
Διαχείριση Ύποπτου Κρούσματος στο ΤΕΠ

Δημήτρης Υφαντής Δ/ντης ΕΣΥ 

ΤΕΠ ΓΝΝΘΑ «Η Σωτηρία»



Ο τελευταίος ορισμός; (24/08)

• Κλινικά κριτήρια: Βήχας / Πυρετός / 

Δύσπνοια/ Αιφνίδια ανοσμία, αγευσία.

• Επιδημιολογικά: ένα από τα παρακάτω

- Στενή επαφή με (+) κρούσμα τις τελευταίες 14 

ημέρες.

- Φιλοξενούμενοι ή προσωπικό δομών 

ευάλωτων ή υπάρχει συνεχιζόμενη μετάδοση.

• Απεικονιστικά κριτήρια: ευρήματα συμβατά 

με Covid-19 

• Εργαστηριακά: (+) PCR



Ταξινόμηση;

• Ενδεχόμενο κρούσμα: πληροί τα κλινικά 

κριτήρια

• Πιθανό κρούσμα: πληροί τα απεικονιστικά –

διαγνωστικά κριτήρια

• Επιβεβαιωμένο: πληροί τα εργαστηριακά 

ευρήματα. 



Κρούσμα

Ύποπτο

Διαχείριση
• Κρούσμα: ορισμός μιας συμπτωματολογίας-

κλινικής εικόνας, λοιμώδους αιτιολογίας

• Ύποπτο: συσχέτιση της δοσμένης κλινικής 

εικόνας με μια ορισμένη επιδημιολογική, σε 

εξέλιξη, εκδήλωση

• Διαχείριση: οργάνωση και ανάπτυξη 

ξεχωριστών «δρόμων» και «ροών» μεταφοράς, 

εξέτασης, διαγνωστικής προσπέλασης, 

αναμονής, πιθανής εισαγωγής 



Κρίσιμοι κόμβοι:

• Η κατανόηση των διακριτών εννοιών, αλλά και της 
συσχέτισής τους.

• Άρα: Συμπτώματα + Επιδημιολογικό Ιστορικό.

ΚΑΙ το ένα ΚΑΙ το άλλο.

• Ποιος αξιολογεί τις πληροφορίες και ποιος αποφασίζει

• Ενημέρωση - κατανόηση – Ανάληψη ευθύνης

• Η επιλογή του προσωπικού με κριτήρια όμοια με εκείνα 
του προσωπικού που επιτελεί το triage

• Επομένως: πολλαπλασιασμός των αναγκών σε 
προσωπικό διαλογής



Τι αλλάζει – τι άλλαξε;

• Ο ηθμός της διαλογής αποκτά πλέον 

χαρακτήρα «διακόπτη» ροής

• Δύο διακριτές διαδρομές στο ΤΕΠ

• Επί δύο - Χ2, όλες οι λειτουργίες στο ΤΕΠ,

- ιατρεία, ιατροί

- Νοσηλευτές

- Μεταφορά εργαστηριακών

- Ακτινογραφίες

- Μεταφορά ασθενών

- Αυξημένοι χρόνοι αναμονής.



Ένας μόνο Έλεγχος – Μεγάλα 

Προβλήματα
• Μία και μόνο μία αποφασιστική εξέταση

• PCR RNA

• Αλλά τα αλλάζει όλα

• Βαριά πάσχον στα ΤΕΠ – ώρες αναμονής 

ακόμη κι αν υπάρχει διαθέσιμη κλίνη ΜΕΘ

• Κι αν το test είναι αρνητικό; Είναι και ο 

ασθενής αρνητικός; 

• Και πού νοσηλεύεται ο «αρνητικός»; 



Η διαδοχή των ορισμών του ΕΟΔΥ

24/1: οξεία σοβαρή λοίμωξη 
αναπνευστικού 

+
ταξίδι στην Wuhan

ή εργασία σε περιβάλλον οξέων λοιμώξεων 
αναπνευστικού άγνωστης αιτιολογίας

ή στενή επαφή με κρούσμα 

ή εργασία ή επίσκεψη σε αγορά με ζώντα ζώα
στην Wuhan

ή εργασία ή επίσκεψη σε δομή με αναφερθέντα 
περιστατικά με ενδονοσοκομειακή λοίμωξη από 

sars cov 2



6/2 :Οξεία (Όχι σοβαρή πλέον) λοίμωξη 

αναπνευστικού

+
στενή επαφή με κρούσμα

ή ταξίδι σε περιοχή συνεχιζόμενης μετάδοσης (διαρκής             

επικαιροποίηση λίστας) 

ή εργασία σε δομή με λοίμωξη covid19

16/3: Οξεία λοίμωξη Αναπνευστικού που 

χρήζει νοσηλείας ή νοσηλεύεται

ή νοσηλευόμενοι και φιλοξενούμενοι σε δομές ηλικιωμένων ή 

χρονίως πασχόντων με οξεία λοίμωξη αναπνευστικού

ή προσωπικό υπηρεσιών υγείας με οξεία λοίμωξη 

αναπνευστικού

ή ηλικιωμένοι (πάνω από 70 έτη), 

ή με σοβαρά υποκείμενα νοσήματα και οξεία λοίμωξη 

αναπνευστικού



Συμπέρασμα:

Μεγάλη σημασία στις έννοιες

Συμπτώματα λοίμωξης ΠΑΝΤΑ (σοβαρής ή 
ήπιας)

+

Επιδημιολογικό Ιστορικό έως το παρά πέντε 
της ευρείας κυκλοφορίας του Ιού.

Περίπτωση Αμαλιάδας πριν τις 10/3, όπου στάλθηκε
δείγμα, αφού ο ασθενής μεταφέρθηκε στο Παν/κο
Νοσοκομείο του Ρίο.

Παρόμοια στην Βόρεια Ιταλία αναφέρεται το πρώτο
γνωστό κρούσμα σε νέο άνδρα στην ΜΕΘ, παρά την
εφαρμογή όλων των πρωτοκόλλων διαλογής.



Εμπειρία:
Η ασθενής που «ξέφυγε»:  Σωτηρία – Ιδιωτικό – Αττικό

Ο ναυτικός που ταξίδεψε στην ξηρά: Πειραιάς –
Σωτηρία – Ιπποκράτειο – Σωτηρία

Ο φοιτητής με την ιογενή μυοκαρδίτιδα που ατύχησε να 
νοσηλευτεί στο Ρίο ταυτόχρονα με τον ασθενή από την 
Αμαλιάδα: Ρίο – Ιδιωτικό κέντρο στην Αθήνα – Σωτηρία

Η κινέζα στο κομμωτήριο  - Ο Άγγλος (μη ασθενής)

Οι εργοδότες   - Οι ιδιώτες ιατροί

Αναμονή έξω από το ΤΕΠ 

Αναμονή μέσα στο ΤΕΠ







Προβλήματα

Προσωπικό

Υποδομές

Διαγνωστικοί Χρόνοι



Οι λύσεις

Προσωπικό

Υποδομές

Διαγνωστικοί χρόνοι



Σίγουρα πιο Έμπειροι

Δυστυχώς το ίδιο εκτεθειμένοι:

Υποστελέχωση 

Ακατάλληλη χωροταξική διαμόρφωση

Ελλείψεις διαγνωστικών εργαλείων






