Υποστήριξη της ζωής στο
νεογνό προσαρμοσμένη για
την πανδημία COVID-19
(Προγεννητικό συμβούλιο)
Ενημέρωση της ομάδας και έλεγχος εξοπλισμού
Εξετάστε τη σύνθεση της ομάδας, τον ΠΠΕ για
αερογενή προφύλαξη τη θέση της πιθανής
ανάνηψης

COVID-19

Τοκετός - σκεφτείτε καθυστερημένη απολίνωση του
ομφάλιου λώρου

Στεγνώστε το νεογνό
Διατηρήστε φυσιολογική θερμοκρασία
Ξεκινήστε το χρονόμετρο ή σημειώστε την ώρα
Η υγρή πετσέτα μπορεί να είναι μολυσμένη
αφαιρέστε τη με προσοχή

COVID-19

Διατηρήστε ζεστό το νεογνό στο διάστημα αυτό.

Εάν υπάρχει αγωνιώδης αναπνοή ή απουσία αναπνοής:
Απελευθερώστε τον αεραγωγό
Χορηγείστε 5 εμφυσήσεις
COVID-19

Σκεφτείτε την τοποθέτηση φίλτρου στο κύκλωμα
αερισμού

Επανεκτιμήστε
Εάν οι σφύξεις δεν αυξάνονται
ελέγξτε την έκπτυξη του θώρακα

Αν ο θώρακας δεν εκπτύσσεται
Ελέγξτε ξανά τη θέση της κεφαλής
Σκεφτείτε τον αερισμό με δεύτερο άτομο
και άλλους χειρισμούς στον αεραγωγό
Επαναλάβετε τις εμφυσήσεις
Παρακολούθηση SpO2 ± παρακολούθηση καρδιακού
ρυθμού
Συνήθως αυτό είναι επαρκές.

60 s
Αποδεκτό
SpO2πριν το
βοτάλειο
2 min 60%
3 min 70%
4 min 80%
5 min 85%
10 min 90%

Εάν οι σφύξεις δεν αυξάνονται
ελέγξτε την έκπτυξη του θώρακα

Όταν το στήθος ανυψώνεται
Εάν οι σφύξεις δεν ανιχνεύονται
ή είναι πολύ αργές (<60 min-1)
Αερίστε για 30 δευτερόλεπτα

Επανεκτιμήστε τον καρδιακό ρυθμό
Εάν <60 min-1 ξεκινήστε θωρακικές συμπιέσεις
Συντονίστε τις συμπιέσεις με PPV (3: 1)
Επανεκτιμήστε την καρδιακή συχνότητα κάθε
30 δευτερόλεπτα
Εάν οι σφύξεις δεν ανιχνεύονται
ή είναι πολύ αργές (<60 min-1)
σκεφτείτε την εξασφάλιση αγγειακής πρόσβασης και τη
χορήγηση φαρμάκων
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Εάν απαιτείται, προσεκτική εξέταση της μεταφοράς
στη ΜΕΘ νεογνών
Θερμοκοιτίδα, επαρκης ΠΠΕ για συνοδεία, διαδρομή
Συζήτηση με γονείς και ενημέρωση της ομάδας
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Αυξήστε το οξυγόνο
(Καθοδηγούμενοι από οξυμετρία εάν υπάρχει)

Διατηρήστε τη θερμοκρασία

Η διαδικασία της ανάνηψης παραμένει αμετάβλητη σε ύποπτο / επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID-19.
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