Procedura privind efectuarea dializei la persoanele asimptomatice aflate in
izolare la domiciliu/ carantinati
Masuri pentru unitatea sanitara de tip ambulator
 Se va desemna un spatiu dedicat pentru dializa persoanelor asimptomatice aflate in
izolare la domiciliu. In cazul in care nu este posibil, acestia vor fi programati la
sfarsitul programului si se va efectua curatarea si dezinfectia adecvata;
 Se va asigura accesul la un grup sanitar dedicat ce va fi curatat si dezinfectat
IMEDIAT dupa fiecare utilizare;
 Atunci când este posibil, se va asigura personalul special dedicat îngrijirii acestor
persoane;
 Se vor asigura echipamente de protectie personal suficiente pentru personalul
medical;
 Se vor respecta procedurile de curatenie si dezinfectie adecvate situatiei
epidemiologice;
 Se vor gestiona adecvat deseurile medicale rezultate din procesul de dializa.
Masuri pentru personalul medical
 Se vor respecta Precautiilor Standard si Specifice transmiterii aeriene
 Se vor utilizarea, de catre personalul medical care îngrijește aceste personae: măști,
ochelari de protecție / scut pentru față, halate impermeabile cu mâneci lungi și
mănuși;
 Precauțiile Standard includ:
• igiena mâinilor și a căilor respiratorii;
• utilizarea echipamentului individual de protecție personala (PPE);
• prevenirea accidentelor prin ințepare și tăiere;
• gestionarea în condiții de siguranță a deșeurilor;
• curațarea și dezinfecția mediului, respectarea procedurilor uzuale pentru lenjerie
și a procedurilor de sterilizarea a echipamentelor
Masuri pentru pacientul ce urmeaza a fi dializat
Toate persoanelor asimptomatice aflate in izolare la domiciliu ce necesita dializa trebuie să se
respecte următoarele măsuri de igienă respiratorie:

să poarte mască pe toata durata transportului si tratamentului;

să evite contactului între mâinile potențial contaminate si suprafetele din imediata
apropiere.
Masuri de respectat in timpul si dupa transportului pacientului catre centrul de dializa

Transport se va face cu masina dedicata, eventual ambulanta;

Personalul care transporta o persoana asimptomatica aflata in izolare la domiciliu
trebuie sa poate masca;






Personalul care transporta o persoana asimptomatica aflata in izolare la domiciliu
trebuie sa anunte centrul de dializa unde este dus pacientul astfel incat sa poata fi
luate toate masurile de control a raspandirii virusului;
În timpul transportul este OBLIGATORIU ca pacientul sa poarte masca pe intreg
parcursul transportului pentru a minimiza riscul de transmitere;
Dupa efectuarea transportului persoanelor asimptomatice aflate in izolare la
domiciliu
vehiculul trebuie bine aerisit prin deschiderea geamurilor si usilor si cu
sistemul de ventilatie pornit. Aceasta operatiune trebuie efectuata in aer
liber si departe de traficul pietonilor;
dupa aerisire urmeaza o curatare de rutina a vehiculului si a
echipamentului care nu este de unica folsinta cu dezinfectanti obisnuiti
pe baza de alcool sau clor.
echipamentul de unica folosinta al personalului medical va fi colectat
intr-un recipient special destinat, dupa care personalul se va spala riguros
pe maini sau va folosi un dezinfectant pe baza de alcool.

Pentru persoanele carantinate in spatii dedicate transportul se va realiza prin ambulanta 112.

