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ΜΑΡ – ΑΧΙΚΘ ΡΟΣΕΓΓΙΣΘ 
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• Αςφάλεια εργαηόμενων
 OSHA regulations – standard 1910
 Directive 89/686/EEC

• Προςζγγιςθ με βάςθ τον τρόπο μετάδοςθσ
 CDC: 2007 Guideline for Isolation Precautions

• Προςαρμογι EVD
 CDC, Guidelines for HCW in US hospitals (20th Oct 2014)
 ECDC, Clinical Aspects of the safe use of PPE (25 Oct 2014)
WHO, PPE in the context of Filovirus Disease Outbreak Response 
(Rapid advice guideline) (31 Oct 2014)



ΜΑΡ - ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ
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ΕΕ: ΜΑΡ κατθγορίασ 3. Σφνκετθσ καταςκευισ ΜΑΠ με ςτόχο τθν 
προςταςία από:

 κανάςιμουσ κινδφνουσ
 κινδφνουσ που μποροφν να προκαλζςουν ςθμαντικι ι μθ 

αναςτρζψιμθ βλάβθ ςτθν υγεία
 κινδφνουσ που δεν μπορεί να αναγνωρίςει άμεςα ο χριςτθσ

Εναρμόνιςθ με ευρωπαϊκζσ νόρμεσ (ΕΝ).



πριν επιλζξω ΜΑΡ
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• Εκτίμθςθ κινδφνου

• Χϊροσ εργαςίασ

• Διακεςιμότθτα υλικϊν

• Γνϊςθ χριςθσ τουσ

• Στόχοσ θ μζγιςτθ προςταςία ςε ςχζςθ με τθν άνεςθ εργαςίασ



ΜΑΡ (EBOLA) - ΣΤΟΧΟΙ
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• Ρροςταςία βλεννογόνων ςτόματοσ, μφτθσ και οφκαλμϊν 
Τα ΜΑΡ που ςχετίηονται πρζπει να αφαιροφνται ςτο τζλοσ

• Φραγμόσ ςτθ μετάδοςθ του ιοφ με τα χζρια
Σχολαςτικι υγιεινι των χεριϊν και χριςθ γαντιϊν

• Φραγμόσ ςτθν επαφι με βιολογικά υγρά



ΜΑΡ (EBOLA) - ΥΛΙΚΑ
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• Ρροςτατευτικι ενδυμαςία. Μθ διαπερατι ρόμπα ι φόρμα

• Ιατρικά γάντια

• Οφκαλμικι προςταςία

• Ροδονάρια ι γαλότςεσ

• Αναπνευςτικι προςταςία

• Κάλυμμα κεφαλισ



ΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΘ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ
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• Μθ διαπερατι ρόμπα ι 
φόρμα

• Μίασ χριςθσ υλικά

• Όταν υπάρχει ζκκεςθ 
υψθλοφ κινδφνου ςυνιςτάται 
θ μζγιςτθ προςταςία από 
ςπρζι ι εκτίναξθ υγρϊν (EN 
14126 – 4B)



ΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΘ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ
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• Σε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ ςε οδθγίεσ διεκνϊν οργανιςμϊν 
προτείνεται θ χριςθ ποδιάσ, εξωτερικά τθσ ρόμπασ ι τθσ ποδιάσ ωσ 
επιπλζον φραγμόσ

• Μεγάλθ ζκκεςθ ςε βιολογικά υγρά. Εφκολθ απόρριψθ



ΙΑΤΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ
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• Από λάτεξ ι νιτρίλιο. Συνιςτάται θ χριςθ γαντιϊν νιτριλίου

• Χριςθ 2 γαντιϊν 
 Το εςωτερικό γάντι κάτω από τθν μανςζτα τθσ προςτατευτικισ 

ενδυμαςίασ
 Το εξωτερικό γάντι πάνω από τθν μανςζτα τθσ προςτατευτικισ 

ενδυμαςίασ, μζχρι το μεςοδιάςτθμα καρποφ και αγκϊνα

• Μίασ χριςθσ

• Το προςωπικό κακαριότθτασ χρθςιμοποιεί λαςτιχζνια γάντια 
εργαςίασ



ΙΑΤΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ
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ΙΑΤΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ
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• Ρρόβλθμα θ αλλαγι γαντιϊν ςφμφωνα με τουσ ιςχφοντεσ κανόνεσ
 Χϊροσ απόρριψθσ μολυςματικϊν εντόσ του καλάμου 
νοςθλείασ
 Διάκεςθ κακαρϊν γαντιϊν εντόσ του καλάμου νοςθλείασ 
 Επικινδυνότθτα χειριςμϊν

• Σε οριςμζνεσ οδθγίεσ υιοκετείται θ πρακτικι εφαρμογισ 
αντιςθπτικϊν ι απολυμαντικϊν απευκείασ ςτα ιατρικά γάντια 

 Ανεπαρκισ επιςτθμονικι τεκμθρίωςθ τεχνικισ
 Ερωτιματα ςχετικά με τθν ανκεκτικότθτα των γαντιϊν
 Ανθςυχία για αποδοχι τθσ ςυγκεκριμζνθσ τακτικισ εισ βάροσ 
ορκϊν πρακτικϊν υγιεινισ των χεριϊν



ΙΑΤΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ 
τρζχουςεσ ςυςτάςεισ ΚΕΕΛΡΝΟ
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• Χριςθ 2 γαντιϊν (όχι παραπάνω)
 Στο εςωτερικό ηευγάρι γαντιϊν ςυμπεριφερόμαςτε ςαν να 
είναι το δζρμα μασ
 Σκοπόσ είναι θ προςταςία από καταςτροφι των γαντιϊν
 Ραραπάνω από 2 γάντια, δυςχεραίνουν τουσ χειριςμοφσ 
και δεν προςφζρουν επιπλζον προςταςία

• Βάςει των τρεχουςϊν οδθγιϊν, δεν ςυνιςτάται θ χριςθ 
απολυμαντικϊν και αντιςθπτικϊν πάνω ςτα γάντια

 Κάδοσ απόρριψθσ πλθςίον τθσ πόρτασ εξόδου από το 
κάλαμο νοςθλείασ
 Κακαρά γάντια ςε χϊρο που να ζχει απόςταςθ πάνω από 3 
μζτρα από τθ κλίνθ του αςκενι (1 ηευγάρι ςε ςυςκευαςία)



ΟΘΦΑΛΜΙΚΘ ΡΟΣΤΑΣΙΑ
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• Γυαλιά προςταςίασ ι αςπίδα προςϊπου. Δεν υπάρχει καμία 
επιςτθμονικι τεκμθρίωςθ για τθν προτίμθςθ

• Αντικαμβωτικά με ευρφ οπτικό πεδίο

• Συνιςτάται να είναι μίασ χριςθσ



ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΕΦΑΛΘΣ
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• Σε περίπτωςθ ολόςωμθσ φόρμασ το κάλυμμα κεφαλισ τοποκετείται 
εςωτερικά τθσ κουκοφλασ

• Σκοπόσ είναι ο επιπλζον φραγμόσ για τα μαλλιά τθσ κεφαλισ

• Σε περίπτωςθ νοςθλείασ αςκενι με EVD μπορεί να χρθςιμοποιθκεί 
και ολόκλθρο κάλυμμα κεφαλισ – τραχιλου (hood)



ΑΝΑΡΝΕΥΣΤΙΚΘ ΡΟΣΤΑΣΙΑ
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• Συνιςτάται θ χριςθ μάςκασ υψθλισ αναπνευςτικισ προςταςίασ 
(FFP3)

• Fit test μετά τθν τοποκζτθςθ τθσ



ΡΟΔΟΝΑΙΑ ι ΓΑΛΟΤΣΕΣ
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• Σε νοςοκομειακό περιβάλλον ςυνιςτάται θ χριςθ ποδοναριϊν

• Τα ποδονάρια πρζπει να είναι μακριά μζχρι το γόνατο και να 
εφαρμόηουν με κορδόνια ι λάςτιχο

• Θ χριςθ γαλοτςϊν ζχει δυςκολίεσ που ςχετίηονται με τθν 
επαναχρθςιμοποίθςθ τουσ

• Το προςωπικό κακαριότθτασ ςυνιςτάται να 
χρθςιμοποιιςει γαλότςεσ



ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΔΥΣΘΣ (Donning)
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• Θ ζνδυςθ με τα ΜΑΡ γίνεται πριν τθν είςοδο ςτο χϊρο νοςθλείασ

• Στθ διαδικαςία διαλογισ θ ζνδυςθ με τα ΜΑΡ πρζπει να γίνει πριν 
από κάκε είδοσ επαφι με το πικανό κροφςμα

• Συνιςτάται θ εποπτεία τθσ διαδικαςίασ από άλλο επαγγελματία 
υγείασ

• Συνιςτάται θ φπαρξθ κακρζπτθ και ςιμανςθσ με τθν ςειρά ζνδυςθσ



ΣΕΙΑ ΕΝΔΥΣΘΣ (Donning)
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1. Υγιεινι των χεριϊν
2. Εςωτερικά γάντια
3. Ρροςτατευτικι ενδυμαςία
4. Ροδονάρια
5. Κάλυμμα  κεφαλισ (απλόσ ςκοφφοσ)
6. Αναπνευςτικι μάςκα
7. Οφκαλμικι προςταςία
8. Εξωτερικά γάντια  



ΣΘΜΕΙΑ ΡΟΣΟΧΘΣ ΚΑΤΑ ΤΘΝ ΕΝΔΥΣΘ
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• Ρροςοχι ςτα ςθμεία που δζνει θ προςτατευτικι ενδυμαςία

• Ρροςοχι ςτα ςθμεία εφαρμογισ τθσ οφκαλμικισ προςταςίασ και 
τθσ αναπνευςτικισ μάςκασ (fit test)

• Ρεριορίςτε τισ επιφάνειεσ που αγγίηετε

• Χριςθ ταινίασ??



ΧΘΣΘ ΤΑΙΝΙΑΣ
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• Σε οριςμζνεσ οδθγίεσ ςυνιςτάται θ χριςθ αυτοκόλλθτθσ ταινίασ ςτα 
ςθμεία που ενϊνονται τα ΜΑΡ

• Θ ταινία είναι τφπου ςυςκευαςίασ (όχι ταινία που να περιζχει 
υφαςμάτινο υλικό)

• Θ χριςθ ταινίασ ΔΕΝ προτείνεται γιατί δθμιουργεί πολλζσ 
δυςκολίεσ κατά τθν αφαίρεςθ τθσ και απαιτεί ενεργι ςυμμετοχι 
βοθκοφ



ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΦΑΙΕΣΘΣ (Doffing)
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• Θ αφαίρεςθ των ΜΑΡ γίνεται ςτον προκάλαμο νοςθλείασ ι αν δεν 
υπάρχει ςε όςο το δυνατόν μεγαλφτερθ απόςταςθ από τον αςκενι

• Στο ςθμείο αφαίρεςθσ πρζπει να υπάρχουν: κάδοι απορριμμάτων, 
αλκοολοφχο αντιςθπτικό, νιπτιρασ και κακαρά γάντια

• Συνιςτάται θ εποπτεία τθσ διαδικαςίασ από άλλο επαγγελματία 
υγείασ 

• Συνιςτάται θ φπαρξθ κακρζπτθ και ςιμανςθσ με τθ ςειρά 
αφαίρεςθσ



ΣΕΙΑ ΑΦΑΙΕΣΘΣ (Doffing)
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1. Ροδονάρια. Αφαιροφνται ςτθν πόρτα εξόδου από το χϊρο 
νοςθλείασ του αςκενι

2. Ζξοδοσ από το χϊρο νοςθλείασ του αςκενι

3. Αφαίρεςθ εξωτερικϊν γαντιϊν 

4. Τοποκζτθςθ νζων εξωτερικϊν γαντιϊν 

5. Αφαίρεςθ προςτατευτικισ ενδυμαςία και εξωτερικϊν γαντιϊν



ΣΕΙΑ ΑΦΑΙΕΣΘΣ (Doffing)
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6. Αφαίρεςθ εςωτερικϊν γαντιϊν

7. Υγιεινι των χεριϊν

8. Τοποκζτθςθ νζων γαντιϊν

9. Αφαίρεςθ οφκαλμικισ προςταςίασ

10. Αφαίρεςθ γαντιϊν

11. Υγιεινι των χεριϊν και τοποκζτθςθ νζων γαντιϊν

12. Αφαίρεςθ αναπνευςτικισ μάςκασ και καλφμματοσ κεφαλισ

13. Αφαίρεςθ γαντιϊν και υγιεινι των χεριϊν 



ΑΦΑΙΕΣΘ ΡΟΔΟΝΑΙΩΝ ι ΓΑΛΟΤΣΩΝ
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• Εάν φοράτε ποδονάρια, αφαιρζςτε τα πριν αφαιρζςετε τα γάντια ςασ

• Για να αφαιρζςετε, λφςτε τισ κορδζλεσ από το πίςω μζροσ του ποδιοφ

• Εάν φοράτε γαλότςεσ αφαιρζςτε με προςοχι και τοποκετιςτε ςτον 
ειδικό κάδο υλικϊν για απολφμανςθ. Συνιςτάται θ χριςθ ειδικοφ 
βοθκιματοσ για τθν αφαίρεςθ τουσ.



ΑΦΑΙΕΣΘ ΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΘΣ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑΣ
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• Η μπροςτινι εξωτερικι επιφάνεια τθσ ρόμπασ και των γαντιϊν 
πρζπει να κεωρείται μολυςμζνθ
• Αρχικά κατεβάςτε το φερμουάρ τθσ ρόμπασ, εάν υπάρχει ι λφςτε τα 
κορδόνια από τθν πλάτθ
• Κατεβάςτε τθ προςτατευτικι ενδυμαςία με αργζσ κινιςεισ, 
τυλίγοντασ ςταδιακά και φζρνοντασ τθν εςωτερικι επιφάνεια προσ τα 
ζξω
• Κακϊσ αφαιρείται τα μανίκια, αφαιρζςτε τα γάντια. Αγγίξτε ΜΟΝΟ
το εςωτερικό τθσ προςτατευτικισ ενδυμαςίασ και των γαντιϊν
• Αφαιρζςτε τα μπατηάκια αγγίηοντασ ΜΟΝΟ το εςωτερικό τθσ 
προςτατευτικισ ενδυμαςίασ
• Απορρίψτε ςτον ειδικό ςάκο για μολυςματικά



ΑΦΑΙΕΣΘ ΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΘΣ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑΣ
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ΑΦΑΙΕΣΘ ΟΦΘΑΛΜΙΚΘΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
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• Η εξωτερικι επιφάνεια τθσ οφκαλμικισ προςταςίασ πρζπει να 
κεωρείται μολυςμζνθ - ΜΘΝ ΑΓΓΙΗΕΤΕ
• Για να αφαιρζςετε κρατείςτε από τουσ βραχίονεσ των γυαλιϊν ι τα 
κορδόνια
• Απορρίψτε ςτον ειδικό ςάκο για μολυςματικά



ΑΦΑΙΕΣΘ ΑΝΑΡΝΕΥΣΤΙΚΘΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
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• Η εξωτερικι επιφάνεια πρζπει να κεωρείται μολυςμζνθ – ΜΘΝ 
ΑΓΓΙΗΕΤΕ
• Πιάςτε μόνο τα κορδόνια πρϊτα από κάτω και μετά από επάνω
• Απορρίψτε ςτον ειδικό ςάκο για μολυςματικά 



ΟΛΟΣ ΒΟΘΘΟΥ
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• Ο βοθκόσ πρζπει να κακοδθγεί τα βιματα του επαγγελματία υγείασ

• Ελζγχει τθν ορκι εφαρμογι των ΜΑΡ

• Κατά τθν αφαίρεςθ δεν πρζπει να αγγίηει τα ΜΑΡ

• Ρρζπει να είναι ζμπειροσ και να μπορεί να επζμβει ςε οποιαδιποτε 
ζκτακτθ ανάγκθ προκφψει

• Ο βοθκόσ πρζπει επίςθσ να φορά τα ΜΑΡ



Tips & Hints
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• Αποφεφγουμε να ακουμπάμε τα πόμολα με λερωμζνα ι δυνθτικά 
μολυςμζνα γάντια

• Μπορεί να χρθςιμοποιθκεί κάποιου είδοσ επιφάνεια ςτο ςθμείο 
αφαίρεςθσ των ΜΑΡ

• Ρροτιμάμε τθ χριςθ γυαλιϊν όταν θ ολόςωμθ φόρμα ζχει 
κουκοφλα

• Φοράμε τα ροφχα του νοςοκομείου και κλειςτά υποδιματα 
(ςαμπό)



ΕΡΙΛΟΓΘ ΜΑΡ
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• Εκτίμθςθ κινδφνου
 Είδοσ ζκκεςθσ (απόςταςθ από αςκενι)
 Κατάςταςθ αςκενι
 Διάρκεια εργαςίασ
 Εξοικείωςθ και εκπαίδευςθ ςε ςυγκεκριμζνα υλικά
 Χωροταξικι υποδομι



ΜΑΡ ΑΧΙΚΘΣ ΕΚΤΙΜΘΣΘΣ
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• Ελάχιςτθ απόςταςθ 
1,5 μζτρο

• Πχι άμεςθ επαφι

• Ρεριοριςμόσ 
κινθτικότθτασ αςκενι



ΜΑΡ ΝΟΣΘΛΕΙΑΣ
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ΕΥΧΑΙΣΤΩ ΡΟΛΥ


