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Prvi ukrepi
• Odpoved elektivnih pregledov
• Preventivni ukrepi
• Prerazporeditev zaposlenih

• Velika Britanija: april, maj 2020 opravljenih 12% kolonoskopij

junij 2020 opravljenih 42% kolonoskopij
v naslednjih 5 letih pričakovano 16% več smrti zaradi KRR
(www.thelancet.com/gastrohep; 1.sept 2020)
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Vzroki za neodzivnost
Pred epidemijo

Med epidemijo

• strah

• nevarnost okužbe s Covid 19

• bolečina

• pot v bolnišnico in iz nje

• sram

• hospitalizacija

• izvid

„Covid-19 je resnično in večje tveganje“,
„diagnoza KRR je potencialna nevarnost“
„rak je smrtna obsodba“
„zdravljenje raka je slabše kot diagnoza“
Zdravstvena pismenost
Objektivno tehtanje tveganja

Tveganje za pozno diagnozo KRR presega tveganje za okužbo
s Covid 19 v endoskopski ambulanti
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Tveganje za okužbo
Endoskopska preiskava se izvaja na krajši fizični razdalji med pacientom in
izvajalci, zato je tveganje za okužbo večje.
• Zdravstveni delavci: 4,3% okužb (968)
• Pacienti: 1% okužb (802)
• Triažni protokol, uporaba OVO

Repici A et al. Low risk of covid-19 transmission in GI endoscopy. GUT 2020; 1-3. doi:10.1136/gutjnl-2020-321341

Pot prenosa
• Kapljično
• Kontaktno
roke, površine
• Aerogeno?
Koncentracija aerosola v prostoru
• Oralno – fekalno?
20-50% razvilo GI simptomatiko (driska, abdominalne kolike)
visoka koncentracija RNA virusnega genoma SARS-Cov-2, ni aktivnega virusa
R.Zang et al. TMPRSS2 and TMPRSS4 promote SARS-CoV-2 infection of human small intestinal enterocytes
Sci.Immunol.10.1126/sciimmunol.abc3582(2020)
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Preprečevanje okužbe
• Osebna varovalna oprema
• Razkuževanje površin
• Higiena rok
• Reprocesiranje endoskopov

Osebna varovalna oprema
pravilna namestitev

Pacient z nizkim tveganjem
Kirurška maska IIR

Pacient z visokim tveganjem, pozitivni pacient
Respirator‐ FFP2, FFP3

Zaščitne nitrilne rokavice

Dva para zaščitnih rokavic

Delovna obutev
Zaščitna kapa

Ločena delovna obutev/ zaščita za delovno
obutev
Zaščitna kapa

Zaščita za oči/obraz (vodotesna očala, vizir)

Zaščita za oči/obraz (vodotesna očala, vizir)

Vodo odbojni zaščitni plašč

Vodo odbojni zaščitni plašč

pravilna, pravočasna odstranitev

ESGE and ESGENA Position Statement on gastrointestinal endoscopy and the COVID-19 pandemic
DOI https://doi.org/10.1055/a-1155-6229. Published online: 17.4.2020 | Endoscopy 2020; 52
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https://esgena.org/publications/information-on-covid-19-in-gastrointestinal-endoscopy

Razkuževanje površin
• Razkužila za površine
• Oprema v endoskopski ambulanti (preiskovalna miza, endoskopski stolp)
• Kontaktne površine (kljuke, ograje, mize, pisala, računalniška tipkovnica,..)
• Odlaganje pripomočkov
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Higiena rok
• Tehnika nedotikanja
• Razkuževanje rok
• Uporaba rokavic

Reprocesiranje endoskopov
• Dekontaminacija endoskopa
• Mehanično čiščenje
• Dezinfekcija
• Ločevanje čistih in nečistih poti

10. 12. 2020

Kako naprej…
• Osveščanje
• Zagotavljanje informacij o ukrepih v endoskopiji
• Nadzor zdravstvenega stanja
• Skrajšati čas čakanja na preiskavo
• Uspešnost opravljenih kolonoskopij

