
 

 
Στάδιο 1: Υποδοχή αρρώστου και προετοιµασία χώρου 
• Φρόντισε η προσέλευση και αποχώρηση του αρρώστου και του προ-

σωπικού στο τµήµα να είναι ελεγχόµενη και µόνο από την κεντρική 
είσοδο µετά συνεννόησης. 

• Διασφάλισε ότι κάνεις δεν θα εισέρχεται στον χώρο του τµήµατος 
  χωρίς να του επιτρέπεται και χωρίς να έχει απόλυτα συγκεκριµένο 
λόγο. 

• Μην επιτρέπεις την αναµονή του αρρώστου στο χώρο του τµήµατος. 

• Επιβεβαίωσε  ότι έχει προηγηθεί αιτιολόγηση κατά τον προγραµµατι-
σµό της εξέτασης-ως επείγουσα και αναπόφευκτη- από τον υπεύθυνο 
γιατρό ακτινολόγο του τµήµατος. 

• Ενηµέρωσε  τον παραπέµποντα ιατρό ότι δεν θα επιτρέπεται στον άρ-
ρωστο η είσοδος στο χώρο του τµήµατος και στον εξεταστικό χώρο αν 
δεν φορά  την κατάλληλη µάσκα σύµφωνα µε τις οδηγίες µεταφοράς 
αρρώστων της Επιτροπής Νοσοκοµειακών Λοιµώξεων (ΕΝΛ). 

• Απολύµανε–πλύνε τα χέρια σου. 

• Φόρεσε χειρουργική µάσκα και γάντια µιας χρήσης για να παραλάβεις 
το παραπεµπτικό εξέτασης, έλεγξε το, για να κάνεις τις ακόλουθες 
ενέργειες. 

• Διασφάλισε ότι έχουν αποµακρυνθεί εκτός εξεταστικού θαλάµου το 
καρότσι ή το φορείο. 

Στάδιο 2. Διενέργεια εξέτασης (Ο άρρωστος εισέρχεται στον χώρο εξέ-
τασης) 

• Κάλυψε   το εξεταστικό τραπέζι του υπολογιστικού τοµογράφου µε 
 χαρτί µιας χρήσης 

• Αφαίρεσε από τον άρρωστο όποια µεταλλικά βρίσκονται στην περιοχή 
ενδιαφέροντος µε ιδιαίτερη προσοχή (ειδικότερα όταν πρόκειται για 
τεχνητή οδοντοστοιχία όπου υπάρχει κίνδυνος να µολυνθείς). 

Πανδηµία COVID-19

Εξέταση ασυµπτωµατικού αρρώστου στον υπολογιστικό τοµογράφο
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https://eody.gov.gr/wp-content/uploads/2020/03/covid-19-xoroi-paroxis-ypiresion-ygeias.pdf
https://eody.gov.gr/wp-content/uploads/2020/02/efarmogi_alkoolouxou_antisiptikou.pdf
https://eody.gov.gr/wp-content/uploads/2020/02/sostos_tropos_plisimatos_xerion.pdf
https://eody.gov.gr/wp-content/uploads/2020/03/covid-19-maska.pdf


 
• Αφαίρεσε τα γάντια σου και πέταξέ τα στον ειδικό κάδο (κίτρινο επι-

κίνδυνων αποβλήτων αµιγώς µολυσµατικών) σύµφωνα µε τον κανονι-
σµό της Επιτροπή Διαχείρισης Αποβλήτων του Νοσοκοµείου σας. 
(https://eody.gov.gr/wp-content/uploads/2020/03/PPE-donning-
doffing.pdf) 

• Θυµήσου, ότι βγαίνοντας από τον εξεταστικό θάλαµο (ακάθαρτη πε-
ριοχή) ο ιµατισµός σου ενδέχεται να είναι µολυσµένος. 

• Μην βγάλεις την µάσκα σου! 

• Απολύµανε τα χέρια σου µε αντισηπτικό στην περιοχή του χειριστηρί-
ου του τοµογράφου (καθαρή περιοχή) πριν αγγίξεις το πληκτρολόγιο 
και το ποντίκι, την κονσόλα χειρισµού και του εγχυτή. 

• Βελτιστοποίησε  το πρωτόκολλο σάρωσης σύµφωνα µε τις διαγνωστι-
κές απαιτήσεις  σε συνδυασµό µε το ιστορικό και τις κλινικές πληρο-
φορίες σε συνεργασία µε τον ακτινολόγο ιατρό. 

• Διενέργησε τα προβλεπόµενα στάδια της εξέτασης και ενδοφλέβιας 
σκιαγράφησης όπου ενδείκνυται (και σε συνεργασία όταν χρειάζεται 
µε το νοσηλευτικό προσωπικό του τµήµατος), στα πλαίσια των Επαγ-
γελµατικών Δικαιωµάτων σου και τηρώντας τον Κανονισµό Ακτινο-
προστασίας. 

Στάδιο 3: Oλοκλήρωση της εξέτασης – Αποµάκρυνση του αρρώστου-Απο-
µάλυνση  

• Όταν µπεις στον θάλαµο (ακάθαρτη περιοχή), φόρεσε γάντια µιας 
χρήσης. 

• Αφαίρεσε µε ιδιαίτερη προσοχή το χρησιµοποιηµένο χάρτινο καλύµµα 
του εξεταστικού τραπεζιού του τοµογράφου χωρίς να ακουµπίσει 
στον ιµατισµό σου και πέταξε το στον αντίστοιχο κάδο σύµφωνα µε 
τις οδηγίες του τµήµατος. 

• Στη συνέχεια απολύµανε το εξεταστικό τραπέζι και τις επιφάνειες/ 
σηµεία επαφής (σπόγγοι κεφάλης, σταθεροποίησης, πληκτρολόγιο 
στο gantry, πόµολα) µε τον ψεκασµό κατάλληλου απολυµαντικού ή 
ζήτησε από  το προσωπικό καθαριότητας να καθαρίσει όλες τις επι-
φάνειες και σηµεία επαφής µε ισχυρότερο απολυµαντικό και σύµφω-
να µε τις οδηγίες της ΕΝΛ του Νοσοκοµείου. 

• Μετά την απολύµανση, έλεγξε οπτικά τον απεικονιστικό χώρο, και 
τον βοηθητικό εξοπλισµό χωρίς να αφαιρέσεις γάντια και µάσκα. 
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• Μην αφαιρέσεις την µάσκα σου ακόµη! 

• Αφαίρεσε πρώτα και µε µεγάλη προσοχή τα  γάντια σου. 

• Πέταξέ τα στον ειδικό κάδο (κίτρινο επικίνδυνων αποβλήτων αµιγώς 
µολυσµατικών) σύµφωνα µε τον κανονισµό της Επιτροπής Διαχείρισης 
Αποβλήτων του Νοσοκοµείου σας. (https://eody.gov.gr/wp-content/
uploads/2020/03/PPE-donning-doffing.pdf) 

• Απολύµανε τα χέρια σου αµέσως αφού χωρίς γάντια κινδυνεύεις να 
µολυνθείς! 

• Αφαίρεσε την µάσκα σου µε προσοχή ώστε τα κορδόνια  ή το λάστιχο 
της µάσκας να µην ακουµπήσει το πρόσωπο ή βλεννογόνους του προ-
σώπου (και τα µάτια) , και πέταξέ την στον ειδικό κάδο (κίτρινο επι-
κίνδυνων αποβλήτων αµιγώς µολυσµατικών) σύµφωνα µε τον κανονι-
σµό της Επιτροπής Διαχείρισης Αποβλήτων του Νοσοκοµείου σας. 

• Απολύµανε –Πλύνε καλά τα χέρια σου (ξανά επειδή άγγιξες την µάσκα 
σου)! 

• Προσοχή στα πόµολα, πληκτρολόγια, κονσόλα, ποντίκι, τηλέφωνο 
τους διακόπτες φωτισµού, µπορεί να είναι µολυσµένοι. 

Γενικά 

1. Για την προφύλαξη επαφής και περιορισµό µόλυνσης, στην έναρξη 
της βάρδιας αφαίρεσε τον ρουχισµό σου και φόρεσε άνετο και καθαρό 
νοσοκοµειακό ιµατισµό και κάνε το αντίθετο µε την λήξη της βάρδιας 
σου. 

2. Περιόρισε στο ελάχιστο ή απόφυγε την χρήση του κινητού σου τηλε-
φώνου. Είναι άδηλη πηγή µόλυνσης! 

3. Να τηρείς τα µέτρα του ΕΟΔΥ, τις σχετικές πολιτικές τµήµατος, τις 
οδηγίες της  ΕΝΛ και Επιτροπής Διαχείρισης  Αποβλήτων του Νοσοκο-
µείου. 

4. Να αποφεύγεις τον συχρωτισµό και να διατηρείς απόσταση ασφαλείας 
2 µέτρων. 

5. Να καταγράφεις το εµπλεκόµενο προσωπικό στην διαδικασία που βρί-
σκεται στον χώρο. 

6. Αν φοράς γυαλιά οράσεως, πρόσεξε να µην τα ακουµπήσεις σε όλη 
την διάρκεια της διαδικασίας, και στο τέλος να τα πλύνεις προσεκτικά 
µε απολυµαντικό. 
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7. Να εφαρµόζεις σχολαστικά οδηγίες υγιεινής και ασφάλειας (Εικ1) 

• Προσοχή κατά την αφαίρεση µάσκας και γαντιών 

• Σχολαστικό πλύσιµο χεριών  

8. Διασφάλισε τον βαθύ καθαρισµό εξοπλισµού και επιφανειών/επαφών 

9. Διασφάλισε τον επαρκή εξαερισµό των χώρων. 

10.Διατήρησε ελεύθερες όλες τις επιφάνειες από περιττά χαρτιά, έντυπα 
και υλικό ώστε να απολυµαίνονται οι χώροι ευκολότερα και γρηγορό-
τερα. 

  

Εικ. 1: Τα 5 Βήµατα για την Υγιεινή Χεριών 

(Πηγή: https://eody.gov.gr/wp-content/uploads/2020/02/5_vimata_yx.pdf)
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