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1.1 ΚΩ∆ΙΚΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΚΑΙ ∆ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ. 

ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΟ ∆ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 216/25-7-2001 , ΚΩ∆ΙΚΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 

∆ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ,ΦΕΚ 167, ΤΕΥΧΟΣ Α  

Άρθρο1  
   Ο Νοσηλευτής οφείλει να αποτελεί υπόδειγµα έντιµου και άµεµπτου ατόµου σε όλες τις 
εκδηλώσεις της ζωής του και να προστατεύει την αξιοπρέπεια του νοσηλευτικού 
επαγγέλµατος.  
  Οφείλει γενικά να πράττει καθετί που επιβάλλει το καθήκον του, σύµφωνα µε τα 
σύγχρονα επιστηµονικά δεδοµένα, τις αρχές της ηθικής και της δεοντολογίας, τις 
διατάξεις του παρόντος κώδικα και τις διατάξεις που αφορούν στην άσκηση του 
νοσηλευτικού επαγγέλµατος. 
 
Άρθρο2  
  Πρωταρχική µέριµνα του νοσηλευτή κατά την παροχή των υπηρεσιών του είναι η 
κάλυψη των αναγκών του ανθρώπου ως βιοψυχοκοινωνικής και πνευµατικής οντότητας.  
  Με αποκλειστικό γνώµονα το συµφέρον του ασθενή, στα πλαίσια της πρόληψης, 
διάγνωσης, θεραπείας, αποκατάστασης και ανακούφισης από τον πόνο, οφείλει ο 
νοσηλευτής να χρησιµοποιεί το σύνολο των επιστηµονικών και επαγγελµατικών του 
γνώσεων και δεξιοτήτων και την εµπειρία του, διατηρώντας σε κάθε περίπτωση την 
επιστηµονική και επαγγελµατική του ανεξαρτησία.  
 
Άρθρο 3  
  Ιδιαίτερο καθήκον του νοσηλευτή αποτελεί η φροντίδα του ασθενή, µε τη δηµιουργία του 
κατάλληλου θεραπευτικού περιβάλλοντος ώστε ο ασθενής να απολαµβάνει τη µέγιστη 
δυνατή σωµατική, ψυχική και πνευµατική υγεία.  
 

Άρθρο4  
  Ο Νοσηλευτής πρέπει κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του να απέχει από κάθε 
πράξη ή παράλειψη που είναι δυνατόν να δηµιουργήσει την υπόνοια ότι καταφεύγει σε 
παραπλάνηση ή εξαπάτηση των ασθενών, προσέλκυση πελατείας, προσωπική 
διαφήµιση, συνεταιρισµό µε άτοµα που δεν ασκούν το επάγγελµα, συγκάλυψη ατόµων 
που ασκούν µη νόµιµα το επάγγελµα ή αθέµιτο ανταγωνισµό συναδέλφων.  
 

Άρθρο5  
  Ο Νοσηλευτής οφείλει απόλυτο σεβασµό στην προσωπικότητα, την αξιοπρέπεια και την 
τιµή του ασθενή. Οφείλει να λαµβάνει κάθε µέτρο που προάγει, αλλά και να απέχει από 
κάθε ενέργεια που είναι δυνατό να θίξει το αίσθηµα της προσωπικής ελευθερίας και την 
ελεύθερη βούληση του ασθενή.  
 
Άρθρο6  
  Ο Νοσηλευτής οφείλει να προσφέρει ισότιµα προς όλους τους ασθενείς την ίδια 
φροντίδα, επιµέλεια και αφοσίωση, ανεξάρτητα από τις θρησκευτικές, ιδεολογικές ή άλλες 
πεποιθήσεις τους, την κοινωνική και την οικονοµική τους κατάσταση ή τη βαρύτητα της 
νόσου.  
 
Άρθρο7  
  Ο Νοσηλευτής οφείλει απεριόριστο σεβασµό στην αξία της ανθρώπινης ζωής, λαµβάνει 
κάθε µέτρο για τη διάσωση ή διατήρησή της και απέχει από κάθε ενέργεια που είναι 
δυνατό να τη θέσει σε κίνδυνο.  
 
Άρθρο8  
  Ο Νοσηλευτής οφείλει να παρέχει τις υπηρεσίες του µε αποκλειστικό γνώµονα το 
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συµφέρον του ασθενή, στα πλαίσια και όρια των καθηκόντων του, σύµφωνα µε τα 
δεδοµένα της νοσηλευτικής επιστήµης και τις διατάξεις που αφορούν την άσκηση του 
επαγγέλµατος, αποφεύγοντας οποιαδήποτε µη ενδεδειγµένη ή πειραµατική διαγνωστική 
ή θεραπευτική µέθοδο.  Για το σκοπό αυτό, ο Νοσηλευτής οφείλει να ενηµερώνεται και να 
βελτιώνει τις δεξιότητές του στα πλαίσια της συνεχιζόµενης εκπαίδευσης.  
 
Άρθρο9  
  Ο Νοσηλευτής οφείλει να παρέχει τη συνδροµή του στον ασθενή µε κάθε θεµιτό µέσο 
και να τον προστατεύει από οποιαδήποτε βλάβη ή κίνδυνο στο χώρο παροχής των 
υπηρεσιών του, δηµιουργώντας ένα ασφαλές περιβάλλον.  Οφείλει επίσης να 
διαφυλάττει τα ατοµικά δικαιώµατα του ασθενή και να αποτρέπει µε κάθε δυνατό µέσο 
οποιαδήποτε µορφή παραβίασής τους.  
 

Άρθρο10  
  Ο Νοσηλευτής, σεβόµενος την προσωπικότητα του ασθενή, πρέπει να παρέχει τη 
συνδροµή του για την ορθή ενηµέρωση του ασθενή αναφορικά µε την πρόγνωση, τη 
διάγνωση, τη θεραπεία, τους ενδεχόµενους κινδύνους και τα οφέλη, πριν από τη 
διενέργεια κάθε νοσηλευτικής ή ιατρικής πράξης.  
 
Άρθρο11  
  Ο Νοσηλευτής οφείλει απεριόριστο σεβασµό στην ιδιωτική ζωή του ασθενή και απέχει 
από κάθε πράξη ή παράλειψη που είναι δυνατό να βλάψει τον απόρρητο χαρακτήρα των 
κάθε είδους πληροφοριών των οποίων λαµβάνει γνώση κατά την άσκηση των 
καθηκόντων του.  
 
Άρθρο12  
 
  Ο Νοσηλευτής οφείλει να διατηρεί άριστες σχέσεις µε τους συναδέλφους Νοσηλευτές, 
τους ιατρούς και το λοιπό προσωπικό κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, 
παραµερίζοντας κάθε διαφορά µε γνώµονα το συµφέρον του ασθενή και την εύρυθµη 
λειτουργία του φορέα παροχής υπηρεσιών. Οφείλει να σέβεται και να τιµά τους 
συναδέλφους Νοσηλευτές κάθε βαθµίδος, εκπαίδευσης, ή ειδίκευσης, τηρώντας την 
ιεραρχία.  
 
Άρθρο13  
  Ο Νοσηλευτής οφείλει να σέβεται και να συνεργάζεται αρµονικά µε τους ιατρούς, 
ακολουθώντας µε ακρίβεια τις ιατρικές οδηγίες, διατηρώντας συγχρόνως την 
επιστηµονική του ανεξαρτησία και την ιδιότητά του ως ισότιµου µέλους της θεραπευτικής 
οµάδας.  
 
Άρθρο14  
  Απαγορεύεται στο Νοσηλευτή να προβαίνει σε επικρίσεις ή αποδοκιµασίες του έργου 
των συναδέλφων του, των ιατρών και του λοιπού προσωπικού.  
 
Άρθρο15  
  Ο Νοσηλευτής οφείλει να παρέχει τις υπηρεσίες του και τη συνδροµή του στις δηµόσιες 
αρχές για την προαγωγή και διαφύλαξη της δηµόσιας υγείας, τόσο στα πλαίσια της 
κοινοτικής νοσηλευτικής όσο και κατά την παροχή νοσηλευτικών υπηρεσιών γενικότερα, 
σύµφωνα µε τους κανόνες της επιστήµης και τις κείµενες διατάξεις.  
 
Άρθρο16  
  Ο Νοσηλευτής που ασχολείται µε την έρευνα οφείλει να τηρεί τις γενικές αρχές ηθικής 
και δεοντολογίας κατά την διενέργεια κάθε επιδηµιολογικής, κλινικής ή άλλης έρευνας, 
όπως αυτές ορίζονται στους διεθνείς κώδικες και διατυπώνονται ειδικότερα από την 



4 

 

αρµόδια επιτροπή ηθικής και δεοντολογίας. Επίσης οφείλει να λαµβάνει ιδιαίτερη µέριµνα 
για το σεβασµό των ατοµικών δικαιωµάτων των ατόµων που συµµετέχουν µε τη 
συναίνεσή τους σε επιστηµονική έρευνα, για την επιστηµονική ακρίβεια των 
αποτελεσµάτων της έρευνας και για την τήρηση του νοσηλευτικού απορρήτου.  
 
Άρθρο17  
  Ο Νοσηλευτής δεν µπορεί να συνδυάζει την έρευνα µε τις νοσηλευτικές φροντίδες εκτός 
της περίπτωσης που αυτή η έρευνα µπορεί να προσφέρει διαγνωστικά ή θεραπευτικά 
στον ασθενή.  
 
Άρθρο18  
  Η παροχή νοσηλευτικών φροντίδων απαιτεί, σε όλες τις περιστάσεις, το σεβασµό της 
ζωής, της αξιοπρέπειας και της ελεύθερης επιλογής του ασθενή. Σε περίπτωση ανίατης 
ασθένειας που βρίσκεται στο τελικό στάδιο µπορεί η νοσηλευτική φροντίδα να 
περιοριστεί στην ανακούφιση του φυσικού και ηθικού πόνου του ασθενή, παρέχοντάς του 
την κατάλληλη υποστήριξη και διατηρώντας, κατά το δυνατόν την ποιότητα της ζωής του. 
Αποτελεί υπέρτατο χρέος του νοσηλευτή να συµπαρίσταται στον ασθενή µέχρι το τέλος 
και να δρα µε τρόπο, ώστε να του επιτρέπει τη διατήρηση της αξιοπρέπειάς του.  
 
Άρθρο19  
  Ο Νοσηλευτής που µετέχει στη διαδικασία πιστοποίησης του θανάτου, κατά τα 
οριζόµενα στο άρθρο 12 του Ν. 2737/1999 (Α' 174), παρέχει τη συνδροµή του στο 
ιατρικό έργο και λαµβάνει κάθε απαραίτητο µέτρο προκειµένου να διαπιστωθεί ότι 
τηρήθηκαν οι κείµενες διατάξεις.  
 
Άρθρο20  
  Ο Νοσηλευτής οφείλει να παρέχει στον ασθενή, µετά από αίτησή του, κάθε χρήσιµη 
πληροφορία στα θέµατα της αναπαραγωγής στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων του. 
Σύµφωνα µε τη νοσηλευτική ηθική, ο Νοσηλευτής εξαιτίας των προσωπικών του 
πεποιθήσεων έχει τη δυνατότητα αποχής από τη διαδικασία αναπαραγωγής ή διακοπής 
της κύησης.  
 
Άρθρο21  
Υποχρεώσεις στα πλαίσια της Παιδιατρικής Νοσηλευτικής  
 
  Η προσωπικότητα και η βούληση του παιδιού-ασθενή πρέπει να λαµβάνεται υπόψη στα 
πλαίσια της νοσηλευτικής φροντίδας και να επιδιώκεται η λήψη της συναίνεσης ιδιαίτερα 
των εφήβων.  
 
Άρθρο22  
Υποχρεώσεις στα πλαίσια της Ψυχιατρικής Νοσηλευτική 
 
  Ο Νοσηλευτής οφείλει τον απαραίτητο σεβασµό στην προσωπικότητα του ψυχιατρικού 
ασθενή λαµβάνοντας υπόψη τη βούλησή του στις περιπτώσεις εκείνες που είναι σε θέση 
να την εκφράσει.  
 
Άρθρο23  
Υποχρεώσεις στα πλαίσια της Κοινοτικής Νοσηλευτικής  

 Ο Νοσηλευτής οφείλει στα πλαίσια της Κοινοτικής Νοσηλευτικής να παρέχει τις 
διαγνωστικές, θεραπευτικές και υποστηρικτικές νοσηλευτικές υπηρεσίες του σε στενή 
συνεργασία µε την οµάδα υγείας, το φορέα στα πλαίσια του οποίου γίνεται η παροχή, 
καθώς και τις δηµόσιες αρχές για την προστασία της δηµόσιας υγείας.  
 
Άρθρο24  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγµατος αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της 
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Κυβερνήσεως.  
Στον Υφυπουργό Υγείας και Πρόνοιας αναθέτουµε τη δηµοσίευση και εκτέλεση του 
παρόντος διατάγµατος.  
 

1.2  ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ.  

Οι εργαζόµενοι όλων των ειδικοτήτων στο χειρουργείο υποχρεούνται να 
συµµορφώνονται µε τον Κώδικα Κατάστασης ∆ηµοσίων Πολιτικών ∆ιοικητικών 
Υπαλλήλων Ν.Π.∆.∆.  Ν.3528/07 (ΦΕΚ 26 Α/9-2-2007) , καθώς και µε τις εκάστοτε 
αναθεωρήσεις, τροποποιήσεις και παραρτήµατα αυτού.  

1.3 ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ. 

 
1. Κάθε εργαζόµενος στο Χειρουργείο οφείλει να: 

• Συµπεριφέρεται ως µέλος οµάδας.  
• ∆έχεται την κριτική και τις παρατηρήσεις των Προϊσταµένων του.  
• Τηρεί το ωράριο εργασίας.  
• Σέβεται τους συνεργάτες του και αποφεύγει τα αρνητικά σχόλια γι' αυτούς.  
• Αποφεύγει συζητήσεις και κριτική για τις ικανότητες και την συµπεριφορά των 

συνεργατών του.  
• Αναγνωρίζει την προσφορά όλων των µελών της οµάδας.  

     2.   Κάθε εργαζόµενος στο Χειρουργείο οφείλει να: 

• Σέβεται την προσωπικότητα του αρρώστου.  
• Αποφεύγει την παροχή πληροφοριών κάθε είδους που αφορούν την εγχείρηση 

του αρρώστου, το προσωπικό και συµβάντα στο Χειρουργείο εκτός αν η παροχή 
πληροφοριών είναι αρµοδιότητα του.  

• Είναι ενδεδυµένος σύµφωνα µε τις οδηγίες ενδυµασίας του σχετικού 
πρωτοκόλλου. 

 

2.  ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ  

Οι συνθήκες που πρέπει να υπάρχουν στα χειρουργεία είναι οι εξής: 

• Θετική πίεση καθ’ όλες τις ώρες. 
• Θερµοκρασία των αποδυτηρίων και των κοινόχρηστων WC 22oC 
• Θερµοκρασία στις αίθουσες επεµβάσεων 21oC-50% υγρασία και  24oC-60%  

υγρασία. 
• Στους βοηθητικούς χώρους των αιθουσών επεµβάσεων (εκτός της 

ανάνηψης) 21oC- 50% υγρασία και  24oC-60%  υγρασία. 
• Στην ανάνηψη 24oC- 50% υγρασία και  24oC-60%  υγρασία.-50% υγρασία, 

24oC-55%  υγρασία. 
• Στους υπόλοιπους χώρους του τµήµατος χειρουργείων 24oC - 50% υγρασία 

και  24oC-60%  υγρασία. 
• Ρυθµός αλλαγής αέρα 20εναλλαγές/ ανά ώρα για τις αίθουσες και 

10εναλλαγές ανά/ h στους υπόλοιπους χώρους. 
• Φίλτρα τάξεως Η14 σύµφωνα µε το ΕΝ1822. 
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• Η στάθµη του θορύβου στους χώρους δεν θα ξεπερνάει τα 40db. 

Υφίσταται ιδιαίτερη κλιµατιστική µονάδα ΚΚΜ για κάθε 2 αίθουσες επεµβάσεων 
µε τους βοηθητικούς τους χώρους (π.χ νιπτήρες, χώρες προνάρκωσης). Ειδικότερα στο 
χώρο του Γ.Ν.Α Λαϊκό οι αίθουσες συνδέονται µε τις ακόλουθες κεντρικές κλιµατιστικές 
µονάδες (ΚΚΜ). 

Για το χειρουργείο γενικής χειρουργικής: 
• ΚΚΜ 1- χειρουργική αίθουσα 1 (χ1) 
• ΚΚΜ 2- χ. αίθουσα 2-3 (χ2-χ3) 
• ΚΚΜ 3- χ. αίθουσα 4-6 (χ4-χ6) 
• ΚΚΜ 4- χ. αίθουσα 5-7 (χ5-χ7) 

      Για το χειρουργείο ειδικοτήτων :           

• ΚΚΜ 8-χ. αίθουσα 8-9 (χ8-χ9) 
• ΚΚΜ 9- Χ. αίθουσα 10-11 (χ10-χ11) 

Η διαφορά θερµοκρασίας µεταξύ 2 διασυνδεόµενων στην ίδια ΚΚΜ αιθουσών 
δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τους 1,5oC (difT:1,5oC). 

 

3. ΖΩΝΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ  

 Ζώνη ελεύθερης κυκλοφορίας (Νο 3)περιλαµβάνει:  

1. Είσοδος, έξοδος προσωπικού και ασθενών.  
2.  Σηπτικό Χειρουργείο.  
3. Ακάθαρτος διάδροµος.  
4. Χώροι συλλογής και αποµάκρυνσης ακαθάρτων.  
5.  Γραφείο Συντονιστών Αναισθησιολογικού & Αναισθησιολόγων Ιατρών.  
6. Γραφείο Γραµµατείας Χειρουργείων.  
7. Χώρος στάθµευσης κρεβατιών και φορείων ασθενών.  
8.  Αποδυτήρια προσωπικού.  

 
Ηµιαπαγορευµένη ζώνη κυκλοφορίας (Νο 2) περιλαµβάνει:  

1. Χώρος υποδοχής αρρώστου.  
2.  Μονάδα ανάνηψης.  
3.  Γραφεία Προϊστάµενων Χειρουργείου.  
4. Γραφείο Προϊσταµένης Αναισθησιολογικού Τµήµατος.  
5.  Χώρος ανάπαυσης προσωπικού.  
6.  Αποθήκες εξοπλισµού & αναλωσίµων.  
7.  Βοηθητικοί εσωτερικοί χώροι.  
8. ∆ιάδροµοι που περιλαµβάνονται µεταξύ των παραπάνω χώρων.  

 
Απαγορευµένη ζώνη κυκλοφορίας (Νο 1) περιλαµβάνει:  

1. Αίθουσα νιπτήρων.  
2.  Αίθουσα αποστειρωµένου υλικού και προετοιµασίας τραπεζιών εργαλείων 
3.  Αίθουσα Χειρουργείου. 
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Άσηπτη ζώνη (Νο 0) περιλαµβάνει:  

1. Εγχειρητικό πεδίο.  
 
 

 
A. Ο∆ΗΓΙΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ 

Κυκλοφορία χωρίς περιορισµούς στην ζώνη µε πράσινη σήµανση (ζώνη ελεύθερης 
κυκλοφορίας) 

Εισέλθετε στην ζώνη µε πορτοκαλί σήµανση (ηµι-απαγορευµένη ζώνη) µόνο µε 
χειρουργικό ρουχισµό και µόνο αν είστε εξουσιοδοτηµένο προσωπικό ή ασθενής.  

Εισέλθετε στην ζώνη µε κόκκινη σήµανση (απαγορευµένη ζώνη) µόνο µε χειρουργικό 
ρουχισµό και µάσκα. Μόνο εξουσιοδοτηµένο προσωπικό.   

 
Β. Ο∆ΗΓΙΕΣ ΕΝ∆ΥΜΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ 
 

Εισέλθετε στην ηµι- φυλασσόµενη ή φυλασσόµενη ζώνη του χειρουργείου ενδεδυµένοι µε 
ενδυµασία προορισµένη για τους ειδικούς αυτούς χώρους. 

Αλλάζετε καθηµερινά χειρουργικό ρουχισµό. 

Μην πλένετε τον χειρουργικό ρουχισµό σε οικιακά πλυντήρια 

Αλλάξτε χειρουργικό ρουχισµό όταν είναι εµφανώς βρεγµένος ή λερωµένος 

Μην φυλάτε χρησιµοποιηµένο χειρουργικό ρουχισµό στις ντουλάπες σας 

Μην φοράτε ρουχισµό που έχει πέσει στο δάπεδο 

Ρίχνετε τον χρησιµοποιηµένο χειρουργικό ρουχισµό µιας χρήσης σε ειδικό κάδο και όχι στο 
πάτωµα 

Μην µεταφέρετε εντός ηµι- απαγορευµένης και απαγορευµένης ζώνης κοινά ενδύµατα και 
ιατρικές ποδιές. 

Μην εξέρχεστε του χώρου των χειρουργείων και επανέρχεστε πάλι µε τα ίδια χειρουργικά 
ενδύµατα. 

Εισέρχεστε στην ηµι- απαγορευµένη ζώνη µε χειρουργικό ρουχισµό και κάλυµµα κεφαλής. 

Εισέρχεστε στην ηµι- απαγορευµένη ζώνη µε χειρουργικό ρουχισµό , κάλυµµα κεφαλής και 
µάσκα όταν έχουν ανοιχτεί αποστειρωµένα πακέτα.  

Φορέστε σωστά την χειρουργική µάσκα και αφαιρέστε την µετά από κάθε χρήση πιάνοντάς 
την µόνο από τα κορδόνια. 

Μην κρεµάτε την µάσκα στο λαιµό ή την βάζετε στην τσέπη σας. 
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Μην εισέρχεστε στην ηµι- απαγορευµένη και απαγορευµένη ζώνη φορώντας ρολόγια και 
κοσµήµατα.  

∆ιατηρείτε τα νύχια σας κοντά , καθαρά και υγιή. 

Μην φοράτε τεχνητά νύχια  

Χρησιµοποιήστε τα αποστειρωµένα γάντια για την πραγµατοποίηση άσηπτων 
διαδικασιών.  

Χρησιµοποιήστε µη αποστειρωµένα γάντια για όλες τις άλλες διαδικασίες. 

Φορέστε προστατευτικά γυαλιά και µάσκες όταν πρόκειται να πραγµατοποιήσετε ενέργειες 
οι οποίες ενδέχεται να έχουν τον κίνδυνο διασποράς υγρών. 

Αντικαταστήσετε άµεσα προστατευτικά υλικά που έχουν µολυνθεί. 

 
4. ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ  

 
4.1Προϊστάµενος Νοσηλευτής Χειρουργείου 
1. Επιβλέπει την τήρηση του Εσωτερικού Κανονισµού του Χειρουργείου από το 

ιατρονοσηλευτικό προσωπικό και έχει την ευθύνη να µεριµνά για την εφαρµογή των 
γραπτών πρωτοκόλλων, των πολιτικών και των διαδικασιών . 

2. Ευθύνεται κύρια για τον έγκαιρο εφοδιασµό του Χειρουργείου σε υλικά και 
αναλώσιµα, την επάρκεια αποστειρωµένου υλικού και ιµατισµού. 

3. Καταρτίζει και συντάσσει το εβδοµαδιαίο και µηνιαίο πρόγραµµα εργασίας του 
προσωπικού του χειρουργείου. 

4. Ελέγχει το πρόγραµµα των χειρουργείων και την τήρηση των αρχείων και βιβλίων 
του Χειρουργείου. 

5. Ενηµερώνει το προσωπικό για την εργασία την οποία καθηµερινά θα εκτελέσει, τον 
τρόπο, το χρόνο, το χώρο και την αιτιολογία της. 

6. Παρακολουθεί επί τόπου τον τρόπο και την ακρίβεια εκτέλεσης των καθηκόντων 
που ανέθεσε και ανάλογα αξιολογεί το προσωπικό. 

7. Φέρει την ευθύνη για τον έλεγχο της ποιότητας της νοσηλευτικής πρακτικής του 
τµήµατος, ο οποίος περιλαµβάνει καθήκοντα όπως η αναφορά επικίνδυνης 
έλλειψης προσωπικού και η επιβολή κατάλληλων πειθαρχικών µέτρων. 

8. Ελέγχει την τήρηση της άσηπτης τεχνικής και της αποστείρωσης καθώς και την 
καθαριότητα του χώρου, µε σκοπό την πρόληψη χειρουργικών λοιµώξεων. 

9. Μαζί µε τον Κλινικό Εκπαιδευτή του χειρουργείου προγραµµατίζει την εκπαίδευση 
των φοιτητών και την συνεχιζόµενη εκπαίδευση και επιµόρφωση του προσωπικού 
του. 

10. Καθοδηγεί και ενθαρρύνει το προσωπικό να αναπτύξει πρωτοβουλία και 
συναίσθηση ευθύνης. 

11. Ερευνά για την εξεύρεση λύσεων στα προκύπτοντα προβλήµατα και διαχειρίζεται 
τυχόν προκύπτουσες συγκρούσεις µεταξύ προσωπικού εντός της µονάδας. 

12. Παρακολουθεί και επιτηρεί την ασφάλεια του περιβάλλοντος του Χειρουργείου, 
την πρόληψη ατυχηµάτων ασθενών και προσωπικού. 

13. Μεριµνά για τη διενέργεια επισκευών του εξοπλισµού και του χώρου. 
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14. Παρακολουθεί τη γενική διακίνηση και τις λεπτοµέρειες της νοσηλείας των 
ασθενών στο Χειρουργείο, κατευθύνει την ανταλλαγή νοσηλευτικών πληροφοριών 
µεταξύ Χειρουργείου και άλλων τµηµάτων του νοσοκοµείου αν χρειαστεί . 

15. Είναι µέλος της Επιτροπής Χειρουργείου. Λαµβάνει επίσης µέρος σε άλλες 
Επιτροπές ανάλογα την περίπτωση, για την µελέτη προβληµάτων, τη 
διεκπεραίωση εκπαιδευτικών προγραµµάτων και επιτροπές για την προµήθεια 
υλικών και εξοπλισµού του τµήµατός του ή άλλων εντός του Χειρουργικού του 
Τοµέα. 
 

4.2 Αναπληρωτής Προϊστάµενος Χειρουργείου 

1. Αναφέρεται στον Προϊστάµενο Νοσηλευτή Χειρουργείου & τον αναπληρώνει όταν 
αυτός λείπει. 

2. Ευθύνεται για τον συντονισµό των Χειρουργείων, ώστε να µην υπάρχει νεκρός 
χρόνος µεταξύ των επεµβάσεων. 

3. Απαλλάσσεται από άλλη υπηρεσία (των νοσηλευτικών καθηκόντων του 
εργαλειοδοσίας και κυκλοφορίας ) όταν το πρόγραµµα το επιτρέπει. 

4. Ευθύνεται για την παραλαβή των αρρώστων από τα Νοσηλευτικά Τµήµατα, την 
Μονάδα Εντατικής Θεραπείας ή το Τµήµα Επειγόντων Περιστατικών, τον έλεγχο 
της προεγχειρητικής ετοιµασίας και των στοιχείων του ασθενούς. 

5. Ευθύνεται για την παραλαβή του φακέλου του ασθενούς και την  προώθηση των 
διαφόρων εντύπων στα αρµόδια πρόσωπα. 

6. Συντονίζει την επικοινωνία µε τα άλλα Νοσηλευτικά Τµήµατα, Εργαστήρια, Τµήµα 
Κεντρικής Αποστείρωσης, Τράπεζα Αίµατος, Φαρµακείο κλπ. 

7. Παρακολουθεί και επιτηρεί την ασφάλεια του περιβάλλοντος του Χειρουργείου, την 
πρόληψη ατυχηµάτων ασθενών και προσωπικού και την πρόληψη λοιµώξεων. 

8. Συνεργάζεται µε τον Προϊστάµενο Νοσηλευτή Χειρουργείου, για τον έγκαιρο 
εφοδιασµό του Χειρουργείου σε υλικά και αναλώσιµα, την επάρκεια 
αποστειρωµένου υλικού και ιµατισµού. 

9. Βοηθά τον Προϊστάµενο Νοσηλευτή Χειρουργείου, στον έλεγχο της τήρησης της 
άσηπτης τεχνικής και της αποστείρωσης καθώς και της καθαριότητας του χώρου. 

10. Συνεργάζεται µε το Αναισθησιολογικό Τµήµα για την αποχώρηση του αρρώστου 
από το Χειρουργείο προς την Ανάνηψη ή τα Νοσηλευτικά τµήµατα. 

4.3 Κλινικός Εκπαιδευτής Χειρουργείου 

∆εν νοείται οργανωµένο χειρουργείο σε τριτοβάθµιο Νοσηλευτικό Ίδρυµα, που φιλοδοξεί 
κατά δήλωσή του, να είναι κορυφαίο στην παροχή υπηρεσιών υγείας και που δέχεται 
φοιτητές ιατρικής και νοσηλευτικής για πρακτική εκπαίδευση, που να µην διαθέτει κλινικό 
εκπαιδευτή χειρουργείου. Ο κλινικός εκπαιδευτής χειρουργείου πρέπει να έχει κατά 
προτίµηση µετεκπαίδευση σε αρχές και µεθόδους διδασκαλίας. Επειδή όµως το προσόν 
αυτό δεν διατίθεται πάντα από κάποιον υπάλληλο, τα καθήκοντα του εκπαιδευτή ασκεί 
έµπειρος διπλωµατούχος νοσηλευτής, υπό την παρακολούθηση και κατεύθυνση του 
∆ιευθυντή του Νοσηλευτικού Τοµέα και του Προϊστάµενου του χειρουργείου.  
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Ο κλινικός εκπαιδευτής χειρουργείου: 

1. Συνεργάζεται µε τον Προϊστάµενο Χειρουργείου για τον προγραµµατισµό της 
συνεχιζόµενης εκπαίδευσης των νοσηλευτών χειρουργείου  και τον ενηµερώνει 
σχετικά µε την πορεία της εκπαίδευσης. 

2. Συνεργάζεται στενά µε τον Προϊστάµενο του Χειρουργείου, τον Τοµεάρχη 
Χειρουργείου, Ιατρούς και Νοσηλευτές Χειρουργείου. 

3. Εκπαιδεύει το νέο ανειδίκευτο νοσηλευτικό προσωπικό και τους φοιτητές. 
4. Ευθύνεται για την προετοιµασία του προγράµµατος των µαθηµάτων, την επιλογή 

των µέσων και του εκπαιδευτικού υλικού. Ευθύνεται επίσης για την εκτέλεση, τη 
διδασκαλία και τον συντονισµό του προγράµµατος εκπαίδευσης. 

5. Απαλλάσσεται από άλλη υπηρεσία όταν το πρόγραµµα εκπαίδευσης είναι µεγάλο. 
6. Εργάζεται και παρακολουθεί τους εκπαιδευόµενους, εργαλειοδοτεί µαζί τους στην 

αρχή και για όσο είναι αναγκαίο. 

4.4 Καθήκοντα Νοσηλευτή Κυκλοφορίας. 

Κατά τη διάρκεια της απογευµατινής και νυχτερινής βάρδιας ο ιεραρχικά ανώτερος 
(βάσει της καταστάσεως του προγράµµατος προσωπικού) πτυχιούχος νοσηλευτής 
εκτελεί χρέη υπευθύνου βάρδιας αναπληρώνοντας τον προϊστάµενο και θα πρέπει να 
είναι αυτός που εκτελεί τα καθήκοντα νοσηλευτή κυκλοφορίας. Παράλληλα και σε 
συνεργασία µε το υπόλοιπο νοσηλευτικό και βοηθητικό προσωπικό της βάρδιας, 
φροντίζει για την προετοιµασία του χειρουργείου και των χειρουργικών αιθουσών και 
υλικών για την οµαλή διεξαγωγή των χειρουργείων της επόµενης ηµέρας. Ο νοσηλευτής 
κυκλοφορίας: 

• Αναγνωρίζει τις φυσιολογικές, ψυχολογικές και κοινωνιολογικές ανάγκες του 
ασθενούς. Καταστρώνει και εφαρµόζει ένα εξατοµικευµένο πλάνο φροντίδας 
συντονίζοντας τις παρεµβάσεις και εκτιµά τα αποτελέσµατα που θα έχουν στον 
ασθενή. 

• Είναι νοµικά υπεύθυνος για την παροχή νοσηλείας στο περιεγχειρητικό περιβάλλον 
συµπεριλαµβανοµένων παρεµβάσεων για την υποβοήθηση του ασθενούς που 
βρίσκεται σε ενσυνείδητη ή ασυνείδητη κατάσταση. 

• Συνδέει και ελέγχει την καλή λειτουργία των χειρουργικών µηχανηµάτων που 
βρίσκονται στην αίθουσα και όσων επιπλέον θα χρειαστούν και αφού βεβαιωθεί ότι 
όλα είναι έτοιµα και οι συνθήκες στην αίθουσα είναι αυτές που αναφέρονται στο 
σχετικό άρθρο του κανονισµού χειρουργείου, ειδοποιεί τον τραυµατιοφορέα να 
µεταφέρει τον ασθενή από το τµήµα στο χειρουργείο. 

• Συντονίζει τη µεταφορά του ασθενούς προς και από το χειρουργείο. 
• Παραλαµβάνει τον ασθενή, ελέγχει και καταγράφει τα στοιχεία του στο αρχείο του 

χειρουργείου και στα έντυπα της επέµβασης. Σε συνεργασία µε τον νοσηλευτή 
αναισθησιολογίας ελέγχει για κοσµήµατα που δεν έχουν αφαιρεθεί, βαµµένα νύχια 
κ.α. και επισκοπεί την φυσιολογική κατάσταση του ασθενούς, τον καθησυχάζει και σε 
περίπτωση που αυτός είναι αναστατωµένος προσπαθεί να τον ηρεµήσει. 

• Ρυθµίζει, οργανώνει και φροντίζει για την ασφαλή εκτέλεση της χειρουργικής 
επέµβασης, εξασφαλίζοντας τις διεγχειρητικές συνθήκες για την άψογη εξέλιξή της, 
δηµιουργώντας ένα ασφαλές και άνετο περιβάλλον για τον ασθενή, προεγχειρητικά, 
διεγχειρητικά και µετεγχειρητικά. 
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• Πριν αρχίσει η επέµβαση βεβαιώνεται ότι όλες οι πόρτες της χειρουργικής αίθουσας 
είναι κλειστές και ότι όλοι οι παρευρισκόµενοι φέρουν την κατάλληλη χειρουργική 
ενδυµασία(στολή, σκουφί, µάσκα). 

• Βοηθά στη δηµιουργία του εγχειρητικού πεδίου από τους χειρουργούς παρέχοντας 
τα απαραίτητα υλικά για το σκοπό αυτό. 

• Αφού πρώτα ελέγξει την ακεραιότητά τους ανοίγει τα αρχικά αποστειρωµένα πακέτα 
µε άσηπτη τεχνική. 

• Επιτηρεί συνεχώς την ασηψία, αναφέρει χωρίς ενδοιασµό κάθε διακοπή της και 
επιβάλλει την αλλαγή ιµατισµού και υλικού όταν το κρίνει απαραίτητο. 

• Προµηθεύει τη χειρουργική οµάδα µε ότι χρειάζεται για την ασφαλή διεκπεραίωση 
της επέµβασης και προνοεί για τα υλικά που θα χρειαστούν αφού γνωρίζει τους 
χρόνους της. 

• Γνωρίζει πολύ καλά όλα τα set των εργαλείων και το περιεχόµενό τους καθώς και 
όλα τα επιπλέον υλικά που χρειάζονται όπως µοσχεύµατα, αιµοστατικά, κόλλες 
στεγανοποίησης κ.α. 

• Ελέγχει την πρόσβαση στη χειρουργική αίθουσα κατά τη διάρκεια της χειρουργικής 
επέµβασης, προλαµβάνοντας τις άσκοπες µετακινήσεις από και προς την αίθουσα 
και απαγορεύει την άσκοπη κυκλοφορία ατόµων  εκτός της χειρουργικής οµάδας. 
∆ιατηρεί καθ’ όλη τη διάρκεια της χειρουργικής επέµβασης περιβάλλον ηρεµίας και 
τάξης µέσα στη χειρουργική αίθουσα. 

• ∆ιαχειρίζεται τα παρασκευάσµατα που εξαιρούνται από το σώµα του ασθενούς 
όπως αναφέρεται στο σχετικό πρωτόκολλο. 

• Εκπαιδεύει και επιβλέπει το βοηθητικό προσωπικό και τους συναδέλφους 
νοσηλευτές. 

• Συνεργάζεται, συµβουλεύει, ενοποιεί και συντονίζει τις ενέργειες όλων των 
εµπλεκοµένων ειδικοτήτων εντός και εκτός χειρουργείου. 

• Μετά το τέλος της χειρουργικής επέµβασης, θέτει εκτός λειτουργίας τα χειρουργικά 
µηχανήµατα που δεν θα χρησιµοποιηθούν πλέον, τα τακτοποιεί και ενηµερώνει την 
προϊσταµένη όταν κάποιο από αυτά παρουσιάσει βλάβη ώστε να πάει για επισκευή. 
Συγχρόνως φροντίζει για την αντικατάστασή του µε άλλο στην χειρουργική αίθουσα. 

• Παραδίδει εγγράφως στο προσωπικό της κεντρικής αποστείρωσης τα 
χρησιµοποιηµένα εργαλεία ποια απ’ αυτά δεν λειτουργούν σωστά και ενηµερώνει για 
το αν πρέπει να τύχουν ιδιαίτερης µεταχείρισης ως σηπτικά ή οτιδήποτε άλλο 
χρειάζεται να αποσαφηνιστεί όπως αναφέρεται στο σχετικό πρωτόκολλο. 

• ∆ίνει οδηγίες στο προσωπικό καθαριότητας και επιβλέπει την καθαριότητα του 
χώρου. Φροντίζει ώστε ο σηπτικός ιµατισµός να διαχειρίζεται σωστά . 

• Ενηµερώνει την επιτροπή λοιµώξεων εάν υπήρξε συµβάν τραυµατισµού µε αιχµηρό 
εργαλείο µολυσµένο µε ιό ηπατίτιδας Β,C ή τον ιό HIV και παραπέµπει εκεί τον 
τραυµατία, µετά την παροχή α΄ βοηθειών,  για αντιµετώπιση σύµφωνα µε το 
πρωτόκολλο ενεργειών.  

• Ενηµερώνει την επιτροπή λοιµώξεων για το εάν εντοπίστηκαν παράγοντες που 
µπορεί να προκαλέσουν προβλήµατα σε σχέση µε τις λοιµώξεις στο χώρο του 
χειρουργείου ή µετεγχειρητικά στους ασθενείς. 
 
 
 



12 

 

4.5  Καθήκοντα Νοσηλευτή Εργαλειοδοσίας 

• Ο εργαλειοδότης στρώνει τα χειρουργικά τραπέζια και δηµιουργεί αποστειρωµένα 
πεδία µε τον κατάλληλο ιµατισµό. 

• Γνωρίζει όλα τα εργαλεία, τις ονοµασίες και τις ιδιαιτερότητές τους και τα τακτοποιεί 
πάνω στα τραπέζια εργαλειοδοσίας. 

• Προσφέρει τα εργαλεία σωστά και στο σωστό χρόνο ώστε να διευκολύνει το 
χειρουργό. 

• Γνωρίζει τα στάδια-χρόνους της επέµβασης και τακτοποιεί τα εργαλεία και τα άλλα 
χρειώδη µε τη σειρά που θα ζητηθούν. 

• ∆ιεξάγει την καταµέτρηση εργαλείων, γαζών και αιχµηρών, σε συνεργασία µε το 
νοσηλευτή κίνησης, στην αρχή, στο τέλος και κατά τη παράδοση σε επόµενη βάρδια 
της εν εξελίξει χειρουργικής επέµβασης. 

• ∆ιαχειρίζεται φάρµακα και διαλύµατα αναλόγως αναγκών. 
• Παρακολουθεί στενά την επέµβαση και προλαµβάνει, σχεδιάζει και ανταποκρίνεται 

στις ανάγκες των χειρουργών. 
• Είναι υπεύθυνος για τη διατήρηση της ασφάλειας, της αποστείρωσης και της 

ακεραιότητας του χειρουργικού πεδίου και των τραπεζιών καθ’ όλη τη διάρκεια της 
χειρουργικής επέµβασης. 

• Φροντίζει τόσο ο ίδιος όσο και η υπόλοιπη χειρουργική οµάδα να συµπεριφέρεται 
σύµφωνα µε τις αρχές της άσηπτης τεχνικής. 

• Αναφέρει χωρίς ενδοιασµό κάθε διακοπή της ασηψίας και επιβάλλει την αλλαγή 
ιµατισµού και υλικού όταν το κρίνει απαραίτητο. 

• Σε περιπτώσεις που απρόβλεπτες, ασυνήθιστες ή επείγουσες καταστάσεις- 
επιπλοκές εµφανίζονται διεγχειρητικά, ο εργαλειοδότης ενεργεί σύµφωνα µε τις 
οδηγίες του χειρουργού και της νοσηλεύτριας κίνησης. 

4.6 Μεταφορείς Ασθενών Τοµέα Χειρουργείων. 

1. Υπακούουν στις εντολές, οδηγίες και υποδείξεις του Προϊστάµενου του 
χειρουργείου, λογοδοτούν και αναφέρουν σε αυτόν οτιδήποτε υποπέσει στην 
αντίληψη τους σχετικό µε την εργασία τους. 

2. Εργάζονται υπό την επιτήρηση και τις οδηγίες των Νοσηλευτών κυκλοφορίας και 
αναφέρονται σε αυτούς. 

3. Ευθύνονται για την ασφαλή και ευπρεπή µεταφορά των ασθενών  προς και από το 
Χειρουργείο και την τοποθέτηση αυτών στη χειρουργική τράπεζα (π.χ. επιµελές 
σκέπασµα για την διατήρηση της αξιοπρέπειας των ασθενών).  

4. Βοηθούν την χειρουργική οµάδα στην τοποθέτηση του ασθενούς, στην κατάλληλη 
για την επέµβασή του χειρουργική θέση,  σύµφωνα µε τις υποδείξεις του 
υπεύθυνου χειρουργού και του νοσηλευτή κυκλοφορίας της αίθουσας. 

5. Ευθύνονται για τις συνθήκες ασφάλειας των ασθενών µέσα στο χώρο του 
χειρουργείου και για κανένα λόγο δεν τους εγκαταλείπουν, εάν προηγουµένως δεν 
έχει αναλάβει την φροντίδα τους ο υπεύθυνος νοσηλευτής ή ο νοσηλευτής 
κυκλοφορίας της αίθουσας. 

6. Βοηθούν το Νοσηλευτή Κυκλοφορίας στα καθήκοντα του κατά την διεξαγωγή της 
εγχείρησης. 

7. Επιλαµβάνονται την προεγχειρητική προετοιµασία του ασθενή στις περιπτώσεις 
που υπάρχει έκτακτη ανάγκη. 
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8. Βοηθούν στην εφαρµογή γύψου στα ορθοπεδικά περιστατικά. 
9. Βοηθούν στην διαδικασία ασηψίας του εγχειρητικού πεδίου µε όποιο τρόπο τους 

ανατεθεί από τον υπεύθυνο νοσηλευτή της αίθουσας ή τον χειρουργό. 
10. Επιλαµβάνονται και εκτελούν την µεταφορά των παρασκευασµάτων και των 

εργαστηριακών δειγµάτων όπως αναφέρεται στο σχετικό πρωτόκολλο. 
11. ∆ιατηρούν την ετοιµότητα των εξαρτηµάτων των χειρουργικών τραπεζιών, 

διαφόρων µηχανηµάτων και συσκευών (π.χ. χειρουργικές διαθερµίες, 
αναρροφήσεις  κ.λ.π.). 

12. Έχουν την ευθύνη για το στρώσιµο και την τακτοποίηση των φορείων, µαζί µε τον 
βοηθό θαλάµου του χειρουργείου . 

13. Έχουν την ευθύνη για την καλή κατάσταση και διατήρηση των µέσων µεταφοράς 
(φορεία, καρέκλες κ.λ.π.), προς εξασφάλιση της λειτουργικότητας τους και 
αναφέρουν στον προϊστάµενο νοσηλευτή τυχόν βλάβες. 

14. Επιλαµβάνονται την τακτοποίηση και την διατήρηση της ασφάλειας του 
περιβάλλοντος του χειρουργείου. 

15. Βοηθούν στη µεταφορά του ξενοδοχειακού εξοπλισµού, χειρουργικών τραπεζιών, 
monitors κ.λ.π., και οτιδήποτε άλλο τους ανατεθεί από τον Προϊστάµενο. 

16. Μπορεί να τους ανατίθεται οποιαδήποτε εργασία µέσα στα πλαίσια των γενικών 
καθηκόντων τους µε απόφαση ∆ιοικητικού Συµβουλίου µετά από εισήγηση του 
∆ιευθυντού της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας. 

17. Υποχρεούνται να συµµετάσχουν σε επιµορφωτικά µαθήµατα σχετικά µε το 
αντικείµενο της δουλείας τους. 

4.7 Καθήκοντα Βοηθών Θαλάµου Τοµέα Χειρουργείων. 

1. Υπακούουν στις εντολές, οδηγίες και υποδείξεις του Προϊστάµενου Νοσηλευτή  του 
Χειρουργείου, λογοδοτούν και αναφέρουν σε αυτόν οτιδήποτε υποπέσει στην 
αντίληψη τους σχετικό µε την εργασία τους. 

2. Συµπεριφέρονται µε κατανόηση και λεπτότητα προς τους ασθενείς, τους 
επισκέπτες, τους συναδέλφους και τους Προϊσταµένους τους. 

Εκτελούν τις ακόλουθες εργασίες: 

3. Φροντίζουν την καθαριότητα των επίπλων και του νοσηλευτικού εξοπλισµού του 
χειρουργείου και του αναισθησιολογικού τµήµατος. 

4. Ετοιµάζουν τα χειρουργικά κρεβάτια (καθαριότητα - εξοπλισµό) για να δεχθούν νέο 
άρρωστο, βοηθούµενοι στο στρώσιµο από τραυµατιοφορέα ή από το νοσηλευτικό 
προσωπικό. 

5. Επιλαµβάνονται την παραλαβή και ταξινόµηση των ειδών της χειρουργικής 
ενδυµασίας και του καθαρού ιµατισµού για τις ανάγκες του χειρουργείου. 

6. Συγκεντρώνουν τον ακάθαρτο ιµατισµό (αφού προηγουµένως µαζί µε το νοσηλευτή 
εργαλειοδοσίας, έχουν ξεχωρίσει και ελέγξει για εργαλεία, γάζες ή άλλου είδους 
πράγµατα που τυχόν έχουν µπλεχτεί µέσα σε αυτόν) σε ειδικούς σάκους για 
αποµάκρυνση του. 

7. Συµµετέχουν βοηθώντας τους τραυµατιοφορείς στην προετοιµασία, καθαριότητα 
και το στρώσιµο των φορείων µεταφοράς ασθενών. 

8. Σύµφωνα µε τις οδηγίες των Νοσηλευτών εκτελούν υπηρεσίες µεταφοράς 
νοσηλευτικού υλικού και άλλων αντικειµένων από άλλα Νοσηλευτικά Τµήµατα και 
υπηρεσίες του Νοσοκοµείου όταν υπάρχει ανάγκη δανεισµού, συµπλήρωση 
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ελλείψεων, τακτοποίηση και ταξινόµηση υλικού και λοιπών αναγκών του 
χειρουργείου στο οποίο εργάζονται. 

9. ∆εν επιτρέπεται η ανάµιξη µε οποιοδήποτε τρόπο στη νοσηλεία των αρρώστων 
εκτός από την υποχρέωση τους να ειδοποιούν αµέσως το νοσηλευτικό προσωπικό, 
όταν αντιληφθούν ότι υπάρχει ανάγκη επέµβασής του, ή το ζητάει ο άρρωστος. 

10. Υποβοηθούν τους αρρώστους που έχουν ανάγκη φροντίδας των λειτουργειών 
απέκκρισης εντέρου και ουροδόχου κύστεως , επιµελούνται την καθαριότητα αυτών 
όπως και τον καθαρισµό και απολύµανση των µέσων που χρησιµοποιήθηκαν και 
την αποµάκρυνση και ορθή απόρριψη των σωµατικών υγρών και εκκριµάτων. 

11. Βοηθούν στη µεταφορά του ξενοδοχειακού εξοπλισµού, χειρουργικών τραπεζιών, 
monitors κ.λ.π., και οτιδήποτε άλλο τους ανατεθεί από τον Προϊστάµενο. 

12. Οι βοηθοί θαλάµου του αναισθησιολογικού τµήµατος επιπλέον επιλαµβάνονται και 
εκτελούν την µεταφορά αιµάτων ή άλλων εργαστηριακών δειγµάτων του 
αναισθησιολογικού τµήµατος. 

13. Υποχρεούνται να συµµετέχουν σε εκπαιδευτικά µαθήµατα σχετικά µε το αντικείµενο 
της δουλειάς τους. 

 

4.8 ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΜΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ  

1. Αναφέρεται στον Προϊστάµενο και Τοµεάρχη του Χειρουργείου. 
2. Επιλαµβάνεται την κωδικοποίηση και καταχώρηση: 
• Των προγραµµάτων των εγχειρήσεων. 
• Των διαφόρων έντυπων αιτήσεων. 
• Της παραλαβής των υλικών και εφοδίων. 
• Της τήρησης και του ελέγχου στοιχείων και µητρώων. 
• Της τήρησης βιβλίων υλικού. 

 
3. Εξυπηρετεί το ιατρικό προσωπικό για τις παραγγελίες, τυχόν προκύπτοντα 

προβλήµατα, τους εξωτερικούς ασθενείς, συγγενείς ασθενών. 
 

4.9 ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Τα καθήκοντα του προσωπικού καθαριότητας είναι αυτά που ορίζονται από την 
εκάστοτε σε ισχύ σύµβαση (Η ισχύουσα παρατίθεται στο παράρτηµα κανονισµού 
λειτουργίας χειρουργείου αριθµ. 7), η οποία υπογράφεται µεταξύ της ∆ιοίκησης του 
Νοσηλευτικού Ιδρύµατος και της αναδόχου στον ανάλογο διαγωνισµό εταιρείας παροχής 
υπηρεσιών καθαριότητας. Ως εκ τούτου δύναται να τροποποιούνται σε κάθε νέα 
σύµβαση, κατά τρόπο µε τον οποίο να εξυπηρετούνται κατά το βέλτιστο οι ανάγκες του 
τµήµατος του χειρουργείου και των ασθενών.  

Το προσωπικό καθαριότητας εργάζεται υπό την επίβλεψη και τις εντολές του 
Προϊστάµενου των χειρουργείων και του νοσηλευτικού προσωπικού του τµήµατος. Οι 
ενέργειές του θα πρέπει να είναι αυτές που προβλέπονται από το πρωτόκολλο 
καθαριότητας, το οποίο έχει συνταχθεί υπό την ευθύνη του Γραφείου Ελέγχου 
Ενδονοσοκοµειακών Λοιµώξεων, σε συνεργασία µε την Νοσηλευτική Υπηρεσία. Ο 
ανάδοχος της σύµβασης οφείλει να παρέχει εκπαιδευµένο και εξειδικευµένο στον τοµέα 
χειρουργείων προσωπικό καθαριότητας που θα ελέγχεται για τις γνώσεις του από τον 
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Προϊστάµενο του Τοµέα Χειρουργείων και τον Προϊστάµενο του τµήµατος πριν την 
ανάληψη των καθηκόντων του και οι γνώσεις του θα προσαρµόζονται στις ανάγκες και 
στον τρόπο εργασίας των χειρουργείων του Γ.Ν.Α. Λαϊκό. 

 
5. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α ΣΤΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ  

1. Η Συντονίστρια του Χειρουργείου δίνει προφορικά ή γραπτά την εντολή 
µεταφοράς του ασθενούς.  

2. Ο Μεταφορέας Ασθενών παραλαµβάνει τον ασθενή από την Προϊσταµένη ή 
υπεύθυνο της Νοσηλευτικής Μονάδας και του εντύπου που αναφέρεται στην 
ταυτότητα του ασθενούς.  

3. Ο ασθενής µεταφέρεται µε πλήρη στολή χειρουργικού αρρώστου.  
4. Η µεταφορά γίνεται µε το  κρεβάτι του ασθενούς ή µε φορείο του χειρουργείου 

που κατά προτίµηση έχει προστατευτικά κάγκελα.  
5. Το κρεβάτι/φορείο είναι στρωµένο χειρουργικά µε καθαρό ιµατισµό και 

εξοπλισµένο µε τα κατάλληλα αντικείµενα, απαραίτητα για την υποδοχή του 
ασθενούς µετεγχειρητικά (στατώ ορού, στατώ παροχετεύσεων κ.λ.π).  

6. Ο Μεταφορέας ευθύνεται για την ασφάλεια και αξιοπρεπή µεταφορά του 
ασθενούς.  

7. Ο Μεταφορέας δεν αποµακρύνεται από τον ασθενή για κανένα λόγο, παρά µόνο 
µετά την παραλαβή από την υπεύθυνη νοσηλεύτρια χειρουργικής αίθουσας. 

8. Αποµακρύνει το κρεβάτι/φορείο και φροντίζει την τακτοποίηση του µαζί µε τη 
Βοηθό Θαλάµου, για την υποδοχή του ασθενούς και το τοποθετεί στο χώρο 
αναµονής κρεβατιών . 

9. Το κρεβάτι του ασθενούς φέρει ετικέτα ή το διάγραµµα που αναγράφονται το 
όνοµα του, η Νοσηλευτική Μονάδα, ο θάλαµος και ο αριθµός κρεβατιού του.  
 

6. ΕΝ∆ΥΜΑΣΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ  

1. Ο ασθενής φορά περιχειρίδα στην οποία αναγράφονται το ονοµατεπώνυµο, η 
Νοσηλευτική Μονάδα και το είδος της επέµβασης. 

1.  Ο ασθενής φορά σκούφο, ρόµπα µιας χρήσης και ποδονάρια.  
2.  Έχει γίνει προετοιµασία εγχειρητικού πεδίου.  
3.  Έχουν αφαιρεθεί τεχνητές οδοντοστοιχίες.  
4.  Ελέγχεται η κατάσταση νυχιών, χειλιών, µατιών, ώστε να είναι η πρέπουσα.  
5.  Έχουν αφαιρεθεί τα κοσµήµατα.  
6.  Η Συντονίστρια Χειρουργείου δύναται να µην δέχεται τον ασθενή, αν οι πιο πάνω 

προϋποθέσεις δεν πληρούνται και την ευθύνη της αναβολής της επέµβασης έχει 
η Προϊσταµένη ή η υπεύθυνη νοσηλεύτρια βάρδιας του Τµήµατος.  

 

7.1  ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ-ΦΟΙΤΗΤΕΣ 

1.   Απαγορεύεται η παρακολούθηση χειρουργικών επεµβάσεων σε άτοµα που δεν 
ανήκουν στο προσωπικό του Χειρουργείου εκτός αν διαθέτουν ειδική άδεια για το 
σκοπό αυτό. Τα διαπιστευτήριά τους καθώς και η υπογεγραµµένη δήλωση 
συµµόρφωσής τους µε τους όρους του νοσηλευτικού ιδρύµατος θα πρέπει να 
βρίσκονται στο γραφείο του προϊστάµενου του χειρουργείου. Λεπτοµέρειες που 
αφορούν τους ιατρικούς αντιπροσώπους αναφέρονται στο παράρτηµα Νο 6 
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2. Σε κάθε χειρουργική αίθουσα επιτρέπεται να παρακολουθούνται χειρουργικές 
επεµβάσεις από δύο το µέγιστο επισκέπτες, φοιτητές ή σπουδαστές. Για τους 
τελευταίους τα ονόµατά τους και η διάρκεια της εκπαίδευσής τους θα δίνονται από 
τη γραµµατεία των διευθυντών των χειρουργικών κλινικών ή την Νοσηλευτική 
Υπηρεσία, στην προϊσταµένη χειρουργείου. Υποχρεούνται να επιδεικνύουν το 
σχετικό έντυπο που αποδεικνύει την ταυτότητα τους στο αρµόδιο προσωπικό του 
χειρουργείου οποτεδήποτε τους ζητηθεί. Οι σπουδαστές ή φοιτητές θα πρέπει να 
συµπληρώνουν το «έντυπο ελέγχου περιεγχειρητικού προσανατολισµού 
φοιτητών» που δίνεται στο άρθρο 4 του τµήµατος Ζ του παρόντος κανονισµού και 
να το συνυπογράφουν µαζί µε τον κλινικό εκπαιδευτή ή τον Προϊστάµενο του 
Χειρουργείου, ώστε να πιστοποιείται η εκπαίδευσή τους.  

     Ως επισκέπτες- παρατηρητές λογίζονται:  
• Επισκέπτες Ιατροί (παρατηρητές, συγγενείς αρρώστων ή συµµετέχοντες στη 

διαδικασία της εγχείρησης).  

•  Φοιτητές Ιατρικής & Νοσηλευτικής όλων των βαθµίδων. 

•  Ιατρικό προσωπικό άλλων ειδικοτήτων που εργάζεται στο νοσοκοµείο.  

• Παραϊατρικό προσωπικό (π.χ. Χειριστές ακτινολογικών µηχανηµάτων). 

• Προσωπικό Τεχνικής Υπηρεσίας (Ηλεκτρονικοί, Ηλεκτρολόγοι κλπ).  
 
    Οι επισκέπτες- παρατηρητές πρέπει να τηρούν κάποιες Βασικές Αρχές µε σκοπό:  

• Να διατηρήσουν ασφαλές το περιβάλλον του Χειρουργείου για τον άρρωστο 
και τους εργαζόµενους  

• Να διευκολύνουν εαυτούς ώστε να εκπληρωθεί ο σκοπός της επίσκεψης τους. 
•  Να µην εµποδίζεται το µόνιµα εργαζόµενο προσωπικό των Χειρουργείων κατά 

τη διεκπεραίωση της εργασίας του.  
 

7.2 ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ - ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ  

Ο ιατρικός αντιπρόσωπος-επισκέπτης µιας ιατρο-φαρµακευτικής εταιρείας δεν 
πρέπει να θεωρείται ως µέλος της χειρουργικής οµάδας και δεν πρέπει να του ζητείται η 
εκτέλεση καθηκόντων πέραν των εγκεκριµένων που αφορούν το ρόλο του. και Σε καµία 
περίπτωση δεν επιτρέπεται να εργαλειοδοτήσει ή να παρέχει άλλου είδους εργασία στο 
χειρουργικό πεδίο.  

Αυτός θα πρέπει να περιορίζεται στην παροχή γνώσεων και εκπαίδευσης στο 
ιατρονοσηλευτικό προσωπικό του χειρουργείου για τη σωστή χρήση του 
ιατροτεχνολογικού εξοπλισµού και των νέων υλικών που η εταιρεία του παρέχει στο 
νοσοκοµείο. Όµως θα πρέπει ο εξοπλισµός να είναι εγκεκριµένος και να έχει γίνει 
επίσηµα η εισαγωγή του στο νοσοκοµείο και στο χειρουργείο. 

Ο ιατρικός αντιπρόσωπος πρέπει : 

• Να διαθέτει επίσηµη διαπίστευση από την εταιρεία στην οποία εργάζεται.  
• Κατά προτίµηση θα πρέπει να έχει σχετική ειδικότητα (πχ νοσηλευτής, 

τεχνολόγος ιατρικών συσκευών κα)  
• Έγγραφη διαβεβαίωση από την εταιρεία του ότι έχει περάσει ειδική εκπαίδευση 

που αφορά την άσηπτη τεχνική, η οποία του επιτρέπει να κινείται στο χώρο του 
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χειρουργείου χωρίς να θέτει σε κίνδυνο την περιεγχειρητική διαδικασία (ασφάλεια 
και ακεραιότητα του χειρουργικού πεδίου και των χειρουργικών τραπεζιών). 

• Να είναι υπό την επίβλεψη-καθοδήγηση του θεράποντος ιατρού και του 
υπεύθυνου νοσηλευτή κίνησης της αίθουσας στην οποία θα διεξαχθεί η 
χειρουργική επέµβαση για την οποία θα παρέχει την βοήθειά του.  

Στην προεγχειρητική προετοιµασία του ασθενούς πρέπει να υπάρχει και 
ενηµέρωση και έγγραφη συναίνεσή του για την παρουσία του ιατρικού αντιπροσώπου 
στην αίθουσα, αφού βάση νόµου ο ασθενής θα πρέπει να γνωρίζει οτιδήποτε αφορά την 
θεραπεία του και την παροχή φροντίδας προς το πρόσωπό του.  

Τα διαπιστευτήριά του καθώς και η υπογεγραµµένη δήλωση συµµόρφωσής του 
µε τους όρους του νοσηλευτικού ιδρύµατος θα πρέπει να βρίσκονται στο γραφείο του 
προϊστάµενου του χειρουργείου.  

 
8.1 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΡΩΣΤΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α ΣΤΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ.  

1. α) Η εντολή µεταφοράς του αρρώστου από τη Νοσηλευτική Μονάδα στο 
Χειρουργείο, δίδεται προφορικά ή γραπτώς από το συντονιστή Αναισθησιολόγο 
και ελλείψει αυτού, από τον υπεύθυνο για την αίθουσα Χειρουργείου 
Αναισθησιολόγο.  
β) Η εντολή διεκπεραιώνεται από την Υπεύθυνη Νοσηλεύτρια Κυκλοφορίας της 
συγκεκριµένης αίθουσας χειρουργείου.  
γ) Τη µεταφορά του αρρώστου στο Χειρουργείο εκτελεί ο Μεταφορέας Ασθενών 
Χειρουργείου σύµφωνα µε το πρόγραµµα καταµερισµού εργασίας.  
δ) Ο άρρωστος µεταφέρεται µε φορείο και την ευθύνη της ασφαλούς και 
αξιοπρεπούς µεταφοράς, όπως περιγράφεται στο παράρτηµα αριθ.3 (Μεταφορά 
ασθενούς από τη νοσηλευτική µονάδα στο χειρουργείο), έχει ο Μεταφορέας 
Ασθενών.  

2. Τον άρρωστο υποδέχεται η Νοσηλεύτρια κυκλοφορίαςη οποία πριν ο ασθενής 
τοποθετηθεί στο χειρουργικό τραπέζι ελέγχει και καταχωρεί στο νοσηλευτικό 
δελτίο χειρουργικού ασθενούς, τα εξής:  
α) Ταυτότητα αρρώστου και είδος επέµβασης, που εµφαίνονται σε κάρτα 
ταυτοποίησης ή ειδικό βραχιόλι που φορά ο ασθενής, στο οποίο αναγράφονται 
ονοµατεπώνυµο, ηλικία, Κλινική (ή Τµήµα). 
β) Το είδος και την ακριβή θέση επέµβασης (π.χ. δεξιά βουβωνοκήλη).  
γ) Ενδυµασία Χειρουργείου, η οποία αποτελείται από σκούφο, ρόµπα, 
ποδονάρια.  
δ) Προετοιµασία εγχειρητικού πεδίου, οδοντοστοιχίες, κατάσταση ονύχων, 
χειλέων, µατιών, κοσµήµατα που τυχόν φορά ο ασθενής, ενδυµασία, σύµφωνα µε 
τις οδηγίες που αναφέρονται στο παράρτηµα αριθ. 5 του παρόντος κανονισµού.  

3. Σε περίπτωση που ο έλεγχος σύµφωνα µε τη παράγραφο 2δ του παρόντος 
αποδείξει ότι δεν πληρούνται οι αναφερόµενες προϋποθέσεις, η υπεύθυνη 
Νοσηλεύτρια του Χειρουργείου δύναται να µην δεχθεί τον ασθενή. Η ευθύνη της 
αναβολής της επέµβασης στην περίπτωση αυτή, βαρύνει την Προϊσταµένη ή την 
υπεύθυνη νοσηλεύτρια βάρδιας του Τµήµατος ή της Κλινικής που δεν µερίµνησαν 
για την προεγχειρητική ετοιµασία του ασθενούς. 
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8.2  ΈΝΤΥΠΑ ΠΟΥ ΣΥΝΟ∆ΕΥΟΥΝ ΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ ΣΤΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ.   

1. Τον ασθενή κατά την µεταφορά του στο Χειρουργείο συνοδεύουν τα εξής έντυπα:  
α) φάκελος αρρώστου,  
β) ενηµερωτικό δελτίο Αιµοδοσίας για την ύπαρξη αίµατος ή παραγώγων για τον 
συγκεκριµένο ασθενή και  
γ) συγκατάθεση του ασθενούς, συγγενών ή νοµικώς εξουσιοδοτηµένου ατόµου 
για την διεξαγωγή της επέµβασης.  

2. Την ευθύνη για την έγκαιρη προσκόµιση του φακέλου του ασθενούς στο 
χειρουργείο, έχει ο πρώτος τη τάξει βοηθός χειρουργός που θα συµµετάσχει στην 
χειρουργική επέµβαση. 

3.  Η ευθύνη ελέγχου του φακέλου ασθενούς ανήκει στον Αναισθησιολόγο 
(συντονιστή ή υπεύθυνο χειρουργικής αίθουσας).  

4.  Το "νοσηλευτικό δελτίο χειρουργικού ασθενούς" συνοδεύει τον ασθενή από το 
Τµήµα προς το Χειρουργείο και από το Χειρουργείο προς το Τµήµα και 
συµπληρώνεται από το υπεύθυνο Νοσηλευτικό Προσωπικό στις διάφορες φάσεις 
της διαδικασίας της χειρουργικής επέµβασης.  

5.  Το "ενηµερωτικό δελτίο αιµοδοσίας" συµπληρώνεται από την Αιµοδοσία και 
διαβιβάζεται προς την Κλινική (ή Τµήµα).  

6.  Η συγκατάθεση για την εκτέλεση της επέµβασης είναι απαραίτητη όπου 
επιβάλλεται από την κείµενη νοµοθεσία. 

8.3 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ΕΩΣ ΤΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 
ΤΡΑΠΕΖΙ.   

1. α) Η µεταφορά του αρρώστου από το κρεβάτι του στο χειρουργικό τραπέζι γίνεται 
από τους Μεταφορείς Ασθενών µε ευθύνη του Αναισθησιολογικού Τµήµατος και 
σύµφωνα µε τους κανόνες µεταφοράς όπως αυτοί περιγράφονται στο παράρτηµα 
αρ.4 του παρόντος κανονισµού.  

      β) Ο ασθενής µεταφέρεται µε το φορείο στο χώρο του χειρουργείου, έξω από την 
αίθουσα που θα χειρουργηθεί (ελλείψει χώρου παραλαβής- παρακολούθησης). Την 
ευθύνη παρακολούθησης έχει το Αναισθησιολογικό Τµήµα. Την µεταφορά του 
ασθενούς εκτελεί Μεταφορέας Ασθενών που εργάζεται αποκλειστικά στο 
Χειρουργείο.  

       γ) Έπειτα ο ασθενής οδηγείται µε το φορείο στην αίθουσα χειρουργείου για την 
εισαγωγή στη νάρκωση από τον Μεταφορέατου Χειρουργείου. Την ευθύνη έχει το 
Αναισθησιολογικό Τµήµα.  

       δ) Ο χρόνος και ο τρόπος προνάρκωσης καθορίζεται από το Αναισθησιολογικό 
Τµήµα.  

2.  α) Τη µεταφορά από το κρεβάτι/φορείο στο χειρουργικό τραπέζι εκτελεί ο Μεταφορέας 
Ασθενών του Χειρουργείου, ο οποίος κατά περίπτωση ακολουθεί την διαδικασία που 
περιγράφεται στο ειδικό πρωτόκολλο χειρουργικών θέσεων του παρόντος 
κανονισµού, υπό την επίβλεψη του υπεύθυνου Χειρούργου και Αναισθησιολόγου.  

      β) Την µεγαλύτερη ευθύνη για την κατάλληλη και ασφαλή τοποθέτηση του ασθενούς 
στο χειρουργικό τραπέζι έχουν ο υπεύθυνος Χειρούργος, ο υπεύθυνος 
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Αναισθησιολόγος και η Νοσηλεύτρια κυκλοφορίας. Η θέση του ασθενούς κατά 
περίπτωση, η διαδικασία τοποθέτησης και τα µέτρα ανώδυνης ακινητοποίησης, 
περιγράφονται στο ειδικό πρωτόκολλο χειρουργικών θέσεων του παρόντος 
κανονισµού. Όµως όλη η οµάδα ευθύνεται για την ασφάλεια και ακεραιότητα του 
αρρώστου. 

3.  Από τη στιγµή που ο άρρωστος εισέρχεται στην αίθουσα Χειρουργείου ως την 
αποχώρηση του από αυτήν, παρακολουθείται από το νεώτερο βοηθό που λαµβάνει 
µέρος στην επέµβαση, ο οποίος µαζί µε την εργαλειοδότρια επιλαµβάνονταιτης 
επίδεσης της τοµής και των παροχετεύσεων,στο τέλος της επέµβασης.  

8.4  ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ.   

1. α) Την ευθύνη για τη διακίνηση του ασθενούς από την αίθουσα Χειρουργείου ως το 
χώρο της µετεγχειρητικής ανάνηψης την έχει το Αναισθησιολογικό Τµήµα το οποίο 
ορίζει το υπεύθυνο άτοµο ή άτοµα.  

     β) Η µεταφορά από την αίθουσα Χειρουργείου ως το χώρο ανάνηψης γίνεται από το 
Μεταφορέα Χειρουργείου.  

2.   Κατά τη διάρκεια παραµονής του ασθενούς στο χώρο της µετεγχειρητικής ανάνηψης, 
την ευθύνη παρακολουθήσεως του την έχει το Αναισθησιολογικό τµήµα που 
συνεργάζεται µε τον υπεύθυνο Χειρούργο.  

3.  α) Η µεταφορά του αρρώστου από το χώρο της ανάνηψης προς το Τµήµα (Κλινική) 
γίνεται από τον Μεταφορέα Χειρουργείου κατόπιν εντολής του υπεύθυνου 
Αναισθησιολόγου.  

     β) Ο Μεταφορέας Ασθενών τοποθετεί τον ασθενή στο κρεβάτι του το οποίο έχει 
προηγουµένως στρωθεί χειρουργικά, σύµφωνα µε τις οδηγίες που δίνονται.  

    γ) Ο Μεταφορέας Ασθενών παραδίδει στη Νοσηλεύτρια του Τµήµατος (Κλινικής) που 
είναι υπεύθυνη παραλαβής χειρουργηµένων ασθενών τον ασθενή, µαζί µε τα έντυπα 
που τον συνοδεύουν, δηλαδή, το νοσηλευτικό δελτίο χειρουργικού ασθενούς και τις 
ιατρικές οδηγίες του Αναισθησιολόγου και του Χειρούργου.  

 

9. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΣΗΨΙΑ ΧΕΡΙΩΝ 

9.1 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 
• Ντυθείτε µε καθαρά ρούχα χειρουργείου, φορέστε σκούφο που καλύπτει όλα τα 

µαλλιά και µάσκα που να καλύπτει µύτη, στόµα και γένια στους άντρες. 
• Αφαιρέστε δαχτυλίδια, κοσµήµατα και ρολόγια. Τα χέρια πρέπει να είναι γυµνά 

µέχρι το ύψος των αγκώνων. 
• Τα νύχια των χεριών πρέπει να είναι κοντά, καθαρά και υγιή. Αποφεύγετε το 

βάψιµο των νυχιών καθώς και την τοποθέτηση τεχνητών νυχιών. 
• Καλύψτε οποιαδήποτε δερµατική βλάβη (έκζεµα, λύση συνεχείας δέρµατος κλπ), 

µε αδιάβροχο αυτοκόλλητο επίδεσµο. 
• Φροντίστε να υπάρχει ρολόι ή/και χρονόµετρο στο χώρο, για τη χρονοµέτρηση 

του πλυσίµατος.  
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9.2 ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΒΟΥΡΤΣΕΣ 

• Η προεγχειρητική αντισηψία των χεριών µπορεί να γίνει είτε µε την χρήση 
αντιµικροβιακού διαλύµατος (πλύσιµο), είτε µε ένα διάλυµα αλκοόλης (αντισηψία), 
το οποίο έχει εγκριθεί για αυτήν την χρήση. Σε κάθε περίπτωση το διάλυµα 
πρέπει να χρησιµοποιείται µε βάση τις οδηγίες του κατασκευαστή.  

• Τα διαλύµατα που χρησιµοποιούνται στην αντισηψία των χεριών θα πρέπει να 
φυλάσσονται σε καθαρούς, κλειστούς περιέκτες. Οι περιέκτες πολλαπλών 
χρήσεων πρέπει να καθαρίζονται διεξοδικά και να στεγνώνουν πριν 
ξαναγεµίσουν. Η προσθήκη αντισηπτικού διαλύµατος σε µερικώς άδειους 
περιέκτες πρέπει να αποφεύγεται. Οι περιέκτες µιας χρήσης πρέπει να πετιούνται 
όταν αδειάσουν.  

• Η χρήση βούρτσας είναι προαιρετική και σε κάθε περίπτωση, αποκλειστικά και 
µόνο για τον καθαρισµό της περιοχής κάτω από τα νύχια (AfPP 2011).  

 
9.3 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΗΨΙΑΣ ΤΩΝ ΧΕΡΙΩΝ  

• Βεβαιωθείτε ότι η θερµοκρασία του νερού και η ροή είναι σε µέτρια επίπεδα. Οι 
βρύσες και οι περιέκτες αντισηπτικού πρέπει να χειρίζονται µε τους αγκώνες κατά 
την διάρκεια του πλυσίµατος. Εάν σε οποιαδήποτε φάση αγγίξετε οποιοδήποτε 
αντικείµενο (νιπτήρες, µάσκα κλπ), το πλύσιµο πρέπει να επαναληφθεί από την 
αρχή.  

• Βρέξτε τα χέρια σας µέχρι τους αγκώνες, εφαρµόστε µια ποσότητα 
αντιµικροβιακού διαλύµατος (scrub) και τρίψτε τα χέρια σας µε τον αφρό. 

• Κατά το πλύσιµο µε το αφρίζων διάλυµα (scrub) φανταστείτε ότι τα χέρια σας 
(δάκτυλα, παλάµες, βραχίονες) έχουν 4 πλευρές και τρίψτε κάθε πλευρά χωριστά. 
Προαιρετικά, χρησιµοποιήστε βούρτσα για να καθαρίσετε την περιοχή κάτω από 
τα νύχια και µόνο αυτήν. Απορρίψτε την χρησιµοποιηµένη βούρτσα στον 
καθορισµένο χώρο. Ο συνολικός χρόνος πλυσίµατος πρέπει να είναι 
τουλάχιστον 3 λεπτά. Η διαδικασία χωρίζετε σε 3 φάσεις: 3 πλυσίµατα του ενός 
λεπτού τουλάχιστον το καθένα. Η τεχνική που χρησιµοποιείται στα 3 πλυσίµατα 
είναι ίδια µε την διαφορά ότι στο πρώτο πλύσιµο πλένεται τα χέρια µέχρι το ύψος 
του αγκώνα, στο δεύτερο µέχρι του µισό του βραχίονα και στο τρίτο µέχρι το 
σηµείο που θα φορεθούν τα γάντια. Κρατάτε τα χέρια µακριά από τα ρούχα σας, 
για να µην βραχείτε και µε τους βραχίονες σε τέτοια κλίση, ώστε τα χέρια να είναι 
πάντα ψηλότερα από τους αγκώνες. Το ξέπλυµα γίνεται µε φορά από τα 
δάκτυλα-παλάµες στους αγκώνες, µε µια µοναδική κίνηση, χωρίς να επιστρέφετε 
στην περιοχή που ξεπλύθηκε. Το νερό κατά το ξέπλυµα πρέπει να διαφεύγει από 
τους αγκώνες µέσα στα νιπτήρα. 

• Το σκούπισµα των χεριών γίνεται από τα δάκτυλα-παλάµες προς τους αγκώνες, 
µε αποστειρωµένη πετσέτα. Για να στεγνώσετε τα χέρια, ξεδιπλώστε την πετσέτα, 
σκουπίστε παλάµες και δάκτυλα, διπλώστε και σκουπίστε τον βραχίονα µε µια 
µοναδική, συνεχή κίνηση από τον καρπό προς τον αγκώνα, χωρίς να επιστρέφετε 
στα στεγνά µέρη. Χρησιµοποιήστε διαφορετική πετσέτα για το άλλο χέρι. 

• Εάν αντί για αφρίζων διάλυµα χρησιµοποιηθεί διάλυµα αλκοόλης για την 
αντισηψία, ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή, ως προς την διάρκεια του 
πλυσίµατος. Είναι σηµαντικό να προηγηθεί ένα πρώτο, πλύσιµο µε νερό και απλό 
σαπούνι και καλό στέγνωµα των χεριών, πριν την εφαρµογή του διαλύµατος 
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αλκοόλης. Μετά την αντισηψία, µην σκουπίζετε, αλλά περιµένετε όσο χρειάζεται 
για να στεγνώσουν τα χέρια. 

 
10. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΠΕ∆ΙΟΥ 

• Μην αφαιρείτε τις τρίχες προεγχειρητικά , εκτός εάν αυτές που βρίσκονται στην 
περιοχή ή γύρω από την περιοχή της τοµής θα εµποδίσουν την επέµβαση. 

• Αν χρειασθεί να αφαιρεθούν οι τρίχες, αφαιρέστε τις αµέσως πριν την επέµβαση 
(ΟΧΙ την προηγούµενη της επέµβασης), κατά προτίµηση µε ηλεκτρική 
ξυριστική µηχανή. 

• Ζητείστε από τους ασθενείς να κάνουν µπάνιο ή ντούς µε αντισηπτικό (κατά 
προτίµηση µε χλωρεξιδίνη 4%, Hibitane scrub 4%), το βράδυ πριν από την ηµέρα 
της εγχείρησης. 

• Πλύνετε προσεκτικά και καθαρίσετε την περιοχή της τοµής και γύρω από αυτή για 
να αποµακρύνετε λιπαρούς ρύπους πριν προχωρήσετε σε αντισηψία του 
δέρµατος. 

• Χρησιµοποιείστε ένα κατάλληλο αντισηπτικό παράγοντα για προεγχειρητική 
προετοιµασία του δέρµατος (αλκοολούχο διάλυµα χλωρεξιδίνης 0,5%, γλυκονική 
χλωρεξιδίνη, διάλυµα ιωδίου 1%, αλκοολούχο ή υδατικό διάλυµα ιωδιούχου 
ποβιδόνης, αιθυλική αλκοόλη 60-95%, ισοπροπυλική αλκοόλη 50-91%). 

• Εφαρµόστε την προεγχειρητική αντισηπτική προετοιµασία του δέρµατος µε  
οµόκεντρους κύκλους, κινούµενοι από το κέντρο προς την περιφέρεια. Η 
προετοιµαζόµενη περιοχή θα πρέπει να είναι αρκετά µεγάλη, ώστε να είναι 
δυνατή η επέκταση της τοµής, η δηµιουργία νέων τοµών ή η τοποθέτηση 
παροχετεύσεων εφ’όσον χρειασθεί. 

• Η χρήση των εµποτισµένων ή µη, αυτοκόλλητων µεµβρανών (drapes) για την 
κάλυψη του δέρµατος του χειρουργικού πεδίου, δεν µειώνει τον κίνδυνο λοίµωξης 
του χειρουργικού τραύµατος, αλλά αντιθέτως πιθανώς τον αυξάνει. 

 

11. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 
Πραγµατοποιείται ως εξής: 

• Η καθαριότητα του κάθε χώρου ξεκινάει από τις καθαρές περιοχές προς τις πιο 
βρώµικες. 

• Απαγορεύεται το στεγνό σκούπισµα. Τα σκουπίδια που µπορεί να υπάρχουν στο 
πάτωµα (π.χ. βαµβάκι, επίδεσµοι, χαρτιά κλπ.), πρέπει να µαζεύονται µε το χέρι 
(φορώντας γάντια) ή µε λαβίδα. 

• Το σφουγγάρισµα πρέπει να γίνεται µε την µέθοδο του διπλού κουβά. 
 
11.1. ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟ∆Ο ΤΟΥ ∆ΙΠΛΟΥ ΚΟΥΒΑ 

1. Εµβαπτίζουµε την στεγνή σφουγγαρίστρα στον µπλε κουβά και την στύβουµε στον 
κόκκινο. 
2. Σφουγγαρίζουµε την επιφάνεια που επιθυµούµε. 
3. Ξεπλένουµε και στύβουµε την σφουγγαρίστρα στον κόκκινο κουβά. 
4. Εµβαπτίζουµε ξανά την σφουγγαρίστρα στον µπλέ κουβά, την στύβουµε στον 
κόκκινο και συνεχίζουµε το σφουγγάρισµα µέχρις ότου το νερό να αλλάξει χρώµα. 
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• Οι τοίχοι σε κανονικές συνθήκες πρέπει να πλένονται µία φορά την εβδοµάδα,  
εκτός εάν από κάποιο ατύχηµα λερωθούν. 

• Τα ταβάνια (ψευδοροφές) καθαρίζονται κάθε 1-2 µήνες και επιπλέον σε 
περίπτωση που λερωθούν. 

• Το πάτωµα, οι επιφάνειες των αιθουσών του χειρουργείου και η χειρουργική 
τράπεζα καθαρίζονται και απολυµαίνονται µετά από κάθε επέµβαση. ΄Ολοι οι 
υπόλοιποι χώροι πρέπει να καθαρίζονται (και να απολυµαίνονται) πάντα στο 
τέλος του καθηµερινού προγράµµατος χειρουργείου. 

• Καθηµερινά και όποτε λερωθούν καθαρίζονται τα παρακάτω: προβολείς 
χειρουργείου, στατώ ορών, αναισθησιολογικά µηχανήµατα, τράπεζα εργαλείων 
κλπ. 

• Προσοχή χρειάζεται στον περιορισµό των προς χρήση αντικειµένων µέσα στις 
χειρουργικές αίθουσες, στα απολύτως απαραίτητα  (αποφυγή παραµονής 
µηχανηµάτων ή υλικών που δεν χρησιµοποιούνται µέσα στις αίθουσες). 

• Απαραίτητη είναι η φροντίδα των µηχανηµάτων (αναισθησιολογικά µηχανήµατα, 
αναπνευστήρες, αναρροφήσεις, κλπ.), ώστε να διατηρούνται πάντα καθαρά, 
έτοιµα προς χρήση. Τα µηχανήµατα και οι συσκευές καθαρίζονται ανάλογα µε τις 
οδηγίες του κατασκευαστή. Μικρές ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές 
µπορούν να απολυµαίνονται µε διάλυµα αλκοόλης (70%). Οι σωληνώσεις, τα 
καλώδια και λοιπά εξαρτήµατα να έχουν το κατάλληλο µήκος, ώστε να µην 
ακουµπούν στο πάτωµα και λερώνονται ή παρεµποδίζουν την καθαριότητα. 

• Οι νιπτήρες καθαρίζονται µε απορρυπαντικά 3-4 φορές την ηµέρα. 
• Οι νεροχύτες οι οποίοι χρησιµοποιούνται για απόρριψη αίµατος ή άλλων δυνητικά 

µολυσµατικών βιολογικών υγρών πρέπει να απολυµαίνονται µε διάλυµα χλωρίνης 
κατά τακτά χρονικά διαστήµατα. 

• Οι κάδοι απορριµµάτων πλένονται µια φορά την ηµέρα και επιπλέον όταν 
λερωθούν.  
 

11.2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΕΙ∆ΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 
• Να καθαρίζονται πρώτα οι τοίχοι, τα πλακάκια, οι νιπτήρες, οι ντουζιέρες και 

τελευταία η τουαλέτα. 
• Μετά τον καθαρισµό της λεκάνης να απολυµαίνεται το εσωτερικό της µε 100gr 

αδιάλυτης χλωρίνης (µισό ποτήρι νερού), µία φορά ηµερησίως τουλάχιστον. 
• Η βούρτσα της τουαλέτας να πλένεται καθηµερινά µε απορρυπαντικό και στη 

συνέχεια να απολυµαίνεται. 
 
11.3 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ: ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ 

• Κάθε χώρος (τουαλέτα, διάδροµοι, γραφεία, αίθουσες κλπ), πρέπει να έχει 
ξεχωριστό εξοπλισµό για την καθαριότητα (κουβάς, σφουγγαρίστρα, διάφορα 
πανιά καθαριότητος κλπ.). 

• Σε περίπτωση µολυσµατικού/σηπτικού χειρουργείου, χρησιµοποιούνται πανιά 
µιας χρήσης. Η σφουγγαρίστρα θα χρησιµοποιείται µόνο στη συγκεκριµένη 
αίθουσα. Μετά το πέρας των εργασιών καθαριότητας απορρίπτονται ως 
απόβλητα µολυσµατικού χαρακτήρα. 

• Μετά το σφουγγάρισµα, όλα τα υλικά καθαριότητας (σφουγγαρίστρες, κουβάδες, 
πανιά κλπ), πλένονται καλά µε σαπούνι και νερό. Στη συνέχεια, τα πανιά και οι 



23 

 

σφουγγαρίστρες εµβαπτίζονται σε διάλυµα χλωρίνης, ξεπλένονται και κρεµιούνται 
σε προκαθορισµένο σηµείο, για να στεγνώσουν. 

 

11.4 ∆ΙΑΚΡΙΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ (ΚΑΤΑ SPAULDING) 
• Κρίσιµα: Εισέρχονται απευθείας στην κυκλοφορία του αίµατος ή σε άσηπτες 

           περιοχές του σώµατος (χειρουργικά εργαλεία, εµφυτεύµατα, λαπαροσκόπια   
κλπ). Απαιτούν αποστείρωση.  

• Ηµικρίσιµα: Έρχονται σε επαφή µε βλεννογόνους και µη ακέραιο δέρµα 
(ενδοσκόπια, λαρυγγοσκόπια, κυκλώµατα αναισθησίας και αναπνευστικής 
θεραπείας). Απαιτούν αποστείρωση ή υψηλού βαθµούαπολύµανση. 

• Μη κρίσιµα: Έρχονται σε επαφή µε άθικτο δέρµα (περιχειρίδες πιεσόµετρων, 
ηλεκτρόδια ΗΚΓ, δάπεδα κλπ).Απαιτούν ενδιάµεσου ήχαµηλού βαθµού 
απολύµανση. 
 

11.5  ΑΣΦΑΛΗΣ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ 
• Καθαρισµός των επιφανειών µε απορρυπαντικό και νερό πριν την απολύµανση 

και αφού στεγνώσει η επιφάνεια, χρήση απολυµαντικού. 
• Ανανέωση του απολυµαντικού διαλύµατος ανάλογα µε το µικροβιακό φορτίο των 

επιφανειών. 
• Προετοιµασία µικρής ποσότητας απολυµαντικού διαλύµατος σύµφωνα µε τις 

οδηγίες του κατασκευαστή, σωστή συντήρηση του πυκνού διαλύµατος και 
έλεγχος του διαλύτη και των δοχείων αποθήκευσης προς αποφυγή επιµόλυνσης. 

• Τα απορρυπαντικά πρέπει να χρησιµοποιούνται στην σωστή διάλυση και 
            δοσολογία, σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή. 

• ∆εν πρέπει να αναµιγνύονται απορρυπαντικά και απολυµαντικά επειδή 
υπάρχει πιθανότητα να εξουδετερωθεί η απολυµαντική δράση. Επίσης,       
δηµιουργούνται επικίνδυνες χηµικές ενώσεις και αναθυµιάσεις. 

11.6  ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΗΛΙ∆ΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΣΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ 
Για τις εµφανείς κηλίδες αίµατος ή άλλων βιολογικών υγρών σε µια επιφάνεια, 

ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία: 

• Η κηλίδα καλύπτεται µε απορροφητική πετσέτα (χαρτοβάµβακας), η οποία 
εµποτίζεται µε το κατάλληλο απολυµαντικό (αδιάλυτη χλωρίνη ή διάλυµα presept 
10.000 p.p.m),  για δέκα λεπτά. 

• Φορώντας γάντια, αποµακρύνουµε την απορροφητική πετσέτα µε το 
απολυµαντικό. Η επιφάνεια καθαρίζεται µε  σαπούνι και νερό και στη συνέχεια µε 
απολυµαντικό. Η διαποτισµένη πετσέτα απορρίπτεται προσεκτικά στον κάδο για 
τα µολυσµατικά απορρίµµατα. 

 
11.7 ΜΕΤΡΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
 

• Τα άτοµα που κάνουν καθαριότητα στα χειρουργεία χρησιµοποιούν τα ίδια µέσα 
ατοµικής προστασίας, µε τους άλλους εργαζόµενους στο χώρο (προστατευτική 
µπλούζα, µάσκα, κάλυµµα κεφαλής, ποδιών, γάντια κλπ), ανάλογα µε την 
περίπτωση. 
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• Τα οικιακού τύπου γάντια όταν χρησιµοποιούνται πρέπει να πλένονται καλά και 
να απολυµαίνονται πριν αφαιρεθούν και κατόπιν να πλένονται το ίδιο καλά και τα 
χέρια του προσωπικού που ασχολείται µε την καθαριότητα. Προσοχή δεν 
αγγίζουµε επιφάνειες φορώντας γάντια. 

• Το προσωπικό που ασχολείται µε τα απολυµαντικά πρέπει να φοράει γάντια, 
µάσκα και γυαλιά για την αποφυγή άµεσης επαφής µε το δέρµα και τους 
βλεννογόνους. 

 

12. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

Τα επικίνδυνα απόβλητα διακρίνονται σε: 

Α) Αµιγώς µολυσµατικά απόβλητα (ΕΑΑΜ), τα οποία δυνητικά περιέχουν βακτήρια, 
ιούς, παράσιτα ή µύκητες σε επαρκή συγκέντρωση ή ποσότητα ικανή να προκαλέσει 
νόσο σε ευαίσθητους ξενιστές. 
Β) Μικτά επικίνδυνα απόβλητα (ΜΕΑ), τα οποία περιέχουν ταυτόχρονα µολυσµατικό 
και τοξικό παράγοντα. 
Γ)  Άλλα επικίνδυνα απόβλητα (ΑΕΑ), δηλαδή, αµιγώς τοξικά απόβλητα  τα οποία 
αποτελούνται ή περιέχουν επικίνδυνες ουσίες (ερεθιστικές, καυστικές, τοξικές, 
διαβρωτικές κλπ). 

 Για τον διαχωρισµό των αποβλήτων στην πηγή παραγωγής τους, ανάλογα µε την 
κατηγορία στην οποία ανήκουν, χρησιµοποιείται χρωµατική κωδικοποίηση. Έτσι, για τη 
συλλογή αποβλήτων: 

• Αστικού χαρακτήρα χρησιµοποιούνται ΜΑΥΡΕΣ σακούλες. 
• Αµιγώςµολυσµατικών αποβλήτων χρησιµοποιούνται ΚΙΤΡΙΝΕΣ σακούλες και 

Hospitalboxes. 
• Αιχµηρών αντικειµένων χρησιµοποιούνται ΚΙΤΡΙΝΑ αδιάτρητα δοχεία. 
• Μικτών επικίνδυνων και Αµιγώς τοξικών αποβλήτων χρησιµοποιούνται 

ΚΟΚΚΙΝΑHospitalboxes. 
 

Το Γενικό Νοσοκοµείο Αθηνών «Λαϊκό», διαθέτει Εσωτερικό Κανονισµό ∆ιαχείρισης 
Ιατρικών Αποβλήτων, µε εγκριτική απόφαση 2213/27-1-2012. 
 

13. ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΜΕΤΡΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΗΠΤΙΚΟΥ Ή ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΟΥ 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 

 

Σηπτικό ή/και µολυσµατικό χειρουργείο χαρακτηρίζεται κάθε χειρουργική επέµβαση 
που πραγµατοποιείται σε ασθενείς: 

• Που πάσχουν από µολυσµατικές ασθένειες, όπως AIDS, ηπατίτιδα Β και C 
• Που εµφανίζουν λοίµωξη ή/και αποικισµό από πολυανθεκτικά παθογόνα µικρόβια 
• Με διαπυηµένα τραύµατα /η αποστήµατα. 

Οι κατευθυντήριες οδηγίες σε περίπτωση µολυσµατικού ή σηπτικού χειρουργείου 
στοχεύουν: 

• στη σωστή οργάνωση της χειρουργικής αίθουσας  
• την πλήρη ενηµέρωση όλων των µελών της χειρουργικής οµάδας 
• στη διαφύλαξη σηπτικού και άσηπτου χώρου 
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• στην ασφαλή διαχείριση αιχµηρών αντικειµένων 
• στην αποστείρωση των εργαλείων και  
• την απολύµανση του χώρου.  

 
13.1 Ενέργειες πριν την επέµβαση 

• Βασικές προφυλάξεις (Standard precautions): Ο όρος αναφέρεται στο ότι οι ίδιες 
προφυλάξεις, πρέπει να ακολουθούνται για όλους τους ασθενείς, ασχέτως αν είναι ή όχι 
µολυσµατικοί και συνίστανται βασικά στη µε οποιοδήποτε τρόπο αποφυγή επαφής του 
επαγγελµατία υγείας  µε αίµα, άλλα βιολογικά υγρά και ιστούς του ασθενή. 

•  Εάν πρόκειται για µη επείγουσα επέµβαση, προτιµότερο θα ήταν να 
πραγµατοποιηθεί,  στο τέλος του προγράµµατος. 

• Βεβαιωθείτε, αφού έχετε συλλέξει όλες τις πληροφορίες για την κατάσταση του 
ασθενούς και το είδος της επέµβασης που θα πραγµατοποιηθεί, ότι έχετε συγκεντρώσει 
όλον τον απαραίτητο εξοπλισµό.Με τη σωστή οργάνωση περιορίζονται οι κινήσεις εντός 
και εκτός του µολυσµατικού χώρου.  

• Ενηµερώστε τους συνεργάτες σας: τραυµατιοφορέας που θα µεταφέρει τον 
ασθενή, αναισθησιολογική οµάδα , χειρουργική οµάδα , καθαρίστρια, πλύντη εργαλείων 
και οποιονδήποτε άλλον εµπλεκόµενο (φοιτητές, αντιπροσώπους εταιρειών) για την 
ύπαρξη µολυσµατικού περιστατικού.  

• Τοποθετείστε έξω από την αίθουσα, στην πόρτα, σήµανση µε την ένδειξη: 
«Σηπτικό χειρουργείο» ή «Μολυσµατικό χειρουργείο».  Η σήµανση εξασφαλίζει την 
ενηµέρωση όσων θα πλησιάσουν στο χώρο.  

• Αποµακρύνετε από την αίθουσα τον εξοπλισµό που δε θα χρησιµοποιηθεί, έτσι 
ώστε να περιοριστούν οι επιφάνειες που πρόκειται να εκτεθούν στον µολυσµατικό  
παράγοντα. 

• Με την είσοδο του ασθενούς στην αίθουσα, ενηµερώστε τον για τις διαδικασίες 
που πρόκειται να ακολουθήσουν. Η συνεργασία του ασθενούς αποτελεί αποτελεσµατικό  
παράγοντα µείωσης ατυχηµάτων εις βάρος των εργαζοµένων. 

• Χρησιµοποιήστε ιµατισµό µιας χρήσης . ∆ώστε έµφαση στις χειρουργικές 
µπλούζες οι οποίες πρέπει να είναι αδιάβροχες. Φορέστε διπλά γάντια και φροντίστε για 
τη συχνή αλλαγή αυτών. Με τη χρήση διπλών γαντιών διατηρούµε µια σταθερή και 
άθικτη ασπίδα προστασίας µεταξύ των χεριών της χειρουργικής οµάδας και των ιστών 
του ασθενούς, που αποτελεί σπουδαίο παράγοντα πρόληψης µεταδοτικών νοσηµάτων. 
Η αποτελεσµατικότητα των χειρουργικών γαντιών δεν είναι πάντα δεδοµένη γιατί η 
συχνότητα διάτρησης τους είναι µεγάλη ειδικά σε επεµβάσεις που συµµετέχουν οστά. 
Επιπλέον, φορέστε ποδονάρια και γυαλιά ή ασπίδα προσώπου. 
 
13.2 Κατά τη διάρκεια της επέµβασης 

• Κατά την εργαλειοδοσία εργαστείτε µε ήπιες, προσεκτικές και σταθερές κινήσεις. 
Τοποθετείστε τα αιχµηρά αντικείµενα (εργαλεία, νυστέρια, βελόνες, τροκάρ, κα) σε 
σηµείο ορατό από όλα τα µέλη της χειρουργικής οµάδας και διαχειριστείτε τα αιχµηρά 
αντικείµενα µε λεκτική ειδοποίηση προς τους υπόλοιπους της οµάδας. Οπλίζετε τους 
στυλεούς, πάντα, µε βελονοκάτοχο και όχι µε το χέρι  και ποτέ µη µεταφέρετε αιχµηρά µε 
το χέρι (τεχνική “nontouch”). Ο ασφαλέστερος τρόπος για τη µεταφορά αιχµηρών στο 
αποστειρωµένο πεδίο είναι η τεχνική hands-free αντί της τεχνικής χέρι µε χέρι (ο 
χειρουργός και η εργαλειοδότρια δεν ακουµπούν ταυτόχρονα το ίδιο εργαλείο). Αυτό 
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επιτυγχάνεται δηµιουργώντας µια ουδέτερη ζώνη στην οποία ο ένας αφήνει το εργαλείο, 
το οποίο θα παραλάβει ο άλλος (νεφροειδές, κάψα).  

• Η νοσηλεύτρια κίνησης περιορίζει τις κινήσεις της, εντός της χειρουργικής 
αίθουσας και επικοινωνεί µε άτοµα από τον εξωτερικό χώρο για ανεφοδιασµό υλικών ή 
για οποιοδήποτε άλλο λόγο. Οι πόρτες διατηρούνται πάντα κλειστές.  

• Κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέµβασης, όλα τα απόβλητα απορρίπτονται 
στους ειδικούς κάδους, ανάλογα µε την κατηγορία στην οποία ανήκουν. Γίνεται 
προσπάθεια να µην πετιέται τίποτα στο πάτωµα της αίθουσας.Η ελεγχόµενη συλλογή 
απορριµµάτων περιορίζει τη διασπορά των µολυσµατικών παραγόντων και συµβάλει 
στην αποτελεσµατική καθαριότητα και απολύµανση του χώρου µετά το τέλος της 
επέµβασης.  
 
13.3 Μετά την επέµβαση 

• Συγκεντρώστε πολύ προσεκτικά σε εµφανές σηµείο του τροχήλατου τα αιχµηρά 
αντικείµενα προκειµένου να αποµακρυνθούν µε ασφάλεια.  Όλα τα αιχµηρά 
απορρίπτονται στα ειδικά κίτρινα αδιάτρητα δοχεία. 

• Συλλέξτε τα υπόλοιπα απορρίµµατα από το τροχήλατο και τοποθετείστε τα µε 
ήπιες , προσεκτικές κινήσεις στους κίτρινους υποδοχείς αποβλήτων.  

• Συγκεντρώστε το χρησιµοποιηµένο ιµατισµό στις διάφανες υδατοδιαλυτές 
σακούλες, τις οποίες αφού δέσετε ερµητικά τοποθετείστε τις µέσα σε σακούλες κίτρινου 
χρώµατος.  

• Αφαιρέστε τη χρησιµοποιηµένη στολή, το εξωτερικό ζευγάρι γάντια (το εσωτερικό 
ζευγάρι που δεν έχει εµφανή σηµεία άµεσης επαφής µε µολυσµατικό παράγοντα θα 
αφαιρεθεί όταν µεταφέρετε το τροχήλατο εκτός της αίθουσας), τη µάσκα και τα 
ποδονάρια.  Απορρίψτε τα µέσα ατοµικής προστασίας στους κίτρινους περιέκτες.  

• Εφαρµόστε υγιεινή των χεριών και αλλάξτε τα ενδύµατα που φορούσατε κατά τη 
διάρκεια της επέµβασης, µε καθαρά. 

• Εργαλεία: ∆ιαχειριστείτε τα σύµφωνα µε τις οδηγίες που σας έχουν δοθεί στο 
πρωτόκολλο διαχείρισης και διεκπεραίωσης χειρουργικών εργαλείων, από το τµήµα 
Κεντρικής Αποστείρωσης του νοσοκοµείου. 

• Η καθαριότητα και απολύµανση της χειρουργικής αίθουσας πραγµατοποιείται 
από το εξειδικευµένο προσωπικό του συνεργείου καθαριότητας, υπό την επίβλεψη της 
νοσηλεύτριας κίνησης και σύµφωνα µε τις οδηγίες της Επιτροπής Ελέγχου Λοιµώξεων. 
 

14. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ Ή ΜΟΛΥΣΜΕΝΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 
ΣΤΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ 

1. Ο ακάθαρτος ή µολυσµένος ιµατισµός, δε θα πρέπει να έρχεται σε επαφή µε καθαρό 
ιµατισµό. 

2. Κατά τη συλλογή µολυσµένου ιµατισµού, πρέπει να χρησιµοποιούνται από το 
προσωπικό τα απαραίτητα κατά περίπτωση ατοµικά προστατευτικά µέσα (γάντια, 
µπλούζα, µάσκα). 

3. Ο ιµατισµός της χειρουργικής κλίνης, αποµακρύνεται µε την έξοδο του ασθενή από 
την  χειρουργική αίθουσα και στη συνέχεια ακολουθεί καθαρισµός και απολύµανση 
της κλίνης. 

4. Ο ακάθαρτος ή µολυσµένος ιµατισµός πρέπει να συλλέγεται µε όσο το δυνατόν 
λιγότερες κινήσεις για να αποφεύγεται η διασπορά µικροβίων (δηλ. το σεντόνι να 
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τυλίγεται ή να διπλώνεται, χωρίς να αναταράσσεται ή να τινάζεται και χωρίς να 
προκαλείται σκόνη). 

5. Κατά τη συλλογή του ακάθαρτου ή µολυσµένου ιµατισµού απαιτείται ιδιαίτερη 
προσοχή από το προσωπικό, ώστε να µην αφήνονται µέσα στον ακάθαρτο ιµατισµό 
αντικείµενα (όπως χειρουργικά εργαλεία, βελόνες, σύριγγες, γάζες, χειροπετσέτες  
κ.λ.π.), γιατί τα αντικείµενα αυτά είναι δυνατόν να τραυµατίσουν το προσωπικό του 
χειρουργείου ή/και των πλυντηρίων ή να προκαλέσουν βλάβη στα πλυντήρια. 

6. Ο ιµατισµός δεν επιτρέπεται να απορρίπτεται στο πάτωµα και δεν πρέπει να 
τοποθετείται, πάνω σε χειρουργικό εξοπλισµό ή επάνω στον κάδο.  

7. Ο ακάθαρτος ή µολυσµένος ιµατισµός τοποθετείται σε ειδικό υδροδιαλυτό σάκο, στο 
σηµείο που γίνεται η διαχείρισή του (δηλ. στη χειρουργική αίθουσα). 

8. Ο σάκος να γεµίζει µόνο κατά τα ¾ και να δένεται καλά πριν τη µεταφορά του. 
9. Για τη διαχείριση του ιµατισµού που προέρχεται από ασθενή που πάσχει από 

λοιµώδες µεταδοτικό νόσηµα να εφαρµόζονται τα ακόλουθα: συγκεντρώστε το 
χρησιµοποιηµένο ιµατισµό στις διάφανες υδατοδιαλυτές σακούλες, τις οποίες αφού 
δέσετε ερµητικά τοποθετείστε τις µέσα σε σακούλες κίτρινου χρώµατος. 
 

14.1 ΜΕΤΑΦΟΡΑ – ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ Ή ΜΟΛΥΣΜΕΝΟΥ 
ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ 
1. Η αποµάκρυνση του ακάθαρτου ή µολυσµένου ιµατισµού, από το χώρο προσωρινής 

αποθήκευσης του, να γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήµατα.  
2. Κατά τη µεταφορά του ακάθαρτου ή µολυσµένου ιµατισµού, στον ειδικό επικλινή 

αγωγό (χοάνη), να χρησιµοποιούνται από το προσωπικό, τα απαραίτητα κατά 
περίπτωση ατοµικά προστατευτικά µέσα. 

3. Τα τροχήλατα καρότσια µεταφοράς του ακάθαρτου ή µολυσµένου ιµατισµού πρέπει 
να είναι κλειστού τύπου µε καπάκι και να πλένονται και να απολυµαίνονται κάθε µέρα, 
µετά το πέρας της µεταφοράς. 

 
15. ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ 

 

15.1 Προετοιµασία του ασθενή 
1. Πριν από κάθε προγραµµατισµένη επέµβαση προσπαθείτε, όποτε είναι δυνατόν, 

να αναγνωρίσετε και  να αντιµετωπίσετε όλες τις λοιµώξεις που εντοπίζονται  
έστω και µακριά από την χειρουργική περιοχή. Οι προγραµµατισµένες 
επεµβάσεις σε ασθενείς που πάσχουν από λοίµωξη έστω και αποµακρυσµένη 
από το χειρουργικό πεδίο, πρέπει να αναβάλλονται, µέχρις ότου, η λοίµωξη να 
καταπολεµηθεί. Κατηγορία ΙΑ 

2. Μην αφαιρείτε τις τρίχες προεγχειρητικά , εκτός εάν αυτές που βρίσκονται στην 
περιοχή ή γύρω από την περιοχή της τοµής θα εµποδίσουν την επέµβαση. 
Κατηγορία ΙΑ 

3. Αν χρειασθεί να αφαιρεθούν οι τρίχες, αφαιρέστε τις αµέσως πριν την επέµβαση, 
κατά προτίµηση µε ηλεκτρική ξυριστική µηχανή. Κατηγορία ΙΑ 

4. Ελέγξτε ικανοποιητικά τα επίπεδα γλυκόζης ορού αίµατος σε όλους τους 
διαβητικούς ασθενείς και κυρίως αποφύγετε την υπεργλυκαιµία κατά τη διάρκεια 
της εγχείρησης Κατηγορία ΙΒ 
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5. ∆ώστε οδηγίες στον ασθενή να απέχει από το κάπνισµα τσιγάρων, πούρων, 
πίπας ή κάθε άλλο είδος χρήσης καπνού (π.χ. µάσησης), για 30 ηµέρες 
τουλάχιστον πριν από µια προγραµµατισµένη εγχείρηση. Κατηγορία ΙΒ 

6. Ζητείστε από τους ασθενείς να κάνουν µπάνιο ή ντούς µε αντισηπτικό (κατά 
προτίµηση µε χλωρεξιδίνη 4%, Hibitane scrub 4%), το βράδυ πριν από την ηµέρα 
της εγχείρησης. Κατηγορία ΙΒ 

7. Πλύνετε προσεκτικά και καθαρίσετε την περιοχή της τοµής και γύρω από αυτή για 
να αποµακρύνετε λιπαρούς ρύπους πριν προχωρήσετε σε αντισηψία του 
δέρµατος. Κατηγορία ΙΒ 

8. Χρησιµοποιείστε ένα κατάλληλο αντισηπτικό παράγοντα για προεγχειρητική 
προετοιµασία του δέρµατος (αλκοολούχο διάλυµα χλωρεξιδίνης 0,5%, γλυκονική 
χλωρεξιδίνη, διάλυµα ιωδίου 1%, αλκοολούχο ή υδατικό διάλυµα ιωδιούχου 
ποβιδόνης, αιθυλική αλκοόλη 60-95%, ισοπροπυλική αλκοόλη 50-91%). 
Κατηγορία ΙΒ 

9. Εφαρµόστε την προεγχειρητική αντισηπτική προετοιµασία του δέρµατος µε 
οµόκεντρους κύκλους, κινούµενοι από το κέντρο προς την περιφέρεια. Η 
προετοιµαζόµενη περιοχή θα πρέπει να είναι αρκετά µεγάλη, ώστε να είναι 
δυνατή η επέκταση της τοµής, η δηµιουργία νέων τοµών ή η τοποθέτηση 
παροχετεύσεων εφ’όσον χρειασθεί. Κατηγορία ΙΙ 

10. ∆ιατηρείτε την προεγχειρητική παραµονή στο νοσοκοµείο, όσο πιο σύντοµη 
γίνεται. Να είναι όµως αρκετή για  την κατάλληλη προεγχειρητική προετοιµασία 
του ασθενή. Κατηγορία ΙΙ 

11. ∆εν υπάρχουν συστάσεις για σταδιακή µείωση ή διακοπή των συστηµατικά 
χορηγούµενων στεροειδών (κορτιζόνη) πριν από µία προγραµµατισµένη 
εγχείρηση ΄Αλυτο θέµα 

12. ∆εν υπάρχουν συστάσεις για αύξηση της θρεπτικής υποστήριξης σε ασθενείς που 
πρόκειται να χειρουργηθούν, αποκλειστικά σαν µέσο πρόληψης των λοιµώξεων 
χειρουργικών τραυµάτων. ΄Αλυτο θέµα 

13. ∆εν υπάρχουν συστάσεις για την εξασφάλιση µέτρων που αυξάνουν την 
οξυγόνωση του χώρου της τοµής, για την πρόληψη των λοιµώξεων χειρουργικών 
τραυµάτων. ΄Αλυτο θέµα 
 

15.2 Αντισηψία χεριών/ αντιβραχίων για τα µέλη της χειρουργικής οµάδας. 
1. Εκτελείτε προεγχειρητικό χειρουργικό πλύσιµο για 2 έως 5 λεπτά χρησιµοποιώντας 
ένα κατάλληλο αντισηπτικό (χλωρεξιδίνη 4% ή ιωδιούχος ποβιδόνη 7.5%, scrub). 
Κατηγορία ΙΒ 
 2. Κρατείστε τα χέρια ψηλά και µακριά από το σώµα (αγκώνες λυγισµένοι), ώστε το 
νερό να τρέχει από τις άκρες των δακτύλων προς τους αγκώνες. Στεγνώστε τα χέρια 
µε αποστειρωµένη πετσέτα και φορέστε αποστειρωµένη ποδιά και γάντια. 
Κατηγορία ΙΒ 
3. Καθαρίστε την περιοχή κάτω από κάθε νύχι, πριν πλυθείτε µε χειρουργικό τρόπο 
για πρώτη φορά κάθε µέρα. ∆ιατηρείτε κοντά νύχια. Κατηγορία ΙΒ 
4. Μην φοράτε κοσµήµατα στα χέρια ή τους βραχίονες. Κατηγορία ΙΙ 
5. ∆εν υπάρχουν συστάσεις για τα βαµµένα νύχια. Άλυτο θέµα. 

 
15.3 ∆ιαχείριση προσωπικού που έχει µολυνθεί ή αποικισθεί. 
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1. Εκπαιδεύσετε και ενθαρρύνετε το προσωπικό του χειρουργείου που έχει σηµεία ή 
συµπτώµατα µεταδοτικής µολυσµατικής ασθένειας, να το αναφέρει άµεσα στους 
υπευθύνους ή τον γιατρό προσωπικού. Κατηγορία ΙΒ 

2. Λάβετε κατάλληλες καλλιέργειες από το προσωπικό του χειρουργείου και 
αποκλείστε από τα καθήκοντά τους, όσους έχουν υγρές βλάβες του δέρµατος 
(παρατηρείτε έξοδος ορώδους ή πυώδους υλικού), µέχρις ότου το προσωπικό 
λάβει κατάλληλη θεραπεία και αντιµετωπισθεί η λοίµωξη. Κατηγορία ΙΒ   

3. Το προσωπικό του χειρουργείου που έχει αποικισθεί από µικροοργανισµούς                                 
όπως χρυσίζων σταφυλόκοκκος (µύτη, χέρια ή άλλο µέρος του σώµατος) ή 
στρεπτόκοκκος οµάδας Α, δεν χρειάζεται να αποκλείεται από την εργασία στο 
χειρουργείο, εκτός και αν αυτό το προσωπικό έχει συνδεθεί επιδηµιολογικά µε 
διασπορά του οργανισµού στο περιβάλλον της φροντίδας. Κατηγορία ΙΒ 

 
15.4 Αντιµικροβιακή προφύλαξη 

1. Χορηγείστε ένα προφυλακτικό αντιµικροβιακό παράγοντα µόνο όταν   ενδείκνυται 
και επιλέξτε τον µε βάση την αποτελεσµατικότητά του εναντίον των πιο κοινών 
παθογόνων που προκαλούν λοιµώξεις χειρουργικών τραυµάτων για κάθε 
συγκεκριµένη εγχείρηση και σύµφωνα µε τις δηµοσιευµένες συστάσεις.  
Κατηγορία ΙΑ 

2.  Χορηγείστε ενδοφλέβια την αρχική δόση του προφυλακτικού αντιµικροβιακού 
παράγοντα, σε χρόνο τέτοιο ώστε να δηµιουργηθεί ικανή βακτηριοκτόνος  
συγκέντρωση του φαρµάκου στον ορό και τους ιστούς κατά την διάρκεια της 
εγχείρησης και το µέγιστο µέχρι µερικές ώρες µετά το κλείσιµο της τοµής στο 
χειρουργείο. Κατηγορία ΙΑ 

3. Πριν από προγραµµατισµένες επεµβάσεις στο παχύ έντερο και το ορθό, 
προετοιµάστε το παχύ έντερο χρησιµοποιώντας υποκλυσµούς και καθαρκτικά 
φάρµακα. Χορηγείστε µη απορροφήσιµους αντιµικροβιακούς παράγοντες από το 
στόµα σε διαιρεµένες δόσεις την ηµέρα πριν την επέµβαση. Κατηγορία ΙΑ     
4. Μην χρησιµοποιείτε (χωρίς να υπάρχει ειδικός λόγος) Vancomycin για 
αντιµικροβιακή προφύλαξη. Κατηγορία ΙΒ 
 

16 ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΕΜΒΑΣΗ 

16.1 Αερισµός. 
1. ∆ιατηρείτε αερισµό θετικής πίεσης στο χειρουργείο σε σχέση µε τους διαδρόµους 
και τους παρακείµενους χώρους. Κατηγορία ΙΒ 
2. ∆ιατηρείτε το ελάχιστο 15 αλλαγές του όγκου του αέρα ανά ώρα, εκ των οποίων οι 
3 όγκοι θα πρέπει να είναι καθαρός αέρας. Κατηγορία ΙΒ 
3. Φιλτράρετε όλο τον αέρα, φρέσκο και ανακυκλούµενο µε τα κατάλληλα φίλτρα, 
σύµφωνα µε τις συστάσεις διεθνών οργανισµών. Κατηγορία ΙΒ 
4. Η εισαγωγή του αέρα στον χώρο του χειρουργείου πρέπει να γίνεται από το ταβάνι 
και η έξοδος κοντά στο πάτωµα. Κατηγορία ΙΒ 
5. Μην χρησιµοποιείται υπεριώδη ακτινοβολία (UV) στο χειρουργείο για την πρόληψη 
των λοιµώξεων των χειρουργικών τραυµάτων. Κατηγορία ΙΒ 
6. ∆ιατηρείτε τις πόρτες του χειρουργείου κλειστές εκτός από εκείνες που χρειάζονται 
για το πέρασµα υλικών, προσωπικού, ασθενών. Κατηγορία ΙΒ 
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7. Οι επεµβάσεις εµφύτευσης ορθοπεδικών προθεµάτων (αρθροπλαστικές) πρέπει 
να γίνονται σε χειρουργεία εφοδιασµένα µε σύστηµα «υπερ-καθαρού» περιβάλλοντος 
(Ultra-Clean). Κατηγορία ΙΙ 
8. Περιορίστε τον αριθµό του προσωπικού που µπαίνει στο χώρο του χειρουργείου 
µόνο στο αναγκαίο. Κατηγορία ΙΙ 
 

16.2 Καθαρισµός και απολύµανση των επιφανειών του χώρου. 
1. Όταν υπάρξει ορατό λέρωµα ή µόλυνση µε αίµα ή άλλα σωµατικά υγρά των 
επιφανειών ή των συσκευών κατά την διάρκεια της επέµβασης, χρησιµοποιείστε 
ένα απολυµαντικό (χλωρίνη, αιθυλική αλκοόλη ) πριν την επόµενη εγχείρηση. 
Κατηγορία ΙΒ 
2. Μην προχωρείτε σε ειδικό καθαρισµό ή κλείσιµο των χειρουργείων µετά από 
“ακάθαρτες” µολυσµατικές επεµβάσεις. Κατηγορία ΙΒ 
3. Μην χρησιµοποιείτε τα ειδικά κολλητικά χαλάκια στην είσοδο των χειρουργείων ή 
κάθε χειρουργικού δωµατίου για τον έλεγχο των λοιµώξεων. Κατηγορία ΙΒ 
4. Σφουγγαρίστε το πάτωµα του χειρουργείου µετά το τελευταίο χειρουργείο της 
ηµέρας µε απολυµαντικό, χαµηλού επιπέδου απολύµανσης (φαινόλη ή τεταρτοταγή 
άλατα του αµµωνίου).Κατηγορία ΙΙ 
5.  ∆εν υπάρχουν συστάσεις για την απολύµανση των επιφανειών του περιβάλλοντος 
ή του εξοπλισµού που χρησιµοποιήθηκε στα χειρουργεία, ανάµεσα στις επεµβάσεις 
και όταν υπάρχει απουσία εµφανούς µόλυνσης. ΄Αλυτο θέµα 

 
16.3 Μικροβιολογική δειγµατοληψία. 

Μην κάνετε, σαν ρουτίνα, δειγµατοληψίες για µικροβιολογικούς ελέγχους του 
περιβάλλοντος στο χειρουργείο. Η µικροβιολογική δειγµατοληψία στις επιφάνειες των 
χειρουργείων ή τον αέρα να γίνεται όταν κρίνεται απαραίτητο σαν µέρος µιας 
επιδηµιολογικής έρευνας. Κατηγορία ΙΒ 

 
17.4 Αποστείρωση χειρουργικών εργαλείων. 

1. Αποστειρώστε όλα τα χειρουργικά εργαλεία σύµφωνα µε τις δηµοσιευµένες 
οδηγίες. Κατηγορία ΙΒ 
2. Εφαρµόστε αστραπιαία αποστείρωση (Flash sterilization) για αντικείµενα 
φροντίδας του ασθενούς που θα χρησιµοποιηθούν αµέσως (π.χ. για χρησιµοποίηση 
του εργαλείου που έπεσε από απροσεξία). Μην χρησιµοποιείτε την αστραπιαία 
αποστείρωση για λόγους ευκολίας, σαν µία εναλλακτική λύση για την µη αγορά 
επιπρόσθετων σετ εργαλείων ή για εξοικονόµηση χρόνου. Κατηγορία ΙΒ 

 
17.5 Χειρουργικές ποδιές και οθώνια. 

1. Φορέστε µία χειρουργική µάσκα που καλύπτει εντελώς το στόµα και την µύτη κατά 
την είσοδο στο χειρουργείο εφόσον πρόκειται να αρχίσει ή διενεργείται µία 
επέµβαση ή όταν έχουν ανοιχτεί αποστειρωµένα εργαλεία. Φορέστε τη µάσκα καθ’ 
όλη την διάρκεια της επέµβασης. Κατηγορία ΙΒ 
2. Φορέστε καπέλο για να καλυφθούν εντελώς τα µαλλιά στο κεφάλι, κατά την είσοδο 
στο χειρουργείο. Κατηγορία ΙΒ 
3. Μην φοράτε προστατευτικά παπουτσιών για την πρόληψη των λοιµώξεων των 
χειρουργικών τραυµάτων. Κατηγορία ΙΒ 



31 

 

4. Φορέστε αποστειρωµένα γάντια αν είστε µέλος µιας χειρουργικής οµάδας που έχει 
προετοιµαστεί µε χειρουργικό πλύσιµο. Φορέστε τα γάντια αφού φορέσετε 
αποστειρωµένη ποδιά. Κατηγορία ΙΒ 
5. Χρησιµοποιείστε χειρουργικές ποδιές και οθώνια που είναι δεν είναι διαπερατά 
στα υγρά. Κατηγορία ΙΒ 
6. Αλλάξτε ρούχα τα οποία είναι εµφανώς λερωµένα, µολυσµένα ή διαπερασµένα 
από αίµα ή άλλα πιθανώς µολυσµατικά υγρά. Κατηγορία ΙΒ 
 

18. ΑΣΗΨΙΑ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 
 

1. Εµµένετε στις αρχές ασηψίας όταν χρησιµοποιείτε ενδαγγειακές συσκευές (π.χ. 
κεντρικούς φλεβικούς καθετήρες), καθετήρες αναισθησίας σπονδυλικής ή 
επισκληριδίους  ή όταν παρασκευάζετε και χορηγείτε ενδοφλέβια φάρµακα. 
Κατηγορία ΙΑ 
2. Τα αποστειρωµένα εργαλεία να συναρµολογούνται αµέσως πριν τη χρήση τους και 
τα διαλύµατα φαρµάκων ή ουσιών να προετοιµάζονται επίσης αµέσως πριν την 
χρήση τους. Κατηγορία ΙΙ 
3. Να χειρίζεστε τους ιστούς ήπια, να εφαρµόζετε αποτελεσµατική απόσταση, να 
περιορίζετε την έκταση των νεκρωµένων ιστών και την ύπαρξη ξένων σωµάτων 
(π.χ. ράµµατα, καµένους ιστούς, νεκρωµένα αποµεινάρια) και να µην αφήνετε 
νεκρούς (κενούς) χώρους στο χειρουργικό πεδίο. Κατηγορία ΙΒ 
4. Εφαρµόζεται την µέθοδο του επιβραδυνοµένου κλεισίµατος του δέρµατος ή 
αφήστε µία τοµή ανοικτή να επουλωθεί κατά δεύτερο σκοπό αν θεωρείτε πως το 
χειρουργικό πεδίο είναι πολύ µολυσµένο. Κατηγορία ΙΒ 
5. Αν είναι απαραίτητη η παροχέτευση, χρησιµοποιείστε παροχέτευση του τύπου 
κλειστής αναρρόφησης. Τοποθετείτε την παροχέτευση µέσα από µία ξεχωριστή τοµή 
µακριά από την αρχική χειρουργική τοµή. Αφαιρέστε την παροχέτευση όσο το 
δυνατόν γρηγορότερα. Κατηγορία ΙΒ  

 
19.   ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙ∆Α ΤΟΜΗΣ 

1. Προστατέψτε µία τοµή που έχει κλεισθεί, µε αποστειρωµένες γάζες για 24 έως 48 
ώρες µετεγχειρητικά. Κατηγορία ΙΒ 
2. Πλύνετε τα χέρια πριν και µετά τις αλλαγές καθώς και µετά από κάθε επαφή µε το 
χειρουργικό πεδίο. Κατηγορία ΙΒ 
3. Όταν οι γάζες µιας τοµής πρέπει να αλλάξουν χρησιµοποιείστε άσηπτη τεχνική. 
Κατηγορία ΙΙ 
4. Εκπαιδεύσατε τον ασθενή και την οικογένειά του σχετικά µε την κατάλληλη 
φροντίδα της τοµής, τα συµπτώµατα πιθανής λοίµωξης του χειρουργικού τραύµατος 
και την ανάγκη αναφοράς τέτοιων συµπτωµάτων. Κατηγορία ΙΙ 
5. ∆εν υπάρχουν συστάσεις για την κάλυψη µιας τοµής που επουλώνεται κατά 
πρώτον σκοπό πέραν των 48 ωρών, καθώς και για τον κατάλληλο χρόνο για ντους ή 
µπάνιο σε ασθενή µε µία ακάλυπτη χειρουργική τοµή. Άλυτο θέµα 

20.  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΥΣ ΑΙΜΑΤΟΓΕΝΩΣ ΜΕΤΑ∆Ι∆ΟΜΕΝΟΥΣ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ HIV, HBV, HCV. ΠΡΟΛΗΨΗ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ. 

Η πιθανότητα έκθεσης σε αιµατογενώς µεταδιδόµενους παράγοντες είναι 
υπαρκτή και αφορά όλους τους επαγγελµατίες υγείας, οπότε η ανάγκη για µείωση της 
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συχνότητας, επιβάλλει τη λήψη προστατευτικών µέτρων, τα οποία θα πρέπει να είναι 
πάντοτε διαθέσιµα προς τους εργαζόµενους σε περίπτωση ατυχήµατος. Η συµµόρφωση 
αποτελεί ευθύνη τόσο του ίδιου του εργαζόµενου όσο και του συστήµατος υγείας. 

  
 
20.1   ΤΡΟΠΟΙ ΜΕΤΑ∆ΟΣΗΣ  

1) Με παρεντερική ή διαδερµική έκθεση, δηλαδή µε λύση της συνεχείας του 
δέρµατος ή νυγµό από µολυσµένες µε αίµα βελόνες ή άλλα αιχµηρά αντικείµενα 
(π.χ. χειρουργικά εργαλεία).  

2) Με διαβλεννογόνια έκθεση, δηλαδή µε εκτίναξη αίµατος ή άλλων βιολογικών 
υγρών στους βλεννογόνους (π.χ. µάτια, µύτη).  

Πάντως, ο κίνδυνος µετάδοσης τους µέσω άλλων (εκτός από το αίµα) βιολογικών υγρών 
(π.χ. ούρα, κόπρανα, εµέσµατα, σίελο, ιδρώτα, σπέρµα, κολπικές εκκρίσεις, πλευριτικό, 
αρθρικό, αµνιακό, περικαρδιακό, εγκεφαλονωτιαίο υγρό) είναι πιθανός ή αµφίβολος.  
 
20.2  ΓΕΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ  

1) Εκπαίδευση και προγράµµατα πληροφόρησης και επιµόρφωσης για τους 
εργαζόµενους που εκτίθενται σε αυτόν τον κίνδυνο. Συνεχή ενηµέρωση και 
παρότρυνση των εργαζοµένων για έλεγχο και εµβολιασµό έναντι του HBV.  

2) Σχολαστική τήρηση των «βασικών προφυλάξεων», για την αποφυγή έκθεσης σε 
αίµα ή άλλα βιολογικά υγρά, οι οποίες πρέπει να ακολουθούνται πάντα µε όλους 
τους ασθενείς, ανεξάρτητα από τη νόσο και τη βεβαιότητα της διάγνωσης της.  

3) Ασφαλής διαχείριση και απόρριψη αιχµηρών για την πρόληψη διαδερµικών 
τραυµατισµών.  

4) Αυστηρός έλεγχος του ακάθαρτου ιµατισµού, για αιχµηρά αντικείµενα, πριν από 
τη συλλογή του. 

 

20.3 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΤΟΥΣ 
ΑΙΜΑΤΟΓΕΝΩΣ ΜΕΤΑ∆Ι∆ΟΜΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ HIV, HBV, HCV 

Το πρωτόκολλο αυτό αποτελείται από τα εξής βήµατα:  
 
Βήµα 1 : Παροχή άµεσης φροντίδας στα σηµεία της έκθεσης  
● Σχολαστικό πλύσιµο του τραύµατος µε σαπούνι και νερό ή αντισηπτικό.  
● Σχολαστικό πλύσιµο βλεννογόνων (µάτια κλπ), µε άφθονο νερό ή φυσιολογικό ορό 

µόνο.  

Βήµα 2 : Σχολαστική καταγραφή του ατυχήµατος και διενέργεια εξετάσεων(πηγή- 
εκτεθέντα) 

Βήµα 3 : Εκτίµηση του κινδύνου µετάδοσης κατά την έκθεση  
Α. Τύποι έκθεσης µε αυξηµένο κίνδυνο µετάδοσης  
● ∆ιαδερµατικός τραυµατισµός (π.χ. τρύπηµα µε βελόνα)  
● Έκθεση βλεννογόνων (πχ πιτσίλισµα βιολογικών υγρών)  
● ∆έρµα µε συνυπάρχουσα δερµατίτιδα ή λύση της συνεχείας του  
● ∆άγκωµα (κίνδυνος από έκθεση σε αίµα και για τα δυο άτοµα)  
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Β. Τύπος βιολογικού υγρού µε αυξηµένο κίνδυνο µετάδοσης  
● Αίµα  
● Βιολογικά υγρά που περιέχουν ορατό αίµα  
● ∆υνητικά µολυσµατικά υγρά (ΕΝΥ, αρθρικό, πλευριτικό, περικαρδιακό, αµνιακό υγρό, 

σπέρµα και κολπικές εκκρίσεις)  
● Απευθείας έκθεση σε υψηλή συγκέντρωση ιού (π.χ. σε εργαστήρια)  

Γ. Μολυσµατικότητα της "πηγής" έκθεσης  
● Έλεγχος για παρουσία HBsAg  
● Έλεγχος για παρουσία anti-HCV  
● επί θετικού αποτελέσµατος, έλεγχος για HCV RNA  
● επί αρνητικού αποτελέσµατος συνιστάται έλεγχος για HCV RNA, αν υπάρχει 

ανοσοκαταστολή ή άλλη κατάσταση που µπορεί να οδηγήσει σε ψευδώς αρνητικό 
anti-HCV, στο άτoµo-"πηγή" (πχ ασθενείς µε ΗIV λοίµωξη, χρόνια νεφρική 
ανεπάρκεια, µεταµοσχευµένοι)  

● Έλεγχος για παρουσία anti-HIV (δοκιµασίες ανίχνευσης του γονιδιώµατος του ιού µε 
µοριακές τεχνικές δεν συνιστώνται)  

● Σε περίπτωση άγνωστης πηγής (πχ τρύπηµα από βελόνα σε απορρίµµατα), εκτιµάται 
η επιδηµιολογική πιθανότητα µετάδοσης HBV, HCV και ΗIV (π.χ. µεγαλύτερος 
κίνδυνος από τρύπηµα βελόνας σε απορρίµµατα νοσοκοµείου απ' ό,τι σε ένα 
γηροκοµείο)  

● Σε περίπτωση άρνησης για εξέταση, εκτιµάται η µολυσµατικότητα του ατόµου - 
"πηγή", λαµβάνοντας υπόψη το υποκείµενο νόσηµα, τα κλινικά συµπτώµατα και την 
ύπαρξη ιστορικού συµπεριφοράς υψηλού κινδύνου  

● Εργαστηριακός έλεγχος της συγκεκριµένης βελόνας ή του αιχµηρού αντικειµένου που 
αποτέλεσε το µέσο της έκθεσης, δεν συνιστάται  

 
δ) Ευαισθησία του εκτεθέντος  
● Ιστορικό εµβολιασµού κι ανταπόκρισης  
● HBsAg, anti-HCV, ΑLΤ και anti-HIV τη στιγµή του ατυχήµατος και πριν από τη 

χορήγηση προφύλαξης  
Βήµα 4 :  
Α. Χορήγηση προφύλαξης µετά από έκθεση ύποπτη για µετάδοση ΗΒV 
● Χορήγηση υπεράνοσης γ-σφαιρίνης (HBIG), όπου ενδείκνυται, αµέσως ή το αργότερο 

εντός 24 ωρών. 
● Χορήγηση εµβολίου και HBIG, µπορεί να γίνει ταυτόχρονα, αλλά σε διαφορετικά 

σηµεία (το εµβόλιο χορηγείται πάντα στο δελτοειδή µυ).  
● Προφύλαξη µπορεί να δοθεί σε εγκύους ή θηλάζουσες µητέρες.  
Β. Προφύλαξη ή εµβόλια για HCV λοίµωξη δεν υπάρχει  

Γ. Χορήγηση προφύλαξης µετά από έκθεση ύποπτη για µετάδοση HIV 
● Έναρξη χηµειοπροφύλαξης (αντιρετροϊκή αγωγή) άµεσα εντός 48-72 ωρών και 

χορήγηση της για 4 εβδοµάδες. 
● Έλεγχος εγκυµοσύνης σε κάθε γυναίκα αναπαραγωγικής ηλικίας που δεν γνωρίζει ότι 

είναι έγκυος.  
● Στις περιπτώσεις που η "πηγή" έκθεσης είναι γνωστό HIV οροθετικό άτοµο, υπάρχει 

απόλυτη ένδειξη ελέγχου της αντοχής του ιού στα αντιρετροϊκά φάρµακα.  
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Βήµα 5 : Παρακολούθηση  
Α. Για ΗΒV 
● ∆εν συνιστάται παρακολούθηση, εάν ο χειρισµός των ατόµων µε έκθεση σε ΗΒV έγινε 

µε βάση τις οδηγίες. Ωστόσο, για νοµικο-ιατρικούς λόγους, συνιστάται έλεγχος για 
HBsAg, 6 µήνες µετά από την έκθεση.  

● Έλεγχος anti-HBs 1-2 µήνες µετά την τελευταία δόση του εµβολίου (εάν χορηγήθηκε 
µόνο εµβόλιο).  

● Παρακολούθηση δεν ενδείκνυται σε εκτεθέντες που έχουν γνωστή ανοσία έναντι του 
ΗΒV ή σε όσους έλαβαν προφύλαξη µε HBIG.  

Β. Για HCV  
● Επαναληπτικός έλεγχος µε anti-HCV και ΑLΤ στους 4-6 µήνες ή/και έλεγχος µε HCV 

RNA στις 6 εβδοµάδες.  
● Σε περίπτωση anti-HCV θετικού αποτελέσµατος, επιβεβαίωση µε συµπληρωµατικό 

έλεγχο (π.χ. µέθοδος ανοσοαποτυπώµατος RIBA ή HCV RNA).  
● Επί θετικού αποτελέσµατος, παραποµπή σε ειδικό ιατρό για το ενδεχόµενο 

χορήγησης θεραπείας.  
Γ. Για HIV  
● Έλεγχος εκτεθέντος (γενική αίµατος, βιοχηµικός έλεγχος ηπατικής και νεφρικής 

λειτουργίας και γενική ούρων) εντός 72 ωρών από την έναρξη της χηµειοπροφύλαξης 
και παρακολούθηση τουλάχιστον 2 εβδοµάδων για πιθανή εµφάνιση ανεπιθύµητων 
ενεργειών από τα φάρµακα  

● Έλεγχος αντισωµάτων για τον HIV γίνεται στις 0, 6, 12 εβδοµάδες και στους 6 µήνες 
µετά από έκθεση καθώς και σε κάθε περίπτωση εµφάνισης οξέος συνδρόµου 
ρετροϊού. Η εξέταση µετά τους 6 µήνες συνιστάται σε ειδικές περιπτώσεις, όπως σε 
περίπτωση συλλοίµωξης µε HCV.  

 
 
20.4 ΠΟΥ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΑΝ ΕΚΤΕΘΕΙΤΕ ΣΕ HBV, HCV Η HIV 
• Στην Προϊσταµένη του τµήµατος και στον Ιατρό που παρακολουθεί τον ασθενή. 
• Ο αιµατολογικός έλεγχος (ο δικός σας και του ασθενούς), αποστέλλεται, στην 

Αιµοδοσία του Νοσοκοµείου 
• Για δήλωση του ατυχήµατος, χορήγηση ανοσοσφαιρίνης και εµβολιασµό για την 

Ηπατίτιδα Β, στις Νοσηλεύτριες Επιτήρησης Λοιµώξεων (τηλ 6433, 1ος όροφος 
κεντρικό κτίριο). 

• Για έκθεση από ασθενή µε HIV λοίµωξη, απαιτείται επιπλέον, προσωπική 
συνεννόηση, µε λοιµωξιολόγο του νοσοκοµείου. 

 

21 ∆ΕΣΜΕΣ ΜΕΤΡΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ∆ΙΑΣΠΟΡΑΣ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ 
ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

21.1 ΠΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Η ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΩΝ ΧΕΡΙΩΝ (ΤΑ 5 ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΩΝ ΧΕΡΙΩΝ) 

• Πριν από κάθε επαφή µε τον ασθενή 
• Πριν κάθε καθαρό ή άσηπτο χειρισµό 
• Μετά από κάθε έκθεση σε σωµατικά υγρά του ασθενή 
• Μετά από κάθε επαφή µε τον ασθενή 
• Μετά από κάθε επαφή µε το άµεσο άψυχο περιβάλλον του ασθενή 
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21.2 ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΩΣΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΩΝ ΧΕΡΙΩΝ 

• Έλεγχος διαθεσιµότητας όλων των απαραίτητων υλικών (σαπούνι, χειροπετσέτες, 
αλκοολούχο αντισηπτικό κ.λ.π). 

• Εάν τα χέρια δεν είναι εµφανώς λερωµένα, µπορείτε να χρησιµοποιήσετε, µόνο 
αλκοολούχο αντισηπτικό.  

• Τρίβουµε µε προσοχή όλες τις επιφάνειες των χεριών (ακροδάκτυλα, αντίχειρας, 
παλαµιαίες επιφάνειες κ.λ.π). 

• Εάν έχουµε χρησιµοποιήσει αλκοολούχο αντισηπτικό, αφήνουµε τα χέρια µας να 
στεγνώσουν. 

• Εάν έχουµε χρησιµοποιήσει σαπούνι, ξεπλένουµε τα χέρια µας µε νερό, τα 
στεγνώνουµε µε χειροπετσέτα µιας χρήσης και κλείνουµε τη βρύση, 
χρησιµοποιώντας την ίδια χειροπετσέτα. 

 
22. ΧΡΗΣΗ ΓΑΝΤΙΩΝ  
 
Η χρήση γαντιών, τύπου Latex (όχι αποστειρωµένα), προστατεύει τους ασθενείς από τη 
µικροβιακή χλωρίδα των χεριών του προσωπικού αλλά και το προσωπικό από την 
επαφή µε αίµα ή σωµατικά υγρά των ασθενών. 
 
22.1 Γάντια απαιτούνται: 

• Κατά την επαφή µε αίµα, βιολογικά υγρά, βλεννογόνους,λοιµώξεις δέρµατος. 
• Κατά την επαφή µε αντικείµενα και επιφάνειες µολυσµένα µε αίµα ή βιολογικά 

υγρά. 
• Κατά την εκτέλεση εργασιών που εγκυµονούν κινδύνους επαφής µε αίµα 

(φλεβοκέντηση, αιµοληψία, λήψη δείγµατος αίµατος από καθετήρες και βιολογικά 
υγρά). 

• Όταν στα χέρια του προσωπικού υπάρχει λύση της συνέχεια του δέρµατος ή 
λοιµώξεις του δέρµατος 

• Κατά τη συλλογή βιολογικών δειγµάτων. 
• Κατά την αποµάκρυνση υγρών που έχουν µολύνει επιφάνειες και τον καθαρισµό 

χρησιµοποιηµένων εργαλείων και οργάνων. 
 

22.2 Τα γάντια αλλάζονται: 
• Μετά από κάθε επαφή µε ασθενή και πριν τη φροντίδα του επόµενου. 
• Μετά την επαφή µε µολυσµένη περιοχή και πριν την επαφή µε καθαρή, κατά τη 

φροντίδα του ίδιου ασθενή. 
• Όταν σχιστούν, όταν συµβεί κάποιο τρύπηµα από αιχµηρό αντικείµενο, όταν 

µολυνθούν ή µετά τη µεταφορά µολυσµένων αντικειµένων. 
 

22.3 Γενικές παρατηρήσεις: 
• Τα γάντια αφαιρούνται γυρίζοντας την έσω επιφάνεια προς τα έξω και 

προσέχοντας οι εξωτερικές επιφάνειες να µην αγγίζουν τις εσωτερικές. 
• Μετά την αφαίρεση των γαντιών και πριν την τοποθέτηση νέων, µεσολαβεί 

πάνταπλύσιµο των χεριών (µε νερό και σαπούνι).  
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• Τα γάντια δεν παρέχουν προστασία από τραυµατισµούς που προκαλούν οι 
βελόνες ή τα άλλα αιχµηρά αντικείµενα. 

• Τα γάντια θα πρέπει να χρησιµοποιούνται µόνο όταν απαιτείται και θα πρέπει να 
µην αγγίζονται µε αυτά καθαρές επιφάνειες (τηλεφωνικές συσκευές, πόµολα 
κ.λ.π) 

 
23.  ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ 
 

23.1  Πότε εφαρµόζονται οι βασικές προφυλάξεις 
Οι βασικές προφυλάξεις πρέπει να εφαρµόζονται από όλο το προσωπικό, κατά τον 

χειρισµό όλων των ασθενών, όλων των δυνητικά µολυσµένων αντικειµένων καθώς και 
όταν υπάρχει κίνδυνος επαφής µε αίµα ή άλλα βιολογικά υγρά του ασθενή. 
 
     23.2  Ποια στοιχεία περιλαµβάνουν οι βασικές προφυλάξεις 

• Υγιεινή των χεριών 
• Χρήση γαντιών 
• Χρήση προστατευτικής ενδυµασίας (όταν υπάρχει κίνδυνος εκτίναξης βιολογικών 

υγρών) 
• Χρήση απλής χειρουργικής µάσκας (όταν υπάρχει κίνδυνος εκτίναξης βιολογικών 

υγρών) 
• Χρήση οφθαλµικής προστασίας (όταν υπάρχει κίνδυνος εκτίναξης βιολογικών 

υγρών) 
• Ορθή διαχείριση αιχµηρών αντικειµένων 

 
 

24. ΑΕΡΟΓΕΝΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ 
 

24.1  Πότε εφαρµόζονται οι αερογενείς προφυλάξεις 
Οι αερογενείς προφυλάξεις λαµβάνονται επιπλέον των βασικών προφυλάξεων, όταν 

νοσηλεύονται ασθενείς που νοσούν ή είναι ύποπτοι για νόσηµα που µεταδίδεται 
αερογενώς. 

 
24.2 Ποια στοιχεία περιλαµβάνουν οι αερογενείς προφυλάξεις 
Ειδικά για το χώρο του χειρουργείου: 
• Χρήση µάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας, από το προσωπικό. 
• Χρήση απλής χειρουργικής µάσκας, από τον ασθενή (όταν είναι εφικτό). 
• Νοσοκοµειακός εξοπλισµός (µιας χρήσης υλικά, χρήση συσκευών πολλαπλών 

χρήσεων, αποκλειστικά στον συγκεκριµένο ασθενή, καθαρισµός και απολύµανση 
µετά τη χρήση τους). 

 
25.  ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΕΠΑΦΗΣ 

25.1 Πότε εφαρµόζονται οι προφυλάξεις επαφής 
Οι προφυλάξεις επαφής λαµβάνονται επιπλέον των βασικών προφυλάξεων, όταν 

νοσηλεύονται ασθενείς που νοσούν ή είναι ύποπτοι για νόσηµα που µεταδίδεται µε 
επαφή. 
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25.2 Ποια στοιχεία περιλαµβάνουν οι προφυλάξεις επαφής 
Ειδικά για το χώρο του χειρουργείου: 

• Νοσοκοµειακός εξοπλισµός (µιας χρήσης υλικά, χρήση συσκευών πολλαπλών 
χρήσεων, αποκλειστικά στον συγκεκριµένο ασθενή, καθαρισµός και απολύµανση 
µετά τη χρήση τους). 

 
26 ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΜΕΤΑ∆Ι∆ΟΝΤΑΙ ΜΕ ΣΤΑΓΟΝΙ∆ΙΑ 
 
26.1  Πότε εφαρµόζονται οι προφυλάξεις σταγονιδίων 
Οι προφυλάξεις επαφής λαµβάνονται επιπλέον των βασικών προφυλάξεων, όταν 
νοσηλεύονται ασθενείς που νοσούν ή είναι ύποπτοι για νόσηµα που µεταδίδεται µε 
σταγονίδια. 
26.2 Ποια στοιχεία περιλαµβάνουν οι προφυλάξεις σταγονιδίων 
Ειδικά για το χώρο του χειρουργείου: 

• Χρήση απλής χειρουργικής µάσκας, όταν πλησιάζεται τον ασθενή σε απόσταση 
µικρότερη του 1m. 

• Χρήση απλής χειρουργικής µάσκας, από τον ασθενή (όταν είναι εφικτό). 
• Νοσοκοµειακός εξοπλισµός (µιας χρήσης υλικά, χρήση συσκευών πολλαπλών 

χρήσεων, αποκλειστικά στον συγκεκριµένο ασθενή, καθαρισµός και απολύµανση 
µετά τη χρήση τους). 

 
27. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΛΙΣΤΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΙΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ 
ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ.  (SurgicalSafetyChecklist)  

 

Σκοπός της λίστας ελέγχου του Π.Ο.Υ για την ασφάλεια στις χειρουργικές 
επεµβάσεις, είναι να εντοπίσει τυχόν λάθη πριν αυτά συµβούν και οδηγήσουν σε βλάβες 
στους ασθενείς. 
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28. ΗΛΕΚΤΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

Η σωστή φροντίδα και ο κατάλληλος χειρισµός του εξοπλισµού της 
ηλεκτροχειρουργικής είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για την ασφάλεια τόσο των 
ασθενών όσο και του προσωπικού. Οι παρακάτω κατευθυντήριες οδηγίες αφορούν όλα 
αυτά τα εργαλεία και συσκευές και όχι κάποιο συγκεκριµένο προϊόν. 

1. ∆ίπλα ή πάνω σε κάθε συσκευή ηλεκτροχειρουργικής θα πρέπει να υπάρχουν 
σύντοµες οδηγίες χρήσης, στην ελληνική κατά προτίµηση. Το εγχειρίδιο 
λειτουργίας της συσκευής που παρέχεται από τον κατασκευαστή θα πρέπει 
επίσης να είναι διαθέσιµο, αν χρειαστεί. 

2. Όλο το προσωπικό που λαµβάνει µέρος στις χειρουργικές επεµβάσεις πρέπει να 
έχει δεχθεί αρχική εκπαίδευση στην χρήση και λειτουργία της κάθε συσκευής και 
αυτή θα πρέπει να συµπληρώνεται µε συνεχιζόµενη εκπαίδευση. 

3. Όλες οι ελαττωµατικές ή ύποπτες συσκευές θα πρέπει αµέσως να 
αποµακρύνονται από τη χρήση, να σηµαίνονται κατάλληλα και να ελέγχονται από 
εξειδικευµένο τεχνικό προσωπικό. 

4. Οι ασθενείς θα πρέπει να έχουν αφαιρέσει όλα τα κοσµήµατά τους ( και τα 
piercing) για αποφυγή πρόκλησης εγκαύµατος λόγω άµεσης επίδρασης του 
ηλεκτρικού ρεύµατος. 

5. Τα ηλεκτρικά καλώδια, τα βύσµατα και τα καλώδια που συνδέουν τους 
ποδοδιακόπτες θα πρέπει να ελέγχονται για φθορά, ξέφτισµα ή άλλη βλάβη πριν 
από κάθε χρήση. 

6. Αναλώσιµα υλικά, οροί και ιµατισµός δεν πρέπει να τοποθετούνται πάνω στις 
συσκευές της ηλεκτροχειρουργικής. Οι συσκευές θα πρέπει να είναι πλήρως 
ορατές καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας τους. 

7. Το σύστηµα συναγερµού και οι ηχητικές ενδείξεις της συσκευής θα πρέπει να 
λειτουργούν και να µην απενεργοποιούνται. 

8. Η ρύθµιση κάθε συσκευής ηλεκτροχειρουργικής θα πρέπει να γίνεται µέσα στους 
χώρους του χειρουργείου. 

9. Η συσκευή δεν θα πρέπει να τίθεται σε λειτουργία παρά µόνο αφού οι ατµοί από 
τα πτητικά εύφλεκτα αέρια, καθώς και από τα διαλύµατα επάλειψης και τα 
βάµµατα, έχουν διαλυθεί εντελώς και το περιβάλλον είναι ξηρό. Επίσης δεν θα 
πρέπει να λειτουργεί κατά την παρουσία καπνού µεθυλµεθακρυλικού. 

10. Οι συσκευές ηλεκτροχειρουργικής θα πρέπει να λειτουργούν πάντα στη 
χαµηλότερη ισχύ που είναι αποτελεσµατική για την αιµόσταση και την κοπή. 
Ρυθµίσεις σε υψηλότερα επίπεδα θα πρέπει να γίνονται µετά από απαίτηση του 
χειρουργού. 

11. Η ακεραιότητα του δέρµατος του ασθενούς θα πρέπει να ελέγχεται 
προεγχειρητικά και µετεγχειρητικά και να καταγράφονται οι όποιες παρατηρήσεις. 

12. Αν χρησιµοποιείται κάποιος µετασχηµατιστής ή άλλο εξάρτηµα θα πρέπει να είναι 
από τα εγκεκριµένα από τον κατασκευαστή και δεν θα πρέπει να µεταβάλλουν τα 
χαρακτηριστικά ασφαλείας του µηχανισµού τροφοδοσίας της συσκευής. 

13. Στην καταγραφή της κάθε συσκευής θα πρέπει να περιλαµβάνονται: 
• Ο τύπος και ο σειριακός αριθµός της συσκευής 
• Το ξύρισµα της περιοχής (αν έγινε). 
• Η περιοχή τοποθέτησης του αποµακρυσµένου ηλεκτροδίου γείωσης. 
• Οι ρυθµίσεις της συσκευής για κοπή και αιµόσταση. 
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• Το όνοµα του νοσηλευτή χειρουργείου που τοποθέτησε ή ήλεγξε τη 
γείωση στον ασθενή. 

• Η κατάσταση του δέρµατος πριν από την τοποθέτηση και µετά την 
αφαίρεση της  γείωσης, των ηλεκτροδίων του ηλεκτροκαρδιογράφου και 
του αισθητήρα θερµοκρασίας. 

14. Το ενεργό ηλεκτρόδιο θα πρέπει να χρησιµοποιείται µε τέτοιο τρόπο ώστε να 
ελαχιστοποιούνται οι πιθανότητες πρόκλησης βλάβης. 

15. Το ηλεκτρόδιο της γείωσης που τοποθετείται στον ασθενή θα πρέπει να 
εφαρµόζεται όσο το δυνατό πλησιέστερα στην περιοχή της επέµβασης και αν 
είναι δυνατό πάνω από µεγάλες µυϊκές µάζες. ∆εν θα πρέπει να τοποθετείται 
πάνω σε ουλώδη ιστό, σε περιοχές µε τριχοφυΐα, κοντά σε µεταλλικά 
εµφυτεύµατα, σε προεξοχές του σώµατος, σε περιοχές µε αγγειακή ανεπάρκεια ή 
σε περιοχές που µπορεί να διαβραχεί από υγρά κατά τη διάρκεια της επέµβασης. 
Το µέγεθος του ηλεκτροδίου της γείωσης θα πρέπει να επιλέγεται ανάλογα µε τον 
ασθενή. Όταν η γείωση έχει τοποθετηθεί, δεν θα πρέπει ποτέ να αλλάζει θέση. 

16. Το ηλεκτρόδιο της γείωσης δεν θα πρέπει ποτέ να κόβεται ή να αλλάζεται. Θα 
πρέπει να υπάρχει παρακαταθήκη ηλεκτροδίων γείωσης µιας χρήσης, σύµφωνα 
µε τις προδιαγραφές του κατασκευαστή. Τα ηλεκτρόδια µιας χρήσης θα πρέπει να 
απορρίπτονται µετά την πρώτη χρήση. Τα ηλεκτρόδια πολλαπλών χρήσεων θα 
πρέπει να καθαρίζονται µετά τη χρήση και να ελέγχονται πριν την επόµενη χρήση 
ώστε να είναι σίγουρο ότι δεν θα έχουν κάποια βλάβη. 

17. Το προσωπικό του χειρουργείου θα πρέπει να λαµβάνει πρόσθετα µέτρα 
ασφαλείας όταν χρησιµοποιούνται συσκευές ηλεκτροχειρουργικής σε 
ενδοσκοπικές επεµβάσεις. 

18. Η διπολική ηλεκτροχειρουργική λειτουργεί µε διαφορετικό τρόπο από τη 
µονοπολική. Θα πρέπει να χρησιµοποιείται σύµφωνα µε τις οδηγίες της κάθε 
συσκευής. 

19. Το προσωπικό θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό κατά τη χρήση συσκευών 
ηλεκτροχειρουργικής σε ασθενείς που φέρουν βηµατοδότες, εσωτερικούς 
καρδιακούς απινιδωτές ή  άλλα εµφυτεύµατα που χρησιµοποιούν ηλεκτρικό 
ρεύµα. 

20. Οι συσκευές ηλεκτροχειρουργικής µε υπερήχους λειτουργούν µε διαφορετικό 
τρόπο από τα ενεργά ηλεκτρόδια των µονοπολικών συσκευών και θα πρέπει να 
χρησιµοποιούνται σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή τους. 

21. Οι οδηγίες και οι διαδικασίες για την εφαρµογή της ηλεκτροχειρουργικής θα 
πρέπει να συντάσσονται προσεκτικά, να ελέγχονται τακτικά και να ανανεώνονται 
όταν είναι απαραίτητο και να είναι άµεσα διαθέσιµες στο χώρο του χειρουργείου. 

 29. ΙΣΧΑΙΜΗ ΠΕΡΙ∆ΕΣΗ ΜΕ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ (ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΤOURNIQUET) 

Η ίσχαιµη περίδεση µε αεροθάλαµο συµπίεσης χρησιµοποιείται κυρίως για την 
απόφραξη της ροής του αίµατος και για τον περιορισµό της εφ’ άπαξ δόσης τοπικού 
αναισθητικού στο χειρουργούµενο άκρο κατά την ενδοφλέβια χορήγηση της περιοχικής 
αναισθησίας ( π.χ. Bier’sblock).  

1. Θα πρέπει να γίνεται επιβεβαίωση της περιοχής της επέµβασης πριν από την 
εφαρµογή της ίσχαιµης περίδεσης µε τον αεροθάλαµο. 
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2. Η συσκευή συµπίεσης θα πρέπει να χρησιµοποιείται και να συντηρείται σύµφωνα 
µε τις γραπτές οδηγίες του κατασκευαστή της. 

3. Η περιχειρίδα, οι σωλήνες, τα σηµεία σύνδεσης, οι µετρητές και η πίεση θα πρέπει 
να διατηρούνται σε κατάσταση καλής λειτουργίας κα να επιθεωρούνται πριν από 
κάθε χρήση. 

4. Σε συνεργασία µε τον χειρουργό θα πρέπει να επιλέγεται µια περιχειρίδα µε 
κατάλληλο µήκος, που θα επικαλύπτεται τουλάχιστον κατά 7,5 cm αλλά όχι 
παραπάνω από 15 cm, ή όσο καθορίζεται από τον κατασκευαστή της περιχειρίδας. 
Επιλέξτε την πιο πλατιά περιχειρίδα που εφαρµόζει καλύτερα στην περιοχή του 
άκρου που πρόκειται να χειρουργηθεί. 

5. Οι περιχειρίδες δεν θα πρέπει να στρέφονται ή να επανατοποθετούνται µετά την 
πρώτη τοποθέτησή τους. 

6. Η ίσχαιµη περίδεση µε αεροθάλαµο θα πρέπει να χρησιµοποιείται σύµφωνα µε τη 
σχεδίαση της συσκευής και µε τέτοιο τρόπο ώστε να µειώνεται η πιθανότητα 
πρόκλησης βλάβης στον ασθενή. Το προσωπικό του χειρουργείου θα πρέπει να 
γνωρίζει τις συχνότερες επιπλοκές που προκαλούνται από τη χρήση του τουρνικέ 
και να ακολουθεί τις τεχνικές πρόληψης, ώστε να ελαχιστοποιείται η πιθανότητα 
εµφάνισής τους. 

7. Τα αντισηπτικά διαλύµατα ή άλλα υγρά δεν θα πρέπει να κυλάνε και να 
συγκεντρώνονται κάτω από την περιχειρίδα γιατί υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης 
χηµικού εγκαύµατος. Η τοποθέτηση ενός αδιάβροχου πεδίου γύρω από την 
περιχειρίδα εµποδίζει τη λίµναση των υγρών. 

8. Τυλίξτε έναν επίδεσµο από λάστιχο ή έναν ελαστικό επίδεσµο γύρω από το άκρο 
για να συµπιεστούν τα επιπολής αιµοφόρα αγγεία. 

9. Οι αεροθάλαµοι των συσκευών συµπίεσης θα πρέπει να φουσκώνουν γρήγορα. 
10. Η πίεση πλήρωσης του αεροθαλάµου συµπίεσης θα πρέπει να διατηρείται στο 

ελάχιστο όριο. Η ελάχιστη πίεση που έχει ως αποτέλεσµα ένα αναίµακτο 
χειρουργικό πεδίο θα πρέπει να χρησιµοποιείται ως σηµείο αναφοράς για την 
πίεση του αέρα στον αεροθάλαµο. Οι βασικές κατευθυντήριες οδηγίες είναι η 
πρόσθεση: 
• 50 έως 75 mmHg στη συστολική πίεση του ασθενή για τα άνω άκρα των 

ενηλίκων ασθενών. 
• 100 έως 150 mmHg στη συστολική πίεση του ασθενή για τα κάτω άκρα των 

ενηλίκων ασθενών. 
• 100 mmHg στη συστολική πίεση του ασθενή για τους παιδιατρικούς ασθενείς. 

11. Ο χρόνος που παραµένει φουσκωµένος ο αεροθάλαµος της ίσχαιµης περίδεσης 
θα πρέπει να είναι ο ελάχιστος. Το συνιστώµενο χρονικό όριο για τα άνω άκρα 
είναι µια ώρα, ενώ για τα κάτω άκρα είναι µιάµιση έως δύο ώρες. Ύστερα από 
ένα χρονικό διάστηµα επαναγγείωσης (πχ 10 λεπτά ή παραπάνω) ο 
αεροθάλαµος µπορεί να ξαναφουσκώσει για ακόµη µία χρονική περίοδο όµοια 
µε την παραπάνω. 

12. Θα πρέπει να λαµβάνονται κάποια προληπτικά µέτρα ασφαλείας για να 
προληφθούν πιθανές βλάβες. Τα µέτρα αυτά είναι: 

• Να ακολουθούνται οι γραπτές οδηγίες του κατασκευαστή. 
• Να γίνεται πλήρης προεγχειρητική εκτίµηση του ασθενή. 
• Να εφαρµόζεται η περιχειρίδα στο άκρο µε ιδιαίτερη προσοχή. 
• Να εξασφαλίζεται η σωστή τοποθέτηση του τουρνικέ στο άκρο. 
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• Να µην επιτρέπεται η κατακράτηση υγρών κάτω από την περιχειρίδα. 
• Να χρησιµοποιείται η ελάχιστη αποτελεσµατική πίεση που είναι απαραίτητη για 

τον αποκλεισµό της αρτηριακής κυκλοφορίας στο άκρο. 
13. Καθαρίζετε και ελέγχετε το τουρνικέ µετά από κάθε χρήση σε ασθενή. 
14. Η χρήση της ίσχαιµης περίδεσης αντενδείκνυται σε ασθενείς µε αγγειακά 

νοσήµατα ή κακή περιφερική κυκλοφορία. 
15. Στην καταγραφή για κάθε χρήση της συσκευής θα πρέπει να περιλαµβάνονται: 

• Η ώρα που έγινε το φούσκωµα και το ξεφούσκωµα της συσκευής. 
• Οι ρυθµίσεις της πίεσης. 
• Η περιοχή που τοποθετήθηκε η περιχειρίδα και το µέγεθός της. 
• Ο σειριακός αριθµός της συσκευής, το µοντέλο ή ο κωδικός που έχει δοθεί στη 

συσκευή. 
• Η ειδοποίηση προς τον χειρουργό για την ώρα που διήρκεσε η ίσχαιµη 

περίδεση. 
• Η κατάσταση του δέρµατος µετά την αφαίρεση του τουρνικέ. 
• Τα στοιχεία του ατόµου που τοποθέτησε το τουρνικέ 

16. Σε περιπτώσεις αµφοτερόπλευρης επέµβασης, το ξεφούσκωµα του πρώτου 
τουρνικέ, και αν είναι δυνατό, η αφαίρεσή του καθώς και η αφαίρεση του 
ιµατισµού γύρω από το πρώτο άκρο που χειρουργείται έχουν ζωτική σηµασία. 
Θα πρέπει να γίνεται εκτίµηση του άκρου για να διασφαλιστεί ότι έχουν 
αποκατασταθεί συνθήκες ικανοποιητικής κυκλοφορίας, ώστε να µην ξεφύγουν 
από την προσοχή οποιαδήποτε προβλήµατα που σχετίζονται µε την εφαρµογή 
της ίσχαιµης περίδεσης κατά τη διάρκεια της επέµβασης στο δεύτερο άκρο. 

30. Ο∆ΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΦΟ∆ΙΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ  

1. Η καταµέτρηση γίνεται από την εργαλειοδότρια και τη Νοσηλεύτρια κυκλοφορίας, 
µαζί και µεγαλόφωνα.  

2. Η Νοσηλεύτρια κυκλοφορίας είναι υπεύθυνη για την διεξαγωγή της καταµέτρησης.  
3. Όλες οι καταµετρήσεις καταγράφονται µόλις εκτελεσθούν και υπογράφονται από 

τη Νοσηλεύτρια κυκλοφορίας και κίνησης. 
4. Λανθασµένα σε αριθµό περιεχοµένου πακέτα γαζών, αποµακρύνονται και δεν 

χρησιµοποιούνται για την επέµβαση.  
5. Εάν η καταµέτρηση δεν είναι σωστή, η Νοσηλεύτρια κυκλοφορίας ενηµερώνει το 

Χειρούργο, γίνεται έρευνα και παίρνονται τα κατάλληλα µέτρα. Η δηµιουργηθείσα 
ανωµαλία καταγράφεται.  

6. Καταµετρήσεις που παραλείφθηκαν λόγω εξαιρετικά επείγουσας κατάστασης του 
αρρώστου, αναφέρονται στα στοιχεία της εγχείρησης από την Νοσηλεύτρια 
κυκλοφορίας.  

7. ευθύνη του χρόνου καταµέτρησης των εφοδίων κατά την ώρα της επέµβασης 
είναι του Χειρούργου.  

8. Σε περίπτωση απώλειας εφοδίων καλείτε το Ακτινολογικό. 
9. Τα είδη που καταµετρώνται είναι:  

• Κοµπρέσες.  
• Γάζες όλων των µεγεθών.  
• Ταµπόν.  
• Τολύπια.  
• Εργαλεία.  
• Βελόνες.  
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31. Ο∆ΗΓΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΣΗΜΑΝΣΗΣ, ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΙΣΤΙΚΩΝ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ, ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. 

1. Ταυτοποίηση του ασθενούς και του παρασκευάσµατος και επιβεβαίωση αυτών µε 
τη χειρουργική οµάδα 

2. Τοποθέτηση του παρασκευάσµατος σε κατάλληλο δοχείο και διάλυµα διατήρησης 
3. Σήµανση του παρασκευάσµατος 
4. Συµπλήρωση του κατάλληλου κάθε φορά παραπεµπτικού από το ιατρικό κ 

νοσηλευτικό προσωπικό 
5. Μεταφορά του παρασκευάσµατος στο Μικροβιολογικό εργαστήριο ή στο 

Παθολογοανατοµείο 

31.1 Σήµανση του παρασκευάσµατος.  
Οι παρακάτω πληροφορίες πρέπει να αναγράφονται  σε αυτοκόλλητη ετικέτα µέσα στη 
χειρουργική αίθουσα από τον νοσηλευτή κυκλοφορίας: 

1. Είδος παρασκευάσµατος 
2. Πλευρά από την οποία ελήφθη (δεξιά ή αριστερή) 
3. Ηµεροµηνία και ώρα που ελήφθη 
4. Όνοµα χειρουργού και κλινική νοσηλείας του ασθενούς 
5. Ονοµατεπώνυµο του ασθενούς και ο κωδικός αυτού (barcode)(7) 
 

Η ετικέτα µε τις παραπάνω πληροφορίες πρέπει να γράφεται µε µπλε ή µαύρο 
στυλό (σε καµία περίπτωση µε µολύβι!) και να κολλιέται µαζί µε το barcode στα πλάγια 
του δοχείου συλλογής και όχι στο καπάκι για να αποφευχθεί η απώλεια των στοιχείων 
του ασθενούς όταν το δοχείο ανοιχθεί στο εργαστήριο.  

Το δοχείο πρέπει να είναι εµφανώςσηµασµένο όταν το παρασκεύασµα που 
περιέχει είναι µολυσµένο µε HIV, HCB, HCB κ.ά., ώστε να ενηµερωθεί και να µείνει σε 
εγρήγορση το προσωπικό που θα το µεταφέρει, που θα το ανοίξει και που θα το 
εξετάσει. 

Μια προ τυπωµένη αίτηση εξέτασης (παραπεµπτικό) πρέπει να συνοδεύει κάθε 
παρασκεύασµα στο Μικροβιολογικό ή στο Παθολογοανατοµικό εργαστήριο. Αυτή 
συµπληρώνεται από τον ίδιο τον ειδικό ή ειδικευόµενο χειρουργό και είναι απαραίτητο να 
περιέχει τις εξής πληροφορίες: 

1. Ονοµατεπώνυµοασθενούς 
2. Βarcode της εισαγωγής του 
3. Ηλικία του ασθενούς (8) 
4. Κλινική νοσηλείας του ή/και αριθµός θαλάµου 
5. Κλινική διάγνωση 
6. Ονοµατεπώνυµο χειρουργού, υπογραφή και σφραγίδα του 
7. Πηγή του παρασκευάσµατος, συµπεριλαµβανοµένης της ανατοµικής του θέση 

από όπου αφαιρέθηκε, πλευρά, κτλ. 
8. Είδος ιστού 
9. Ηµεροµηνία και ώρα της συλλογής του στο χειρουργείο 
10. Ζητούµενη εξέταση 
11. Άλλες χρήσιµες κλινικές πληροφορίες που ενδεχοµένως να βοηθήσουν τον 

µικροβιολόγο ή τον παθολογοανατόµο. 
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Σε περίπτωση που σταλεί ιστικό παρασκεύασµα για ταχεία βιοψία, 
συµπληρώνεται το ειδικό διπλότυπο παραπεµπτικό από τον νοσηλευτή κίνησης, του 
οποίου το πρώτο φύλλο συνοδεύει το παρασκεύασµα στο Παθολογοανατοµείο. 
Οµοίως αν σταλεί δείγµα για καλλιέργεια ή κυτταρολογική εξέταση τα ανάλογα 
παραπεµπτικά συµπληρώνονται από τον νοσηλευτή κίνησης ή τον χειρουργό (ειδικό ή 
ειδικευόµενο). Τα παραπεµπτικά θα πρέπει να µεταφέρονται µε τρόπο που να 
διασφαλίζει το ιατρικό απόρρητο και τα δοχεία µε τα περιέχοντα παρασκευάσµατα δεν θα 
πρέπει να είναι ορατά(3) 
 

32. ΟΡΘΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ.                                                                                    
Η σωστή διαχείριση του ιµατισµού των χειρουργείων είναι απαραίτητη διότι συµβάλει: 

• Στη διασφάλιση της διακίνησης του ιµατισµού, σύµφωνα µε τους κανόνες 
υγιεινής. 

• Στην ορθολογική χρήση και επιµέλεια ιµατισµού. 
• Στη µείωση των παραµέτρων απώλειας του ιµατισµού. 

 

32.1 ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ. 

 ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ   
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
 

 

ΜΕΓΑΛΕΣ 
ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΙΚΡΕΣ 
ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ 

ΣΕΤ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 
 

   

ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ Χ 2    

ΣΕΝΤΟΝΙΑ    

ΣΑΚΟΙ ΜΑΥΟ    

ΜΠΛΟΥΖΕΣ Χ 4    

ΜΠΛΟΥΖΕΣ Χ 2    

ΜΠΛΟΥΖΕΣ Χ 1    

ΠΑΝΑΚΙΑ ΜΙΚΡΟΥ 
ΠΕ∆ΙΟΥ  

   

 
33. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ. 

Η ορθή χρήση των εργαλείων στο χειρουργείο συντελεί στην διατήρηση της 
λειτουργικότητάς τους και την παράταση του χρόνου ζωής τους. Το νοσηλευτικό 
προσωπικό καλό είναι να γνωρίζει ότι, αντίθετα µε ότι πιστεύει, η απολύµανση των 
εργαλείων ξεκινάει στο σηµείο χρήσης τους, δηλαδή στο χειρουργείο. Ως εκ τούτου θα 
πρέπει να προσέχετε και να τηρείτε τα ακόλουθα: 
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• Τα εργαλεία πρέπει να ανοίγονται και οι εµφανείς ρύποι και τα βιολογικά υγρά 
πρέπει να σκουπίζονται. (Αίµα, ιστοί και οστά αν ξεραθούν πάνω στα εργαλεία 
αυτό έχει ως αποτέλεσµα οι πρωτεΐνες να πήζουν και να µην φεύγουν ακόµα και µε 
τις πιο αποτελεσµατικές µεθόδους απορρύπανσης).  

• Μη χρησιµοποιείτε διαλύµατα που είναι διαβρωτικά της επιφάνειας των εργαλείων 
(όπως Ν/S 0,9%).  

• Φροντίστε να καθαρίζονται τα εργαλεία καθ’ όλη τη διάρκεια της χειρουργικής 
επέµβασης.   

• Προσέχετε να µην µας πέφτουν τα εργαλεία από τα χέρια γιατί καταστρέφονται οι 
επιφάνειές τους. 

• Μην τα πετάτε µέσα στους δίσκους το ένα πάνω στο άλλο. 
• Μην τα στοιβάζετε τοποθετώντας τα ανακατεµένα και µάλιστα τα βαρύτερα 

εργαλεία πάνω  σε πιο ελαφριά. 
• Μην παραφορτώνετε τους δίσκους των εργαλείων. 
• Τα εργαλεία πρέπει να παραµένουν νωπά µέσα στους δίσκους τους, µέχρι να 

µεταφερθούν και να αρχίσει η µηχανική επεξεργασία τους στο τµήµα της κεντρικής 
αποστείρωσης. 

• Αποφύγετε να παραµένουν τα εργαλεία βρώµικα για πολλές ώρες και στεγνά. (Οι 
διεθνείς οργανώσεις συστήνουν ότι η διεκπεραίωση των εργαλείων από τη στιγµή 
που θα τελειώσει το χειρουργείο πρέπει να γίνεται εντός 30 λεπτών).  

• Για τα εργαλεία µικροχειρουργικής και άλλα ευαίσθητα εργαλεία πρέπει να 
λαµβάνεται ειδική µέριµνα και αυτά να µεταφέρονται σε ειδικές θήκες. 

• Όσα έχουν αυλούς καλό θα ήταν να ψεκάζονται εσωτερικά µε ενζυµικό αφρό για να 
µην ξεραίνεται το βιοφορτίο και δεν καθαρίζεται µετέπειτα. 

• Εργαλεία που χρησιµοποιήθηκαν για  τοποθέτηση τσιµέντου πρέπει να 
καθαρίζονται αµέσως µετά τη χρήση τους. 

• Χειρουργικά συστήµατα µε κινητήρα θα πρέπει να αποσυναρµολογούνται αµέσως 
µετά τη χρήση τους. (Αν ο κατασκευαστής συστήνει ειδικά αποθηκευτικά µέσα κατά 
τη διάρκεια της µηχανικής τους απολύµανσης, θα πρέπει να τοποθετούνται σε 
αυτά). 

• Απλά εργαλεία όπως τρυπάνια και λεπίδες πριονιών µπορούν να υποβάλλονται 
στην ίδια επεξεργασία µε τα άλλα χειρουργικά εργαλεία, εκτός και αν έχουν 
κατηγοριοποιηθεί ως µιας χρήσεως εργαλεία. 

• Τα σύνθετα λαπαροσκοπικά εργαλεία θα πρέπει να µεταφέρονται 
αποσυναρµολογηµένα σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή. (Ρύποι σε 
στενούς αυλούς είναι δύσκολο να αφαιρεθούν και οδηγούν σε έλλειψη λειτουργίας 
των αρθρώσεων και γι’ αυτό πρέπει να καθαρίζονται αµέσως µετά τη χρήση τους). 

• Οι οπτικές πρέπει να τοποθετούνται σε ειδικούς δίσκους-καλάθια.  
• Στα ροµποτικά χειρουργικά εργαλεία τα κανάλια θα πρέπει να γεµίζονται µε 

ενζυµατικό απορρυπαντικό διάλυµα πριν την µεταφορά τους στο Τµήµα Κεντρικής 
Αποστείρωσης. 

• Τα εύκαµπτα ενδοσκόπια θα πρέπει να σκουπίζονται µε πανί που δεν αφήνει 
χνούδι, εµποτισµένο µε απορρυπαντικό αµέσως µετά τη χρήση τους. 

• Αν υπάρχουν εργαλεία στα οποία ο κατασκευαστής συστήνει συγκεκριµένες 
κοιλότητες να είναι ασφαλισµένες κατά τη διάρκεια της µηχανικής επεξεργασίας 
αυτές θα πρέπει να ασφαλίζονται αµέσως µετά το τέλος χρήσης του εργαλείου. 



46 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟY ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ  
Γ.Ν.Α ΛΑΪΚΟ 

 

Όνοµα εκπαιδευοµένου: ________________________________________________ 

Ηµεροµηνίαπρόσληψης:_______________________________________________ 

Αρ. Μητρώου Εργαζοµένου: ____________________________________________ 

Ηµεροµηνία ολοκλήρωσης κλινικής εκπαίδευσης: ____________________________ 

Κλινικός Εκπαιδευτής __________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
∆ραστηριότητες που δεν αφορούν ασθενή(Ο εκπαιδευόµενος  θα πρέπει να συµπληρώσει 
την ηµεροµηνία και την υπογραφή του στον ειδικό χώρο, όταν ολοκληρωθεί η ενηµέρωση-
εκπαίδευσή  του). 
∆ραστηριότητες που αφορούν Ασθενή (ο εκπαιδευτής συµπληρώνει την ηµεροµηνία  και 
υπογράφει, όταν ολοκληρωθεί η εκπαίδευση.                                                                                                                     
_________________________________________________________________________________                                                                                           

Ολοκληρώθηκε η ενηµέρωση για τις ακόλουθες ενότητες : 

Α. ∆ιοίκηση  

 Κώδικας ηθικής και δεοντολογίας. 

 Τα δικαιώµατα των εργαζοµένων . 

 Νοµικά Θέµατα: χάρτης δικαιωµάτων ασθενών- Συγκατάθεση κατόπιν ενηµέρωσης.  

 Οργανωτική ∆οµή  & Ρυθµιστικά Θέµατα των Χειρουργείων. 

 Καθηκοντολόγιο προσωπικού χειρουργείων & αναισθησιολογικού. 

 Κανόνες συµπεριφοράς προσωπικού χειρουργείων. 

 Κανονισµός µεταφοράς ασθενών από και προς το χειρουργείο. 

 ∆ιαχείριση φακέλου ασθενούς. Τεκµηρίωση.  

 Επικοινωνία εσωτερική & εξωτερική , µε εξωτερικούς συνεργάτες. 

Β. Λοιµώξεις : 

 Άσηπτη τεχνική  

 Ζώνες κυκλοφορίας 

 Χειρουργικό πλύσιµο και Χειρουργική ενδυµασία . 

 Χειρουργική ετοιµασία δέρµατος 

 Καθαριότητα/Απολύµανση / Αποστείρωση  

 ∆ιαχείριση ακάθαρτου ιµατισµού & αποβλήτων 
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 Χρήση µέσων ατοµικής προστασίας & ακτινοπροστασίας 

 Αντιµετώπιση ατυχηµάτων  

 Πρόληψη λοιµώξεων- πολυανθεκτικό µικρόβιο στο χειρουργείο 

Γ. ∆ιεγχειρητικές  διαδικασίες. Παροχή Ασφαλούς Φροντίδας: 
 

 Συµπλήρωση εντύπων & αρχείων 
 Περιεγχειρητικά νοσηλευτικά πρωτόκολλα 
 Κλινικές κατευθυντήριες οδηγίες 
 Χειρουργικοί χρόνοι 
 Χορήγηση φαρµάκων υγρών, αίµατος και παραγώγων.  
 Αντιµετώπιση αλλεργικού σοκ και κακοήθους υπερθερµίας 
 Μπλε κωδικός 
 ∆ιαδικασία Time Out 
 Χειρουργικές θέσεις ασθενούς 
 Ηλεκτροχειρουργική ασφάλεια & ίσχαιµος περίδεση.  
 Καταµέτρηση χειρουργικών υλικών και εφοδίων. 
 ∆ιαχείριση παρασκευασµάτων καλλιεργειών και άλλων δειγµάτων 

∆. Υλικοί Πόροι Τµήµατος -  Εξοπλισµός: 

 Βασικός εξοπλισµός χειρουργείου (χειρουργική τράπεζα, φώτα, ESU, αναρρόφηση)  

 Βασικά Όργανα και εργαλεία  

 Ορθή χρήση χειρουργικού εξοπλισµού και µηχανηµάτων 

 Ενδοσκοπικά υλικά και  Εξοπλισµός  

 Ηλεκτρολογικός Εξοπλισµός  

 Μηχάνηµα ίσχαιµου περίδεσης 

 Ορθή χρήση και διαχείριση ιµατισµού. 

 Εσωτερική διαχείριση και αποθήκευση υλικών. 

 ∆ιαχείριση και διεκπεραίωση χειρουργικών εργαλείων. 

 Περιβαλλοντική Ευθύνη / Ανακύκλωση χειρουργικών υλικών. 

 

Ε. ∆ιαχείριση Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης : 

 Ενέργειες σε διακοπή ηλεκτρικού ρεύµατος. 

 Ενέργειες σε περιπτώσεις µαζικών ατυχηµάτων και καταστροφών. 

 Ενέργειες σε περιπτώσεις χειρουργικής πυρκαγιάς ή έκρηξης 

 Ενέργειες σε περιπτώσεις σεισµού 
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ΣΤ. Επαγγελµατική Ανάπτυξη 
 

 Γνώση Εγχειριδίου προσανατολισµού. 
 Συµµετοχή σε Επιτροπές& οµάδες εργασίας 
 Συνεχιζόµενη εκπαίδευση 
 Εκπαίδευση φοιτητών και λοιπού προσωπικού. 
 Πιστοποίηση ILS 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θέση/ ιδιότητα Υπογραφή Ηµεροµηνία 

   

Θέση/ ιδιότητα Υπογραφή Ηµεροµηνία 
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ΕΝΤΥΠΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟYΦΟΙΤΗΤΩΝ  Γ.Ν.Α 
ΛΑΪΚΟ 

Όνοµα εκπαιδευοµένου: ________________________________________________ 

Ηµεροµηνία έναρξης της κλινικής εκπαίδευσης:_____________________________ 

Ηµεροµηνία ολοκλήρωσης κλινικής εκπαίδευσης: ____________________________ 

Κλινικός Εκπαιδευτής __________________________________________________ 

 

Ολοκληρώθηκε η ενηµέρωση για τις ακόλουθες ενότητες :  

Α. ∆ιοίκηση 

 Κώδικας ηθικής και δεοντολογίας. 

 Νοµικά Θέµατα: χάρτης δικαιωµάτων ασθενών- Συγκατάθεση κατόπιν ενηµέρωσης.  

 Καθηκοντολόγιο νοσηλευτών χειρουργείων & αναισθησιολογικού. 

 Κανόνες συµπεριφοράς επισκεπτών χειρουργείων. 

 Νοσηλευτική Τεκµηρίωση στο χειρουργείο.  

Β. Λοιµώξεις : 

 Άσηπτη τεχνική  

 Ζώνες κυκλοφορίας 

 Χειρουργικό πλύσιµο και Χειρουργική ενδυµασία . 

 Χειρουργική ετοιµασία δέρµατος 

 Καθαριότητα/Απολύµανση / Αποστείρωση  

 Χρήση µέσων ατοµικής προστασίας & ακτινοπροστασίας 

 Αντιµετώπιση ατυχηµάτων  

Γ. ∆ιεγχειρητικές  διαδικασίες. Παροχή Ασφαλούς Φροντίδας: 
 

 Συµπλήρωση εντύπων & αρχείων 
 Περιεγχειρητικά νοσηλευτικά πρωτόκολλα 
 Κλινικές κατευθυντήριες οδηγίες 
 ∆ιαδικασία Time Out 
 Χειρουργικές θέσεις ασθενούς 
 Ηλεκτροχειρουργική ασφάλεια.  
 Καταµέτρηση χειρουργικών υλικών και εφοδίων. 
 ∆ιαχείριση παρασκευασµάτων καλλιεργειών και άλλων δειγµάτων 
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∆. Υλικοί Πόροι Τµήµατος -  Εξοπλισµός: 

 Βασικός εξοπλισµός χειρουργείου (χειρουργική τράπεζα, φώτα, ESU, αναρρόφηση)  

 Βασικά Όργανα και εργαλεία  

 Ορθή χρήση χειρουργικού εξοπλισµού και µηχανηµάτων 

 Ορθή χρήση και διαχείριση ιµατισµού. 

 ∆ιαχείριση και διεκπεραίωση χειρουργικών εργαλείων. 

 Περιβαλλοντική Ευθύνη / Ανακύκλωση χειρουργικών υλικών. 

 

Ε. ∆ιαχείριση Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης : 

 Βασικές ενέργειες σε  περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης στο χειρουργείο. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θέση/ ιδιότητα Υπογραφή Ηµεροµηνία 

   

Θέση/ ιδιότητα Υπογραφή Ηµεροµηνία 

   


