλ θαη ηεο αβεβαηόηεηαο ζρεηηθά κε ηνπο
ηξόπνπο κεηάδνζεο ην ηνύ, ν απαηηνύκελνο εμνπιηζκόο αηνκηθήο πξνζηαζίαο ζηνρεύεη ζηελ
πξόιεςε ηεο κεηάδνζεο κέζσ επαθήο, ζηαγνληδίσλ θαζώο θαη ζηελ πξόιεςε ηεο αεξνγελνύο
κεηάδνζεο.
ΠΙΝΑΚΑ 1. ύνθεζη «πακέηος» με ηον ελάσιζηο εξοπλιζμό αηομικήρ πποζηαζίαρ για ηη
διασείπιζη ύποπηος ή επιβεβαιυμένος κπούζμαηορ με λοίμυξη από ηο νέο κοποναφό 2019nCoV
Πποζηαζία
Αναπνεςζηική πποζηαζία
Οθθαλμική πποζηαζία
Πποζηαζία ζώμαηορ
Πποζηαζία σεπιών

Είδορ εξοπλιζμού
Μάζθεο FFP2 ή FFP3
Γπαιηά επξέσο νπηηθνύ πεδίνπ ή αζπίδεο πξνζώπνπ
Αδηάβξνρε ξόκπα κε καθξηά καλίθηα
Γάληηα

Ειδικόηεπα για ηην αναπνεςζηική πποζηαζία, είναι απαπαίηηηη η δοκιμαζία καλήρ
εθαπμογήρ ππιν ηη σπήζη ηηρ μάζκαρ. Καηά ηην κλινική αξιολόγηζη και ηη θπονηίδα
ύποπηος ή επιβεβαιυμένος κπούζμαηορ απαιηείηαι η σπήζη μάζκαρ με θίληπο
πποζηαζίαρ (filtering face piece –FFP) καηηγοπίαρ 2 ή 3. Καηά ηη διάπκεια σειπιζμών με
ππόκληζη αεπολύμαηορ ζςζηήνεηαι η εθαπμογή μάζκαρ FFP3.
Η οθθαλμική πποζηαζία ζηνρεύεη ζηελ πξόιεςε ηεο έθζεζεο ηνπ βιελλνγόλνπ ησλ
νθζαικώλ ζηνλ ηό κε ηε ρξήζε γπαιηώλ ή αζπίδαο πξνζώπνπ πνπ ζα είλαη ζπκβαηά κε ηηο
ρξεζηκνπνηνύκελεο κάζθεο.
Γηα ηελ πποζηαζία ηος ζώμαηορ ηνπ εξγαδνκέλνπ, απαηηείηαη ε ρξήζε αδηάβξνρεο ξόκπαο
κε καθξηά καλίθηα ε νπνία δε ρξεηάδεηαη λα είλαη απνζηεηξσκέλε εθηόο θαη εάλ ε δηαδηθαζία ή
ην πεξηβάιινλ ρξήζεο ηεο ην απαηηεί (π.ρ. αίζνπζα ρεηξνπξγείνπ). Σηελ πεξίπησζε πνπ δελ
είλαη δηαζέζηκε αδηάβξνρε ξόκπα, κπνξεί λα εθαξκνζηεί πιαζηηθή πνδηά κηαο ρξήζεσο
πάλσ από ηε κηα κε αδηάβξνρε ξόκπα.
Εκηίμηζη αναγκών ζε εξοπλιζμό αηομικήρ πποζηαζίαρ
Η αδξή εθηίκεζε ησλ εκεξήζησλ αλαγθώλ ζε εμνπιηζκό αηνκηθήο πξνζηαζίαο αλά αζζελή
βαζίδεηαη ζηηο αθόινπζεο παξαδνρέο:

Οη αζζελείο ρξεηάδνληαη δηαθνξεηηθά επίπεδα ηαηξνλνζειεπηηθήο θξνληίδαο,
αλάινγα κε ηελ θιηληθή ζνβαξόηεηα ηεο θαηάζηαζήο ηνπο

Υπάξρνπλ ηξεηο βάξδηεο αλά 24 ώξεο γηα ην λνζειεπηηθό πξνζσπηθό, ην βνεζεηηθό
πξνζσπηθό θαη ην πξνζσπηθό θαζαξηόηεηαο
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Γηα ηνπο αζζελείο ζε θξίζηκε θαηάζηαζε απαηηείηαη ε απαζρόιεζε κεγαιύηεξνπ
αξηζκνύ εξγαδνκέλσλ ηδίσο λνζειεπηώλ θαη θαηά πξνηίκεζε κε απνθιεηζηηθή θξνληίδα
γηα ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο αζζελείο (ηδαληθή αλαινγία έλαο πξνο έλαλ γηα θάζε βάξδηα)
Οη επαθέο κε ηνπο αζζελείο πξέπεη λα πεξηνξίδνληαη ζε εθείλεο πνπ είλαη απνιύησο
απαξαίηεηεο γηα ηε θξνληίδα ηνπ αζζελνύο
Ο αζζελήο ζα πξέπεη λα θνξά απιή ρεηξνπξγηθή κάζθα, εθόζνλ είλαη θαιά αλεθηή,
πξνθεηκέλνπ λα πεξηνξίδεηαη ε δηαζπνξά ζηαγνληδίσλ
Οη κεηαθηλήζεηο ηνπ αζζελή πεξηνξίδνληαη ζηηο ειάρηζηεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα
ηελ ηαηξνλνζειεπηηθή ηνπ θξνληίδα (π.ρ. εξγαζηήξηα, αθηηλνινγηθό ηκήκα)
Οη επαγγεικαηίεο πγείαο πξέπεη λα ελεκεξώλνπλ / εθπαηδεύνπλ ηνλ αζζελή ζρεηηθά
κε ηηο δηαδηθαζίεο ηεο αλαπλεπζηηθήο πγηεηλήο
Πξνθπιάμεηο επαθήο, ζηαγνληδίσλ θαη αεξνγελείο πξνθπιάμεηο ζα πξέπεη λα
εθαξκόδνληαη γηα θάζε αζζελή κε ππνςία ή επηβεβαησκέλε ινίκσμε από ηνλ ηό 2019nCoV θαη ζε όια ηα ζηάδηα ηεο θξνληίδαο ηνπ

Οι απαιηούμενερ ποζόηηηερ ζε εξοπλιζμό αηομικήρ πποζηαζίαρ θα εξαπηηθούν ηελικά
από ηο ζςνολικό απιθμό ςπόπηυν και επιβεβαιυμένυν κποςζμάηυν, ηη βαπύηηηα ηηρ
κλινικήρ καηάζηαζηρ ηοςρ και ηη διάπκεια ηηρ νοζηλείαρ ηοςρ (Πίνακαρ 2).
Σπία πιθανά ζενάπια για ηον ςπολογιζμό ηυν ελάσιζηυν απαιηούμενυν «πακέηυν»
εξοπλιζμού αηομικήρ πποζηαζίαρ
Σην πιαίζην ηεο θξνληίδαο αζζελώλ κε ζνβαξή θιηληθή εηθόλα ή λνζειεία ζε Μνλάδεο
Δληαηηθήο Ννζειείαο, απαηηνύληαη επηπξόζζεηνη ρεηξηζκνί (π.ρ. δηαζσιήλσζε, θεληξηθέο
γξακκέο, αηκνθάζαξζε, απεηθνληζηηθέο εμεηάζεηο) θαη θαηά ζπλέπεηα ζα πξέπεη λα
ππνινγίδνληαη ηνπιάρηζηνλ 2-3 επηπιένλ «παθέηα» γηα θάζε ηέηνηα δηαδηθαζία.
1. Για ηην απσική κλινική αξιολόγηζη ενόρ ύποπηος κπούζμαηορ: ηνπιάρηζηνλ ηξία έσο
έμη «παθέηα» αλά πεξηζηαηηθό, θαηαλεκεκέλα σο εμήο:
- 1-2 «παθέηα» αλά αζζελή γηα λνζειεπηηθό πξνζσπηθό
- έλα «παθέην» αλά αζζελή γηα ηαηξηθό πξνζσπηθό
- έλα «παθέην» αλά αζζελή γηα ην πξνζσπηθό θαζαξηόηεηαο
- 0-2 «παθέηα» αλά αζζελή γηα ην βνεζεηηθό πξνζσπηθό
2. Για ηη θπονηίδα ενόρ επιβεβαιυμένος κπούζμαηορ με ήπια ζςμπηώμαηα πος
νοζηλεύεηαι ζε απλό θάλαμο απομόνυζηρ: ηνπιάρηζηνλ 14-15 «παθέηα» αλά αζζελή
αλά εκέξα, θαηαλεκεκέλα σο εμήο:
- έμη «παθέηα» αλά αζζελή αλά εκέξα γηα ην λνζειεπηηθό πξνζσπηθό, κε ηελ παξαδνρή ηεο
δηάζεζεο απνθιεηζηηθνύ πξνζσπηθνύ πνπ ζα εηζέιζεη ζην ζάιακν λνζειείαο δύν θνξέο αλά
βάξδηα
- 2-3 «παθέηα» αλά αζζελή αλά εκέξα γηα ην ηαηξηθό πξνζσπηθό, κε ηελ παξαδνρή ηεο
δηάζεζεο απνθιεηζηηθνύ πξνζσπηθνύ πνπ ζα εηζέιζεη ζην ζάιακν λνζειείαο κηα θνξά αλά
βάξδηα
- ηξία «παθέηα» αλά αζζελή αλά εκέξα γηα ην πξνζσπηθό θαζαξηόηεηαο, γηα έλαλ θαζαξηζκό
αλά βάξδηα
- 1-2 «παθέηα» αλά αζζελή αλά εκέξα γηα ην βνεζεηηθό πξνζσπηθό, ζεσξώληαο επαξθή κία
είζνδν ζην ζάιακν αλά βάξδηα
3. Για ηη θπονηίδα ενόρ ζοβαπού επιβεβαιυμένος κπούζμαηορ με νοζηλεία ζε θάλαμο ή
ΜΕΘ: ηνπιάρηζηνλ 15-24 «παθέηα» αλά αζζελή αλά εκέξα, θαηαλεκεκέλα σο εμήο:
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- 6-12 «παθέηα» αλά αζζελή αλά εκέξα γηα ην λνζειεπηηθό πξνζσπηθό, κε ηελ παξαδνρή ηεο
δηάζεζεο απνθιεηζηηθνύ πξνζσπηθνύ πνπ ζα εηζέιζεη ζην ζάιακν λνζειείαο 2-4 θνξέο αλά
βάξδηα θαη κέγηζηε παξακνλή ηέζζεξηο ώξεο
- 3-6 «παθέηα» αλά αζζελή ηελ εκέξα γηα ην ηαηξηθό πξνζσπηθό, κε ηελ παξαδνρή ηεο
δηάζεζεο απνθιεηζηηθνύ πξνζσπηθνύ πνπ ζα εηζέιζεη ζην ζάιακν λνζειείαο 1-2 θνξέο αλά
βάξδηα
- ηξία «παθέηα» αλά αζζελή αλά εκέξα γηα ην πξνζσπηθό θαζαξηόηεηαο, ππνινγίδνληαο
ηνπιάρηζηνλ ηξεηο θαζαξηζκνύο αλά εκέξα
- Τξία «παθέηα» αλά αζζελή αλά εκέξα γηα ην βνεζεηηθό πξνζσπηθό, ππνινγίδνληαο κία
είζνδν ζην ζάιακν αλά βάξδηα.
Πίνακαρ 2. Ελάσιζηορ απιθμόρ «πακέηυν» εξοπλιζμού αηομικήρ πποζηαζίαρ ανά πιθανό
ζενάπιο
Ύποπηο κπούζμα
Επιβεβαιυμένο
Επιβεβαιυμένο
κπούζμα
κπούζμα
Ήπια ζςμπηώμαηα οβαπά ζςμπηώμαηα
Πποζυπικό
Νο «πακέηυν» ανά κπούζμα Νο «πακέηυν» ανά αζθενή ανά ημέπα
Ννζειεπηηθό
1-2
6
6-12
Ιαηξηθό
1
2-3
3-6
Καζαξηόηεηαο
1
3
3
Βνεζεηηθό
θαη 0-2
3
3
άιιεο εηδηθόηεηεο
ύνολο
3-6
14-15
15-24
ημειώνεηαι όηι:
Ιδιαίηεπη έμθαζη ππέπει να δίδεηαι ζηην ηήπηζη ηυν διαδικαζιών οπθήρ εθαπμογήρ
και απόππιτηρ ηος εξοπλιζμού αηομικήρ πποζηαζίαρ. Ο εξοπλιζμόρ πος αποππίπηεηαι
ζςγκαηαλέγεηαι ζηα δςνηηικά μολςζμαηικά ςλικά και η αποκομιδή ηος ακολοςθεί ηιρ
πποβλεπόμενερ διαδικαζίερ. Ο εξοπλιζμόρ πος δεν είναι μιαρ σπήζηρ, απολςμαίνεηαι
ζύμθυνα με ηιρ οδηγίερ ηος καηαζκεςαζηή.
ε πεπίπηυζη πος μάζκερ ηύπος FFP δεν είναι διαθέζιμερ, μποπούν να
σπηζιμοποιηθούν απλέρ σειποςπγικέρ μάζκερ, με εξαίπεζη ηοςρ σειπιζμούρ με κίνδςνο
ππόκληζηρ αεπολύμαηορ και με πποζοσή για ηοςρ ενδεσόμενοςρ κινδύνοςρ και
πεπιοπιζμούρ πος μποπεί να πποκύπηοςν από ηην εξαηομικεςμένη θπονηίδα ηος κάθε
αζθενή.
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