Αρχές καθαρισμού περιβάλλοντος ασθενών με
λοίμωξη ή αποικισμό από πολυανθεκτικά παθογόνα
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Καθαριότητα του αντικειμένου

Ορισμοί
Αποστείρωση: Η πλήρης εξάλειψη ή καταστροφή όλων των
μορφών της μικροβιακής ζωής
Είναι απόλυτη και όχι σχετική έννοια
Απολύμανση: Η εξάλειψη των πλείστων ή όλων των
μικροοργανισμών, με την εξαίρεση των μικροβιακών σπόρων
από αντικείμενα
Αντισηψία : Η εξάλειψη των πλείστων ή όλων των
μικροοργανισμών, με την εξαίρεση των μικροβιακών σπόρων
από δέρμα και βλεννογόνους
Καθαρισμός: Η απομάκρυνση όλων των ξένων υλών από τα
αντικείμενα

Διάκριση χημικών μέσων αποστείρωσης απολύμανσης
Αποστειρωτικά : Αυτά που επιτυγχάνουν εξάλειψη κάθε μορφή
ζωής περιλαμβανομένων και των σπόρων
Απολυμαντικά : Αυτά που εξολοθρεύουν πρακτικά όλα τα
αναγνωρισμένα παθογόνα, αλλά όχι απαραίτητα και όλες τις
μορφές τους από αντικείμενα

Αντισηπτικά : Αυτά που χρησιμοποιούνται για τον ίδιο σκοπό σε
δέρμα ή ιστούς

Μόλυνση άψυχων επιφανειών
• Ασθενείς με παθογόνα όπως
methicillin-resistant S. aureus
(MRSA), Clostridium difficile,
vancomycin-resistant enterococci
(VRE), Acinetobacter, Klebsiella,
συχνά μολύνουν τις επιφάνειες του
άψυχου περιβάλλοντος τους

• Οι μικροοργανισμοί αυτοί μπορεί
να επιβιώνουν σε αυτές τις
επιφάνειες για εβδομάδες ή μήνες

Πόσο επιβιώνουν τα παθογόνα στις
άψυχες επιφάνειες
Είδη

Επιφάνεια

Διάρκεια

Στεγνή άψυχη
επιφάνεια

Στεγνή άψυχη
επιφάνεια

Στεγνή άψυχη
επιφάνεια

Στεγνή άψυχη
επιφάνεια

BMC Infect Dis. 2006 Aug 16;6:130

Παραδείγματα μολυσμένων επιφανειών
περιβάλλοντος
• Παραδείγματα συχνά
μολυσμένων αντικείμενων
του περιβάλλοντος του
ασθενή:
• Κάγκελα κλίνης
• Ιματισμός
• Τροχήλατα τραπέζια
φαγητού
• Περιχειρίδες
• Αντλίες ενδοφλέβιας
έγχυσης υγρών
• Κουδούνι κλήσης
• Ουροσυλλέκτες

Οι συνήθεις πρακτικές καθαριότητας είναι
συχνά ανεπαρκείς
• Η καθημερινή καθαριότητα
των επιφανειών στην
περιοχή του ασθενούς είναι
ελλιπής

• Η τελική καθαριότητα του
δωματίου μετά την έξοδο
του ασθενή δεν είναι πάντα
η κατάλληλη

Τροχήλατο τραπέζι
πριν την καθαριότητα
καθαριότητα

Τροχήλατο τραπέζι
μετά την

Οι Carling et al. βρήκαν ότι καθαρίζεται
μετά την έξοδο μόνο το 47% των
επιφανειών που έπρεπε να
καθαριστούν
Carling PC et al. Clin Infect Dis 2006;42:385
Eckstein BC et al. BMC Infect Dis 2007;7:61

VRE στο κουδούνι κλήσης μετά τη καθαριότητα

Οι μολυσμένες επιφάνειες συνεισφέρουν στη
μετάδοση παθογόνων….
• Οι μολυσμένες επιφάνειες
αποτελούν δεξαμενές
παθογόνων που μολύνουν τα
χέρια ή τα γάντια των
επαγγελματιών υγείας
• Ο μολυσμένος ιατρικός
εξοπλισμός είναι οδός
μετάδοσης εφόσον έρχεται σε
άμεση επαφή με έναν μη
μολυσμένο ασθενή
Samore MH et al. Amer J Med 1996;100:32
Boyce JM et al. Infect Control Hosp Epidemiol
1997;
Bhalla A et al. Infect Control Hosp Epidemiol
2004;25:164
Duckro AN et al. Arch Intern Med
2005;165:302

• Ο κίνδυνος μετάδοσης παθογόνων σε έναν ασθενή
είναι 73% μεγαλύτερος όταν στον θάλαμο νοσηλευόταν
πριν ασθενής με VRE, MRSA, C.Dif, Acin
• Η εντατικοποίηση της καθαριότητας και η αύξηση
της συχνότητας της μειώνει την περιβαλλοντική μίανση
κατά 68% και ο κίνδυνος μετάδοσης φτάνει το 39%

(Am J Infect Control 2010;38:S41-50.)

Επίπεδο απολύμανσης / καθαριότητας που απαιτείται για τον
εξοπλισμό που χρησιμοποιείται κατά τη φροντίδα του ασθενούς
Κατάταξη
αντικειμένων κατά
Spaulding

Χρήση

Επίπεδο μικροβιοκτόνου
δράσης που απαιτείται

Μέθοδος

Κρίσιμα
(critical items)

εισέρχονται σε στείρους ιστούς
και το κυκλοφορικό
(χειρουργικά εργαλεία, καρδιακοί
καθετήρες, εμφυτεύματα).

καταστροφή όλων των
μικροοργανισμών,
περιλαμβανομένων και
των σπόρων τους

Αποστείρωση:Κλίβανος
ατμού, αερίου,
υπεροξειδίου του
υδρογόνου, χημική
αποστείρωση

Ημι – κρίσιμα
(semi – critical
items)

είδη που έρχονται σε επαφή με
βλεννογόνους και δέρμα όχι
ακέραιο(ενδοσκόπια, εξοπλισμός
αναπνευστικής θεραπείας,
εξοπλισμός αναισθησίας,
τονόμετρα)

καταστροφή όλων των
μικροοργανισμών, εκτός
των βακτηριακών σπόρων

υψηλού βαθμού
απολύμανση

Μη - κρίσιμα
(non – critical
items)

μη κρίσιμα είδη που δεν θα
έρθουν σε επαφή με βλεννογόνο ή
με μη ακέραιο δέρμα (άψυχο
νοσοκομειακό
περιβάλλον:κλίνες,τραπέζια,κουμ
πιά κλήσης,έπιπλα, πατώματα,
εξοπλισμό: περιχειρίδες,
στηθοσκόπια,σκωραμίδες,
κομπιούτερ,πληκρολόγια
συσκευών monitoring)

καταστροφή των
βλαστικών μορφών των
βακτηρίων, μυκήτων,
λιπιδιακών ιών

χαμηλού βαθμού
απολύμανση, καθαριότητα
με απορρυπαντικό

Rutala WA et al. CDC Guideline for Disinfection & Sterilization In Healthcare Facilities, 2008

Χημική αποστείρωση
«Κρίσιμων» Αντικειμένων
 Glutaraldehyde (2.0%)
Hydrogen peroxide (7.5%)
 Peracetic acid (0.2%)
 Hydrogen peroxide (1.0%) + Peracetic acid
(0.08%)
 Hydrogen peroxide (7.5%) + Peracetic acid
(0.23%)
Σημ : O χρόνος έκθεσης ορίζεται από τον κατασκευαστή

http://www.unc.edu/depts/spice/dis/Overview.pdf

Υψηλού Βαθμού Απολύμανση
«Ημι – κρίσιμων» Αντικειμένων
Εγκεκριμένα από FDA
Χρόνος έκθεσης > 12 –30 min, 200 C
Μικροβιοκτόνο

Συγκέντρωση

Glutaraldehyde
Ortho-phthalaldehyde (12 min)
Hydrogen peroxide*
Hydrogen peroxide + Peracetic acid*
Hydrogen peroxide + Peracetic acid*
Hypochlorite (free chlorine)*

> 2.0%
0.55%
7.5%
1.0% + 0.08%
7.5% + 0.23%
650-675ppm

*Μπορεί να προκαλέσουν λειτουργικές και αισθητικές βλάβες
http://www.fda.gov/cdrh/ode/germlab.html

Υψηλού Βαθμού Απολύμανση
«Ημι – κρίσιμων» Αντικειμένων
European Society of Gastrointestinal Endoscopy

•
•
•
•
•
•
•
•

Glutaraldehyde 2%
Ortho-phthalaldehyde
Peracetic acid
Peroxygen Compounds
Electrolyzed Acid Water
Chlorine Dioxide
Quaternary Ammonium Compounds
Amine Compounds /Glucoprotamine

http://www.esge.com/

Χαμηλού Βαθμού Απολύμανση
«Μη – κρίσιμων» Αντικειμένων
Μικροβιοκτόνο

Χρόνος έκθεσης > 1 min

Ethyl or isopropyl alcohol
Chlorine
Sodium hypochlorite
(5.25 – 6.15% solutions) –οικιακή
χλωρίνη

Συγκέντρωση

70- 90%

1:10 δραστική έναντι σπόρων C. Diff.
1:100 δραστική έναντι Mtb, Norovirus
1:500 (100ppm) δραστική έναντι
vegetative bacteria

Sodium dichloroisocyanurate δισκία

Phenolic
Iodophor
Quaternary ammonium
* Αραίωση σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή

*
*
*

Μη κρίσιμος εξοπλισμός φροντίδας
• Απολύμανση μη κρίσιμου εξοπλισμού σε συγκεντρώσεις και
χρόνο που προτείνεται από τον κατασκευαστή και σύμφωνα
με οδηγίες της ΕΝΛ
▫ Χρόνος επαφής > 1 min. είναι συχνά αποτελεσματικός
• Καθαρισμός του μη κρίσιμου εξοπλισμού που είναι ορατά
λερωμένος προηγείται πάντα της απολύμανσης
• Απολύμανση σε τακτική βάση
▫ Μετά τη χρήση σε κάθε ασθενή, ή μια φορά ημερησίως ή
εβδομαδιαίως ανάλογα με τον εξοπλισμό και τις οδηγίες
της ΕΝΛ

Rutala WA et al. CDC Guideline for Disinfection & SterilizationIn Healthcare Facilities, 2008

Μη κρίσιμος εξοπλισμός φροντίδας
• Χρήση αποκλειστικού μη κρίσιμου εξοπλισμού για ασθενείς με
λοίμωξη ή αποικισμό από πολυανθεκτικά παθογόνα και
απολύμανση πριν την χρήση σε άλλον ασθενή
• Εάν δεν χρησιμοποιείται αποκλειστικός εξοπλισμός σε αυτούς
τους ασθενείς, η απολύμανση επιβάλλεται πριν τη πριν χρήση
σε οποιονδήποτε άλλο ασθενή.
• Απορρύπανση - απολύμανση και των ιατρικών μηχανημάτων
(Χ-Ray, υπέρηχος, καρδιογράφος) πριν χρήση σε οποιονδήποτε
άλλο ασθενή. Αυτό προυποθέτει ενημέρωση άλλων τμημάτων
(π.χ ακτινολογικό)

Rutala WA et al. CDC Guideline for Disinfection
& SterilizationIn Healthcare Facilities, 2008

Μη κρίσιμες επιφάνειες του
περιβάλλοντος
• Καθημερινό σκούπισμα των μεγάλων επιφανειών (πατώματα).
• Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση απλής σκούπας στους χώρους που
εξετάζονται και νοσηλεύονται ασθενείς. Επιτρέπεται η χρήση ηλεκτρικής
σκούπας που φέρει ειδικό φίλτρο ή η χρήση λαστιχένιου ταφ για τη συλογή
των απορριμάτων από το πάτωμα
• Καθημερινό σφουγγάρισμα μεγάλλων επιφανειών
• Απολυμάντε (ή καθαρίστε με απορρυπαντικό) άψυχες επιφάνειες του
περιβάλλοντος σε τακτική βάση και με μεγαλύτερη συχνότητα όταν είναι
εμφανώς λερωμένες
• Ακολουθείστε πάντα τις οδηγίες του κατασκευαστή
• Καθαρίστε τοίχους, παράθυρα και κουρτίνες όταν αυτά είναι ορατά
λερωμένα
• Χρησιμοποιείστε κατάλληλο απολυμαντικό σκεύασμα και συγκεντρώσεις
όταν νοσηλεύετε ασθενείς με πολυανθεκτικά παθογόνα

Rutala WA et al. CDC Guideline for Disinfection
& Sterilization In Healthcare Facilities, 2008

Μη κρίσιμες επιφάνειες του περιβάλλοντος
• Προετοιμάστε το απολυμαντικό ή απορρυπαντικό άμεσα πριν τη χρήση του και αντικαταστήστε
το διάλλυμα συχνά:
▫ Εάν χρησιμοποιείτε σφουγγάρισμα με σφουγγαρίστρα ακολουθείστε πιστά τη μέθοδο του
διπλού κουβά (Κόκκινος: Σφουγγάρισμα, Μπλε: Ξέβγαλμα) και αντικαταστήστε το διάλυμμα
ανά τρία δωμάτια (η αναλογία μικραίνει εάν το διάλυμμα ρυπανθεί νωρίτερα)
▫ Εάν χρησιμοποιείται η μέθοδος της εμποτισμένης πανέτας, χρησιμοποιείστε μια πανέτα ανά
δωμάτιο
▫ Το διάλυμμα πρέπει να αλλάζει συχνότερα των 60 παρεμβάσεων
• Απολυμάντε τον εξοπλισμό με διάλυμμα χλωρίνης στο τέλος κάθε βάρδιας και αφήστε να
στεγνώσει
• Το απορρυπαντικό είναι κατάλληλο για τον καθαρισμό επιφανειών σε περιοχές που δεν
εξετάζονται ή νοσηλεύονται ασθενείς

▫ Διαδρόμους, γραφεία,σαλόνια κλπ
Rutala WA et al. CDC Guideline for Disinfection
& Sterilization In Healthcare Facilities, 2008

Κηλίδες αίματος ή βιολογικών υγρών
▫ Φορέστε γάντια και προστατευτική πλαστική ποδιά
▫ Μην σφουγγαρίζετε απευθείας τη κηλίδα γιατί απλώνεται το
μολυσματικό υλικό
▫ Χρησιμοποιείστε απορροφητικό χαρτί πάνω στην κηλίδα
αίματος ή το ειδικό gel που στερεοποιεί τα υγρά ή κόκκους
χλωρίου
▫ Στη συνέχεια συλλέξτε με προσοχή το μολυσματικό υλικό
▫ Χρησιμοποιείστε απολυμαντικό δραστικό έναντι HIV ή HBV
 1:100 διάλυμμα χλωρίνης για μικρές κηλίδες
 1:10 διάλυμμα χλωρίνης για μεγάλες κηλίδες

▫ Ξεπλύντε με τρεχούμενο παγωμένο νερό το πανί
σφουγγαρίσματος και πλύντε το με απορρυπαντικό
▫ Απολυμάντε για 2 ώρες σε διάλυμα 1:10

Μέθοδοι Καθαρισμού
 Καθημερινός Καθαρισμός – Σκούπισμα και Σφουγγάρισμα
1.

Ηλεκτρική σκούπα
 Ειδικό φίλτρο
 Χαμηλό επίπεδο θορύβου
2.

1.

Πανί μιας χρήσεως

Σύστημα με πανί
 Αλλαγή ανά θάλαμο
 Πλύσιμο στο πλυντήριο
2.

Σύστημα διπλού κουβά
 Κόκκινος: Σφουγγάρισμα
 Μπλε: Ξέβγαλμα

Μη κρίσιμες επιφάνειες του
περιβάλλοντος
Αυξήστε τη συχνότητα απολύμανσης
• των επιφανειών στην περιοχή του ασθενή με
λοίμωξη ή αποικισμό από πολυανθεκτικά (κλίνη,
παρακλίνια μονάδα, κομοδίνο,τραπέζι,πολυθρόνα)
Αλλά
• και των μικρών συχνά αγγιζόμενων
επιφάνειες(“high-touch”) όπως πόμολα,
διακόπτες,κουμπί κλήσης,
σε περισσότερο από 2 φορές / βάρδια
Sehulster L et al. HICPAC Environmental
GuidelineMMWR Recomm Rep 2003;52(RR-10):1

Γεωγραφική απομόνωση

•Σε περίπτωση συννοσηλείας
ασθενών με πολυανθεκτικό
παθογόνο, οριοθετείστε την
περιοχή του ασθενή με φυσικά
όρια(πχ κόκκινη γραμμή ή
παραβάν)
•Το όριο αναπαριστά το δωμάτιο
του ασθενούς
•Η συχνότητα απολύμανσης των
συχνά αγγιζόμενων επιφανειών
αυξάνει ακόμη περισσότερο

Μέθοδοι Καθαρισμού
Τεχνικές – Υλικά – Εξοπλισμός
Χρωματική Κωδικοποίηση

2 φορές ημερησίως

2 φορές ημερησίως

1 φορά ημερησίως

1 φορά ημερησίως

Κόκκινος κουβάς με κόκκινο
wetex:
Λεκάνες και ουρητήρες
Κίτρινος κουβάς με κίτρινο
wetex:
Υπόλοιπα είδη υγιεινής
Μπλε κουβάς με μπλε wetex:
Κρεβάτια και κομοδίνα
Λευκός κουβάς με γκρι wetex:
Υπόλοιπα έπιπλα και
επιφάνειες

Παράγοντες που επηρρεάζουν την ελλιπή
εφαρμογή των ορθών πρακτικών καθαριότητας
απολύμανσης
•

Καθαριστές και νοσηλευτικό προσωπικό συχνά δεν συμφωνούν
ποιος πρέπει να καθαρίσει τι

•

Οι καθαριστές δεν συμμορφώνονται με τις οδηγίες

– Ποιο απορρυπαντικό/ απολυμαντικό να
χρησιμοποιήσουν
– Ποια συγκέντρωση πρέπει να χρησιμοποιηθεί
– Πόσο συχνά αλλάζει το διάλυμα ή το πανί καθαρισμού
•

Άλλοι παράγοντες

– Η ελλιπής επίβλεψη
– Η αποδυνάμωση του προσωπικού καθαριότητας

Για να πετύχουμε ικανοποιητική καθαριότητα
χρειάζεται να εξασφαλίζουμε:
• Ικανοποιητικό αριθμό καθαριστών
• Συμμετοχή αυτών στο πρόβλημα
άρα
ενημέρωση και εκπαίδευσή τους στην
ιδιαιτερότητα των ασθενών με λοίμωξη από
πολυανθεκτικά παθογόνα
• Απόλυτη συμμόρφωση στις ορθές πρακτικές καθαριότητας
• Αύξηση της συχνότητας καθαριότητας/ απολύμανσης
• Αύξηση της συχνότητας επιτήρησης
• Ύπαρξη διαδικασιών που να διαχωρίζουν ποιες πρακτικές
γίνονται από καθαριστές και ποιες από νοσηλευτικό
προσωπικό
Sehulster L et al. HICPAC Environmental Guideline MMWR Recomm Rep 2003;52(RR-10):1
Rutala WA et al. HICPAC Guideline for Disinfection and Sterilizationin Healthcare Facilities, 2008
Dumigan DG et al. Am J Infect Control 2010 (in press)

Μέθοδοι αξιολόγησης των πρακτικών
καθαριότητας
• Οπτική επιτήρηση
– Check list που εξασφαλίζει ότι όλες οι επιφάνεις
καθαρίστηκαν

• Σήμανση επιφανειών με φθορίζουσα ουσία η
οποία θα πρέπει να έχει αφαιρεθεί με την
διαδικασία καθαριότητας
• Καλιέργειες επιφανειών
• ATP bioluminescence
Griffith CJ et al. J Hosp Infect 2000;45:19
Cooper RA et al. Am J Infect Control 2007;35:338
Lewis T et al. J Hosp Infect 2008;69:156
Dancer SJ J Hosp Infect 2009;73:378

Checklist * για καθημερινή καθαριότητα
των συχά αγγιζόμενων επιφανειών
Κλίνη
Τροχήλατο τραπέζι , κομοδίνο
τηλεκοντόλ
Κουμπί κλήσης
τηλέφωνο
Μπάνιο :

μπάρες στήριξης

κάθισμα τουαλέτας
βρύσες
Διακόπτες
Πόμολα
*Τοποθετείται στην πόρτα δωματίου ασθενούς με MDRO λοίμωξη ή
αποικισμό

Απόβλητα
 Κυτίο μολυσματικών ιατρικών αποβλήτων τοποθετείται μέσα στον θάλαμο
ενός ασθενή με λοίμωξη ή αποικισμό από πολυανθεκτικό παθογόνο
 Το κυτίο είναι κίτρινου ή κόκκινου χρώματος ανάλογα με τη μέθοδο που
ακολουθεί η μονάδα για τα αμιγώς μολυσματικά ιατρικά απόβλητα
 Κανένα ιατρικό απόβλητο που προέρχεται από αυτόν τον ασθενή δεν
απορρίπτεται σε μαύρο σάκο ακόμη και αν δεν φέρει αίμα ή άλλα βιολογικά
υγρά του ασθενούς
 Ο προστατευτικός εξοπλισμός που έχει χρησιμοποιηθεί από τον
επαγγελματία υγείας απορρίπτεται στο ίδιο κυτίο και όχι σε άλλα κυτία
μολυσματικών που βρίσκονται εκτός του θαλάμου.
 Το περιεχόμενο του κυτίου δεν πρέπει να ξεπερνά τα ¾ πλήρωσής του
 Η αποκομιδή από τον καθαριστή γίνεται πάντα με γάντια. Εάν τα γάντια
αγγίξουν το περιεχόμενο του κυτίου, αφαιρούνται και απορρίπτονται στον
εσωτερικό σάκο ενώ χρησιμοποιείται δεύτερο ζεύγος γαντιών για να κλείσει
το χάρτινο μέρος.
 Κατά τη μεταφορά του κυτίου στον ανελκυστήρα ή στον χώρο προσωρινής
αποθήκευσης δεν θα πρέπει να αγγίζεται καμία επιφάνεια (πόμολα, κομβία
ανελκυστήρα) με τα γάντια
 Στο κυτίο αναγράφεται η ημερομηνία, η ώρα συλλογής και το τμήμα
προέλευσης

Αιχμηρά αντικείμενα

• Δεν τοποθετείται περιέκτης αιχμηρών μέσα στον θάλαμο του
ασθενή. Ο κίνδυνος ατυχήματος είναι πολύ μεγάλος για τον
ασθενή, τους συνοδούς και τους επαγγελματίες υγείας
• Τα χρησιμοποιημένα αιχμηρά απορρίπτονται αρχικά σε
νεφροειδές και στη συνέχεια με ιδιαίτερη προσοχή ή με τη
χρήση λαβίδας απορρίπτονται στον περιέκτη αιχμηρών

Διαχείριση ιματισμού
Η συλλογή του ρυπαρού ιματισμού θα πρέπεινα γίνεται κατά τέτοιο τρόπο που
να προλαμβάνεται η μίανση του αέρα με παθογόνους μικροοργανισμούς και
η μόλυνση των ατόμων που χειρίζονται τον ιματισμό αυτό
Η χρήση γαντιών και προστατευτικής ποδιάς κρίνεται αναγκαία.
Η απομάκρυνση του ιματισμού από την κλίνη του ασθενούς γίνεται
με τις τεχνικές του τυλίγματος ή του διπλώματος από τις 4 γωνίες.
Ο ιματισμός τοποθετείται σε σάκους μέσα στο θάλαμο νοσηλείας των ασθενών ή σε
τροχήλατο που μεταφέρεται στον τόπο όπου έχει χρησιμοποιηθεί ο ιματισμός.
Το περιεχόμενο του σάκου δεν πρέπει να ξεπερνά τα 2/3.
Κατά τη συλλογή του χρησιμοποιημένου ιματισμού μπορεί να γίνει διάκριση
«ρυπαρού» και «μιασμένου» από αίμα ή από άλλα πιθανώς μολυσματικά βιολογικά
υγρά ιματισμού.

Ο ιματισμός που έχει ρυπανθεί με αίμα ή άλλα βιολογικά υγρά τοποθετείται και
μεταφέρεται σε στεγανούς σάκους καλής ποιότητας που εμποδίζουν τη διαρροή και
είναι διαφορετικού χρώματος ή φέρουν το σήμα της βιοεπικινδυνότητας
Η μεταφορά του ρυπαρού ιματισμού από τα κλινικά μήματα γίνεται σε καλά
κλεισμένους σάκους με κλειστό τροχήλατο καρότσι

ΑΙΧΜΗΡΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ
ΠΡΟΣΟΧΗ :Η παρουσία χρησιμοποιημένων αιχμηρών
αντικειμένων μέσα στον ρυπαρό ιματισμό συνιστά μείζον
πρόβλημα γιατί αποτελεί :

►Σοβαρό επαγγελματικό κίνδυνο
► Αιτία μηχανικών βλαβών των

μηχανημάτων των πλυντηρίων

Καθήκοντα προσωπικού καθαρισμού
 Εκτελεί τις εργασίες σύμφωνα με τις οδηγίες για κάθε χώρο
 Τηρεί αυστηρά τους κανόνες προστασίας λοιμώξεων
 Δεν αναμειγνύει ποτέ απολυμαντικό με απορρ
 Μετακινεί και επανατοποθετεί αντικείμενα για την σωστή εκτέλεση των
εργασιών.
 Χρησιμοποιεί τα υλικά που έχουν καθοριστεί με τον ειδικό εξοπλισμό.
 Ελέγχει την επάρκεια υλικών και ενημερώνει για βλάβες.
 Δίνει ιδιαίτερη προσοχή σε χώρους που βρίσκονται ασθενείς.

 Συμμετέχει σε εκπαιδευτικά σεμινάρια.
 Στο τέλος φροντίζει για την τακτοποίηση του χώρου και του εξοπλισμού
 Ακολουθεί το ωράριο στο πρόγραμμα εργασίας του.
 Ακολουθεί τις γενικές διαδικασίες και κανονισμούς του νοσοκομείου.

