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https://www.who.int/news-room/detail/27-04-2020-who-timeline---covid-19

➢ 31 Δεκεμβρίου 2019 
αγνώστου αιτίας πνευμονίες (Κίνα)

➢ 7 Ιανουαρίου 2020 
νέος κορονοϊός 2019 n Cov

➢ 11 Μαρτίου 2020
πανδημία ο SARS-CoV-2 σύμφωνα με τον Π.Ο.Υ 

https://www.who.int/news-room/detail/27-04-2020-who-timeline---covid-19


Τρόποι μετάδοσης του SARS-CoV-2:

• Μέσω του αέρα (airborne)

• Μέσω σταγονιδίων (droplets)

• Μέσω επαφής (contact)

Otter JA, Donskey C, Yezli S, Douthwaite S, Goldenberg SD, Weber 
DJ. Transmission of SARS and MERS coronaviruses and influenza 
virus in healthcare settings: the possible role of dry surface 
contamination. J Hosp Infect. 2016;92(3):235‐250. 
doi:10.1016/j.jhin.2015.08.027



Σοβαρότητα-Ψυχραιμία-Υπευθυνότητα

• Προσαρμογή στην νέα πραγματικότητα

• Αλλαγές στην καθημερινή
ιατρική πρακτική

• Ανάγκη για ενημέρωση 
και κατευθυντήριες οδηγίες



Ασφαλής λειτουργία Ιατρείου

• Προετοιμασία του ιατρείου

• Διαχείριση των ραντεβού

• Εξέταση ασθενών



Προετοιμασία του Ιατρείου

• Καθαρισμός ιατρειου και αίθουσα αναμονής

• Παροχή απολυμαντικού χεριών, μασκας και γαντιών στους ασθενείς

• Απόσταση μεταξύ των ασθενών στην αίθουσα αναμονής >1.5m

• Επαρκής αερισμός του χώρου



Διαχείριση των ραντεβού

• Αποκλειστικά με ραντεβού ανά 30-60min

• Χρήση μάσκας από όλους όσους προσέρχονται στο ιατρείο

• Το πολύ 1(ένας) συνοδός ανά περιστατικό

• Λήψη ιστορικού και εκτίμηση κινδύνου 

▪ Πυρετός

▪ Βήχας

▪ Διαταραχή όσφρησης ή/και γεύσης

▪ Διάρροιες

▪ Επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα

http://hellasorl.gr/Files/files/coronavirusupdate16-03-20.pdf

http://hellasorl.gr/Files/files/coronavirusupdate16-03-20.pdf


Εξέταση ασθενών

Μπλούζα 
(μιας 
χρήσης)

Αδιάβροχη 
μπλούζα

Σκούφος Γάντια
Προστατευτικά 
γυαλια-
προσωπίδα

Χειρουργική 
μάσκα

Μάσκα 
FPP2 
(KN95)

Μάσκα 
FPP3

Απλή κλινική εξέταση ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Απλή ενδοσκόπηση ✓ ✓ X2 ✓ ✓ ? ? ✓

Ωτολογία ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

https://www.worldallergy.org

http://hellasorl.gr/Files/files/coronavirusupdate31-03-20.pdf

https://www.worldallergy.org/
http://hellasorl.gr/Files/files/coronavirusupdate31-03-20.pdf
http://hellasorl.gr/Files/files/coronavirusupdate31-03-20.pdf


Επίσταξη-
ρινορραγία

Αδιάβροχη μπλούζα ✓

Σκούφος ✓

Γάντια X2 ✓

Προστατευτικά γυαλια-
προσωπίδα

✓

Χειρουργική μάσκα ?

Μάσκα FPP2 (KN95) ?

Μάσκα FPP3 ✓



Τοποθέτηση προστατευτικού εξοπλισμού

• Πλύσιμο χεριών και εφαρμογή αντισηπτικού υγρού

• Κάλυψη τριχωτού κεφαλής

• Τοποθέτηση αδιάβροχης ποδιάς και μπλούζας

• Τοποθέτηση μάσκας και έλεγχος εφαρμογής

• Τοποθέτηση γυαλιών

• Τοποθέτηση γαντιών

*Στα ενδιάμεσα στάδια χρήση αντισηπτικού διαλύματος

http://hellasorl.gr/Files/files/coronavirusupdate31-03-20.pdf
https://eody.gov.gr/wp-content/uploads/2020/03/PPE-donning-doffing.pdf

http://hellasorl.gr/Files/files/coronavirusupdate31-03-20.pdf
https://eody.gov.gr/wp-content/uploads/2020/03/PPE-donning-doffing.pdf


Αφαίρεση προστατευτικού εξοπλισμού

• Εφαρμογή αντισηπτικού διαλύματος χεριών και αφαίρεση των γαντιών εργασίας

• Εκ νέου εφαρμογή αντισηπτικού και τοποθέτηση καθαρού ζεύγους γαντιών

• Αφαίρεση μπλούζας και γυαλιών χωρίς να ακουμπήσουμε την πρόσθια επιφάνεια

• Αφαίρεση μάσκας χωρις τα χέρια να ακουμπήσουν την πρόσθια επιφάνεια

• Αφαίρεση κάλυψης τριχωτού κεφαλής

• Αφαίρεση γαντιών

• Εκ νέου επιμελές πλύσιμο χεριών

http://hellasorl.gr/Files/files/coronavirusupdate31-03-20.pdf
https://eody.gov.gr/wp-content/uploads/2020/03/PPE-donning-doffing.pdf

http://hellasorl.gr/Files/files/coronavirusupdate31-03-20.pdf
https://eody.gov.gr/wp-content/uploads/2020/03/PPE-donning-doffing.pdf


Κωφοί και Βαρήκοοι ασθενείς στο Ιατρείο

https://www.omke.gr/wp-content/uploads/246-2020-
%C2%AB%CE%94%CE%B9%CE%B1%CF%86%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CE%AF%CF%82-
%CE%BC%CE%AC%CF%83%CE%BA%CE%B5%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-
%CF%84%CE%B9%CF%82-
%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%
B1%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CE%B3%CE%BA%CE%B5%CF%82-
%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%BA%CF%89%CF%86%CF%8E%CE%BD-
%CE%B2%CE%B1%CF%81%CE%AE%CE%BA%CE%BF%CF%89%CE%BD-
%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CF%8E%CE%BD%C2%BB.pdf

• Γραπτά μηνύματα 

• Χρήση προσωπίδας μόνο

• Διαφανής μάσκα

https://www.omke.gr/wp-content/uploads/246-2020-%C2%AB%CE%94%CE%B9%CE%B1%CF%86%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CE%AF%CF%82-%CE%BC%CE%AC%CF%83%CE%BA%CE%B5%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B9%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CE%B3%CE%BA%CE%B5%CF%82-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%BA%CF%89%CF%86%CF%8E%CE%BD-%CE%B2%CE%B1%CF%81%CE%AE%CE%BA%CE%BF%CF%89%CE%BD-%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CF%8E%CE%BD%C2%BB.pdf


➢Πρωτόγνωρη αλλά και 
δυναμική κατάσταση

➢Ο κίνδυνος υπάρχει 
ακόμα




