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Διασείπιζη ιαηπικού εξοπλιζμού και ιμαηιζμού 
  
Τα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηε λνζειεία αζζελώλ κε αηκνξξαγηθό ππξεηό Ebola πξέπεη 
λα είλαη κίαο ρξήζεο, όζν απηό είλαη δπλαηό, θαη λα απνξξίπηνληαη ακέζσο κεηά ηε ρξήζε 
ηνπο. Ο ηαηξηθόο εμνπιηζκόο πνιιαπιώλ ρξήζεσλ (π.ρ. αλαξξόθεζε) πξέπεη λα 
ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά γηα ηε θξνληίδα ηνπ αζζελή απηνύ θαη όρη θαη γηα άιινπο 
αζζελείο. Σπζθεπέο πνιιαπιώλ ρξήζεσλ πνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνύλ θαη ζε άιινπο 
αζζελείο (π.ρ. βξνγρνζθόπηα) θαζώο θαη ζπζθεπέο πνιιαπιώλ ρξήζεσλ πνπ 
ρξεζηκνπνηνύληαη αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα (π.ρ. πγξαληήξεο νμπγόλνπ) πξέπεη λα 
απνιπκαίλνληαη κε πςεινύ βαζκνύ απνιύκαλζε κε απνιπκαληηθό επξέσο θάζκαηνο θαη 
απνδεδεηγκέλεο αληηβαθηεξηαθήο θαη αληη-ηηθήο δξάζεο (αλ είλαη εθηθηό λα πξνηηκάηαη δηάιπκα 
ππνρισξηώδνπο λαηξίνπ), ζηνλ πξνζάιακν ηνπ ζαιάκνπ λνζειείαο ηνπ αζζελνύο. Γηα 
ζπζθεπέο θαη κεραλήκαηα πνπ δελ κπνξνύλ λα απνιπκαλζνύλ κε εκβάπηηζε αθνινπζείηαη ε 
δηαδηθαζία ηεο απνιύκαλζεο επηθαλεηώλ. Η απνιύκαλζε ησλ νξηδόληησλ θαη θάζεησλ 
επηθαλεηώλ, ησλ ηξνρειάησλ θαη ησλ ρώξσλ λα γίλεηαη κε δηάιπκα ππνρισξηώδνπο Na 
(1000ppm) παξαζθεπαδόκελν ηε ζηηγκή ηεο ρξήζεο ηνπ. 
 
Γηα ηνλ ηκαηηζκό πξέπεη λα αθνινπζνύληαη νη βαζηθέο αξρέο πνπ ηεξνύληαη ζε όιεο ηηο 
πεξηπηώζεηο κεηαδηδνκέλσλ λνζεκάησλ. Τν πξνζσπηθό πνπ ρεηξίδεηαη ηνλ ηκαηηζκό πξέπεη 
λα θνξά ηνλ αηνκηθό εμνπιηζκό πξνζηαζίαο (πξνζηαηεπηηθή αδηάβξνρε πνδηά, γάληηα, 
θιεηζηά παπνύηζηα (κπόηεο ή γαιόηζεο), γπαιηά, ζθνύθνο, θαη απιή ρεηξνπξγηθή κάζθα 
(κάζθα πςειήο αλαπλεπζηηθήο πξνζηαζίαο κόλν ζε πεξίπησζε ρεηξηζκώλ κε θίλδπλν 
πξόθιεζεο αεξνιύκαηνο). Ο ηκαηηζκόο δελ πξέπεη λα ηηλάδεηαη. Ο ηκαηηζκόο πξέπεη λα 
απνξξίπηεηαη ζε ζάθν ζην WC ηνπ ζαιάκνπ λνζειείαο ηνπ αζζελνύο, λα κεηαθέξεηαη άκεζα 
γηα πιύζηκν κέζα ζε εηδηθό αδηάβξνρν ζάθν κε ζήκαλζε θαη λα πιέλεηαη καδί κε απηόλ ζηελ 
πςειόηεξε δπλαηή ζεξκνθξαζία (>71ν C) κε δηάιπκα ρισξίνπ γηα 30 ιεπηά. Σε πεξίπησζε 
πνπ ε παξαπάλσ δηαδηθαζία δελ είλαη εθηθηή ν ηκαηηζκόο πξέπεη λα απνηεθξώλεηαη.    
 
Απολύμανζη θαλάμος νοζηλείαρ – διασείπιζη αποππιμμάηων 
  
Γηα ηελ απνιύκαλζε ηνπ ζαιάκνπ λνζειείαο πξέπεη λα αθνινπζνύληαη νη βαζηθέο αξρέο πνπ 
ηεξνύληαη ζε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο κεηαδηδόκελσλ λνζεκάησλ. Τν πξνζσπηθό θαζαξηόηεηαο 
ζα πξέπεη λα θνξά ηνλ πξνζηαηεπηηθό εμνπιηζκό πξνζηαζίαο (βι. παξαπάλσ) θαη λα 
ρξεζηκνπνηεί δηάιπκα ππνρισξηώδνπο λαηξίνπ. Οη επηθάλεηεο πνπ αγγίδεη ν αζζελήο 
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θαζαξίδνληαη θαη απνιπκαίλνληαη θαζεκεξηλά ελώ γίλεηαη ζρνιαζηηθή θαζαξηόηεηα κεηά ηελ 
έμνδό ηνπ από ην ζάιακν. Τα πιηθά θαζαξηόηεηαο είλαη κίαο ρξήζεσο ελώ ν εμνπιηζκόο 
θαζαξηόηεηαο ρξεζηκνπνηείηαη κόλν ζην ζπγθεθξηκέλν ζάιακν. 
 
Τα απνξξίκκαηα πνπ πξνέξρνληαη από αηκνξξαγηθό ππξεηό Ebola ραξαθηεξίδνληαη σο 
«Επηθίλδπλα Ιαηξηθά Απόβιεηα Μνιπζκαηηθνύ Χαξαθηήξα» (ΕΙΑ-ΜΧ). Γηα ηε δηαρείξηζε ησλ 
απνξξηκκάησλ απηώλ θαζώο θαη ησλ αηρκεξώλ αληηθεηκέλσλ εθαξκόδνληαη νη θαζηεξσκέλεο 
πξνθπιάμεηο. Τν πξνζσπηθό πνπ ηα δηαρεηξίδεηαη πξέπεη λα θνξά ηνλ πξνζηαηεπηηθό 
εμνπιηζκό πξνζηαζίαο απνθεύγνληαο νπνηνδήπνηε ρεηξηζκό κε ηα ρέξηα. Τα λνζνθνκεηαθά 
απνξξίκκαηα πξέπεη λα ηνπνζεηνύληαη ζε αδηάβξνρνπο ζάθνπο θαηάιιεινπ πάρνπο πνπ δε 
ζρίδνληαη θαη θέξνπλ ην επδηάθξηην θαη αλεμίηειν αλαγλσξηζηηθό ζήκα «Επηθίλδπλα Ιαηξηθά 
Απόβιεηα» θαη ην ζήκα ηνπ βηνινγηθνύ θηλδύλνπ. Επίζεο, πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ε 
εκεξνκελία ρξήζεο θαη ε πξνέιεπζε ηνπο (από πνην ηκήκα ηνπ Ννζνθνκείνπ). Οη ζάθνη απηνί 
πξέπεη λα θιείλνληαη κε εηδηθό ζθηγθηήξα θαη λα ζπιιέγνληαη κε αζθάιεηα ζε εηδηθό ρώξν. Σηε 
ζπλέρεηα αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία απόξξηςεο κνιπζκαηηθώλ απνξξηκκάησλ πξνο 
αδξαλνπνίεζε ή απνηέθξσζε.  
 
ε πεπίπηωζη απποζηάηεςηηρ έκθεζηρ ζε αίμα ή βιολογικά ςγπά αζθενή με 
αιμοππαγικό πςπεηό ππέπει ΑΜΕΑ να γίνεηαι πλύζιμο με νεπό και ζαπούνι. 
Πποκειμένος για επαθή με βλεννογόνοςρ, ππέπει αςηοί να ξεπλένονηαι με άθθονο νεπό 
ή οθθαλμικό διάλςμα.     


