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Αθήνα 23/3/2020

Αξιότιμοι κ Συνάδελφοι

Με δεδομένη την επικείμενη κορύφωση της πανδημίας COVID-19 και με βάση τις
κατευθυντήριες οδηγίες Διεθνών Γαστρεντερολογικών και Ενδοσκοπικών Εταιρειών
[(Ευρωπαϊκή (ESGE), Αμερικανική (ASGE) και με την εμπειρία της Κινεζικής Γαστρεντερολογικής
Εταιρείας] και για την προστασία των ασθενών, του προσωπικού και την οικονομία υλικών
απαραίτητων για την προστασία του προσωπικού και τη συνεχιζόμενη λειτουργία του
Ενδοσκοπικού Τμήματος (μάσκες, φόρμες, κοκ) και δεδομένου ότι ο ιός αποβάλλεται από το
πεπτικό σύστημα και στην ασυμπτωματική φάση και επομένως διασπορά με την στοματοπρωκτική οδό δεν μπορεί να αποκλειστεί, σας γνωρίζουμε ότι οι ασθενείς που θα
υποβάλλονται σε ενδοσκόπηση στη διάρκεια της κρίσης θα εμπίπτουν στις κάτωθι ενδείξεις και
μόνο:
1) Απειλητική για τη ζωή αιμορραγία του πεπτικού
2) Ενσφήνωση ξένου σώματος
3) Ενδοσκοπική τοποθέτηση σωλήνα διατροφής

Εφ᾽ όσον επιστρέψει το ένα από τα δύο υπό επισκευή όργανα ERCP θα προστεθούν στις
ενδείξεις και
4) Βαρειά χολαγγειΐτιδα
5) Χολολιθιασική παγκρεατίτιδα με χολαγγειΐτιδα

Όλες οι άλλες ενδοσκοπήσεις εμπίπτουν στην κατηγορία των elective procedures και θα
αναβάλλονται μέχρι να καταγραφεί ύφεση της πανδημίας.
Σε όλους τους ασθενείς που τα τμήματα αιτούνται ενδοσκόπηση για τις πιο πάνω ενδείξεις θα
πρέπει να συμπληρώνεται το κείμενο που αφορά ύποπτα κρούσματα, δηλαδή:
1. Επαφή με ύποπτα ή επιβεβαιωμένα κρούσματα τις τελευταίες 14 ημέρες
2. Ταξίδι σε ενδημικές περιοχές ή επαφή με ταξιδιώτη στις περιοχές αυτές τις τελευταίες
14 ημέρες
3. Θερμομέτρηση του ασθενούς
4. Εξέταση για αναπνευστικά συμπτώματα
5. Διάρροια, έμετοι ή κοιλιακό άλγος τις τελευταίες 7 ημέρες

Αν υπάρχουν τα συμπτώματα αυτά αλλά επιβάλλεται για τους παραπάνω λόγους να εκτελεστεί
επείγουσα ενδοσκόπηση (και ιδίως γαστροσκόπηση) σε ασθενή χωρίς επιβεβαιωμένη εξέταση
για COVID-19, θα πρέπει να ληφθούν μέτρα επιπέδου 3 για το προσωπικό, ήτοι εξέταση όπως
σε επιβεβαιωμένο κρούσμα, κλείσιμο και απολύμανση του Ενδοσκοπικού μετά την εξέταση.
Για το Προσωπικό του Γαστρεντερολογικού Τμήματος
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