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ε πεξίπησζε λεθξνύ κε αηκνξξαγηθό ππξεηό Ebola ζπληζηάηαη ε απνθπγή λεθξνηνκήο
θαη όζν ην δπλαηόλ ιηγόηεξνη ρεηξηζκνί ηνπ λεθξνύ ζώκαηνο. ε πεξίπησζε πνπ ε
λεθξνηνκή θξηζεί αλαγθαία, πξέπεη λα γίλεη από εθπαηδεπκέλν θαη έκπεηξν πξνζσπηθό.
ην ρώξν ηνπ λνζνθνκείνπ
Καηά ηελ θξνληίδα ηνπ λεθξνύ ζπληζηάηαη λα ρξεζηκνπνηνύληαη αληηθείκελα κηαο
ρξήζεσο.
Σπληζηάηαη ε απνθπγή ηνπνζέηεζεο επηπιένλ ηκαηηζκνύ ζην λεθξό ζώκα. Αλ απηό
θξηζεί απαξαίηεην πξέπεη λα γίλεη εληόο ηνπ ζαιάκνπ.
Ο πξνεγνύκελνο ηκαηηζκόο πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί ζε εηδηθό ζάθν πιύζεο
κνιπζκαηηθνύ ηκαηηζκνύ.
Όια ηα πιηθά πνπ ζα απνξξηθζνύλ πξέπεη λα ηνπνζεηεζνύλ ζην εηδηθό δνρείν ησλ
κνιπζκαηηθώλ απνβιήησλ θαη αθνινύζσο λα απνηεθξσζνύλ.
Η κεηαθνξά ηνπ λεθξνύ ζώκαηνο ζην λεθξνζάιακν πξέπεη λα γίλεηαη κέζα ζε εηδηθό
ζάθν κεηαθνξάο λεθξνύ.
Ο ζάθνο λεθξνύ θιείλεη εξκεηηθά, δελ αλνίγεη μαλά θαη δελ αθαηξείηαη. Ο λεθξόο
ηνπνζεηείηαη ζην θέξεηξν εληόο ηνπ ζάθνπ. Ο λεθξόο πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί ζε
θέξεηξν κε απνξξνθεηηθή επέλδπζε.
Δελ ζπληζηάηαη ε αηζζεηηθή παξέκβαζε ή ηαξίρεπζε ζην ζώκα ηνπ λεθξνύ.
Καηεπζπληήξηεο νδεγίεο γηα πξνζσπηθό
 Καηά ηε λεθξνςία απαηηείηαη ε ρξήζε πξνζηαηεπηηθνύ ηκαηηζκνύ ν νπνίνο
πεξηιακβάλεη: εηδηθή αδηάβξνρε κπινύδα, ηαηξηθά γάληηα, γπαιηά, πνδνλάξηα,
κάζθα πςειήο αλαπλεπζηηθήο πξνζηαζίαο (FFP3), ζθνύθν ή ζύζηεκα
πξνζηαζίαο PARP (Powered Air Purifying Respitator).
 Η έλδπζε κε ηνλ πξνζηαηεπηηθό εμνπιηζκό πξέπεη λα γίλεηαη ζηνλ πξνζάιακν, όπνπ
παξακέλνπλ ηα ξνύρα ηνπ πξνζσπηθνύ.
 Η αθαίξεζε ηνπ πξνζηαηεπηηθνύ εμνπιηζκνύ πξέπεη λα γίλεηαη κε κεγάιε πξνζνρή.
Πξέπεη λα απνθεύγεηαη νπνηαδήπνηε απξνζηάηεπηε επαθή κε ην λεθξό ή ηηο
εθθξίζεηο απηνύ.
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 Μεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ πξνζηαηεπηηθνύ εμνπιηζκνύ απαηηείηαη ζρνιαζηηθή
εθαξκνγή ηεο πγηεηλήο ησλ ρεξηώλ.
 Καλέλα πξνζσπηθό αληηθείκελν (βηβιία, ηζάληεο θ.α) δελ πξέπεη λα παξακέλεη κέζα
ζην λεθξνηνκηθό ζάιακν.
 Ο λεθξνηνκηθόο ζάιακνο πξέπεη λα έρεη επαξθή αεξηζκό θαη θσηηζκό.
 Σηνλ λεθξνηνκηθό ζάιακν πξέπεη λα παξεπξίζθεηαη πεξηνξηζκέλνο αξηζκόο αηόκσλ
(όρη πεξηζζόηεξα από ηξία).
 Απαηηείηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηε ρξήζε ησλ αηρκεξώλ αληηθείκελσλ. Μεηά ην πέξαο
ησλ εξγαζηώλ πξέπεη λα απνξξίπηνληαη ζην εηδηθό θίηξηλν δνρείν.
 Οπνηνζδήπνηε ηξαπκαηηζκόο ηνπ πξνζσπηθνύ λα αλαθέξεηαη εγθαίξσο ζηελ
Επηηξνπή Ννζνθνκεηαθώλ Λνηκώμεσλ.
 Καηά πξνηίκεζε πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύληαη πιηθά κηαο ρξήζεσο.
 Τα δείγκαηα από ην λεθξό πξέπεη λα κεηαθέξνληαη ζε ζσιελάξηα ή δνρεία ζπιινγήο
κε βηδσηό πώκα. Τα ζσιελάξηα – δνρεία πξέπεη λα κελ είλαη γπάιηλα. Κάζε δείγκα
πξέπεη λα ζθξαγίδεηαη κε αδηάβξνρε θνιιεηηθή ηαηλία θαη λα ηνπνζεηείηαη ζε δηαθαλή
αεξνζηεγή αλζεθηηθή πιαζηηθή ζαθνύια. Κάζε δείγκα λα θέξεη εηηθέηα θαη
ζεκαηνδόηεζε, ώζηε ζην εξγαζηήξην λα εθαξκνζζνύλ νη ρεηξηζκνί πνπ αθνξνύλ ηα
κνιπζκαηηθά δείγκαηα.
 Η απνιύκαλζε ησλ επηθαλεηώλ, ησλ ηξνρειάησλ θαη ησλ ρώξσλ πξέπεη λα γίλεηαη κε
δηάιπκα ππνρισξηώδνπο Na (1000 ppm ειεύζεξνπ ρισξίνπ) παξαζθεπαδόκελν
πξόζθαηα.
 Τα εξγαιεία πξέπεη λα ππνβάιινληαη ζε πςειή απνιύκαλζε θαη λα απνζηέιινληαη
νπσζδήπνηε γηα απνζηείξσζε.
 Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο λεθξνηνκήο ην πξνζσπηθό δελ πξέπεη λα αγγίδεη κε ηα γάληηα
ηνπ θαλέλα ζεκείν ηνπ ρώξνπ (π.ρ. πόξηεο).
 Με ην ηέινο ηεο λεθξνηνκήο ν λεθξόο πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη ζηνλ εηδηθό ζάθν
κεηαθνξάο λεθξνύ.
 Η ηαθή ηνπ λεθξνύ πξέπεη λα γίλεηαη εληόο 24 σξώλ. Η κεηαθνξά ζε άιιν ηόπν δελ
πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηηο 36 ώξεο. Η ζεξκνθξαζία ζην ςπγείν δηαηήξεζεο ησλ
ζσκάησλ λα δηαηεξείηαη ειεγκέλα ζηνπο 4ν C.
Καζαξηζκόο θαη απνιύκαλζε
 Η απνιύκαλζε ησλ νξηδόληησλ θαη θάζεησλ επηθαλεηώλ, ησλ ηξνρειάησλ θαη ησλ
ρώξσλ πξέπεη λα γίλεηαη κε δηάιπκα ππνρισξηώδνπο Na (1000ppm)
παξαζθεπαδόκελν ηε ζηηγκή ηεο ρξήζεο ηνπ.
 Γηα ηνλ επαλαρξεζηκνπνηνύκελν εμνπιηζκό απαηηείηαη πςεινύ βαζκνύ απνζηείξσζε
αλάινγα κε ην πιηθό θαηαζθεπήο ηνπ εμνπιηζκνύ θαη ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή.
ε πεξίπησζε απξνζηάηεπηεο έθζεζεο ζε αίκα ή βηνινγηθά πγξά αζζελή κε
αηκνξξαγηθό ππξεηό πξέπεη ΑΜΕΑ λα γίλεηαη πιύζηκν κε λεξό θαη ζαπνύλη.
Πξνθεηκέλνπ γηα επαθή κε βιελλνγόλνπο, πξέπεη απηνί λα μεπιέλνληαη κε άθζνλν λεξό
ή νθζαικηθό δηάιπκα.
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