
ΜΕΘ ΝΝΑ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2020 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

«ΑΣΤΡΑΠΗ» 

Διασωλήνωση 

COVID - 19 

ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗ ΑΣΘΕΝΗ COVID-19 

“ Η καλή ομάδα προπονείται καθημερινά “ 

 

   

 
 Λαρυγγοσκόπιο ψυχρού φωτισμού                                                             

με δύο (2) λάμες  Νο 3-4 

 Δύο (2) ενδοτράχειοι Νο 7.5-8 

 Μακρύς οδηγός δύσκολης διασωλήνωσης με 

κυρτό άκρο 

 Αναρρόφηση στόματος κλειστού κυκλώματος  

 

ΦΑΡΜΑΚΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

 Προποφόλη 1% σε σύριγγα 20ml 

 Ketamine 200mg σε σύριγγα 5ml  

 Esmeron 100mg  σε σύριγγα 10ml 

 1amp effortil σε σύριγγα 10ml 

 

Όλα τα φάρμακα σε 

προγεμισμένες σύριγγες προ της 

εισόδου στον ασθενή 

 

ΟΜΑΔΑ ΤΡΙΩΝ (3) 

 Ένας (1) στη διασωλήνωση (ο πιο έμπειρος 

εκείνη τη στιγμή)  

 Ένας (1) νοσηλευτής δίνει φάρμακα από (ΔΕ) 

πλευρά-υλικά διασωλήνωσης 

 Φουσκώνει αεροθάλαμο ενώ ο Ιατρός 

συνδέει τον αναπνευστήρα και παρατηρεί 

κυματομορφές - καπνογραφία 

 Ο έτερος νοσηλευτής παρακολουθεί από το  

κάτω μέρος της κλίνης και  επεμβαίνει ΜΟΝΟ 

όταν απαιτηθεί (2m μακρύτερα)  

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 

 Όλα τα άτομα ντύνονται με τα 

μέτρα ατομικής προστασίας προ 

της εισόδου στον ασθενή 

 Αναπνευστήρας λειτουργεί σε 

mode IPPV, σε ειδικό ασκό test, με 

ενσωματωμένο στο κύκλωμα 

καπνογράφο και κλειστή 

αναρρόφηση βρογχικώνεκκρίσεων 

 Ο ασθενής διασωληνώνεται πριν 

την βαρειά αναπν. επιδείνωση 

(SatO2 92% με μάσκα μη 

επανεισπνοής  100%) 

Απνοική οξυγόνωση:  (μετά τη χορήγηση  φαρμάκων). Ο ιατρός μέχρι την άπνοια & διασωλήνωση, κρατά την μάσκα 

no-rebreathing 100%, καλά εφαρμοσμένη περί του προσώπου του ασθενούς με χειρισμό jaw-thrust 
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Σύστημα πρώιμης ειδοποίησης για ασθενείς με 2019-CoV

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ 3 2 1 0 1 2 3

Ηλικία <65 ≥65

Αναπνευστική Συχνότητα ≤8 9-11 12-20 21-24 ≥25

Κορεσμός Oξυγόνου ≤91 92-93 94-95 ≥96

Συμπληρωματικό 
Οξυγόνο

Ναι Όχι

Συστολική ΑΠ ≤90 91-100 101-110 111-219 ≥220

Καρδιακή συχνότητα ≤40 41-50 51-90 91-110 111-130 ≥131

Επίπεδο Συνείδησης Σε εγρήγορση

Υπνηλία
Ληθαργικότητα

Κώμα
Σύγχυση

Θερμοκρασία ≤35 35.1 – 36.0 36.1 – 38.0 38.1 – 39.0 ≥39.1



Σύστημα πρώιμης ειδοποίησης για ασθενείς με 2019-CoV

Βαθμοί Διαβάθμιση Κινδύνου Επίπεδο Συναγερμού Συχνότητα Παρακολούθησης Κλινική πορεία Λύση

0 / Κάθε 12 ώρες
Συνήθης

παρακολούθηση
/

1 – 4 Χαμηλός Κίτρινος Κάθε 6 ώρες
Εκτίμηση παρά την κλίνη

από νοσηλευτή

Διατήρηση υπάρχουσας 
παρακολούθησης / Αύξηση 

συχνότητας 
παρακολούθησης / 
Ενημέρωση ιατρού

5 – 6 ή 3 σε κάποια παράμετρο Μέσος Πορτοκαλί Κάθε 1-2 ώρες
Νοσηλευτής παρά την κλίνη 

ειδοποιεί τον ιατρό για 
εκτίμηση

Διατήρηση υπάρχουσας 
παρακολούθησης /

Τροποποίηση θεραπευτικού 
σχεδίου / Επικοινωνία με 

ιατρό ΜΕΘ  (εξ αποστάσεως)

≥7
Υψηλός Κόκκινος Συνεχής

Νοσηλευτής παρά την κλίνη 
ειδοποιεί τον ιατρό για 
επείγουσα εκτίμηση /

Επικοινωνία με ιατρό ΜΕΘ  
(εξ αποστάσεως)

Κλινική εκτίμηση από Ιατρό 
ΜΕΘ

≥7 Υψηλός Μαύρος Συνεχής

 Οι ασθενείς είναι σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση
(πιθανόν μη αναστρέψιμη) όπως σοβαρή εγκεφαλική
βλάβη, πολυοργανική ανεπάρκεια, τελικού σταδίου
ηπατική ή πνευμονική νόσο, μεταστατικές μάζες κλπ

 Θα πρέπει να συζητηθεί άμεσα από την ομάδα ειδικών αν
πρέπει να εισαχθεί στην ΜΕΘ

Εικ. 1 Σύστημα και κανόνες πρώιμης ειδοποίησης για ασθενείς με 2019-CoV.  




