
Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ COVID-19 

 

Βούλα, 09.04.20 

Αγαπητοί συνάδελφοι,  

Θα θέλαμε να μοιραστούμε μαζί σας τις εμπειρίες μας  από τη μέχρι τώρα νοσηλεία 
ασθενώ ν με CΟVID-19.   

• Μέχρι σήμερα έχουμε δεχθεί έξι περιστατικά.  Από αυτά, μία ασθενής ήταν γυναίκα 
και οι υπόλοιποι άνδρες.   

• Μέση ηλικία ασθενών 69 έτη. 
•  Το πρώτο επιβεβαιωμένο περιστατικό εισήχθη στις 27.03.20, ήταν  γυναίκα 66 

ετών, η οποία παραμένει σε βαριά κατάσταση, με πολυοργανική ανεπάρκεια.  Ένα 
περιστατικό (ο νεώτερος ασθενής μας, ηλικίας 63 ετών) αποσωληνώθηκε την 7η 
ημέρα νοσηλείας του και εξήλθε της ΜΕΘ, ένα 24ωρο μετά.  

• Όλοι οι ασθενείς είχαν στο ατομικό τους αναμνηστικό αρτηριακή υπέρταση, 
ελεγχόμενη υπό αγωγή με α-ΜΕΑ.  

• Σε κανέναν ασθενή μας δε συνήρχε άλλο σοβαρό υποκείμενο νόσημα.  
• Ένα περιστατικό έχει χρειαστεί CRRT.   
• Σε 4 από τα 6 περιστατικά απαιτήθηκε PCV mode, ενώ η υψηλότερη τιμή PEEP που 

δοκιμάστηκε  ήταν 15 cmH2O.  
• Τιμές DD ≥ 4610 και φερριτίνης έως 7042. 
• Σε όλους ακολουθήθηκε θεραπευτικό πρωτόκολλο με χλωροκίνη, αζιθρομυκίνη, 

πιπερακιλλίνη-ταζομπακτάμη, τεΪκοπλανίνη και οσελταμιβίρη (μέχρι  λήψης 
αρνητικού αποτελέσματος για γρίππη Α,Β). 

• Ένας ασθενής   παρουσίασε σημαντική παράταση του διαστήματος QT και 
αναγκαστήκαμε να διακόψουμε την αγωγή με χλωροκίνη (6η ημέρα αγωγής). 

• Όλοι οι ασθενείς  έλαβαν διάλυμα ινσουλίνης για ρύθμιση των τιμών γλυκόζης, ενώ 
μόλις ένας  είχε ιστορικό ΣΔΙΙ. 

• Μετά την αποσωλήνωση ο ασθενής φόρεσε ολοπρόσωπη διαφανή προμετωπίδα 
μπροστά από τη μάσκα χορήγησης Ο2.   

Θα θέλαμε, επίσης,  να εστιάσουμε στα προβλήματα που αντιμετωπίσαμε από τη στιγμή 
που  η μονάδα μας επιλέχτηκε ως μονάδα νοσηλείας ασθενών  με COVID-19, μέχρι η ΜΕΘ 
να είναι  πραγματικά έτοιμη για αυτό.  

• Εκπόνηση επιχειρησιακού σχεδίου λειτουργίας της ΜΕΘ για περιστατικά COVID-19 
από τους ιατρούς της ΜΕΘ. 

• Κλείσιμο οπών στις ψευδοροφές μέσω των οποίων επικοινωνούσε ο χώρος 
νοσηλείας των ασθενών με τους  βοηθητικούς  χώρους. 

• Χτίσιμο δύο τοίχων με πόρτες (με άνοιγμα ελατηρίου) για διαχωρισμό των 
βοηθητικών χώρων κίνησης από το χώρο εισόδου-εξόδου των φορείων και από το 
χώρο έκδυσης των ΜΑΠ 



• Διαμόρφωση ενός ιδιαίτερα μικρού χώρου(2mx1,5m) που μοιράστηκε στη μέση με 
κόκκινη γραμμή, ως χώρου απόρριψης των ΜΑΠ. Ο χώρος επιλέχτηκε να είναι 
πλησίον λουτρού. 

• Ενισχύθηκαν οι χώροι της ΜΕΘ με πρόσθετη τοποθέτηση βάσεων για διαλύματα 
απολύμανσης χειρών.  

• Προμήθεια λυχνίας   UV υψηλής έντασης  για απολύμανση μολυσματικών  χώρων 
(δωρεά ιδιώτη). 

• Προμήθεια καρτοκινητού, συνδεδεμένο μέσω  usb με φορητό υπολογιστή,  για 
κοινή χρήση εντός του χώρου νοσηλείας της ΜΕΘ, όπου φωτογραφίζονται αρχεία 
των ασθενών και αποστέλλονται στους  υπολογιστές  των μη μολυσματικών χώρων 
(αγορά από τους ιατρούς της ΜΕΘ). 

• Εκπαίδευση του νοσηλευτικού προσωπικού για χρήση του stand-by  mode στον 
αναπνευστήρα, ώστε να αλλάζουν φίλτρα και κυκλώματα με σχετική ασφάλεια. 

• Χρήση κλειστού κυκλώματος αναρρόφησης σε όλους τους ασθενείς. 
• Χρήση nebulizer  παλλόμενου πετάσματος  σε όλους τους ασθενείς. 
• Χρήση  μηχανικών φίλτρων με εναλλάκτη στο Υ κύκλωμα κάθε ασθενή και απλών 

μηχανικών φίλτρων στα σημεία εισόδου και εξόδου στον αναπνευστήρα. 
 
 
Σας ευχόμαστε να παραμείνετε καλά μέχρι το τέλος αυτής της δοκιμασίας. Καλή 
δύναμη σε όλους μας.  
 
Οι ιατροί της ΜΕΘ Γ.Ν. Ασκληπιείο Βούλας 

 


