ΔΠΗΚΑΗΡΟΠΟΗΖΖ ΟΓΖΓΗΩΝ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΑΘΔΝΟΤ
ΤΠΟΠΣΟΤ Ή ΔΠΗΒΔΒΑΗΩΜΔΝΟΤ ME COVID-19
Η Διιεληθή Πλεπκνλνινγηθή Δηαηξεία ζεσξεί όηη ε θξνληίδα ησλ αζζελώλ ζην ζπίηη
– εηδηθά ζηελ θξίζηκε απηή πεξίνδν ηεο λέαο έμαξζεο ηεο παλδεκίαο - είλαη
βαξύλνπζαο ζεκαζίαο γηα ηνπο αζζελείο αιιά θαη γηα ην ζύζηεκα πγείαο.
Πηζηεύνπκε δε όηη ε εηδηθόηεηα ηεο Πλεπκνλνινγίαο είρε θαη έρεη ζεκαληηθό ξόιν
ζηε δηαρείξηζε απηή θαη ζα ζέιακε λα ηηκήζνπκε θαη πάιη όινπο ηνπο ζπλαδέιθνπο
ζε όιεο ηηο βαζκίδεο πγείαο γηα ηελ έσο ηώξα πξνζθνξά ηνπο ζηελ παλδεκηθή θξίζε
ηνπ COVID-19.
Σπλερίδνληαο ηεο πξνζπάζεηα ηεο ΔΠΔ λα βξίζθεηαη
ελεκέξσζεο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ COVID-19,
επηθαηξνπνίεζε ησλ ζπζηάζεσλ δηαρείξηζεο θαη΄ νίθνλ
επηβεβαησκέλνπ κε COVID-19, ιακβάλνληαο ππόςηλ όιεο ηηο
ηελ πξόζθαηε βηβιηνγξαθία.

ζηελ πξώηε γξακκή
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αζζελνύο ύπνπηνπ ή
ηειεπηαίεο κειέηεο θαη
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Ζ ΔΠΔ πποηείνει ηιρ παπακάηυ επικαιποποιημένερ ζςζηάζειρ ζσεηικά με ηη
διασείπιζη καη` οίκον αζθενούρ ύποπηος ή επιβεβαιυμένος με COVID-191.
1. Αζζελήο πνπ παξνπζηάδεη ζςμπηώμαηα ζςμβαηά με COVID-19 (εκπύξεην,

βήραο, θεθαιαιγία, θαξπγγνδπλία, δύζπλνηα, αλνζκία, αγεπζία, θόπσζε, κπαιγίεο,
δηάξξνηεο, ξηλόξξνηα/ζπκθόξεζε, ζσξαθαιγία) ζα πξέπεη άκεζα λα ππνβάιιεηαη ζε
κνξηαθό ηεζη αλίρλεπζεο (PCR) ηνπ RNA ηνπ ηνύ κέζσ ιήςεο ξηλνθαξπγγηθνύ
επηρξίζκαηνο. η επιβεβαίυζη με PCR είναι η μόνη διαγνυζηική μέθοδορ πος
ηεκμηπιώνει ηη λοίμυξη από SARS-CoV-2. Δλ αλακνλή ηνπ απνηειέζκαηνο, ν
αζζελήο ζα πξέπεη λα απνκνλώλεηαη ζηελ νηθία ηνπ θαη από ηα άιια κέιε ηεο
νηθνγέλεηάο ηνπ. Γηα ηελ απομόνυζή καη` οίκον θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ

πεξηβάιινληόο ηνπο νη αζζελείο ζα πξέπεη λα αθνινπζνύλ ηηο ζσεηικέρ οδηγίερ ηος
ΔΟΓΤ.
2. Δάλ ην απνηέιεζκα ηνπ κνξηαθνύ ειέγρνπ είλαη αξλεηηθό, ζςζηήνεηαι η
επανάλητη ελέγσος με PCR (κέζα ζε 1-2 κέξεο) επί ηζρπξήο
θιηληθήο/επηδεκηνινγηθήο ππνςίαο ή/θαη θηλδύλνπ γηα ζνβαξή λόζν ζε άηνκα ηνπ
άκεζνπ πεξηβάιινληόο. Ο έιεγρνο γηα άιιεο κηθξνβηαθέο ινηκώμεηο δε ζα πξέπεη λα
παξαιείπεηαη όπσο βαθηεξηδηαθή πλεπκνλία, ινηκώμεηο νπξνπνηεηηθνύ θ.ά) ή άιιεο
λόζνπο πνπ κπνξεί λα εμεγνύλ ηα ζπκπηώκαηα.
3. Σεκεηώλεηαη όηη παπάγονηερ κινδύνος για ζοβαπή COVID-19 πνεςμονία
απνηεινύλ ε κεγαιύηεξε ειηθία θαη ηδίσο θαη ηα παξαθάησ ζπλνδά λνζήκαηα:
ρξόληεο παζήζεηο ηνπ αλαπλεπζηηθνύ ζπζηήκαηνο όπσο ε ΦΑΠ, ην ζνβαξό άζζκα, νη
δηάκεζεο πλεπκνλνπάζεηεο, θιπ, ζνβαξέο θαξδηαθέο παζήζεηο ζπκπεξηιακβαλόκελεο
ηεο ππέξηαζεο, αλνζνθαηαζηνιή (θαξθίλνη ππό ελεξγό ζεξαπεία, κεηακόζρεπζε
ζπκπαγώλ νξγάλσλ ή αξρέγνλσλ αηκνπνηεηηθώλ θπηηάξσλ, αλνζναλεπάξθεηεο, κε
θαιώο ειεγρόκελε HIV ινίκσμε, θνξηηθνζηεξνεηδή ή άιια αλνζνθαηαζηαιηηθά
θάξκαθα), ζαθραξώδεο δηαβήηεο, λεθξηθή αλεπάξθεηα, επαηηθή αλεπάξθεηα,
λνζνγόλνο παρπζαξθία (ΒΜΙ >35). Οη αζζελείο απηνί είλαη απμεκέλνπ θηλδύλνπ γηα
επηδείλσζε θαη πξέπεη λα παξαθνινπζνύληαη ζηελά κέρξη λα αλαξξώζνπλ.
4. Σε όινπο ηνπο αζζελείο κε δηάγλσζε COVID-19 νη νπνίνη επξίζθνληαη ζε
απνκόλσζε θαη` νίθνλ, ζπζηήλεηαη απην-παξαθνινύζεζε ζε όηη αθνξά ηε
ζπκπησκαηνινγία ηνπο, ηαθηηθή ζεξκνκέηξεζε, ζπλέρηζε ηεο ινηπήο θαξκαθεπηηθήο
αγσγήο ηνπο θαη ηαθηηθή επηθνηλσλία κε ηνλ ηαηξό ηνπο. Δπίζεο, πποηείνεηαι ιζσςπά
η ππομήθεια καη`οίκον ζςζκεςήρ παλμικήρ οξςμεηπίαρ, σο αληηθεηκεληθόο δείθηεο
θηλδύλνπ ζνβαξήο COVID-19 πλεπκνλίαο. H νμπκεηξία ζα πξέπεη λα δηελεξγείηαη θαη
ζηα δύν άλσ άθξα, κε ην νμύκεηξν λα εθαξκόδεηαη γηα 20 δεπηεξόιεπηα θαη επί
αππξεμίαο
5. Οη ηαηξνί πνπ εμεηάδνπλ αζζελείο κε COVID-19 θαη` νίθνλ, ζα πξέπεη λα
ιακβάλνπλ όλα ηα μέηπα αηομικήρ πποζηαζίαρ (ΜΑΠ) όπσο νξίδνληαη από ηνλ
ΔΟΓΥ θαη ζπγθεθξηκέλα, αδηάβξνρε πνδηά, κάζθα FFP2, πξνζηαηεπηηθά γπαιηά ή
πξνζσπίδα, γάληηα , ελώ ν αζζελήο θαη ην πεξηβάιινλ ηνπ ππνρξεσηηθά κάζθα.
Πξέπεη ε όιε δηαδηθαζία έλδπζεο θαη θπξίσο αθαίξεζεο λα γίλεηαη κε ηδηαίηεξε
ζρνιαζηηθόηεηα.
6. Αζζελείο αζςμπηυμαηικοί ή με ήπια ζςμπηώμαηα δελ ζα πξέπεη λα
ππνβάιινληαη ζε πεξαηηέξσ εξγαζηεξηαθό θαη αθηηλνινγηθό έιεγρν. Σπζηήλεηαη
απνκόλσζε θαη` νίθνλ γηα 10 εκέξεο θαη θαζεκεξηλή επηθνηλσλία κε ηνλ ηαηξό ηνπο
πξνθεηκέλνπ λα γίλεη έγθαηξα αληηιεπηή πηζαλή επηδείλσζε ησλ ζπκπησκάησλ. Η
επηθνηλσλία κπνξεί λα είλαη ηειεθσληθή ή λα πεξηιακβάλεη εθαξκνγέο ηειεταηξηθήο.
7. Οη αιηίερ παπαπομπήρ για επγαζηηπιακό έλεγσο και πιθανή νοζηλεία
πεξηιακβάλνπλ θπξίσο: εκπύξεην >38 ºC από 7-εκέξνπ, δύζπλνηα, ζσξαθαιγία,
ηαρύπλνηα >25 αλαπλνέο /ιεπηό, SaO2<94%, ελδείμεηο αθπδάησζεο, επεξεαζκέλν
επίπεδν ζπλείδεζεο, αίζζεκα παικώλ. Η κεγάιε ειηθία θαη ε παξνπζία ππνθείκελσλ
λνζεκάησλ πνπ απνηεινύλ παξάγνληεο θηλδύλνπ εμέιημεο ηεο λόζνπ, δελ απνηεινύλ
από κόλα ηνπο ιόγνπο γηα παξαπνκπή ζην ΤΔΠ αζζελή αζπκπησκαηηθνύ ή κε ήπηα
ζπκπηώκαηα πνπ δελ εμειίζζνληαη.

8. Θα πξέπεη λα ηνλίδεηαη ζηνπο αζζελείο ηο ενδεσόμενο ηασείαρ επιδείνυζηρ ηηρ
καηάζηαζήρ ηηρ ςγείαρ ηοςρ, ηδίσο πέξαλ ησλ 7 εκεξώλ λόζεζεο, όπσο επίζεο θαη
ην ελδερόκελν ζρεηηδόκελσλ επηπινθώλ (νμεία θαξδηαθή αλεπάξθεηα, νμεία
ζξνκβνεκβνιηθή λόζνο) πνπ ρξήδνπλ εθηίκεζεο από ηνλ ηαηξό ηνπο ή ζην
Ννζνθνκείν αλαθνξάο.
9. Δπί ηος παπόνηορ, καμία εγκεκπιμένη ή ςπό έπεςνα από ηοςρ διεθνείρ
οπγανιζμούρ θεπαπεία ειδική ένανηι ηηρ COVID-19 νόζος δεν ζςνιζηάηαι να
σοπηγείηαι καη` οίκον. Οη παξεκβάζεηο ζα πξέπεη λα ζηνρεύνπλ ζηελ αλαθνύθηζε
από ηα ζπκπηώκαηα θαη πεξηιακβάλνπλ αλάπαπζε, ρνξήγεζε αληηππξεηηθώλ γηα
ππξεηό θαη πόλν, θαζώο θαη επαξθή δηαηξνθή θαη θαηάιιειε ελπδάησζε. Γε
ζπληζηάηαη ε πξνθπιαθηηθή ρνξήγεζε αληηβηνηηθώλ, εθηόο εάλ ππάξρεη θιηληθή
ππνςία γηα βαθηεξηδηαθή ινίκσμε. Δθ` όζνλ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί αθηηλνγξαθία
ζώξαθνο κε επξήκαηα ζπκβαηά κε πλεπκνλία, ζπζηήλεηαη ζεξαπεία σο πλεπκνλία ηεο
θνηλόηεηαο βάζεη ηξερνπζώλ νδεγηώλ, εάλ ν αζζελήο δελ πιεξνί ηα θξηηήξηα
παξαπνκπήο ζε λνζνθνκείν.
10. ύμθυνα με ηελεςηαία δεδομένα θαπμακεςηικοί παπάγονηερ ενδεσομένυρ
αναζηέλλοςν ηην εξέλιξη ηηρ νόζος ζε αζζελείο ζηελ θνηλόηεηα. Η πξώηκε εθάπαμ
ρνξήγεζε ζπλδπαζκώλ κνλνθισληθώλ αληηζσκάησλ έλαληη θνξνλντνύ επηηαρύλεη ηελ
θάζαξζε ηνπ ηνύ από ηα αλαπλεπζηηθά επηζήιηα θαη θαίλεηαη λα κεηώλεη ηνλ θίλδπλν
λνζειείαο. Οη ζεξαπείεο απηέο έρνπλ ιάβεη πξνζσξηλή επείγνπζα άδεηα ρνξήγεζεο
ζε αζζελείο κε ήπηα/κέηξηα λόζν ηεο θνηλόηεηαο θαη κε παξάγνληεο απμεκέλνπ
θηλδύλνπ γηα εμέιημε ηεο λόζνπ, από ηνλ FDA θαη αμηνινγνύληαη από ηνλ ΔΜΑ. Τα
ραξαθηεξηζηηθά ησλ αζζελώλ πνπ ζα σθειεζνύλ πξαγκαηηθά από ηελ παξέκβαζε
κέλεη λα δηεπθξηληζηνύλ κε κεγαιύηεξε αθξίβεηα. Όπσο θαίλεηαη από ηελ πξνδεκνζίεπζεο αλαθνίλσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο κειέηεο COLCORONA, ε πξώηκε
έλαξμε θαη παξαηεηακέλε ρνξήγεζε θνιρηθίλεο κπνξεί λα κεηώλεη ηνλ θίλδπλν
εμέιημεο ηεο λόζνπ θαη ηελ αλάγθε λνζειείαο/ζάλαην ησλ αζζελώλ. Ο ΔΟΓΥ,
αλαθέξεη ηελ θνιρηθίλε ζα δπλεηηθή επηινγή, ζύκθσλα κε ηελ θξίζε ηνπ
ζεξάπνληνο, ζε επηιεγκέλνπο αζζελείο κε ζπγθεθξηκέλεο ελδείμεηο θαη αληελδείμεηο.
Καζώο ζύκθσλα κε ηε κειέηε ηα νθέιε πνπ ηεο θνιρηθίλεο είλαη νξηαθά θαη θαζώο
ζηνλ πιεζπζκό πνπ κειεηήζεθε ε δπζκελήο έθβαζε ζπλέβε κόλν ζην 6% ησλ
αζζελώλ πνπ έιαβαλ εηθνληθό θάξκαθν, ζεσξνύκε όηη ζα απαηηεζνύλ πεξηζζόηεξεο
κειέηεο γηα λα δηεπθξηλίζνπλ αλ θαη πνηνη αζζελείο αλακέλνπκε πξαγκαηηθά λα
σθειεζνύλ. Πξνζνρή ζηε ρνξήγεζε ηεο ιόγσ αιιειεπηδξάζεσλ κε θάξκαθα θαη ζηε
πηζαλή εκθάληζε δηάξξνηαο.
11. Η θπομβοπποθύλαξη κε επαξίλε ρακεινύ κνξηαθνύ βάξνπο ή fondaparinux δελ
πξνηείλεηαη ζαλ ξνπηίλα γηα όινπο ηνπο αζζελείο κε ήπηα/κέηξηα λόζν ζηελ
θνηλόηεηα. Ωζηόζν, επεηδή παξαηεξνύληαη αζζελείο πνπ εκθαλίδνπλ
ζξνκβνεκβνιηθή λόζν θαηά ηελ πξνζέιεπζή ηνπο ζην ΤΔΠ, θαίλεηαη όηη θάπνηνη από
ηνπο αζζελείο ηεο θνηλόηεηαο ζα κπνξνύζαλ λα σθειεζνύλ από κηα ηέηνηα πξαθηηθή.
Διιείςεη ηζρπξώλ απνδείμεσλ γηα ηα θξηηήξηα ρνξήγεζεο ζξνκβνπξνθύιαμεο ζηελ
θνηλόηεηα κπίνοςμε λογικό να ςιοθεηήζοςμε ηιρ ζςζηάζειρ ηος ΔΟΓΤ για
σοπήγηζη θπομβοπποθύλαξηρ ζε αζζελείο κε ππξεηό > 38νC γηα 48 ώξεο θαη έλα
από ηα παξαθάησ: Ηιηθία> 65 έηε, BMI> 30Kg/m2, ΣΓ, ηζηνξηθό ζξνκβνεκβνιηθήο
λόζνπ, ζξνκβνθηιία (ζπγγελή ή επίθηεηε), ελεξγό θαξθίλν γηα ηνλ νπνίν έιαβε–
ΦΜΘ ή ΑΚΘ ή νξκνλνζεξαπεία ην ηειεπηαίν εμάκελν, λεπξνινγηθή λόζν κε

κεησκέλε θηλεηνπνίεζε, πξόζθαην ρεηξνπξγείν ή ηξαύκα. Η ζξνκβνπξνθύιαμε
ρνξεγείηαη όηαλ δελ ππάξρεη αηκνξξαγία ή απμεκέλνο αηκνξξαγηθόο θίλδπλνο.
12. Αζζελείο πνπ ιακβάλνπλ ρξνλίσο νμπγνλνζεξαπεία θαη` νίθνλ ιόγσ ρξόληαο
πλεπκνλνπάζεηαο ζα πξέπεη λα ηε ζπλερίδνπλ θαλνληθά, παξαθνινπζώληαο νη ίδηνη
θαη ελεκεξώλνληαο ηνλ ηαηξό ηνπο ηπρόλ επηδείλσζε ζηνλ θνξεζκό ηνπ πεξηθεξηθνύ
αίκαηνο. Σε αζζελείο πνπ δελ ειάκβαλαλ νμπγνλνζεξαπεία θαη` νίθνλ θαη έρνπλ
δηαγλσζζεί κε λόζν COVID-19 θα ππέπει να αποθεύγεηαι η ζςνηαγογπάθηζη και
σοπήγηζη οξςγονοθεπαπείαρ καη` οίκον υρ μέηπο ανηιμεηώπιζηρ ηηρ
ςποξςγοναιμίαρ.
13. H ζηαζεξή αγσγή γηα ΦΑΠ ή βξνγρηθό άζζκα ζα πξέπεη λα ζπλερίδεηαη
θαλνληθά. Γελ ππάξρνπλ ελδείμεηο γηα δηαθνπή ιήςεο ησλ βηνινγηθώλ παξαγόλησλ.
14. Η αποςζία ςποζηηπικηικού πεπιβάλλονηορ γηα θαη` νίθνλ θξνληίδα, κπνξεί λα
επηβάιιεη, θαηά πεξίπησζε, ηελ λνζειεία ηνπ αζζελνύο ζε δνκή πγείαο.

Οι οδηγίερ πος αθοπούν ηην θπονηίδα μεηά ηο νοζοκομείο παπαηίθενηαι
παπακάηυ και παπαμένοςν αμεηάβληηερ.
Ζ ΔΠΔ πποηείνει ηα παπακάηυ ζσεηικά με ηην παπακολούθηζη αζθενή με
COVID-19 μεηά ηην νοζηλεία ηος ζε νοζοκομείο.

1. Θα πξέπεη λα επηβεβαηώλνπκε όηη ν αζζελήο έσει ζςμπληπώζει απομόνυζη 14-21
μέπερ από ηελ έλαξμε ησλ ζπκπησκάησλ, αλάινγα κε ηελ βαξύηεηα ηεο λόζνπ θαη
ηελ παξνπζία ή όρη αλνζνθαηαζηνιήο ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ ΔΟΓΥ. Μεηά ην
δηάζηεκα απηό δελ απαηηείηαη λένο κνξηαθόο έιεγρνο.
2. Η COVID-19 είλαη κηα ζξνκβνγόλνο θαηάζηαζε. Τιοθεηούμε ηιρ εθνικέρ οδηγίερ
πος πποηείνοςν ζςνέσιζη θπομβοπποθύλαξηρ με ΥΜΒΖ γηα α) ηνπιάρηζηνλ 7
εκέξεο κεηά ηελ έμνδν από ην λνζνθνκείν ζε όινπο θαη β) πηζαλώο γηα κεγαιύηεξν
ρξνληθό δηάζηεκα (από 15-45 ήκεξεο) ζε αζζελείο πςεινύ ζξνκβσηηθνύ θηλδύλνπ
(παξαηεηακέλε αθηλεηνπνίεζε, ηζηνξηθό VTE, γλσζηή ζξνκβνθηιία, παρπζαξθία,
απηνάλνζα λνζήκαηα, ηζηνξηθό Ca, παξαηεηακέλε λνζειεία ζε ΜΔΘ ή ζε αζζελείο
κε πςεινύο δείθηεο θιεγκνλήο) εθόζνλ έρνπλ ρακειό αηκνξξαγηθό θίλδπλν.
3. Έλαο ζεκαληηθόο αξηζκόο αζζελώλ εκθαλίδνπλ γηα παξαηεηακέλν ρξνληθό
δηάζηεκα (σο θαη αξθεηνύο κήλεο) ην ιεγόκελν «post- acute Covid-19 syndrome»
κηα πνηθηιία ζπκπησκάησλ πνπ κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ δύζπλνηα, θόπσζε, κπτθή
αδπλακία, κπαιγίεο/αξζξαιγίεο, δάιε, θεθαιαιγία, αλνζκία/αγεπζία, γλσζηαθέο
δηαηαξαρέο, ηαρπθαξδίεο, εθηδξώζεηο, δηάξξνηεο ή δπζθνηιηόηεηα. Τν ζύλδξνκν απηό
δηαθνξνπνηείηαη από ην ζύλδξνκν κεηά από λνζειεία ζηελ ΜΔΘ (PICS) θαη κπνξεί
λα πξνζβάιεη αθόκε θαη αζζελείο κε ήπηα νμεία λόζν. Ωζηόζν, θάζε επίκνλν ή
λενεκθαληδόκελν ζύκπησκα ζα πξέπεη λα αμηνινγείηαη αλεμάξηεηα θαη λα κελ
απνδίδεηαη πάληα ζηελ λόζν.
4. Πνιινί αζζελείο εκθαλίδνπλ ςπρηαηξηθέο διαηαπασέρ ηύπος μεηαηπαςμαηικού
ζηπερ κε εθδειώζεηο άγρνπο, αππλία θαη θαηάζιηςε. Η ςπρηθή επηβάξπλζε πξέπεη λα

αμηνινγείηαη από θάζε γηαηξό πνπ εμεηάδεη αζζελή κεηά από λνζειεία θαη αλαιόγσο
λα παξαπέκπεηαη γηα ππνζηήξημε από εηδηθό.
5. Δθόζνλ νη αζζελείο ρξεηάδνληαη θςζιοθεπαπεία, απηή δελ πξέπεη λα θαζπζηεξεί
αιιά λα παξέρεηαη από θπζηνζεξαπεπηή κε ηελ ρξήζε ΜΑΠ γηα όζν δηάζηεκα ν
αζζελήο ζεσξείηαη κνιπζκαηηθόο θαη είλαη ζε απνκόλσζε
6. Αζζελείο κε PICS ή όζνη έρνπλ λνζειεπηεί κε παξνμπζκό ΦΑΠ ζα πξέπεη ην
ζπληνκόηεξν κεηά ην ηέινο ηεο πεξηόδνπ απνκόλσζεο λα εληάζζνληαη ζε
ππογπάμμαηα αποκαηάζηαζηρ. Δλαιιαθηηθά λα αλαδεηνύληαη δηαζέζηκα
πξνγξάκκαηα εμ απνζηάζεσο απνθαηάζηαζεο.
7. Αζθενείρ με πνεςμονική εμβολή ζεξαπεύνληαη θαη παξαθνινπζνύληαη ζύκθσλα
κε ηηο δηεζλείο νδεγίεο γηα αλάπηπμε πλεπκνληθήο ππέξηαζεο. Αλ θαη είλαη ινγηθό ε
πλεπκνληθή εκβνιή ζηα πιαίζηα COVID-19 ινίκσμεο λα ζεσξεζεί ζαλ ζπλδεόκελε
κε γλσζηό πξνδηαζεζηθό παξάγνληα, ν βέιηηζηνο ρξόλν δηάξθεηαο ηεο αληηπεθηηθήο
αγσγήο ζηνπο αζζελείο κε COVID-19 είλαη άγλσζηνο. Σεκεηώλνπκε όηη ε ζεξαπεία
ηεο πλεπκνληθήο εκβνιήο έρεη ζπγθεθξηκέλε ζεξαπεπηηθή δνζνινγία είηε αθνξά
επαξίλε ρακεινύ βάξνπο είηε λεόηεξα ή/θαη παιαηόηεξα αληηπεθηηθά από ην ζηόκα.
8. Γηεζλώο έρνπλ δηαπηζησζεί πεπιπηώζειρ αζθενών με πνεςμονικέρ βλάβερ πος
εμμένοςν ζε αζθενείρ με COVID-19 πνεςμονία. Αλ θαη ε δηαζέζηκε απηή ηελ
ζηηγκή επηζηεκνληθή ηεθκεξίσζε είλαη θησρή θαη δελ επηηξέπεη θαηαιεθηηθά
ζπκπεξάζκαηα σο πξνο ηελ βαξύηεηα θαη ηελ ζπρλόηεηα ηνπ πξνβιήκαηνο,
ζπληζηάηαη ε ζπζηεκαηηθή παξαθνινύζεζε ησλ αζζελώλ πξνθεηκέλνπ λα
δηαπηζησζνύλ πξώηκα, πηζαλέο εκκέλνπζεο βιάβεο. Γηα ηνλ ζθνπό απηό, κέζα ζε
δηάζηεκα ηξηώλ κελώλ [απηό κπνξεί λα πνηθίιεη θαηά θιηληθή πεξίπησζε] από ηελ
έλαξμε ηεο νμείαο λόζνπ θξίλεηαη ζθόπηκε ε θιηληθή αμηνιόγεζε ηνπ αλαπλεπζηηθνύ
καδί κε α/α ζώξαθα θαη αλ ρξεηαζηεί CT. Σε αζζελείο κε εκκέλνπζα δύζπλνηα ή/θαη
απεηθνληζηηθέο βιάβεο ζην ηξίκελν κεηά ηελ έλαξμε ησλ ζπκπησκάησλ ζπληζηάηαη
ιεηηνπξγηθόο έιεγρνο ηεο αλαπλνήο, κε ζπηξνκέηξεζε, ζηαηηθνύο όγθνπο θαη
δηάρπζε. Σε εηδηθέο πεξηπηώζεηο κπνξεί λα ρξεηαζζεί εξγνζπηξνκεηξία.

