
Αεραγωγός και αναρρόφηση

Οδηγίες προς νοσηλευτές για τη φροντίδα
παιδιού με ύποπτη ή επιβεβαιωμένη λοίμωξη
από τον ιό COVID-19

Αεραγωγός	και	αναρρόφηση

Αποφυγή	συστηματικής	(μη	επείγουσας)	
φυσικοθεραπείας	αναπνευστικού	3,4

Χρήση	πλήρους	προστατευτικού	
εξοπλισμού	σε	κάθε	διαδικασία	με	
κίνδυνο	διασποράς	σταγονιδίων	1

Χρήση	πάντα	κλειστών	συστημάτων	(in-
line)	αναρρόφησης	2,3,4

Παραμονή	του	κλειστού	συστήματος	in	
situ εκτός	αν	έχει	επιμολυνθεί	5

Αποφυγή	αποσύνδεσης	του	συστήματος	
του	αναπνευστήρα	2,3,4

Αν	η	αποσύνδεση	είναι	απαραίτητη:	
Διακοπή	της	ροής	στον	αναπνευστήρα	
πριν	την	αποσύνδεση	και	κλείσιμο	με	
λαβίδα	του	ενδοτραχειακού σωλήνα	για	
την	αποφυγή	διασποράς	σταγονιδίων	4

Γενικά	μέτρα:

Αποφυγή	αλλαγής	ρυθμίσεων	του	συστήματος	του	
αναπνευστήρα	εκτός	αν	έχει	επιμολυνθεί	6

Έλεγχος	της	πίεσης	του	μπαλονιού	του	ενδοτραχειακού
σωλήνα	(cuff)	κάθε	6-12	ώρες	για	τυχόν	διαρροές	και	
διατήρηση	πίεσης	ασφαλείας	<20cm	H2O	2,4

Τοποθέτηση	σε	πρηνή	θέση	για	τουλάχιστον	12	ώρες	
καθημερινά	(αποφυγή	αποσύνδεσης)	1,2,3,4

Ελαχιστοποίηση	της	στοματικής	φροντίδας/υγιεινής	ανά	
12	ώρες	(υψηλού	κινδύνου	διαδικασία)	7

Εντερική	σίτιση	αν	γίνεται	ανεκτή	και	αποφυγή	των	
επιφανειών	που	υφίστανται	πίεση	8

Προσοχή	κατά	τη	χορήγηση	εισπνεόμενων	φαρμάκων		
(χρήση	πλήρους	προστατευτικού	εξοπλισμού)	9,10	

Σε	περιπτώσεις	CPAP/NIV	εξασφάλιση	καλής	λειτουργίας	
της	μάσκας	και	αποφυγή	διαρροών	(κατά	προτίμηση	
μάσκας	που	καλύπτει	όλο	το	πρόσωπο)	11,12
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• Αποφυγή συστηματικής (μη επείγουσας) φυσικοθεραπείας αναπνευστικού 3,4

• Χρήση πλήρους προστατευτικού εξοπλισμού σε κάθε διαδικασία με κίνδυνο διασποράς σταγονιδίων 1

• Χρήση πάντα κλειστών συστημάτων (in-line) αναρρόφησης 2,3,4

• Παραμονή του κλειστού συστήματος in situ εκτός αν έχει επιμολυνθεί 5

• Αποφυγή αποσύνδεσης του συστήματος του αναπνευστήρα 2,3,4

• Αν η αποσύνδεση είναι απαραίτητη: Διακοπή της ροής στον αναπνευστήρα πριν την αποσύνδεση και
κλείσιμο με λαβίδα του ενδοτραχειακού σωλήνα για την αποφυγή διασποράς σταγονιδίων 4

• Η χρήση πλήρους προστατευτικού εξοπλισμού είναι απαραίτητη κατά τη νοσηλεία COVID-19 +ve
παιδιού, όταν είναι διαθέσιμη

• Οι διαδικασίες δημιουργίας και διασποράς σταγονιδίων θεωρούνται υψηλού κινδύνου και απαιτείται η
χρήση πλήρους προστατευτικού εξοπλισμού και πρέπει να περιορίζονται στις απολύτως
απαραίτητες 1,2 ΛΑΜΒΑΝΕ ΠΑΝΤΑ ΜΕΤΡΑΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

• 1 αρνητική PCR δεν αποκλείει την ύπαρξη λοίμωξης με covid-19: οι συστάσεις για ενήλικες αναφέρουν ότι
αν ένας ασθενής έχει ύποπτα συμπτώματα λοίμωξης με COVID-19 πρέπει να επαναληφθεί η PCR (τήρηση
μέτρων προστασίας) 1,2

Contributors:	Associate	Prof.	Lyvonne Tume (Guideline lead,	Past Nursing	President),	Dr	Orsola	Gawronski (Nursing	
President),	Dr	Joseph	C.	Manning	(Chair	Nursing	Science	Section),	Professor	Anne-Sylvie	Ramelet (Vice	Chair	Nursing	Science	
Section),	Dr	Julie	Menzies (Vice	Chair	PICU/NICU	Nursing	Section),	Mrs Paulien Raymakers-Janssen (Nursing	President Elect)	
with	the	collaboration of	Dr	Mireia Garcia	Cusco,	Dr	Martin	Kneijber and	Dr	Joe Brierley.

Το	παρόν	προορίζεται	μόνο	ως	οδηγός.	Παρακαλείσθε	να	ακολουθείτε	τις	εκάστοτε	οδηγίες	του	νοσηλευτικού	
ιδρύματος	ή	της	κυβέρνησης
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Διατήρηση της οικογενειοκεντρικής φροντίδας ** αν το παιδί είναι COVID-19+ve οι γονείς θα αποτελούν
επαφές**

Εξαιρετική προσοχή στις επισκέψεις των γονέων μέχρι την αρνητικοποίηση του παιδιού (COVID-19 -ve).
Παροχή οδηγιών καθημερινά, πριν την είσοδο τους στην περιοχή φροντίδας του ασθενούς, για την υγιεινή των
χεριών, τον περιορισμό των επιφανειών που πρέπει να αγγίξουν και τη χρήση των ατομικών μέτρων
προστασίας σύμφωνα με τις εκάστοτε οδηγίες 13

Ελαχιστοποίηση του φόβου παιδιού και γονέων για τα μέτρα ατομικής προστασίας και τον προστατευτικό
εξοπλισμό των επαγγελματιών υγείας μέσω κατάλληλων για την ηλικία και το αναπτυξιακό επίπεδο
εξηγήσεων και παιχνιδιών 13

Καθησυχασμός του παιδιού, όποτε είναι δυνατό και συμμετοχή των γονέων/φροντιστών, όσο το δυνατόν
περισσότερο σε αυτό. Χρήση της διαθέσιμης τεχνολογίας (όπως οι τηλεδιασκέψεις) για την υποστήριξη της
επικοινωνίας μεταξύ παιδιού/γονέων/υγειονομικής ομάδας και της ευρύτερης οικογένειας 13

Ελαχιστοποίηση των επισκέψεων και περιορισμός αυτών μόνο για τους γονείς και τους φροντιστές για μείωση
της έκθεσης στον ιό. Η επισκέψεις των αδερφών του παιδιού πρέπει να αποφεύγονται 4,13

Αν οι γονείς ή τα αδέρφια παρουσιάσουν συμπτώματα λοίμωξης με τον ιό COVID-19, πρέπει να ειδοποιήσουν
αμέσως την υγειονομική ομάδα και να διακόψουν τις επισκέψεις στον ασθενή 13

Οδηγίες προς νοσηλευτές για τη φροντίδα
παιδιού με ύποπτη ή επιβεβαιωμένη λοίμωξη
από τον ιό COVID-19


