
Σοβαρή Οξεία Λοίμωξη του Αναπνευστικού (SARI)

Εκπαίδευση Κλινικής Φροντίδας

Διαλογή και Έγκαιρη Αναγνώριση Ασθενών με 

SARI 



Disclaimer

Απόδοση στα ελληνικά από το ΙΝΒΙΤ βασισμένη στη σειρά μαθημάτων 

Clinical Care Severe Acute Respiratory Infection του ΠΟΥ

https://openwho.org/courses/severe-acute-respiratory-infection

http://www.inbit.gr/
http://www.inbit.gr/
https://openwho.org/courses/severe-acute-respiratory-infection


Στόχοι Μάθησης

Στο τέλος αυτής της διάλεξης, θα είστε σε θέση να:

• Περιγράψετε τις γενικές αρχές διαχείρισης ασθενούς σε κρίσιμη κατάσταση με σοβαρή οξεία 

αναπνευστική λοίμωξη (SARI).

• Περιγράψετε τις παρεμβάσεις IPC (Πρόληψης & Ελέγχου Λοιμώξεων) κατά την διαλογή

• Περιγράψετε τα εργαλεία διαλογής

• Αναγνωρίσετε ασθενείς με μη επιπεπλεγμένη ασθένεια, σαν την γρίπη (ARI), που μπορεί να πάει στο 

σπίτι.

• Αναγνώριση ασθενών με SARI που χρειάζονται επείγουσα φροντίδα και νοσηλεία (συμπεριλαμβανομένης 

της εισαγωγής στην ΜΕΘ).

• Συντονίσετε την ασφαλή μεταφορά ασθενούς.



Αρχές περίθαλψης ασθενών με SARI

• Εφαρμόστε αμέσως τις κατάλληλες προφυλάξεις IPC.

• Αναγνωρίστε έγκαιρα τον ασθενή σε κρίσιμη κατάσταση.

• Αντιμετωπίστε την υποκείμενη αιτία το συντομότερο δυνατό.

• Αντιμετωπίστε το περιστατικό με τεκμηριωμένες θεραπείες το συντομότερο δυνατό.

• Παρακολούθηση-εγγραφή-ερμηνεία-απόκριση.

• Παρέχετε ποιοτική φροντίδα.

Εάν υπάρχει υποψία ότι ένας ασθενής έχει καινοφανή ή αναδυόμενο ιό,

ενημερώστε τους υγειονομικούς υπαλλήλους το συντομότερο δυνατόν.



Κίνδυνοι

Διάγνωση

Θεραπεία

Μεταφορά



Έλεγχος: Επιδημιολογικό ιστορικό

Υπάρχει υποψία COVID-19 σε έναν ασθενή με SARI ο οποίος: 

• Κατοικεί ή έχει ταξιδέψει σε χώρες με συνεχείς μολύνσεις ανθρώπων ή ζώων.

• Έχει εκτεθεί σε ζώντα ή νεκρά ζώα (πτηνά, χοίρους, καμήλες).

• Έχει στενή έκθεση σε ασθενή με SARI ασαφούς αιτιολογίας.

Δείτε τον ιστότοπο του ΠΟΥ για τους τρέχοντες ορισμούς της μόλυνσης από nCoV

https://www.who.int/emergencies/diseases/novelcoronavirus-2019



Εφαρμόστε τις κατάλληλες IPC κατά τη διαλογή (οποιαδήποτε ARI)

• Εφαρμόστε προφυλάξεις σταγονιδίων

• Δώστε στον ύποπτο ασθενή με ARI ιατρική μάσκα

• Δώστε εντολή στον ασθενή να ακολουθεί την αναπνευστική 

υγιεινή και την υγιεινή των χεριών και να αποφεύγει κινήσεις 

μέσα στις εγκαταστάσεις

• Τοποθετήστε τον ασθενή σε ξεχωριστό χώρο

• Διατηρείτε απόσταση τουλάχιστον 1 m μεταξύ των ασθενών

Στόχος είναι να αποφεύγεται η μετάδοση σε άλλους ασθενείς και στους υγειονομικούς 

υπαλλήλους. Ωστόσο δεν πρέπει να καθυστερούν οι ιατρικές θεραπείες



Σε περίπτωση COVID-19, γρίπης πτηνών, MERS-CoV ή SARS-CoV

Προσθέστε μέτρα προφύλαξης επαφής με σταγονίδια

• Οι υγειονομικοί υπάλληλοι να φορούν ποδιά, γάντια, ιατρική μάσκα και οπτική προστασία 

όταν εξετάζουν τον ασθενή.

• Χρησιμοποιήστε συγκεκριμένο εξοπλισμό ασθενούς όταν αυτό είναι δυνατό (όπως π.χ. 

στηθοσκόπια) ή πλύση και απολύμανση του εξοπλισμού κατά τη χρήση μεταξύ των 

ασθενών.

Προσθέστε μέτρα προφύλαξης για μετάδοση με αέρα σε περίπτωση ανάγκης για 

διασωλήνωση ή καρδιοπνευμονική ανάνηψη.



Διαλογή (1/2)

• Διεξαγωγή διαλογής στο πρώτο σημείο που ήρθε σε επαφή ο ασθενής με το σύστημα 

υγειονομικής περίθαλψης.

• Προ-νοσοκομειακό στάδιο:

• Ασθενοφόρο

• Εξωτερικά ιατρεία

• Νοσοκομειακό στάδιο:

• Πτέρυγα εισόδου

• Επείγοντα περιστατικά

• Γενική πτέρυγα



Διαλογή (2/2)

• Προτεραιότητα και ταξινόμηση ασθενών βάσει της σοβαρότητας της ασθένειας και της 

ανάγκης άμεσης φροντίδας.

• Χρησιμοποιήστε τυποποιημένα εργαλεία διαλογής για να εξασφαλίσετε την αξιοπιστία και 

την έγκυρη ταξινόμηση των ασθενών

• Αποφύγετε την "υποταξινόμηση" και "υπερταξινόμηση".

• Προσδιορίστε τους ασθενείς υψηλής προτεραιότητας που χρειάζονται άμεση φροντίδα.



WHO – ICRC

Ολοκληρωμένα 

Εργαλεία Διαλογής

≥12 ετών

Έλεγχος για 

ΚΟΚΚΙΝΑ κριτήρια

Αεραγωγοί και Αναπνοή Άλλο

Απαθείς Τραύμα υψηλού κινδύνου

Εισπνευστικός συριγμός Δηλητηρίαση / κατάποση ή 

επικίνδυνη χημική έκθεση

Aναπνευστική δυσχέρεια ή 

κεντρική κυάνωση

Απειλούμενο άκρο

Κυκλοφορία Δάγκωμα φιδιού

Αδύναμος παλμός ή 

τριχοειδής επαναπλήρωση

> 3 sec

Οξύ θωρακικό ή κοιλιακό 

άλγος (>50 ετών)

Καρδιακοί παλμοί < 50 ή

>150

ΗΚΓ με οξεία ισχαιμία 

Βαριά αιμορραγία Βίαιη ή επιθετική

Αναπηρία Έγκυος με οποιοδήποτε 

από:

Ενεργοί σπασμοί Βαριά αιμορραγία

Σοβαρός κοιλιακός πόνος

Επιληπτικές κρίσεις

Δυνατός πονοκέφαλος

Οπτικές αλλαγές

SBP ≥ 160 ή

DBP ≥ 110
Ενεργός τοκετός ή τοκετός σε 
εξέλιξη
Τραύμα

Οποιαδήποτε δύο από: 

Αλλαγή νοητικής 

κατάστασης

Δυσκαμψία αυχένος

Υποθερμία ή πυρετός

Πονοκέφαλος

Υπογλυκαιμία 

Άμεση μετακίνηση σε 

περιοχή υψηλής οξύτητας

Ναι

Έλεγχος υψηλού κινδύνου 

ζωτικών μετρήσεων

HR < 60 ή > 130

RR <12 ή > 30

Θερμοκρασία < 36ο ή > 39ο 

SpO2 < 92%

AVPU διαφορετικό από Α

Μετακίνηση σε 

περιοχή χαμηλής 

οξύτητας ή Αναμονή

Όχι Όχι

Όχι

ΝαιΈλεγχος για 

ΚΙΤΡΙΝΑ κριτήρια

Μετακίνηση σε Κλινική 

Περιοχή

Ναι

Εμετός κάθε τροφής ή 

συνεχιζόμενη διάρροια

Έντονος πόνος (εκτός 

κόκκινων κριτηρίων)

Αδυναμία λήψης τροφής ή 

υγρών

Oρατή οξεία 

παραμόρφωση άκρου

Σοβαρή ωχρότητα Aνοικτό κάταγμα

Συνεχιζόμενη αιμορραγία 

(εκτός κόκκινων κριτηρίων)

Yποψία μετατόπισης

Πρόσφατη λιποθυμία Άλλο τραύμα/εγκαύματα 

(εκτός κόκκινων κριτηρίων)

Αλλαγή νοητικού επιπέδου 

ή διέγερση (εκτός κόκκινων 

κριτηρίων)

Σεξουαλική βίαιη επίθεση )

Οξεία γενική αδυναμία Οξύς πόνος 

όρχεων/οσχέου ή 

πριαπισμός

Οξέα εστιακά νευρολογικά Ανουρία

Οξεία διαταραχή όρασης Συρίττουσα αναπνοή 

(εκτός κόκκινων κριτηρίων)

Νέο εξάνθημα που 

επιδεινώνεται εντός ωρών

ή απολέπιση 

(εκτός κόκκινων κριτηρίων)

Έκθεση που απαιτεί εντός 

καθορισμένου χρόνου 

προφύλαξη (δήγμα ζώου, 

τρύπημα)



WHO – ICRC

Ολοκληρωμένα 

Εργαλεία Διαλογής

< 12 ετών

Έλεγχος για 

ΚΟΚΚΙΝΑ κριτήρια

Αεραγωγοί και Αναπνοή Άλλο

Απαθείς Βρέφη < 8 ημερών

Εισπνευστικός συριγμός <2 μηνών και θερμοκρασία

< 36ο ή > 39ο 

Aναπνευστική δυσχέρεια ή 

κεντρική κυάνωση

Τραύμα υψηλού κινδύνου

SpO2 < 90% Απειλούμενο άκρο

Κυκλοφορία Οξύς πόνος 

όρχεος/οσχέου ή 

πριαπισμός

Tριχοειδής επαναπλήρωση

> 3 sec

Δάγκωμα φιδιού

Αδύναμος ή γρήγορος 

σφιγμός

Δηλητηρίαση / κατάποση ή 

επικίνδυνη χημική έκθεση

Βαριά αιμορραγία Βίαιη ή επιθετική

Αναπηρία

Ενεργοί σπασμοί Οποιαδήποτε δύο από:

Λήθαργος

Βυθισμένα μάτια

Πολύ αργή επαναφορά 

δερματικής πτυχής

Πίνει ελάχιστα

Υπογλυκαιμία 

Άμεση μετακίνηση σε 

περιοχή υψηλής οξύτητας

Ναι

Έλεγχος υψηλού 

κινδύνου ζωτικών 

μετρήσεων

Μετακίνηση σε 

περιοχή χαμηλής 

οξύτητας ή Αναμονή

Όχι Όχι

Όχι

ΝαιΈλεγχος για 

ΚΙΤΡΙΝΑ κριτήρια

Μετακίνηση σε Κλινική 

Περιοχή

Ναι

Βρέφη 8 ημερών έως 2 

μηνών 

Σοβαρή ωχρότητα

Αδυναμία τροφής και 

πόσης

Ανησυχία, συνεχόμενη 

ευερεθιστότητα ή 

λήθαργος

Εμετός κάθε τροφής Ανοιχτό κάταγμα

Συνεχιζόμενη διάρροια Σοβαρός πόνος

Πρόσφατη λιποθυμία Τραύμα/έγκαυμα ( εκτός 

κόκκινων κριτηρίων)

Αφυδάτωση Γνωστή διάγνωση που 

απαιτεί επείγουσα 

χειρουργική επέμβαση

Συρίττουσα αναπνοή 

(εκτός κόκκινων κριτηρίων)

Νέο εξάνθημα 

επιδεινούμενο εντός ωρών 

ή απολέπιση ( εκτός 

κόκκινων κριτηρίων)

Υποθρεψία: ορατή σοβαρή 

απίσχναση ή 

Αμφοτερόπλευρο οίδημα 

κάτω άκρων

Έκθεση που απαιτεί εντός 

συγκεκριμένου χρόνου 

προφύλαξη (δήγμα ζώου)



Εγχειρίδια Νοσοκομειακής Περίθαλψης WHO

• Θεραπείες έκτακτης ανάγκης για κλινική χρήση

• Γρήγορος έλεγχος IMAI

• Μικρό εγχειρίδιο

• Αξιολόγηση έκτακτης ανάγκης της IMCI και θεραπεία.



Παράγοντες κινδύνου για σοβαρή ασθένεια (γρίπη)

• Συνοδά νοσήματα

• καρδιαγγειακή νόσος (καρδιακή ανεπάρκεια)

• πνευμονική νόσος (άσθμα και ΧΑΠ)

• μεταβολική ασθένεια (διαβήτης)

• νεφρική νόσος

• ηπατική νόσος

• αιμοσφαιρινοπάθειες

• χρόνιες νευρολογικές καταστάσεις 

(νευρομυϊκή, νευρογνωστική και επιληψία ).

• Ηλικιακά άκρα
- βρέφη και μικρά παιδιά (<2 ετών)

- ηλικιωμένοι (≥ 65).

• Ανοσοκατασταλτικές συνθήκες
- HIV, ανοσοκατασταλτικά φάρμακα, 

κακοήθεια

• Ειδικές καταστάσεις
- παιδιά που λαμβάνουν χρόνια θεραπεία 

ασπιρίνης

- εγκυμοσύνη (έως 2 εβδομάδες μετά τον 

τοκετό).

Οι ομάδες υψηλού κινδύνου θα πρέπει να εξετάζονται ακόμη και για νοσηλεία σε ήπια ασθένεια, για στενή 

παρακολούθηση για την διαπίστωση επιδείνωσης και της θεραπείας.



Αξιολόγηση ασθενών με ARI (κατά τη διάρκεια της εποχικής γρίπης)

Πυρετός ή 

ιστορικό πυρετού 

(≥ 38ο C) 

+

Βήχας

+ 

Έναρξη τις 

τελευταίες 10 

ημέρες 

Απλή

Γριππώδης

ασθένεια

SARI *

επιπλοκές

Ασθενής 

χαμηλού 

κινδύνου

Παραπομπή στο σπίτι με

οδηγίες επιστροφής εάν

επιδεινωθεί ή αποτύχει να βελτιωθεί η 

κατάσταση

Ασθενής 

υψηλού 

κινδύνου

Αντιμετωπίστε με αντιιικά φάρμακα 

και εξετάστε το ενδεχόμενο νοσηλείας

Οι ασθενείς χαμηλού κινδύνου με μη σοβαρή πνευμονία μπορούν να 

αντιμετωπιστούν στο σπίτι με αντιιικά φάρμακα.

Νοσηλεία, εισαγωγή στη ΜΕΘ σε κρίσιμη περίπτωση. 

Αντιμετωπίστε με υποστηρικτική φροντίδα, αντιιικά, αντιβιοτικά.



Αξιολόγηση ασθενών με ARI (υποψία COVID-19)

Πυρετός ή 

ιστορικό πυρετού 

(≥ 38ο C) 

+

Βήχας

+ 

Επιδημιολογική 

σύνδεση

Απλή

γριππώδης

ασθένεια

SARI *

επιπλοκές

Ασθενής 

χαμηλού 

κινδύνου

*Παραπομπή στο σπίτι με

οδηγίες επιστροφής εάν

επιδεινωθεί ή αποτύχει να βελτιωθεί η 

κατάσταση

Ασθενής 

υψηλού 

κινδύνου
Νοσηλεία για στενή παρακολούθηση

Νοσηλεία, εισαγωγή στη ΜΕΘ σε κρίσιμη περίπτωση. 

Αντιμετωπίστε με υποστηρικτική φροντίδα, αντιβιοτικά. Εγγραφή 

σε κλινική δοκιμή για θεραπευτικές έρευνες.

* Η φροντίδα στο σπίτι πρέπει να λαμβάνεται υπόψη σε χώρους όπου το σύστημα υγείας δεν είναι σε θέση να απομονώσει τους ασθενείς στις δομές υγειονομικής περίθαλψης.

Χρησιμοποιήστε την καθοδήγηση του ΠΟΥ για την κατ 'οίκον φροντίδα: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance



Απλή ασθένεια

• Τα συμπτώματα είναι μη ειδικά:

• πυρετός και βήχα εντός 10 ημερών

• πονόλαιμος, ρινική συμφόρηση ή ρινόρροια

• πονοκέφαλος, μυϊκός πόνος ή αίσθημα κακουχίας

• διάρροια ή εμετός.

• Οι ηλικιωμένοι ή οι ανοσοκατεσταλμένοι ασθενείς μπορεί να παρουσιάσουν

άτυπα συμπτώματα χωρίς να έχουν πυρετό.

• Ασθενείς με μη επιπεπλεγμένη ασθένεια, δεν έχουν σημάδια:

- αφυδάτωσης

- δυσκολία στην αναπνοή/βήχα

- σήψη



Κλινικά συμπτώματα που υποδηλώνουν SARI

• Μειωμένη δραστηριότητα, ζάλη, μειωμένη παραγωγή ούρων.

• Αυξημένες δυσκολίες στην αναπνοή, κυάνωση, αιματηρό ή έγχρωμο πτύελο, πόνος στο 

στήθος, θορυβώδης αναπνοή.

• Σύγχυση, λήθαργος, κώμα, αδυναμία, επιληπτικές κρίσεις.

• Διαρκής υψηλός πυρετός και άλλα συμπτώματα μετά από 3 ημέρες χωρίς σημάδια ύφεσης.

• Τα παιδιά μπορεί επίσης να παρουσιάσουν κακή σίτιση ή αδυναμία λήψης τροφής, 

υπερβολική διάρροια και εμετό.

Εκπαιδεύστε τα μέλη της κοινότητας να αναζητήσουν ιατρική περίθαλψη αν αναπτύξουν κάποιο από αυτά συμπτώματα



Κλινικά συμπτώματα που υποδηλώνουν SARI

• Αναπνευστική δυσφορία:
• γρήγορη αναπνοή, δυσκολία στην αναπνοή, χρήση βοηθητικών αναπνευστικών μυών, κυάνωση, πρήξιμο, 

σοβαρή θωρακική εισολκή, συρίττουσα αναπνοή, συριγμός.

• Καρδιαγγειακή / κυκλοφοριακή αστάθεια
• καθυστερημένη τριχοειδής επαναπλήρωση, ασθενής σφυγμός, κρύα άκρα, μειωμένη παραγωγή ούρων, 

χαμηλή αρτηριακή πίεση.

• Νευρολογική αστάθεια
• αλλοίωση της νοητικής κατάστασης, επιληπτικές κρίσεις, ευερεθιστότητα, σύγχυση, λήθαργος.

• Σοβαρή αφυδάτωση
• βυθισμένα μάτια, πολύ χαμηλή πτύχωση του δέρματος, αδυναμία πόσης, λήθαργος.

Οι πρώτοι ανταποκριτές πρέπει να αναγνωρίσουν αυτά τα σημεία και συμπτώματα, να ξεκινούν τη διαθέσιμη φροντίδα 

έκτακτης ανάγκης και να στέλνουν τον ασθενή για νοσηλεία.



Κλινικά σύνδρομα που απαιτούν νοσηλεία

• Σοβαρή πνευμονία (μελλοντική διάλεξη)

• Σήψη (μελλοντική διάλεξη)

• Απόφραξη λάρυγγα και τραχειίτιδα

• Σοβαρή αφυδάτωση

• Δευτερογενείς βακτηριακές συν-λοιμώξεις

• Εξάρσεις χρόνιων παθήσεων (δηλαδή χρόνια 

αποφρακτική πνευμονοπάθεια, COPD, καρδιακή 

ανεπάρκεια CHF, σακχαρώδης διαβήτης DM)

Σοβαρή πνευμονία Σήψη

Οξεία νεφρική βλάβη Μυοκαρδίτιδα Εγκεφαλίτιδα
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Φροντίδα ασθενούς SARI σε προ-νοσοκομειακό περιβάλλον

• Συνεχής εφαρμογή των παρεμβάσεων IPC 

• Παροχή διαθέσιμης περίθαλψης έκτακτης ανάγκης, κλήση για βοήθεια.

• Αναφορά στα πρωτόκολλα τοπικής ιατρικής έκτακτης ανάγκης (EMS).

• Οργάνωση ασφαλούς μεταφοράς στο νοσοκομείο με απομόνωση και 

διαθεσιμότητα ΜΕΘ.



Φροντίδα ασθενούς SARI στα επείγοντα περιστατικά του νοσοκομείου

• Συνεχής εφαρμογή των παρεμβάσεων IPC 

• Παροχή διαθέσιμης περίθαλψης έκτακτης ανάγκης, κλήση για βοήθεια.

• Αναφορά στα πρωτόκολλα εισόδου και ΜΕΘ

• Οργάνωση ασφαλούς μεταφοράς σε πτέρυγα ή ΜΕΘ.



Επείγουσα περίθαλψη

• Με βάση την κλινική κατάσταση και τους διαθέσιμους πόρους:

• χορηγείστε οξυγόνο +/- προηγμένη υποστήριξη αερισμού

• εισαγωγή περιφερικής ΕΦ γραμμής και έναρξη θεραπείας με υγρά (σε περίπτωση σοκ)

• να δοθούν κατάλληλες αντιμικροβιακές θεραπείες πριν από τη μεταφορά

• να αποκτηθούν οι κατάλληλες εργαστηριακές εξετάσεις (π.χ. επιχρίσματα αναπνευστικής 

οδού, καλλιέργειες αίματος, ακτινογραφία θώρακος, γενική αίματος CBC).

Να ΜΗΝ καθυστερείται η θεραπεία. Η πρώιμη θεραπεία μειώνει τη θνησιμότητα.



Εισαγωγή στην ΜΕΘ

Οι ΜΕΘ παρέχουν φροντίδα σε ασθενείς με κρίσιμη νόσο

• επικείμενη ή συνεχιζόμενη οξεία, απειλητική για τη ζωή δυσλειτουργία οργάνου

• χρειάζεται εντατική και συνεχή παρακολούθηση

• χρειάζονται εντατικές θεραπείες που δεν μπορούν να χορηγηθούν στο γενικό θάλαμο 

(δηλαδή θεραπεία οξυγόνου, αερισμός)

• Ανάλογα με τους τοπικούς πόρους, πολλοί ασθενείς SARI χρειάζονται την εισαγωγή στη 

ΜΕΘ

Να ΜΗΝ καθυστερείται η εισαγωγή στη ΜΕΘ. Η πρώιμη θεραπεία μειώνει τη θνησιμότητα.



Ασφαλής μεταφορά ασθενούς

• Βεβαιωθείτε ότι τα μέτρα IPC εφαρμόζονται πάντοτε.

• Βεβαιωθείτε ότι έχουν δοθεί τα κατάλληλα μέτρα διάγνωσης και οδηγίες για επείγουσες 

θεραπείες , ο ασθενής είναι σταθερός και έτοιμος για μεταφορά.

• Βεβαιωθείτε ότι όλες οι οθόνες και οι τρέχουσες θεραπείες είναι ασφαλείς και διατηρούνται 

κατά τη διάρκεια της μεταφοράς.

• Εξασφαλίστε την κατάλληλη τεκμηρίωση/έγγραφα και την παράδοση της περίθαλψης στον 

επόμενο υπεύθυνο ιατρό.

• Εξασφαλίστε ότι ο υπεύθυνος υγειονομικός υπάλληλος είναι προετοιμασμένος.



Σύνοψη

• Κατά τη διαλογή, προσδιορίστε τους ασθενείς με ARI και εφαρμόστε κατάλληλες προφυλάξεις IPC για να 

αποτραπεί η εξάπλωση των ασθενειών σε εργαζόμενους στον τομέα της υγείας ή σε άλλους ασθενείς.

• Διαλογή όλων των ασθενών στο πρώτο σημείο επαφής με τον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης με 

τυποποιημένα εργαλεία διαλογής.

• Αναγνώριση ασθενών με SARI που χρειάζονται επείγουσα περίθαλψη, έναρξη επείγουσας παρέμβασης 

και οργάνωση για νοσηλεία.

• Τα κλινικά σύνδρομα που απαιτούν νοσηλεία περιλαμβάνουν - σοβαρή πνευμονία, σηψαιμία, σοβαρή 

αφυδάτωση ή επιδείνωση χρόνιας νόσου.

• Οι ασθενείς με σοβαρές ασθένειες SARI πρέπει να μεταφέρονται έγκαιρα και με ασφάλεια σε μια ΜΕΘ 

για εντατική παρακολούθηση και φροντίδα που δεν μπορεί να προσφερθεί στον γενικό θάλαμο.
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