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θμπόξ πανμοζίαζεξ

Πανμπή πιενμθμνηώκ

ςζηή επηιμγή θαη πνήζε ημο ΠΠΓ

ςζηή εθανμμγή θαη αθαίνεζε ημο ΠΠΓ



Ονμιμγία

ημιέξ θαη Μέηνα Πνμζηαζίαξ

 «Μέηνα Αημμηθήξ Πνμζηαζίαξ» (ΜΑΠ), ζύμθςκα με

μνμιμγία Ιαηνηθήξ Γνγαζίαξ

 «Μέηνα Πνμζηαζίαξ Αηόμμο» (ΜΠΑ), ζύμθςκα με

ζηναηηςηηθή μνμιμγία

 «Πνμζςπηθόξ Πνμζηαηεοηηθόξ Γλμπιηζμόξ» (ΠΠΓ),

μεηάθναζε ημο αγγιηθμύ όνμο Personal Protective

Equipment



ηόπμξ πνήζεξ ΠΠΓ



Ονηζμόξ ΠΠΓ

«Γηδηθά νμύπα θαη ελμπιηζμόξ πμο θμνμύκ μη
επαγγειμαηίεξ ογείαξ γηα κα πνμζηαηεοημύκ
από ιμημώδε οιηθά»

Occupational Safety & Health Administration (OSHA)



Σύπμξ ηεξ 
έθζεζεξ

Γίδμξ 
πνμθοιαλεςκ

Ακημπή

Άκεζε

Πανάγμκηεξ πμο επενεάδμοκ ηεκ 
επηιμγή ημο ΠΠΓ 



http://www.cdc.gov/ncidod/dhqp/pdf/guidelines/Isolation2007.pdf



ΓΙΔΗ ΠΡΟΦΤΛΑΞΓΩΝ (1)

http://www.keel.org.gr/



ΓΙΔΗ ΠΡΟΦΤΛΑΞΓΩΝ (2)



ΓΙΔΗ ΠΡΟΦΤΛΑΞΓΩΝ (3)



ΓΙΔΗ ΠΡΟΦΤΛΑΞΓΩΝ (4)



ΠΠΓ 
ζε πώνμοξ πανμπήξ ογείαξ

ΓΑΝΣΙΑ
πνμζηαζία πενηώκ
ΦΟΡΜΑ – ΠΟΔΙΑ
πνμζηαζία δένμαημξ θαη νμοπηζμμύ
ΜΑΚΑ ή ΑΝΑΠΝΓΤΣΙΚΗ ΤΚΓΤΗ
πνμζηαζία ακαπκεοζηηθμύ από αενμγεκώξ μεηαδηδόμεκα
κμζήμαηα
ΓΤΑΛΙΑ
πνμζηαζία μαηηώκ
ΠΡΟΩΠΙΔΑ
πνμζηαζία πνμζώπμο, ζηόμαημξ, μύηεξ, μαηηώκ



Γάκηηα

θμπόξ : θνμκηίδα αζζεκώκ

Τιηθά : latex, vinyl, nitrile

Απμζηεηνςμέκα, με απμζηεηνςμέκα

Έκα ή δύμ δεύγε

Μηαξ πνήζεξ 



Γάκηηα

Βμεζμύκ μ ενγαδόμεκμξ κα δμοιεύεη με θμνά από ηεκ
θαζανή πνμξ ηεκ βνώμηθε πενημπή

Πενημνίδμοκ ηεκ πηζακόηεηα επημόιοκζεξ (ακηηθεημέκμο,
ημο πνήζηε, ηςκ οπμιμίπςκ ενγαδμμέκςκ θαη ημο
πενηβάιιμκημξ)

- Δεκ πνέπεη κα αγγίδμοκ ημ πνόζςπμ ή κα ημπμζεηείηαη μ
ΠΠΓ με μμιοζμέκα γάκηηα

- Δεκ πνέπεη κα αγγίδμοκ πενηβαιιμκηηθέξ επηθάκεηεξ,
εθηόξ από ηηξ ακαγθαίεξ, θαηά ηε θνμκηίδα ηςκ αζζεκώκ



Γάκηηα

Αιιάδμκηαη 
o Καηά ηε δηάνθεηα πμο θμνημύκηαη, όηακ ζπηζημύκ ή 

επημμιοκζμύκ με «βανύ» νύπμ, αθόμε θαη θαηά ηε 
δηάνθεηα ηεξ θνμκηίδαξ ημο ίδημο αζζεκή

oΜεηά ηε πνήζε ζε θάζε αζζεκή

Απμννίπημκηαη ζημοξ θαηάιιειμοξ πενηέθηεξ
o Απαγμνεύεηαη ημ πιύζημμ θαη ε επακαπνεζημμπμίεζε 



Φόνμα - Πμδηά

 Γπηιέγεηαη ακάιμγα ηε πνήζε

 Μηαξ πνήζεξ ή επακαπνεζημμπμημύμεκε

 Αδηάβνμπε

 Καζανή ή απμζηεηνςμέκε



Πνμζηαζία Πνμζώπμο

ΜΑΚΑ – πνμζηαηεύεη ηε μύηε θαη ημ ζηόμα

Θα πνέπεη κα θαιύπηεη πιήνςξ ηε μύηε θαη ημ
ζηόμα

ΓΤΑΛΙΑ – πνμζηαηεύμοκ ηα μάηηα

Θα πνέπεη κα ημπμζέημοκηαη άκεηα γύνς από ηα
μάηηα

Να είκαη ακηηζαμβςηηθά

Σα πνμζςπηθά γοαιηά δεκ είκαη θαηάιιεια γηα
πνμζηαζία

ΠΡΟΩΠΙΔΑ – πνμζηαηεύεη ημ πνόζςπμ, ηε
μύηε, ημ ζηόμα θαη ηα μάηηα

Θα πνέπεη κα θαιύπηεη ημ μέηςπμ, ημ πεγμύκη
θαη θαιύπηεη εθαπημμεκηθά ημ πνόζςπμ



Ακαπκεοζηηθή Πνμζηαζία (1)

Πνμζηαζία από ηεκ εηζπκμή ιμημςγώκ παναγόκηςκ

(π.π Mycobacterium tuberculosis)

ΓΙΔΗ

1. Πανμπή αένα ζημ πνήζηε

οζθεοή ακαπκεοζηήνα ζεηηθήξ πίεζεξ με ακηιία
θαη θίιηνμ (PAPRs) με πνμζηαζία μιμθιήνμο
πνμζώπμο θαη θίιηνα Ρ3

http://www.cdc.gov/niosh/npptl/topics/respirators/disp_part/RespSource.htlm



Ακαπκεοζηηθή Πνμζηαζία (2)



Ακαπκεοζηηθή Πνμζηαζία (3)

2. Φηιηνάνηζμα αένα

ΜΑΚΓ ΤΦΗΛΗ ΑΝΑΠΝΓΤΣΙΚΗ 
ΠΡΟΣΑΙΑ (Respirators)

Ν 95, Ν 99, Ν 100 (με θίιηνμ ζςμαηηδίςκ πμο θαηαθναηεί
πάκς από ημ 95% ηςκ ζςμαηηδίςκ με δηάμεηνμ <5μm)

π.π Ν 95 (κμζειεία αζζεκώκ με TB)



Καηεγμνημπμίεζε ζοζθεοώκ 
ακαπκεοζηηθήξ πνμζηαζίαξ

http://www.cdc.gov/niosh/npptl/topics/respirators/disp_part/RespSource.
htlm



Βαζηθέξ ανπέξ γηα ημκ 
πνμζηαηεοηηθό ελμπιηζμό

i. Φμνέζηε ημκ πνμζηαηεοηηθό ελμπιηζμό πνηκ ηεκ

επαθή με ημκ αζζεκή θαη γεκηθά πνηκ ηεκ είζμδμ ζημ

δςμάηημ

ii. Υνεζημμπμηείζηε ημκ ελμπιηζμό πνμζεθηηθά – Μεκ

δηαζπείνεηε ηεκ μόιοκζε

iii. Αθαηνέζηε θαη πεηάληε ημκ ελμπιζμό με πνμζμπή,

είηε ζημκ πνμζάιαμμ, είηε αμέζςξ έλς από ηεκ

πόνηα ημο δςμαηίμο. Η ακαπκεοζηηθή ζοζθεοή κα

αθαηνείηαη έλς από ημ δςμάηημ

iv. Γθανμόζηε ογηεηκή ηςκ πένηςκ



εηνά εθανμμγήξ
ημο πνμζηαηεοηηθμύ ελμπιηζμμύ

1. Πμδηά ή θόνμα

2. Μάζθα ή ακαπκεοζηηθή ζοζθεοή

3. Πνμζηαηεοηηθά γοαιηά ή πνμζςπίδα

4. Γάκηηα



Σνόπμξ εθανμμγήξ ηεξ πμδηάξ

 Γπηιέληε ημκ θαηάιιειμ ηύπμ
θαη ημ μέγεζμξ

 Σμ άκμηγμα είκαη ζηεκ πιάηε

 Δέζηε ηεκ πμδηά ζημκ ιαημό
θαη ηεκ μέζε

 Γάκ ε πμδηά είκαη πμιύ μηθνή,
πνεζημμπμηήζηε δύμ πμδηέξ

• 1ε Πμδηά δέκεηαη μπνμζηά

• 2ε Πμδηά δέκεηαη πίζς



Σνόπμξ εθανμμγήξ ηεξ
πεηνμονγηθήξ μάζθαξ

 Σμπμζεηήζηε πάκς από ηε μύηε, ημ

ζηόμα θαη ημ πεγμύκη

 Πηέζηε ημ ειαζηηθό ημήμα ηεξ μάζθαξ

πάκς από ημ ακώηενμ ζθιενό ημήμα ηεξ

μύηεξ

 ηενεώζηε ηεκ μάζθα ζημ πνόζςπμ

δέκμκηαξ ηα θμνδόκηα ή ηα ιάζηηπα γύνς

από ημ θεθάιη

 Κάκεηε ηηξ απαναίηεηεξ μηθνμδημνζώζεηξ

ώζηε κα εθανμόδεη θαιά



 Γπηιέληε μία ακαπκεοζηηθή μάζθα πμο έπεηε δμθημάζεη πνμεγμομέκςξ

 Σμπμζεηήζηε ηεκ πάκς από ηε μύηε, ημ ζηόμα θαη ημ πεγμύκη

 Πηέζηε ημ ειαζηηθό ημήμα ηεξ μάζθαξ πάκς από ημ ακώηενμ ζθιενό
ημήμα ηεξ μύηεξ

 ηενεώζηε ηε μάζθα με ηα ιάζηηπα

 Κάκεηε ηηξ απαναίηεηεξ μηθνμδημνζώζεηξ ώζηε κα εθανμόδεη θαιά

 Κάκεηε μία δμθημή θαιήξ εθανμμγήξ:

Γηζπκεύζηε : Η μάζθα πνέπεη κα θμιιάεη ζημ πνόζςπμ

Γθπκεύζηε : Γιέγληε γηα δηαννμή ημο αένα γύνς από ημ πνόζςπμ

Σνόπμξ εθανμμγήξ μάζθαξ 
ορειήξ ακαπκεοζηηθήξ πνμζηαζίαξ

(N 95, N 99, N 100)



ςζηή ηεπκηθή ημπμζέηεζεξ μάζθαξ ορειήξ 
ακαπκεοζηηθήξ πνμζηαζίαξ



Σνόπμξ εθανμμγήξ 
πνμζηαηεοηηθώκ γοαιηώκ & πνμζςπίδαξ

 Σμπμζεηήζηε ηα πνμζηαηεοηηθά γοαιηά

πάκς ζηα μάηηα θαη ζηενεώζηε ηα ζημ

θεθάιη πνεζημμπμηώκηαξ ημοξ

βναπίμκεξ ή ηα θμνδόκηα

 Σμπμζεηήζηε ηεκ πνμζςπίδα πάκς ζημ

πνόζςπμ θαη ζηενεώζηε ηεκ ζημ

μέηςπμ με ηα θμνδόκηα

 Κάκεηε ηηξ απαναίηεηεξ

μηθνμδημνζώζεηξ ώζηε κα εθανμόδεη

θαιά



Σνόπμξ εθανμμγήξ γακηηώκ

 Φμνέζηε ηειεοηαία ηα 
γάκηηα

 Γπηιέλεηε ημκ θαηάιιειμ 
ηύπμ θαη μέγεζμξ

 Γηζάγεηε ηα πένηα μέζα ζηα 
γάκηηα

 Σεκηώζηε ηα γάκηηα ώζηε 
κα θαιύπημοκ ηηξ μακζέηεξ 
ηεξ πμδηάξ



Αζθαιήξ πνήζε ημο 
πνμζηαηεοηηθμύ ελμπιηζμμύ

 Μεκ αγγίδεηε ημ πνόζςπμ όηακ θμνάηε γάκηηα

 Μεκ αγγίδεηε άιια οιηθά ημο πνμζηαηεοηηθμύ ελμπιηζμμύ 

όηακ θμνάηε γάκηηα

 Αθαηνέζηε ηα γάκηηα όηακ ζπηζημύκ

 Πιύκεηε ηα πένηα πνηκ ηεκ εθανμμγή θαηκμύνγημο δεύγμοξ 

γακηηώκ

 Μεηώζηε ζημ ειάπηζημ ηηξ επηθάκεηεξ θαη ηα ακηηθείμεκα 

πμο αγγίδεηε



«Μμιοζμέκεξ» & «θαζανέξ»
πενημπέξ πνμζηαηεοηηθμύ ελμπιηζμμύ

 Μμιοζμέκε : Σμ έλς θαη εμπνόξ ημήμα

Οη επηθάκεηεξ ημο Πνμζηαηεοηηθμύ Γλμπιηζμμύ πμο είκαη δοκαηόκ κα 

έπμοκ ένζεη ζε επαθή με πενημπέξ ημο ζώμαημξ, επηθάκεηεξ, οιηθά, 

θιπ θαη μη μπμίεξ πηζακόκ κα έπμοκ μμιοκζεί με θάπμημ 

μηθνμμνγακηζμό.

 Καζανή : Γζςηενηθό, ελςηενηθό πίζς ημήμα θαη θμνδόκηα

Οη επηθάκεηεξ ημο Πνμζηαηεοηηθμύ Γλμπιηζμμύ πμο δεκ είκαη πηζακό κα 

έπμοκ μμιοκζεί με θάπμημ μηθνμμνγακηζμό.



εηνά Αθαίνεζεξ ημο 
Πνμζηαηεοηηθμύ Γλμπιηζμμύ

1. Γάκηηα

2. Πνμζηαηεοηηθά γοαιηά ή πνμζςπίδα

3. Πμδηά ή θόνμα

4. Μάζθα ή ακαπκεοζηηθή ζοζθεοή



Πμο γίκεηαη ε αθαίνεζε ημο 
Πνμζηαηεοηηθμύ Γλμπιηζμμύ;

 ηεκ πόνηα ημο δςμαηίμο πνηκ ηεκ έλμδό μαξ, ή ζημκ 
πνμζάιαμμ ακ οπάνπεη

 Αθαηνέζηε ηεκ ακαπκεοζηηθή ζοζθεοή έλς από ημ δςμάηημ 
ημο αζζεκμύξ θαη αθμύ έπεη θιείζεη ε πόνηα.

 Βεβαηςζείηε μηη οπάνπμοκ μη απαναίηεηεξ εοθμιίεξ γηα 
πιύζημμ ή ογηεηκή ηςκ πενηώκ ζημ ζεμείμ αοηό.



Πςξ αθαηνμύμε ηα γάκηηα (1)

 Πηάζηε ημ ελςηενηθό μένμξ 

ημο γακηημύ ζημ ζεμείμ πμο 

βνίζθεηαη θμκηά ζημκ θανπό

 Σναβήληε πνμξ ηα έλς ημ 

γάκηη γονίδμκηαξ ηαοηόπνμκα 

ημ μέζα-έλς

 Κναηήζηε ημ με ημ άιιμ πένη 

πμο έπεη αθόμε ημ γάκηη



 Γηζάγεηε ημ δάπηοιμ ημο 

πενημύ πμο δεκ έπεη γάκηη 

θάης από ημ γάκηη, ζημ 

ζεμείμ ημο θανπμύ

 Σναβήληε από μέζα πνμξ ηα 

έλς δεμημονγώκηαξ έκα 

ζαθμοιάθη θαη γηα ηα δύμ 

γάκηηα

 Πεηάληε ηα γάκηηα

Πςξ αθαηνμύμε ηα γάκηηα (2)



Αθαίνεζε πνμζηαηεοηηθώκ γοαιηώκ ή 
πνμζςπίδαξ

 Πηάζηε ημοξ βναπίμκεξ ηςκ 

γοαιηώκ με ηα γομκά πένηα

 Απμμαθνύκεηε από ημ 

πνόζςπμ

 Σμπμζεηήζηε ζημ 

πνμθαζμνηζμέκμ μένμξ γηα 

απμιύμακζε ή απόννηρε



Αθαίνεζε πμδηάξ

 Λύζηε ηα θμνδόκηα

 Σναβήληε ηεκ πμδηά μαθνηά 

από ημ ιαημό θαη ημοξ ώμμοξ

 Γονίζηε ηεκ μμιοζμέκε 

ελςηενηθή επηθάκεηα πνμξ ηα 

μέζα

 Δηπιώζηε ηεκ ή θάκηε ηεκ 

νμιό

 Πεηάληε ηεκ πμδηά



 Λύζηε πνώηα ημ θάης 

θμνδόκη θαη μεηά ημ 

επάκς

 Απμμαθνύκεηε από ημ 

πνόζςπμ

 Πεηάληε ηε μάζθα

Αθαίνεζε πεηνμονγηθήξ μάζθαξ



Αθαίνεζε ηεξ μάζθαξ 
ορειήξ ακαπκεοζηηθήξ πνμζηαζίαξ

 εθώζηε πνώηα ημ 

θάης ιάζηηπμ πάκς από 

ημ θεθάιη

 Μεηά ζεθώζηε ημ 

επάκς ιάζηηπμ

 Πεηάληε ηε μάζθα



Τγηεηκή πενηώκ (1)

• Πιύκεηε ηα πένηα με κενό θαη ζαπμύκη ή πνεζημμπμηείζηε
αιθμμιηθό δηάιομα αμέζςξ μεηά ηεκ αθαίνεζε ημο
Πνμζηαηεοηηθμύ Γλμπιηζμμύ.



Τγηεηκή πενηώκ (2)

• Γάκ θαηά ηεκ δηάνθεηα αθαίνεζεξ
ημο Πνμζηαηεοηηθμύ Γλμπιηζμμύ
δηαπηζηςζεί μηη ηα πένηα είκαη
μναηά ιενςμέκα, πιύκεηε ηα πένηα
με ζαπμύκη θαη κενό, πνηκ
ζοκεπίζεηε ηεκ αθαίνεζε ηςκ
οπμιμίπςκ ελανηεμάηςκ ημο Π.Γ.

• Βεβαηςζείηε μηη οπάνπμοκ μη
απαναίηεηεξ εοθμιίεξ γηα πιύζημμ
ή ογηεηκή ηςκ πενηώκ ζημ ζεμείμ
αοηό.



http://download.thelancet.com/flatcontentassets/H1N1-
flu/prevention/prevention-25.pdf



θμπόξ :

Η δεμημονγία ζοζηήμαημξ οπμιμγηζμμύ ηςκ ακαγθώκ ηςκ
κμζμθμμείςκ ζε απμζέμαηα ΠΠΓ .

Μέζμδμξ :

Υνεζημμπμηήζεθακ δηεζκείξ θαηεοζοκηήνηεξ μδεγίεξ γηα ημκ
πνμζδημνηζμό ημο είδμοξ θαη ηεξ πμζόηεηαξ ημο ΠΠΓ,
ακάιμγα με ημ βαζμό ηεξ έθζεζεξ ζημ ιμημμγόκμ
πανάγμκηα ημο θάζε επαγγειμαηία ογείαξ.

http://download.thelancet.com/flatcontentassets/H1N1-
flu/prevention/prevention-25.pdf





Πακδεμία Γνίπεξ 8 Γβδμμάδςκ 

Απμηειέζμαηα :

HCW in high risk group 

4 sets of PPE (N95 respirators, double gloves, gowns, 
goggles)

HCW in medium and low - risk group 

2 sets of PPE

Every worker and inpatient

2 surgical masks

Every outpatient

1 surgical mask



http://www.cdc.gov/ncidod/hip/ppe/PPEslides6-29-04.pdf

http://www.cdc.gov/ncidod/dhqp/pdf/guidelines/Isolation2007.pdf

http://www.cdc.gov/flu

http://www.osha.gov/SLTC/etools/respiratory/index.html

http://www.cdc.gov/niosh/npptl/topics/respirators/disp_part/RespS
ource.htlm

NIOSH-Approved Disposable Particulate Respirators (Filtering
Facepieces)

Guideline for Isolation Precautions in Hospitals CDC Infection
Control in Healthcare

Standard Precautions excerpt from the Guideline for Isolation
Precautions in Hospitals CDC Infection Control in Healthcare

Οδεγόξ Ακηημεηώπηζεξ Ραδημιμγηθώκ – Βημιμγηθώκ & Υεμηθώκ
ομβάκηςκ ζημ Νμζμθμμείμ, ΚΓΓΛ, 2004

Γηα πενηζζόηενεξ πιενμθμνίεξ...




