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Πρόλογος
Η ενασχόληση με την Κτηνιατρική επιστήμη ενέχει ορισμένους κινδύνους. Ένας από
αυτούς είναι ο «βιολογικής φύσης» κίνδυνος («biohazard»).
Στόχος των οδηγιών αυτών είναι η καθοδήγηση και η ενημέρωση των φοιτητών, ήδη
από τα πρώτα βήματα της φοίτησής τους στην Κτηνιατρική Σχολή, για τους τρόπους
πρόληψης και προστασίας από τους ενδεχόμενους κινδύνους παρουσιάζοντάς τους με τρόπο
παραστατικό και κατανοητό. Πιστεύω ότι οι κατευθυντήριες αυτές οδηγίες θα βοηθήσουν
σημαντικά τους φοιτητές στην αποτελεσματική αποφυγή των κινδύνων αυτών.

Dr. Ιωάννης Βλέμμας
Καθηγητής, Πρόεδρος Κτηνιατρικής Σχολής, Α.Π.Θ.

.
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Εισαγωγή
Όπως συμβαίνει με όλα τα άτομα που απασχολούνται στον τομέα της υγείας,
έτσι και το ιατρικο-νοσηλευτικό προσωπικό που απασχολείται στον τομέα της
Κτηνιατρικής, συμπεριλαμβανομένων και των φοιτητών, εκτίθεται σε μια σειρά
κινδύνων, όπως είναι οι παθογόνοι μικροοργανισμοί, οι τοξικές ή εύφλεκτες χημικές
ουσίες, οι διαφόρων τύπων ακτινοβολίες, κ.ά. Αναμφίβολα όμως, ο πλέον σημαντικός
κίνδυνος είναι ο «βιολογικός κίνδυνος» («biohazard», «biorisk»), ο κίνδυνος δηλαδή
που οφείλεται σε παθογόνους μικροοργανισμούς, με τους οποίους τα ασθενή ζώα
μπορεί να είναι μολυσμένα και που μπορεί να υπάρχουν στα υπό εξέταση δείγματα
βιολογικών υλικών π.χ. αίμα, ούρα, ιστοί, εκκρίσεις.
Πολυάριθμες επιδημιολογικές μελέτες που έχουν γίνει στο χώρο της υγείας,
συμπεριλαμβανομένης της Κτηνιατρικής, έχουν επισημάνει ότι το μεγαλύτερο
ποσοστό μολύνσεων που συμβαίνουν, οφείλεται, κυρίως, στη μη εφαρμογή ορθών
πρακτικών εργασίας ή στην έλλειψη προσοχής. Αποτέλεσμα αυτών είναι η έκθεση σε
μικροοργανισμούς και η δυνητική εκδήλωση λοιμώξεων των οποίων η βαρύτητα
εξαρτάται κυρίως από την παθογένεια του μικροοργανισμού. Η έκθεση στους
κινδύνους λοιμώξεων μπορεί να συμβεί εξαιτίας της στενής επαφής με τα ασθενή ζώα
(κίνδυνος μετάδοσης μέσω της επαφής με τα χέρια, μέσω σταγονιδίων ή
αερολύματος) και επιπλέον εξαιτίας ατυχημάτων που μπορεί να συμβούν κατά το
χειρισμό αιχμηρών αντικειμένων.
Σύμφωνα με τα πορίσματα της επιτροπής ειδικών του Παγκόσμιου
Οργανισμού Υγείας (World Health Organization, WHO) και του Οργανισμού
Τροφίμων και Γεωργίας (Food and Agriculture Organization, FAO) οι μικροβιακές
λοιμώξεις και οι παρασιτώσεις που, κάτω από φυσικές συνθήκες, μεταδίδονται
μεταξύ των σπονδυλωτών ζώων και του ανθρώπου ονομάζονται «ζωονόσοι»
(«zoonoses»), θεωρώντας ότι ο όρος αυτός τυγχάνει ευρύτερης αποδοχής και χρήσης
διεθνώς σε σχέση με την παλαιότερα χρησιμοποιούμενη ορολογία
«ζωοανθρωπονόσοι» ή «ανθρωποζωονόσοι».
Ορισμένες από τις ζωονόσους
προσβάλλουν, ιδιαίτερα, άτομα που λόγω του επαγγέλματος ή των ασχολιών τους
έρχονται σε επαφή με μολυσμένα ζώα ή τα βιολογικά τους υλικά.

Περί «βιοασφάλειας» και «βιολογικών παραγόντων»
Διεθνείς οργανισμοί και αντιπροσωπείες αρμόδιοι για την υγεία, όπως οι
World Health Organization (WHO), Centers for Disease Control (CDC), Advisory
Committee for Dangerous Pathogens (ACDP), World Organization for Animal
Health-Office International des Epizooties (OIE), Food and Agriculture Organization
(FAO), κ.ά., δίδουν κατευθυντήριες γραμμές και ορίζουν κανονισμούς σχετικά με
την πρόληψη της έκθεσης σε μολυσματικούς («βιολογικούς») παράγοντες με
απώτερο πάντα σκοπό να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος της μόλυνσης. Οι στρατηγικές
πρόληψης της έκθεσης σε βιολογικούς παράγοντες και τα προϊόντα τους (π.χ.
τοξίνες), δυνητικά νοσογόνων για τα άτομα που σχετίζονται με αυτούς κατά την
εργασία τους, καθώς και οι πολιτικές περιορισμού της μετάδοσης και διασποράς των
παραγόντων στα ζώα, στον άνθρωπο αλλά και στο περιβάλλον ορίζονται ως
«βιοασφάλεια» (biosafety, biosecurity). Οι κανονισμοί βιοασφάλειας έχουν ληφθεί
υπόψη από τις εθνικές αρχές στην πλειονότητα των χωρών και έχουν οδηγήσει στη
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δημοσίευση συστάσεων και υποχρεώσεων για τις εθνικές υγειονομικές
εγκαταστάσεις.
Σύμφωνα με την οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2000/54/ΕΚ) "για
την προστασία των εργαζομένων από κινδύνους που διατρέχουν λόγω της έκθεσής
τους σε βιολογικούς παράγοντες κατά την εργασία" και την εναρμονισμένη Ελληνική
νομοθεσία (Π.Δ. 186/95, 174/97, 15/99) ο όρος «βιολογικός παράγοντας»
αναφέρεται σε όλους τους μικροοργανισμούς (συμπεριλαμβανομένων και των
γενετικά τροποποιημένων μικροοργανισμών), τις κυτταροκαλλιέργειες και τα
ενδοπαράσιτα του ανθρώπου που είναι δυνατόν να προκαλέσουν οποιαδήποτε
μόλυνση, αλλεργία ή τοξικότητα. Ανάλογα με το βαθμό του κινδύνου μόλυνσης οι
βιολογικοί παράγοντες κατατάσσονται σε τέσσερις ομάδες κινδύνου (Πίνακας 1).
Στον Πίνακα 2 παρουσιάζονται οι μικροοργανισμοί που αποδεδειγμένα προκαλούν
νοσήματα στον άνθρωπο και που σύμφωνα με τις διατάξεις των οδηγιών του
Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κανονισμών των διεθνών οργανισμών
ταξινομούνται στις ομάδες κινδύνου 2, 3 και 4.
Η υιοθέτηση των κατευθυντηρίων γραμμών διεθνών οργανισμών που ορίζουν
την εφαρμογή πρότυπων διαδικασιών βιοασφάλειας (Biosafety & Biosecurity
Standard Operating Procedures, SOP) και η προσαρμογή των συνθηκών εργασίας
εντός του νομοθετικού πλαισίου αποτελούν έναν από τους στόχους της Κτηνιατρικής
Σχολής του Α.Π.Θ. Συγκεκριμένα μέτρα, τα οποία έχουν ληφθεί κατά περίπτωση
βάσει συγκεκριμένων πρωτοκόλλων που ενδιαφέρουν την Κτηνιατρική, έχουν εν τω
μεταξύ ενσωματωθεί στα πρότυπα μέτρα βιοασφάλειας. Η πληροφόρηση και η
εκπαίδευση των φοιτητών σχετικά με τη χρήση κατάλληλων ατομικών και
συλλογικών μέσων προστασίας και την εφαρμογή ορθών πρακτικών ελαχιστοποίησης
του κινδύνου μόλυνσης και διασποράς των βιολογικών παραγόντων, θεωρούνται
σημαντικά βήματα
για την επίτευξη και τη διατήρηση υψηλού επιπέδου
βιοασφάλειας στην Κτηνιατρική Σχολή και το περιβάλλον.
Πίνακας 1. Ομάδες κινδύνου των βιολογικών παραγόντων ανάλογα με το βαθμό του
κινδύνου μόλυνσης
Ομάδα 1

- απίθανη πρόκληση νόσου στον άνθρωπο ή τα ζώα

Ομάδα 2

- δυνατότητα πρόκλησης νόσου στον άνθρωπο ή τα ζώα
- μικρή πιθανότητα εξάπλωσης στο κοινωνικό σύνολο ή σε πληθυσμούς ζώων
- ύπαρξη αποτελεσματικής προληπτικής ή θεραπευτικής αγωγής

Ομάδα 3

- δυνατότητα πρόκλησης σοβαρής νόσου στον άνθρωπο ή τα ζώα,
- δυνατότητα εξάπλωσης στο κοινωνικό σύνολο και/ή σε πληθυσμούς ζώων,
- ύπαρξη αποτελεσματικής προληπτικής ή θεραπευτικής αγωγής

Ομάδα 4

- πρόκληση σοβαρής νόσου στον άνθρωπο ή τα ζώα,
- υψηλός κίνδυνος εξάπλωσης στο κοινωνικό σύνολο ή σε πληθυσμούς ζώων
- έλλειψη αποτελεσματικής προληπτικής ή θεραπευτικής αγωγής
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Πίνακας 2. Μικροοργανισμοί που προσβάλλουν τα ζώα και που είναι ικανοί να προκαλέσουν νόσο
στον άνθρωπο (ζωονοσογόνοι παράγοντες).

Ομάδα
κινδύνου

Βακτήρια

Ιοί / Prions

Παράσιτα

Μύκητες

2

Alcaligenes sp.
Bartonella sp.
Borrelia sp.
Campylobacter sp.
Chlamydophila abortus
Clostridium tetani
Clostridium botulinum
Corynebacterium sp.
Ehrlichia sp.
Erysipelothrix rhusiopathiae
Escherichia coli
Francisella tularensis (type B)
Haemophilus sp.
Leptospira interrogans
Listeria monocytogenes
Moraxella sp.
Mycobacterium avium
Pasteurella sp.
Proteus sp.
Pseudomonas sp.
Salmonella sp.
Staphylococcus sp.
Streptococcus suis
Yersinia enterocolitica
Yersinia pseudotuberculosis

Influenza viruses types A, B, C
other than avian influenza**
Newcastle disease virus
Orf (parapox virus)

Plasmodium sp. (simian)
Giardia lamblia
Toxoplasma gpndii

Aspergillus fumigatus
Microsporum sp.
Trichophyton sp.

3

Bacillus anthracis
Burkholderia mallei
Burkholderia pseudomallei
Brucella sp.
Chlamydophila psittaci
Coxiella burnetti
Escherichia coli verotoxigenic
(O157:H7)
Francisella tularensis (type A)
Mycobacterium bovis
Rickettsia sp.
Yersinia pestis

Rabies virus*
Equine encephalomyelitis viruses
Japanese B encephalitis virus
Louping ill virus
Rift valley fever virus
Simian immunodeficiency virus
SARS coronavirus
Prions*

Echinococcus granulosus*
Leishmania brasiliensis*
Leishmania donovani*
Trypanosoma cruzi*
Plasmodium falciparum*

Histoplasma capsulatum

4

_

Hendra paramyxovirus (formerly
equine morbillivirus)
Nipah paramyxovirus

_

_

* Ορισμένοι βιολογικοί παράγοντες της ομάδας 3 μπορεί να παρουσιάζουν περιορισμένο κίνδυνο μόλυνσης των εργαζομένων εφόσον δεν
μεταδίδονται κανονικά δια του αέρος.
** Ταξινομούνται στην ομάδα 2 ή 3 σύμφωνα με τις οδηγίες βιοασφάλειας που δίδει ο WHO κατά περίπτωση

3
Biosafety & Biosecurity SOP,
Dr. Β. Σιάρκου, Εργαστήριο Μικροβιολογίας και Λοιμωδών Νοσημάτων

Υγιεινή και Ατομική Προστασία

Η τήρηση των κανόνων υγιεινής και ατομικής προστασίας αποτελεί
ένα από τα βασικά σημεία πρόληψης
της έκθεσης σε μολυσματικούς παράγοντες,
της διασποράς λοιμωδών νοσημάτων στα ζώα
&
της καταπολέμησης των ζωονόσων

4
Biosafety & Biosecurity SOP,
Dr. Β. Σιάρκου, Εργαστήριο Μικροβιολογίας και Λοιμωδών Νοσημάτων

1. ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΩΝ ΧΕΡΙΩΝ

Η υγιεινή (καθαριότητα) των χεριών θεωρείται ως το πιο απλό και ταυτόχρονα το πιο
σημαντικό μέτρο για τη μείωση του κινδύνου μετάδοσης μολυσματικών παραγόντων
στα ζώα και το ιατρικο-νοσηλευτικό προσωπικό.
Στη μικροβιακή χλωρίδα της επιφάνειας των χεριών περιλαμβάνονται:
9 η μόνιμη (φυσιολογική) μικροχλωρίδα της επιδερμίδας
9 η παροδική (δυνητικά παθογόνος) προερχόμενη από το περιβάλλον.
Έτσι, μέσω της επαφής με τα χέρια, παθογόνοι μικροοργανισμοί από ένα ζώο που
νοσεί μπορεί να μεταδοθούν σε άλλα ζώα, στο ιατρικο-νοσηλευτικό προσωπικό και
να επιμολύνουν τον εξοπλισμό ή το περιβάλλον.
Στόχος της υγιεινής των χεριών είναι η μείωση του μικροβιακού τους φορτίου,
ιδιαίτερα όμως η μείωση των δυνητικά παθογόνων μικροοργανισμών.
Υπάρχουν δύο μέθοδοι για την απομάκρυνση των μικροοργανισμών από τα χέρια:
• το πλύσιμο με υγρό σαπούνι και άφθονο τρεχούμενο νερό ή
• η χρήση αλκοολούχου αντισηπτικού χεριών.
Τα αντισηπτικά είναι αντιμικροβιακές ουσίες που χρησιμοποιούνται για να μειώσουν το
μικροβιακό φορτίο του δέρματος σε ένα ασφαλές επίπεδο. Ωστόσο, η αλκοόλη, όπως και
πολλά από τα αντισηπτικά, δεν είναι αποτελεσματικά έναντι ορισμένων παθογόνων
παραγόντων, π.χ. των βακτηριακών σπόρων, ορισμένων ιών και πρωτοζώων. Τα υγρά
σαπούνια (συμπεριλαμβανομένων των αντισηπτικών-αντιμικροβιακών σαπουνιών) είναι
εξίσου αναποτελεσματικά εναντίον αυτών των παθογόνων μικροοργανισμών, ωστόσο, η
φυσική διαδικασία και η μηχανική δράση του πλυσίματος των χεριών μπορεί να μειώσει
αποτελεσματικά τον αριθμό αυτών των μικροοργανισμών στα χέρια.

Το πλύσιμο των χεριών με υγρό σαπούνι και άφθονο τρεχούμενο νερό
είναι περισσότερο αποτελεσματικό
από τη χρήση αντισηπτικού χεριών
και θα πρέπει να γίνεται οποτεδήποτε είναι εφικτό
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Τα μακριά νύχια και τα κοσμήματα υπονομεύουν το επίπεδο της καθαριότητας
αφού μπορεί να συσσωρεύουν μεγάλο αριθμό μικροοργανισμών ανάμεσα σ’
αυτά και το δέρμα. Οι φοιτητές που έρχονται σε επαφή με ζώα που νοσούν ή που
χειρίζονται βιολογικά δείγματα θα πρέπει να διατηρούν κοντά νύχια και να
φορούν ελάχιστα κοσμήματα στα χέρια τους προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο
κίνδυνος μόλυνσης και να επιτευχθεί άριστος καθαρισμός των χεριών.

Τα χέρια πρέπει να πλένονται:
• Πριν και μετά το χειρισμό (εξέταση, φροντίδα) κάθε ζώου με υποψία
μολυσματικού παράγοντα.
• Μετά την επαφή με βιολογικά υλικά (όπως αίμα, ούρα, εκκρίσεις,
απεκκρίσεις), μολυσμένα σφάγια ή μολυσμένα αντικείμενα, είτε έχουν
χρησιμοποιηθεί γάντια είτε όχι.
• Αμέσως μετά την απομάκρυνση των γαντιών.
• Μεταξύ των χειρισμών και των διαδικασιών που αφορούν το ίδιο ζώο
για την πρόληψη επιμόλυνσης των διαφορετικών σημείων του σώματος
του.
• Μετά το χειρισμό εργαστηριακών δειγμάτων ή καλλιεργειών.
• Μετά τον καθαρισμό κλωβών ή στάβλων.
• Πριν από τα γεύματα, τα διαλείμματα, το κάπνισμα ή το τέλος της
ημερήσιας άσκησης ή εργασίας.
• Πριν και μετά τη χρήση τουαλέτας.

Σχήμα 1. Κατά τη διάρκεια του πλυσίματος των χεριών, επιμονή θα πρέπει να
επιδεικνύεται για εκείνες τις περιοχές που συνήθως διαφεύγουν της προσοχής μας.
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Προτεινόμενη τεχνική για το πλύσιμο των χεριών:
•
•
•
•
•
•

Βρέξιμο των χεριών με νερό.
Προσθήκη τουλάχιστον 3-5 ml (1 ή 2 πλήρη πατήματα αντλίας) υγρού
σαπουνιού (απλό ή αντισηπτικό σαπούνι) στην παλάμη.
Σαπουνάδα και επίμονο τρίψιμο σε κάθε επιφάνεια των χεριών καθώς και στα
μεσοδακτύλια διαστήματα, τις άκρες των δακτύλων, τους αντιχείρες και τις
παλάμες (Σχήμα 2, βήματα 2-7).
Πολύ καλό ξέπλυμα με τρεχούμενο νερό μέχρι να απομακρυνθούν όλα τα
κατάλοιπα του σαπουνιού.
Στέγνωμα των χεριών με καθαρές χάρτινες χειροπετσέτες μιας χρήσης (όχι
υφασμάτινες)*.
Με τη χειροπετσέτα κλείνεται η βρύση προς αποφυγή επαναμόλυνσης των
χεριών.

*εναλλακτικά, για το στέγνωμα μπορεί να χρησιμοποιηθούν οι στεγνωτήρες αέρα με
κύρια όμως μειονεκτήματα τον παρατεταμένο χρόνο στεγνώματος, και την επαναμόλυνση
των χεριών κατά το κλείσιμο της βρύσης, εκτός εάν χρησιμοποιούνται αυτόματα συστήματα
λειτουργίας της βρύσης (ποδο-διακόπτης ή φωτοκύτταρο).

Σχήμα 2. How to handwash?

(WHO)
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Προτεινόμενη τεχνική για τη χρήση αντισηπτικών των χεριών:
Η χρήση αντισηπτικού γίνεται μόνο όταν τα χέρια δεν είναι εμφανώς
λερωμένα. Εφόσον είναι λερωμένα, πρέπει να ακολουθηθούν τα βήματα για το
πλύσιμο των χεριών.
• Εφαρμογή 1 ή 2 πλήρων πατημάτων αντλίας ή μιας ποσότητας προϊόντος
διαμέτρου 2-3 cm μέσα στην παλάμη (Σχήμα 3, βήματα 1a, 1b).
• Επάλειψη με το προϊόν όλων των επιφανειών των χεριών, επικεντρώνοντας
μεταξύ των δακτύλων, τις άκρες των δακτύλων, τους αντιχείρες και τις
παλάμες. Αυτά είναι τα σημεία που θα πρέπει ιδιαίτερα να προσέχουμε
(Σχήμα 3, βήματα 2-7).
• Τρίψιμο των χεριών μέχρι να στεγνώσει το προϊόν. Αυτό θα διαρκέσει
τουλάχιστον 20 έως 30 δευτερόλεπτα, έναν χρησιμοποιηθεί ικανοποιητική
ποσότητα προϊόντος.
• Τα χέρια πρέπει να είναι εντελώς στεγνά πριν από την επαφή με ζώα ή το
περιβάλλον των ζώων ή τον ιατρικό εξοπλισμό έτσι ώστε να έχει
ολοκληρωθεί η δράση του αντισηπτικού και, επιπλέον, να ελαχιστοποιηθεί ο
σπάνιος κίνδυνος ανάφλεξης σε περιβάλλον που είναι πλούσιο σε οξυγόνο,
(όπως μπορεί να συμβεί σε περιβάλλον όπου υπάρχουν αναισθητικές μηχανές
με αέριο) ή ο κίνδυνος ανάφλεξης στις περιπτώσεις εργασιών δίπλα σε λύχνο
Bunsen (φλόγα).
Σχήμα 3. How to handrub?

(WHO)

8
Biosafety & Biosecurity SOP,
Dr. Β. Σιάρκου, Εργαστήριο Μικροβιολογίας και Λοιμωδών Νοσημάτων

2. ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - (ΜΑΠ)
ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Βασική προστατευτική περιβολή.
Στην Κτηνιατρική Σχολή, στα πλαίσια τήρησης των
βασικών διαδικασιών βιοασφάλειας, η προστατευτική
εξωτερική περιβολή είναι υποχρεωτική. Στόχος είναι η
ασφάλεια των φοιτητών (και του προσωπικού) από
την έκθεση σε μολυσματικούς ή τοξικούς παράγοντες.
¾ Η περιβολή στους χώρους εργαστηριακής
εκπαίδευσης ή τους χώρους εξέτασης και
περίθαλψης
ασθενών
ζώων
(κλινικές)
αποτελείται από μακριά ιατρική μπλούζα, ως
το γόνατο περίπου (Εικόνα 1α), και εφόσον
ορίζεται από την κλινική, επιπρόσθετα και
εσωτερικά της ιατρικής μπλούζας από
παντελόνι και κοντή μπλούζα (scrubs).
¾ Η προστατευτική ιατρική περιβολή μπορεί να
είναι ανάλογη με το είδος των ασθενών ζώων
που περιθάλπονται και το περιβάλλον στο
οποίο αυτά βρίσκονται. Για παράδειγμα, η
ολόσωμη ιατρική φόρμα είναι η πλέον
κατάλληλη, όταν η δραστηριότητα αφορά
παραγωγικά ζώα, π.χ. μηρυκαστικά, χοίρους ή
για δραστηριότητες που αφορούν τα σφαγεία.
¾ Η προστατευτική ιατρική περιβολή θα πρέπει
να είναι άνετη για να επιτρέπει ελευθερία στις
κινήσεις, ενώ στο λαιμό θα πρέπει να έχει
μικρό άνοιγμα και εφόσον φέρει κουμπιά ή
φερμουάρ θα πρέπει να είναι κλειστά, για να
μην εκτίθενται τα ρούχα στον κίνδυνο της
μόλυνσης (Εικόνα 1β). Τα μανίκια θα πρέπει
να είναι αρκετά μακριά για να προστατεύουν
από ρύπους που μπορεί να εκτοξευτούν
(Εικόνα 1α).
¾ Η προστατευτική ιατρική περιβολή θα πρέπει
να αλλάζεται δύο φορές την εβδομάδα ή
συχνότερα, εφόσον αυτή έχει λερωθεί. Το
ύφασμα θα πρέπει να είναι κατά βάση
βαμβακερό για να επιτρέπει το πλύσιμο στους
90 °C. Απολύμανση της ενδυμασίας σε
διάλυμα χλωρίνης 2% για περίπου 20-30 min
πρέπει να προηγείται του πλυσίματος.
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Εικόνα 1α.

Εικόνα 1β.
Εικόνες 1α, 1β. Προστατευτική ιατρική
μπλούζα.

¾ Όλοι οι φοιτητές που χειρίζονται ασθενή ζώα ή
βρίσκονται σε περιβάλλον με ασθενή ζώα
υποχρεούνται να φέρουν κλειστά
είδη
υπόδησης που να είναι ασφαλή και να
επιδέχονται
καθαρισμό.
Υποδήματα
κατάλληλα για τις κλινικές ζώων συντροφιάς
δεν μπορεί να είναι κατάλληλα για τις κλινικές
νοσηλείας μεγάλων ζώων.
Οι γαλότσες
αποτελούν τα πλέον κατάλληλα υποδήματα
(Εικόνα 2α), όταν οι δραστηριότητες αφορούν
παραγωγικά ζώα (π.χ. μηρυκαστικά, χοίρους),
το νεκροτομείο ή χώρους σφαγείων.
Εναλλακτικά υψηλά ποδονάρια θα πρέπει
οπωσδήποτε να φοριούνται
(Εικόνα 2β).
Υποδήματα που έχουν λερωθεί ή μολυνθεί
πρέπει
να
καθαρίζονται
και
να
απολυμαίνονται, ενώ δεν θα πρέπει να είναι
κατασκευασμένα
από
πορώδες
ή
απορροφητικό υλικό (Εικόνα 2γ).
¾ Οι ειδικές απαιτήσεις σε ότι αφορά την
προστατευτική περιβολή που πρέπει να
φορεθεί στις διάφορες κλινικές νοσηλείας των
ζώων παρατίθενται αντιστοίχως από κάθε
κλινική. Οι φοιτητές που χειρίζονται τόσο ζώα
συντροφιάς όσο και μεγάλα ζώα πρέπει να
έχουν στη διάθεση τους ενδύματα που να είναι
κατάλληλα για τις διαφορετικές κλινικές.
¾ Τουλάχιστον ένα επιπλέον set από καθαρά
προστατευτικά εξωτερικά ενδύματα θα πρέπει
να είναι διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή.
¾ Οι φοιτητές θα πρέπει πάντοτε να φορούν
καθαρά και φρεσκοπλυμένα προστατευτικά
εξωτερικά ενδύματα, κατά τη διάρκεια κάθε
σειράς μαθημάτων.
¾ Η προστατευτική ιατρική περιβολή των
φοιτητών αφορά αποκλειστικά τη χρήση αυτής
στην Κτηνιατρική Σχολή, σημειώνεται,
ωστόσο, ότι τα ενδύματα που φέρονται κατά
την παρουσία ή την εκπαίδευση των φοιτητών
στις κλινικές δεν θα πρέπει να φέρονται για το
ίδιο διάστημα (δηλαδή, πριν αυτά πλυθούν) σε
οποιαδήποτε άλλη σειρά εργαστηριακών
μαθημάτων.
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Εικόνα 2α.

Εικόνα 2β.

Εικόνα 2γ.
Εικόνες 2α, 2β, 2γ. Κατάλληλα
υποδήματα για τους στάβλους, τις
εκτροφές παραγωγικών ζώων, το
νεκροτομείο και τα σφαγεία.

Γάντια.
Προστατεύουν από την απευθείας επαφή με τα βιολογικά
υλικά και τους μικροοργανισμούς, καθώς και από τα
διάφορα χημικά.
¾ Τα μακριά νύχια και τα κοσμήματα
υπονομεύουν την ακεραιότητα των γαντιών
(υπάρχει αυξημένος κίνδυνος μηχανικής
καταστροφής των γαντιών).
¾ Επιμελές πλύσιμο και στέγνωμα των χεριών
πρέπει να γίνεται πριν και μετά τη χρήση
γαντιών. Η χρήση των γαντιών σε καμία
περίπτωση δεν αναιρεί το πλύσιμο των χεριών.
¾ Αλλαγή γαντιών πρέπει να γίνεται μετά από
κάθε ασθενές ζώο ύποπτο για λοιμώδες
νόσημα.
¾ Γάντια
που σχίζονται ή τρύπιονται ή
παρουσιάζουν οποιαδήποτε άλλη ζημία, πρέπει
να απομακρύνονται και να αντικαθίστανται με
νέα, αμέσως μόλις η ασφάλεια του ασθενούς
ζώου το επιτρέψει.
¾ Αλλαγή γαντιών πρέπει επίσης να γίνεται μετά
από μια ώρα εργασίας, γιατί οι πόροι τους
μεγαλώνουν.
¾ Τα γάντια αφαιρούνται γυρίζοντας την έσω
επιφάνεια προς τα έξω και προσέχοντας οι
εξωτερικές επιφάνειες να μην αγγίζουν τις
εσωτερικές (Σχήμα 4).
¾ Άμεση απόρριψη μετά τη χρήση των γαντιών
θα πρέπει να γίνεται στα ειδικά δοχεία για τα
επικίνδυνα μολυσματικά απόβλητα.
¾ Η αποφυγή αγγίγματος με μολυσμένα γάντια
των χειρολαβών, των πάγκων και του
υπόλοιπου εξοπλισμού, των στυλό, χαρτιών
και πληκτρολογίων αποτελεί ΑΠΑΡΑΒΑΤΟ
ΝΟΜΟ στους χώρους διάγνωσης και
περίθαλψης ασθενών ζώων.

Σχήμα 4. Ορθός τρόπος αφαίρεσης των γαντιών
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Για τη σωστή χρήση των γαντιών και την ατομική
προστασία πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και τα
παρακάτω:
9 Τα γάντια δεν παρέχουν προστασία από
νύσσοντα και τέμνοντα εργαλεία.
9 Οι πόροι των γαντιών μεγαλώνουν κατά τη
διάρκεια της χρήσης τους (κυρίως τα latex).
9 Το πλύσιμο των γαντιών latex με κοινό
σαπούνι, χλωρεξιδίνη ή αλκοόλη προκαλεί
μικροσχισμές και θέτει το άτομο σε κίνδυνο
μόλυνσης.
9 Η μικροβιακή χλωρίδα αναπαράγεται πολύ
γρήγορα κάτω από τα γάντια.
9 Σε μερικά άτομα το υλικό των γαντιών μπορεί
να προκαλέσει στο δέρμα ερεθισμό, έκζεμα ή
αλλεργία, οπότε το δέρμα εμφανίζει
μικροραγάδες, κατάσταση που επαυξάνει τον
κίνδυνο μόλυνσης. Στις περιπτώσεις αυτές
προτείνονται τα πλαστικά (χλωριούχου
πολυβινυλίου ή πολυουρεθάνης) ή συνθετικά
(nitril) γάντια και όχι τα latex γάντια. Τα nitril
γάντια επιλέγονται επίσης και για χειρισμούς
διαβρωτικών ή ερεθιστικών χημικών.
¾
Συνήθη γάντια που καταλήγουν στον καρπό
(Εικόνες 3α και 3β) χρησιμοποιούνται κατά το
χειρισμό μολυσματικών υλικών ή ασθενών ζώων όταν
υπάρχει υπόνοια λοιμώδους νοσήματος ή ζωονόσου.
Γάντια που καλύπτουν μέχρι και το βραχίονα
χρησιμοποιούνται σε συγκεκριμένες περιπτώσεις
εξέτασης, π.χ. για την ψηλάφηση δια του
απευθυσμένου στα μεγάλα ζώα.
Εικόνες 3α, 3β. Συνήθη γάντια που χρησιμοποιούνται.

Εικόνα 3β.
Εικόνα 3α.
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Μάσκες.
α. Απλές/χειρουργικές (Εικόνα 4α). Προστατεύουν
από εκτοξεύσεις (πιτσιλίσματα) ή σταγονίδια
βιολογικών υλικών, όχι όμως από αερολύματα.
Η μάσκα θα πρέπει να:
 εφαρμόζεται κατάλληλα στο πρόσωπο και
επάνω στη μύτη
 μην αγγίζεται με μολυσμένα γάντια
 γίνεται αλλαγή όταν υγρανθεί ή μολυνθεί με
οποιοδήποτε ρύπο (π.χ. αίμα)
 γίνεται αλλαγή της μετά από κάθε ζώο που
νοσεί από μολυσματικό ή ζωονοσογόνο
παράγοντα
 γίνεται αλλαγή της μετά από 1 ώρα συνήθους
χρήσης
 γίνεται αλλαγή της σε περίπτωση διακοπής της
συνεδρίας για οποιοδήποτε λόγο
 απορρίπτεται άμεσα μετά τη χρήση της στα
ειδικά δοχεία για τα επικίνδυνα μολυσματικά
απόβλητα.
β. Υψηλής αναπνευστικής προστασίας (Εικόνα 4β).
Προστατεύουν από την επαφή με βιολογικά υλικά που
μεταδίδονται αερογενώς (αερολύματα).
• Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για διάστημα
μεγαλύτερο από αυτό της εργάσιμης ημέρας
• Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθούν από
διαφορετικά άτομα
• Η απόρριψη πρέπει να γίνεται άμεσα μετά τη
χρήση τους στα ειδικά δοχεία για τα
επικίνδυνα μολυσματικά απόβλητα
Ανάλογα με την αποτελεσματικότητά τους
διακρίνονται σε κατηγορίες:
FFP1 (αποτελεσματικότητα > 78%),
FFP2 (αποτελεσματικότητα > 92%),
FFP3 (αποτελεσματικότητα > 98%).
Η χρήση τους συνιστάται:
¾ Για προστασία από τον κίνδυνο αερογενούς
μετάδοσης μολυσματικών παραγόντων (π.χ.
Mycobacterium sp.: FFP2, FFP3, SARS: FFP2,
Γρίπη των πτηνών: FFP2, B. anthracis: FFP3).
¾ Κατά τους χειρισμούς πρόκλησης αερολύματος (π.χ. αναρρόφηση αναπνευστικών
εκκρίσεων,
διαδικασίες καθαρισμού και
απολύμανσης, κ.ά.).
¾ Για τη διαχείριση κυτταροστατικών φαρμάκων: FFP2.
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Εικόνα 4α.

Εικόνα 4β.
Εικόνες 4α, 4β. Μάσκες
προστασίας

Γυαλιά.
Προστατεύουν το βλεννογόνο των οφθαλμών από
εκτοξεύσεις (πιτσιλίσματα) βιολογικών υγρών καθώς
και από την εκτόξευση θραυσμάτων διαφόρων
υλικών.
Θα πρέπει να:
 εφαρμόζονται κατάλληλα στο πρόσωπο και
επάνω στη μύτη
 όσο μεγαλύτερο είναι το μέγεθος των γυαλιών
και των πλευρικών πτερυγίων, τόσο ευρύτερη
είναι και η επιφάνεια που προστατεύουν
 μην αγγίζονται με μολυσμένα γάντια
 μην εγκαταλείπονται οπουδήποτε μετά τη
χρήση τους, ενώ θα πρέπει να πλένονται και να
απολυμαίνονται με συνήθη απολυμαντικά μετά
από κάθε χρήση σε κάθε ζώο που νοσεί από
μολυσματικό ή ζωονοσογόνο παράγοντα
 αντί των ειδικών γυαλιών, μπορεί να
χρησιμοποιηθεί προστατευτική μάσκα που
φέρει κάλυμμα και για τα μάτια (Εικόνα 5α).
Ασπίδες προσώπου (προσωπίδες) (Εικόνα 5β).
Είναι απαραίτητες για την προστασία του
βλεννογόνου των οφθαλμών και του δέρματος του
προσώπου κυρίως σε χειρισμούς με πιθανότητα
παραγωγής θραυσμάτων (παρασχίδων) οστών ή
άλλων υλικών, ή σε πιθανότητα εκτόξευσης υγρών.
Θα πρέπει να:
 μην αγγίζονται με μολυσμένα γάντια
 μην αφήνονται οπουδήποτε μετά τη χρήση
τους
 πλένονται και απολυμαίνονται με συνήθη
απολυμαντικά μετά από κάθε χρήση
Καλύμματα κεφαλής (σκούφοι).
Αποφυγή της μόλυνσης των μαλλιών από
μικροοργανισμούς που προέρχονται από ασθενή ζώα.
Γενικά, ο κίνδυνος για μεταφορά μικροοργανισμών
μέσω των μαλλιών είναι ιδιαίτερα αυξημένος. Τα
μαλλιά θα πρέπει να είναι μαζεμένα προς τα πίσω, με
σκοπό τη μείωση της εκτιθέμενης επιφάνειας. Ο πιο
σίγουρος, όμως, τρόπος προστασίας των μαλλιών από
τα σταγονίδια που μπορεί να εκτοξευτούν, είναι η
κάλυψη τους με σκούφο μιας χρήσης (Εικόνα 5α, 5γ).
 δεν πρέπει να αγγίζονται με μολυσμένα γάντια.
 η απόρριψη τους πρέπει να γίνεται άμεσα μετά
τη χρήση τους στα ειδικά δοχεία για τα
επικίνδυνα μολυσματικά απόβλητα
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Εικόνα 5α.

Εικόνα 5β.

Εικόνα 5γ.
Εικόνες 5α, 5β, 5γ. Μέσα
ατομικής προστασίας προσώπου
και μαλλιών

Τα μέτρα προφύλαξης που πρέπει να παίρνουν οι
φοιτητές πρέπει να είναι κατάλληλα για το είδος των
διαδικασιών που πρόκειται να ακολουθήσουν και το
είδος της έκθεσης που αναμένεται.
Κατευθυντήριες οδηγίες πρέπει να ακολουθούνται
κατά τη διάρκεια χειρισμών μολυσματικών υλικών
(ιστών ή βιολογικών υγρών, συμπεριλαμβανομένων
των σφαγίων), κατά τη διάρκεια εξέτασης και
θεραπείας ζώων ύποπτων να νοσούν από λοιμώδες
νόσημα ή ζωονόσο, τον καθαρισμό κλουβιών ή
στάβλων στα οποία νοσηλεύονται ζώα με λοιμώδη
νοσήματα ή κατά το χειρισμό των πτωμάτων ζώων με
λοιμώδες νόσημα ή ζωονόσο.








Γάντια και κατάλληλη προστατευτική περιβολή, όπως εργαστηριακές-ιατρικές μπλούζες,
ποδιές ή φόρμες πρέπει να φέρονται κατά το
χειρισμό μολυσματικών υλικών ή ασθενών
ζώων όταν υπάρχει υπόνοια ή είναι γνωστό ότι
αυτά έχουν προσβληθεί από λοιμώδες νόσημα
ή ζωονόσο.
Εκτός από τα γάντια και την προστατευτική
περιβολή απλές χειρουργικές μάσκες και
προστατευτικά γυαλιά πρέπει να φέρονται σε
διαδικασίες που συνήθως έχουν ως αποτέλεσμα την εκτόξευση (πιτσίλισμα) αίματος ή
άλλων βιολογικών υγρών ή την παραγωγή
σταγονιδίων (π.χ. φροντίδα ασθενούς ζώου που
βήχει).
Πρόσθετη προστασία με τη μορφή ασπίδων
προσώπου είναι αναγκαία σε χειρισμούς με
πιθανότητα
παραγωγής
θραυσμάτων
(παρασχίδων) οστών ή άλλων υλικών, ενώ
πρόσθετη προστασία με μάσκες υψηλής
αναπνευστικής προστασίας είναι αναγκαία σε
αερογενώς μεταδιδόμενα νοσήματα (π.χ.
γρίπη) ή σε χειρισμούς πρόκλησης αερολύματος (π.χ. ενδοτραχειακή διασωλήνωση,
βρογχοσκόπηση, αναρρόφηση αναπνευστικών
εκκρίσεων, νεκροψία/νεκροτομή, διαδικασίες
καθαρισμού και απολύμανσης, κ.ά.)
Πλαστικές
γαλότσες
με
δυνατότητα
καθαρισμού και απολύμανσης τους (βλ.
Εικόνες 2α, 2β, 2γ) πρέπει να φέρονται σε
χώρους με μολυσμένη στρωμνή (π.χ., στάβλοι
των κλινικών, εκτροφές) ή σε δυνητικά
μολυσμένο δάπεδο (π.χ., νεκροτομείο,
σφαγεία), έτσι ώστε να αποφεύγεται η
εξάπλωση
μολυσματικών
υλικών
και
παραγόντων.
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Σε
όλες
τις
περιπτώσεις,
οι
φοιτητές που έχουν
μακριά
μαλλιά
θα
πρέπει να τα δένουν.
Κατά
το
χειρισμό
μολυσματικών υλικών
ποτέ να μην επιχειρείται η αναρρόφησή
τους με το στόμα παρά
μόνο με τη βοήθεια του
ειδικού
εξοπλισμού
(Εικόνα 6α, 6β).

Εικόνα 6α.

Εικόνα 6β.

Εικόνες 6α, 6β. Χρήση ειδικού
εξοπλισμού για την αναρρόφηση
μολυσματικών υλικών.

3. ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΑΙΧΜΗΡΩΝ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ






Ο χειρισμός των βελονών και άλλων αιχμηρών
ή
τεμνόντων
αντικειμένων
(νυστέρια,
μαχαιρίδια, αμπούλες κλπ.) πρέπει να γίνεται
με προσοχή και χωρίς βιασύνη. Κάθε τρύπημα
ή τομή είναι δυνατόν να οδηγήσει σε μόλυνση
(Εικόνα 7).
Οι βελόνες μετά τη χρήση τους ΠΟΤΕ ΔΕΝ
ξανακαλύπτονται με τα καπάκια τους, επίσης
ΠΟΤΕ ΔΕΝ επιχειρείται επανατοποθέτηση των
τεμνόντων εργαλείων (π.χ. νυστεριών) στην
ατομική τους συσκευασία: ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ η
άμεση απόρριψη αυτών στο πλησιέστερο
ειδικό δοχείο αιχμηρών αντικειμένων.
Τα δοχεία αιχμηρών αντικειμένων (SHARPS)
9 έχουν άκαμπτα τοιχώματα και ως εκ
τούτου είναι αδιάτρητα
9 έχουν αναγνωρίσιμο χρώμα (συνήθως
κίτρινο, Εικόνες 8α, 8β)
9 είναι τοποθετημένα στους πάγκους
εργασίας των εργαστηρίων, των
θαλάμων νοσηλείας, των χώρων
αιμοληψιών κοντά στα σημεία της
απόρριψης και σε όλα τα τροχήλατα
νοσηλείας
9 πρέπει να ελέγχονται και να
αντικαθίστανται μόλις η στάθμη τους
φθάσει τα ¾
9 στα δοχεία αιχμηρών απορρίπτονται
μόνο βελόνες και άλλα αιχμηρά ή
τέμνοντα, και όχι άλλα αντικείμενα
όπως χαρτιά, γάζες, τρυβλία, κλπ.
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Εικόνα 7.
αντικείμενα

Ατυχήματα

από

αιχμηρά

Εικόνες 8α, 8β. Δοχεία αιχμηρών







Αιχμηρά ή τέμνοντα εργαλεία δεν πρέπει να
μεταφέρονται στις τσέπες ή απευθείας στα
χέρια. Τα αιχμηρά, τέμνοντα ή τα γυάλινα
εργαλεία πρέπει να μεταφέρονται σε
κατάλληλα δοχεία.
Η διαχείριση του ακάθαρτου ιματισμού
(συλλογή ιατρικού ιματισμού)
πρέπει να
γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή, γιατί κατά
λάθος μπορεί να
υπάρχουν στις τσέπες
αιχμηρά ή τέμνοντα εργαλεία.
Απαγορευτική είναι η προσπάθεια συλλογής
με τα χέρια των αιχμηρών ή τεμνόντων
εργαλείων που πέφτουν. Κατά τη διάρκεια
τέτοιων χειρισμών μπορεί να προκληθεί
ατύχημα (Εικόνα 9).
Εικόνα 9. Προσεκτικοί χειρισμοί
για τη συλλογή αιχμηρών

δεν πρέπει να γίνονται βιαστικές κινήσεις!
ακόμα και στα επείγοντα περιστατικά
θα πρέπει να προέχει η ασφάλεια!!!
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4. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΠΑΦΗΣ ΚΑΙ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΖΩΩΝ

Η διεξαγωγή των εκπαιδευτικών ασκήσεων στις κλινικές και γενικά η περίθαλψη των
ζώων απαιτούν τη συνεχή επαφή με πολλά ζώα που νοσούν. Ωστόσο, είναι σημαντικό
να γνωρίζουμε ότι αυτή η επαφή μπορεί να συνοδεύεται από τον κίνδυνο έκθεσης σε
μολυσματικούς και ζωονοσογόνους παράγοντες.
 Οι φοιτητές που για εκπαιδευτικούς λόγους ασκούνται στη φυσική εξέταση
πολλών ζώων ή συμμετέχουν στη νοσηλεία τους θα πρέπει να τηρούν πάντοτε
όλους τους κανόνες υγιεινής, π.χ. πλύσιμο των χεριών, απολύμανση των
στηθοσκοπίων τους μεταξύ των επισκέψεων τους στα ζώα.
 Οι φοιτητές που έρχονται σε επαφή με ζώα που είναι γνωστό ή υπάρχουν
υποψίες ότι έχουν προσβληθεί από μολυσματικούς παθογόνους παράγοντες
πρέπει να περιορίζονται μόνο στις απαραίτητες για τη νοσηλεία επισκέψεις,
προκειμένου να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος της ενδο-νοσοκομειακής
διασποράς. Πράγματι, τα άτομα του ιατρικο-νοσηλευτικού προσωπικού,
συμπεριλαμβανομένων των φοιτητών, συνιστούν τον κύριο κρίκο ενδονοσοκομειακής μετάδοσης, αφού παίζουν το ρόλο των φορέων μέσω κυρίως
των χεριών τους.
 Οι επισκέψεις στους χώρους νοσηλείας ζώων ύποπτων για μολυσματική νόσο
θα πρέπει να γίνονται μόνο από εκείνους τους φοιτητές που έχουν ορισθεί και
είναι υπεύθυνοι για την περίθαλψη των συγκεκριμένων ζώων. Ιδιαίτερη
προσοχή πρέπει να επιδεικνύεται για τα ζώα που είναι σε απομόνωση (ομάδα
κινδύνου 3).
 Οι φοιτητές θα πρέπει επίσης να ελαχιστοποιούν, εφόσον αυτό είναι δυνατόν,
τις μετακινήσεις τους μέσα στους χώρους των κλινικών, προκειμένου να
μειωθεί η πιθανότητα ακούσιας μεταφοράς των μολυσματικών παραγόντων.
Για παράδειγμα, η είσοδος στη ΜΕΘ (Μονάδα Εντατικής Θεραπείας) θα
πρέπει να περιορίζεται στους φοιτητές που ασκούνται στην εν λόγω κλινική
για το συγκεκριμένο διάστημα, ενώ οι φοιτητές που ασκούνται στην
παθολογική κλινική των ζώων συντροφιάς θα πρέπει να ελαχιστοποιούν τις
επισκέψεις τους στην αντίστοιχη χειρουργική κλινική ή την κλινική των
μεγάλων ζώων.
 Οι φοιτητές θα πρέπει να αποφεύγουν να εισέρχονται στους διάφορους
στάβλους, εκτός όταν αυτό απαιτείται (π.χ. κατά τη διάρκεια κύκλων
μαθημάτων).
 Οι φοιτητές θα πρέπει να επισκέπτονται τελευταία τους χώρους νοσηλείας με
ζώα ύποπτα μολυσματικών νόσων.
 Οι μετακινήσεις ζώων με λοιμώδες νόσημα μεταξύ των τμημάτων μιας
κλινικής με στόχο τη διεξαγωγή εξετάσεων θα πρέπει να περιορίζονται στις
απολύτως αναγκαίες.
 Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται κατά την περίθαλψη ή νεκροτομή
πρωτευόντων ζώων. Αυστηρά μέτρα ασφάλειας και προστασίας πρέπει να
λαμβάνονται από δάγκωμα
πρωτευόντων ή εκδορά που μπορεί να
προκαλέσουν αυτά με τα νύχια τους. Τα πρωτεύοντα αποτελούν δυνητικούς
φορείς επικίνδυνων μικροοργανισμών, π.χ. Mycobacterium sp., ερπητοϊών
κ.ά.
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5. ΜΕΤΡΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ
ΛΗΨΗ ΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΡΟΦΗΜΑΤΩΝ










Τροφές και ροφήματα δεν θα πρέπει να
καταναλώνονται (ή να αποθηκεύονται) σε χώρους
εξέτασης, νοσηλείας ή στέγασης των ζώων.
Απαγορευτική είναι επίσης η λήψη τροφής και
ροφημάτων (καθώς και η αποθήκευση τους) σε χώρους
χειρισμού βιολογικών δειγμάτων ή προετοιμασίας και
αποθήκευσης φαρμάκων. Στους απαγορευτικούς
χώρους περιλαμβάνονται και οι χώροι αρχειοθέτησης
περιστατικών,
οι
διάδρομοι,
τα
εργαστήρια
χειρουργικών
μικροεπεμβάσεων,
οι
αίθουσες
εξετάσεων, τα υπόστεγα, ή οι χώροι υποδοχής (Εικόνα
10).
Η κατανάλωση (και η αποθήκευση) τροφής και
ροφημάτων επιτρέπεται στα κυλικεία* της Σχολής, στις
κουζίνες των εργαστηρίων ή των κλινικών, στα
γραφεία των μεταπτυχιακών, αφού πρώτα έχουν ληφθεί
όλα τα μέτρα ατομικής υγιεινής. Οι τροφές δεν πρέπει
να παραμένουν για μεγάλα χρονικά διαστήματα στο
εξωτερικό περιβάλλον, και πρέπει πάντα να
αποθηκεύονται σε κλειστά δοχεία. Στους χώρους που
επιτρέπεται η κατανάλωση και η αποθήκευση τροφής
δεν επιτρέπεται η παρουσία των ζώων.
Η αποθήκευση τροφών και ροφημάτων δεν επιτρέπεται
να γίνεται σε ψυγεία ή καταψύξεις που
χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση φαρμάκων, ή
βιολογικών δειγμάτων.
Φούρνοι μικροκυμάτων που χρησιμοποιούνται σε
χώρους περίθαλψης των ζώων δεν πρέπει να
χρησιμοποιούνται για τη θέρμανση τροφών που
προορίζονται για το προσωπικό και τους φοιτητές.

*Οι φοιτητές δεν πρέπει να επισκέπτονται
τους χώρους των κυλικείων
με την ιατρική τους ενδυμασία!!!
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Εικόνα 10. Απαγορευτική η λήψη
τροφής και ροφημάτων στους
χώρους των εργαστηρίων ή των
κλινικών.

Υγιεινή για την Πρόληψη της Διασποράς
Λοιμογόνων Παραγόντων
στο Περιβάλλον

η διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων
&
ο καθαρισμός και οι απολυμάνσεις
αποτελούν βασικά μέτρα περιορισμού της διασποράς
μολυσματικών και ζωονοσογόνων παραγόντων
στο περιβάλλον
η πλημμελής ή μη τήρηση των απαραιτήτων ενεργειών
στους χώρους των εργαστηρίων και των κλινικών
ενέχει κινδύνους για το ιατρικο-νοσηλευτικό προσωπικό
συμπεριλαμβανομένων των φοιτητών
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6. ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΜΩΝ ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ

«Ιατρικά Απόβλητα (ΙΑ) ή υγειονομικής περίθαλψης απόβλητα» ορίζονται όλα τα
απόβλητα, επικίνδυνα ή μη, που παράγονται από ιατρικές δραστηριότητες, όπως εκείνων
της διάγνωσης, της πρόληψης και της θεραπείας (WHO, 2000/532/ΕΚ, ΚΥΑ
Η.Π./37591/2031) (Πίνακας 3).
Στόχος της διαχείρισης των Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων (ΕΙΑ)
είναι να καταστούν αυτά αβλαβή για τη Δημόσια Υγεία και το περιβάλλον.

Η διαχείριση των ΕΙΑ θεωρείται μια τοπική
(ενδοεργαστηριακή, ενδονοσοκομειακή, ενδοκλινική) διαδικασία
που προϋποθέτει τη γνώση και την κατανόηση,
από όλους τους εμπλεκόμενους, όλων των διαδικασιών της διαχείρισης
καθώς και των κινδύνων που απορρέουν από τη λαθεμένη εκτέλεσή τους.
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Πίνακας 3. Κατηγορίες ιατρικών αποβλήτων*.
Απόβλητα αστικού χαρακτήρα

• υπολείμματα των τροφών από τα τμήματα διάγνωσης και
νοσηλείας, εκτός από εκείνα που προέρχονται από
ασθενείς που πάσχουν από μολυσματικές νόσους
• γυαλί, χαρτί, πλαστικό, μέταλλα,
• απόβλητα παραγόμενα κατά τις εργασίες καθαρισμού
κοινόχρηστων χώρων
• απόβλητα που προέρχονται από κηπουρικές εργασίες στο
περιβάλλον των υγειονομικών μονάδων
• απόβλητα που έχουν υποστεί τη διαδικασία
αποστείρωσης

Μολυσματικά απόβλητα

Ύποπτα για παθογόνους παράγοντες (ή τοξίνες τους):
Υλικά απόρριψης που έχουν έρθει σε επαφή με υγρά
σώματος
(π.χ.
επίδεσμοι,
γάντια,
δειγματοληπτικά επιχρίσματα, σάκοι αίματος,
φίλτρα κλπ.).
Βιολογικά υλικά (κόπρανα, ούρα, αίμα κλπ) ή
απεκκρίσεις (σάλιο, πνευμονικές απογχρέψεις
κλπ.)
Παθολογικοί ιστοί, όργανα, μέλη σώματος ή υγρά (π.χ.
αίμα), έμβρυα. Τα παθολογικά & ανατομικά απόβλητα
θεωρούνται πάντοτε ως δυνητικά μολυσματικά απόβλητα.
Όλα τα υλικά που μπορεί να παρακεντήσουν να κόψουν ή
να τραυματίσουν (είτε έχουν μολυνθεί είτε όχι, θεωρούνται ως

Παθολογικά & Ανατομικά απόβλητα

Αιχμηρά

άκρως επικίνδυνα και δυνητικά μολυσματικά απόβλητα: π.χ.
βελόνες, νυστέρια).

Απόβλητα υψηλού μολυσματικού κινδύνου

Επικίνδυνα Φαρμακευτικά απόβλητα

Επικίνδυνα Χημικά απόβλητα

Απόβλητα με υψηλή
περιεκτικότητα σε βαρέα μέταλλα
Περιέκτες αερίων υπό πίεση
Μεταλλαξιογόνα/Κυτταροτοξικά απόβλητα

Ραδιενεργά απόβλητα

Μολυσματικά
απόβλητα
που
προέρχονται
από
μικροβιολογικά, παρασιτολογικά κ.ά εργαστήρια: π.χ.
•
καλλιέργειες μικροοργανισμών,
•
βιολογικά υλικά ασθενών μολυσμένων με ιδιαίτερα
μολυσματικούς παράγοντες.
¾ Φάρμακα ή εμβόλια ληγμένα ή μη
χρησιμοποιούμενα ή με διαρροή ή μολυσμένα
¾ Φιαλίδια ή άλλοι περιέκτες φαρμάκων.
Χημικές ουσίες δυνητικά τοξικές: π.χ. απολυμαντικά,
διαλύτες, αντιδραστήρια εργαστηρίων, ληγμένα ή μη
χρησιμοποιούμενα.
Απόβλητα με περιεκτικότητα σε βαρέα μέταλλα: π.χ.
κάδμιο ή υδράργυρος από θερμόμετρα ή μανόμετρα που
έχουν σπάσει.
Περιέκτες πλήρεις ή άδειοι υγρών ή αερίων υπό πίεση.
¾ Φάρμακα με μεταλλαξιογόνο ή κυτταροτοξική
δράση.
¾ Βιολογικά υλικά ή απεκκρίσεις, π.χ. κόπρανα,
έμετος ή ούρα ασθενών που έλαβαν ανάλογη
θεραπεία.
Απόβλητα που περιέχουν ραδιοενεργές ουσίες: π.χ.
υπολείμματα υγρών από ακτινοθεραπείες, διαγνωστικές
εξετάσεις ή εργαστηριακή έρευνα, μολυσμένο γυάλινο
υλικό ή απορροφητικό υλικό, ούρα και απεκκρίσεις
ασθενών που έχουν υποστεί ακτινοθεραπεία ή έλεγχο,
ραδιενεργές πηγές

*Η χρωματική κωδικοποίηση (μαύρο, κίτρινο και κόκκινο χρώμα) δείχνει το αντίστοιχο χρώμα που θα πρέπει να έχουν οι
συσκευασίες (σακούλες, υποδοχείς) ανάλογα με την επεξεργασία που τα IA πρέπει να υποστούν (βλ. παρακάτω).
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Οι διαδικασίες της διαχείρισης των ΕΙΑ αναφέρονται: στη συλλογή, τη μεταφορά, την
προσωρινή αποθήκευση,
την επεξεργασία
(πλήρης καταστροφή των
μικροοργανισμών με αποστείρωση ή αποτέφρωση) και την τελική διάθεση τους.
•

Η συλλογή αφορά το διαχωρισμό και την τοποθέτηση
των ΙΑ σε κατάλληλη συσκευασία, στους χώρους που
αυτά παράγονται.
• Ο διαχωρισμός των ΙΑ θεωρείται ευθύνη, κυρίως, του
ιατρικου-νοσηλευτικού προσωπικού, καθώς επίσης και
των φοιτητών, που όπως και το υπόλοιπο προσωπικό
«παράγουν» τα ΙΑ.
• Ο τρόπος διαχωρισμού των ΙΑ βασίζεται στην
εφαρμογή μιας χρωματικής κωδικοποίησης με
συσκευασίες (σακούλες, υποδοχείς), χρώματος
ανάλογου της επεξεργασίας που πρόκειται να
ακολουθήσει (Εικόνες 11α, 11β, 11γ).
Σύμφωνα με κανονισμούς διεθνών οργανισμών και την
Ελληνική Νομοθεσία για το διαχωρισμό των ΙΑ, η
Κτηνιατρική Σχολή του ΑΠΘ ακολουθεί την παρακάτω
χρωματική κωδικοποίηση:
¾ Τα απόβλητα αστικού χαρακτήρα (ΙΑ-ΑΧ) τα οποία
δεν χρήζουν κάποιας ιδιαίτερης επεξεργασίας
τοποθετούνται σε μαύρου χρώματος συσκευασία
¾ Τα προς αποστείρωση ΕΙΑ τοποθετούνται σε κόκκινου
χρώματος συσκευασίες (Εικόνες 11α, 11β).
¾ Τα προς αποτέφρωση ΕΙΑ τοποθετούνται σε κίτρινου
χρώματος συσκευασίες (Εικόνα 11γ).
• Ωστόσο, για την αποστείρωση μπορεί να
χρησιμοποιηθεί και διαφανής συσκευασία αρκεί να
είναι κατάλληλη για τη συγκεκριμένη επεξεργασία
(ανθεκτικότητα στους 121 °C).
• Ειδική μέριμνα λαμβάνεται όσον αφορά τα αιχμηρά
απόβλητα (sharps) τα οποία πρέπει να τοποθετούνται
σε άκαμπτες μιας χρήσης ανθεκτικές συσκευασίες
(συνήθως κίτρινα κουτιά με ένδειξη «Αιχμηρά
Επικίνδυνα Ιατρικά Απόβλητα») ανεξάρτητα από το
εάν είναι μολυσμένα ή όχι.
• Στη συσκευασία των ΕΙΑ αναγράφεται με ευδιάκριτο
τρόπο
«Επικίνδυνα
Ιατρικά
Απόβλητα»
ή
«Μολυσματικά Απόβλητα», και πάντα το σήμα του
βιολογικού κινδύνου (Εικόνες 11β, 11γ, 11δ, 11ε).

Σφάλμα!

Εικόνα 11α.

Σφάλμα!

Εικόνα 11β.

Εικόνα 11γ.

Εικόνες 11δ,

11ε. Σήμα βιολογικού κινδύνου και

«επικινδύνων ιατρικών ή μολυσματικών αποβλήτων».
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Εικόνες
11α,
11β,
11γ.
Χρωματική κωδικοποίηση για το
διαχωρισμό των ΕΙΑ.

Μη μολυσματικά επικίνδυνα απόβλητα που δεν δύνανται να επεξεργαστούν με
αποτέφρωση ή αποστείρωση συλλέγονται σε ειδικούς κάδους που φέρουν ανάλογη
σήμανση, (Εικόνες 12α, 12β):
– ραδιενεργά απόβλητα
– χρησιμοποιημένες μπαταρίες
– έλαια εκροής από αντλίες κενού και τα έλαια μηχανών
– βαρέα μέταλλα (π.χ. κάδμιο ή υδράργυρο)
– φιάλες υπό πίεση
– ποσότητες επικίνδυνων χημικών αποβλήτων (π.χ. που περιέχουν
αλογόνα) .
– φαρμακευτικές ουσίες
– κυτταροτοξικά φάρμακα
Το NFPA - 704 σύστημα εξακρίβωσης Επικινδύνων Υλικών που φέρεται στις συσκευασίες
των διαφόρων χημικών βοηθά στο διαχωρισμό και τη συλλογή τους στους ειδικούς κάδους
(Εικόνα 12γ).

Εικόνα 12α. Σήμα ραδιενεργών αποβλήτων.

Εικόνα 12β. Σήμα επικίνδυνων χημικών ή εύφλεκτων αποβλήτων.

Εικόνα 12γ. NFPA - 704 σύστημα.
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7. ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ

Απολύμανση είναι η διαδικασία με την οποία επιτυγχάνεται εξάλειψη ή μείωση του
αριθμού των παθογόνων μικροοργανισμών από αντικείμενα ή επιφάνειες. Διακρίνεται
ανάλογα με το βαθμό μείωσης των μικροοργανισμών (Πίνακας 4) σε:
• Υψηλού βαθμού απολύμανση
• Μέσου βαθμού απολύμανση
• Χαμηλού βαθμού απολύμανση
Τα απολυμαντικά είναι ουσίες με έντονη μικροβιοκτόνο αλλά συγχρόνως και τοξική
δράση, ώστε να μην είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν στον οργανισμό του ανθρώπου ή
των ζώων. Έτσι χρησιμοποιούνται για την απολύμανση χειρουργικών εργαλείων,
εξοπλισμού (π.χ. τράπεζες εξέτασης) και χώρων (στάβλοι,
μολυσμένοι χώροι
περίθαλψης / απομόνωσης, χειρουργείων, εργαστηρίων μικροβιολογίας, εργαστηρίων
επεξεργασίας και υγιεινής τροφίμων κλπ). Τα διάφορα απολυμαντικά, ανάλογα με το
επίπεδο απολύμανσης που επιτυγχάνουν διακρίνονται με τη σειρά τους σε:
Υψηλού βαθμού απολυμαντικά: αλδεϋδες (γλουταραλδεϋδη, ορθοφθαλδεϋδη),
οξειδωτικοί παράγοντες (υπεροξείδιο του υδρογόνου, υπεροξικό οξύ ή παραοξικό οξύ)
και αλογόνα (χλώριο και παράγωγά του).
Μέσου βαθμού απολυμαντικά: αλκάλεα (υδροξείδιο του νατρίου) αλκοόλες (αιθυλική
και ισoπροπυλική).
Χαμηλού βαθμού απολυμαντικά: διγουανίδες (χλωρεξιδίνη), φαινόλες και τεταρτοταγή
άλατα αμμωνίου.
Πίνακας 4. Επίπεδα αντιμικροβιακής δραστικότητας των απολυμαντικών.
Σύγκριση με την αποστείρωση (121 °C, 20 min, 1 bar)
Απολύμανση (επίπεδο)

Αποστείρωση

Μικροοργανισμοί*

Υψηλό

Μέσο

Χαμηλό

Βακτήρια
Ιοί με περίβλημα
Σπόρια μυκήτων
Ιοί χωρίς περίβλημα
Μυκοβακτηρίδια
Σπόροι βακτηρίων

+
+
+
+
+
+

+
+
+
±
±
±

+
+
±
−
−
−

+
+
+
+
+
+

*, παρατίθενται με σειρά αύξησης της ανθεκτικότητας στα απολυμαντικά
+, δραστικότητα
±, περιορισμένη δραστικότητα
−, μη δραστικότητα
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•

Η χρήση των περισσότερων απολυμαντικών συνδέεται με την πρόκληση
ανεπιθύμητων αντιδράσεων τόσο για τα άτομα που διεξάγουν την απολύμανση,
το ιατρικο-νοσηλευτικό προσωπικό (κυρίως ερεθισμός του δέρματος και των
βλεννογόνων, συνήθως των οφθαλμών), όσο και για τα ζώα και το περιβάλλον.

•

Αν και ο βαθμός τοξικότητάς τους ποικίλλει, πρέπει κατά τη χρήση τους να
λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας και προστασίας. Οι βασικοί
κανόνες προστασίας των εργαζομένων κατά τη χρήση απολυμαντικών είναι:

o Αποφυγή άμεσης επαφής με το δέρμα με:
¾ χρήση γαντιών
¾ πλύσιμο των χεριών με άφθονο νερό και σαπούνι
¾ χρήση κατάλληλης ενδυμασίας (στολές εργασίας
παπούτσια)

και

κλειστά

o Αποφυγή εισπνοής σταγονιδίων ή σκόνης με:
¾ προετοιμασία και παραμονή των διαλυμάτων σε χώρους με απαγωγό αέρα
¾ χρήση μάσκας (εφόσον απαιτείται)
o Αποφυγή επαφής με τον επιπεφυκότα με:
¾ χρήση ειδικών γυαλιών κατά τη διάλυση

• Τα γάντια που χρησιμοποιούνται για την εξέταση των ασθενών ζώων (γάντια
εξέτασης) ή εκείνα που χρησιμοποιούνται για τις συνήθεις εργασίες
καθαριότητας (λαστιχένια γάντια καθαριότητας) παρέχουν επαρκή προστασία
κατά την χρήση απολυμαντικών.
•

Είναι σημαντικό να μην αναμειγνύονται μεταξύ τους διάφορα απολυμαντικά,
αφού αλληλεπιδρώντας μεταξύ τους μπορεί να παράγουν επικίνδυνα αέρια,
χαρακτηριστικό που πρέπει να επισημαίνεται στη συσκευασία των
απολυμαντικών και να λαμβάνεται υπόψη κατά την εφαρμογή των διαδικασιών
απολύμανσης.

•

Η προσεκτική ανάγνωση των οδηγιών που αναγράφονται στον περιέκτη κάθε
απολυμαντικού είναι απαραίτητη σε κάθε περίπτωση χρήσης αυτού.
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•

•

•

•

•

Οι πάγκοι εργασίας ή οι περιοχές
εξέτασης ή περίθαλψης των ζώων
(τραπέζια εξέτασης, κλπ), θα πρέπει
να
καθαρίζονται
και
να
απολυμαίνονται αμέσως μετά τη
χρήση τους, σε κάθε περίπτωση
μολυσματικής νόσου, από τους
φοιτητές που είναι υπεύθυνοι για την
εξέταση του ζώου. Ατυχήματα, όπως
πτώση μολυσματικού υλικού στο
δάπεδο, αντιμετωπίζεται άμεσα με
απολύμανση (Εικόνες 13α, 13β, 13γ).
Κατά τη διάρκεια αυτών των
διαδικασιών
θα
πρέπει
να
αποφεύγεται η επαφή του δέρματος ή
των
βλεννογόνων
με
την
απολυμαντική ουσία.
Πρώτο βήμα για την απολύμανση των
θαλάμων παραμονής των ζώων
αποτελεί ο καθαρισμός με την
απομάκρυνση
των
αποβλήτων
(κόπρανα, ούρα, χώμα, υπολείμματα
τροφής
κ.ά.).
Ο
καθαρισμός
αποβλέπει
στη
δράση
του
απολυμαντικού
σε
βάθος
(τα
απολυμαντικά πρέπει να διεισδύσουν
σε βάθος), αλλά και στην αποτροπή
της αδρανοποίησης των χημικών
ουσιών των απολυμαντικών.
Το απολυμαντικό θα πρέπει μείνει
πάνω στην επιφάνεια για τουλάχιστον
15 λεπτά, ιδιαίτερα όταν υπάρχει
υποψία μολυσματικού παράγοντα (ο
ακριβής χρόνος δίνεται στις οδηγίες
του περιέκτη).
Συστήνεται προσοχή στη διαχείριση
των
αποβλήτων
απολυμαντικών
ουσιών που είναι τοξικά για το
περιβάλλον.
Μετά την απολύμανση και την
απομάκρυνση της προστατευτικής
ενδυμασίας ακολουθεί υποχρεωτικά
πλύσιμο των χεριών.

Εικόνες 13α

Εικόνες 13β

Εικόνες 13γ
Εικόνες 13α, 13β, 13γ: Καθαρισμός - απολύμανση
των επιφανειών, και αντιμετώπιση των ατυχημάτων
εκροής μολυσματικών υλικών με απολύμανση.
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Απολύμανση ιατρικού εξοπλισμού και εργαλείων.
Ο καθαρισμός και η απολύμανση όλου του εξοπλισμού των ασθενών ζώων (π.χ. φίμωτρα,
κ.ά.) γίνεται με τη χρήση 90% ισοπροπανόλης ή 70% αιθανόλης ή 0,5% χλωρεξιδίνης.
Οι φοιτητές θα πρέπει να διαθέτουν δικό τους εξοπλισμό (π.χ. ψαλίδια, νυστέρια,
θερμόμετρα, στηθοσκόπιο, νευρολογικό σφυρί, εστιακή πηγή και αιμοστατική λαβίδα) που
θα πρέπει να καθαρίζεται και να απολυμαίνεται τακτικά.
Θερμόμετρα
• Οι κεφαλές των γυάλινων θερμομέτρων, τα οποία χρησιμοποιούνται για τη
συνεχή παρακολούθηση της θερμοκρασίας, θα πρέπει να απολυμαίνονται
πλήρως μεταξύ των ασθενών ζώων καταρχήν με σκούπισμα ή με πλύσιμο για
να απομακρυνθεί το κοπρανώδες υλικό και στη συνέχεια με την εμβάπτιση
τους σε διαλύματα αλκοόλης και/η χλωρεξιδίνης.
• Θερμόμετρα πολλαπλής χρήσης σε καμιά περίπτωση δεν θα πρέπει να
χρησιμοποιούνται σε ασθενείς με υψηλό κίνδυνο λοιμωδών νοσημάτων του
γαστρεντερικού (π.χ. παρβοϊωση, σαλμονέλλωση). Αντί για αυτά, θα πρέπει
να χρησιμοποιούνται ατομικά θερμόμετρα για κάθε ασθενή και να
απομακρύνονται μετά το εξιτήριο του.
• Το προσωπικό και οι φοιτητές που χρησιμοποιούν ηλεκτρονικά θερμόμετρα
σε πολλούς ασθενείς θα πρέπει να χρησιμοποιούν καλύμματα μιας χρήσης σε
κάθε περίπτωση, τα οποία να πετούν μετά τη χρήση τους. Αυτά θα πρέπει να
είναι διαθέσιμα σε πολλά σημεία σε όλες τις κλινικές.
• Τα ηλεκτρονικά θερμόμετρα θα πρέπει να απολυμαίνονται πλήρως
καθημερινά με πετσετάκια αλκοόλης και/ή χλωρεξιδίνης. Οι πλαστικές θήκες
θερμομέτρων θα πρέπει να εμβαπτίζονται τακτικά σε απολυμαντικό διάλυμα.
Στηθοσκόπια
• Συστήνεται τα στηθοσκόπια να καθαρίζονται τακτικά με σαπούνι και νερό,
ενώ θα πρέπει να απολυμαίνονται αμέσως μετά τη χρήση τους σε ζώο με
υποψία μολυσματικής νόσου και πριν τη χρήση τους σε άλλο ζώο.
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Ποδόλουτρα και ποδόμακτρα
1.
Όλο το προσωπικό και οι φοιτητές θα πρέπει να
χρησιμοποιούν
τα
ποδόλουτρα
και
τα
ποδόμακτρα, τα οποία περιέχουν απολυμαντικά,
με τον ορθό τρόπο κάθε φορά που τα βρίσκουν
στην πορεία τους.
2.
Τα ποδόλουτρα απαιτούν πλήρη εμβάπτιση των
ποδιών και κατά συνέπεια θα πρέπει να
φοριούνται αδιάβροχα υποδήματα για τη χρήση
τους π.χ. γαλότσες (Εικόνες 14α, 14β).
3.
Τα ποδόμακτρα δεν απαιτούν πλήρη εμβάπτιση
των ποδιών, καθώς το ποδόμακτρο είναι
σχεδιασμένο να αφήνει το απολυμαντικό διάλυμα
στις σόλες και στις πλευρές της σόλας των
υποδημάτων. Ωστόσο, επειδή συχνά συμβαίνει να
βρέχεται το πάνω μέρος και οι πλευρές των
υποδημάτων προτείνεται το προσωπικό που
εργάζεται σε χώρους όπου υπάρχουν ποδόμακτρα
να φορά επίσης αδιάβροχα υποδήματα (Εικόνα
14γ).
4.
Τα απολυμαντικά διαλύματα των ποδόλουτρων
και ποδομάκτρων θα πρέπει να αλλάζουν
καθημερινά ή ανά δύο ημέρες από το προσωπικό
καθαριότητας (πρωινές ώρες).
5.
Τα απολυμαντικά διαλύματα στα ποδόλουτρα και
τα ποδόμακτρα θα πρέπει να συμπληρώνονται
όταν παρατηρηθεί πως έχουν ξεραθεί ή πως έχουν
μειωθεί σε ποσότητα. Αυτό αποτελεί ευθύνη
ΟΛΩΝ όσων εργάζονται στο χώρο (φοιτητές,
προσωπικό, ή διδάσκοντες).
Σύγχρονα συστήματα απολύμανσης υπάρχουν στους
χώρους υποδοχής των εργοστασίων τροφίμων. Οι
οδηγίες που δίνονται κατά περίπτωση, θα πρέπει να
ακολουθούνται πιστά, κατά τις εκπαιδευτικές
επισκέψεις σε αντίστοιχους χώρους (Εικόνες 14δ, 14ε).

Εικόνες 14δ, 14ε. Σύγχρονα συστήματα απολύμανσης
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σε χώρους υποδοχής
εργοστασίων τροφίμων.

Εικόνες 14α, 14β. Απολύμανση με
ποδόλουτρα.

Εικόνα 14γ. Απολύμανση
με ποδόμακτρα.

Αντιμετώπιση Μετά από Έκθεση
η αντιμετώπιση της περιοχής/σημείου έκθεσης
&
η ενημέρωση του υπεύθυνου
του εργαστηρίου ή της κλινικής ή ιατρείου αναφοράς λοιμωδών νοσημάτων
είναι οι πρώτες κινήσεις που πρέπει να γίνουν
όταν υπάρχει υποψία έκθεσης σε μολυσματικό (ζωονοσογόνο) παράγοντα
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8. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

•

Τα τραύματα (λύσεις συνεχείας) και γενικά οι περιοχές του δέρματος που τυχόν
έρθουν σε επαφή με το αίμα, τα βιολογικά υλικά ή άλλα μολυσματικά υλικά
(καλλιέργεια μικροοργανισμών) πρέπει να πλένονται άμεσα με άφθονο νερό και
σαπούνι.
Δεν υπάρχουν στοιχεία για τη χρήση των αντισηπτικών για τη φροντίδα του
τραύματος (ωστόσο η χρήση αυτών δεν αντενδείκνυται).
Δεν υπάρχουν στοιχεία για το κατά πόσο η έκθλιψη υγρού με πίεση από το
τραύμα μειώνει περαιτέρω τον κίνδυνο των αιματογενώς μεταδιδόμενων
παθογόνων παραγόντων.

•

Οι βλεννογόνοι (π.χ. των οφθαλμών, της στοματικής κοιλότητας) που τυχόν
έρθουν σε επαφή με βιολογικά ή άλλα μολυσματικά υλικά πρέπει να ξεπλένονται
με άφθονο νερό.

Το άθικτο δέρμα είναι αδιαπέραστο από τους μικροοργανισμούς.
Αντίθετα τα τραύματα (λύσεις συνεχείας) του δέρματος αποτελούν τον πιο
συνηθισμένο τρόπο εισόδου μικροοργανισμών από το δέρμα. Αμυχές από το
κούρεμα ή από αγκάθια αρκούν για την διείσδυση ορισμένων
μικροοργανισμών (π.χ. Leptospira sp.). Τα βαθιά τραύματα επιτρέπουν τη
δημιουργία αναεροβίου περιβάλλοντος που διευκολύνει την ανάπτυξη
ορισμένων βακτηρίων (π.χ. Clostridium tetani). Σε κάθε περίπτωση,
οποιοδήποτε τραύμα θα πρέπει να προφυλάσσεται (με γάντια, επίδεση κλπ.)
από την έκθεση σε βιολογικά υλικά.
Οι λύσεις συνεχείας του δέρματος που προκύπτουν από ατυχήματα κατά το
χειρισμό αιχμηρών ή τεμνόντων αντικειμένων (βελόνες, νυστέρια κλπ.)
αποτελούν ιδιαίτερο κίνδυνο αφού η πρόκλησή τους ενδεχομένως
συνοδεύεται και από έκθεση (μόλυνση).
Σε αντίθεση με το άθικτο δέρμα, οι βλεννογόνοι αποτελούν εύκολη σχετικά
οδό για την είσοδο μικροοργανισμών, ακόμη και όταν δεν φέρουν λύσεις
συνεχείας.
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9. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Κάθε περίπτωση έκθεσης, όπως:
•
•
•
•
•

Επαφή τραύματος του δέρματος με βιολογικά ή άλλα μολυσματικά υλικά
Εκτόξευση σταγονιδίων βιολογικών ή μολυσματικών υγρών στο βλεννογόνο των
οφθαλμών
Μόλυνση της στοματικής κοιλότητας μετά από αναρρόφηση βιολογικών ή άλλων
μολυσματικών υγρών ή κατάποση τους
Εισπνοή αερολύματος που μπορεί να μεταφέρει επικίνδυνους μικροοργανισμούς
Ατύχημα με αιχμηρά ή τέμνοντα μολυσμένα αντικείμενα

πρέπει να αναφέρεται άμεσα
στον υπεύθυνο του εργαστηρίου ή της κλινικής
έτσι ώστε να ακολουθήσουν:
¾ η αξιολόγηση της έκθεσης
¾ η αξιολόγηση της πηγής της έκθεσης
¾ η αντιμετώπιση της έκθεσης
στις περιπτώσεις έκθεσης δεν θα πρέπει να δημιουργείται πανικός!!!
Ο υπεύθυνος ασφαλείας του εργαστηρίου ή της κλινικής είναι αυτός που γνωρίζει εάν
μετά την έκθεση υπάρχει πραγματικός κίνδυνος μόλυνσης.

ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΠΟΤΕ ΝΑ ΞΕΧΝΑΜΕ ΟΤΙ
η χρήση κατάλληλων μέσων προστασίας
και κυρίως
η εφαρμογή ορθών πρακτικών
ελαχιστοποιούν τον κίνδυνο έκθεσης
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