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Δήλωση Σύγκρουσης Συμφερόντων

Καμία, 
σε σχέση με το περιεχόμενο 

αυτής της παρουσίασης



Επίσημες οδηγίες του ECDC
(από τη θεωρία στη πράξη υπάρχει απόσταση) 



Σύσταση ομάδας διαχείρισης κρίσης

Θα πρέπει να περιλαμβάνει:
• υψηλόβαθμο διοικητικό στέλεχος
• ιατρό λοιμωξιολόγο
• ιατρό ΜΕΘ
• ιατρό ΤΕΠ και 
• την ομάδα παρέμβασης της Επιτροπής  Νοσοκομειακών 

Λοιμώξεων (ΕΝΛ)
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Προμήθειες και διαχείριση αποθεμάτων

• Ύπαρξη διαδικασίας προμήθειας των απαραίτητων υλικών,
που να μπορεί να ενεργοποιηθεί σε σύντομο χρονικό 
διάστημα.

• Καθορισμός εναλλακτικών προμηθευτών.

• Απογραφή αποθεμάτων και ύπαρξη διαδικασίας για την 
παρακολούθηση και την τακτική ενημέρωση του αποθέματος.

• Σχέδιο για την παρακολούθηση και φύλαξη βασικών 
προμηθειών, για την αποφυγή κακής χρήσης, υπερβολικής 
χρήσης ή κλοπής.
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Διαχείριση ιατρικού εξοπλισμού και συσκευών

• Συνιστάται τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την 
εξέταση ασθενών με κορονοϊό 2019-nCoV να είναι μιας 
χρήσης, αν είναι δυνατόν. 

• Τα υλικά αυτά απορρίπτονται αμέσως μετά τη χρήση 
τους σε κάδο απορριμμάτων (με ποδοκίνητο καπάκι) 
που υπάρχει μέσα στο θάλαμο νοσηλείας.
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Διαχείριση ιατρικού εξοπλισμού και συσκευών

• Στο θάλαμο νοσηλείας του ασθενή πρέπει να υπάρχουν 
μόνο τα απαραίτητα αναλώσιμα υλικά.

• Συνιστάται να αποφεύγεται η αποθήκευση μεγάλων 
ποσοτήτων αναλώσιμων υλικών.

• Τα υλικά που δεν χρησιμοποιήθηκαν δεν μεταφέρονται 
σε άλλους θαλάμους. 
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Διαχείριση ιατρικού εξοπλισμού και συσκευών

• Ο διαθέσιμος ιατρικός εξοπλισμός (π.χ. στηθοσκόπια, περιχειρίδες, 
συσκευές αναρρόφησης) πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τη 
φροντίδα του ασθενή με κορονοϊό 2019-nCoV και να μη χρησιμοποιείται 
σε άλλους ασθενείς ταυτόχρονα.

• Στην περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό ο ιατρικός εξοπλισμός 
καθαρίζεται και απολυμαίνεται από τον ένα ασθενή στον άλλο. 

• Για τα μηχανήματα και τα αντικείμενα που δε μπορούν να απολυμανθούν 
με εμβάπτιση, ακολουθείται η διαδικασία της απολύμανσης επιφανειών. 

• Ύπαρξη μηχανισμού που να διασφαλίζει ότι ο εξοπλισμός είναι σε άψογη 
κατάσταση λειτουργίας και μπορεί να αντικατασταθεί γρήγορα, εάν 
χρειασθεί
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Ανθρώπινο δυναμικό

Πρέπει να ληφθούν υπόψη: 

• Ο αριθμός του προσωπικού που χρειάζεται.

• Οι απουσίες προσωπικού, ιδίως λόγω ασθενείας ή της 
φροντίδας ασθενών στο σπίτι.

• Ο μηχανισμός παρακολούθησης των συμπτωμάτων που 
τυχόν θα αναπτύξει κάποιος από το προσωπικό.

• Η πολιτική για την άδεια ασθενείας για το συμπτωματικό 
προσωπικό ή το προσωπικό που εκτέθηκε. 
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Ανθρώπινο δυναμικό

• Ανακατανομή του προσωπικού.

• Πρόσληψη νέου προσωπικού.

• Το προσωπικό που πρόκειται να ανακατανεμηθεί έχει 
ενημερωθεί και εκπαιδευτεί σύμφωνα με τους 
αναμενόμενους ρόλους και ευθύνες τους.

• Αξιολόγηση της δυνατότητας πρόσληψης ιδιωτών ιατρών, 
φοιτητών ή ιατρών που έχουν αποσυρθεί πρόσφατα.

• Προγραμματισμός εκπαίδευσης για όλα τα επιπλέον μέλη της 
ομάδας. 
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Ανθρώπινο δυναμικό

• Σχεδιασμός για να αποφευχθεί η εξάντληση των εργαζομένων.

• Ο φόρτος εργασίας πρέπει να κατανέμεται εξίσου.

• Εξασφάλιση μεγίστου αριθμού ωρών εργασίας.

• Καθορισμός ελάχιστου χρόνου ανάπαυσης ανάμεσα στις βάρδιες 
και των διακοπών κατά τη βάρδια εργασίας.

• Ψυχολογική υποστήριξη των εργαζομένων.

• Ύπαρξη ομάδας ασφαλείας για τη διασφάλιση της ασφάλειας των 
ασθενών, του προσωπικού, των επισκεπτών και των βασικών 
προμηθειών.
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Εγκαταστάσεις και υλικό

• Υπολογισμός της μεγίστης χωρητικότητας των 
εγκαταστάσεων.

• Καθορισμός του ορίου του αριθμού των ασθενών σε 
απομόνωση που θα προκαλέσει τη περαιτέρω σταδιακή 
μετατροπή κοινών δωματίων σε δωμάτια απομόνωσης.

• ,

• Σύσταση σχεδίου για την ανακατανομή των ασθενών, που 
δεν έχουν πλέον ανάγκη απομόνωσης, σε άλλα τμήματα.

• Ένδοεπικοινωνία
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Εγκαταστάσεις και υλικό

• Διάθεση επαρκούς ποσότητας μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) 
όλων των μεγεθών για τους εργαζόμενους.

• Έλεγχος ποιότητος των ΜΑΠ.

• Διάθεση κατάλληλης ποσότητας προϊόντων καθαρισμού και 
απολύμανσης που να είναι αποτελεσματικά έναντι των κοροναϊών.

• Διάθεση επαρκούς αριθμού κάδων για μολυσματικά απόβλητα.

• Διαχείριση αυξανόμενου αριθμού νεκρών (νεκροθάλαμοι, 
απόθεμα ειδικών σάκων).
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Εργαστηριακή επάρκεια

• Εάν το νοσοκομείο δεν έχει δυνατότητα διενέργειας τεστ, 
καταρτίζεται σχέδιο για τη δειγματοληψία και την ασφαλή 
αποστολή δειγμάτων.

• Για νοσοκομεία με εργαστηριακή δυνατότητα πρέπει να 
διατίθεται η κατάλληλη ποσότητα αντιδραστηρίων.

• Αποθεματοποίηση.
• Εξασφάλιση αδιάλειπτης προμήθειας.
• Σε περίπτωση υπέρβασης των δυνατοτήτων πρέπει να 

υπάρχει ένα σχέδιο για την εξωτερική ανάθεση υπηρεσιών.
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Πρόσβαση επισκεπτών

• Απαγορεύεται η πρόσβαση στους επισκέπτες, 
προκειμένου να αποφευχθούν περιττοί 
κίνδυνοι για τους ασθενείς και το προσωπικό.

• Ανάρτηση πινακίδας στις εισόδους του 
κτιρίου ή της κλινικής.  



Υπηρεσίες Φαγητού

• Μίας χρήσης πιάτα / σκεύη

• Προμήθεια εμφιαλωμένου νερού

• Ξεχωριστό μέρος για να τρώει το προσωπικό 
χωρίς να φοράει ΜΑΠ





























Το NHS και το Nightingale hospital

και ο υπόλοιπος κόσμος…..

























ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ – ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ Α’ - ΓΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»  

• 86 ημέρες λειτουργίας
• 70 ασθενείς
• 14 διασωληνώσεις
• 0% θνητότητα στη κλινική
• 3 διασωληνωμένοι

κατέληξαν αργότερα στη ΜΕΘ



Ευχαριστώ

Πάτρα 4/7/2020
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