
Αθήνα, 1 Απριλίου 2020 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

κλείσαμε τρεις εβδομάδες από την πρώτη νοσηλεία ασθενούς με COVID-19 στη μονάδα μας και 

αισθανόμαστε ότι υπάρχει αρκετή επιπλέον πληροφορία, ώστε να επικαιροποιήσουμε το προηγούμενο 

μήνυμα προς εσάς. 

1. Έως τώρα έχουμε νοσηλεύσει 17 ασθενείς: 12 είναι αυτή τη στιγμή στη ΜΕΘ, 2 κατέληξαν και 3 

εξήλθαν από τη ΜΕΘ. 

2. Όσον αφορά το ‘πώς μοιάζουν’ αυτοί οι ασθενείς: 

a. Πλέον, δεν έχουμε μόνο άνδρες, 2 στους 17 ασθενείς είναι γυναίκες 

b. ηλικίες: 46 -82 έτη. 

c. Κάποιοι, που δεν είναι λίγοι, έχουν αναπνευστική ανεπάρκεια, χωρίς άλλες οργανικές 

δυσλειτουργίες 

i. το pattern της αναπνευστικής ανεπάρκειας ποικίλλει, από ‘μαλακούς’ πνεύμονες 

με υψηλό νεκρό χώρο, έως ‘σκληρά’ ARDS, όπως αυτά που βλέπουμε στη γρίπη 

(το πρώτο πιο συχνό από το δεύτερο) 

ii. η γενική ιδέα παραμένει ότι ανταποκρίνονται στην PEEP, ωστόσο υπήρξαν 

τουλάχιστον τρεις ασθενείς χωρίς καμία ανταπόκριση, αλλά και ενδείξεις 

βλάβης (είτε υπερδιάταση, είτε δυσλειτουργία της δεξιάς) 

d. Κάποιοι άλλοι ωστόσο εμφανίζουν σοβαρή πολυοργανική δυσλειτουργία, με βαρύ shock 

και νεφρική ανεπάρκεια. Shock επιπέδου δύο ή και τριών 

αγγειοσυσπαστικών/ινοτρόπων. 

e. Απυρετούν μάλλον γρήγορα. 

f. «Χαλάνε» γρήγορα, αλλά και «φτιάχνουν» γρήγορα. Κάθε ημέρα μπορεί να είναι μία 

έκπληξη. 

g. Έχουμε την αίσθηση ότι όσον αφορά τον πηκτικό μηχανισμό, υπερισχύει η θρόμβωση 

από την αιμορραγία: 

i. παρατηρήσαμε τουλάχιστον έναν ασθενή με εικόνα συμβατή με βαρύ 

αποφρακτικό shock, με υπερηχογραφική εικόνα οξείας ανεπάρκειας της δεξιάς 

κοιλίας  που ανταποκρίθηκε θεαματικά σε θρομβόλυση. 

ii. έχουμε δύο ασθενείς με σοβαρές ισχαιμικές αλλοιώσεις σε παλάμες και 

πέλματα. 

iii. έναν ασθενή με αιμορραγικό εξάνθημα σε παλάμες και πέλματα, με βιοψία 

συμβατή με ενδαγγειακή πήξη  

iv. φίλτρα CRRT που «βουλώνουν» πολύ εύκολα, σε σημείο που η κάθαρση των 

ασθενών να είναι μεγάλο πρόβλημα. 

v. Αυξημένα D-dimers 

h. Ως εκ τούτου, πλέον, παρακολουθούμε τα d-dimers 3 φορές την εβδομάδα, ενώ η γενική 

μας τάση είναι προς πλήρεις αντιπηκτικές αγωγές, όπου δεν υπάρχει αντένδειξη. 

i. Επανελέγξαμε τους ασθενείς μας με RT-PCR και τα αποτελέσματα έμοιαζαν να 

συμβαδίζουν με την κλινική εικόνα: ένας αποσωληνωμένος και ένας προς αποσωλήνωση 

είχαν αρνητικό έλεγχο (εις διπλούν), ένας αποσωληνωμένος είχε έναν αρνητικό και ένα 

θετικό επανέλεγχο, ενώ στους υπόλοιπους επαν-ανιχνεύθηκε το γενετικό υλικό του ιού. 

Δε θεωρούμε, ωστόσο, ότι απαιτείται monitoring της PCR για λήψη κλινικών 



αποφάσεων. Ίσως, επανειλημμένα αρνητικά δείγματα να κάνουν πιο εύκολη τη 

διαχείριση του ασθενούς μετά τη ΜΕΘ. 

j. Όπως σας γράψαμε στο προηγούμενο μήνυμα, Acin και Kleb είναι ακόμη εκεί, αλλά η 

αίσθησή μας είναι ότι, ίσως λόγω των μέτρων και της υγιεινής των χεριών, η 

διασταυρούμενη μετάδοση καθυστερεί λίγο περισσότερο απ’ότι συνήθως. 

k. Έχουμε δει ως τώρα τρεις μικροβαιμίες από κοινά. Πιθανώς να αντιστοιχούν σε Catheter-

related infections, ωστόσο τα άκρα καθετήρων που εστάλησαν ήταν στείρα, ενώ σε δύο 

από τις τρεις συνυπήρχε και εντερόκοκκος, κάτι που μας κάνει να θεωρούμε και το 

translocation ως μία πιθανότητα. 

 

3. Σχετικά με τη θεραπεία: 

a. κάποιοι ασθενείς ολοκλήρωσαν τη θεραπεία με το remdesivir, κάποιοι σταμάτησαν 

σχετικά νωρίς, καθώς στην πορεία της νόσου η clearance έπεσε κάτω από τα 30 ml/min. 

b. το πρόγραμμα της παρηγορικής χορήγησης remdesivir σταμάτησε από τη Gilead, και 

πλέον μεταβαίνουν σε πρόγραμμα ‘expanded use’. Μέχρι να λειτουργήσει αυτό το 

πρόγραμμα η πρόσβαση σε παρηγορική χορήγηση (μεσα από το rdvcu.gilead.com) 

αφορά μόνο παιδιά και εγκύους. 

c. όταν κάποιος δε λαμβάνει Remdesivir, χορηγούμε υδροξυκλωροκίνη (στη δόση που 

αναφέρουμε στο προηγούμενο post) και αζιθρομυκίνη. Η διάρκεια χορήγησης που 

έχουμε στο μυαλό μας είναι 5-7 ημέρες. Περιορίζουμε τη δόση της υδροξυχλωροκίνης 

στο μισό, όταν η κάθαρση πέσει κάτω από το 30. 

d. Ως τώρα δεν έχουμε δει δραματική βελτίωση με τη χορήγηση οιασδήποτε αγωγής, 

ωστόσο αρκετοί ασθενείς μοιάζουν να χρειάζονται ‘good supportive care’ και τίποτε 

παραπάνω. 

e. Όταν κάποιος ασθενής μοιάζει ιδιαίτερα ‘φλεγμονώδης’ (έχουμε δει τιμές φερριτίνης ως 

40.000 !!!!) έχουμε την τάση να σκεφτόμαστε τη χορήγηση στεροειδών (τα οποία σε 

γενικές γραμμές εξακολουθούμε να χρησιμοποιούμε κυρίως σε shock που παρατείνεται, 

σε δόση stress). 

f. Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε είναι η καθυστερημένη 

αφύπνιση. Τις πρώτες ημέρες της νοσηλείας χρειάσθηκε να δώσουμε πολύ μιδαζολάμη 

και το πληρώνουμε αργότερα. Όσο περνούν οι ημέρες μετατοπιζόμαστε προς λιγότερη 

χρήση (και δόση) μιδαζολάμης.  

g. Δοκιμάσαμε μη επεμβατικό μηχανικό αερισμό με διπλό κύκλωμα, χρησιμοποιώντας τη 

σχετική επιλογή του Servo-U. Στην εικόνα η συνδεσμολογία που ακολουθήσαμε. Extra 

HME μετά τον καπνογράφο (προαιρετικός). Το φίλτρο στο εκπνευστικό κύκλωμα του 

αναπνευστήρα μας δίνει extra ασφάλεια. 



 

4. Όσον αφορά την προστασία του προσωπικού: 

a. Προσθέσαμε έναν καθρέφτη στο χώρο που αφαιρούμε τις προφυλάξεις επαφής (ρόμπα, 

ποδονάρια, γάντια) ώστε να διευκολύνουμε τη διαδικασία. 

b. αρκετά άτομα από το προσωπικό της ΜΕΘ ελέγχθηκαν από την επιτροπή λοιμώξεων και 

όλα βρέθηκαν αρνητικό στον SARS-CoV-2 και αυτό μας δημιουργεί την αίσθηση ότι ο 

προσωπικός προστατευτικός εξοπλισμός δουλεύει. 

c. αυτό που θεωρούμε την πιο επικίνδυνη περίσταση είναι οι δυσλειτουργίες του 

ενδοτραχειακού σωλήνα (ξεφούσκωμα/σπάσιμο cuff, βουλωμένοι σωλήνες). Για το λόγο 

αυτό, σε κάθε τέτοιο χειρισμό του σωλήνα/κυκλώματος, είτε κλείνουμε για λίγα 

δευτερόλεπτα τον αναπνευστήρα, είτε αποσυνδέουμε το εισπνευστικό κύκλωμα από τον 

αναπνευστήρα. Όταν είναι δυνατό, κλαμπάρουμε και τον ενδοτραχειακό σωλήνα. 

d. Εξακολουθούμε να προτιμούμε FFP3 για καταστάσεις που δημιουργούν αερόλυμα, αλλά 

αφ’ενός δεν υπάρχουν άφθονες και αφ’ετέρου σε κάποιους αποτυγχάνουν στο fit-test. 

Ωστόσο, εξακολουθούμε να θεωρούμε σαν επαρκή προστασία την FFP2. 

e. Δεν κάνουμε formal T-piece trial πια (το οποίο ήταν το standard of care) και 

αποσωληνώνουμε από Pressure Support με 0 PEEP και 5-6 support. 

Τέλος, επειδή την καθημερινή εικόνα των ασθενών δε μπορούν να την έχουν όλοι, περνάμε αρκετή ώρα 

κάθε ημέρα ως ομάδα, συζητώντας για τους αρρώστους (1-2 ώρες το πρωί, και 2-2,5 ώρες το 

μεσημέρι/απόγευμα). Ίσως αυτό μας προστατεύει και ως τώρα δεν έχουμε ‘σπάσει’ ψυχολογικά. 

Καλή δύναμη σε όλους, 

Η ομάδα της ΜΕΘ ΑΠΠ 


