
 

 

Αζήλα, Σξίηε 31 Μαξηίνπ 2020 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

Αγαπεηέο/νί ζπλάδειθνη, 

 

Με βάζε ηηο πξόζθαηεο νδεγίεο ηεο Επξσπατθήο ΩΡΛ θαη Ρηλνινγηθήο 

Εηαηξείαο, θαζώο θαη ηεο Ακεξηθαληθήο Αθαδεκίαο,  νη 

Ωηνξηλνιαξπγγνιόγνη καδί κε ηνπο Εληαηηθνιόγνπο θαη ηνπο 

Αλαηζζεζηνιόγνπο ζεσξνύκαζηε σο νη επαγγεικαηίεο πγείαο κε ηελ 

πεξηζζόηεξε έθζεζε ζηνλ COVID-19 θαη ζπλεπώο κε ηνλ κεγαιύηεξν 

θίλδπλν δηαζπνξάο ηεο λόζνπ. Η ΩΡΛ κπνξεί λα κελ αλαθέξεηαη σο 

εηδηθόηεηα πνπ βξίζθεηαη ζηελ πξώηε γξακκή, αιιά όια ηα επηδεκηνινγηθά 

ζηνηρεία από Κίλα, Ιξάλ, Ιηαιία, Η.Π.Α. ππνδειώλνπλ όηη αλήθνπκε ζηελ 

πγεηνλνκηθή νκάδα πςεινύ θηλδύλνπ. Απηό δηόηη εθηηζέκεζα ζε πςειό ηηθό 

θνξηίν θαηά ηνπο δηαγλσζηηθνύο θαη ζεξαπεπηηθνύο ρεηξηζκνύο ζηνλ αλώηεξν 

αεξαγσγό. Επνκέλσο, πξέπεη λα είκαζηε ζε εγξήγνξζε γηα λα 

πξνζηαηεπζνύκε αθ’ ελόο, αιιά κςπίωρ γηα λα κελ δηαζπείξνπκε ηε λόζν 

αθ’ εηέξνπ (π.ρ. έλα ρεηξνπξγείν ξηλόο ζηελ Κίλα κόιπλε 14 εξγαδνκέλνπο 

πνπ βξίζθνληαλ ζην ρεηξνπξγείν). 

Επίζεο πξόζθαηεο παξαηεξήζεηο έδεημαλ όηη ζε ποζοζηό 20-60% ηων 

αζθενών με COVID-19 οι διαηαπασέρ ζηην όζθπηζη ή και ηην γεύζη 

αποηελούζαν ππόδπομα ζςμπηώμαηα ηηρ νόζος. Επνκέλσο, πξέπεη λα 

ηνληζηεί όηη γηα ιόγνπο έγθαηξεο δηάγλσζεο όινη νη αζζελείο ζα πξέπεη λα 

εξσηώληαη γηα πηζαλή πξόζθαηε δηαηαξαρή ηεο όζθξεζεο ή ηεο γεύζεο θαη 

επί ζεηηθήο απάληεζεο αθόκα θαη ρσξίο άιιε ζπκπησκαηνινγία λα 

ζεσξνύληαη αξρηθά ζεηηθνί, λα απνκνλώλνληαη θαη λα αλαδεηνύλ άκεζε 

πεξαηηέξσ ηαηξηθή ζπκβνπιή. 

 

Πποηεινόμενα μέηπα: 

 

1. Οι εξεηάζειρ ποςηίναρ να αναβάλλονηαι θαη κεγάιν κέξνο ηεο ηαηξηθήο 

θξνληίδαο λα παξέρεηαη ηειεθσληθά. Όιεο νη ενδοζκοπικέρ εξεηάζειρ ηεο 

εηδηθόηεηαο καο λα απνθεύγνληαη εάλ δελ πξόθεηηαη για επείγονηα 

πεπιζηαηικά θαη όηαλ γίλνληαη λα ιακβάλνληαη πάληα όια ηα απαξαίηεηα 

κέηξα πξνθύιαμεο.  



 

2. Να αποθεύγονηαι μη επείγονηα σειποςπγεία ηδηαίηεξα ξηλόο, 

παξαξξηλίσλ, ζηνκαηνθάξπγγα, ιάξπγγα, ελώ νη ηξαρεηνηνκέο λα 

εθηεινύληαη ζηηο ρεηξνπξγηθέο αίζνπζεο ησλ λνζνθνκείσλ. ε θάζε 

πεξίπησζε ε μείωζη/αποθςγή έκθεζηρ απνηειεί ην κόλν απνηειεζκαηηθό 

κέηξν γηα όινπο θαη ηδηαίηεξα γηα ηνπο ζπλαδέιθνπο κέζεο θαη 

πξνρσξεκέλεο ειηθίαο, θαζώο θαη ζε απηνύο πνπ έρνπλ ρξόληα πξνβιήκαηα 

πγείαο. 

3. Όινη νη ΩΡΛ ηαηξνί ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ ηνλ απαξαίηεην εξοπλιζμό 

πποζηαζίαρ και να ακολοςθούν ζσολαζηικά οδηγίερ αηομικήρ 

πποζηαζίαρ.  

πγθεθξηκέλα: 

 Επηκειέο πιύζηκν ηνλ ρεξηώλ πξηλ θαη κεηά από θάζε δηαδηθαζία. 

 Καζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηεο παξακνλήο ζηνλ πγεηνλνκηθό ζηαζκό 

ζπλίζηαηαη ε ρξήζε απιήο ρεηξνπξγηθήο κάζθαο θαη γαληηώλ. Απνθεύγεηε 

λα αγγίδεηαη ηε κάζθα κε ηα ρέξηα. 

 Η κάζθα Ν95 ή FFP3 ζεσξεηηθά πξέπεη λα αιιάδεη κεηά από θάζε 

αζζελή. Λόγσ έιιεηςεο πόξσλ απηό είλαη αδύλαην λα ζπκβεί 

παγθνζκίσο.  Έσει αποδεισθεί όμωρ πωρ λόγω εποικιζμού ηηρ μάζκαρ 

η σπήζη ηηρ για πάνω από 8 ώπερ είναι επικίνδςνη. 

 Μην επαναηοποθεηείηε ηην σειποςπγική μάζκα ή ηη μάζκα Ν95 με ηα 

σέπια. 

 Η ηνπνζέηεζε ηνπ πξνζηαηεπηηθνύ εμνπιηζκνύ γίλεηαη κε ηελ εμήο ζεηξά  

o Πιύζηκν ρεξηώλ θαη εθαξκνγή αληηζεπηηθνύ πγξνύ 

o Κάιπςε ηξηρσηνύ θεθαιήο 

o Σνπνζέηεζε αδηάβξνρεο πνδηάο θαη κπινύδαο 

o Σνπνζέηεζε κάζθαο Ν95/FFP3 θαη έιεγρνο εθαξκνγήο 

o Σνπνζέηεζε γπαιηώλ 

o Σνπνζέηεζε 2 δεπγώλ γαληηώλ 

o Ελδηάκεζα ησλ ζηαδίσλ ρξήζε αληηζεπηηθνύ δηαιείκκαηνο 

 Εμίζνπ ζεκαληηθή θαη ε δηαδηθαζία αθαίξεζεο ηνπ εμνπιηζκνύ 

o Αθαίξεζε ηνπ δεύγνπο γαληηώλ εξγαζίαο αθνύ πξώηα εθαξκνζηεί 

αληηζεπηηθό δηάιεηκκα 

o Εθ λένπ εθαξκνγή αληηζεπηηθνύ θαη ηνπνζέηεζε θαζαξνύ 

δεύγνπο γαληηώλ 

o Αθαίξεζε κπινύδαο θαη γπαιηώλ ρσξίο λα αθνπκπήζνπλ ηελ 

πξόζζηα επηθάλεηα 

o Αθαίξεζε κάζθαο ρσξίο ηα ρέξηα λα αγγίμνπλ ην θίιηξν 

o Αθαίξεζε θάιπςεο ηξηρσηνύ θεθαιήο 



 

o Αθαίξεζε γαληηώλ 

o Εθ λένπ επηκειέο πιύζηκν ρεξηώλ 

 

ε θάζε πεξίπησζε πνπ απαηηνύληαη ρεηξηζκνί ζηνλ αλώηεξν αεξαγσγό 

ζπζηήλεηαη ε ρξήζε πνδηάο θαη ρεηξνπξγηθήο κάζθαο (FFP3 ή FFP2/N95), 

αλζεθηηθώλ ζε ξεπζηά, γαληηώλ θαη πξνζηαηεπηηθώλ γπαιηώλ.  

4. Αζθενείρ πος ππόκειηαι να ςποβληθούν ζε επείγοςζερ επεμβάζειρ, αν 

ςπάπσει διαθέζιμορ σπόνορ, θα ππέπει να ελέγσονηαι πποεγσειπηηικά για 

ηο COVID-19. Κξίλεηαη δε αλαγθαία ε ρξεζηκνπνίεζε αθόκα θαη επί 

αξλεηηθνύ απνηειέζκαηνο εηδηθώλ κέζσλ πξνζηαζίαο (κάζθεο FFP3 ή 

FFP2/N95, εηδηθά γπαιηά, δηπιά γάληηα, ζηνιέο κίαο ρξήζεο). Σε θεηικούρ 

για ηον COVID-19 αζθενείρ απαπαίηηηη είναι η σπήζη ηος ειδικού 

εξοπλιζμού ζύμθωνα με ηο ππωηόκολλο ηος ΔΟΓΥ.  

 

Πποηάζειρ ππορ ηην πολιηεία: 

 

1. Υνξήγεζε ηνπ απαξαίηεηνπ πξνζηαηεπηηθνύ εμνπιηζκνύ ζε ηαηξνύο ΩΡΛ 

(ηδησηηθόο θαη δεκόζηνο ηνκέαο) σο ηαηξνί πξώηεο γξακκήο θαη πςεινύ 

θηλδύλνπ κόιπλζεο θαη δηαζπνξάο. 

2. Πξνεγρεηξεηηθόο έιεγρνο γηα COVID-19 ζε όια ηα πεξηζηαηηθά πνπ 

πξόθεηηαη λα ππνβιεζνύλ ζε ΩΡΛ επεκβάζεηο. 

3. Ελίζρπζε ησλ ΩΡΛ ηκεκάησλ ζηα λνζνθνκεία κε έθηαθην ηαηξηθό θαη 

λνζειεπηηθό πξνζσπηθό, ζύκθσλα κε ηηο δπλαηόηεηεο θαη ην ζρεδηαζκό ηνπ 

Τπνπξγείνπ Τγείαο, πξνο απνθπγή θηλδύλνπ έιιεηςεο πξνζσπηθνύ ζε 

πεξίπησζε καδηθήο έθζεζεο (πρ. Παλεπηζηεκηαθή ΩΡΛ Κιηληθή 

Ιππνθξαηείνπ Ννζνθνκείνπ Αζελώλ). 

 

Αγαπεηέο/νί ζπλάδειθνη, 

ηηο θξίζηκεο πεξηζηάζεηο πνπ αληηκεησπίδνπκε, πξέπεη όινη λα 

επηδείμνπκε ηελ απαηηνύκελε ςπρξαηκία, θαζώο θαη αηνκηθή  θαη θνηλσληθή  

ππεπζπλόηεηα. 

Ωο Παλειιήληα Εηαηξεία Ωηνξηλνιαξπγγνινγίαο Υεηξνπξγηθήο 

Κεθαιήο θαη Σξαρήινπ ζα πξνβνύκε ζε όιεο εθείλεο ηηο απαηηνύκελεο 

δξάζεηο θαη ελέξγεηεο γηα λα δηαζθαιίζνπκε ηελ απξόζθνπηε ιεηηνπξγία 

όισλ καο πξνο όθεινο ηνπ θνηλσληθνύ ζπλόινπ θαη ηεο Πνιηηείαο. 

 

Μεηά ηηκήο, 



 

Εθ κέξνπο ηνπ Δ.. ηεο Παλειιήληαο Εηαηξείαο Ωηνξηλνιαξπγγνινγίαο 

Υεηξνπξγηθήο Κεθαιήο θαη Σξαρήινπ 

 

       Ο Πξόεδξνο                                              Ο Γελ. Γξακκαηέαο 

 

Ισάλλεο Κσλζηαληηλίδεο                           Μηραήι Καησηνκηρειάθεο 
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