Терміновість
для АБО

Підхід до хірургічних втручаннь при черепно-лицeвих травмах під час панадемії

статус COVID

Обстеження на
COVID

Група А - Невідкладні
ситуації
(Потребують оперативного
втручання протягом
до 24 годин)

- виявлення симптомів COVID та підвищеної температури
- ПЛР-мазок або швидкий тест на COVID (якщо доступно)

Лабораторноінструментальних
дослідженнь

Безсимптомний або
Немає історії Захворювання або
Результат тесту негативний або
поки не доступний

Хірургічний
підхід

Група В - терміновi
(Потребують оперативного
втручання в період від 24
години до
кісткового зростання)

COVID19 + або
PUI * або
Немає часу на КТ

2-й ПЦР
мазок
> Через 24
години

КТ грудної
клітки

Нормальний

COVID19 + або
PUI *

Безсимптомний або
Немає історії захворювання

Признаки/ докази
COVID

АБО:
CMF ЗІЗ **
& MAOT ****

Обидва тести
негативні

АБО:
PAPR ***
& MAOT ****

АБО:
CMF ЗІЗ **
& MAOT ****

будь-який із тестів
позитивний
- Затримати Втручання
CMF поки два ПЛР мазки негативні
( з інтервалом 24 години )
та є Дозвіл лікарняного епідеміолога / інфекціоналіста
(лікарняний відділ контролю за поширенням інфекцією)
- розгляд можливості для відтермінованого вторинного
втручання після зняття пандемічних обмежень

Підхід до хірургічних втручаннь при черепно-лицeвих травмах під час Панадемії
DeSerres JJ, Al-Shaqsi SZ, Antonyshyn OM, Fialkov JA, Best practice guidelines for the
management of acute craniomaxillofacial trauma during the COVID-19 pandemic. Journal of
Craniofacial Surgery. 2020
*oсоба в процесі обстеження(на covid 19)
**сакрально- щелепно-лецевих
засоби особистого захисту
*** Респіратор з функцією очищення повітря
****Мінімальна оперативна техніка з зниженим ризиком зараження
(яку рекомендує AO щелепно-лицевa міжнародна спеціальна група) враховує:
-вправлення закритих переломів, якщо вони піддаються,
-якщо можливо, уникайте хірургічних розрізів,
-для розрізів слизової використовуйте скальпель над монополярною куприкою(коагулятор)
-використовуйтe біполярний коагулятор для гемостазом при низькій потужності,
-уникати повторного відсмоктування / зрошення,
-уникайте електроінструментів, якщо це можливо (включаючи свердла, , пилу тощо),
-переважне використання саморізів
-якщо потрібно свердління, уникайте або обмежуйте зрошення та використовуйте дрельки низької
швидкості

