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Συνέπειες για τον ασθενή

• Αύξηση κόστους νοσηλείας, 

• Αύξηση διάρκειας μετεγχειρητικής νοσηλείας, 

• Επιβάρυνση της κατάστασης της υγείας του ασθενούς

• Ψυχολογική καταπόνηση του ασθενούς

• Θάνατος

Οι λοιμώξεις είναι αμιγώς ιατρονοσηλευτικής αιτιολογίας, καθώς ο ασθενής 
είναι υπό γενική αναισθησία, οπότε δεν έχει ευθύνη για  την επιμόλυνση των 
πυλών εισόδου μικροοργανισμών (χειρουργικό τραύμα, αναπνευστική οδός 

και σημεία εισόδου διαφόρων καθετήρων).

Ηθική ευθύνη προστασίας του ασθενούς.

ΗΜΑΙΑ ΠΡΟΛΗΧΗ ΛΟΙΜΨΞΕΨΝ ΣΟ 
ΦΕΙΡΟΤΡΓΕΙΟ



Συνέπειες για το προσωπικό

• Ασθένεια 

• Αποχή από την εργασία 

• Κίνδυνος επιμόλυνσης συναδέλφων

• Αλλαγή τρόπου ζωής

Η σημασία της πρόληψης των ατυχημάτων του προσωπικού που εργάζεται στο 
χειρουργείο έγκειται στο γεγονός ότι έρχονται σε επαφή καθημερινά με 
μεγάλες ποσότητες βιολογικών υγρών που βέβαια είναι ή μπορεί να είναι 
φορείς πολυάριθμων ασθενειών που οφείλονται σε μικρόβια, ιούς, μύκητες ή 
ακόμα και πρωτόζωα και συνεπώς να μεταδοθούν στους ίδιους αν δεν 
λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα ατομικής προστασίας ή δεν 
πραγματοποιείται σωστός καθαρισμός και απολύμανση των επιφανειών και 
σωστή διαχείριση των σκουπιδιών και του ιματισμού.

Ευθύνη προστασίας εαυτού απέναντι στον ασθενή και τους συναδέλφους.

ΗΜΑΙΑ ΠΡΟΛΗΧΗ ΛΟΙΜΨΞΕΨΝ ΣΟ 
ΦΕΙΡΟΤΡΓΕΙΟ



Σαξινόμηση Φειρουργικών Λοιμώξεων 
Centers for Disease Control (CDC)

ΔΠΗΦΑΝΔΗΑΚΔ- ΔΠΗΠΟΛΖ
Λνίκσμε πνπ εληνπίδεηαη ζηελ επηθάλεηα ηεο ηνκήο

(δέξκα & ππνδόξην ηζηό)

ΔΝ ΣΩ ΒΑΘΔΗ
Λνίκσμε πνπ πεξηιακβάλεη ελ ησ βάζεη καιαθνύο 

ηζηνύο (κπηθή πεξηηνλία θαη κπηθά ζηξώκαηα ηεο 
ηνκήο)

ΔΩΣΔΡΗΚΔ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΔ ΛΟΗΜΩΞΔΗ
Λνίκσμε πνπ πεξηιακβάλεη νπνηνδήπνηε κέξνο ηνπ 

ζώκαηνο πνπ δέρζεθε ρεηξηζκνύο θαηά ηε δηάξθεηα 
ηνπ ρεηξνπξγείνπ εθηόο από δέξκα, πεξηηνλίεο, ή 
κπηθά ζηξώκαηα

Να εκθαλίδνληαη έσο 30 εκέξεο από ηελ εγρείξεζε  ή 
κέζα ζε έλα ρξόλν αλ έρεη ηνπνζεηεζεί εκθύηεπκα

ΚΔΔΛΠΝΟ 2009





ΓΕΝΙΚΕ ΕΠΙΗΜΑΝΕΙ

1. Η πιεηνλόηεηα ησλ ινηκώμεσλ ηνπ ρεηξνπξγηθνύ 

πεδίνπ ζπκβαίλεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επέκβαζεο

2. πρλόηεξα απνκνλσζέληα κηθξόβηα: Staphylococcus 

aureus, coagulase-negative staphylococci, 

Enterococcus spp. θαη Escherichia coli 

3. πλήζσο πξνέξρνληαη από ηελ ελδνγελή ρισξίδα ηνπ 

αζζελή

4. Δμσγελήο επηκόιπλζε... ζεκαληηθή εηδηθά ζηηο 

θαζαξέο επεκβάζεηο

5. Πξσηαξρηθή πεγή κηθξννξγαληζκώλ... 

Η ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΗ ΟΜΑΓΑ...από ην δέξκα δηαζπείξεη 

θπξίσο ζηαθπιόθνθθνπο

Owens CD, Stoessel K. “Surgical site infections: epidemiology,

microbiology and prevention.”J Hosp Infect. 2008 Nov;70 Suppl

2:3-10



ΠΗΓΕ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΜΨΝ

Πεγέο ησλ κηθξννξγαληζκώλ πνπ πξνθαινύλ 
ινίκσμε ηνπ ρεηξνπξγηθνύ ηξαύκαηνο:

• Η κηθξνβηαθή ρισξίδα ηνπ αζθενή (δέξκα, 
βιελλνγόλνη, πεπηηθό, αλαπλεπζηηθό, 
νπξνπνηεηηθό ζύζηεκα θηι)

• Η κηθξνβηαθή ρισξίδα ηνπ δέξκαηνο (ρεξηώλ) 
ηεο σειποςπγικήρ ομάδαρ

• Δπγαλεία-όπγανα ηνπ ρεηξνπξγείνπ

Ξηποςσάκη Δ.Ζ., «Τγιεινή & Δπιδημιολογία ζηο σώπο ηος
νοζοκομείος», Δπγαζηήπιο Τγιεινήρ & Δπιδημιολογίαρ
Πανεπιζηημίος Αθηνών, Αθήνα 2000



ΠΑΡΑΓΟΝΣΕ ΕΜΥΑΝΙΗ 
ΛΟΙΜΨΞΕΨΝ ΣΟ ΦΕΙΡΟΤΡΓΕΙΟ

ΔΝΓΟΓΔΝΔΙ

• Ηιηθία

• Γηαηξνθηθή θαηάζηαζε – παρπζαξθία

• Γηαβήηεο

• Κάπληζκα

• Αλνζνθαηαζηνιή

• Παξνπζία ινίκσμεο άζρεηεο κε ηελ επέκβαζε

• Τπνθείκελε λόζνο

Βαηόποςλορ Α. «Τγιεινή & Δπιδημιολογία ζηο σώπο ηος 
νοζοκομείος» Δκδ. ςμμεηπία, Αθήνα 2000



ΠΑΡΑΓΟΝΣΕ ΕΜΥΑΝΙΗ 
ΛΟΙΜΨΞΕΨΝ ΣΟ ΦΕΙΡΟΤΡΓΕΙΟ

ΔΞΩΓΔΝΔΙ Α

• Μεγάιε δηάξθεηα πξνεγρεηξεηηθήο παξακνλήο 
ζην λνζνθνκείν

• Ξύξηζκα ζην ρεηξνπξγηθό πεδίν
• Ρππαξό ρεηξνπξγηθό πεδίν
• Μεγάιε δηάξθεηα επέκβαζεο
• Δζθαικέλε Υεηξνπξγηθή Αληηζεςία ρεξηώλ
• Δζθαικέλε Υεηξνπξγηθή Σερληθή... Πξέπεη:

Αηκόζηαζε

Δπγελήο ρεηξηζκόο ησλ ηζηώλ 

σζηή ζύγθιηζε ησλ ηζηώλ



ΠΑΡΑΓΟΝΣΕ ΕΜΥΑΝΙΗ 
ΛΟΙΜΨΞΕΨΝ ΣΟ ΦΕΙΡΟΤΡΓΕΙΟ

ΔΞΩΓΔΝΔΙ Β

• Κίλεζε ζην ρεηξνπξγείν (ζπλσζηηζκόο, 
νκηιίεο, αλνηθηέο πόξηεο, θπθινθνξία θηι)

• Διιηπήο Αεξηζκόο Υεηξνπξγείνπ κε θαζαξό 
αέξα

• Πξνθπιαθηηθή Υνξήγεζε Αληηβηνηηθώλ
• Δζθαικέλε Μεηεγρεηξεηηθή Φξνληίδα
• Δζθαικέλε απνζηείξσζε ησλ εξγαιείσλ
• Παξακνλή μέλσλ ζσκάησλ ζην ρεηξνπξγηθό 

πεδίν



Προεγχειρητική προετοιμασία

...ηα θύξηα ζεκεία πνπ δελ ππάξρεη ζπκκόξθσζε

• Αθαίπεζη ηπισών, εθόζον απαπαίηηηο ακέζσο πξηλ 
ηελ επέκβαζε κε κεραλή θνπήο ηξηρώλ (όσι κε μπξηζηηθή 
κεραλή. Πξνθαιεί 10 θνξέο κεγαιύηεξε ζπρλόηεηα 
ινηκώμεσλ ην ρεηξνπξγηθνύ πεδίνπ)

• Πποεγσειπηηικό μπάνιο κε αληηζεπηηθό πγξό ην βξάδπ 
πξηλ ηελ επέκβαζε (π.ρ Γιπθνληθή Υισξεμηδίλε «Hibitane 
Scrub») 

CDC. Guidelines for Surgical Site Infections, Infection Control & Hospital 
Epidemiology ,1999, Vol 20, No 4,pp:247-278

NHS. Prevention and treatment of surgical site infection: summary of NICE 
guidance, 2008, BMJ 2008;337:a1924

Tanner J, Khan D. Surgical site infection, preoperative body washing and hair 
removal.  J Perioper Pract. 2008 Jun;18(6):232, 237-43





ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ ΦΕΙΡ. ΕΠΕΜΒΑΕΨΝ

• ΚΑΘΑΡΔ... όπνπ δελ ππάξρεη θιεγκνλή ή 
ηξαύκα, ρσξίο θαηαζηξαηήγεζε ησλ ηερληθώλ 
αζεςίαο

• ΓΤΝΖΣΗΚΑ ΜΟΛΤΜΔΝΔ... είζνδνο ζην 
αλαπλεπζηηθό, γαζηξεληεξηθό, νπξνπνηεηηθό, 
γελλεηηθό ρσξίο όκσο κεγάιε δηαζπνξά 
κηθξννξγαληζκώλ

• ΜΟΛΤΜΔΝΔ... εγρεηξήζεηο όπνπ 
δηαπηζηώλεηαη νμεία θιεγκνλή ρσξίο ζπιινγή 
πύνπ ή επεκβάζεηο θνίισλ ζπιάρλσλ όπνπ 
ζπκβαίλεη ζεκαληηθή δηαζπνξά κηθξνβίσλ από 
ηε θπζηνινγηθή ρισξίδα ζηνπο ηζηνύο

• ΡΤΠΑΡΔ.. Δπεκβάζεηο ζε παιαηά κνιπζκέλα 
ηξαύκαηα,κε κεγάιεο θιεγκνλέο, δηαηξήζεηο 
ζπιάρλσλ, ύπαξμε μέλσλ ζσκάησλ, 
επηκόιπλζε κε θνπξαλώδεο πεξηερόκελν



«ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ» ΠΟΟΣΟ 
ΦΕΙΡΟΤΡΓΙΚΗ ΛΟΙΜΨΞΗ

• ΚΑΘΑΡΔ 1-5%

• ΓΤΝΗΣΙΚΑ ΜΟΛΤΜΔΝΔ 3-11%

• ΜΟΛΤΜΔΝΔ 10-17%

• ΡΤΠΑΡΔ >27%

Culver DH, Horan TC, Gaynes RP et al. “Surgical Wound 

Infection Rates by wound class, operative procedure and 

patient risk index”Am. J. Med 1991, 91 (suppl 3B0:152S-157S



Αντισηψία Φειρουργικού Πεδίου

• Δάλ δελ έρεη πξνεγεζεί κπάλην πξέπεη 

απαξαίηεηα λα γίλεη αθαίξεζε ησλ ξύπσλ 

πξηλ ηελ αληηζεςία

• Σξίςηκν κε ην επηιεγκέλν αληηζεπηηθό ζε 

νκόθεληξνπο θύθινπο, μεθηλώληαο από ην 

ρεηξνπξγηθό πεδίν πξνο ηελ πεξηθέξεηα 

(Alcohol ή Iodine Compounds ή Chlorexidine 

4%, Octenidine Hydrochloride) 

• Κάιπςε ηνπ ππόινηπνπ ζώκαηνο κε 

απνζηεηξσκέλν ηκαηηζκό







Φειρουργική Αντισηψία Φεριών

• Νύρηα θνληά (λα εμέρνπλ έσο 0,5εθ) 

• Όρη ηερλεηά λύρηα (Gram (–)  βαθηήξηα)

• Πιύζηκν θάησ από ηα λύρηα πξηλ ηε πξώηε ρεηξνπξγηθή επέκβαζε

Σπόποι Υειποςπγικήρ Ανηιζητίαρ (Υέπια-Αγκώνερ)

surg. scrub (σπόνορ: 2’-6’):

λεξό από αληηκηθξνβηαθό θίιηξν (?), 

πιύζηκν κε γιπθνληθή ρισξεμηδίλε 4%  (Hibitane Scrub) θαη 

ζηέγλσκα ζε απνζηεηξσκέλε πεηζέηα

surg. rub (σπόνορ: οδηγίερ καηαζκεςαζηή) :

πιύζηκν κε   θαιιπληηθό ζαπνύλη κε ήπηεο αληηκηθξνβηαθέο ηδηόηεηεο, 

ζηέγλσκα κε ρεηξνπεηζέηεο κηαο ρξήζεο, 

ηξίςηκν κε αιθνόιε 50-85% + παξάγσγν ηεηαξηνηαγνύο άιαηνο 
ακκσλίνπ

απαξαίηεηα ζηέγλσκα ζην αέξα πξηλ ηελ εηζαγσγή ησλ γαληηώλ

1.CDC Guidelines for Hand Hygiene in Health Care Settings, 2002, AJIC,Vol 
51,No RR-16,pp:17-19

2.Marchetti M.G., Kampf G., Finzi G, Salvatorelli G. Evaluation of the bactericidal 
effect of five products for surgical hand disinfection according to prEN 
12054&prEN12791, Journal of Hospital Infection 2003 54, 63-67













• Οη λνζειεπηέο ρεηξνπξγείνπ

• Οη λνζειεπηέο αλαηζζεζηνινγηθνύ

• Οη ρεηξνπξγνί

• Οη αλαηζζεζηνιόγνη

• Οη ηξαπκαηηνθνξείο

• Οη βνεζνί ζαιάκνπ

• Οη θαζαξηζηέο

• Οη ηερληθνί ηαηξηθώλ κεραλεκάησλ

• Η ηερληθή ππεξεζία ηνπ λνζνθνκείνπ πνπ 

ζπκκεηέρεη ζηε ζπληήξεζε θαη επηζθεπή 

ειεθηξνινγηθνύ-πδξαπιηθνύ εμνπιηζκνύ θαη 

ησλ θηηξηαθώλ ππνδνκώλ



1. Πξνζσπηθό

– Έιιεηςε γλώζεο κέηξσλ πξόιεςεο ινηκώμεσλ

– Με ηήξεζε κέηξσλ πξόιεςεο ινηκώμεσλ

2. Πεξηβάιινλ εξγαζίαο

• Καζαξηζκόο ρεηξνπξγείνπ

• Αεξηζκόο ρεηξνπξγείνπ



• Εώνη Υαμηλήρ Δπικινδςνόηηηαρ (Πποζηαηεςμένη Εώνη): 
πεξηιακβάλεη

Απνδπηήξηα

Υώξνο κεηαθνξάο αζζελώλ

Γξαθεία Ιαηξώλ – Πξντζηάκελνπ, Αξρείν

Απνζήθεο Τιηθώλ (απνζηεηξσκέλσλ & κε)

Υώξνο πξνεγρεηξεηηθήο πξνεηνηκαζίαο & κεηεγρεηξεηηθήο 
παξαθνινύζεζεο

• Εώνη Δνδιάμεζηρ Δπικινδςνόηηηαρ (Καθαπή Εώνη)

ζπλδέεη ηελ πξνζηαηεπκέλε δώλε κε ηελ άζεπηε δώλε

• Εώνη Ττηλήρ Δπικινδςνόηηηαρ (Άζηπηη Εώνη)

Υεηξνπξγηθέο αίζνπζεο

(Scrub area

Preparation room,

Operation theatre,

Area for instrument packing and sterilization).

• Ακάθαπηη Εώνη: Γηάδξνκνο απνκάθξπλζεο αθάζαξηνπ 
πγεηνλνκηθνύ πιηθνύ, ηκαηηζκνύ, εξγαιείσλ θαη απνβιήησλ

Harsoor SS, Bhaskar Bala S. Designing an Ideal Operating Room Complex, Indian Journal of Anaesthesia, 2007; 
51 (3): 193-199













 ύζηεκα ζεηηθήο πίεζεο ζηε ρεηξνπξγηθή αίζνπζα

ώζηε ε ξνή ηνπ αέξα λα θαηεπζύλεηαη

από ηελ άζεπηε δώλε ζηνπο γεηηνληθνύο ρώξνπο

Φηιηξάξηζκα αέξα κε ξπζκό           
>15 ελαιιαγέο / ώξα , 
>4 θνξέο θξέζθνο αέξαο

 ΑΠΟΦΤΓΗ ΤΝΟΜΙΛΙΩΝ 

 ΚΛΔΙΣΔ ΠΟΡΣΔ & ΠΑΡΑΘΤΡΑ
 ΠΟΡΣΔ: με θωηοκύηηαρο ή ποδοκίνηηες

με μηχανιζμούς επαναθοράς

 ΠΔΡΙΟΡΙΜΟ ΔΙΟΓΩΝ ΣΟ ΥΔΙΡΟΤΡΓΔΙΟ

 Θεξκνθξαζία: 18-22 oC

 Τγξαζία: 40-50%

Lyntch RJ, Englesbe MJ Measurement of foot traffic in the operating 
room: implications for infection control. Am J Med Qual. 2009 Jan-
Feb;24(1):45-52

Wenzel, Brewer, Butzler, Οδηγόρ Δλέγσος Λοιμώξευν ζηο Νοζοκομείο, 
Γιεθνήρ Δηαιπεία Λοιμώξευν (ISID), 2002. Δπιμ. Μεηάθπαζηρ: 
Ανηυνιάδος, Γιαμαπέλλος



• . 













 Μελ ρξεζηκνπνηείηε θνιιεηηθνύο 
ηάπεηεο ζηελ είζνδν 

 Καιιηέξγεηεο Πεξηβάιινληνο… κόλν 
ζηα πιαίζηα επηδεκηνινγηθήο 
δηεξεύλεζεο

 Οη ιάκπεο UV γηα ηελ “απνιύκαλζε” 
ηνπ αέξα δελ ζπζηήλνληαη. 

 Σα πνδνλάξηα ζαλ κέηξν πξόιεςεο 
ησλ λνζνθνκεηαθώλ ινηκώμεσλ, δελ 
ζπζηήλνληαη. 



• ε πεξίπησζε παξνπζίαο αίκαηνο ή άιινπ βηνινγηθνύ 
πγξνύ νη πεξηνρέο θαζαξίδνληαη θαη απνιπκαίλνληαη 
(ΓΙΚΙΑ ΥΛΩΡΙΟΤ).

• πζηήλεηαη αδξαλνπνίεζε θαη ζηαζεξνπνίεζε ηνπ 
βηνινγηθνύ πγξνύ κε ΚΟΚΚΟΤ ΥΛΩΡΙΟΤ. Αθνινπζεί 
κεραληθή απνκάθξπλζε ηνπ ξύπνπ κε παλί κηαο ρξήζεο 
(πρ ραξηνβάκβαθν), θαζαξηόηεηα κε απνξξππαληηθό θαη 
απνιύκαλζε. 

• Η θαζαξηόηεηα θαη ε απνιύκαλζε ηνπ ρεηξνπξγείνπ 
ππόθεηληαη ζε απζηεξνύο θαλόλεο θαη γίλεηαη από εηδηθά 
εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθό, πνπ απαζρνιείηαη 
απνθιεηζηηθά ζην Υεηξνπξγείν









• ΓΤΟ ΣΑΓΗΑ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ-
ΑΠΟΛΤΜΑΝΖ

 Δνδιάμεζορ Καθαπιζμόρ (μεηαξύ ηυν 
σειποςπγικών επεμβάζευν)

 Γενικόρ καθαπιζμόρ ( ηο ηέλορ ηηρ 
ημέπαρ )



ΔΝΓΗΑΜΔΟ ΚΑΘΑΡΗΜΟ

• Αθαιπούνηαι όλερ οι οπαηέρ ακαθαπζίερ π.ρ. 
θειίδεο αίκαηνο από ηα αληηθείκελα εμνπιηζκνύ ή 
ηνίρνπο ηεο ρεηξνπξγηθήο αίζνπζαο θαη αθνινπζεί 
θαζαξηόηεηα θαη απνιύκαλζε ησλ επηθαλεηώλ 
απηώλ.

• Γίλεηαη καθαπιόηηηα και απολύμανζη ζε όλερ ηιρ 
σπηζηικέρ επιθάνειερ (πρ ηξνρήιαηα, ιάκπα 
νξνθήο, πάγθνη εξγαζίαο)

• Γίλεηαη πγξό θαζάξηζκα θαη απνιύκαλζε ηνπ 
δαπέδνπ θαη ησλ δηαδξόκσλ ηεο ρεηξνπξγηθήο 
αίζνπζαο.

Δλληνική Μικποβιολογική Δηαιπεία «Πολιηική σπήζηρ 
απολςμανηικών και ανηιζηπηικών ζηο σώπο ηος 
νοζοκομείος», Αθήνα 2004

•



• Ο θαζαξηζκόο ηνπ ρεηξνπξγείνπ πξαγκαηνπνηείηαη 

όπσο πξναλαθέξζεθε από εηδηθά εθπαηδεπκέλνπο 

θαζαξηζηέο θαη γίλεηαη θαζόιε ηε δηάξθεηα ηνπ 

24ώξνπ ηόζν ζην ρώξν έμσ από ηηο ρεηξνπξγηθέο 

αίζνπζεο (δηαδξόκνπο, απνδπηήξηα, γξαθεία, 

ηνπαιέηεο, αίζνπζα αλαηζζεζίαο) όζν θαη ζηηο 

ρεηξνπξγηθέο αίζνπζεο.



Γηα ηνλ θαζαξηζκό θαη ηελ 

απνιύκαλζε ησλ επηθαλεηώλ, 

δαπέδσλ θαη αληηθεηκέλσλ εληόο 

ησλ ρεηξνπξγηθώλ αηζνπζώλ, 

όπσο επίζεο θαη γηα ηνπο 

δηαδξόκνπο, ηα απνδπηήξηα θαη 

ηηο αίζνπζεο αληηζεςίαο, 

ζπζηήλεηαη ε ρξήζε ηακπιέηεο 

ρισξίνπ ή δηάιπκα 

γινπηεξαιδεύδεο ζε 

ζπγθεθξηκέλε αξαίσζε





 Γελ απαηηείηαη εηδηθόο θαζαξηζκόο ή 

απνιύκαλζε ηνπ ρεηξνπξγείνπ κεηά 

από κνιπζκέλεο ή ξππαξέο 

επεκβάζεηο. 



Η δεηγκαηνιεςία 

πξαγκαηνπνηείηαη ζηηο 

πεξηβαιινληηθέο επηθάλεηεο ή 

ζηνλ αέξα, κόλν ζαλ κέξνο κηαο 

επηδεκηνινγηθήο δηεξεύλεζεο ή 

θαηόπηλ παξάδνζεο ζην 

ρεηξνπξγείν κίαο λέαο αίζνπζαο

ή κίαο αίζνπζαο πνπ έρνπλ 

πξαγκαηνπνηεζεί 

επηζθεπαζηηθέο εξγαζίεο.



ΣΔΛΗΚΟ ΚΑΘΑΡΗΜΟ

• Καζαξηζκόο θαη απνιύκαλζε όλυν ηυν επιθανειών (πρ
πξίδεο, δηαθόπηεο, θνλζόιεο, πόκνια, ρεηξνπξγηθή
ηξάπεδα,  πάγθνη εξγαζίαο, ηξνρήιαηα, ζσιήλεο γηα ηε
ζηήξημε ηεο ρεηξνπξγηθήο ηξάπεδαο, ζηαηό, ζθακπό θηι)

• ρνιαζηηθόο θαζαξηζκόο ηνίρσλ, θαζξεπηώλ, πιαθηδίσλ
ηνίρνπ, εζνρώλ, εμσηεξηθώλ επηθαλεηώλ ληνπιαπηώλ, 
ζπξώλ κέρξη 2 κέηξα ύςνο, ζρηζκώλ εμαεξηζκνύ θηι

Καζαξηζκόο κέρξη ην ηαβάλη ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά
εβδνκαδηαίσο

• Γηα λα κελ μεραζηεί θαλέλα αληηθείκελν, πξέπεη όζα έρνπλ
θαζαξηζηεί λα ηνπνζεηνύληαη ζην θέληξν ηεο αίζνπζαο

• Τγξόο θαζαξηζκόο θαη απνιύκαλζε ηνπ δαπέδνπ ηεο
αίζνπζαο.

• Καζαξηζκόο θαη απνιύκαλζε ηνηρνπνηίαο θαη δηαδξόκσλ
ρεηξνπξγείνπ, βνεζεηηθώλ ρώξσλ, γξαθείσλ, 
απνζεθεπηηθώλ ρώξσλ.



Γηαβξνρή ηνπ δαπέδνπ ηνπ 

ρεηξνπξγείνπ κε κία εηδηθή ζπζθεπή 

πνπ δηαζέηεη θαη βνύξηζα γηα 

κεραληθό θαζαξηζκό ηνπ παηώκαηνο 

κεηά ην ηειεπηαίν ρεηξνπξγείν ηεο 

εκέξαο ή ηελ λύθηα κε έλα 

απνδεθηό απνιπκαληηθό από ηελ 

Δπηηξνπή Ννζνθνκεηαθώλ 

Λνηκώμεσλ θαη θαηόπηλ ρξήζε 

ειεθηξηθήο απνξξνθεηηθήο ζθνύπαο 

γηα ηελ απνκάθξπλζε ησλ πγξώλ 

θαη ην ζηέγλσκα ηνπ δαπέδνπ.







ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ



• ηόρνο: επαξθήο ζηάζκε αληηβηνηηθνύ ζην
ρεηξνπξγηθν πεδίν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
επέκβαζεο

• ηηο θαζαξέο εγρεηξήζεηο ακθηζβεηείηαη ε 
αλαγθαηόηεηα πξνθύιαμεο. Δλδείθλπηαη
κόλν όηαλ ηνπνζεηνύληαη κνζρεύκαηα

• Υνξήγεζε κίαο ή δύν δόζεσλ ελδνθιεβίσο
(κία δόζε ζηελ αλαηζζεζία θαη κία
δηεγρεηξεηηθά όηαλ ε επέκβαζε δηαξθεί >3 
ώξεο ή ππάξρεη κεγάιε απώιεηα αίκαηνο
>3 κνλάδεο)

• ε πεξίπησζε ίζραηκεο πεξίδεζεο
ελδείθλπηαη λα ρνξεγεζεί λσξίηεξα ε 
ρεκεηνπξνθύιαμε



ΓΔΝ ΔΥΔΙ ΑΞΙΑ Η ΜΔΣΔΓΥΔΙΡΗΣΙΚΗ 

ΥΟΡΗΓΗΗ ΓΙΑ >24 ΩΡΔ

• Γελ πξνθπιάζζεη από ηε κόιπλζε ηνπ 
ρεηξνπξγηθνύ ηξαύκαηνο νύηε από ηηο 
κεηεγρεηξεηηθέο επηπινθέο

• Απμάλεη ηνπο θηλδύλνπο επηκνιύλζεσλ

• Αλαπηύζζεηαη αληνρή ησλ παζνγόλσλ

• Απμάλεηαη ε πηζαλόηεηα εκθάληζεο 
ηνμηθόηεηαο

• Καζπζηεξεί ζηε δηάγλσζε ππνθείκελεο 
ινίκσμεο

Γιαμαπέλλος Δ. Γαλανή Λ., «Ππόθύλαξη από σειποςπγικέρ 
λοιμώξειρ»,Πανεπιζηημιακό Γενικό Νοζοκομείο «Αηηικόν», 
Αθήνα 2007
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ςμμόπθυζη ηυν σειποςπγών

589 ρεηξνύξγνη ...πξνζεγγίζηεθαλ

247...ζπκπιήξσζαλ ην εξσηεκαηνιόγην

156 (63%)...δελ ζπκκνξθώλνληαη κε ηηο νδεγίεο 

πξνεγρεηξεηηθήο πξνεηνηκαζίαο (ινπηξό, 

θνπή ηξηρώλ), ρεκεηνπξνθύιαμεο θαη 

ρεηξνπξγηθή αληηζεςίαο




