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Αγαπητά μέλη
Προς το παρόν δεν υπάρχουν νεότερα στοιχεία από την
COVID-19
λοίμωξη
για
τους
Νεφρολόγους.
Επικοινωνήσαμε με ΕΟΔΥ ο οποίος δεν είχε να μας
μεταφέρει άλλες οδηγίες για ασθενείς σε εξωνεφρική
κάθαρση. Ζητήσαμε να μας δώσουν σύντομα σαφείς
οδηγίες και εντολές για τον χειρισμό τέτοιων ασθενών.
Ισχύουν ότι σας είχαμε γράψει στις προηγούμενες
επιστολές μας και στις συνημμένες οδηγίες άλλων
Οργανισμών. Οι εξελίξεις όμως τρέχουν και θα
επαγρυπνούμε.
Βρήκαμε ένα άρθρο από την Κίνα, στην πληγείσα
περιοχή, όπου οι συγγραφείς περιγράφουν την
εμπειρία του κέντρου τους σχετικά με την λοίμωξη σε
ασθενείς που υποβάλλονταν σε αιμοκάθαρση. Το
άρθρο είναι ελεύθερο και δεν έχει υποβληθεί σε κρίση,
λόγω του επείγοντος χαρακτήρα του, είναι
όμως πληροφοριακό.
Αναφέρει ότι η επίπτωση της λοίμωξης στους
συγκεκριμένους ασθενείς ήταν αυξημένη αλλά το αίτιο
θανάτου δεν ήταν η κλασική πνευμονική λοίμωξη που
αυτός ο ιός προκαλεί στον γενικό πληθυσμό. Τα αίτια
θανάτου ήταν κυρίως καρδιαγγγειακά και η
υπερκαλιαιμία (καθυστέρηση αιμοκάθαρσης λόγω
φόβου λοίμωξης;). Χαρακτηριστικό ότι οι ασθενείς δεν
είχαν την αντίδραση της καταιγίδας κυτταροκινών που
συμβαίνει στους ασθενείς με σοβαρή νόσο ακριβώς
λόγω μειωμένης ανοσίας και έτσι ίσως με κατάλληλη
υποστήριξη οι συγκεκριμένοι ασθενείς να έχουν
καλύτερη πρόγνωση. Ενδιαφέρον ότι τα γενικά μέτρα
προστασίας στο κέντρο τους απέδωσαν και τα
κρούσματα μειώθηκαν.
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Σελίδα 1

ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΤΟ ΔΟΥΜΕ ΚΑΙ ΝΑ ΕΊΜΑΣΤΕ ΈΤΟΙΜΟΙ ΝΑ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΊΣΟΥΜΕ ΤΗ ΝΕΑ ΑΠΕΙΛΗ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΔΙΚΟΥΣ
ΜΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ.
ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗ
ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ. ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕ ΤΑ ΓΕΝΙΚΑ
ΜΕΤΡΑ ΜΕ ΣΕΒΑΣΜΟ

Με εκτίμηση,
Εκ του Δ.Σ. της Ε.Ν.Ε.
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Αποστόλου Θεοφάνης
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