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ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΝΕΟΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ
 Η Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων (Ε.Ν.Λ.) του νοσοκομείου, σύμφωνα
με το ΦΕΚ 388/18-02-2014,απαρτίζεται από τα παρακάτω μέλη:
 Διευθυντή Μικροβιολογικού Τμήματος
 Λοιμωξιολόγο
 Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας
 Διευθυντές Παθολογικού και Χειρουργικού Τομέα
 Διευθυντή ΜΕΘ
 Διευθυντή Φαρμακείου
 Διευθυντή Διοικητικής Υπηρεσίας
 Διευθυντή Νοσηλευτικής Υπηρεσίας
 Διευθυντή Τεχνικής Υπηρεσίας
 Νοσηλευτή/τρια Επιτήρησης Λοιμώξεων
 Επόπτη Δημόσιας Υγείας
 Η Ομάδα Εργασίας της Ε.Ν.Λ. είναι τριμελής και αποτελείται από:

 Τον Πρόεδρο της Επιτροπής
 Τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής
 Την/τον Νοσηλεύτρια-τη Επιτήρησης Λοιμώξεων
 Η ΕΝΛ σχεδιάζει, προτείνει μέτρα για την πρόληψη και τον έλεγχο των
νοσοκομειακών λοιμώξεων του Νοσοκομείου και ελέγχει την εφαρμογή τους.
 Η ηλεκτρονική διεύθυνση όπου μπορείτε να βρείτε εκπαιδευτικό υλικό και
ανακοινώσεις της Ε.Ν.Λ. και να ενημερωθείτε για τις εκπαιδευτικές συναντήσεις
μας είναι :
http://konstantopouleio.gr/index.php/2013-02-07-10-55-38/grafeio-epitropisnosokomeiakon-loimokseon
 Κατά την άσκηση των καθηκόντων σας στο νοσοκομείο έχετε την ευθύνη για
τα παρακάτω:


Έλεγχο αντισωμάτων για Ηπατίτιδα Β και εμβολιασμό για την εποχική
γρίπη.



Εφαρμογή των «5 βημάτων Υγιεινής των χεριών». Τα χέρια αποτελούν
τον κυριότερο παράγοντα μετάδοσης και διασποράς βακτηρίων
(επισυνάπτεται συνοδευτικό έντυπο).



Σωστή χρήση των γαντιών. Τα γάντια ΔΕΝ αντικαθιστούν την Υγιεινή
των χεριών.



Αυστηρή τήρηση των αρχών ασηψίας/αντισηψίας κατά τη διαχείριση
αποστειρωμένου υλικού αλλά και σε κάθε άσηπτο χειρισμό σε ασθενή.



Τήρηση Βασικών Προφυλάξεων πριν την επαφή με βιολογικά υγρά του
σώματος (αίμα, υγρά παροχετεύσεων, εκκρίσεις κ.α.), βλεννογόνους,
περιοχές

του

σώματος

με

λύση

της

συνεχείας

του

δέρματος

(επισυνάπτεται συνοδευτικό έντυπο).


Τήρηση Προφυλάξεων Επαφής (γάντια, μάσκα, μπλούζα, Υγιεινή των
χεριών) επιπρόσθετα των Βασικών Προφυλάξεων, κατά τη διαχείριση
ασθενών με λοίμωξη ή αποικισμό από πολυανθεκτικά παθογόνα βακτήρια
(επισυνάπτεται συνοδευτικό έντυπο).



Τήρηση

Προφυλάξεων

Σταγονιδίων

επιπρόσθετα

των

Βασικών

Προφυλάξεων (ενδεικτικές περιπτώσεις: γρίπη, μηνιγγίτιδα κ.α).


Σωστό

διαχωρισμό

των

ιατρικών

αποβλήτων

(επισυνάπτεται

συνοδευτικό έντυπο).
 Μαύρη σακούλα: αστικά απόβλητα
 Κόκκινο χάρτινο κουτί με κόκκινη σακούλα: μολυσματικά και άλλα
επικίνδυνα απόβλητα
 Κυτίο Αιχμηρών: αιχμηρά αντικείμενα, βελόνες, λάμες.


Διατήρηση κοντών νυχιών, όχι βερνίκι ή τεχνητά νύχια
(CDC Guidelines for Hand Hygiene in Health-Care Settings 2002)

 Σε περίπτωση επαγγελματικής έκθεσης στους ιούς της ηπατίτιδας Β,C και στον
HIV (τραυματισμός με βελόνη, επαφή με αίμα ή σωματικά υγρά) συνιστάται:
Α. Άμεσος καθαρισμός του σημείου επαφής με το αίμα ή άλλο μολυσματικό
υγρό και ορολογικός έλεγχος (HBV, HCV, HIV) του εργαζόμενου και του
ασθενή. Ειδικότερα :
 Σχολαστικός καθαρισμός του δέρματος με σαπούνι και νερό
 Σχολαστικός καθαρισμός των οφθαλμών με στείρο φυσιολογικό
ορό ή άφθονο καθαρό νερό σε υποψία έκθεσης
 Ξέπλυμα του στόματος και της μύτης με άφθονο καθαρό νερό σε
υποψία έκθεσης
Β. Ενημέρωση της Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων για περαιτέρω
ενέργειες και καταγραφή του συμβάντος.
(CDC. Exposure to blood. What Healthcare Personnel Need to Know? Updated July 2003)

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ
ΥΓΙΕΙΝΗ ΧΕΡΙΩΝ
Αντισηψία χεριών
 Πριν την επαφή με τον ασθενή
 Πριν από κάθε καθαρό ή άσηπτο χειρισμό
 Μετά την επαφή με τον ασθενή ή το άμεσο άψυχο περιβάλλον του
 Μετά την επαφή με τα βιολογικά υγρά του ασθενή
 Πριν και μετά τη χρήση γαντιών
 Πλύσιμο χεριών όταν τα χέρια είναι εμφανώς λερωμένα
ΧΡΗΣΗ ΓΑΝΤΙΩΝ
 Πριν την επαφή με βιολογικά υγρά του σώματος (πιθανή έκθεση σε αίμα,
υγρά παροχετεύσεων, εκκρίσεις κ.λ.π.) και μολυσμένα αντικείμενα
 Πριν την επαφή με βλεννογόνους ή περιοχές του σώματος με λύση της
συνεχείας του δέρματος
ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ- ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΓΥΑΛΙΩΝ
 Για την προστασία ματιών, μύτης και στόματος όταν υπάρχει κίνδυνος
εκτίναξης βιολογικών υγρών
ΧΡΗΣΗ ΜΠΛΟΥΖΑΣ
 Για την προστασία του δέρματος και των ενδυμάτων κατά τη διάρκεια
νοσηλείας ή παρεμβατικής πράξης, όπου υπάρχει κίνδυνος εκτίναξης
βιολογικών υγρών ή διαλυμάτων
ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΠΡΟΣΟΧΗ
 Αποφυγή τραυματισμού κατά τη χρήση βελονών, μαχαιριδίων και
αιχμηρών αντικειμένων:




Κατά το χειρισμό αιχμηρών εργαλείων
Κατά την απόρριψη χρησιμοποιημένων βελονών
Κατά τον καθαρισμό χρησιμοποιημένων εργαλείων

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ
ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ
ΣΕ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΒΕΛΟΝΑ!

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Οι βασικές προφυλάξεις πρέπει να λαμβάνονται
από ΟΛΟ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
για ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ
και για ΟΛΑ ΤΑ ΜΟΛΥΣΜΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΕΠΑΦΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ
ΜΕ ΛΟΙΜΩΞΗ ή ΑΠΟΙΚΙΣΜΟ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΠΑΘΟΓΟΝΑ
ΥΓΙΕΙΝΗ ΧΕΡΙΩΝ
Αντισηψία χεριών
 Πριν την επαφή με τον ασθενή
 Πριν από κάθε καθαρό ή άσηπτο χειρισμό
 Μετά την επαφή με τον ασθενή ή το άμεσο άψυχο περιβάλλον του
 Μετά την επαφή με τα βιολογικά υγρά του ασθενή
 Πριν και μετά τη χρήση γαντιών
 Πλύσιμο χεριών όταν τα χέρια είναι εμφανώς λερωμένα
ΧΡΗΣΗ ΓΑΝΤΙΩΝ
 Πριν την είσοδο στο θάλαμο του ασθενή
ΧΡΗΣΗ ΜΠΛΟΥΖΑΣ
 Αν προβλέπεται ότι θα υπάρξει επαφή του ρουχισμού του προσωπικού με
τον ασθενή ή το άψυχο περιβάλλον του
ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ
 Όταν υπάρχει κίνδυνος εκτίναξης βιολογικών υγρών
ΘΑΛΑΜΟΣ ΑΣΘΕΝΗ
 Απομόνωση του ασθενή, εάν είναι εφικτό
 Συννοσηλεία (cohorting) ασθενών με ίδια λοίμωξη
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΣΘΕΝΗ
 Περιορίστε τις μετακινήσεις του ασθενή στις απολύτως αναγκαίες
 Λαμβάνετε τα προστατευτικά μέτρα πρόληψης διασποράς λοιμώξεων
 Ενημερώστε το προσωπικό του Τμήματος Υποδοχής του ασθενή
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
 Ο εξοπλισμός (θερμόμετρο, περιχειρίδα, στηθοσκόπιο κ.α.) να
προορίζεται για τη νοσηλεία μόνο του ασθενή αυτού, εάν είναι εφικτό
 Καθαρίζετε και απολυμαίνετε τον εξοπλισμό πριν τη χρήση του σε άλλον
ασθενή
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
 Συλλέγετε προσεκτικά τον χρησιμοποιημένο ιματισμό και τοποθετήστε τον
σε ξεχωριστό σάκο με την ένδειξη «Μολυσματικός Ιματισμός»
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
 Εντός του θαλάμου του ασθενή τοποθετήστε κυτίο επικίνδυνων ιατρικών
αποβλήτων (hospital box)
 Πριν την έξοδό σας από το θάλαμο του ασθενή, αφαιρέστε όλο τον
προστατευτικό εξοπλισμό και απορρίψτε τον στο κυτίο επικίνδυνων
ιατρικών αποβλήτων
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
 Περιορίστε τον αριθμό του προσωπικού που έρχεται σε επαφή με τον
ασθενή
 Ενημερώστε τους συνοδούς του ασθενή για τα μέτρα πρόληψης
διασποράς των λοιμώξεων

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΣΤΑΓΟΝΙΔΙΩΝ (Επιπρόσθετα με τις Βασικές)
Προφυλάξεις)
ΘΑΛΑΜΟΣ ΑΣΘΕΝΗ

 Απομονώστε τον ασθενή, εάν είναι εφικτό
 Διατηρήστε απόσταση 1m μεταξύ των ασθενών, αν συνυπάρχει με άλλους
ασθενείς
ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ
 Φοράτε μάσκα, αν έρθετε σε απόσταση από τον ασθενή μικρότερη του 1m
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΣΘΕΝΗ
 Περιορίστε τις μετακινήσεις του ασθενή στις απολύτως αναγκαίες
 Κατά τη μεταφορά, φοράτε μάσκα στον ασθενή
 Ενημερώστε το προσωπικό του Τμήματος Υποδοχής του ασθενή
ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ
ΕΠΙΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΣΤΑΓΟΝΙΔΙΩΝ
 Αιμόφιλος της ινφλουέντζας/
 Γρίπη
μηνιγγίτιδα
 Παρωτίτιδα
 Μηνιγγιτιδοκοκκική νόσος/ σήψη
 Ερυθρά
 Διφθερίτιδα (Φαρυγγική)
 Στρεπτόκοκκος Ομάδας Α
 Πνευμονία με Μυκόπλασμα
 Για κάθε πολυανθεκτικό βακτήριο που
 Κοκκύτης
μπορεί να μεταδοθεί με τα σταγονίδια

ΑΕΡΟΓΕΝΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ (Επιπρόσθετα με τις Βασικές)
Προφυλάξεις)
Θ
ΑΛΑΜΟΣ ΑΣΘΕΝΗ

 Θάλαμος Αρνητικής Πίεσης, εάν υπάρχει ή
 Ιδιαίτερο Δωμάτιο Νοσηλείας με WC, με προθάλαμο, με ανεξάρτητο
σύστημα αερισμού και εξαερισμού (με φίλτρα HEPA και με 6-12
εναλλαγές αέρα την ώρα) και με πόρτα κλειστή ή
 Με άλλους ασθενείς που πάσχουν από το ίδιο νόσημα σε δωμάτιο με WC,
με προθάλαμο, με ανεξάρτητο σύστημα αερισμού και εξαερισμού (με
φίλτρα HEPA και με 6-12 εναλλαγές αέρα την ώρα) και με πόρτα κλειστή
ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ
 Φυματίωση: Χρησιμοποιείται μάσκα υψηλής αναπνευστικής προστασίας
 Ανεμοβλογιά, Ιλαρά:
Άνοσα άτομα: Δεν απαιτείται η χρήση μάσκας
Μη άνοσα άτομα: Απαιτείται η χρήση μάσκας
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΣΘΕΝΗ
 Περιορίστε τις μετακινήσεις του ασθενή στις απολύτως αναγκαίες
 Κατά τη μεταφορά, φοράτε μάσκα στον ασθενή
 Ενημερώστε το προσωπικό του Τμήματος Υποδοχής του ασθενή
ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ
ΕΠΙΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΑΕΡΟΓΕΝΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ
 Φυματίωση (ύποπτη/ διαγνωσμένη)
 Ιλαρά
 Για κάθε πολυανθεκτικό βακτήριο που μπορεί να μεταδοθεί αερογενώς

Διαχείριση Ιατρικών Αποβλήτων Αστικού Χαρακτήρα
(ΑΣΑ)

Τοποθετούνται σε μ α ύ ρ ο π λ α σ τ ι κ ό σ ά κ ο
Προσομοιάζουν με τα οικιακά απορρίμματα. Πρόκειται για:
υπολείμματα των τροφίμων
γυαλί
χαρτί
πλαστικό
μέταλλα
ρουχισμός μιας χρήσεως
ορθοπεδικοί γύψοι
σερβιέτες
βρεφικές πάνες
πάνες για ενήλικες (εκτός εάν εμπίπτουν στις κατηγορίες των μολυσματικών)
υλικά συσκευασίας
απόβλητα καθαρισμού κοινόχρηστων χώρων
απόβλητα από κηπουρικές εργασίες

Κατά το κλείσιμο και την απομάκρυνση του σάκου, θα αναγράφονται
«ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ» και «ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΟΥ»

Διευκρινήσεις για τον ορθό τρόπο ανακύκλωσης
Οι συσκευασίες πρέπει να είναι εντελώς κενές από διάφορα υγρά ή στερεά
ΠΡΟΣΟΧΗ να μην πετιώνται στην ανακύκλωση μολυσματικά
ή δυνητικά μολυσματικά υλικά
π.χ. είδη λερωμένα από βιολογικά υλικά, συσκευές φιαλών ορού κ.α.
Οι συσκευασίες πρέπει να διπλώνονται - τσακίζονται – συμπιέζονται
κερδίζοντας πολύτιμό χώρο
Στους κάδους ανακύκλωσης δεν ρίχνουμε κοινά σκουπίδια
Από: Υπεύθυνους Διαχείρισης Ιατρικών Αποβλήτων
(Υ.Δ.Ι.Α.) & Επόπτη Δημόσιας Υγείας
Για περισσότερες πληροφορίες: 7032

Συλ λογή Ε.Α.Α.Μ.
Επικινδύνων Αποβλήτων Α μ ι γ ώ ς Μ ο λ υ σ μ α τ ι κ ώ ν
► Απόβλητα από την περιποίηση ασθενών και υλικά μιας χρήσης
(επίδεσμοι, γάζες, ταμπόν, τσιρότα, γάντια, προστατευτικός ρουχισμός, μάσκες, σεντόνια,
εργαλεία εργαστηρίου, νεφροειδή, ρινοσκόπια, μητροσκόπια, απόβλητα χειρουργείου κ.τ.λ.)

► Απόβλητα που έχουν μολυνθεί από αίμα ή
άλλα βιολογικά υγρά
(ιστοί, περιορισμένες ποσότητες σωματικών υγρών κ.α.)

► Καθετήρες (αρτηριών, για πλευριτικές παροχετεύσεις, κλπ),
σωλήνες παροχετεύσεων και κύστης, φλεβών διασωληνώσεων

► Κίτρινα δοχεία Αιχμηρών αντικειμένων

τοποθετούνται σε

σακούλες κίτρινου χρώματος

αρκεί να μην περιέχουν κάποιο χημικό αντιδραστήριο ή διαλύτη . . .

ΠΡΟΣΟΧΗ! Απόβλητα που περιέχουν χημικό αντιδραστήριο ή
διαλύτη συλλέγονται σε κόκκινες σακούλες

Η πλήρωση των υποδοχέων δεν πρέπει να
ξεπερνά τα τρία τέταρτα (3/4) του συνολικού
τους όγκου

Να τοποθετείται ετικέτα με:
• ημερομηνία παραγωγής
• ακριβή θέση παραγωγής
Από: Υπεύθυνους Διαχείρισης Ιατρικών Αποβλήτων
(Υ.Δ.Ι.Α.) & Επόπτη Δημόσιας Υγείας
Για περισσότερες πληροφορίες: 7032

Συλλογή Μ.Ε.Α.
Μικτών Επικινδύνων Αποβλήτων

► Απόβλητα που περιέχουν κυτταροτοξικά, κυτταροστατικά,
χημειοθεραπευτικά και άλλα φάρμακα
(π.χ. φλακόν, φιάλες εμπλουτισμένων ορών)
► Απόβλητα χημειοθεραπείας
► Απόβλητα Παθολογοανατομικών Εργαστηρίων
► Ιστοί
► Όργανα και μέρη σώματος (μη αναγνωρίσιμα)

τοποθετούνται σε

σακούλες κόκκινου χρώματος

Η πλήρωση των υποδοχέων δεν πρέπει να
ξεπερνά τα τρία τέταρτα (3/4) του συνολικού
τους όγκου

Να τοποθετείται ετικέτα με:
• ημερομηνία παραγωγής
• ακριβή θέση παραγωγής
Από: Υπεύθυνους Διαχείρισης Ιατρικών Αποβλήτων
(Υ.Δ.Ι.Α.) & Επόπτη Δημόσιας Υγείας
Για περισσότερες πληροφορίες: 7032

