Πρακτικά έκτακτης συνεδρίασης της Επιτροπής Λοιμώξεων της Κεντρικής
Κλινικής Αθηνών της 25/04/2020
Αποφάσεις που λήφθηκαν στην σημερινή συνεδρίαση αναφορικά με επιπλέον
μέτρα προστασίας έναντι του Covid19 (SARS-CoV2).
Εξακολούθηση εφαρμογής των αμέσως κατωτέρω μέτρων, τα οποία εφαρμόζονταν
από ενάρξεως λειτουργίας της Κλινικής, προσαρμοσμένα στις σημερινές συνθήκες:
1. Όλο το προσωπικό της κλινικής (ιατρό-νοσηλευτικό, διοικητικό) υποχρεωτικά θα
φοράει μάσκα (θα χορηγηθούν 2 μάσκες σε κάθε γιατρό και από 3 μάσκες σε
νοσηλευτικό, παραϊατρικό και διοικητικό προσωπικό).
2. Αποστείρωση των μασκών κάθε μέρα με χλωρίνη ( 4 κουταλιές σούπας
χλωρίνη οικιακή σε 1 λίτρο νερό).
3. Γάντια υποχρεωτικά σε κάθε ιατρική ή νοσηλευτική ή παραϊατρική πράξη.
4. Πλύσιμο συστηματικό χεριών με σαπούνι ή αντισηπτικό μετά από κάθε
νοσηλευτική φροντίδα σε κάθε ασθενή (δηλαδή από άρρωστο σε άρρωστο μεσολαβεί
υποχρεωτικά καθαρισμός και απολύμανση χεριών).
5. Αυστηρό επισκεπτήριο (περιορισμένη παραμονή και υποχρεωτική χρήση
μάσκας που θα χορηγούμε εμείς στον συνοδό ή επισκέπτη) ->ένας στον αριθμό πάντα.
Περαιτέρω, λαμβάνονται τα ακόλουθα μέτρα:
6. Διαδικασία λήψης τεστ (ότι ακριβώς έχει προσδιοριστεί σε προηγούμενες
οδηγίες (στολή, προσωπίδα, μάσκα, προστατευτικά γυαλιά, ποδονάριαμιας χρήσης).
7. Όλα τα εμπύρετα περιστατικά πριν κάνουν εισαγωγή θα υποβάλλονται σε τεστ
για SARS-CoV2.
8. Σε τεστ για κορωνοϊό θα υποβάλλονται επίσης και όλα τα περιστατικά που
προέρχονται από δομές (συμπτωματικά και μη συμπτωματικά).
9. Σε τεστ για κορωνοϊό θα υποβάλλονται επίσης και οι χρόνιοι πάσχοντες καθώς
και όσοι προσέρχονται στα εξωτερικά ιατρεία! (πχ αιμοκαθαιρόμενοι).
Σε ό,τι αφορά την εφαρμογή των μέτρων 6-9, το τεστ θα γίνεται στη μονάδα
απομόνωσης (isobox) ή κατ´ οίκον, όπου και θα παραμένει το περιστατικό μέχρι
λήψεως του αποτελέσματος.
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(γαστροσκόπηση, κολονοσκόπηση, οφθαλμολογικά χειρουργεία) θα γίνεται οπωσδήποτε
το τεστ Covid τουλάχιστον 1-2 μέρες πριν το χειρουργείο και θα μας προσκομίζει ο
ασθενής το αρνητικό αποτέλεσμα του τεστ για SARS-CoV2!!
11. Στα επείγοντα περιστατικά που υπάρχει ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΖΩΗΣ (πχ έμφραγμα,
ανεύρυσμα, πνευμονικό οίδημα, ρήξη εντέρου) η εισαγωγή θα γίνεται από ξεχωριστή
είσοδο (Ασκληπιού) με χρήση ειδικού ανελκυστήρα (Νο3), εν συνεχεία θα γίνεται

μεταφορά του ασθενούς στο Αιμοδυναμικό κατόπιν οποιασδήποτε ιατρικής επείγουσας
πράξης θα λαμβάνεται πάντα τεστ για SARS-Cov2 και ο ασθενής θα παραμένει στον
διπλανό θάλαμο του Αιμοδυναμικού μέχρι να βγει το αποτέλεσμα του τεστ για SARSCov2.
12. Σε όλο το νοσηλευτικό προσωπικό που θα επιστρέφει από την εκ περιτροπής
απασχόληση (μετά από 15 ημέρες απουσία από την εργασία) θα υποβάλλεται σε τεστ
για κορωνοϊό 1 εικοσιτετράωρο πριν την ανάληψη καθηκόντων!
13. Για τους ιατρούς της κλινικής θα γίνεται το τεστ μια φορά την εβδομάδα σε
δείγμα μέχρι 5 ατόμων!!
14. Δειγματοληπτικός έλεγχος για το τεστ θα γίνεται και στο υπόλοιπο προσωπικό
σε δείγμα ο αριθμός του οποίου θα προσδιοριστεί σε επόμενη ενημέρωση!
Τα παραπάνω εξιδεικευμένα μέτρα θα εφαρμοστούν από Τρίτη 28/04/2020.
Σε πίστωση των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν για το οποίο τα μέλη εξουσιοδοτούν τη
Διοίκηση να το προωθήσει προς ενημέρωση.
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