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Επανερχόμαστε για διευκρινήσεις και λήψη μέτρων για τους
ασθενείς που υποβάλλονται σε εξωνεφρική κάθαρση
Μετά από πολλά ερωτήματα από συναδέλφους Διευθυντές
Γεν.
Μονάδων Τεχνητού Νεφρού κυρίως από την Θεσσαλονίκη αλλά
Γραμματέας:
Πετράς Δημήτριος και από άλλες Επαρχιακές μονάδες, θα θέλαμε να σημειώσουμε
Δώδεκα χιλιάδες ασθενείς σε τελικό στάδιο νεφρικής νόσου
βρίσκονται σε κάθαρση σε Δημόσιες και ιδιωτικές δομές. Στις
Ταμίας:
Σταυρουλόπουλος ιδιωτικές μονάδες αντιμετωπίζονται 7700 περίπου ασθενείς. Στις
περισσότερες ιδιωτικές δομές δεν υπάρχει δυνατότητα νοσηλείας
Αριστείδης
αυτών των ασθενών, σε περίπτωση που θα νοσήσουν από
Οι συγκεκριμένοι ασθενείς,
Ειδ. Γραμματέας: οτιδήποτε, πλην εξαιρέσεων.
αποτελούν μια ειδική «κλειστή» ομάδα μια και αιμοκαθαίρονται
Σονικιάν Μάκρω
τρεις φορές την εβδομάδα σε τετράωρες συνεδρίες, συνήθως σε
μεγάλους θαλάμους 8-12 ασθενών, επιστρέφουν σπίτι τους, άλλοι
Μέλη:
με δικό τους μέσον, άλλοι με ταξί και κάποιοι με ασθενοφόρο. Οι
Στάγκου Μαρία
Παπαδοπούλου
περισσότεροι έχουν και κάποιο συνοδό μαζί τους.
Δωροθέα
Κατά συνέπεια, σε περίπτωση που δεν γίνει αντιληπτή λοίμωξη
από SARS-Cov-2, η διασπορά του ιού πιθανά θα είναι μαζική, με
πιθανή την επιμόλυνση όλης της μονάδος, ασθενών και ιατρικούνοσηλευτικού προσωπικού αλλά και συγγενών, μια και τα μέτρα
προστασίας καλύπτουν απλές στοιχειώδεις ανάγκες.
Προτείνουμε, οι συγκεκριμένοι ασθενείς που θα είναι ύποπτοι για
την λοίμωξη από τον ιό όπως και οι ασθενείς που θα βγουν
θετικοί, να αντιμετωπίζονται στα Νοσοκομείο αναφοράς και να
δημιουργηθούν δομές, ιδιαίτερα στη Θεσσαλονίκη και περίχωρα,
όπου θα εκτελούνται αιμοκαθάρσεις σε θετικούς ασθενείς με
σταθερή κλινική πορεία, όπως ακούσαμε ότι αποφασίστηκε στην
Αθήνα. Αυτό θα πρέπει να εφαρμοσθεί και σε όλες τις
Περιφέρειες της χώρας που ίσως υπάρξουν κρούσματα της
COVID-19 λοίμωξης σε μονάδες τεχνητού νεφρού.
Σε κάθε περίπτωση, ζητάμε πάλι, η αντιμετώπιση αυτών των
ασθενών να γίνεται με οργανωμένο τρόπο προς αποφυγή
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διασποράς της νόσου και καλύτερης έκβασης των νοσούντων, με
παράλληλη προστασία αυτών που προσφέρουν ιατρική φροντίδα
αλλά και των άμεσων συγγενών ασθενών και προσωπικού. Η
ΕΝΕ έχει κάθε διάθεση να συνεργαστεί μαζί σας και περιμένουμε
τις αποφάσεις και τις απαντήσεις σας.
Με τιμή,
Εκ του Δ.Σ. της Ε.Ν.Ε.
Ο Πρόεδρος

Αποστόλου Θεοφάνης
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Γεν. Γραμματέας

Πετράς Δημήτριος
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