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Δομής και Λειτουργίας Ζωικών Οργανισμών 
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Εργαστήριο Ανατομικής, Ιστολογίας  

και Εμβρυολογίας των Κατοικίδιων Ζώων 

 

  Όσοι εισέρχονται στην αίθουσα ανατομών να φοράνε ποδιά. 

 Κατά τη διάρκεια των ανατομών οι μηχανισμοί εξαερισμού να είναι σε λειτουργία. 

 Στα διαλείμματα, να ανοίγονται τα παράθυρα σε κάθε αίθουσα για να ανανεώνεται 

ο αέρας. 

 Τα γάντια και η μάσκα είναι απαραίτητα για την προστασία των φοιτητών και του 

προσωπικού κατά τη διάρκεια της άσκησης. 

 Για τα χρησιμοποιημένα νυστέρια να χρησιμοποιούνται οι ειδικοί συλλέκτες που 

υπάρχουν σε κάθε αίθουσα.  

 Η συλλογή και αποθήκευση των ζώων που έχουν υποστεί ευθανασία να γίνεται από 

το ειδικό προσωπικό με ασφάλεια, σε κατάλληλους πλαστικούς σάκους και, στη 

συνέχεια να παραλαμβάνονται για αποτέφρωση από Εταιρεία με την οποία 

συνεργάζεται το Α.Π.Θ. για την παροχή αυτής της υπηρεσίας. 

 Οι αίθουσες ανατομών να διατηρούνται καθαρές! 

 Σε περιπτώσεις μικροτραυματισμών υπάρχει φαρμακείο στην αίθουσα Ιστολογίας 

(3ος όροφος) καθώς και στο Τεχνικό Εργαστήριο (υπόγειο). 

 Ιατρική βοήθεια παρέχεται από τον Ιατρό Υπηρεσίας του Α.Π.Θ. που στεγάζεται 

στο υπόγειο του κτιρίου διοίκησης. Τηλέφωνο επικοινωνίας  2310995569.  

 Σε περίπτωση πυρκαγιάς υπάρχει σύστημα πυρόσβεσης με νερό καθώς και 

πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως στο διάδρομο κάθε ορόφου. 

 

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ  

ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

ΣΤΙΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΑΝΑΤΟΜΩΝ 
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 Στην αίθουσα θανατώσεων εισέρχεται μόνο το ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό. 

 Κατά την είσοδο είναι απαραίτητος ο κατάλληλος προστατευτικός εξοπλισμός (μάσκα 

με φίλτρο ενεργού άνθρακα, ειδικά γυαλιά, φόρμα, γάντια, μπότες). 

 Κατά τη διάρκεια των θανατώσεων, ο εξαερισμός είναι σε λειτουργία. 

 Μετά τη θανάτωση γίνεται απολύμανση της αίθουσας και των εργαλείων που έχουν 

χρησιμοποιηθεί.  

 Η συλλογή και αποθήκευση των ζωικών ιστών και γενικότερα όλων των 

απορριμμάτων, γίνεται με ασφάλεια σε κατάλληλους πλαστικούς σάκους και στη 

συνέχεια παραλαμβάνονται και αποτεφρώνονται από Εταιρεία με την οποία 

συνεργάζεται το Α.Π.Θ. για την αποτέφρωση των ζώων. 

 Σε περιπτώσεις μικροτραυματισμών υπάρχει φαρμακείο στην αίθουσα Ιστολογίας (3ος 

όροφος) καθώς και στο Τεχνικό Εργαστήριο (υπόγειο). 

 Ιατρική βοήθεια παρέχεται από τον Ιατρό Υπηρεσίας του Α.Π.Θ. που στεγάζεται 

στο υπόγειο του κτιρίου διοίκησης. Τηλέφωνο επικοινωνίας  2310995569. 
  

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΘΑΝΑΤΩΣΕΩΝ 



 4 

  Φόρμα εργασίας: Οι εργαζόμενοι κατά τη χρήση 

χημικών ουσιών να φορούν ποδιά και γάντια. Σε ειδικές περιπτώσεις (π.χ. κατά τη χρήση 

πτητικών ουσιών) είναι απαραίτητη η χρήση μάσκας. 

Χρησιμοποίηση χημικών ουσιών: Πρέπει να γίνεται προσεκτικά και να λαμβάνονται υπ΄ 

όψιν οι επίσημες προειδοποιητικές ενδείξεις που υπάρχουν πάνω στη συσκευασία.  

Η λήψη υγρών, ιδιαίτερα διαλυμάτων οξέων, με σιφώνια γίνεται με ελαστικά πουάρ και όχι 

με σιφωνισμό από το στόμα.  

Οι ουσίες που ατμίζουν ή παράγουν ατμούς κατά το βρασμό τοποθετούνται μέσα στους 

επαγωγούς έτσι ώστε να μειώνεται σημαντικά η έκθεση των εργαζομένων σε τοξικές και 

επικίνδυνες ουσίες.  

Η χρήση εύφλεκτων ουσιών πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή! 

Διαχείριση αποβλήτων: Υδατοδιαλυτές χημικές ουσίες, οξέα, αλκάλεα, άλατα κ.λ.π. 

μπορούν να αποβληθούν στο σύστημα αποχέτευσης και να εκπλυθούν με μεγάλη ποσότητα 

νερού.  

Το τετροξείδιο του οσμίου, αλλά και τα βαρέα μέταλλα όπως είναι το ουρανύλιο και ο 

μόλυβδος, συλλέγονται σε ειδικά  δοχεία προς αποφυγή της ρύπανσης του υδάτινου 

περιβάλλοντος. 

Στερεά απόβλητα, διηθητικά χαρτιά, υπολείμματα ουσιών, άδεια πλαστικά και γυάλινα 

φιαλίδια και μπουκάλια χημικών ουσιών τοποθετούνται σε πλαστικούς σάκους σκουπιδιών. 

Σπασμένα γυαλικά, σύριγγες και μυτερά αντικείμενα τοποθετούνται προσεκτικά σε κάδους 

με την αντίστοιχη ένδειξη. 

Χειρισμός μηχανημάτων: Πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες της κατασκευαστικής 

εταιρείας σε ότι  αφορά τον χειρισμό και την ασφάλεια του χειριστή. 

 Πρώτες βοήθειες: Σε περιπτώσεις μικροτραυματισμών υπάρχει φαρμακείο στην αίθουσα 

Ιστολογίας (3ος όροφος) καθώς και στο Τεχνικό Εργαστήριο (υπόγειο). 

 Ιατρική βοήθεια παρέχεται από τον Ιατρό Υπηρεσίας του Α.Π.Θ. που στεγάζεται στο 

υπόγειο του κτιρίου διοίκησης. Τηλέφωνο επικοινωνίας  2310995569. 

 

Προσοχή! Ο χώρος του εργαστηρίου καθώς και τα μηχανήματα πρέπει να διατηρούνται 

καθαρά. 

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ  

ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

 ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΑΣ 

 



 5 

 

 Τα πειραματόζωα που εισάγονται στο χώρο φυλάσσονται και εκτρέφονται με 

όλους τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας σύμφωνα με το προεδρικό 

διάταγμα υπ΄αριθ.56/2013. 

 

o Γίνεται τακτικός κτηνιατρικός έλεγχος 

 

o Στο χώρο των πειραματόζωων εισέρχεται μόνο το ειδικά εκπαιδευμένο 

προσωπικό. 

 

 Κατά την είσοδο είναι απαραίτητος ο κατάλληλος προστατευτικός ιματισμός 

(ποδιά, μάσκα και γάντια). 

  

 Για την αποφυγή δαγκωμάτων και εκδορών από τα πειραματόζωα θα ήταν 

δυνατόν να χρησιμοποιείται το ειδικό ατσάλινο γάντι. 

 

o Σε τακτά χρονικά διαστήματα γίνεται απολύμανση των χώρων, των κλωβών και των 

εργαλείων. 

  

 Σε περιπτώσεις μικροτραυματισμών υπάρχει φαρμακείο στην αίθουσα 

Ιστολογίας (3ος όροφος) καθώς και στο Τεχνικό Εργαστήριο (υπόγειο). 

 

 Ιατρική βοήθεια παρέχεται από τον Ιατρό Υπηρεσίας του Α.Π.Θ. που 

στεγάζεται στο υπόγειο του κτιρίου διοίκησης. Τηλέφωνο επικοινωνίας  

2310995569.  

  

 

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ  

ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΖΩΩΝ 
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 Στο χώρο του χειρουργείου εισέρχεται μόνο το ειδικά εκπαιδευμένο 

προσωπικό.  

 Κατά την είσοδο είναι απαραίτητος ο κατάλληλος προστατευτικός ιματισμός 

(ποδιά, μάσκα, γάντια).  

 Κατά τη διάρκεια του χειρουργείου οι μηχανισμοί εξαερισμού είναι σε 

λειτουργία. 

 Για την αποφυγή δαγκωμάτων και εκδορών από τα πειραματόζωα, θα ήταν 

δυνατόν να χρησιμοποιείται το ειδικό ατσάλινο γάντι. 

 Η συλλογή και αποθήκευση των πειραματόζωων που έχουν υποστεί 

ευθανασία, γίνεται σε κατάλληλους πλαστικούς σάκους και, στη συνέχεια, τα 

ζώα παραλαμβάνονται για αποτέφρωση από Εταιρεία με την οποία διατηρεί 

σύμβαση το Α.Π.Θ. 

 Λαμβάνονται μέτρα απολύμανσης των χώρων, των κλωβών, των εργαλείων 

και όλων των υλικών που έχουν χρησιμοποιηθεί.  

 Σε περιπτώσεις μικροτραυματισμών υπάρχει φαρμακείο στην αίθουσα 

Ιστολογίας (3ος όροφος) καθώς και στο Τεχνικό Εργαστήριο (υπόγειο). 

 Ιατρική βοήθεια παρέχεται από τον Ιατρό Υπηρεσίας του Α.Π.Θ. που 

στεγάζεται στο υπόγειο του κτιρίου διοίκησης. Τηλέφωνο επικοινωνίας  

2310995569.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ  

ΣΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ 
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Εργαστήριο Φυσιολογίας Ζώων 

 

 

 

 

Όσοι εισέρχονται στην αίθουσα του Εργαστηρίου Φυσιολογίας να φοράνε ποδιά. 

 Στα διαλείμματα, να ανοίγονται τα παράθυρα σε κάθε αίθουσα για να ανανεώνεται 

ο αέρας. 

 Τα γάντια και η μάσκα είναι απαραίτητα για την προστασία των φοιτητών και του 

προσωπικού κατά τη διάρκεια της άσκησης. 

 Για τις χρησιμοποιημένες βελόνες/νυστέρια να χρησιμοποιούνται οι ειδικοί 

συλλέκτες που υπάρχουν σε κάθε αίθουσα. 

 Οι αίθουσες του Εργαστηρίου να διατηρούνται καθαρές. 

 Σε περιπτώσεις μικροτραυματισμών υπάρχει φαρμακείο στην αίθουσα του 

Εργαστηρίου Φυσιολογίας (3ος όροφος). 

 Ιατρική βοήθεια παρέχεται από τον Ιατρό Υπηρεσίας του Α.Π.Θ. που στεγάζεται 

στο υπόγειο του κτιρίου διοίκησης. Τηλέφωνο επικοινωνίας  2310995569.  

 Σε περίπτωση πυρκαγιάς υπάρχει σύστημα πυρόσβεσης με νερό καθώς και 

πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως στο διάδρομο κάθε ορόφου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ  

ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 
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Φόρμα εργασίας: Οι εργαζόμενοι κατά τη χρήση χημικών ουσιών να φορούν ποδιά 

και γάντια. Σε ειδικές περιπτώσεις (π.χ. κατά τη χρήση πτητικών ουσιών) είναι 

απαραίτητη η χρήση μάσκας. 

Χρησιμοποίηση χημικών ουσιών: Πρέπει να γίνεται προσεκτικά και να 

λαμβάνονται υπ΄ όψιν οι επίσημες προειδοποιητικές ενδείξεις που υπάρχουν πάνω 

στη συσκευασία.  

Η λήψη υγρών, ιδιαίτερα διαλυμάτων οξέων, με σιφώνια γίνεται με ελαστικά πουάρ 

και με ηλεκτρική πιπέτα όχι με σιφωνισμό από το στόμα.  

Οι ουσίες που ατμίζουν ή παράγουν ατμούς κατά το βρασμό τοποθετούνται μέσα σε 

απαγωγό (Στο υπόγειο εργαστήριο κυτταροκαλλιεργειών) έτσι ώστε να μειώνεται 

σημαντικά η έκθεση των εργαζομένων σε τοξικές και επικίνδυνες ουσίες. 

Η χρήση εύφλεκτων ουσιών πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή! 

Διαχείριση αποβλήτων: Υδατοδιαλυτές χημικές ουσίες, οξέα, αλκάλεα, άλατα κ.λ.π. 

μπορούν να αποβληθούν στο σύστημα αποχέτευσης και να εκπλυθούν με μεγάλη 

ποσότητα νερού.  

Διαλύτες και άλλα τοξικά υγρά όπως η ξυλόλη συλλέγονται σε ειδικά  δοχεία προς 

αποφυγή της ρύπανσης του υδάτινου περιβάλλοντος. 

Στερεά απόβλητα, διηθητικά χαρτιά, υπολείμματα ουσιών, άδεια πλαστικά και 

γυάλινα φιαλίδια και μπουκάλια χημικών ουσιών τοποθετούνται σε πλαστικούς 

σάκους σκουπιδιών. 

Σπασμένα γυαλικά, σύριγγες και μυτερά αντικείμενα τοποθετούνται προσεκτικά σε 

κάδους με την αντίστοιχη ένδειξη. 

Χειρισμός μηχανημάτων: Πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες της 

κατασκευαστικής εταιρείας σε ό,τι  αφορά τον χειρισμό και την ασφάλεια του 

χειριστή. 

 Πρώτες βοήθειες: Σε περιπτώσεις μικροτραυματισμών υπάρχει φαρμακείο στην 

αίθουσα του Εργαστηρίου Φυσιολογίας- Φαρμακολογίας (3ος όροφος). 

 Ιατρική βοήθεια παρέχεται από τον Ιατρό Υπηρεσίας του Α.Π.Θ. που στεγάζεται 

στο υπόγειο του κτιρίου διοίκησης. Τηλέφωνο επικοινωνίας  2310995569. 

 

Προσοχή! Ο χώρος του εργαστηρίου καθώς και τα μηχανήματα πρέπει να 

διατηρούνται καθαρά. 

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ  

ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

 ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΖΩΩΝ 
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Εργαστήριο Φαρμακολογίας 
 

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ 

SAFETY INSTRUCTIONS IN THE LABORATORY OF PHARMACOLOGY 
 

 Όσοι ασκούνται ή εργάζονται στους χώρους του εργαστηρίου είναι 
απαραίτητο να φοράνε εργαστηριακή ποδιά. Η χρήση της ποδιάς πρέπει να 
περιορίζεται μόνο στους χώρους του εργαστηρίου 

 Όσοι ασκούνται ή εργάζονται στους χώρους του εργαστηρίου επιβάλλεται να 
φοράνε κλειστά παπούτσια και όχι πέδιλα ή σανδάλια 

 Σε ειδικές περιπτώσεις είναι απαραίτητη η χρήση γαντιών, μάσκας ή 
προστατευτικών γυαλιών 

 Δεν επιτρέπεται η κατανάλωση τροφίμων και ποτών στους χώρους του 
εργαστηρίου ούτε η αποθήκευση αυτών σε ψυγεία που χρησιμοποιούνται για 
τη συντήρηση αντιδραστηρίων ή βιολογικών δειγμάτων 

 Δεν επιτρέπεται η εναπόθεση ρούχων, τσαντών ή άλλων προσωπικών 
αντικειμένων πάνω στους πάγκους του εργαστηρίου 

 Επιβάλλεται το άμεσο πλύσιμο των χεριών εφόσον αυτά έρθουν σε επαφή με 
κάποια ουσία και, οπωσδήποτε, στο τέλος του μαθήματος 

 Η λήψη υγρών γίνεται με ειδικές, αυτόματες ή υάλινες πιπέτες. Στην τελευταία 
περίπτωση, η αναρρόφηση δεν γίνεται ποτέ με το στόμα 

 Η λήψη και η χορήγηση υγρών με σύριγγες γίνεται υπό την άμεση επίβλεψη 
μελών ΔΕΠ και αφού έχει προηγηθεί επίδειξη της ορθής τεχνικής 

 Ουσίες πτητικές ή με έντονη οσμή τοποθετούνται μέσα σε απαγωγό  
 Τα απόβλητα οργανικών διαλυτών που προκύπτουν από την εφαρμογή 

χρωματογραφικών μεθόδων συλλέγονται σε ειδικούς περιέκτες μέχρι την 
αποκομιδή τους 

 Ο χειρισμός τυχόν μολυσματικών υλικών γίνεται αποκλειστικά μέσα σε 
θάλαμο νηματικής ροής 

 Στερεά απόβλητα, υπολείμματα ουσιών και χρησιμοποιημένα πλαστικά και 
γυάλινα φιαλίδια τοποθετούνται σε πλαστικούς σάκους σκουπιδιών 

 Σπασμένα γυαλικά, σύριγγες και αιχμηρά αντικείμενα (π.χ. βελόνες) 
τοποθετούνται προσεκτικά σε χωριστό κάδο 

 Ζωικοί ιστοί, βιολογικά υγρά και μολυσματικά υλικά τοποθετούνται σε ειδικό 
κάδο μέχρι την καταστροφή τους σε αυτόκαυστο ή την αποκομιδή τους 

 

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ 

 Σε περίπτωση ανάγκης υπάρχει φαρμακείο στην αίθουσα  
 Σε σοβαρότερες περιπτώσεις παρέχεται ιατρική βοήθεια από τον Ιατρό 

Υπηρεσίας του Α.Π.Θ.  
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2310-995569 
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Εργαστήριο Βιοχημείας και Τοξικολογίας 
ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ 

ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑΣ 
SAFETY INSTRUCTIONS IN THE LABORATORY OF BIOCHEMISTRY AND TOXICOLOGY 

 

 Όσοι ασκούνται ή εργάζονται στο χώρο του εργαστηρίου είναι απαραίτητο να φοράνε 

εργαστηριακή ποδιά. Η χρήση της ποδιάς πρέπει να περιορίζεται μόνο στο χώρο του 

εργαστηρίου 

 Όσοι ασκούνται ή εργάζονται στο χώρο του εργαστηρίου πρέπει να φοράνε κλειστά 

παπούτσια και όχι πέδιλα ή σανδάλια 

 Σε ειδικές περιπτώσεις είναι απαραίτητη η χρήση γαντιών, μάσκας ή προστατευτικών 

γυαλιών 

 Δεν επιτρέπεται η κατανάλωση τροφίμων και ποτών στο χώρο του εργαστηρίου ούτε η 

αποθήκευση αυτών σε ψυγεία που χρησιμοποιούνται για τη συντήρηση αντιδραστηρίων ή 

βιολογικών δειγμάτων 

 Μην αφήνετε τα ρούχα σας, τις τσάντες σας ή άλλα προσωπικά σας αντικείμενα πάνω στους 

πάγκους του εργαστηρίου 

 Πλένετε αμέσως καλά τα χέρια σας αν έρθουν σε επαφή με κάποια ουσία. Οπωσδήποτε 

πλένετε καλά τα χέρια σας αμέσως πριν φύγετε στο τέλος του μαθήματος 

 Η λήψη υγρών με σιφώνια γίνεται με ειδικές πλαστικές αντλίες και όχι με το στόμα 

 Ουσίες πτητικές ή με έντονη οσμή τοποθετούνται μέσα στον απαγωγό στο χώρο του μεγάλου 

εργαστηρίου 

 Στερεά απόβλητα, υπολείμματα ουσιών και χρησιμοποιημένα πλαστικά και γυάλινα 

φιαλίδια τοποθετούνται σε πλαστικούς σάκους σκουπιδιών 

 Σπασμένα γυαλικά, σύριγγες και αιχμηρά αντικείμενα τοποθετούνται προσεκτικά σε χωριστό 

κάδο 

 

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ 

 

 Σε περίπτωση ανάγκης υπάρχει φαρμακείο στην αίθουσα που επικοινωνεί με το χώρο του 

μεγάλου εργαστηρίου 

 Σε σοβαρότερες περιπτώσεις παρέχεται ιατρική βοήθεια από τον Ιατρό Υπηρεσίας του Α.Π.Θ.  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2310-995569 
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Τομέας 2 

Ζωικής Παραγωγής, Ιχθυολογίας, Οικολογίας και Προστασίας 

Περιβάλλοντος 
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Εργαστήριο Διατροφής 

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ  

ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

          Γενικοί κανόνες 

 Η πρόσβαση στο εργαστήριο επιτρέπεται μόνο σε εγκεκριμένα άτομα που έχουν 

εργασία 

 Οι εργαζόμενοι στο χώρο υποχρεούνται να φορούν ποδιά, γάντια, προστατευτικά 

γυαλιά και κλειστά υποδήματα 

 Αποφύγετε οποιαδήποτε επαφή με το δέρμα ή τα μάτια με χημικές ουσίες 

 Η εκτέλεση εργασιών με επικίνδυνες χημικές ουσίες πρέπει πάντοτε να 

πραγματοποιούνται σε απαγωγούς (ειδικά hood με απορροφητήρα) για την 

αποφυγή πιθανής έκθεσης (π.χ. χρήση πτητικών ουσιών) 

 Όλοι οι εργαζόμενοι πρέπει να γνωρίζουν που βρίσκονται το First Aid kit για 

πρώτες βοήθειες, ο πυροσβεστήρας καθώς και η έξοδος κινδύνου 

 Συστήνεται οι εργαζόμενοι στο εργαστήριο να μην εργάζονται μόνοι τους  

 Απαγορεύεται η κατανάλωση τροφίμων ή ποτών στο χώρο του εργαστηρίου 

 Πλύνετε τα χέρια σας μετά την εργασία με επικίνδυνα υλικά και πριν φύγετε από 

το εργαστήριο 

     Χειρισμός μηχανημάτων και αντιδραστηρίων 

 Ενημέρωση φοιτητών και εργαζόμενων στο εργαστήριο για το χειρισμό και τη 

διαχείριση επικίνδυνων ουσιών/υλικών (π.χ. διαβρωτικά υλικά) και των 

διάφορων διαδικασιών πριν την έναρξη εργασίας  

 Ενημέρωση και επίδειξη χειρισμού των ειδικών οργάνων σύμφωνα με τις οδηγίες 

της εκάστοτε εταιρείας πριν την έναρξη εργασίας  

 Η χρησιμοποίηση χημικών ουσιών πρέπει να γίνεται προσεκτικά λαμβάνοντας 

υπόψιν τις προειδοποιητικές ενδείξεις τοξικότητας στη συσκευασία 

 Οι υδατοδιαλυτές χημικές ουσίες, όπως οξέα, αλκάλεα, άλατα κ.λ.π. μπορούν να 
αποβληθούν στο σύστημα αποχέτευσης και να διαλυθούν σε μεγάλη ποσότητα νερού 

 Στερεά απόβλητα, διηθητικά χαρτιά, υπολείμματα ουσιών, άδεια πλαστικά και 

γυάλινα φιαλίδια και μπουκάλια χημικών ουσιών τοποθετούνται σε πλαστικούς 

σάκους σκουπιδιών 

 Ο επισφαλής τρόπος χρήσης των αερίων στο εργαστήριο Β γίνετε από 

εξειδικευμένο προσωπικό 

  Η χρήση εύφλεκτων ουσιών πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή 

 Ο εξοπλισμός πρέπει να συντηρείται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 

κατασκευαστή και πρέπει να τηρούνται αρχεία πιστοποίησης, συντήρησης ή 

επισκευών του εξοπλισμού. 
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Διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων  

 Σπασμένα γυαλικά, σύριγγες και αιχμηρά αντικείμενα, συλλέγονται και 

απορρίπτονται σε ειδικά δοχεία με την αντίστοιχη ένδειξη  

 Επικίνδυνες ουσίες όπως τα βαρέα μέταλλα πρέπει να συλλέγονται σε ειδικά 

δοχεία με την αντίστοιχη ένδειξη για την αποφυγή ρύπανσης του περιβάλλοντος 

 

Πρώτες βοήθειες  

 Ιατρός Υπηρεσίας του Α.Π.Θ. 2310995500. 
 

Διατηρείτε το χώρο του εργαστηρίου και τα μηχανήματα πάντα καθαρά. 
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Εργαστήριο Ιχθυολογίας 

 

Laboratory of Ichthyology Aquatic Biosecurity SOP (Standard Operation 
Procedures)   
  
It is essential that all students, clinicians and staff be familiar with the basics of hygiene and personal 
protection. All persons working in the Laboratory of Ichthyology are responsible for maintaining cleanliness 
of the facility.  
Please review the guidelines presented in the general section of the Biosecurity SOP 
(http://www.vet.auth.gr/bio_guidelines.pdf)  
 

Sample Submission: All biological materials submitted to the Laboratory of Ichthyology from aquatic 

animals with known or suspected infectious diseases are required to be conspicuously marked with the 
infectious agent(s) of concern. Accompanying paperwork must also be similarly labeled.  
 

Bio-safety Policies for Staff and Students Working in the Laboratory of Ichthyology:  

 Lab coats or other protective clothing are worn when processing samples. Feet are protected from 
sharp objects by wearing closed shoes.  

 Contaminated lab coats or other protective clothing should be removed when eating or entering 
eating areas.  

 Food and drinks are not permitted to be stored or consumed in areas where samples are handled 
or processed, nor are they to be stored in refrigerators which are used to store samples or testing 
reagents.  

 Gloves are worn while handling any specimen labeled with an infective agent or when the outside 
of the tube is contaminated, or whenever infectivity of sample is in question 

 Before centrifuging tubes, inspect them for cracks. Inspect the inside of the trunnion cups for signs 
of erosion or adhering matter. Be sure that rubber cushions are free from all bits of glass.  

 Never perform mouth pipetting and never blow out pipets that contain potentially infectious 
material.  

 Do not mix potentially infectious material by bubbling air through the liquid.  

 

Field Trips Aquatic Biosecurity SOP (Standard Operation Procedures)  
Laboratory of Ichthyology 
 
 It is essential that all students, clinicians and staff be familiar with the basics of hygiene and personal 
protection. All persons working in the Laboratory of Ichthyology are responsible for maintaining cleanliness 
of the facility.  
Please review the guidelines presented in the general section of the Biosecurity SOP 
(http://www.vet.auth.gr/bio_guidelines.pdf)  

  
 

 Clean coveralls and rubber over-boots (boots that fit over your shoes) are required attire.  
 A clean pair of coveralls is required for each farm to be visited; students must determine how many 

farms will be visited each day (seldom more than 2) and plan accordingly.  
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 Students are expected to bring their lab coats and boots or non-slippery shoes in case they are not 
provided by the fish farm.  

 Examination gloves are always recommended. Hands will be thoroughly washed when finished 
working at the fish farm.  

 All instruments should be cleaned and disinfected after each use.  
 Eating or drinking will be in designated rooms on the fish farm.  
 At the conclusion of the visit, boots will be scrubbed, rinsed clean, and disinfected. If water is 

unavailable, dirty boots and coveralls may be placed in plastic bags and further instructions are 
provided by each fish farm. 

 

Students visiting the fish farms 

Είναι σημαντική η ασφάλεια και η σωματική ακεραιότητα των φοιτητών και να ελαχιστοποιηθεί ο 

κίνδυνος μεταφοράς ασθενειών από τους φοιτητές εντός, και εκτός της ιχθυοκαλλιέργειας. Ομοίως, η 

συχνή μετακίνηση μεταξύ διαφορετικών Τμημάτων εντός της ιχθυοκαλλιέργειας μπορεί επίσης να 

μεταδώσει παθογόνους παράγοντες. Οι φοιτητές πρέπει να ακολουθήσουν τις διαδικασίες που 

περιγράφονται παρακάτω: 

  

• Ακολουθούν τη διαδικασία ασφάλειας και τον κανονισμό που ισχύει για κάθε ιχθυοκαλλιέργεια 

• Συμπληρώνουν το ημερολόγιο επισκεπτών της ιχθυοκαλλιέργειας 

• Μετακινούνται σε μικρές ομάδες μεταξύ διαφορετικών τμημάτων παραγωγής, με ιδιαίτερη 

έμφαση μεταξύ των τμημάτων παραγωγής με διαφορετική «κατάσταση υγείας» (π.χ. περιοχή 

καραντίνας και περιοχή παραγωγής) στο ιχθυοτροφείο. 

• Δεν αγγίζουν ασυσκεύαστες ιχθυοτροφές και τα φάρμακα – υλικά καθαριότητας της μονάδας 

• Χρησιμοποιούν το πλύσιμο των χεριών και το ποδόλουτρο στην είσοδο κάθε περιοχής στην 

ιχθυοκαλλιέργεια. 

• Δεν προσεγγίζουν - ακουμπούν μηχανήματα, ηλεκτρικές πρίζες  και σκάφη. 

• Προσέχουν φρεάτια και υπόγειες ακάλυπτες δεξαμενές 

•Δεν απομακρύνονται στον εκτός της μονάδας χώρο 

• Προσωπικό της ιχθυοκαλλιέργειας τους συνοδεύει στην εγκατάσταση 

• Φορούν μη ολισθηρά παπούτσια, σωσίβιο και κράνη αν επισκέπτονται ιχθυοκλωβούς στη 

θάλασσα 
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Οδηγίες για ασφαλή εργασία στους χώρους του εργαστηρίου 

 

·  Να γνωρίζετε τις εξόδους, τη θέση των πυροσβεστήρων και των νιπτήρων.  

·  Να φοράτε προστατευτικά γυαλιά όταν χρησιμοποιείτε φλόγα, πυκνά οξέα ή βάσεις. 

·   Μη αγγίζετε ηλεκτρικές πρίζες και καλώδια με υγρά χέρια. 

·  Να έχετε τα μαλλιά σας πάντα μαζεμένα, τις ποδιές σας κουμπωμένες και να μην φοράτε  

κοσμήματα που κρέμονται.  

·  Να φοράτε πάντα κλειστά παπούτσια. 

·  Να καθαρίζετε τον πάγκο μετά το πέρας της εργασίας σας.  

·  Να μην αφήνετε ακάθαρτους περιέκτες, ή μπουκάλια στον πάγκο ή στο νιπτήρα.  

· Σε περίπτωση που χυθεί κάποια ουσία να την καθαρίζεται σύμφωνα με τη συνιστώμενη 

διαδικασία.  

·  Να κρατάτε τα εύφλεκτα υλικά σε ασφαλή απόσταση από τη φωτιά. 

·  Να μην τρωτε, πίνετε ή καπνίζετε μέσα στο εργαστήριο. 

·  Να μην εφαρμόζετε μη εγκεκριμένες μεθόδους μέσα στο εργαστήριο και να μη χρησιμοποιείτε 

τις συσκευές με μη ενδεδειγμένο τρόπο. 

·  Μην μεταφέρετε ουσίες που δεν χρησιμοποιήσατε πίσω στις αρχικές συσκευασίες. 

.  Η απομάκρυνση των διαφόρων χημικών ουσιών να γίνεται πάντα σύμφωνα με τη συνιστώμενη 

διαδικασία. 

·  Μην αφήνετε θερμαινόμενες εστίες και φλόγες χωρίς επίβλεψη.  

·  Μην χρησιμοποιείτε πιπέτες με το στόμα. 

·  Μη δουλεύετε μόνοι στο εργαστήριο. 

 

 Όλα τα παρασκευαζόμενα αντιδραστήρια επισημαίνονται. 

 Δεν αφήνονται κατά κανόνα όργανα σε λειτουργία κατά τη διάρκεια της νύχτας 

 Οι πόρτες των εργαστηρίων δεν κλειδώνονται κατά τη διάρκεια της εργασίας. 

 Τα μέσα προστασίας (πυροσβεστήρες, φαρμακεία και γενικώς όλα τα σχετικά υλικά), πρέπει να 

διατηρούνται σε κατάσταση ετοιμότητας.  

 Αριθμοί τηλεφώνων πρώτης ανάγκης βρίσκονται αναρτημένοι κοντά στη τηλεφωνική συσκευή ή 

σε περίοπτη θέση του εργαστηρίου. 

 Να πλένονται πάντοτε τα χέρια με σαπούνι και νερό πριν την εργαστηριακή δραστηριότητα και 

μετά το πέρας αυτής. Τα χέρια πρέπει, επίσης, να απολυμαίνονται αμέσως μετά την επαφή με 

υλικά του εργαστηρίου. 

 Στο τέλος της εργασίας να πλένονται όλα τα υαλικά που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια τη 

ημέρας. 

 Είναι απαραίτητο ο πάγκος εργασίας να είναι πάντοτε καθαρός και τακτοποιημένος 

 Όλη η πειραματική εργασία πρέπει να είναι εκ των προτέρων οργανωμένη, πριν από την έναρξή 

της, ώστε να ελαχιστοποιεί πιθανούς κινδύνους ατυχήματος. 

 Εάν υπάρχουν απορριπτόμενα βιολογικά υλικά κατά το τέλος των ασκήσεων – εξετάσεων αυτά 

τοποθετούνται εντός «κόκκινων» σάκων, οι σάκοι σφραγίζονται ερμητικά και παρουσία του 

καθηγητή ή του επιβλέποντος τοποθετούνται προσωρινά μέσα στον καταψύκτη. 

 Εάν υπάρχουν βακτηριακές καλλιέργειες ή μολυσμένα υγρά αυτά τοποθετούνται μέσα σε ειδικούς 

γυάλινους περιέκτες και οδηγούνται σε κλίβανο αποστείρωσης.  
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 Κατά το πέρας κάθε πειραματισμού σε ενυδρεία, τα ενυδρεία μαζί με το περιεχόμενό τους 

απολυμαίνονται. 

 Να διαβάζονται προσεκτικά οι ετικέτες των διαφόρων χημικών αντιδραστηρίων και να 

χειρίζονται αυτά σύμφωνα με τις υποδείξεις της εταιρείας παραγωγής τους ή τις οδηγίες του 

υπεύθυνου του εργαστηρίου. 

 Μην επιστρέφετε χημικά αντιδραστήρια στις φιάλες τους. Προσπαθήστε να παίρνετε από τις 

φιάλες ακριβώς την ποσότητα που χρειάζεστε. 

 Βάζετε πάντα ετικέτες (επισήμανση), που περιγράφουν το περιεχόμενο των δοκιμαστικών 

σωλήνων ή φιαλών που χρησιμοποιείτε κατά τον πειραματισμό σας. 

 Μη ρίχνετε στην αποχέτευση αντιδραστήρια και χρησιμοποιημένα χημικά, εκτός αν ρητά σας το 

έχει επιτρέψει ο υπεύθυνος του εργαστηρίου. 

 Να γνωρίζετε τη θέση του πυροσβεστήρα και να έχετε μάθει από πριν τη χρήση του. 

 Πετάτε τα σπασμένα υαλικά σε ειδικά δοχεία απορριμμάτων 

 Η ακαταστασία στους εργαστηριακούς πάγκους μπορεί να γίνει αφορμή για πολλά ατυχήματα. 

 Δοχεία που δεν χρησιμοποιούνται δεν πρέπει να βρίσκονται επάνω στoν πάγκο εργασίας 

 

ΜΟΡΦΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ 

 

ΥΓΡΑ:  

Εύφλεκτα (ακετόνη, μεθανόλη, ξυλόλιο, φορμόλη, αιθανόλη, αιθυλαιθέρας, αιθέρας κ.ά). 

Καυστικά (θειικό οξύ, υδροξείδιο του νατρίου, υδροχλωρικό οξύ, βορικό οξύ κ.ά). 

Δηλητηριώδη (κυανιούχες ενώσεις κ.ά). 

ΣΤΕΡΕΑ:  

Εύφλεκτα (μαγνήσιο, θείο κ.ά). 

Αντιδρώντα με νερό: (κάλιο, αζίδιο του νάτριο). 

 ΑΕΡΙΑ:  

Εύφλεκτα/Εκρηκτικά (υδρογόνο, υγραέριο, κ.ά). 

Δηλητηριώδη/Ασφυξιογόνα (κυάνιο, μονοξείδιο του άνθρακα, άζωτο, διοξείδιο του άνθρακα). 

 

Κατάταξη επικίνδυνων χημικών ουσιών και παρασκευασμάτων (ΦΕΚ 705/Β/20-9-94). 

 

Α. Με βάση τις φυσικοχημικές τους ιδιότητες.  

Εκρηκτικές, οξειδωτικές (εξαιρετικά εύφλεκτες, πολύ εύφλεκτες, εύφλεκτες).  

Β. Με βάση τις τοξικολογικές ιδιότητες.  

Πολύ τοξικές, τοξικές, επιβλαβείς καρκινογόνες, τοξικές στο σύστημα αναπαραγωγής (διαβρωτικές, 

προκαλούν ερεθισμό, ευαισθητοποιητικές). 

Γ. Με βάση τις οικοτοξικές τους ιδιότητες. 

Επικίνδυνες για το περιβάλλον. 

 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ (http://users.uoi.gr/deapi) 

 

Η δυνατότητα αναγνώρισής των χημικών ουσιών επιτυγχάνεται μέσω των ειδικών ενδεικτικών 

επισημάνσεων οι οποίες τοποθετούνται στη συσκευασία του υλικού. Υπάρχουν πολλών ειδών 

ενδεικτικά σήματα με τα οποία κυκλοφορούν τα υλικά αυτά. Τα πιο διαδεδομένα στη χώρα μας είναι 

αυτά τα οποία χρησιμοποιούνται από τις χώρες της Ε.Ε  (Πίνακας 1α).  

 

ΚΙΝΔΥΝΟΙ (http://users.uoi.gr/deapi) 
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Κίνδυνοι πυρκαγιάς ή έκρηξης ή ξαφνικής έκθεσης του εργαζόμενου σε υψηλές συγκεντρώσεις 

από τυχόν διαφυγή της ουσίας πού οδηγεί σε εγκαύματα. Πάνω στις συσκευασίες των προϊόντων 

που περιέχονται επικίνδυνες ουσίες αναγράφονται τα γράμματα R και S και ένας αριθμός.  

Ο συνδυασμός των γραμμάτων αυτών με τους αριθμούς, αντιστοιχούν σε συγκεκριμένες φράσεις 

που ενημερώνουν για τους κινδύνους από τη χρήση των προϊόντων και τα μέτρα που πρέπει να 

λαμβάνονται για την προφύλαξη του ανθρώπου και των άλλων οργανισμών (Πίνακας 1β). 

 

Πίνακας 1α: Κίνδυνοι Χημικών Ουσιών ((http://users.uoi.gr/deapi) 

Σύμβολα επισήμανσης των τοξικών ουσιών σύμφωνα με τις οδηγίες 88/379 και 89/178 της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης 

Εικόνα Σημασία 

 

Τοξικό. Μπορεί να δηλητηριάσει τον άνθρωπο, τα ζώα, τα 

πουλιά και τα φυτά. Μπορεί να προκαλέσει σοβαρές 

αρρώστιες ακόμη και θάνατο. 

 

Επιβλαβές. Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό. Μπορεί να 

ερεθίσει το δέρμα και τα μάτια και να προκαλέσει σοβαρά 

προβλήματα στην υγεία του ανθρώπου. 

 

Διαβρωτικό. Μπορεί να κάψει το δέρμα. Οι ατμοί τους 

μπορούν να μας κάψουν τα μάτια. Μπορεί ακόμη να 

καταστρέψει ένα άλλο προϊόν. 

 

Επικίνδυνο για το περιβάλλον. Μπορεί να βλάψει το νερό, 

τον αέρα, έδαφος και τα ζώα έτσι και την υγεία του 

ανθρώπου. 

 

 

Εκρηκτικό. Μπορεί εύκολα να δώσει έκρηξη και να 

προκαλέσει εγκαύματα. 

 

Εύφλεκτο. Μπορεί να πάρει εύκολα φωτιά. Παράγει 

επικίνδυνους ατμούς που μπορούν να ερεθίσουν το δέρμα, τα 

μάτια και τα πνευμόνια μας. 

 

Οξειδωτικό. Μπορεί να προκαλέσει έγκαυμα στο δέρμα. 

Αντιδρά με άλλες ουσίες και δίνει επικίνδυνους ατμούς. Μπορεί 

να σκουριάσει μέταλλα. 

 

http://users.uoi.gr/deapi/index.files/Page1870.htm
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Πίνακας 1β: Φράσεις R επισημαίνουν κινδύνους (http://users.uoi.gr/deapi) 
 

R1 «Εκρηκτικό σε ξηρή κατάσταση» 

R2 «Κίνδυνος εκρήξεως από τράνταγμα, τριβή, φωτιά ή άλλες πηγές  
 ανάφλεξης» 

R3 «Πολύ μεγάλος κίνδυνος εκρήξεως από τράνταγμα, τριβή, φωτιά ή  
άλλες πηγές ανάφλεξης» 

R4 «Σχηματίζει πολύ ευαίσθητες εκρηκτικές μεταλλικές ενώσεις» 

R5 «Θέρμανση μπορεί να προκαλέσει έκρηξη» 

R6 «Εκρηκτικό σε επαφή ή χωρίς επαφή με τον αέρα» 

R7 «Μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά» 

R8 «Σε επαφή με καύσιμο υλικό μπορεί να προκαλέσει φωτιά» 

R9 «Εκρηκτικό όταν αναμιχθεί με καύσιμα υλικά» 

R10 «Εύφλεκτο» 

R11 «Πολύ εύφλεκτο» 

R12 «Εξαιρετικά εύφλεκτο» 

R13 «Εξαιρετικά εύφλεκτο υγροποιημένο αέριο» 

R14 «Αντιδρά βίαια με νερό» 

R15 «Σε επαφή με το νερό ελευθερώνονται πολύ εύφλεκτα αέρια» 

R16 «Εκρηκτικό όταν αναμιχθεί με οξειδωτικές ουσίες» 

R17 «Αυτοαναφλέγεται στον αέρα» 

R18 «Κατά τη χρήση μπορεί να σχηματίσει εύφλεκτα /εκρηκτικά μίγματα  
ατμού/ αέρος» 

R19 «Μπορεί να σχηματίσει εκρηκτικά υπεροξείδια» 

R20 «Βλαβερό όταν εισπνέεται» 

R21 «Βλαβερό σε επαφή με το δέρμα» 

R22 «Βλαβερό σε περίπτωση κατάποσης»  

R23 «Τοξικό όταν εισπνέεται» 

R24 «Τοξικό σε επαφή με το δέρμα» 

R25 «Τοξικό σε περίπτωση κατάποσης» 

R26 «Πολύ τοξικό όταν εισπνέεται» 

R27 «Πολύ τοξικό σε επαφή με το δέρμα» 

R28 «Πολύ τοξικό σε περίπτωση κατάποσης» 

R29 «Σε επαφή με το νερό ελευθερώνονται τοξικά αέρια» 

R30 «Κατά τη χρήση γίνεται πολύ εύφλεκτο» 

R31 «Σε επαφή με οξέα ελευθερώνονται τοξικά αέρα» 

R32 «Σε επαφή με οξέα ελευθερώνονται πολύ τοξικά αέρια» 

R33 «Κίνδυνος αθροιστικών επιδράσεων» 

R34 «Προκαλεί εγκαύματα» 

R35 «Προκαλεί σοβαρά εγκαύματα» 

R36 «Ερεθίζει τα μάτια» 

R37 «Ερεθίζει το αναπνευστικό σύστημα» 

R38 «Ερεθίζει το δέρμα» 

R39 «Κίνδυνος πολύ σοβαρών μονίμων βλαβών υγείας» 

R40 «Πιθανοί κίνδυνοι μονίμων βλαβών υγείας» 

R41 «Κίνδυνος σοβαρής βλάβης των ματιών» 

R42 «Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση με εισπνοή» 

R43 «Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή με το δέρμα» 

R44 «Κίνδυνος έκρηξης εάν θερμανθεί σε κλειστή ατμόσφαιρα» 

R45 «Μπορεί να προκαλέσει καρκίνο» 

R46 «Μπορεί να προκαλέσει κληρονομική γενετική βλάβη» 

R47 «Μπορεί να προκαλέσει εκ γενετής παραμορφώσεις» 

R48 
 

«Κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας κατόπιν παρατεταμένης 
έκθεσης»     

R49 «Μπορεί να προκαλέσει καρκίνο όταν εισπνέεται» 

R50 
 

«Κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας κατόπιν παρατεταμένης  
έκθεσης» 

R51 «Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς» 

R52 «Βλαβερό για τους υδρόβιους οργανισμούς» 

R53 
 

«Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις  
στο υδάτινο περιβάλλον» 

R54 «Τοξικό για τη χλωρίδα» 

R55 «Τοξικό για την πανίδα» 

R56 «Τοξικό για τους οργανισμούς του εδάφους» 

R57 «Τοξικό για τις μέλισσες» 

R58 
 

«Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις  
στο περιβάλλον» 

R59 «Επικίνδυνο για τη στιβάδα του όζοντος» 

http://users.uoi.gr/deapi
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Συνδυασμοί R φράσεων 
 

R14/15 «Αντιδρά βίαια σε επαφή με το νερό εκλύοντας αέρια πολύ  
εύφλεκτα»  

R15/29 «Σε επαφή με νερό ελευθερώνονται τοξικά, λίαν εύφλεκτα» 

R20/21 «Βλαβερό όταν εισπνέεται και σε επαφή με το δέρμα» 

R21/22 «Βλαβερό σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση κατάποσης» 

R20/22 «Βλαβερό όταν εισπνέεται και σε επαφή με το δέρμα» 

R20/21/22 
 

«Βλαβερό όταν ειπνέεται, σε επαφή με το δέρμα και σε  
περίπτωση κατάποσης» 

R23/24 «Τοξικό όταν εισπνέεται και σε επαφή με το δέρμα» 

R24/25 «Τοξικό σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση κατάποσης» 

R23/25 «Τοξικό όταν εισπνέεται και σε περίπτωση κατάποσης» 

R23/24/25 «Τοξικό όταν εισπνέεται, σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση κατάποσης» 

R26/27 «Πολύ τοξικό όταν εισπνέεται και σε περίπτωση κατάποσης» 

R27/28              «Πολύ τοξικό σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση  
    κατάποσης» 

R26/28 «Πολύ τοξικό όταν εισπνέεται και σε περίπτωση κατάποσης» 

R26/27/28 «Πολύ τοξικό όταν εισπνέεται, σε επαφή με το δέρμα και σε πε-             
ρίπτωση κατάποσης» 

R36/37 «Ερεθίζει τα μάτια και το αναπνευστικό σύστημα» 

R37/38 «Ερεθίζει το αναπνευστικό σύστημα και το δέρμα» 

R36/38 «Ερεθίζει τα μάτια και το δέρμα» 

R36/37/38 «Ερεθίζει τα μάτια, το αναπνευστικό σύστημα και το δέρμα» 

R39/23 «Τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών μόνιμων επιδράσεων όταν  
εισπνέεται» 

R39/34 «Τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών μόνιμων επιδράσεων σε  
επαφή με το δέρμα» 

R30/25 «Τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών μόνιμων επιδράσεων σε  
περίπτωση κατάποσης»   

R39/23/24 «Τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών μόνιμων επιδράσεων όταν  
εισπνέεται και σε επαφή με το δέρμα» 

R39/23/25 «Τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών μόνιμων επιδράσεων όταν  
εισπνέεται και σε περίπτωση κατάποσης» 

R39/24/25 «Τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών μόνιμων επιδράσεων σε  
επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση κατάποσης » 

R39/23/24/25 
 

«Τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών μόνιμων επιδράσεων όταν   
εισπνέεται και σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση  
κατάποσης» 

R39/26 «Πολύ τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών μόνιμων επιδράσεων  
όταν εισπνέεται» 

R39/27 «Πολύ τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών μόνιμων επιδράσεων  
σε επαφή με το δέρμα» 

R39/28 «Πολύ τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών μόνιμων επιδράσεων  
σε περίπτωση κατάποσης» 

R39/26/27 «Πολύ τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών μόνιμων επιδράσεων  
όταν εισπνέεται και σε επαφή με το δέρμα» 

R39/27/28 «Πολύ τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών μόνιμων επιδράσεων  
όταν εισπνέεται και σε περίπτωση κατάποσης» 

R39/26/27/28 
 

«Πολύ τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών μόνιμων επιδράσεων  
όταν εισπνέεται, σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση  
κατάποσης» 

R40/20 «Βλαβερό: πιθανοί κίνδυνοι μόνιμων επιδράσεων όταν  
εισπνέεται» 

R40/21 «Βλαβερό: πιθανοί κίνδυνοι μόνιμων επιδράσεων σε επαφή  
με το δέρμα» 

R40/22 «Βλαβερό: πιθανοί κίνδυνοι μόνιμων επιδράσεων σε  
περίπτωση κατάποσης» 

R40/20/21          «Βλαβερό: πιθανοί κίνδυνοι μόνιμων επιδράσεων όταν εισπνέεται και σε περίπτωση κατάποσης» 

R40/21/22 «Βλαβερό: πιθανοί κίνδυνοι μόνιμων επιδράσεων όταν  
εισπνέεται» 
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R40/20/21/22 
 

«Βλαβερό: πιθανοί κίνδυνοι μόνιμων επιδράσεων όταν  
εισπνέεται, σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση  
κατάποσης» 

R40/43 
 

«Δύναται να προκαλέσει ευαισθητοποίηση μέσω της  
εισπνοής και σε επαφή με το δέρμα» 

R48/20 
 

«Βλαβερό: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από  
παρατεταμένη έκθεση όταν εισπνέεται» 

R48/21 
 

«Βλαβερό: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από  
παρατεταμένη έκθεση σε επαφή με το δέρμα» 

R48/22 
 

«Βλαβερό: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από  
παρατεταμένη έκθεση σε περίπτωση κατάποσης» 

R48/20/21 
 
 

«Βλαβερό: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από  
παρατεταμένη έκθεση όταν εισπνέεται και σε επαφή με το  
δέρμα» 

R48/20/22 
                             
 

«Βλαβερό: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από  
παρατεταμένη έκθεση όταν εισπνέεται και σε περίπτωση  
κατάποσης» 
 

R48/21/22 
 
 

«Βλαβερό: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από  
παρατεταμένη έκθεση σε επαφή με το δέρμα και σε  
περίπτωση κατάποσης» 

R48/20/21/22 
 
 

«Βλαβερό: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από  
παρατεταμένη έκθεση όταν εισπνέεται, σε επαφή με το δέρμα  
και σε περίπτωση κατάποσης» 

R48/23 
 

«Τοξικό: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από  
παρατεταμένη έκθεση όταν εισπνέεται» 

R48/24 
 

«Τοξικό: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από  
παρατεταμένη έκθεση σε επαφή με το δέρμα» 

R48/25 
 

«Τοξικό: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα 
από παρατεταμένη έκθεση σε περίπτωση κατάποσης» 

R48/23/24 
 
 

«Τοξικό: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από   
παρατεταμένη έκθεση όταν εισπνέεται και σε επαφή με το  
δέρμα» 

R48/23/25 
 
 

«Τοξικό: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από  
παρατεταμένη έκθεση όταν εισπνέεται και σε περίπτωση  
κατάποσης» 

R48/24/25 
 
 

«Τοξικό: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από  
παρατεταμένη έκθεση σε επαφή με το δέρμα και σε  
περίπτωση κατάποσης» 

R48/23/24/25 
 
 

«Τοξικό: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από 
παρατεταμένη έκθεση όταν εισπνέεται, σε επαφή με το δέρμα 
και σε περίπτωση κατάποσης»   

 
Φράσεις S επισημαίνουν πρόσθετες προφυλάξεις  
 

S1 «Φυλάσσεται κλειδωμένο» 

S2 «Μακριά από παιδιά» 

S3 «Να φυλάσσεται σε δροσερό μέρος 

S4 «Μακριά από κατοικημένες περιοχές» 

S5 
 

«Διατηρείται το περιεχόμενο σε..» (το είδος του κατάλληλου υγρού  
καθορίζεται από τον κατασκευαστή) 

S6 «Διατηρείται σε ατμόσφαιρα ..»(το είδος του αδρανούς αερίου  
καθορίζεται από τον κατασκευαστή) 

S7 «Διατηρείτε τη συσκευασία ερμητικά κλεισμένη» 

S8 «Προστατεύετε τη συσκευασία από υγρασία» 

S9 «Διατηρείται τη συσκευασία σε καλά αεριζόμενο μέρος» 

S12 «Να μη διατηρείται το δοχείο ερμητικά κλεισμένο» 

S13 «Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές» 

S14 
 

«Μακριά από..» (ασύμβατες ουσίες που καθορίζονται από τον  
κατασκευαστή) 

S15 «Μακριά από θερμότητα» 

S16 «Μακριά από πηγές ανάφλεξης . Απαγορεύεται το κάπνισμα» 

S17 «Μακριά από καύσιμες ύλες» 

S18 «Χειριστείτε και ανοίξτε το δοχείο προσεκτικά» 

S20 «Μη τρώτε ή πίνετε όταν το χρησιμοποιείτε» 

S21 «Μην καπνίζετε όταν το χρησιμοποιείτε» 

S22 «Μην αναπνέετε την σκόνη» 

S23 
 

«Μην αναπνέετε αέρια / καπνούς/ ατμούς / εκνεφώματα»  
(η κατάλληλη διατύπωση καθορίζεται από τον κατασκευαστή) 

S24 «Αποφεύγετε επαφή με το δέρμα» 

S25 «Αποφεύγετε επαφή με τα μάτια» 

S26 «Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό  
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 και ζητήστε ιατρική συμβουλή» 

S27 «Αφαιρέστε αμέσως όλα τα ρούχα που έχουν μολυνθεί» 

S28 
 

«Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, πλύνετε αμέσως με άφθονο..�» 

(το είδος του υγρού καθορίζεται από τον κατασκευαστή)   

S29 «Μη ρίχνετε τα υπολείμματα στην αποχέτευση» 

S30 «Ποτέ μην προσθέτετε νερό στο προϊόν αυτό» 

S33 «Λάβετε προστατευτικά μέτρα έναντι ηλεκτροστατικών εκκενώσεων» 

S34 «Αποφεύγετε τα κτυπήματα και την τριβή» 

S35 
 
 

«Πάρτε τις απαραίτητες προφυλάξεις προκειμένου να πετάξετε το  
προϊόν ή και τη συσκευασία του» (εξειδικεύεται από τον  
κατασκευαστή) 

S36 
 

«Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία» (εξειδικεύεται  
ανάλογα με την περίπτωση) 

S37 
 

«Φοράτε κατάλληλα γάντια» (εξειδικεύεται ανάλογα με την  
περίπτωση) 

S38 
 

«Σε περίπτωση μη επαρκούς αερισμούς, χρησιμοποιείστε κατάλληλη  
αναπνευστική συσκευή» 

S39 
 

«Χρησιμοποιείτε συσκευή προστασίας ματιών / προσώπου»  
(εξειδικεύεται ανάλογα με την περίπτωση) 

S40 
 
 

«Για τον καθαρισμό του πατώματος και όλων των αντικειμένων    που έχουν  
μολυνθεί από το υλικό αυτό χρησιμοποιείτε� (το είδος καθορίζεται από τον 

κατασκευαστή)                 

S41 «Σε περίπτωση πυρκαγιάς ή / και έκρηξης μην αναπνέετε τους καπνούς» 

S42 
 
 

«Κατά τη διάρκεια παραγωγής καπνού ή εκνεφώματος χρησιμοποιείτε  
κατάλληλη αναπνευστική συσκευή» (το είδος καθορίζεται από τον  
κατασκευαστή και (εξειδικεύεται ανάλογα με την περίπτωση) 

S43 
 

«Σε περίπτωση πυρκαγιάς χρησιμοποιείστε » (αναφέρεται το είδος μέσων  
κατάσβεσης) 

S44 
 

«Εάν αισθανθείτε αδιαθεσία, ζητήστε ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα              
του σκευάσματος όπου είναι δυνατόν) ». 

S45 
 

«Σε περίπτωση ατυχήματος ή εάν αισθανθείτε αδιαθεσία, ζητήστε ιατρική  
συμβουλή (δείξτε την ετικέτα του σκευάσματος όπου είναι δυνατόν)» 

S46 
 

«Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε  
το δοχείο αυτό ή την ετικέτα» 

S47 
 

«Διατηρείται σε θερμοκρασία κάτω των...» (καθορίζεται από τον  
κατασκευαστή) 

S48 
 

«Διατηρείται υγρό με ..» (το κατάλληλο υγρό καθορίζεται από τον  
κατασκευαστή) 

S49 «Να διατηρείται μόνο στο αρχικό δοχείο» 

S50 «Να μην αναμιγνύεται με ?» (καθορίζεται από τον κατασκευαστή) 

S51 «Να χρησιμοποιείται μόνο σε καλά αεριζόμενο χώρο» 

S52 «Να μη χρησιμοποιηθεί σε ευρείες επιφάνειες σε κατοικούμενους χώρους» 

S53 «Αποφεύγετε την έκθεση, λάβετε συγκεκριμένες οδηγίες πριν τη χρήση» 

S54 
 

«Να ληφθεί η σύμφωνη γνώμη των αρχών ελέγχου της ρύπανσης πριν  
από τη διοχέτευση σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας υγρών αποβλήτων» 

S55 
 

«Να γίνει η επεξεργασία με τη βέλτιστη διαθέσιμη μέθοδο πριν από τη  
διοχέτευση σε υπονόμους ή στο περιβάλλον» 

S56 
 

«Να μη διοχετευθεί σε δίκτυο υπονόμων ή στο περιβάλλον. Να διατεθεί  
σε εγκεκριμένο χώρο συλλογής αποβλήτων» 

 
Συνδυασμοί φράσεων S 
 

S1/2 «Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά» 

S 3/7/9 
 

«Διατηρείστε το σε καλά κλεισμένη συσκευασία και σε χώρο δροσερό  
καλώς αεριζόμενο» 

S3/9 «Διατηρείται σε δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος» 

S3/9/14/49 
 

«Διατηρείται σε δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος μακριά από..�»  

(ασύμβατα υλικά που καθορίζονται από τον κατασκευαστή) 

S3/9/49 
 

«Διατηρείται μόνο στην αρχική συσκευασία σε δροσερό και καλά  
αεριζόμενο μέρος» 

S3/14 
 

«Διατηρείται σε δροσερό μέρος μακριά από�»(ασύμβατα υλικά που  

καθορίζονται από τον κατασκευαστή) 

S7/8 
 

«Το δοχείο διατηρείται ερμητικά κλεισμένο και προστατευόμενο από  
την υγρασία» 

S7/9 
 

«Διατηρείται ερμητικά κλεισμένο και προστατευόμενο από την  
υγρασία» 

S20/21 «Όταν το χρησιμοποιείτε μη τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε» 

S24/25 «Αποφεύγετε επαφή με το δέρμα και τα μάτια» 

S36/37 «Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια» 

S36/37/39 
 

«Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, γάντια και συσκευή  
προστασίας ματιών / προσώπου» 

S36/39 
 

«Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και συσκευή  
προστασίας ματιών / προσώπου» 
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S37/39 
 

«Φοράτε κατάλληλα γάντια και συσκευή προστασίας ματιών  
/ προσώπου» 

S47/49 
 

«Διατηρείται μόνο στην αρχική συσκευασία σε θερμοκρασία ίση ή  
κατώτερη των …°C» (προσδιορίζεται από τον κατασκευαστή) 

 
Φράσεις SY για τον χρήστη  
 

SY1 
 

«Φοράτε φόρμα, μπότες και γάντια όταν χειρίζεστε ή εφαρμόζετε το  
σκεύασμα» 

SY2 
 

«Φοράτε γάντια από νεοπρένιο ή PUC, μπότες από καουτσούκ και γυαλιά  
όταν ψεκάζετε» 

SY3 
 
 
 

«Φοράτε κατάλληλα γάντια, μπότες από καουτσούκ, ολόσωμη φόρμα και αναπνευστική συσκευή που 
να προστατεύει και τα μάτια, όταν εφαρμόζετε υποκαπνιστικό στα θερμοκήπια. Μην ξαναμπαίνετε στο 
θερμοκήπιο προτού αεριστεί καλά» 

SY3 «Φοράτε γυαλιά» 

SY4 «Φοράτε μάσκα για σκόνες όταν χειρίζεστε ή εφαρμόζετε το σκεύασμα» 

SY5 «Πλύνετε τα ρούχα σας πριν τα ξαναφορέσετε» 

SY6 «Πλύνετε τα ρούχα της δουλειάς μετά το ψεκασμό / σκόνισμα κλπ» 

SY7 
 

«Πλύνετε τα χέρια και τα ακάλυπτα μέρη του σώματος πριν φάτε, πιείτε ή  
καπνίσετε και μετά το ψεκασμό» 

SY8 «Να μη χρησιμοποιείται στην παρουσία εγκύων γυναικών» 

 
Φράσεις SY που αφορούν προφυλάξεις για τη δημόσια υγεία 
 

SY10 «Μην αυξάνετε τις δόσεις» 

SY11 
 

«Μη μολύνετε τα νερά ύδρευσης ή άρδευσης με το φάρμακο ή τα κενά συσκευασίας του» 

SY12 
 

«Κρατείστε μακριά από τη ψεκασμένη περιοχή άσχετα πρόσωπα για ώρες / μέρες» 

 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ  

Παρ’ όλες, όμως, τις προφυλάξεις είναι δυνατόν να συμβούν ατυχήματα. Γι’ αυτό πρέπει όλοι να είναι 

προετοιμασμένοι να τα αντιμετωπίσουν. Πρέπει, επίσης, όλοι να γνωρίζουν τη θέση που βρίσκεται το 

κουτί πρώτων βοηθειών (φαρμακείο) και να μπορούν να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες στα απλά 

ατυχήματα, όπως στα εγκαύματα, τα καψίματα, τις λιποθυμίες κ.λπ. Επίσης, πρέπει όλοι να γνωρίζουν 

τη θέση και τη χρήση των πυροσβεστήρων.   

 

Το φαρμακείο θα πρέπει να περιέχει τα παρακάτω και να ελέγχεται κάθε χρόνο για να γίνεται ο 
κατάλληλος ανεφοδιασμός: 
 
1. Γάζες αποστειρωμένες. 
2. Επίδεσμοι, βαμβάκι, ψαλίδι. 
3. Λευκοπλάστης, οινόπνευμα, γλυκερίνη. 
4. Διάλυμα όξινου ανθρακικού νατρίου 5% ή σκόνη. 
5. Διάλυμα βορικού οξέος 5% ή σκόνη.  
6. Βαζελίνη.  
7. Αλοιφή για εγκαύματα AMERTAN. 
8. Οξυζενέ.  
9. Βάμμα ιωδίου. 
10. Βενζόλιο. 
11. Βαμβακέλαιο ή καστορέλαιο ή ελαιόλαδο. 
12. HANSAPLAST. 
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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
ΥΓΙΕΙΝΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ Η/Y 

 Η χρησιμοποίηση των Η/Y πρέπει να γίνεται προσεκτικά, λαμβάνοντας υπόψη τις 
επίσημες προειδοποιητικές ενδείξεις που υπάρχουν πάνω στη συσκευή, σε ότι 
αφορά τον χειρισμό και την ασφάλεια του χρήστη. 

 Ρυθμίσετε τη θέση της καρέκλας σας, ώστε να χρησιμοποιείτε το πληκτρολόγιο 
με τους καρπούς και τα χέρια σας σε ευθεία και παράλληλα με το έδαφος. Οι αγκώνες 
να βρίσκονται στο πλάι του σώματος, ώστε η γωνία του αγκώνα να έχει σχήμα «L». 

 Ρυθμίσετε την οθόνη, ώστε να βρίσκεται στο ύψος των ματιών, χωρίς 
αντανακλάσεις από φυσικό ή τεχνητό φως. 

 Τοποθετείστε το πληκτρολόγιο απευθείας μπροστά σας. Οι καρποί σας πρέπει να 
είναι σε ευθεία θέση, όταν χρησιμοποιείτε το πληκτρολόγιο. 

 Κρατάτε το ποντίκι του Η/Υ όσο το δυνατόν πιο κοντά σας. 

 Αποφεύγετε παρατεταμένες περιόδους συνεχούς χρήσης του Η/Υ, επιδιώκοντας 
μικρά διαλείμματα κάθε 30 λεπτά χρήσης του Η/Υ. 

 Ενημερώστε άμεσα τον Υπεύθυνο της Αίθουσας Η/Υ, αν παρουσιάσετε κάποιο 
πρόβλημα υγείας κατά τη χρήση του Η/Υ. 

 Ιατρική βοήθεια παρέχεται από τον Ιατρό στο Κέντρο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας 
Υγείας του ΑΠΘ που στεγάζεται στο υπόγειο του κτιρίου διοίκησης.  Τηλέφωνο 
επικοινωνίας  2310 9955 69.  

LABORATORY OF ANIMAL PRODUCTION ECONOMICS 
HYGIENE & SAFETY OF STUDENTS IN THE COMPUTER ROOM 

 The use of computers should be made with extra care and the official warnings 
printed on the appliances concerning their use and the safety of the user should always 
be carefully observed. 

 Adjust your chair so that you can use the keyboard keeping your wrists and forearms 
straight and parallel to the floor. Your elbows should be by the side of your body, so 
that the elbow joint has an L-shape. 

 Adjust the screen so that it is situated at eye level and there is no glare from natural 
or artificial light. 

 Place the keyboard directly in front of you. Your wrists should always be in a straight 
position, when using the keyboard. 

 Hold the mouse of your PC as close to you as possible. 

 Avoid extended periods of continuous computer use by taking short breaks, if 
possible, every 30 minutes of computer use. 

 Inform immediately the person responsible for the computer room, if you develop 
any health problem during computer use. 

Medical help is available from the physician on-duty NOHP in the Primary Health Care 

Centre, which is situated at the basement of the University Administration Building. Tel. 

number: 2310 995569. 
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Τομέας 3 

Λοιμωδών και Παρασιτικών Νοσημάτων  

και Παθολογικής Ανατομικής  
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ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΒΙΟΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ  

 ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΛΟΙΜΩΔΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ 

MICROBIOLOGY & INFECTIOUS DISEASES LABORATORY BIOSAFETY 

& BIOSECURITY SOP 

GUIDELINES FOR STUDENTS 
 

 Οι φοιτητές πριν την είσοδό τους στην Αίθουσα Ασκήσεων του Εργαστηρίου 

Μικροβιολογίας θα πρέπει να αφήνουν τα επανωφόρια και τις τσάντες τους σε χώρο 

που βρίσκεται δεξιά της εισόδου τους στο εργαστήριο. Σε καμία περίπτωση, ρούχα, 

τσάντες ή άλλα προσωπικά αντικείμενα δεν πρέπει να τοποθετούνται πάνω στους 

πάγκους του εργαστηρίου 

 Οι φοιτητές που ασκούνται στο χώρο του εργαστηρίου είναι απαραίτητο να φοράνε 

εργαστηριακή ποδιά με μακριά μανίκια και πλήρως κουμπωμένη, για να μην 

εκτίθενται τα  ρούχα τους στον κίνδυνο της μόλυνσης. Η χρήση της ποδιάς πρέπει να 

περιορίζεται μόνο στο χώρο του εργαστηρίου και δεν πρέπει να γίνονται επισκέψεις 

στους χώρους του κυλικείων φορώντας την ποδιά.   

 Οι φοιτητές που ασκούνται στο χώρο του εργαστηρίου πρέπει να φοράνε κλειστά 

υποδήματα 

 Προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος μόλυνσης, οι φοιτητές που έχουν μακριά 

μαλλιά θα πρέπει να τα δένουν κατά την ώρα της άσκησής τους, ενώ θα πρέπει όλοι 

οι φοιτητές να διατηρούν κοντά νύχια και να φορούν ελάχιστα κοσμήματα στα χέρια 

τους  

 Δεν επιτρέπεται η κατανάλωση τροφίμων και ροφημάτων στο χώρο του εργαστηρίου 

ούτε η αποθήκευση αυτών σε ψυγεία που χρησιμοποιούνται για τη συντήρηση 

αντιδραστηρίων ή βιολογικών δειγμάτων 

 Οι φοιτητές πρέπει να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των διδασκόντων σχετικά με 

την ορθή και ασφαλή χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού καθώς και των 

βιολογικών υλικών και των καλλιεργειών των μικροοργανισμών  

 Η λήψη μολυσματικών και άλλων υγρών υλικών πρέπει να γίνεται με σιφώνια και τη 

χρήση πουάρ ή με ειδικό εξοπλισμό και ποτέ να μην επιχειρείται η αναρρόφησή τους 

με το στόμα 

 Ο χειρισμός των βελονών και άλλων αιχμηρών ή τεμνόντων αντικειμένων (π.χ. 

νυστέρια, σπασμένες αντικειμενοφόρες πλάκες, κ.ά.) πρέπει να γίνεται με προσοχή. 

Απαιτείται η άμεση απόρριψη αυτών στο πλησιέστερο ειδικό δοχείο αιχμηρών 

αντικειμένων.  

 Οι φοιτητές πρέπει πάντοτε να ακολουθούν τις υποδείξεις των διδασκόντων σχετικά 

με την απόρριψη των αποβλήτων σε κοινούς ή  ειδικούς κάδους 

 Σε ειδικές, μόνο, περιπτώσεις, και μετά από υπόδειξη των διδασκόντων, είναι 

απαραίτητη η χρήση γαντιών, μάσκας ή προστατευτικών γυαλιών  

 Σε περίπτωση που τα χέρια έρθουν σε επαφή με μολυσματικό υλικό, πρέπει να 

γίνεται καλό πλύσιμο των χεριών με υγρό σαπούνι και άφθονο τρεχούμενο νερό. 

Καλό πλύσιμο των χεριών πρέπει να γίνεται οπωσδήποτε στο τέλος του μαθήματος 

λίγο πριν οι φοιτητές εγκαταλείψουν την αίθουσα ασκήσεων 

 Οι φοιτητές πριν την αποχώρησή τους από την αίθουσα ασκήσεων πρέπει να 

ελέγχουν τα μικροσκόπιά τους καθώς και τις λύχνους Bunsen ότι είναι κλειστά 

  Γενικές οδηγίες βιοασφάλειας περιγράφονται στον διαδικτυακό ιστότοπο 

http://www.vet.auth.gr/bio_guidelines.pdf 

 
 

 

 

http://www.vet.auth.gr/bio_guidelines.pdf
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ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΒΙΟΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  

 ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ  

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΛΟΙΜΩΔΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ 

MICROBIOLOGY & INFECTIOUS DISEASES LABORATORY  

BIOSAFETY & BIOSECURITY SOP 

(Standard Operation Procedures)  

 
 Η είσοδος στο χώρο διαγνωστικών εξετάσεων του Εργαστηρίου Μικροβιολογίας επιτρέπεται μόνο σε 

εξουσιοδοτημένο προσωπικό 

 Κατά την είσοδο στο χώρο του εργαστηρίου το προσωπικό είναι απαραίτητο να φορά καθαρή ιατρική 

εργαστηριακή ποδιά με μακριά μανίκια και πλήρως κουμπωμένη, για να μην εκτίθεται στον κίνδυνο της 

μόλυνσης. Η χρήση της ποδιάς πρέπει να περιορίζεται μόνο στο χώρο του εργαστηρίου και δεν πρέπει 

φορώντας την ποδιά να γίνονται επισκέψεις στα γραφεία ή τους άλλους χώρους του εργαστηρίου, όπως 

και σε χώρους σίτισης.   

 Το προσωπικό που εργάζεται στο συγκεκριμένο χώρο του εργαστηρίου πρέπει να φορά κλειστά 

υποδήματα 

 Η εργαστηριακή ιατρική ποδιά και τα υποδήματα πρέπει να αλλάζουν όταν λερωθούν με βιολογικά υλικά 

(αίμα, κόπρανα, ούρα, ή υπολείμματα ιστών και οργάνων) 

 Προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος μόλυνσης, τα άτομα που έχουν μακριά μαλλιά θα πρέπει να 

τα δένουν κατά την ώρα των εργαστηριακών εξετάσεων, ενώ όλα τα άτομα θα πρέπει να διατηρούν κοντά 

νύχια και να φορούν ελάχιστα κοσμήματα στα χέρια τους  

 Απαγορεύεται η χρήση κινητών τηλεφώνων στο χώρο του εργαστηρίου ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια των 

εργαστηριακών εξετάσεων. 

 Δεν επιτρέπεται η κατανάλωση τροφίμων και ροφημάτων στο χώρο του εργαστηρίου ούτε η αποθήκευση 

αυτών σε ψυγεία που χρησιμοποιούνται για τη συντήρηση βιολογικών δειγμάτων ή αντιδραστηρίων  

 Πρέπει να τηρούνται πιστά οι οδηγίες σχετικά με την ορθή και ασφαλή χρήση του εργαστηριακού 

εξοπλισμού και την ορθή εφαρμογή των εργαστηριακών τεχνικών κατά το χειρισμό των βιολογικών 

υλικών, των καλλιεργειών των μικροοργανισμών και των χημικών ουσιών (Safety equipment, Good 

Microbiology Techniques).  

 Ο χειρισμός αερογενώς μεταδιδόμενων λοιμογόνων παραγόντων  πρέπει πάντοτε να διενεργείται σε 

καμπίνες ασφαλείας 

 Η χρήση ατομικών μέσων προστασίας (γάντια, μάσκες, προσωπίδες, κ.ά.) είναι υποχρεωτική και 

επιβάλλεται σε ειδικές εργαστηριακές εξετάσεις  

 Η λήψη μολυσματικών και άλλων υγρών υλικών πρέπει να γίνεται πάντοτε με σιφώνια και τη χρήση 

πουάρ ή με τον ειδικό εξοπλισμό και ποτέ να μην επιχειρείται η αναρρόφησή τους με το στόμα 

 Ο χειρισμός των βελονών και άλλων αιχμηρών ή τεμνόντων αντικειμένων (π.χ. νυστέρια, σπασμένες 

αντικειμενοφόρες πλάκες, κ.ά.) πρέπει να γίνεται με προσοχή. Απαιτείται η άμεση απόρριψη αυτών στο 

πλησιέστερο ειδικό δοχείο αιχμηρών αντικειμένων.  

 Το προσωπικό πρέπει πάντοτε να ακολουθεί τις οδηγίες σχετικά με την ορθή συλλογή και το  διαχωρισμό 

των αποβλήτων σε κοινούς ή  ειδικούς περιέκτες (μαύρου ή κόκκινου ή κίτρινου χρώματος) ανάλογα με 

τα χαρακτηριστικά των αποβλήτων και τον τρόπο επεξεργασίας ή διάθεσής τους 

 Η αποστείρωση των μολυσματικών αποβλήτων πρέπει να γίνεται σε καθημερινή βάση και κατ’ αυτήν 

πρέπει πάντοτε να τηρούνται οι προτεινόμενες συνθήκες λειτουργίας του υγρού κλιβάνου  

 Καλό πλύσιμο των χεριών με υγρό σαπούνι και άφθονο τρεχούμενο νερό πρέπει να γίνεται πάντοτε πριν 

και μετά τη διενέργεια των εργαστηριακών εξετάσεων και σε κάθε περίπτωση που τα χέρια έρθουν σε 

επαφή με μολυσματικό υλικό.   

 Απαγορευτική είναι η έξοδος του προσωπικού από το εργαστηριακό χώρο φέροντας δυνητικά μολυσμένα 

ατομικά μέσα προστασίας 

 Κατά τη διάρκεια διενέργειας των εργαστηριακών εξετάσεων η πόρτα και τα παράθυρα του εργαστηρίου 

θα πρέπει να παραμένουν κλειστά  

 Μετά το πέρας των εργαστηριακών εξετάσεων και καθημερινά θα πρέπει να διενεργείται απολύμανση 

των πάγκων εργασίας και του δαπέδου του εργαστηρίου 

 Το προσωπικό πριν την αποχώρησή του από το χώρο του εργαστηρίου πρέπει να ελέγχει τη λειτουργία 

των ενεργών συσκευών καθώς και το ότι είναι κλειστά οι θάλαμοι ασφαλείας, οι λύχνοι Bunsen, τα 

μικροσκόπια, τα υδατόλουτρα  και ο φωτισμός του εργαστηρίου 
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ΑΣΦΑΛΕΙΑ – ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ 
ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΛΟΙΜΩΔΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ 

 

SAFETY INSTRUCTIONS - ACCIDENT PROTECTION 

 IN THE LABORATORY OF MICROBIOLOGY & INFECTIOUS DISEASES 
  

Οδηγίες Αντιμετώπισης Ατυχημάτων  

-  Διατηρούμε την ψυχραιμία μας 

-  Θέτουμε σε προτεραιότητα την ασφάλεια μας  

-  Ειδοποιούμε τον υπεύθυνο του εργαστηρίου 

 
Σε περίπτωση που εκδηλωθεί φωτιά  

1. Κλείνουμε όλες τις ανοικτές παροχές γκαζιού 

2. Κλείνουμε τα παράθυρα του εργαστηρίου, εφόσον αυτά είναι ανοιχτά 

3. Κλείνουμε το γενικό διακόπτη του ηλεκτρικού ρεύματος του εργαστηρίου 

4. Χρησιμοποιούμε τους πυροσβεστήρες που βρίσκονται στο διάδρομο του 

εργαστηρίου, εφόσον αυτό είναι ασφαλές 

5. Καλούμε την Πυροσβεστική Υπηρεσία (τηλ. 199) 

6. Εγκαταλείπουμε το χώρο του εργαστηρίου κινούμενοι προς την έξοδο, χωρίς 

να καθυστερήσουμε για τη συλλογή των προσωπικών μας αντικειμένων. 

 

Σε περίπτωση διαρροής γκαζιού 

1. Κλείνουμε όλες τις ανοικτές παροχές γκαζιού 

2. Ανοίγουμε όλα τα παράθυρα του εργαστηρίου 

3. Κλείνουμε το γενικό διακόπτη του ηλεκτρικού ρεύματος του εργαστηρίου 

4. Απομακρυνόμαστε από το χώρο του εργαστηρίου 

 

Σε περίπτωση που τοξικές χημικές ουσίες έρθουν σε επαφή με το δέρμα ή τους 

βλεννογόνους (π.χ. τους οφθαλμούς) 

1. Πλένουμε άμεσα την  προσβεβλημένη περιοχή με άφθονο τρεχούμενο νερό.  

2. Αξιολογούμε την κατάσταση ελέγχοντας την πιθανότητα έκθεσης σε κίνδυνο 

(NFPA 704M Label-Hazard symbols)  καθώς και τις R – S φράσεις στη 

συσκευασία του χημικού και στους αντίστοιχους αναρτημένους πίνακες  (R: 

Risk, Κίνδυνος, S: Safety, Ασφάλεια). 

3. Ανάλογα με τη σοβαρότητα της κατάστασης, καθώς και σε άλλου είδους 

ατυχήματα (τραύματα από το γυάλινο υλικό, εγκαύματα, εισπνοή 

βλαπτικών αερίων κ.λπ.) καλούμε την αρμόδια υπηρεσία αντιμετώπισης του 

επείγοντος περιστατικού. Αναμένοντας την  έλευσή της ακολουθούμε τις 

οδηγίες πρώτων βοηθειών [ΕΚΑΒ (τηλ. 166), Πρώτες βοήθειες Ερυθρού 

Σταυρού (τηλ. 2310530530), Κέντρο Δηλητηριάσεων (τηλ. 2107793777)]. 

Ιατρική βοήθεια παρέχεται και από τον Ιατρό Υπηρεσίας του Α.Π.Θ. που 

στεγάζεται στο υπόγειο του κτιρίου διοίκησης  (τηλ. 2310995500). 
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Φόρμα εργασίας: Οι εργαζόμενοι κατά τη χρήση χημικών ουσιών να φορούν ποδιά 

και γάντια. Σε ειδικές περιπτώσεις (π.χ. κατά τη χρήση πτητικών ουσιών) είναι 

απαραίτητη η χρήση μάσκας. 

Χρησιμοποίηση χημικών ουσιών: Πρέπει να γίνεται προσεκτικά και να λαμβάνονται 

υπ΄ όψιν οι επίσημες προειδοποιητικές ενδείξεις που υπάρχουν πάνω στη συσκευασία.  

Η λήψη υγρών, ιδιαίτερα διαλυμάτων οξέων, με σιφώνια γίνεται με ελαστικά πουάρ 

και όχι με σιφωνισμό από το στόμα.  

Οι ουσίες που ατμίζουν ή παράγουν ατμούς κατά το βρασμό τοποθετούνται μέσα στους 

απαγωγούς έτσι ώστε να μειώνεται σημαντικά η έκθεση των εργαζομένων σε τοξικές 

και επικίνδυνες ουσίες.  

Η χρήση εύφλεκτων ουσιών πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή! 

Διαχείριση αποβλήτων: Υδατοδιαλυτές χημικές ουσίες, οξέα, αλκάλεα, άλατα κ.λ.π. 

μπορούν να αποβληθούν στο σύστημα αποχέτευσης και να εκλυθούν με μεγάλη 

ποσότητα νερού.  

Το τετροξείδιο του οσμίου, η φορμόλη, η ξυλόλη, αλλά και τα βαρέα μέταλλα όπως 

είναι το ουρανύλιο και ο μόλυβδος, συλλέγονται σε ειδικά  δοχεία, κατά είδος υλικού, 

για να παραληφθούν από εταιρία συμβεβλημένη με το πανεπιστήμιο με στόχο την 

αποφυγή της ρύπανσης του υδάτινου περιβάλλοντος. 

Στερεά απόβλητα, διηθητικά χαρτιά, υπολείμματα ουσιών, άδεια πλαστικά και γυάλινα 

φιαλίδια και μπουκάλια χημικών ουσιών τοποθετούνται σε πλαστικούς σάκους 

σκουπιδιών. 

Σπασμένα γυαλικά, σύριγγες και μυτερά αντικείμενα τοποθετούνται προσεκτικά σε 

κάδους με την αντίστοιχη ένδειξη. 

Χειρισμός μηχανημάτων: Πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες της 

κατασκευαστικής εταιρείας σε ότι  αφορά τον χειρισμό και την ασφάλεια του χειριστή. 

 Πρώτες βοήθειες: Σε περιπτώσεις μικροτραυματισμών υπάρχει φαρμακείο στο 

Παρασκευαστήριο (2ος όροφος). 

 Ιατρική βοήθεια παρέχεται από τον Ιατρό Υπηρεσίας του Α.Π.Θ. που στεγάζεται στο 

υπόγειο του κτιρίου διοίκησης. Τηλέφωνο επικοινωνίας  2310995500.  

 

Προσοχή! Ο χώρος του εργαστηρίου καθώς και τα μηχανήματα πρέπει να 

διατηρούνται καθαρά. 
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 Όσοι εισέρχονται στην αίθουσα νεκροτομών να φοράνε ποδιά και πλαστικά υποδήματα μιας χρήσης 

(ποδονάρια). Σε περιπτώσεις νεκροτομής μεγάλων ζώων κρίνεται απαραίτητη η χρήση ελαστικών 

υποδημάτων και ελαστικών γαντιών που να καλύπτουν τους καρπούς, τουλάχιστον από αυτούς που 

εκτελούν την νεκροτομή. Τα υποδήματα θα πρέπει να απολυμαίνονται κατά την είσοδο και μετά την έξοδο 

από το νεκροτομείο. 

 Για την προστασία των φοιτητών και του προσωπικού κατά τη διάρκεια της άσκησης, κρίνεται απαραίτητη 

η χρήση γαντιών, και της μάσκας κατά περίπτωση. 

 Κατά τη νεκροτομή ή το χειρισμό παθολογικού υλικού προερχόμενου από ζώα ύποπτα πιθανής 

ζωοανθρωπονόσου (π.χ. άνθρακας, Scrapie) επιβάλλεται η χρήση ελαστικών υποδημάτων, ελαστικών 

γαντιών που να εκτείνονται πάνω από τους καρπούς και ολόσωμης αδιάβροχης φόρμας. Προστατευτικά 

πλαστικά γυαλιά και χειρουργική μάσκα είναι επίσης απαραίτητα για αποφυγή άμεσης έκθεσης του 

προσώπου σε μολυσμένα υλικά.  

 Για τα χρησιμοποιημένα νυστέρια να χρησιμοποιούνται οι ειδικοί συλλέκτες που υπάρχουν σε κάθε 

αίθουσα.  
 Η συλλογή και αποθήκευση των νεκροτομηθέντων ζώων να γίνεται από το ειδικό προσωπικό με ασφάλεια, 

σε κατάλληλους πλαστικούς σάκους και, στη συνέχεια, να αποστέλλονται σε ειδικούς κλιβάνους 

αποτέφρωσης.  

 Οι αίθουσες νεκροτομών να διατηρούνται καθαρές! 

 Κατά τη διάρκεια των νεκροτομών οι μηχανισμοί εξαερισμού να είναι σε λειτουργία.  

 Μετά το τέλος της νεκροτομής τα υποδήματα μιας χρήσεως του προσωπικού και των φοιτητών 

τοποθετούνται σε ειδικό κάδο και κατά την αποχώρησή από το χώρο του νεκροτομείου επιβάλλεται η 

απολύμανση των υποδημάτων με ειδικό απολυμαντικό υγρό.  

 Στην έξοδο του νεκροτομείου υπάρχει υγειονομικός νιπτήρας τριών θέσεων  στον οποίο απαραίτητα πρέπει 

οι φοιτητές να πλένουν με άφθονο νερό και σαπούνι τα χέρια τους.  

 Σε περιπτώσεις μικροτραυματισμών υπάρχει φαρμακείο στην αίθουσα Νεκροτομών.  

 Ιατρική βοήθεια παρέχεται από τον Ιατρό Υπηρεσίας του Α.Π.Θ. που στεγάζεται στο υπόγειο του κτιρίου 

διοίκησης. Τηλέφωνο επικοινωνίας  2310995500.  

 Σε περίπτωση πυρκαγιάς υπάρχει σύστημα πυρόσβεσης με νερό καθώς και πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως 

στο διάδρομο.  
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Τομέας 4 

Υγιεινής και Τεχνολογίας Τροφίμων Ζωικής Προελεύσεως 
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ζ.Π. 

ΚΑΙ 

ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΛΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 Απαιτείται η χρήση προστατευτικού ρουχισμού (εργαστηριακή ρόμπα) στους χώρους του 

εργαστηρίου 

 Απαγορεύεται η έξοδος από το εργαστήριο με τον προστατευτικό ρουχισμό 

 Να γίνεται πλύση των χεριών με το πέρας των εργασιών 

 Να γίνεται χρήση γαντιών και προστατευτικών γυαλιών όταν το απαιτεί η εργασία 

 Απαγορεύεται η χρήση υποδημάτων που αφήνουν ακάλυπτα τα πόδια στους χώρους του 

εργαστηρίου 

 Απαγορεύεται η κατανάλωση τροφών, ποτών και το κάπνισμα στους χώρους του 

εργαστηρίου 

 

 

ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΛΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 Το εργαστήριο να διατηρείται λιτό και απαλλαγμένο από άχρηστα υλικά 

 Οι πάγκοι να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται με το πέρας των εργασιών 

 Τα δείγματα τροφίμων και διάφορα στερεά απορρίμματα να συλλέγονται στις κατάλληλες 

σακκούλες και να καταστρέφονται με αποστείρωση με το πέρας των εργασιών προκειμένου 

με απορριφθούν σε συνήθη κάδο  

 Υλικά που περιέχουν μικροβιακές καλλιέργειες να καταστρέφονται με αποστείρωση με το 

πέρας των εργασιών 

 Χημικά αντιδραστήρια να συλλέγονται σε κατάλληλες γυάλινες φιάλες και να παραδίδονται 

για απομάκρυνση με το πέρας των εργασιών 

 Τα όργανα που χρησιμοποιήθηκαν να καθαρίζονται επιμελώς 

 Απαγορεύεται η επαφή εργαστηριακών αντικειμένων με το στόμα 

 Τα χρησιμοποιημένα στόμια πιπετών να συλλέγονται και να αποστειρώνονται όταν 

χρησιμοποιούνται στο χειρισμό μικροβιακών καλλιεργειών 

 Οι ρυπάνσεις επιφανειών με μολυσμένα υγρά να αντιμετωπίζονται με καθαρισμό και 

απολύμανση 

 Ατυχήματα που οδηγούν σε ρύπανση επιφανειών με οξέα και βάσεις να αντιμετωπίζονται 

άμεσα και να γίνεται εξουδετέρωση της ουσίας 

 Τεμάχια γυαλιού και αιχμηρά αντικείμενα να απορρίπτονται σε χωριστούς κάδους 

 Στο εργαστήριο τεχνολογίας τροφίμων μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο μικροβιακές 

καλλιέργειες επιπέδου βιο-ασφάλειας 1 

 Η εργασία με αυτές τις καλλιέργειες μπορεί να γίνει σε ανοιχτό πάγκο ή σε θαλάμους 

βιολογικής ασφάλειας (νηματικής ροής) που διαθέτει το εργαστήριο 

 Φιάλες με αντιδραστήρια, διαλύματα κλπ, και τρυβλία με καλλιέργειες πρέπει να 

σφραγίζονται με πώματα ή να καλύπτονται  

 Κρίκοι ενοφθαλμισμού, λεπίδες και βελόνες πρέπει να αποστειρώνονται με καύση στον λύχνο 

Bunsen πριν εναποτεθούν στον πάγκο 

 Με το πέρας των εργασιών οι πάγκοι να καθαρίζονται με διαλύματα υποχλωριώδους οξέος 

(35 ppm active chlorine) ή αιθυλικής αλκοόλης (70%) 
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 Ο λύχνος πρέπει να κλείνει με προσοχή και να παραμένει κλειστός όταν δεν χρησιμοποιείται 

 Σε εργασίες με λύχνο δεν πρέπει να υπάρχουν εύφλεκτα υλικά και χαρτιά γύρω και τα μαλλιά 

πρέπει να μαζεύονται για την αποφυγή ατυχήματος 

 Όλες οι εργασίες να γίνονται με προστατευτικά γάντια μιας χρήσης 

 Όλοι οι μικροοργανισμοί να αντιμετωπίζονται ως δυνητικά παθογόνοι ως προς την απόρριψή 

τους στο περιβάλλον 

 Ο θάλαμος νηματικής ροής δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν απαγωγός για τοξικές ή 

πτητικές ουσίες 

 Ο θάλαμος πρέπει να μπαίνει σε λειτουργία 5 min τουλάχιστον πριν την έναρξη της εργασίας 

 Η επιφάνεια εργασίας του θαλάμου πρέπει να αποστειρώνεται πριν και μετά την εργασία 

 Δεν πρέπει να εκτελούνται εργασίες με την υπεριώδη ακτινοβολία σε λειτουργία. Είναι 

ιδιαίτερα βλαβερή για τους οφθαλμούς 

 Τοποθετήστε ότι απαιτείται για την εργασία σας στο θάλαμο, μέσα σε αυτόν πριν την έναρξή 

της  

 Μην τοποθετείτε αντικείμενα στις σχάρες του θαλάμου γιατί παρεμποδίζεται η είσοδος αέρα 

 Μην ανοίγετε την πόρτα του θαλάμου χωρίς λόγο κατά τη διάρκεια της εργασίας σε αυτόν 

γιατί διαταράσσεται η ροή του αέρα 

 Φοράτε πάντα την ποδιά εργαστηρίου και δουλεύετε σε βάθος τουλάχιστον 10 cm στο 

εσωτερικό του θαλάμου 

 Ο λύχνος που χρησιμοποιείται εντός του θαλάμου πρέπει να τοποθετείται στο πίσω μέρος 

του για την αποφυγή δημιουργίας  στροβιλώδους ροής αέρα 

 Με το πέρας των εργασιών απομακρύνονται τα αντικείμενα από το εσωτερικό του θαλάμου 

και απολυμαίνονται οι επιφάνειες 

 Όλοι οι περιέκτες δειγμάτων θα πρέπει να φέρουν την κατάλληλη σήμανση 

 Όλες οι φιάλες με διαλύματα θα πρέπει να φέρουν την κατάλληλη σήμανση 

 Οι φιάλες με τα διαλύματα HClO και ETH για την απολύμανση των επιφανειών εργασίας θα 

πρέπει να φέρουν την κατάλληλη σήμανση 

 Όλοι οι περιέκτες τοποθετούνται σφραγισμένοι στα ψυγεία 

 Τα τρυβλία με καλλιέργειες να σφραγίζονται με παραφίλμ και να τοποθετούνται σε πλαστικές 

σακκούλες προκειμένου να αποθηκευτούν στο ψυγείο 

 Τα ψυγεία πρέπει να διατηρούνται καθαρά και σε τακτά χρονικά διαστήματα να καθαρίζονται 

με απορρυπαντικό 

 Δεν πρέπει να γίνεται χρήση χλωρίου στον καθαρισμό των ψυγείων 

 Ότι αποθηκεύεται για συντήρηση στα ψυγεία θα πρέπει να συσκευάζεται προηγουμένως. 

Φιάλες διαλυμάτων να σφραγίζονται αεροστεγώς.  

 Η θερμοκρασία του θαλάμου των ψυγείων να ελέγχεται με θερμόμετρο που υπάρχει μόνιμα 

στο θάλαμο 

 Στα ψυγεία δεν πρέπει να τοποθετούνται τρόφιμα και νερό για κατανάλωση 

 Ο εξειδικευμένος εργαστηριακός εξοπλισμός να χρησιμοποιείται μόνο από εκπαιδευμένο 

προσωπικό που θα ακολουθεί τις οδηγίες του κατασκευαστή 

 Δεν πρέπει τα διάφορα όργανα και συσκευές να καθαρίζονται με χλώριο αλλά με διάλυμα 

ΕΤΗ 70% 

 Οι χώροι του εργαστηρίου θα πρέπει να διατηρούνται καθαροί.  

 Ντουλάπια και συρτάρια να καθαρίζονται και να μην υπάρχουν έντομα  

 Τα πατώματα πρέπει να καθαρίζονται σε τακτά χρονικά διαστήματα και σε ειδικές 

περιπτώσεις π.χ. σπάσιμο γυάλινου υλικού που περιείχε μικροβιακή καλλιέργεια ή κάποιο 

διάλυμα αντιδραστηρίου, οξέος, βάσης θα πρέπει να ακολουθούνται συγκεκριμένες 

διαδικασίες για τον καθαρισμό και την απολύμανση 

 Τα απορρίμματα να απομακρύνονται καθημερινά  
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Laboratory of Safety & Quality of Dairy Foods 
 

Biosecurity Standard Operation Procedures 
It is essential that all students, instructors and staff be familiar with the basics of hygiene 
and personal protection. All persons working in the Laboratory of Safety and Quality of 
Dairy Foods are responsible for maintaining cleanliness of the facility.  
Please review the guidelines presented in the general section of the Biosecurity SOP at 
https://www.vet.auth.gr/files/site_docs/bio_guidelines.pdf  
 
Sample Submission: All biological materials submitted to the Laboratory of Safety and 
Quality of Dairy Foods with known or suspected infectious diseases are required to be 
conspicuously marked with the infectious agent(s) of concern. Accompanying paperwork 
must also be similarly labelled.  
 
Bio-safety policies for staff and students working in the Laboratory of Safety and 
Quality of Dairy Foods:  

 Lab coats or other protective clothing are worn when processing samples. Feet 
are protected from sharp objects by wearing closed shoes.  

 Gloves must be worn while handling any specimen labelled with an infective 
agent or when the outside of the tube is contaminated, or whenever infectivity 
of sample is in question.  

 Wash your hands thoroughly with soap and water every time you exit the lab, 
including during breaks.  

 Long hair must be tied with a rubber band and passed under the lab coat.  

 Beware of the position and use of fire extinguishers.  

 The direct or indirect (via pens or pencils) contact of hands with the face (nose, 
eyes, mouth) is strictly prohibited.  

 Contaminated lab coats or other protective clothing should be removed when 
eating or entering eating areas.  

 Food and drinks are not permitted to be stored or consumed in areas where 
samples are handled or processed, nor are they to be stored in refrigerators 
which are used to store samples or testing reagents.  

 Mouth pipetting is strictly prohibited.  

 All used pipet tips or cover slides must be disposed in the designated disposal 
cups of each bench.  

 All petri dishes must be disposed in the biohazard bin.  

 Before centrifuging tubes, inspect them for cracks. Inspect the inside of the 
trunnion cups for signs of erosion or adhering matter. Be sure that rubber 
cushions are free from all bits of glass.  

 In case of earthquake, remain calm. The closest exit from the building is through 
the stairway of the new building section.  

 

 

 

https://www.vet.auth.gr/files/site_docs/bio_guidelines.pdf
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 Laboratory of Safety and Quality of Dairy Foods  
Biosecurity Standard Operation Procedures for Extramural practical 
work  
GENERAL INTRODUCTION  
1. FOR WHOM AND FOR WHAT  

 This document aims at providing routine procedures in order to minimize the 
risk for students and professors of the School:  
- to suffer any accidents during visiting a dairy processing facility;  
- to be infected by microorganisms transmitted by raw milk.  

 The facilities visited by students of the Laboratory of Safety and Quality of Dairy 
Foods are limited to a specific dairy manufacturing company, where unprocessed 
animal products (raw milk) may be present.  

2. APPLIES TO 5th GRADE students of the SVMT (10th semester of studies).  
- Student visits in groups of aprox. 20 students are organized every two weeks at the 
following facility: MEVGAL S.A. DAIRY MANUFACTURING COMPANY.  
- During their visit to MEVGAL S.A. students are taken a tour of the facility by a 
designated tour guy (company employee) with the escort and under the supervision of 
two accompanying school professors.  
 
GENERAL PRINCIPLES OF HYGIENE  
1. GENERAL HYGIENE PRINCIPLES  

 Students are given clear instructions on food hygiene matters in order to 
minimize the risk of hazards causing food contamination. Besides, since MEVGAL 
S.A. is BRC, IFS and ISO certified and follows HACCP plans, students are 
requested to strictly follow their internal Good Hygiene Practice.  

 They are also asked to have a high degree of personal cleanliness.  

 The general hygienic rules (guidelines presented in the general section of the 
Biosecurity SOP at https://www.vet.auth.gr/files/site_docs/bio_guidelines.pdf) 
are read by the School professors; students are given specific precautionary 
instructions by both the escorting professors and the company’s tour guide 
before the onset of the tour.  

 During the whole visit of the facilities, the School professors make sure that 
students follow the hygienic rules. In particular, students are asked not to touch 
any food products that may be exposed (e.g. cheeses on conveyor belts).  

 Clothing and shoes worn on foreign farm visits should be cleaned and disinfected 
before use on the facilities. In addition, all visitors pass through a special 
conveyor belt designed to disinfect shoes, before entering the processing 
environment/facilities of the company.  

 It is strictly forbidden to bring and eat or drink any food or beverages into the 
food industry premises.  

 Also, smoking and the possession and use of alcohol or drugs are strictly 
prohibited in the production sites. Wearing of jewellery is prohibited (except 
wedding rings), including watches, earrings, piercings and false nails.  

 
2. STUDENT CLOTHING  
- Students are requested to wear clean clothes. When entering the facilities, they put on 
a single-use lab coat and a disposable hat provided by MEVGAL S.A.  
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PARTICULAR ASPECTS REGARDING THE VISITED FACILITIES (MEVGAL S.A.)  

 On arrival the students receive a single-use, disposable lab coat and a disposable 
hat from the company’s employee who is responsible for the tour of the facility. 
Students enter the company upon wearing the lab coat and the disposable hat.  

 Students are not allowed to come in close proximity or touch any processing 
equipment regardless of whether is it operating or idle.  

 Taking of photographs and the use of cell phones is strictly prohibited 
throughout all premises of the company.  

 During the whole visit and tour of the premises/facilities, two School professors 
are present and, in particular, they make sure that students abide by all the 
necessary safety precautions and company’s tour guidelines.  

 
DISPOSAL OF THE PROTECTIVE GARMENTS  

 Upon exit (end of) the tour, students take off the single-use lab coats and hats 
and dispose them in the designated bin of the facility.  
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Τομέας 5 

ΤΟΜΕΑΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ
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Μονάδα Παθολογίας των Ζώων Συντροφιάς 

 
Companion Animal Biosecurity SOP (Standard Operation Procedures)  
 
It is essential that all students, clinicians and staff be familiar with the basics of hygiene and personal 
protection. All persons working in the Companion Animal Clinic are responsible for maintaining 
cleanliness of the facility.  
Please review the guidelines presented in the general section of the Biosecurity SOP 
(http://www.vet.auth.gr/bio_guidelines.pdf)  
 
Attire for Inpatient and Outpatient Areas of the Companion Animal Clinic   

 All personnel are required to wear clean professional attire, clean protective outer garments, 
and clean, appropriate footwear at all times when working in outpatient areas of the 
Companion Animal Clinic (Medicine Unit).  

 Approved section uniforms that are dedicated for hospital use are an acceptable alternative 
to wearing protective outer garments by staff and faculty.  

 Protective outer garments (smock, lab coat, etc) and shoes should be changed or cleaned and 
disinfected whenever they become soiled with feces, urine, blood, nasal exudates or other 
bodily fluid. Thus it is a good idea to have an extra outer garment available for use.  

 Personnel must wear closed toe footwear and must be willing to disinfect footwear while 
working. This provides a good check regarding suitability (are you willing to immerse them on 
a footmat!?).  

 The FVM-AUTh recommends the use of hospital dedicated attire for all personnel in order to 
decrease the risk of carrying infectious agents home where people or animals may be exposed.  

 
General Cleanliness and Hygiene:  Maintaining hospital cleanliness and appropriate personal 
hygiene are responsibilities of ALL personnel working in the Companion Animal Clinic (Medicine Unit).  

 Hands must be washed or cleaned with an alcohol-based hand sanitizer prior to, and after 
examining each patient.  

 Clean exam gloves should be worn when handling high-risk patients (i.e. infectious disease 
suspects).  

 Surfaces or equipment contaminated by feces, secretions, or blood must be cleaned and 
disinfected immediately by personnel in charge of the patient. This is especially important 
regarding patients known or suspected of shedding important infectious disease agents.  

 Clean and disinfect all equipment between patients (muzzles, specula, forceps, etc) using 70% 
isopropyl alcohol or 0.5% chlorhexidine available in various areas. Alternatively, clean 
equipment can be returned to Central Supply for sterilization when appropriate.  

 Students are expected to carry some of their own equipment (e.g. scissors, clipper blades, 
thermometers, leash, stethoscope, percussion hammer, penlight and hemostat), and it is 
critical that these supplies are routinely cleaned and disinfected.  

 If fleas or ticks are found on an animal, treat the animal with Frontline spray from pharmacy 
and bill to the client. 

 Notify Animal Care of the parasite (7-1223) and do not use the room until appropriate 
cleaning and disinfection occurs.  

 Ticks found on any animals should be taken to Parasitology (in the Laboratory of Parasitology 
and Parasitic Diseases) in a sealed container for immediate identification.  

 
Food and Beverages   

 Food and beverages may only be stored and consumed on the first floor in rounds rooms but 
specifically are not allowed to be stored or consumed in patient care areas.  

 Patients are not allowed in any areas where food and beverages are allowed to be stored or 
consumed, and specifically are not allowed in any rounds rooms.  

 Food and beverages should be sealed in non-spill containers and be stored in backpacks in the 
cubbyholes. Do not leave food out for long periods as this promotes bacterial growth and the 
occurrence of foodborne illness.  

 Refrigerators used to store food or medications for patients must not be used to store food or 
beverage intended for human use.  
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General Set-up for Inpatients   

 Client beds, blankets, collar tags and leash should be returned to the owner (they get lost, 
soiled and may become contaminated). Laundry service is not available for client blankets.  

 Locate a clean cage in the ward designated for the service you are on.  
 Prepare a cage card with the client/patient information and the student/clinician names.  
 Suspected or confirmed infection status is to be written on the cage card immediately upon 

occupancy.  
 Place pertinent signs on cage with important information for animal care attendants, (i.e. 

“Student Will Feed,” “Blanket at all times,” “Caution—Will Bite,” etc.)  
 Diets containing raw meat or bones are not allowed to be fed or stored in any form at the 

FVM-AUTh regardless of diets that are routinely fed in the home environment.  
 Provide fresh water, unless otherwise indicated by clinician.  
 Do not move animals from cage to cage—clean the cage or run and return the patient to the 

same cage or run.  
 When the patient is discharged, throw cage card into the cage to indicate the animal is gone.  
 To save a cage for returning day patients, write "Save cage until XXXX" on the cage-card and 

note the last date the cage will be used.  
 

Please review the guidelines for managing patients in Companion Animal ICU & Companion Animal 

Isolation presented in the general section of the Biosecurity SOP 

 

Κατευθυντήριες Οδηγίες Βιοασφάλειας της Κλινικής Ζώων Συντροφιάς  

 
Είναι απαραίτητο όλοι οι φοιτητές, οι κλινικοί κτηνίατροι και το υπόλοιπο 

προσωπικό της κλινικής να είναι εξοικειωμένο με τις βασικές αρχές υγιεινής και 

προσωπικής ασφάλειας. Οι εργαζόμενοι στην Κλινική Ζώων Συντροφιάς (μονάδα 

Παθολογίας) είναι υπεύθυνοι για τη διατήρηση της καθαριότητας στην κλινική.  

Ενδεδειγμένη ενδυμασία για τους χώρους του νοσηλευτηρίου και των 

εξωτερικών ιατρείων της Κλινικής Ζώων Συντροφιάς 

 Το προσωπικό είναι υποχρεωτικό να φορά καθαρή επαγγελματική ενδυμασία, 

καθαρό  προστατευτικό ιματισμό και καθαρά, κατάλληλα υποδήματα καθόλη 

τη διάρκεια εργασίας τους στους χώρους των εξωτερικών ιατρείων της 

Κλινικής Ζώων Συντροφιάς (μονάδα Παθολογίας).  

 Εγκεκριμένες ιατρικές φόρμες  που προορίζονται για νοσοκομειακή χρήση 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν εναλλακτικά  του προστατευτικού ιματισμού.  

 Ο προστατευτικός ιματισμός και τα υποδήματα πρέπει να αλλάζουν ή να 

καθαρίζονται και να απολυμαίνονται σε κάθε περίπτωση που θα λερωθούν με 

κόπρανα, ούρα, αίμα, ρινικό έκκριμα ή άλλα σωματικά υγρά. Για τους 
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παραπάνω λόγους μία καλή πρακτική είναι η ύπαρξη ενός επιπλέον 

προστατευτικού ιματισμού διαθέσιμου για χρήση.   

 Το προσωπικό θα πρέπει να φορά υποδήματα κλειστά στο πρόσθιο μέρος τους 

και θα πρέπει να φροντίζει για την απολύμανσή τους κατά τη διάρκεια της 

εργασίας.  

 Η κτηνιατρική σχολή του Α.Π.Θ. συστήνει τη χρήση της ενδονοσοκομειακής 

ενδυμασίας για όλο το προσωπικό, με στόχο τον περιορισμό της πιθανότητας 

μεταφοράς  λοιμωδών παραγόντων στο σπίτι, όπου άνθρωποι και ζώα 

μπορούν να εκτεθούν σε αυτούς.  

 

Γενική καθαριότητα και υγιεινή: Η διατήρηση της καθαριότητας της κλινικής και 

της ενδεδειγμένης προσωπικής υγιεινής ανήκουν στην ευθύνη του προσωπικού της 

Κλινικής Ζώων Συντροφιάς (μονάδα Παθολογίας).  

 Τα χέρια θα πρέπει να πλένονται ή να καθαρίζονται με αλκοολούχο 

αντισηπτικό χεριών πριν και μετά από την εξέταση κάθε ασθενούς ζώου.  

 Καθαρά εξεταστικά γάντια μιας χρήσης θα πρέπει να χρησιμοποιούνται σε 

ασθενή ζώα ύποπτα για λοιμώδη νοσήματα.  

 Οι επιφάνειες ή ο εξοπλισμός που θα λερωθούν με κόπρανα, εκκρίσεις ή αίμα 

πρέπει να καθαρίζονται και απολυμαίνονται άμεσα από τον υπεύθυνο του 

περιστατικό κτηνίατρο. Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό για ασθενή που 

πάσχουν ή είναι ύποπτα για λοιμώδη νοσήματα.  

 Ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται σε ένα ασθενές ζώο (φίμωτρα, λαβίδες και 

άλλα), πριν χρησιμοποιηθεί στον επόμενο ασθενή θα πρέπει να καθαρίζεται 

και να απολυμαίνεται με 70% ισοπροπυλική αλκοόλη ή 0,5% χλωρεξιδίνη, 

διαθέσιμη σε διάφορα σημεία της κλινικής.  Εναλλακτικά, αφού καθαριστεί ο 

εξοπλισμός που χρησιμοποιήθηκε μπορεί να προσκομιστεί για αποστείρωση 

όταν αυτό ενδείκνυται.  

 Οι φοιτητές θα μπορούσαν να χρησιμοποιούν τα προσωπικά τους εργαλεία 

(ψαλίδι, αιμοστατική λαβίδα, θερμόμετρο, στηθοσκόπιο, φωτεινή πηγή),  ενώ 

είναι αναγκαίο αυτά να καθαρίζονται και απολυμαίνονται τακτικά.   
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 Αν το εξεταζόμενο ζώο παρασιτείται από  ψύλλους ή κρότωνες διενεργείται 

ψεκασμός με φιπρονίλη από το φαρμακείο της κλινικής, αφού προηγούμενα 

χρεωθεί στον ιδιοκτήτη του ζώου.  

Τρόφιμα και ποτά 

 Τρόφιμα και ποτά δεν επιτρέπεται να αποθηκεύονται ή να καταναλώνονται 

στους χώρους εξέτασης ή νοσηλείας ζώων.  

 Στα ψυγεία που χρησιμοποιούνται για τα τρόφιμα και τα φάρμακα των 

ασθενών ζώων δεν πρέπει να αποθηκεύονται τρόφιμα και ποτά που 

προορίζονται για ανθρώπινη χρήση.  

 Τρόφιμα δε θα πρέπει να παραμένουν για μεγάλο χρονικό διάστημα, διότι η 

υπερανάπτυξη βακτηριδίων μπορεί να οδηγήσει σε τροφογενείς λοιμώξεις. 

 Σε περιπτώσεις μικροτραυματισμών υπάρχει φαρμακείο στο χώρο του νοσηλευτηρίου. 

 

 Ιατρική βοήθεια παρέχεται από τον Ιατρό Υπηρεσίας του Α.Π.Θ. που στεγάζεται 

στο υπόγειο του κτιρίου διοίκησης. Τηλέφωνο επικοινωνίας  2310995500. 

 Σε περίπτωση πυρκαγιάς υπάρχει σύστημα πυρόσβεσης με νερό καθώς και 

πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως στο διαδρόμους της κλινικής. 

 

Γενικές οδηγίες για τη λειτουργία του νοσηλευτηρίου 

1. Η εφημερία ξεκινάει στις 9.00 το πρωί και διαρκεί ως τις 9.00 το πρωί της 

επόμενης ημέρας. 

2. Ο εφημερεύων κτηνίατρος, πριν αναλάβει τα καθήκοντά του, ενημερώνεται 

από τον εφημερεύοντα της προηγούμενης ημέρας για τις ιδιαιτερότητες κάθε 

νοσηλευόμενου ζώου (θεραπείες, φαγητό, ιδιαίτερους χειρισμούς, 

συμπεριφορά ζώου) και στη συνέχεια μελετά προσεκτικά την κάρτα νοσηλείας 

του, της προηγούμενης καθώς και της τρέχουσας μέρας. Σε περίπτωση που 

υπάρχουν απορίες για το θεραπευτικό πρωτόκολλο ή διαπιστωθούν λάθη ο 

εφημερεύων κτηνίατρος απευθύνεται άμεσα  στους υπεύθυνους για το 

περιστατικό κτηνιάτρους (μέλος ΔΕΠ, υποψήφιο διδάκτορα). Επιπλέον, θα 

πρέπει να ελέγχεται και να ενημερώνεται το βιβλίο νοσηλείας. Επισημαίνεται 

ότι όλα τα νοσηλευόμενα ζώα θα πρέπει να σημαίνονται στο κλουβί τους με 

λευκοπλάστη (όνομα ιδιοκτήτη, όνομα ζώου, διάγνωση, όνομα υπεύθυνων 
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κτηνιάτρων) και να έχουν κάρτα νοσηλείας αναρτημένη στην πόρτα του 

κλουβιού, ακόμα και αν δε λαμβάνουν θεραπευτική αγωγή.  

3. Στην κάρτα νοσηλείας αναγράφονται όλες οι χορηγήσεις φαρμακευτικών 

αγωγών και  οι κλινικές παρατηρήσεις κατά τη διάρκεια της εφημερίας. 

Οτιδήποτε μη φυσιολογικό παρατηρηθεί σε κάποιο νοσηλευόμενο ζώο και 

ιδιαίτερα κάποια μεταβολή στην κλινική του εικόνα, αναγράφεται με 

ευδιάκριτο τρόπο στην κάρτα νοσηλείας του και ενημερώνονται οι υπεύθυνοι 

κτηνίατροι. 

4. Στην πόρτα του κλουβιού κάθε νοσηλευόμενου ζώου θα πρέπει, εκτός από την 

κάρτα νοσηλείας του ζώου, να είναι αναρτημένο το δελτίο καταναλισκόμενων 

υλικών. Η κάρτα εξέτασης του ζώου πρέπει να βρίσκεται στο γραφείο του 

νοσηλευτηρίου.  

5. Τα φάρμακα που χορηγούνται σε κάθε νοσηλευόμενο ζώο, τα οποία 

προσκομίζει ο ιδιοκτήτης του, θα πρέπει να διατηρούνται στον πλαστικό 

περιέκτη που υπάρχει αναρτημένος σε κάθε κλουβί. Στη συσκευασία των 

φαρμάκων αναγράφεται το όνομα του ιδιοκτήτη του ζώου ή το όνομα του ζώου.  

6. Η κλινική εξέταση των νοσηλευόμενων ζώων γίνεται απαραίτητα δύο φορές 

την ημέρα, εκτός από την περίπτωση που υπάρχουν διαφορετικές οδηγίες από 

τον θεράποντα κτηνίατρο. Τα ευρήματα της κλινικής εξέτασης από τους 

φοιτητές θα πρέπει να επαληθεύονται και από τον εφημερεύοντα κτηνίατρο. 

7. Η διαδοχική εξέταση των άρρωστων ζώων προϋποθέτει απαραίτητα την 

αντισηψία των χεριών με σαπούνι ή εναλλακτικά με Sterillium Gel και τη 

χρήση γαντιών Latex μιας χρήσης, τα οποία θα απορρίπτονται μετά την 

ολοκλήρωση της εξέτασης. Το ίδιο ισχύει και για οποιονδήποτε χειρισμό στα 

νοσηλευόμενα ζώα (χορηγήσεις φαρμάκων, κ.α.). Κατά τη συνταγογράφηση 

των αναλώσιμων υλικών που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν σε ένα 

νοσηλευόμενο ζώο δεν θα πρέπει να παραλείπεται η προσθήκη ενός κουτιού 

γαντιών Latex. 

8. Το στηθοσκόπιο του εφημερεύοντα κτηνιάτρου θα πρέπει να καθαρίζεται και 

απολυμαίνεται ανάμεσα σε δύο εξεταζόμενους ασθενείς. Το ίδιο ισχύει και για 

τη χρήση του θερμομέτρου. Σε ανοσοκατεσταλμένα ζώα θα πρέπει να 

χρησιμοποιείται ατομικό θερμόμετρο.   

9. Το ζύγισμα των νοσηλευόμενων ζώων και η καταγραφή του σωματικού βάρους 

στην κάρτα νοσηλείας πρέπει να γίνεται απαραίτητα μία φορά την ημέρα 
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(συνήθως κατά την πρωινή κλινική εξέταση μετά την βόλτα του ζώου), εκτός 

αν υπάρχουν διαφορετικές οδηγίες από τον θεράποντα κτηνίατρο. 

10. Τα ζώα εξέρχονται από το νοσηλευτήριο για άσκηση τρείς φορές στη διάρκεια 

της εφημερίας. Η βόλτα των ζώων είναι υποχρεωτική, ακόμα και για ζώα που 

ουρούν και αφοδεύουν μέσα στο κλουβί, εκτός από περιπτώσεις ζώων με 

κινητικά και αναπνευστικά προβλήματα. Στις περιπτώσεις αυτές ο 

εφημερεύοντας θα πρέπει να συμβουλεύεται τους θεράποντες κτηνιάτρους για 

το αν τα ζώα θα πρέπει να εξέρχονται για άσκηση, τη διάρκειά της, την ανάγκη 

υποβοήθησης του ζώου, κλπ.  

11. Η άμμος υγιεινής των νοσηλευόμενων γατών θα πρέπει να διατηρείται σε 

επαρκή ποσότητα και να είναι καθαρή.  

12. Η παράθεση του φαγητού γίνεται δύο φορές την ημέρα, εκτός αν υπάρχουν 

άλλες οδηγίες. Το φαγητό αφήνεται στη διάθεση του ζώου για 30min και μετά 

απομακρύνεται. Η σίτιση γίνεται ταυτόχρονα για όλα τα ζώα και είναι 

προτιμότερο να ξεκινάει μετά την έξοδό τους για άσκηση. Το είδος της τροφής 

που πρέπει να τρώει κάθε νοσηλευόμενο ζώο αναγράφεται στην κάρτα 

νοσηλείας του. Στην περίπτωση ανόρεκτων ζώων, η παράθεση τροφής θα 

πρέπει να γίνεται περισσότερες φορές στη διάρκεια της ημέρας και με εναλλαγή 

του είδους της τροφής, με σκοπό το ζώο να φάει αν είναι δυνατόν την 

ενδεικνυόμενη ποσότητα τροφής, πάντα μετά από συνεννόηση με τους 

θεράποντες κτηνιάτρους. Φρέσκο νερό θα πρέπει να βρίσκεται πάντα στη 

διάθεση του ζώου, εκτός αν υπάρχει άλλη οδηγία από τον υπεύθυνο κτηνίατρο 

του περιστατικού.  

13. Η προετοιμασία του φαγητού πρέπει να γίνεται αυστηρά στο χώρο που 

βρίσκεται έξω από το νοσηλευτήριο. Η θέρμανση του φαγητού, αφού 

τοποθετηθεί σε πλαστικό σκεύος, γίνεται στο φούρνο μικροκυμάτων. Στο 

σημείο αυτό επισημαίνεται η αναγκαιότητα διατήρησης καθαρού του φούρνου 

μικροκυμάτων. Δεν πρέπει να παραμένουν υπολείμματα τροφών στις 

εσωτερικές του επιφάνειες.  

14. Στο ψυγείο δεν θα πρέπει να παραμένουν αλλοιωμένες τροφές. 

15. Ο ηπαρινισμένος ορός παρασκευάζεται  αφού προστεθούν σε 500ml 

φυσιολογικού ορού 2500IU νατριούχου ηπαρίνης (Leo). Εφαρμόζεται στο 

μπουκάλι ρύγχος ανάτρησης, αναγράφεται πάνω στη φιάλη η ημερομηνία 

παρασκευής και φυλάσσεται στο ψυγείο, όπου και διατηρείται για χρονικό 



 44 

διάστημα μίας εβδομάδας. Με τη συμπλήρωση του χρονικού αυτού 

διαστήματος πετάγεται η ποσότητα που δεν έχει χρησιμοποιηθεί και 

παρασκευάζεται νέα φιάλη. Τονίζεται η αναγκαιότητα ύπαρξης δύο 

ηπαρινισμένων ορών, ενός για κάθε νοσηλευτήριο.  

16. Προτού ληφθεί η αναγκαία ποσότητα ηπαρινισμένου ορού, θα πρέπει να 

απολυμαίνεται το ρύγχος ανάτρησης με αλκοολούχο διάλυμα χλωρεξιδίνης 

(Hibitane αλκοολούχο). Ο ηπαρινισμένος ορός δεν εγχέεται στον ασθενή πριν 

αποκτήσει θερμοκρασία δωματίου (αφήνουμε για λίγα λεπτά σε θερμοκρασία 

δωματίου ή ρολάρουμε στο χέρι μας για ένα περίπου λεπτό). Κάθε φορά να 

λαμβάνεται η απαραίτητη ποσότητα ηπαρινισμένου ορού, ενώ στην περίπτωση 

που δεν χρησιμοποιηθεί να απορρίπτεται μαζί με τη σύριγγα και να μην 

χρησιμοποιείται ξανά στο ίδιο ή άλλο ζώο. Σε καμμιά περίπτωση δεν 

εγκαταλείπονται στο τροχήλατο ή στον πάγκο σύριγγες με χρησιμοποιημένο 

ηπαρινισμένο ορό.  

17. Οι χορηγήσεις φαρμάκων από τους φοιτητές θα πρέπει να γίνονται  παρουσία 

του εφημερεύοντα κτηνιάτρου. 

18. Τα φάρμακα κάθε νοσηλευόμενου ζώου (εκτός από όσα απαιτούν συντήρηση 

στο ψυγείο) πρέπει να διατηρούνται στον πλαστικό περιέκτη που βρίσκεται 

αναρτημένος μπροστά στο κλουβί του. 

19. Για την επάρκεια σε φάρμακα, υλικά νοσηλείας, τροφής, άμμου υγιεινής είναι 

υπεύθυνος ο μετεκπαιδευόμενος κτηνίατρος του νοσηλευόμενου ζώου. 

Ιδιαίτερα αν ακολουθούν ημέρες αργίας (π.χ. σαββατοκύριακο) θα πρέπει να 

καλύπτονται οι ανάγκες των νοσηλευόμενων ζώων για τις ημέρες αυτές 

εγκαίρως. 

20. Κάθε μετεκπαιδευόμενος κτηνίατρος που είναι υπεύθυνος για νοσηλευόμενο 

ζώο υποχρεούται να βρίσκεται στην κλινική μισή ώρα νωρίτερα, ώστε να 

ενημερώνεται για την πορεία του ζώου και να διεκπεραιώνει όποιες 

εκκρεμότητες υπάρχουν, πριν από την ανάληψη νέου περιστατικού. 

21. Μετά την ανασύσταση των ενέσιμων φαρμάκων, θα πρέπει να αναγράφεται στο 

φιαλίδιο ο όγκος του διαλύτη, η ημερομηνία παρασκευής, το όνομα του 

ιδιοκτήτη του άρρωστου ζώου και να φυλάσσονται στο ψυγείο. Φάρμακα που 

έχουν ξεπεράσει το χρονικό όριο συντήρησής τους μετά την ανασύσταση 

πρέπει να απομακρύνονται.  
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22. Ο καθετηριασμός φλέβας σε ζώα που πρόκειται να πάρουν ορό ή 

ενδοφλέβιες αγωγές, θα πρέπει να γίνεται σε συνθήκες αντισηψίας-

ασηψίας, εκτός από τις επείγουσες καταστάσεις. 

i. Προετοιμασία του δέρματος: Κουρεύεται το τμήμα του άκρου που 

πρόκειται να χρησιμοποιηθεί, στο μεταξύ 2 αρθρώσεων διάστημα μαζί με 

τις  2 αρθρώσεις αυτές. 

ii. Για την τοπική αναισθησία στο σημείο εισόδου του καθετήρα, ιδιαίτερα 

στις γάτες, μπορεί να χρησιμοποιηθεί αλοιφή Emla, η οποία θα πρέπει να 

παραμένει σε επαφή με το δέρμα για τουλάχιστον 30min, λαμβάνοντας 

μέτρα ώστε να μην την απομακρύνει το ζώο στο χρονικό αυτό διάστημα. 

iii. Η περιοχή θα πρέπει να πλένεται επίμονα με αποστειρωμένες γάζες 

εμποτισμένες με χειρουργικό σαπούνι (Hibitane scrub) και νερό ή πυκνό 

διάλυμα Hibitane, στη συνέχεια (αφού έχουν περάσει 2-3min κατά τα οποία 

το χειρουργικό σαπούνι βρίσκεται σε συνεχή επαφή με το δέρμα)  να 

διαβρέχεται με αλκοολικό διάλυμα Hibitane και τέλος να σκουπίζεται με 

αποστειρωμένες γάζες. Την αντισηψία του άκρου αναλαμβάνει ο βοηθός, ο 

οποίος μετά το κούρεμα και το πλύσιμο των χεριών του, φοράει καινούριο 

ζευγάρι και προετοιμάζει τα υλικά που θα χρησιμοποιήσει. Οι 

αποστειρωμένες γάζες με το χειρουργικό σαπούνι ετοιμάζονται τη στιγμή 

που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν. 

iv. Απαραίτητα υλικά: 

a. Αποστειρωμένα γάντια 

b. Ενδοφλέβιος καθετήρας , ανάλογα με το μέγεθος του ζώου: 18G 

(πράσινος) σε μεγαλόσωμους σκύλους, 20G (ροζ) για μεσαίου 

μεγέθους σκύλους και γάτες, 22G (μπλέ) μικρόσωμοι σκύλοι, γάτες, 

κουτάβια, γατάκια. 

c. Εxtention με three way stop cock (γεμίζεται με ηπαρινισμένο ορό 

πριν ξεκινήσει η διαδικασία τοποθέτησης  του φλεβοκαθετήρα) 

d. Αποστειρωμένες γάζες 

e. Βαμβακερός επίδεσμος 

f. Επίδεσμος γάζας 

g. Αποστειρωμένες σύριγγες  

h. Ηπαρινισμένος ορός 

i. Χειρουργική οθόνη 
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v. Τα υλικά που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν προετοιμάζονται και 

τοποθετούνται πάνω σε χειρουργική οθόνη από τον κτηνίατρο ή φοιτητή 

που θα τοποθετήσει το φλεβοκαθετήρα, αφού προηγουμένως φορέσει 

αποστειρωμένα γάντια. 

23. Ενδοφλέβιοι καθετήρες που δεν έχουν τοποθετηθεί με τον ενδεικνυόμενο τρόπο 

σε νεοεισαγόμενα στο νοσηλευτήριο ζώα αφαιρούνται και τοποθετείται νέος 

καθετήρας σε άλλο άκρο με την καθορισμένη τεχνική. 

24. Οι ελεύθερες δίοδοι του three way καλύπτονται με πώματα έγχυσης (injection 

caps). Μέσω των injection caps γίνονται οι ενδοφλέβιες αγωγές, αφού πρώτα 

απολυμανθούν με αλκοολικό διάλυμα Hibitane. 

25. Τα ζώα που παίρνουν ορό αποσυνδέονται μόνο για τον περίπατό τους στο 

προαύλιο της κλινικής. Κατά την αποσύνδεση του ορού τοποθετείται πώμα 

στην ελεύθερη δίοδο του three way και μία βελόνα αποστειρωμένη στο 

ελεύθερο άκρο της συσκευής χορήγησης του ορού, για την αποφυγή 

επιμολύνσεων.  

26. Τα νοσηλευόμενα ζώα με ενδοφλέβιο καθετήρα θα πρέπει να εξετάζονται 

καθημερινά, μετά την αφαίρεση του επιδεσμικού υλικού, για τυχόν ύπαρξη 

πόνου κατά την ψηλάφηση της φλέβας, πάχυνσης ή θρόμβωσή της, ερυθήματος 

του δέρματος, πυώδους εξιδρώματος στο σημείο εισόδου του φλεβοκαθετήρα 

ή την παρουσία επιχώριας λεμφαδενοπάθειας. Ταυτόχρονα είναι πιθανόν να 

παρατηρηθούν και γενικά συμπτώματα, όπως πυρετός, ανορεξία, κατάπτωση. 

Η υποψία για θρομβοφλεβίτιδα ενισχύεται εφόσον παρατηρηθεί επίμονο 

γλείψιμο και δάγκωμα του επιδεσμικού υλικού από το νοσηλευόμενο ζώο. Αν 

κατά τον παραπάνω έλεγχο υπάρχει υποψία μόλυνσης, θα πρέπει να αφαιρείται 

άμεσα ο φλεβοκαθετήρας. Πριν από την αφαίρεσή του, το δέρμα καθαρίζεται 

με αντισηπτικό σαπούνι, στη συνέχεια με αλκοόλη και αφήνεται να στεγνώσει. 

Στη συνέχεια αφαιρείται ο καθετήρας, κόβεται το άκρο του με αποστειρωμένο 

ψαλίδι και τοποθετείται σε sterile transport medium, το οποίο τοποθετείται στο 

ψυγείο. Στην περίπτωση που εξέρχεται πυώδες εξίδρωμα από το σημείο 

εισόδου του καθετήρα στο δέρμα, μπορεί να γίνει δειγματοληψία με 

αποστειρωμένο βαμβακοφόρο στυλεό, ο οποίος στη συνέχεια θα τοποθετηθεί 

επίσης στο ψυγείο. Αν δεν παρατηρηθεί τίποτα παθολογικό κατά την 

επισκόπηση του καθετήρα, θα χρησιμοποιηθεί νέο επιδεσμικό υλικό για την 

κάλυψη του άκρου με την άσηπτη τεχνική. 
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27. Αν έστω και μικρό τμήμα του ενδοφλέβιου καθετήρα έχει οπισθοχωρήσει και 

φαίνεται πέρα από το σημείο εισόδου στο δέρμα, ο καθετήρας αυτός πρέπει να 

αφαιρεθεί υποχρεωτικά και να τοποθετηθεί νέος σε άλλη φλέβα.     

28. Ο φλεβοκαθετήρας θα πρέπει να αλλάζεται υποχρεωτικά μετά από τρεις 

ημέρες, ακόμα και αν δεν υπάρχει τίποτα το παθολογικό.   

29. Όταν χρησιμοποιείται νέος φλεβοκαθετήρας, θα πρέπει να αλλάζεται η 

συσκευή χορήγησης ορού. 

30. Δεν χρησιμοποιούμε ποτέ κοινή συσκευή χορήγησης για ταυτόχρονη χορήγηση 

κολλοειδών και κρυσταλλοειδών διαλυμάτων. 

31. Οι φιάλες των ορών και οι συσκευές χορήγησης πρέπει να αλλάζονται το 

αργότερο κάθε 48 ώρες. 

32. Σε κάθε φιάλη ορού θα πρέπει να αναγράφεται το όνομα του κτηνιάτρου που 

τη συνέδεσε, η ημερομηνία και η ώρα που συνδέθηκε, καθώς και οποιαδήποτε 

προσθήκη φαρμάκου ή αραίωση του ορού. Τα ίδια στοιχεία θα πρέπει να 

σημειώνονται και στην κάρτα νοσηλείας του ζώου. Η επιλογή του μεγέθους της 

φιάλης του ορού γίνεται με βάση τον όγκο του ορού που πρόκειται να χορηγηθεί 

σε 24 ώρες. Με τον τρόπο αυτό μειώνεται ο χρόνος που θα έχουν στη διάθεσή 

τους οι διάφοροι μικροοργανισμοί να πολλαπλασιαστούν σε περίπτωση 

επιμόλυνσης.   

33. Η εισαγωγή μόνιμου ή παροδικού καθετήρα ουρήθρας πρέπει να γίνεται 

άσηπτα. 

 Κουρεύουμε το δέρμα γύρω από τα γεννητικά όργανα και στη συνέχεια 

το απολυμαίνουμε με χειρουργικό σαπούνι χλωρεξιδίνης (Hibitane 

scrub) 

 Στα αρσενικά ζώα, μετά από την αποκάλυψη του πέους απολυμαίνουμε 

το βλεννογόνο του με αραιωμένο διάλυμα χλωρεξιδίνης 1% (Hibitane 

για βλεννογόνους). 

 Στα θηλυκά ζώα, ο εντοπισμός του έξω στομίου της ουρήθρας γίνεται 

είτε τυφλά με την ψηλάφησή του με το δάκτυλο, είτε με τη χρήση 

αποστειρωμένου κολποδιαστολέα και φωτεινής πηγής. 

 Χρησιμοποιείται άθικτο σωληνάριο Κ-Υ gel για τη λίπανση του 

καθετήρα και του κολποδιαστολέα, ενώ αν δεν υπάρχει τέτοια 

δυνατότητα, απορρίπτεται η αρχική ποσότητα από το σωληνάριο. 
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 Αν έχει τοποθετηθεί καθετήρας Folley, καθηλώνεται στην ουρά ή σε 

ένα οπίσθιο άκρο. Οι υπόλοιποι καθετήρες καθηλώνονται στο δέρμα 

γύρω από την περιοχή εισόδου. Η προέκταση του σάκκου συλλογής 

ούρων καθηλώνεται σε ένα οπίσθιο άκρο ή στο δέρμα της κάτω 

επιφάνειας της κοιλιάς. 

 Επειδή η επιστροφή ούρου από το σάκκο συλλογής στην ουροδόχο 

κύστη του νοσηλευόμενου ζώου πρέπει να αποφεύγεται, ο σάκκος 

συλλογής ούρου θα πρέπει να βρίσκεται πάντα σε χαμηλότερο σημείο 

από το σώμα του ζώου. 

 Η κοιλότητα της ακροποσθίας και ο πρόδομος του κόλπου θα πρέπει να 

ξεπλένονται 3 φορές την ημέρα με αραιωμένο διάλυμα χλωρεξιδίνης 

1% (Hibitane για βλεννογόνους).  

34. Ο καθαρισμός των κλουβιών νοσηλείας θα πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις 

επιφάνειες και το σχαρωτό δάπεδο. Ειδικά για το σχαρωτό δάπεδο, όταν 

υπάρχουν δύσκολα σημεία για καθάρισμα, θα πρέπει να χρησιμοποιείται το 

λάστιχο με πίεση των εξωτερικών κλουβιών. Αν σε κάποια επιφάνεια του 

κλουβιού παρατηρηθούν αποξηραμένα κόπρανα, αίμα, κ.λ.π. θα πρέπει να 

απομακρυνθούν σχολαστικά και στη συνέχεια να απολυμανθεί το κλουβί. Όλες 

οι επιφάνειες και το σχαρωτό των κλουβιών θα πρέπει να καθαρίζονται 

τουλάχιστον μία φορά την ημέρα, ακόμα και αν τα ζώα που φιλοξενούν δεν 

λερώνουν μέσα στο κλουβί. Τα κλουβιά θα επιθεωρούνται μία φορά την 

εβδομάδα. 

35. Απαγορεύεται η αλλαγή του κλουβιού νοσηλείας του άρρωστου ζώου. Έξοδος 

του ζώου, καθαρισμός και απολύμανση, επιστροφή του ζώου στο ίδιο κλουβί.  

36. Κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του ασθενούς ζώου, αν χρειαστεί να 

μεταφερθεί σε άλλη μονάδα της κλινικής, το αρχικό κλουβί νοσηλείας 

παραμένει κενό και αναγράφεται στον κλουβί η μέρα πιθανής επιστροφής του.   

37. Μετά το εξιτήριο του ζώου, το κλουβί νοσηλείας θα πρέπει να καθαρίζεται και 

να απολυμαίνεται πριν την είσοδο νέου νοσηλευόμενου ζώου.  

38. Οι πάγκοι θα πρέπει να παραμένουν καθαροί και ταυτόχρονα να μην υπάρχουν 

στην επιφάνειά τους αντικείμενα (π.χ. αλυσίδες, περιλαίμια, δοχεία με τροφή). 

Η απολύμανση αυτών θα πρέπει να ακολουθεί την απομάκρυνση της οργανικής 

ύλης. Το ίδιο ισχύει και για την επιφάνεια των τροχηλάτων νοσηλείας, καθώς 

και το εσωτερικό των συρταριών τους. 
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39. Το monitor και τα εξαρτήματά του, όταν δεν χρησιμοποιούνται, θα πρέπει να 

καθαρίζονται και να επανατοποθετούνται στα κουτιά τους. Ανάλογα θα πρέπει 

να φροντίζονται και οι υπόλοιπες συσκευές του νοσηλευτηρίου (αντλίες 

χορήγησης υγρών, συσκευή θέρμανσης χορηγούμενων υγρών, θερμοφόρες). 

Σημειώνεται, ότι αν η προκαθορισμένη θέση της κάθε συσκευής δεν είναι 

γνωστή στον εφημερεύοντα, θα πρέπει να ενημερωθεί από κάποιον παλαιότερο 

μετεκπαιδευόμενο ή υποψήφιο διδάκτορα και όχι να την τοποθετήσει σε κάποια 

άλλη τυχαία θέση.  

40. Οι νεροχύτες μέσα στα νοσηλευτήρια πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο για το 

πλύσιμο των χεριών. Υπολείμματα τροφών οδηγούνται στον κάδο 

απορριμμάτων εκτός νοσηλευτηρίου, ενώ τα σκεύη διατροφής πλένονται στους 

νεροχύτες εκτός του νοσηλευτηρίου. Απαγορεύεται αυστηρά η απόρριψη 

ούρων, κοπράνων και άλλων βιολογικών υλικών στους νεροχύτες του 

νοσηλευτηρίου. 

41. Η απόρριψη των άχρηστων υλικών θα πρέπει να γίνεται στους κατάλληλους 

περιέκτες (π.χ. να μην απορρίπτονται αιχμηρά αντικείμενα στις σακκούλες 

κοινών απορριμμάτων, καθώς υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού). 

42. Απαραίτητη είναι η φροντίδα για την καθαριότητα του χώρου, πέρα από τους 

προκαθορισμένους καθαρισμούς από το προσωπικό της κλινικής. 

43. Απαγορεύεται η κατανάλωση φαγητού ή ποτών από τους εφημερεύοντες στην 

κλινική (μετεκπαιδευόμενοι κτηνίατροι, φοιτητές) μέσα στους χώρους του 

νοσηλευτηρίου. Για το σκοπό αυτό μπορεί να χρησιμοποιείται η κουζίνα ή το 

δωμάτιο της εφημερίας. Κατ’επέκταση, δεν θα πρέπει να παρατηρούνται 

τρόφιμα ή ποτά στους χώρους εντός ή στους πάγκους έξω από το νοσηλευτήριο. 

44. Απαγορεύεται το διάβασμα εφημερίδων ή ψυχαγωγικών περιοδικών μέσα στο 

νοσηλευτήριο. 

45. Απαγορεύεται η είσοδος στο νοσηλευτήριο των ιδιοκτητών των άρρωστων 

ζώων, εκτός και αν η  κατάστασή τους δεν επιτρέπει την έξοδό τους σε χώρους 

εκτός του νοσηλευτηρίου, και πάντα παρουσία κτηνιάτρου ή φοιτητή. Οι 

ιδιοκτήτες μπορούν να βλέπουν τα ζώα τους είτε στον εξωτερικό χώρο της 

κλινικής, είτε στην αίθουσα αναμονής ή κάποιο εξεταστήριο των εξωτερικών 

ιατρείων. Οι εφημερεύοντες μπορούν να δίνουν πληροφορίες για την κλινική 

εικόνα του ζώου στη διάρκεια της εφημερίας, για περισσότερες διευκρινίσεις 
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σχετικά με την πορεία του περιστατικού όμως θα πρέπει να τους παραπέμπουν 

στο μέλος ΔΕΠ που είναι υπεύθυνο για το νοσηλευόμενο ζώο. 

46. Κατά τη διάρκεια της νύχτας τα φώτα του θαλάμου που βρίσκονται τα κλουβιά 

των ζώων θα πρέπει να χαμηλώνουν και να επικρατεί ησυχία. 

47. Πριν το τέλος της εφημερίας, ο εφημερεύων κτηνίατρος θα πρέπει να γράφει 

τις κάρτες νοσηλείας της επόμενης ημέρας. ΠΡΟΣΟΧΗ Θα πρέπει να 

μεταφέρονται στις νέες κάρτες νοσηλείας όλες οι θεραπευτικές αγωγές που 

λαμβάνει το νοσηλευόμενο ζώο και όλες οι διευκρινίσεις και οδηγίες που 

αναγράφονται πάνω σε κάθε κάρτα νοσηλείας. Σε περίπτωση που την εργασία 

αυτή την αναλάβουν οι φοιτητές της εφημερίας, οι νέες κάρτες νοσηλείας θα 

πρέπει να ελεγχθούν και από τον εφημερεύοντα κτηνίατρο. 

48. Τέλος, η θεραπευτική αγωγή, οι κλινικές εξετάσεις και οι κυριότερες κλινικές 

παρατηρήσεις από την κάρτα νοσηλείας κάθε νοσηλευόμενου ζώου θα πρέπει 

να καταγράφεται ως δελτίο νοσηλείας στην κάρτα του ζώου στο ηλεκτρονικό 

σύστημα καταγραφής (e-vet).     

49. Τα περιλαίμια, επιστήθια, οδηγοί, κουβέρτες και κρεβατάκια των ασθενών 

ζώων θα πρέπει να επιστρέφονται στους ιδιοκτήτες (κίνδυνος απώλειας ή 

επιμόλυνσής τους).  

Ο εφημερεύων κτηνίατρος πρέπει να φροντίζει για όλα τα παραπάνω.       
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Isolation-Companion Animal Biosecurity SOP 
  

Managing Companion Animal Patients with Suspected Contagious Disease   
 Any animal with a history of acute vomiting, diarrhea, coughing or upper respiratory signs 

should be handled as a suspected contagious disease case.  

 Animals with suspected contagious infectious disease should be treated as outpatients 
whenever possible.  

 Appointments for possible infectious disease cases will be handled by the personnel receiving 
cases as follows:  

 The client will be asked to keep their pet outside until they have been checked in and 
a student has been paged so they can be taken directly to an exam room or 
companion animal isolation depending on the circumstances.   

 Every attempt should be made to reduce any direct contact with the patient and any 
other FVM-AUTh patients.  

 Animals should be transported to the appropriate exam / treatment / housing area by the 
shortest route possible to lessen the potential for hospital contamination.  

 Treatment and diagnostic areas, hospital equipment, and personnel clothing should be 
cleaned and disinfected immediately after contact with animals with suspected infectious 
disease regardless of contamination.  

 If a contagious infectious disease is suspected based on history, physical examination, or 
evaluation of previously performed laboratory work:  

 Close off exam room  

 Place a “Do not use exam room, special disinfection required" sign  

 At discharge, personnel must ensure that instructions given to clients adequately address the 
infectious disease hazards associated with the patient (to other animals and to humans), and 
appropriately provide suggestions for mitigating risks to people and animals.  
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Γενικές οδηγίες για τη λειτουργία του νοσηλευτηρίου 
 

 

 Η εφημερία ξεκινάει στις 9.00 το πρωί και διαρκεί ως τις 9.00 το πρωί 

της επόμενης ημέρας. 

 Ο εφημερεύων κτηνίατρος ,πριν αναλάβει τα καθήκοντά του, 

ενημερώνεται από τον εφημερεύοντα της προηγούμενης ημέρας για τις 

ιδιαιτερότητες κάθε νοσηλευόμενου ζώου (θεραπείες, φαγητό, 

ιδιαίτερους χειρισμούς, συμπεριφορά ζώου) και στη συνέχεια μελετά 

προσεκτικά την κάρτα νοσηλείας του, της προηγούμενης καθώς και της 

τρέχουσας μέρας. Σε περίπτωση που υπάρχουν απορίες για το 

θεραπευτικό πρωτόκολλο ή διαπιστωθούν λάθη ο εφημερεύων 

κτηνίατρος απευθύνεται άμεσα  στους υπεύθυνους για το περιστατικό 

κτηνιάτρους (μέλος ΔΕΠ, υποψήφιο διδάκτορα). Επιπλέον, θα πρέπει να 

ελέγχεται και να ενημερώνεται το βιβλίο νοσηλείας. Επισημαίνεται ότι 

όλα τα νοσηλευόμενα ζώα θα πρέπει να σημαίνονται στο κλουβί τους με 

λευκοπλάστη (όνομα ιδιοκτήτη, όνομα ζώου, διάγνωση, όνομα 

υπεύθυνων κτηνιάτρων) και να έχουν κάρτα νοσηλείας αναρτημένη στην 

πόρτα του κλουβιού, ακόμα και αν δε λαμβάνουν θεραπευτική αγωγή.  

 Στην κάρτα νοσηλείας αναγράφονται όλες οι χορηγήσεις φαρμακευτικών 

αγωγών και  οι κλινικές παρατηρήσεις κατά τη διάρκεια της εφημερίας. 

Οτιδήποτε μη φυσιολογικό παρατηρηθεί σε κάποιο νοσηλευόμενο ζώο 

και ιδιαίτερα κάποια μεταβολή στην κλινική του εικόνα, αναγράφεται με 

ευδιάκριτο τρόπο στην κάρτα νοσηλείας του και ενημερώνονται οι 

υπεύθυνοι κτηνίατροι. 

 Στην πόρτα του κλουβιού κάθε νοσηλευόμενου ζώου θα πρέπει, εκτός 

από την κάρτα νοσηλείας του ζώου, να είναι αναρτημένο το δελτίο 

καταναλισκόμενων υλικών. Η κάρτα εξέτασης του ζώου πρέπει να 

βρίσκεται στο γραφείο του νοσηλευτηρίου.  

 Τα φάρμακα που χορηγούνται σε κάθε νοσηλευόμενο ζώο, τα οποία 

προσκομίζει ο ιδιοκτήτης του, θα πρέπει να διατηρούνται στον πλαστικό 

περιέκτη που υπάρχει αναρτημένος σε κάθε κλουβί. Στη συσκευασία των 

φαρμάκων αναγράφεται το όνομα του ιδιοκτήτη του ζώου ή το όνομα του 

ζώου.  

 Η κλινική εξέταση των νοσηλευόμενων ζώων γίνεται απαραίτητα δύο 

φορές την ημέρα, εκτός από την περίπτωση που υπάρχουν διαφορετικές 

οδηγίες από τον θεράποντα κτηνίατρο. Τα ευρήματα της κλινικής 

εξέτασης από τους φοιτητές θα πρέπει να επαληθεύονται και από τον 

εφημερεύοντα κτηνίατρο. 

 Η διαδοχική εξέταση των άρρωστων ζώων προϋποθέτει απαραίτητα την 

αντισηψία των χεριών με σαπούνι ή εναλλακτικά με Sterillium Gel και τη 

χρήση γαντιών Latex μιας χρήσης, τα οποία θα απορρίπτονται μετά την 

ολοκλήρωση της εξέτασης. Το ίδιο ισχύει και για οποιονδήποτε χειρισμό 

στα νοσηλευόμενα ζώα (χορηγήσεις φαρμάκων, κ.α.). Κατά τη 

συνταγογράφηση των αναλώσιμων υλικών που πρόκειται να 
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χρησιμοποιηθούν σε ένα νοσηλευόμενο ζώο δεν θα πρέπει να 

παραλείπεται η προσθήκη ενός κουτιού γαντιών Latex. 
 

 Το στηθοσκόπιο του εφημερεύοντα κτηνιάτρου θα πρέπει να καθαρίζεται 

και απολυμαίνεται ανάμεσα σε δύο εξεταζόμενους ασθενείς. Το ίδιο 

ισχύει και για τη χρήση του θερμομέτρου. Σε ανοσοκατεσταλμένα ζώα 

θα πρέπει να χρησιμοποιείται ατομικό θερμόμετρο.   

 Το ζύγισμα των νοσηλευόμενων ζώων και η καταγραφή του σωματικού 

βάρους στην κάρτα νοσηλείας πρέπει να γίνεται απαραίτητα μία φορά 

την ημέρα (συνήθως κατά την πρωινή κλινική εξέταση μετά την βόλτα 

του ζώου), εκτός αν υπάρχουν διαφορετικές οδηγίες από τον θεράποντα 

κτηνίατρο. 

 Τα ζώα εξέρχονται από το νοσηλευτήριο για άσκηση τρείς φορές στη 

διάρκεια της εφημερίας. Η βόλτα των ζώων είναι υποχρεωτική, ακόμα 

και για ζώα που ουρούν και αφοδεύουν μέσα στο κλουβί , εκτός από 

περιπτώσεις ζώων με κινητικά και αναπνευστικά προβλήματα. Στις 

περιπτώσεις αυτές ο εφημερεύοντας θα πρέπει να συμβουλεύεται τους 

θεράποντες κτηνιάτρους για το αν τα ζώα θα πρέπει να εξέρχονται για 

άσκηση, τη διάρκειά της, την ανάγκη υποβοήθησης του ζώου, κλπ.  

 Η άμμος υγιεινής των νοσηλευόμενων γατών θα πρέπει να διατηρείται σε 

επαρκή ποσότητα και να είναι καθαρή.  

 Η παράθεση του φαγητού γίνεται δύο φορές την ημέρα, εκτός αν 

υπάρχουν άλλες οδηγίες. Το φαγητό αφήνεται στη διάθεση του ζώου για 

30min και μετά απομακρύνεται. Η σίτιση γίνεται ταυτόχρονα για όλα τα 

ζώα και είναι προτιμότερο να ξεκινάει μετά την έξοδό τους για άσκηση. 

Το είδος της τροφής που πρέπει να τρώει κάθε νοσηλευόμενο ζώο 

αναγράφεται στην κάρτα νοσηλείας του. Στην περίπτωση ανόρεκτων 

ζώων, η παράθεση τροφής θα πρέπει να γίνεται περισσότερες φορές στη 

διάρκεια της ημέρας και με εναλλαγή του είδους της τροφής, με σκοπό 

το ζώο να φάει αν είναι δυνατόν την ενδεικνυόμενη ποσότητα τροφής, 

πάντα μετά από συνεννόηση με τους θεράποντες κτηνιάτρους. Φρέσκο 

νερό θα πρέπει να βρίσκεται πάντα στη διάθεση του ζώου, εκτός αν 

υπάρχει άλλη οδηγία από τον υπεύθυνο κτηνίατρο του περιστατικού.  

 Η προετοιμασία του φαγητού πρέπει να γίνεται αυστηρά στο χώρο που 

βρίσκεται έξω από το νοσηλευτήριο. Η θέρμανση του φαγητού, αφού 

τοποθετηθεί σε πλαστικό σκεύος, γίνεται στο φούρνο μικροκυμάτων. Στο 

σημείο αυτό επισημαίνεται η αναγκαιότητα διατήρησης καθαρού του 

φούρνου μικροκυμάτων. Δεν πρέπει να παραμένουν υπολείμματα 

τροφών στις εσωτερικές του επιφάνειες.  

 Στο ψυγείο δεν θα πρέπει να παραμένουν αλλοιωμένες τροφές. 
 

 Ο ηπαρινισμένος ορός παρασκευάζεται  αφού προστεθούν σε 500ml 

φυσιολογικού ορού 2500IU νατριούχου ηπαρίνης (Leo). Εφαρμόζεται 

στο μπουκάλι ρύγχος ανάτρησης, αναγράφεται πάνω στη φιάλη η 

ημερομηνία παρασκευής και φυλάσσεται στο ψυγείο, όπου και 

διατηρείται για χρονικό διάστημα μίας εβδομάδας. Με τη συμπλήρωση 

του χρονικού αυτού διαστήματος πετάγεται η ποσότητα που δεν έχει 
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χρησιμοποιηθεί και παρασκευάζεται νέα φιάλη. Τονίζεται η 

αναγκαιότητα ύπαρξης δύο ηπαρινισμένων ορών, ενός για κάθε 

νοσηλευτήριο.  

 Προτού ληφθεί η αναγκαία ποσότητα ηπαρινισμένου ορού, θα πρέπει να 

απολυμαίνεται το ρύγχος ανάτρησης με αλκοολούχο διάλυμα 

χλωρεξιδίνης (Hibitane αλκοολούχο). Ο ηπαρινισμένος ορός δεν εγχέεται 

στον ασθενή πριν αποκτήσει θερμοκρασία δωματίου (αφήνουμε για λίγα 

λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου ή ρολάρουμε στο χέρι μας για ένα 

περίπου λεπτό). Κάθε φορά να λαμβάνεται η απαραίτητη ποσότητα 

ηπαρινισμένου ορού, ενώ στην περίπτωση που δεν χρησιμοποιηθεί να 

απορρίπτεται μαζί με τη σύριγγα και να μην χρησιμοποιείται ξανά στο 

ίδιο ή άλλο ζώο. Σε καμμιά περίπτωση δεν εγκαταλείπονται στο 

τροχήλατο ή στον πάγκο σύριγγες με χρησιμοποιημένο ηπαρινισμένο 

ορό.  

 Οι χορηγήσεις φαρμάκων από τους φοιτητές θα πρέπει να γίνονται  

παρουσία του εφημερεύοντα κτηνιάτρου. 

 Τα φάρμακα κάθε νοσηλευόμενου ζώου (εκτός από όσα απαιτούν 

συντήρηση στο ψυγείο) πρέπει να διατηρούνται στον πλαστικό περιέκτη 

που βρίσκεται αναρτημένος μπροστά στο κλουβί του. 

 Για την επάρκεια σε φάρμακα, υλικά νοσηλείας, τροφής, άμμου υγιεινής 

είναι υπεύθυνος ο μετεκπαιδευόμενος κτηνίατρος του νοσηλευόμενου 

ζώου. Ιδιαίτερα αν ακολουθούν ημέρες αργίας (π.χ. σαββατοκύριακο) θα 

πρέπει να καλύπτονται οι ανάγκες των νοσηλευόμενων ζώων για τις 

ημέρες αυτές εγκάιρως. 

 Κάθε μετεκπαιδευόμενος κτηνίατρος που είναι υπεύθυνος για 

νοσηλευόμενο ζώο υποχρεούται να βρίσκεται στην κλινική μισή ώρα 

νωρίτερα, ώστε να ενημερώνεται για την πορεία του ζώου και να 

διεκπεραιώνει όποιες εκκρεμότητες υπάρχουν, πριν από την ανάληψη 

νέου περιστατικού. 

 Μετά την ανασύσταση των ενέσιμων φαρμάκων, θα πρέπει να 

αναγράφεται στο φιαλίδιο ο όγκος του διαλύτη, η ημερομηνία 

παρασκευής, το όνομα του ιδιοκτήτη του άρρωστου ζώου και να 

φυλάσσονται στο ψυγείο. Φάρμακα που έχουν ξεπεράσει το χρονικό όριο 

συντήρησής τους μετά την ανασύσταση πρέπει να απομακρύνονται.  
 

 Ο καθετηριασμός φλέβας σε ζώα που πρόκειται να πάρουν ορό ή 

ενδοφλέβιες αγωγές, θα πρέπει να γίνεται σε συνθήκες αντισηψίας-

ασηψίας, εκτός από τις επείγουσες καταστάσεις. 
 Προετοιμασία του δέρματος: Κουρεύεται το τμήμα του άκρου που 

πρόκειται να χρησιμοποιηθεί, στο μεταξύ 2 αρθρώσεων διάστημα μαζί 

με τις  2 αρθρώσεις αυτές. 

 Για την τοπική αναισθησία στο σημείο εισόδου του καθετήρα, ιδιαίτερα 

στις γάτες, μπορεί να χρησιμοποιηθεί αλοιφή Emla, η οποία θα πρέπει να 

παραμένει σε επαφή με το δέρμα για τουλάχιστον 30min, λαμβάνοντας 

μέτρα ώστε να μην την απομακρύνει το ζώο στο χρονικό αυτό διαστημα. 
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 Η περιοχή θα πρέπει να πλένεται επίμονα με αποστειρωμένες γάζες 

εμποτισμένες με χειρουργικό σαπούνι (Hibitane scrub) και νερό ή πυκνό 

διάλυμα Hibitane, στη συνέχεια (αφού έχουν περάσει 2-3min κατά τα 

οποία το χειρουργικό σαπούνι βρίσκεται σε συνεχή επαφή με το δέρμα)  

να διαβρέχεται με αλκοολικό διάλυμα Hibitane και τέλος να σκουπίζεται 

με αποστειρωμένες γάζες.  Την αντισηψία του άκρου αναλαμβάνει ο 

βοηθός, ο οποίος μετά το κούρεμα και το πλύσιμο των χεριών του, φοράει 

καινούριο ζευγάρι και προετοιμάζει τα υλικά που θα χρησιμοποιήσει. Οι 

αποστειρωμένες γάζες με το χειρουργικό σαπούνι ετοιμάζονται τη στιγμή 

που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν. 

 Απαραίτητα υλικά: 

 Αποστειρωμένα γάντια 

 Ενδοφλέβιος καθετήρας , ανάλογα με το μέγεθος του ζώου: 18G 

(πράσινος) σε μεγαλόσωμους σκύλους, 20G (ροζ) για μεσαίου μεγέθους 

σκύλους και γάτες, 22G (μπλέ) μικρόσωμοι σκύλοι, γάτες, κουτάβια, 

γατάκια. 

 Εxtention με three way stop cock (γεμίζεται με ηπαρινισμένο ορό πριν 

ξεκινήσει η διαδικασία τοποθέτησης  του φλεβοκαθετήρα) 

 Αποστειρωμένες γάζες 

 Βαμβακερός επίδεσμος 

 Επίδεσμος γάζας 

 Αποστειρωμένες σύριγγες  

 Ηπαρινισμένος ορός 

 Χειρουργική οθόνη 

 Τα υλικά που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν προετοιμάζονται και 

τοποθετούνται πάνω σε χειρουργική οθόνη από τον κτηνίατρο ή φοιτητή 

που θα τοποθετήσει το φλεβοκαθετήρα, αφού προηγουμένως φορέσει 

αποστειρωμένα γάντια. 

 Ενδοφλέβιοι καθετήρες που δεν έχουν τοποθετηθεί με τον ενδεικνυόμενο 

τρόπο σε νεοεισαγόμενα στο νοσηλευτήριο ζώα αφαιρούνται και 

τοποθετείται νέος καθετήρας σε άλλο άκρο με την καθορισμένη τεχνική. 

 Οι ελεύθερες δίοδοι του three way καλύπτονται με πώματα έγχυσης 

(injection caps). Μέσω των injection caps γίνονται οι ενδοφλέβιες 

αγωγές, αφού πρώτα απολυμανθούν με αλκοολικό διάλυμα Hibitane. 
 

 Τα ζώα που παίρνουν ορό αποσυνδέονται μόνο για τον περίπατό τους στο 

προαύλιο της κλινικής. Κατά την αποσύνδεση του ορού τοποθετείται πώμα 

στην ελεύθερη δίοδο του three way και μία βελόνα αποστειρωμένη στο 

ελεύθερο άκρο της συσκευής χορήγησης του ορού, για την αποφυγή 

επιμολύνσεων.  

 Τα νοσηλευόμενα ζώα με ενδοφλέβιο καθετήρα θα πρέπει να εξετάζονται 

καθημερινά, μετά την αφαίρεση του επιδεσμικού υλικού, για τυχόν ύπαρξη 

πόνου κατά την ψηλάφηση της φλέβας, πάχυνσης ή θρόμβωσή της, ερυθήματος 

του δέρματος, πυώδους εξιδρώματος στο σημείο εισόδου του φλεβοκαθετήρα 

ή την παρουσία επιχώριας λεμφαδενοπάθειας. Ταυτόχρονα είναι πιθανόν να 

παρατηρηθούν και γενικά συμπτώματα, όπως πυρετός, ανορεξία, κατάπτωση. 

Η υποψία για θρομβοφλεβίτιδα ενισχύεται εφόσον παρατηρηθεί επίμονο 
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γλείψιμο και δάγκωμα του επιδεσμικού υλικού από το νοσηλευόμενο ζώο. Αν 

κατά τον παραπάνω έλεγχο υπάρχει υποψία μόλυνσης, θα πρέπει να αφαιρείται 

άμεσα ο φλεβοκαθετήρας.  Πριν από την αφαίρεσή του, το δέρμα καθαρίζεται 

με αντισηπτικό σαπούνι, στη συνέχεια με αλκοόλη και αφήνεται να στεγνώσει. 

Στη συνέχεια αφαιρείται ο καθετήρας, κόβεται το άκρο του με αποστειρωμένο 

ψαλίδι και τοποθετείται σε sterile transport medium, το οποίο τοποθετείται στο 

ψυγείο . Στην περίπτωση που εξέρχεται πυώδες εξίδρωμα από το σημείο 

εισόδου του καθετήρα στο δέρμα, μπορεί να γίνει δειγματοληψία με 

αποστειρωμένο βαμβακοφόρο στυλεό,ο οποίος στη συνέχεια θα τοποθετηθεί 

επίσης στο ψυγείο. Αν δεν παρατηρηθεί τίποτα παθολογικό κατά την 

επισκόπηση του καθετήρα, θα χρησιμοποιηθεί νέο επιδεσμικό υλικό για την 

κάλυψη του άκρου με την άσηπτη τεχνική. 

 Αν έστω και μικρό τμήμα του ενδοφλέβιου καθετήρα έχει οπισθοχωρήσει και 

φαίνεται πέρα από το σημείο εισόδου στο δέρμα, ο καθετήρας αυτός πρέπει να 

αφαιρεθεί υποχρεωτικά και να τοποθετηθεί νέος σε άλλη φλέβα.  

    

 Ο φλεβοκαθετήρας θα πρέπει να αλλάζεται υποχρεωτικά μετά από τρεις 

ημέρες, ακόμα και αν δεν υπάρχει τίποτα το παθολογικό.  

  

 Όταν χρησιμοποιείται νέος φλεβοκαθετήρας, θα πρέπει να αλλάζεται η 

συσκευή χορήγησης ορού. 

 Δεν χρησιμοποιούμε ποτέ κοινή συσκευή χορήγησης για ταυτόχρονη χορήγηση 

κολλοειδών και κρυσταλλοειδών διαλυμάτων. 

 Οι φιάλες των ορών και οι συσκευές χορήγησης πρέπει να αλλάζονται το 

αργότερο κάθε 48 ώρες. 

 Σε κάθε φιάλη ορού θα πρέπει να αναγράφεται το όνομα του κτηνιάτρου 

που τη συνέδεσε, η ημερομηνία και η ώρα που συνδέθηκε, καθώς και 

οποιαδήποτε προσθήκη φαρμάκου ή αραίωση του ορού . Τα ίδια στοιχεία 

θα πρέπει να σημειώνονται και στην κάρτα νοσηλείας του ζώου. Η 

επιλογή του μεγέθους της φιάλης του ορού γίνεται με βάση τον όγκο του 

ορού που πρόκειται να χορηγηθεί σε 24 ώρες. Με τον τρόπο αυτό 

μειώνεται ο χρόνος που θα έχουν στη διάθεσή τους οι διάφοροι 

μικροοργανισμοί να πολλαπλασιαστούν σε περίπτωση επιμόλυνσης.  
  

 Η εισαγωγή μόνιμου ή παροδικού καθετήρα ουρήθρας πρέπει να 

γίνεται άσηπτα. 

 Κουρεύουμε το δέρμα γύρω από τα γεννητικά όργανα και στη συνέχεια 

το απολυμαίνουμε με χειρουργικό σαπούνι χλωρεξιδίνης (Hibitane scrub) 

 Στα αρσενικά ζώα, μετά από την αποκάλυψη του πέους απολυμαίνουμε 

το βλεννογόνο του με αραιωμένο διάλυμα χλωρεξιδίνης 1% (Hibitane για 

βλεννογόνους). 

 Στα θηλυκά ζώα, ο εντοπισμός του έξω στομίου της ουρήθρας γίνεται είτε 

τυφλά με την ψηλάφησή του με το δάκτυλο, είτε με τη χρήση 

αποστειρωμένου κολποδιαστολέα και φωτεινής πηγής. 

 Χρησιμοποιείται άθικτο σωληνάριο Κ-Υ gel για τη λίπανση του 

καθετήρα και του κολποδιαστολέα, ενώ αν δεν υπάρχει τέτοια 

δυνατότητα, απορρίπτεται η αρχική ποσότητα από το σωληνάριο. 
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 Αν έχει τοποθετηθεί καθετήρας Folley, καθηλώνεται στην ουρά ή σε ένα 

οπίσθιο άκρο. Οι υπόλοιποι καθετήρες καθηλώνονται στο δέρμα γύρω 

από την περιοχή εισόδου. Η προέκταση του σάκκου συλλογής ούρων 

καθηλώνεται σε ένα οπίσθιο άκρο ή στο δέρμα της κάτω επιφάνειας της 

κοιλιάς. 

 Επειδή η επιστροφή ούρου από το σάκκο συλλογής στην ουροδόχο κύστη 

του νοσηλευόμενου ζώου πρέπει να αποφεύγεται, ο σάκκος συλλογής 

ούρου θα πρέπει να βρίσκεται πάντα σε χαμηλότερο σημείο από το σώμα 

του ζώου. 

 Η κοιλότητα της ακροποσθίας και ο πρόδομος του κόλπου θα πρέπει να 

ξεπλένονται 3 φορές την ημέρα με αραιωμένο διάλυμα χλωρεξιδίνης 1% 

(Hibitane για βλεννογόνους).  
 

 Ο καθαρισμός των κλουβιών νοσηλείας θα πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις 

επιφάνειες και το σχαρωτό δάπεδο. Ειδικά για το σχαρωτό δάπεδο, όταν 

υπάρχουν δύσκολα σημεία για καθάρισμα, θα πρέπει να χρησιμοποιείται το 

λάστιχο με πίεση των εξωτερικών κλουβιών. Αν σε κάποια επιφάνεια του 

κλουβιού παρατηρηθούν αποξηραμένα κόπρανα, αίμα, κ.λ.π. θα πρέπει να 

απομακρυνθούν σχολαστικά και στη συνέχεια να απολυμανθεί το κλουβί. Όλες 

οι επιφάνειες και το σχαρωτό των κλουβιών θα πρέπει να καθαρίζονται 

τουλάχιστον μία φορά την ημέρα, ακόμα και αν τα ζώα που φιλοξενούν δεν 

λερώνουν μέσα στο κλουβί. Τα κλουβιά θα επιθεωρούνται μία φορά την 

εβδομάδα. 

 Απαγορεύεται η αλλαγή του κλουβιού νοσηλείας του άρρωστου ζώου. 

Έξοδος του ζώου, καθαρισμός και απολύμανση, επιστροφή του ζώου στο ίδιο 

κλουβί.  

 Κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του ασθενούς ζώου, αν χρειαστεί να 

μεταφερθεί σε άλλη μονάδα της κλινικής, το αρχικό κλουβί νοσηλείας 

παραμένει κενό και αναγράφεται στον κλουβί η μέρα πιθανής επιστροφής του.   

 Μετά το εξιτήριο του ζώου, το κλουβί νοσηλείας θα πρέπει να καθαρίζεται 

και να απολυμαίνεται πριν την είσοδο νέου νοσηλευόμενου ζώου.  

 Οι πάγκοι θα πρέπει να παραμένουν καθαροί και ταυτόχρονα να μην 

υπάρχουν στην επιφάνειά τους αντικείμενα (π.χ. αλυσίδες, περιλαίμια, δοχεία με 

τροφή). Η απολύμανση αυτών θα πρέπει να ακολουθεί την απομάκρυνση της 

οργανικής ύλης. Το ίδιο ισχύει και για την επιφάνεια των τροχηλάτων νοσηλείας, 

καθώς και το εσωτερικό των συρταριών τους. 

 Το monitor και τα εξαρτήματά του, όταν δεν χρησιμοποιούνται, θα πρέπει 

να καθαρίζονται και να επανατοποθετούνται στα κουτιά τους. Ανάλογα θα 

πρέπει να φροντίζονται και οι υπόλοιπες συσκευές του νοσηλευτηρίου (αντλίες 

χορήγησης υγρών, συσκευή θέρμανσης χορηγούμενων υγρών, θερμοφόρες). 

Σημειώνεται, ότι αν η προκαθορισμένη θέση της κάθε συσκευής δεν είναι 

γνωστή στον εφημερεύοντα, θα πρέπει να ενημερωθεί από κάποιον παλαιότερο 

μετεκπαιδευόμενο ή υποψήφιο διδάκτορα και όχι να την τοποθετήσει σε κάποια 

άλλη τυχαία θέση.  

 Οι νεροχύτες μέσα στα νοσηλευτήρια πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο για 

το πλύσιμο των χεριών. Υπολείμματα τροφών οδηγούνται στον κάδο 
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απορριμάτων εκτός νοσηλευτηρίου, ενώ τα σκεύη διατροφής πλένονται στους 

νεροχύτες εκτός του νοσηλευτηρίου. Απαγορεύεται αυστηρά η απόρριψη 

ούρων, κοπράνων και άλλων βιολογικών υλικών στους νεροχύτες του 

νοσηλευτηρίου. 

 Η απόρριψη των άχρηστων υλικών θα πρέπει να γίνεται στους 

κατάλληλους περιέκτες (π.χ. να μην απορρίπτονται αιχμηρά αντικείμενα στις 

σακκούλες κοινών απορριμμάτων, καθώς υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού). 

 Απαραίτητη είναι η φροντίδα για την καθαριότητα του χώρου, πέρα από 

τους προκαθορισμένους καθαρισμούς από το προσωπικό της κλινικής. 

 Απαγορεύεται η κατανάλωση φαγητού ή ποτών από τους εφημερεύοντες 

στην κλινική (μετεκπαιδευόμενοι κτηνίατροι, φοιτητές) μέσα στους χώρους του 

νοσηλευτηρίου. Για το σκοπό αυτό μπορεί να χρησιμοποιείται η κουζίνα ή το 

δωμάτιο της εφημερίας. Κατ’επέκταση, δεν θα πρέπει να παρατηρούνται 

τρόφιμα ή ποτά στους χώρους εντός ή στους πάγκους έξω από το νοσηλευτήριο. 

 Απαγορεύεται η είσοδος στο νοσηλευτήριο των ιδιοκτητών των άρρωστων 

ζώων, εκτός και αν η  κατάστασή τους δεν επιτρέπει την έξοδό τους σε χώρους 

εκτός του νοσηλευτηρίου, και πάντα παρουσία κτηνιάτρου ή φοιτητή. Οι 

ιδιοκτήτες μπορούν να βλέπουν τα ζώα τους είτε στον εξωτερικό χώρο της 

κλινικής, είτε στην αίθουσα αναμονής ή κάποιο εξεταστήριο των εξωτερικών 

ιατρείων. Οι εφημερεύοντες μπορούν να δίνουν πληροφορίες για την κλινική 

εικόνα του ζώου στη διάρκεια της εφημερίας, για περισσότερες διευκρινίσεις 

σχετικά με την πορεία του περιστατικού όμως θα πρέπει να τους παραπέμπουν 

στο μέλος ΔΕΠ που είναι υπεύθυνο για το νοσηλευόμενο ζώο. 

 Κατά τη διάρκεια της νύχτας τα φώτα του θαλάμου που βρίσκονται τα 

κλουβιά των ζώων θα πρέπει να χαμηλώνουν και να επικρατεί ησυχία. 

 Πριν το τέλος της εφημερίας, ο εφημερεύων κτηνίατρος θα πρέπει να γράφει 

τις κάρτες νοσηλείας της επόμενης ημέρας. ΠΡΟΣΟΧΗ Θα πρέπει να 

μεταφέρονται στις νέες κάρτες νοσηλείας όλες οι θεραπευτικές αγωγές που 

λαμβάνει το νοσηλευόμενο ζώο και όλες οι διευκρινίσεις και οδηγίες που 

αναγράφονται πάνω σε κάθε κάρτα νοσηλείας. Σε περίπτωση που την εργασία 

αυτή την αναλάβουν οι φοιτητές της εφημερίας, οι νέες κάρτες νοσηλείας θα 

πρέπει να ελεγχθούν και από τον εφημερεύοντα κτηνίατρο. 

 Τέλος, η θεραπευτική αγωγή, οι κλινικές εξετάσεις και οι κυριότερες 

κλινικές παρατηρήσεις από την κάρτα νοσηλείας κάθε νοσηλευόμενου ζώου θα 

πρέπει να καταγράφεται ως δελτίο νοσηλείας στην κάρτα του ζώου στο 

ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής (e-vet).     

 Τα περιλαίμια, επιστήθια, οδηγοί, κουβέρτες και κρεβατάκια των ασθενών 

ζώων θα πρέπει να επιστρέφονται στους ιδιοκτήτες (κίνδυνος απώλειας ή 

επιμόλυνσής τους).  

Ο εφημερεύων κτηνίατρος πρέπει να φροντίζει για όλα τα παραπάνω.       
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Central Supply Biosecurity SOP (Standard Operation 
Procedures)  
 
1 General Considerations  

 Dispose of sharps in sharps containers before returning laundry, equipment, or instruments to 
Central Supply.  

 Do not put hangers, trash, hay or bedding, sharps, or animal body parts in with bagged dirty 
laundry.  

 Remove all animal tissue samples or body parts before turning in surgical instruments or 
equipment to Central Supply.  

 Equine buckets, pumps, and tubing need to be cleansed or rinsed. Any traces of oil must be 
removed before turning these items into Central Supply.  

 Laundry will not wash any client owned items. They are often lost or damaged.  

 Laundry will not wash any personal items. This includes horse blankets, student scrubs or 
student smocks.  

 

2 Procedures for Return of Non Infectious Material   
 Non Surgical Laundry Bin: Dirty fleeces, dog blankets, dog towels, coveralls, foal blankets, etc. 

Items are bagged before being placed in the bin.  

 Rag Bin: Dirty cleaning rags, mop heads, and push broom heads.  

 Tall Grey Bin: Dirty white lab coats (after all personal items are removed from pockets).  

 Surgical Laundry Bin: Dirty scrubs, blue smocks, surgical gowns, surgical drapes, surgical 
towels, and surgical wraps. Items are bagged before placement in the bin.  

 

3 Procedures for Return of Material from Known/Suspected Cases of Infectious Disease   
 Whenever an infectious agent is suspected or known, all laundry, instruments, and equipment 

must be bagged and clearly labeled with the department, contents and suspected/known 
infectious agent. The outside of the bag should be cleaned with A456N.  

 All instruments and equipment from cases of suspected or known infectious disease must be 
cleaned and disinfected with chlorhexidine solution at the point of origin before being bagged 
and transported to Central Supply. The outside of the bag should be cleaned with A456N.  
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Pharmacy Biosecurity SOP Biosecurity SOP (Standard Operation 
Procedures)  
  
1 Return of Medications  

 Pharmacy will accept the return of whole tablets, unopened injectables and medications in 
syringes (oral or injectable) for credit or relabeling.  

 Containers should be wiped down with chlorhexidine solution, dried, and placed in 
ziplock bags for return to Pharmacy.  

 Clinician in charge of a case should consider infectious status of his/her patient when returning 
any unused medication.  

 Carboys may be returned to the Pharmacy for reuse after thorough soap and water cleaning 
and steam cleaning.  

 Autoclaving of carboys is required if they have been used on patients in isolation facilities. 
Carboys must be emptied of all contents prior to returning to the Pharmacy.  

 Discontinued or unneeded medications that should be returned to the Pharmacy for 
appropriate disposal. Medications MUST NOT be disposed of in trash or by flushing down 
drains.  

 

2 Return of Medications from Known or Suspected Infectious Animals   
 Medications or parenteral fluids from animals with known or suspected infectious diseases or 

from the isolation units (small animal, calf, or large animal) may not be returned to the 
Pharmacy for credit at any time. With Pharmacy approval obtained in advance, expensive 
items under unique circumstances may be considered for re-labeling purposes only.  

 At times of increased risk of dissemination of infectious agents, it may be deemed necessary 
to restrict return of products for credit. Thus, it may only be deemed possible to re-label them 
or it may not be possible to return them at all. The decision to implement these precautions 
lies with the Pharmacy stuff and the Director of Biosecurity.  

 
 

Reducing Biosecurity Precautions for a Patient   
 Only the FVM-AUTh Director can give permission to amend precautionary requirements or 

reduce rigor of biosecurity precautions for patients that have an increased risk of contagious 
disease.  

 In general, these decisions will be based upon the suspected disease agent, method of 
transmission, likelihood of persistent shedding or infection, likelihood of exposure to other 
contagious agents while housed in isolation, etc.  

 
 

Companion Animal Intensive Care Unit (ICU) Biosecurity   
 
General considerations for housing patients with infectious/zoonotic diseases in ICU  

 Selected small animal infectious disease patients requiring intensive care may be housed in 
the Companion Animal Intensive Care Unit (ICU) with prior approval of the ICU faculty clinician 
on duty.  

 Patients with proven Salmonella infection, suspected rabies virus infection, clinical signs of 
rabies, suspected or confirmed feline plague, suspected or confirmed canine distemper, 
suspected or confirmed tularemia, feline upper respiratory disease complex, or canine 
infectious tracheobronchitis (kennel cough) including canine influenza should always be 
housed in the Companion Animal Isolation facility.  

 Only the FVM-AUTh Director can give permission to amend precautionary requirements or 
reduce rigor of biosecurity precautions for patients that have an increased risk of contagious 
disease.  

 In general, these decisions will be based upon the suspected disease agent, method of 
transmission, likelihood of persistent shedding or infection, likelihood of exposure to other 
contagious agents while housed in isolation, etc.  
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Communication Requirements for Companion Animal Isolation:   

 Cages must be visibly labeled to identify infectious agents of concern, along with the required 
biosecurity precautions. It is very important to communicate the agent(s) of concern for 
these patients so that all personnel can take appropriate precautions for protecting human 
exposure and to ensure that appropriate cleaning and disinfection procedures are used.  

 

General Management Considerations for Companion Animal ICU:  

 Because of the intensive nature of nursing care provided in ICU, it is critical to strictly adhere 
to barrier nursing and hand hygiene protocols.  

 Stethoscopes and thermometers should be cleaned and disinfected frequently to minimize the 
risk of nosocomial transmission of infectious agents.  

 Minimize the number of personnel handling cases whenever possible.  

 When possible, students assigned to infectious disease cases should not have contact with 
immune suppressed patients elsewhere in the FVM-AUTh. Examples would include leukopenic 
patients, young animals, animals receiving immunosuppressive drugs and patients with 
diabetes mellitus. When caseload demands contact with infectious disease suspects, treat 
other patients before handling infectious cases.  

 Animals requiring hospitalization in ICU and suspected of having an infectious disease will be 
placed in cages as far from other patients as caseload will allow.  

 A footbath will be placed for use by anyone entering the isolation area.  

 Disposable barrier gowns, and gloves, dedicated thermometers and a stethoscope will be 
available for persons coming in contact with the patient.  

 Hospitalized small animal patients with confirmed or suspected infectious diseases should be 
allowed to eliminate in their cages whenever possible. They should NOT be walked in common 
eliminating areas. If patients need to be taken outside, every effort should be made to prevent 
urination or defecation within the hospital.  

 All waste material must be properly disposed and contaminated surfaces in the hospital must 
be appropriately cleaned and disinfected as soon as possible.  

 
Cleaning, disinfection and waste:   

 Immediately clean and disinfect any hospital equipment, gurneys, and examination tables 
after contact with infectious disease suspects, and follow general guidelines for 
hygiene/cleanliness.  

 Clean and disinfect scales and examination tables used during the treatment of infectious 
disease suspects immediately after treatment. Every effort should be made to weigh and treat 
other animals before using communal equipment for infectious disease suspects.  

 Personnel should change any contaminated outerwear after handling infectious disease 
patients.  

 A separate mop and mop bucket will be provided for infectious patients. This bucket should 
remain within the isolation area and be changed daily. 

  After handling the infectious disease patient remove the barrier nursing gown and hang it 
within the isolation area or discard if soiled. Remove and discard gloves, use the footbath and 
wash hands.  

 

Additional Disease Specific Information:   

It is mandatory for all hospitalized patients to undergo diagnostic testing if infection with specific 
contagious or zoonotic agents is a reasonable consideration. Disease for which testing is mandatory 
include Avian Chlamydiosis, Canine Distemper Virus, Canine Influenza Virus, Cryptosporidium, Giardia, 
Leptospirosis, Parvovirus, Plague, Rabies, Tularemia, Salmonella. This diagnostic testing is considered 
essential to case management in the FVM-AUTh and therefore is billed to the client.  

 
• Feline Leukemia Virus and Panleukopenia  

 Feline patients with suspected or confirmed FeLV infection or feline panleukopenia will be 
housed as far from other feline patients as caseload will allow. There will always be at least 1 
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cage and (minimum of 1 meter distance) between FeLV and panleukopenia suspects and other 
cats. Signs should be placed on the cage identifying the suspected pathogen.  

 Students and nurses assigned to the case should not handle other sick felines. When caseload 
does not permit segregation of cases, other feline cases should be handled before handling 
the FeLV or panleukopenia case.  

 

• Canine parvovirus  
 Dogs less than 1.5 years of age with vomiting, diarrhea, and/or leukopenia will be considered 

parvovirus suspects. They will be isolated and walked as described in the general housing rules 
above. Signs should be placed identifying the patient as a “parvo suspect”.  

 A diarrhea screening test (available through the diagnostic laboratory) is strongly 
recommended to evaluate the cases for possible viral pathogens, parasites, and fecal culture. 
When the disease is confirmed, the signage should be changed to “Parvo”  

 When possible, students and nurses assigned to care for parvovirus patients will not have 
contact with other at-risk dogs (under 1.5 years).  

 
• Leptospirosis  

 Patients identified as suspected or confirmed Leptospirosis cases should be segregated and 
isolated as described in the general housing rules above.  

 

• Patients Infected or Colonized with Bacteria Resistant to Important Antimicrobial Drugs  
 Biosecurity personnel should be notified ASAP of any patients infected with bacteria with 

resistance patterns of concern to antimicrobial drugs. This includes incisional or catheter 
related infections as well as gastrointestinal related infections.  

 ICU patients with multiple-drug resistant bacteria will be separated as much as possible from 
other patients. 

 All patients infected with bacteria with important resistance patterns must be managed with 
strict barrier nursing precautions.  

 

Companion Animal Isolation Biosecurity   
 Patients with proven Salmonella infection, suspected rabies virus infection, clinical signs of 

rabies, suspected or confirmed feline plague, suspected or confirmed tularemia or infectious 
respiratory tract disease should always be housed in the Companion Animal Isolation facility.  

 Clients are never allowed to visit animals housed in small animal isolation, and when 
appropriate should be discouraged from entering the critical care unit. Εxceptions to this 
visitation rule may be granted under extraordinary circumstances, such as when patients are 
to be euthanized.  

 

Reducing Biosecurity Precautions for a Patient Housed in Isolation   
 Only the FVM-AUTh Director can give permission to amend precautionary requirements or 

reduce rigor of biosecurity precautions for patients that have an increased risk of contagious 
disease.  

 Only the FVM-AUTh Director can give permission to move patients from Isolation to other 
areas in the hospital.  

 In general, these decisions will be based upon the suspected disease agent, method of 
transmission, likelihood of persistent shedding or infection, likelihood of exposure to other 
contagious agents while housed in isolation, etc.  

 

Guidelines for Managing Patients in Companion Animal Isolation 
 Minimize the number of personnel handling cases in isolation. Only the student and staff 

members directly responsible for the patient should enter isolation. Clients are not permitted 
to visit patients in isolation.  

 Before and after examining each patient, hands must be washed with soap and water or 
cleaned with alcohol-based hand sanitizer.  

 Clean exam gloves must be worn at all times when working in the isolation ward.  
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 Gloves should be changed after handling any doors, equipment, etc., associated with the 
isolation unit.  

 Surfaces or equipment contaminated by feces, other secretions or blood must be cleaned and 
disinfected immediately by personnel in charge of the patient.  

 Special care must be taken to prevent contamination of the isolation environment by dirty 
hands, gloves, or shoes.  

 Environmental hygiene is the responsibility of all personnel working in the isolation unit. Do 
not wait for a technician or other personnel to clean. Assist with general cleanup and 
maintenance whenever possible.  

 When possible, students assigned to infectious disease cases should not have contact with 
immune suppressed patients elsewhere in the FVM-AUTh. Examples would include leukopenic 
patients, young animals, animals receiving immunosuppressive drugs and patients with 
diabetes mellitus. When caseload demands contact with infectious disease suspects, treat 
other patients before handling infectious cases.  

 Do not use your own stethoscope, or bring any other equipment in to isolation.  

 The discharge status of the patient should be clearly marked on the marker board on the door 
to alert the clinician to disinfect the cage.  

 

Care for Patients in the Isolation Ward   

 Only the clinicians and students responsible for patient care should enter isolation.  
 The appropriate barrier precautions  must be worn.  

 The primary clinician is responsible at all times, for ensuring that patients are receiving 
appropriate care. Students may be asked to assist with this effort but the ultimate 
responsibility for patient care lies with the primary clinician assigned to the case.  

 

Admitting a Patient to Companion Animal Isolation 
 Put on appropriate barrier protection  before entering isolation. The specific requirements for 

barrier precautions will depend on the disease suspected or known to be involved in this case.  

 Put a clean, clear plastic garbage bag in the garbage bin, (located in isolation)  

 In order to minimize the number of personnel handling cases in isolation, the primary clinician 
and student should be prepared to perform all physical examinations and treatments 
themselves. If necessary, the primary clinician may assign additional students and staff to help.  

 
After Attending to Patient   

 Remove gown and hang it on the wall, or discard if soiled or ripped.  

 Remove and discard booties, cap, mask, and then gloves.  

 Use sink in the medicine pit to wash your hands, return to disinfect any surfaces (doorknobs 
etc.) that were contaminated.  

 

Discharge of Isolation Patients and Breakdown of the Room Prior to Disinfection:   

 Throw away ALL disposables, using sharps contains for the disposable sharps.  

 Clean all counters with disinfectant.  

 Disinfect all bowls and place them in the dishwasher.  

 Disinfectant all medical equipment.  

 Fluid Pump: throw plastic away and spray and wipe down the fluid pump with disinfectant.  

 Oxygen cage: Disconnect the bubbler, empty water and disinfect the bottle, soak tubing in 
disinfectant, rinse and dry the bottle and put the unit back together.  
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Μονάδα Χειρουργικής  

και Μαιευτικής των Ζώων Συντροφιάς 
 
 
 

Companion Animal Biosecurity SOP (Standard Operation Procedures) 
 

It is essential that all students, clinicians and staff be familiar with the basics of hygiene and personal 
protection. All persons working in the: Obsetrics and Surgery Unit, Anaesthesiology and Intensive Care 
Unit and Imaging Diagnostics Unit (Companion Animal Clinic) are responsible for maintaining 
cleanliness of the facility. 
Please review the guidelines presented in the general section of the Biosecurity SOP 
(http://www.vet.auth.gr/bio_guidelines.pdf)  
 
Attire for Inpatient and Outpatient Areas of the Companion Animal Clinic   

 All personnel are required to wear clean professional attire, clean protective outer garments, 
and clean, appropriate footwear at all times when working in outpatient areas of the: Obsetrics 
and Surgery Unit, Anaesthesiology and Intensive Care Unit & Imaging Diagnostics Unit.  

 Approved section uniforms that are dedicated for hospital use are an acceptable alternative 
to wearing protective outer garments by staff and faculty.  

 Protective outer garments (smock, lab coat, etc) and shoes should be changed or cleaned and 
disinfected whenever they become soiled with feces, urine, blood, nasal exudates or other 
bodily fluid. Thus it is a good idea to have an extra outer garment available for use.  

 Personnel must wear closed toe footwear and must be willing to disinfect footwear while 
working. This provides a good check regarding suitability (are you willing to immerse them on 
a footmat!?).  

 The FVM-AUTh recommends the use of hospital dedicated attire for all personnel in order to 
decrease the risk of carrying infectious agents home where people or animals may be exposed.  

 
General Cleanliness and Hygiene:  Maintaining hospital cleanliness and appropriate personal 
hygiene are responsibilities of ALL personnel working in the Companion Animal Clinic (Obsetrics and 
Surgery Unit, Anaesthesiology and Intensive Care Unit & Imaging Diagnostics Unit).  

 Hands must be washed or cleaned with an alcohol-based hand sanitizer prior to, and after 
examining each patient.  

 Clean exam gloves should be worn when handling high-risk patients (i.e. infectious disease 
suspects).  

 Surfaces or equipment contaminated by feces, secretions, or blood must be cleaned and 
disinfected immediately by personnel in charge of the patient. This is especially important 
regarding patients known or suspected of shedding important infectious disease agents.  

 Clean and disinfect all equipment between patients (muzzles, specula, forceps, etc) using 70% 
isopropyl alcohol or 0.5% chlorhexidine available in various areas. Alternatively, clean 
equipment can be returned to Central Supply for sterilization when appropriate.  

 Students are expected to carry some of their own equipment (e.g. scissors, clipper blades, 
thermometers, leash, stethoscope, percussion hammer, penlight and hemostat), and it is 
critical that these supplies are routinely cleaned and disinfected.  

 If fleas or ticks are found on an animal, treat the animal with Frontline spray from pharmacy 
and bill to the client. 

 Notify Animal Care of the parasite (7-1223) and do not use the room until appropriate 
cleaning and disinfection occurs.  

 Ticks found on any animals should be taken to Parasitology (in the Laboratory of Parasitology 
and Parasitic Diseases) in a sealed container for immediate identification.  

 
Food and Beverages   

 Food and beverages may only be stored and consumed on the first floor in rounds rooms but 
specifically are not allowed to be stored or consumed in patient care areas.  

 Patients are not allowed in any areas where food and beverages are allowed to be stored or 
consumed, and specifically are not allowed in any rounds rooms.  
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 Food and beverages should be sealed in non-spill containers and be stored in backpacks in the 
cubbyholes. Do not leave food out for long periods as this promotes bacterial growth and the 
occurrence of foodborne illness.  

 Refrigerators used to store food or medications for patients must not be used to store food or 
beverage intended for human use.  

 
General Set-up for Inpatients   

 Client beds, blankets, collar tags and leash should be returned to the owner (they get lost, 
soiled and may become contaminated). Laundry service is not available for client blankets.  

 Locate a clean cage in the ward designated for the service you are on.  
 Prepare a cage card with the client/patient information and the student/clinician names.  
 Suspected or confirmed infection status is to be written on the cage card immediately upon 

occupancy.  
 Place pertinent signs on cage with important information for animal care attendants, (i.e. 

“Student Will Feed,” “Blanket at all times,” “Caution—Will Bite,” etc.)  
 Diets containing raw meat or bones are not allowed to be fed or stored in any form at the 

FVM-AUTh regardless of diets that are routinely fed in the home environment.  
 Provide fresh water, unless otherwise indicated by clinician.  
 Do not move animals from cage to cage—clean the cage or run and return the patient to the 

same cage or run.  
 When the patient is discharged, throw cage card into the cage to indicate the animal is gone.  
 To save a cage for returning day patients, write "Save cage until XXXX" on the cage-card and 

note the last date the cage will be used.  
 
Please review the guidelines for managing patients in Companion Animal ICU & Isolation presented in 
the general section of the Biosecurity SOP (http://www.vet.auth.gr/) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.vet.auth.gr/
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Μονάδα Αναισθησιολογίας και Εντατικής Θεραπείας 

FACULTY OF VETERINARY MEDICINE A.U.TH. 

Companion Animal Clinic 

Anaesthesia and Intensive Care Unit 
 

1. Guidelines for Perioperative Management of Small Animal Patients:  
 

 Perioperative management of patients can greatly influence the likelihood of incisional or 

other nosocomial infections. As such, basic management procedures should always 

emphasize the use of barrier nursing precautions, maximizing separation between 

patients.  

 Standards for personnel, patient, and environmental hygiene in the surgical and 

perioperative areas should be among the highest. Basic guidelines are described in the 

general section of the Biosecurity Standard Operation Procedures (SOP) 

(http://www.vet.auth.gr/bio_guidelines.pdf). 

 Hands must be washed or hand sanitizer used between all patient contacts. Hands should 

also be washed after patient contact to prevent contamination of hand-contact surfaces 

(e.g., doors, counter tops, equipment, etc). An alternative is to use exam gloves as a barrier 

nursing precaution and to discard gloves after each patient contact.  

 Hands should also be washed or clean exam gloves must be worn whenever catheters or 

endotracheal tubes are being placed.  

 Faecal material should be removed immediately from the anaesthesia prep area or other 

areas of the surgical facility. 

 Surfaces or equipment contaminated by faeces, secretions, or blood must be cleaned and 

disinfected immediately by personnel in charge of the patient. This is especially important 

regarding patients known or suspected of shedding important infectious disease agents.  

 Equipment such as muzzles, crash cages, clipper blades, endotracheal tubes, etc., will be 

cleaned and disinfected between uses.  

 Routine (e.g., daily) environmental cleaning and disinfection should be carried out in a 

rigorous manner following prescribed protocols.  

 

 

2. Guidelines for Anaesthesia Induction Area:   

 

 Anaesthesia request forms should be completed the day prior to procedures when 

possible. All known or suspected contagious diseases should be clearly noted on the 

request form.  

 Do not clip the surgery site of patients prior to the day that procedures are scheduled. This 

predisposes to colonization of incisional sites with potentially pathogenic bacteria.  

 Patients should be bathed the day before operation or prior to entering the anaesthesia 

induction area. Students assigned to the case should take primary responsibility for 

ensuring that this is completed if required.  

http://www.vet.auth.gr/bio_guidelines.pdf
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 Whenever possible, dogs have completed a walk on leash before referred to the 

preparation room. Students’ should take primary responsibility for ensuring that this is 

completed.  

 All animals have the external parasites removed the day before scheduled operations, 

when antiparasitic prevention is not current.  

 Surgical patients will be delivered to the anaesthesia prep area one hour prior to scheduled 

procedures (i.e., scheduled table time), and placed in a cage until the time of induction.  

 Hanging from the door of the prep room cages appropriate instructions (e.g. aggressive 

dog, unable to open mouth e.tc.) are imperative for the personnel’s and patient’s safety. 

 Prepare the IV catheter site aseptically and place the catheter using aseptic technique 

before premedication whenever possible. Clean exam gloves must be worn for this 

procedure.  

 Apply of pre-emptive analgesia whenever is required.   

 Be sure that central scavenging system for anaesthetic gases in running before any 

anaesthesia administration.  

 

3. Guidelines for Postoperative Activities:   

 

 Small Animal patients must be returned to the surgery wards as soon as it is safe after 

recovery to reduce the amount contamination in the recovery cages, and to provide 

sufficient time for recovery cages’ cleaning.  

 Patient transport tables and recovery cages must be cleaned and disinfected between 

uses.  

 Students should take primary responsibility for ensuring that the previous two guidelines 

are completed. 

 The oxygen insufflation hose used in recovery must be cleaned of debris with soap and 

water, soaked in antiseptic solution and rinsed, or the probe discharged between cases.  

 Anaesthesia machines must be cleaned and disinfected between cases:  

 Valves and domes will be cleaned with water and dried.  

 Y-pieces and reservoir bags will be rinsed thoroughly, soaked in antiseptic solution for a 

minimum of 15 minutes after each use, then thoroughly rinsed and dried before the next 

use.  

 Y-piece adapters will be cleaned with soap and water, soaked in chlorhexidine solution 

(allowing 15 min contact time) and rinsed after each use.  

 Anaesthesia circuits must change between patients. 

 

4. General Management Considerations for Intensive Care Unit (ICU):  
 

 Patients with known infectious disease don’t enter the ICU. They are treated at the 

Companion Animal Isolation housing area. 

 Students assigned to suspected infectious disease cases should not have contact with 

immune suppressed patients elsewhere in the FVM. Examples would include leukopenic 

patients, young animals, animals receiving immunosuppressive drugs and patients with 

diabetes mellitus. When caseload demands contact with infectious disease suspects, treat 

other patients before handling infectious cases. All waste material must be properly 
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disposed and contaminated surfaces in the hospital must be appropriately cleaned and 

disinfected as soon as possible. Biosecurity Personnel must be notified ASAP whenever 

patients with contagious diseases are admitted to ICU.  

 Because of the intensive nature of nursing care provided in ICU, it is critical to strictly 

adhere to barrier nursing and hand hygiene protocols.  

 Stethoscopes and thermometers should be cleaned and disinfected frequently to minimize 

the risk of nosocomial transmission of infectious agents. Other instruments and equipment 

owned by personnel (e.g., hemostats, scissors, etc) may be carried and used on multiple 

patients, but they must be cleaned and disinfected between patients using 70% isopropyl 

alcohol or 0.5% chlorhexidine available in various areas.  

 Minimize the number of personnel handling cases whenever possible.   

 Hospitalized small animal patients with confirmed or suspected infectious diseases should 

be allowed to urinate and defecate in their cages whenever possible. They should NOT be 

walked in common eliminating areas. If patients need to be taken outside, every effort 

should be made to prevent urination or defecation within the hospital. A disinfectant 

should be carried and used to clean urine or faecal accidents.  

 Visitors must adhere to all barrier nursing requirements that apply to their animals in order 

to touch the animals or enter the unit. 

 All visitors should be instructed to thoroughly wash their hands after leaving inpatient 

areas. 

 A student, clinician, or nurse should escort visitors to their animals in ICU.  

 

5. Companion Animal Surgery/Anaesthesia Cases with Suspect Contagious Disease:  
 

 Surgery on animals with suspected infectious diseases should be avoided when possible. 

When absolutely necessary, surgery will be performed on animals suspected of having 

contagious diseases at the end of the day to minimize exposure of other patients.  

 It is the primary clinician's responsibility to notify anaesthesia and small animal surgery 

about impending surgery on animals with potential infectious diseases (particularly 

respiratory, gastrointestinal, and multiple-antibiotic resistant bacterial infections).  

 The animal should be pre-medicated in the Companion Animal Isolation housing area.  

 Transport to anaesthesia prep should occur just prior to induction. A transport cage should 

be used to minimize hospital contamination.  

 A remote induction and prep table should be used.  

 An operating room with minimal cross traffic should be selected.  

 After surgery, contaminated outwear should be placed in plastic bags, marked with the 

suspected infectious disease agent, and returned to Central Supply.  

 All contaminated areas must be cleaned and disinfected immediately following the 

procedure.  

 All contaminated instruments and equipment must be cleaned and disinfected, and placed 

in a plastic bag marked with the suspected agent prior to returning to Central Supply for 

sterilization.  

 Patients shall recover from anaesthesia in Isolation when possible.  
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 The surgical suite must be immediately cleaned and disinfected.  

 All individuals contacting the animal must wash hands carefully and remove contaminated 

clothing prior to handling other animals.  

 

 

1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΖΩΩΝ 

 

•   Η περιεγχειρητική διαχείριση των ασθενών μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την 

πιθανότητα εμφάνισης νοσοκομειακών μολύνσεων. Για τον λόγο αυτό κατά τις βασικές 

διαδικασίες διαχείρισης των ζώων θα πρέπει να δίνεται έμφαση στη χρήση νοσοκομειακής 

φροντίδας που μεγιστοποιεί τον διαχωρισμό μεταξύ των ασθενών. 

•   Το επίπεδο της υγιεινής του προσωπικού, των ασθενών και του περιβάλλοντος των 

χειρουργικών και των περιεγχειρητικών χώρων, θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα υψηλό. Οι 

βασικές οδηγίες αυτές περιγράφονται στο γενικό μέρος της Biosecurity Standard Operation 

Procedures (SPO)  (http://www.vet.auth.gr/bio_guidelines.pdf) 

•   Τα χέρια θα πρέπει να πλένονται ή να χρησιμοποιείται ειδικό αντισηπτικό διάλυμα 

ανάμεσα από κάθε επαφή με ασθενείς. Επιπλέον το πλύσιμο των χεριών θα πρέπει να 

γίνεται μετά από κάθε επαφή με ασθενή ώστε να αποφευχθεί η μόλυνση των διαφόρων 

επιφανειών (π.χ. πόρτες, πάγκοι εργασίας, εξοπλισμός κτλ). Μία εναλλακτική λύση θα 

μπορούσε να είναι η χρήση εξεταστικών γαντιών, τα οποία θα απορρίπτονται μετά το 

πέρας της εξέτασης του κάθε ασθενή. 

•   Το πλύσιμο των χεριών ή η χρήση εξεταστικών γαντιών θα πρέπει να γίνεται πριν την 

τοποθέτηση καθετήρων ή ενδοτραχειακών σωλήνων. 

•   Τα κόπρανα θα πρέπει να απομακρύνονται άμεσα από τον χώρο προετοιμασίας της 

αναισθησίας ή από τους άλλους χώρους της χειρουργικής πτέρυγας. 

•   Οι επιφάνειες ή οι εξοπλισμοί που έχουν μολυνθεί από κόπρανα, εκκρίματα ή αίμα θα 

πρέπει να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται άμεσα από το προσωπικό που είναι 

υπεύθυνο για τον εκάστοτε ασθενή. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό ιδίως στους ασθενείς 

που είναι ύποπτοι ή πάσχουν από κάποια λοιμώδη μεταδοτική ασθένεια. 

•   Εξοπλισμός όπως φίμωτρα, κλουβιά μεταφοράς, κοπτικά κουρευτικών μηχανών, 

τραχειοσωλήνες κτλ. θα πρέπει να  καθαρίζονται και να απολυμαίνονται μεταξύ των 

χρήσεων. 

•   Δραστικός καθαρισμός του περιβάλλοντος εργασίας και απολύμανση αυτού θα πρέπει 

να γίνεται καθημερινά σύμφωνα με το αντίστοιχο πρωτόκολλο. 

 

 

 

 

 

http://www.vet.auth.gr/bio_guidelines.pdf
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2.  ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΩΡΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ 

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ.   

 

•   Τα παραπεμπτικά χορήγησης αναισθησίας θα πρέπει να συμπληρώνονται από την 

προηγούμενη ημέρα, όταν αυτό είναι δυνατό. Κάθε υποψία ή ύπαρξη μεταδοτικού 

νοσήματος θα πρέπει να σημειώνεται στο παραπεμπτικό. 

•   Το χειρουργικό πεδίο των ασθενών δεν θα πρέπει να κουρεύεται πριν την ημέρα που 

είναι προγραμματισμένη η χειρουργική επέμβαση καθώς αυτό προδιαθέτει στην αποίκιση 

της περιοχής από πιθανώς παθογόνα βακτήρια. 

•   Οι ασθενείς θα πρέπει να πλένονται πριν την χειρουργική επέμβαση ή προτού εισέλθουν 

στο χώρο της προετοιμασίας της αναισθησίας. Οι φοιτητές που έχουν αναλάβει κάθε το 

εκάστοτε περιστατικό θα πρέπει να είναι υπεύθυνοι, για την εκτέλεση της διαδικασίας όταν 

αυτό απαιτείται. 

•   Τα σκυλιά θα πρέπει να έχουν βγει βόλτα πριν μεταφερθούν στον χώρο προετοιμασίας, 

όταν αυτό είναι εφικτό. Οι φοιτητές που έχουν αναλάβει το περιστατικό θα πρέπει να είναι 

υπεύθυνοι εκτέλεσης της διαδικασίας αυτής, όταν αυτή απαιτείται. 

•   Όλα τα ζώα θα πρέπει να αποπαρασιτώνονται την προηγούμενη από την ημέρα της 

προγραμματισμένης χειρουργικής επέμβασης, όταν η προληπτική παρασιτοκτόνος 

θεραπεία δεν γίνεται συστηματικά. 

•   Οι χειρουργικοί ασθενείς θα πρέπει να παραδίδονται στο χώρο της προετοιμασίας μία 

ώρα πριν την προγραμματισμένη επέμβαση και να τοποθετούνται σε κλουβί μέχρι την 

στιγμή της χορήγησης της αναισθησίας. 

•   Μπροστά από κάθε κλουβί, στον χώρο της προετοιμασίας, θα πρέπει να αναρτώνται 

σαφείς οδηγίες ( π.χ. επιθετικό ζώο, αδυναμία διάνοιξης στόματος κτλ), οι οποίες είναι 

επιβεβλημένες για την ασφάλεια τόσο του προσωπικού όσο και των ζώων. 

•   Η τοποθέτηση του φλεβοκαθετήρα θα πρέπει να γίνεται μετά από αντισηψία της 

περιοχής και με όσο το δυνατόν πιο άσηπτες συνθήκες. Προτιμάται η τοποθέτηση του 

φλεβοκαθετήρα πριν την χορήγηση της προνάρκωσης, όταν αυτό είναι δυνατό. Καθαρά 

εξεταστικά γάντια θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για την εφαρμογή της τεχνικής αυτής. 

•   Εφαρμόζεται προεγχειρητική αναλγησία όταν αυτή κρίνεται απαραίτητη. 

•   Επιβεβαιώστε ότι το σύστημα απομάκρυνσης των αναισθητικών αερίων είναι σε 

λειτουργία πριν την χορήγηση της αναισθησίας. 

 

3. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ  

 

•   τα ασθενή ζώα πρέπει να επιστρέφουν στο νοσηλευτήριο όσο το δυνατόν συντομότερα, 

μετά την πλήρη ανάνηψή τους, έτσι ώστε να μειωθεί η πιθανότητα μόλυνσης  στους 

κλωβούς ανάνηψης και να εξασφαλιστεί ο απαραίτητος  χρόνος για τον καθαρισμό των 

τελευταίων. 

•   Τα φορεία και οι κλωβοί φύλαξης θα πρέπει να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται 

μεταξύ των  χρήσεων. 

•   Για την εκπλήρωση των παραπάνω οδηγιών υπεύθυνοι καθίστανται  οι φοιτητές. 

•   Οι μάσκες οξυγόνου  που χρησιμοποιούνται κατά την ανάνηψη πρέπει να καθαρίζονται 

με νερό και σαπούνι, να εμβαπτίζονται σε αντισηπτικό διάλυμα και να ξεπλένονται. 

•   Οι αναισθητικές μηχανές  θα πρέπει να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται μετά από 
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κάθε χρήση: 

- οι βαλβίδες  πρέπει να καθαρίζονται με νερό και να στεγνώνονται.  

- τα συνδετικά Y και  οι ασκοί  πρέπει να ξεπλένονται επιμελώς, να εμβαπτίζονται σε 

αντισηπτικό διάλυμα για τουλάχιστον 15  λεπτά μετά από κάθε χρήση, να ξεπλένονται 

πλήρως και να στεγνώνονται πριν από κάθε νέα χρήση. 

- τα σημεία σύνδεσης των Y-συνδετικών πρέπει να καθαρίζονται με νερό και σαπούνι, να 

εμβαπτίζονται σε διάλυμα χλωρεξιδίνης (επιτρεπόμενος χρόνος επαφής 15 λεπτά) και να 

ξεπλένονται μετά από κάθε χρήση. 

- πρέπει να γίνεται αλλαγή των αναισθητικών κυκλωμάτων μετά από κάθε χρήση. 

 

4. ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ  

 

•   Οι ασθενείς οι οποίοι πάσχουν από κάποιο λοιμώδες νόσημα δεν πρέπει να εισάγονται 

στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Η νοσηλεία τους γίνεται στο νοσηλευτήριο Λοιμωδών. 

•   Οι φοιτητές στους οποίους έχει ανατεθεί περιστατικό ύποπτο για λοιμώδες νόσημα δεν 

πρέπει να έρχονται σε επαφή με ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς (π.χ. ασθενείς που 

πάσχουν από λευκοπενία, νεαρά ζώα, ζώα στα οποία χορηγείται ανοσοκατασταλτική 

θεραπεία και ασθενείς που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη). Σε περίπτωση φόρτου 

εργασίας, οι ασθενείς που δεν πάσχουν από λοιμώδη νοσήματα έχουν προτεραιότητα 

έναντι αυτών που είναι ύποπτοι λοιμωδών νοσημάτων. Τα απορρίμματα πρέπει να 

τοποθετούνται στους κατάλληλους κάδους  και όλες οι επιφάνειες της κλινικής να 

καθαρίζονται και να απολυμαίνονται. Το προσωπικό το υπεύθυνο για τη βιοασφάλεια 

πρέπει να ενημερώνεται το συντομότερο δυνατόν για την εισαγωγή στην Μονάδα 

Εντατικής θεραπείας ζώων που πάσχουν από κάποιο λοιμώδες νόσημα. 

•   Λόγω της φύσης της νοσηλείας που παρέχεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπεία είναι 

απαραίτητη η τήρηση των κανόνων υγιεινής.  

•   Το συχνό καθάρισμα και η απολύμανση στηθοσκοπίων και θερμόμετρων μειώνει τον 

κίνδυνο νοσοκομειακής μετάδοσης μολυσματικών παραγόντων. Τα εργαλεία του 

προσωπικού (π.χ. λαβίδα, ψαλίδι) μπορούν να χρησιμοποιούνται σε διαφορετικούς 

ασθενείς, αρκεί να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται μετά από κάθε χρήση. 

•   Ο αριθμός του προσωπικού που διαχειρίζεται το κάθε περιστατικό πρέπει, όπου είναι 

δυνατό να μειώνεται στο ελάχιστο. 

•   Τα ζώα τα οποία είναι ύποπτα ή πάσχουν από κάποιο λοιμώδες νόσημα πρέπει να 

ουρούν και να αφοδεύουν εντός των κλωβών φύλαξής τους όταν αυτό είναι δυνατό 

και  ΔΕΝ πρέπει να βγαίνουν βόλτα στον ίδιο χώρο με τα υπόλοιπα ζώα. Εάν οι ασθενείς 

πρέπει να μεταφερθούν εκτός των κλωβών φύλαξης, πρέπει να ληφθεί μέριμνα έτσι ώστε 

να αποφευχθεί τυχών ούρηση ή αφόδευση εντός της κλινικής. Σε περίπτωση ατυχήματος 

πρέπει να ακολουθήσει καθαρισμός και απολύμανση. 

•   Οι επισκέπτες πρέπει να τηρούν τους κανόνες υγιεινής που εφαρμόζονται στα ζώα τους, 

για να μπορέσουν να εισέλθουν στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας  

•   Οι επισκέπτες πρέπει να πλένουν τα χέρια τους κατά την έξοδό τους από την Κλινική. 

•   Οι επισκέπτες πρέπει να συνοδεύονται στα ζώα τους, που νοσηλεύονται στην Μονάδα 

Εντατικής Θεραπείας, από το προσωπικό της κλινικής ή από κάποιο φοιτητή. 
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5. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ/ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ 

ΥΠΟΠΤΑ ΛΟΙΜΩΔΟΥΣ ΝΟΣΗΜΑΤΟΣ 

  

•   Η χειρουργικές επεμβάσεις σε ζώα ύποπτα λοιμώδους νοσήματος θα πρέπει να 

αποφεύγονται όποτε είναι δυνατό. Σε περιπτώσεις που η χειρουργική επέμβαση είναι 

απολύτως απαραίτητη, αυτή θα διενεργείται στο τέλος της ημέρας ώστε να 

ελαχιστοποιηθεί η έκθεση στο λοιμογόνο παράγοντα των υπολοίπων ασθενών. 

•   Είναι υποχρέωση του υπεύθυνου κλινικού να ενημερώσει τα τμήματα αναισθησιολογίας 

και χειρουργικής ζώων συντροφιάς για επικείμενη χειρουργική επέμβαση σε ζώο ύποπτο 

λοιμώδους νοσήματος ( ειδικά σε περιπτώσεις λοιμώξεων του αναπνευστικού και του 

γαστρεντερικού συστήματος, καθώς και πολυανθεκτικών βακτηριακών λοιμώξεων). 

•   Η προαναισθητική αγωγή θα πρέπει να χορηγείται στο ζώο στο χώρο του νοσηλευτηρίου 

λοιμωδών νοσημάτων. 

•   Η μεταφορά του ζώου στον χώρο της   προετοιμασίας της αναισθησίας θα πρέπει να 

γίνεται ακριβώς πριν την εγκατάσταση της αναισθησίας, και για τη μεταφορά πρέπει να 

χρησιμοποιείται κλωβός μεταφοράς  κατοικιδίων για να ελαχιστοποιηθεί η επιμόλυνση της 

κλινικής. 

•   Για την εγκατάσταση της αναισθησίας και την προετοιμασία του ζώου θα πρέπει να 

χρησιμοποιείται ένα απομονωμένο τραπέζι. 

•   Για την χειρουργική επέμβαση θα πρέπει να επιλεγεί το χειρουργείο με τη λιγότερη 

δυνατή διέλευση προσωπικού. 

•   Μετά το τέλος της χειρουργικής επέμβασης, τα ενδύματα που έχουν επιμολυνθεί θα 

πρέπει να απορρίπτονται σε πλαστικές σακούλες, οι οποίες επισημαίνονται με τον πιθανό 

λοιμογόνο παράγοντα και επιστρέφονται στο παρασκευαστήριο. 

•   Αμέσως μετά από οποιονδήποτε χειρισμό θα πρέπει να καθαρίζονται και να 

απολυμαίνονται όλοι οι επιμολυσμένοι χώροι. 

•   Ολόκληρος ο εξοπλισμός και όλα τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν θα πρέπει να 

καθαρίζονται και να απολυμαίνονται, να τοποθετούνται σε πλαστικές σακούλες οι οποίες 

επισημαίνονται με τον πιθανό λοιμογόνο παράγοντα και να επιστρέφονται στο 

παρασκευαστήριο για αποστείρωση. 

•   Η ανάνηψη του ζώου από την αναισθησία θα πρέπει να γίνεται στο νοσηλευτήριο των 

λοιμωδών νοσημάτων, όποτε αυτό είναι δυνατό. 

•   Ο χώρος του χειρουργείου θα πρέπει να καθαρίζεται και να απολυμαίνεται αμέσως μετά 

το τέλος της χειρουργικής επέμβασης. 

•   Οποιοσδήποτε ήρθε σε επαφή με το ζώο θα πρέπει να πλένει σχολαστικά τα χέρια του 

και να αφαιρεί τα επιμολυσμένα είδη ρουχισμού προτού έρθει σε επαφή με άλλο ζώο. 
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ΒΙΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ 

(DIAGNOSTIC IMAGING BIOSECURITY SOP) 

1. Γενικές αρχές 

Οι απεικονιστικές εξετάσεις δεν θα πρέπει να εκτελούνται σε ζώα ύποπτα λοιμώδους 

ασθένειας, εκτός εάν θεωρούνται απαραίτητες και, όταν είναι δυνατό, να 

εκτελούνται στο τέλος του ωραρίου. Η ενημέρωση της Μονάδας Απεικονιστικής 

Διαγνωστικής (ΜΑΔ) για τις διαδικασίες που θα πρέπει να ακολουθηθούν ώστε να 

αποφευχθεί η διασπορά λοιμωδών νοσημάτων από ζώα με πιθανές μολυσματικές 

ασθένειες (κυρίως λοιμώξεις του αναπνευστικού και του γαστρεντερικού καθώς και 

μικροβιακές λοιμώξεις που ανθίστανται σε αντιβιοτικά ευρέως φάσματος), είναι 

πρωταρχική ευθύνη του κλινικού γιατρού. 

 Η ευθύνη για το προσωπικό που ασχολείται με την απεικονιστική 

διαγνωστική ασθενών ζώων που νοσούν από λοιμώδη νοσήματα με υψηλό 

κίνδυνο μετάδοσης της νόσου, ανήκει αποκλειστικά στους κλινικούς 

γιατρούς που είναι υπεύθυνοι για τη φροντίδα του ασθενούς ζώου. Στα 

παραπεμπτικά των απεικονιστικών εξετάσεων θα πρέπει να αναφέρεται με 

σαφήνεια ο πιθανός κίνδυνος μόλυνσης. 

 Η οργάνωση της μεταφοράς του ζώου για απεικονιστικές εξετάσεις, ο 

προστατευτικός ρουχισμός (ποδιές, γάντια) και οι διαδικασίες που πρέπει να 

ακολουθούνται, είναι ευθύνη του υπεύθυνου κλινικού. 

 Οι εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός πρέπει να καθαρίζονται και να 

απολυμαίνονται το συντομότερο δυνατό. Το προσωπικό της ΜΑΔ θα πρέπει 

να επιβλέπει ή και να εκτελεί τον καθαρισμό και την απολύμανση του 

ακτινολογικού εξοπλισμού. 

 Τα χέρια πρέπει να πλένονται μεταξύ των περιστατικών, ανεξάρτητα από 

την ύπαρξη ή όχι μολυσματικής νόσου. 

 Ο εκτεθειμένος στο μολυσματικό αίτιο προστατευτικός ρουχισμός θα πρέπει 

να τοποθετείται μέσα σε σάκους, με επισήμανση του ύποπτου μολυσματικού 

παράγοντα και να επιστρέφεται στις ειδικές εγκαταστάσεις για την εξυγίανση 

του. 

 Όλοι όσοι έρχονται σε επαφή με το άρρωστο ζώο θα πρέπει να πλένουν τα 

χέρια τους προσεκτικά, όταν ολοκληρωθεί η εξέταση. 

 Μετά το τέλος της απεικονιστικής εξέτασης των πιθανά μολυσμένων ζώων, 

ο χώρος ακτινογράφησης πρέπει να παραμένει κλειστός και να τοποθετείται 

σήμα για ειδική απολύμανση από το αρμόδιο τμήμα. 
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 Ο αριθμός των ατόμων που εμπλέκονται σε απεικονιστικές εξετάσεις στις 

οποίες χρησιμοποιούνται φορητές ακτινολογικές μονάδες, πρέπει να είναι το 

δυνατόν περιορισμένος. 

 Όλο το προσωπικό που απασχολείται στη ΜΑΔ πρέπει να φέρει ατομικά 

δοσίμετρα και να έχει την κατάλληλη εκπαίδευση. 

2. Περιστατικά μικρών ζώων 

 Αν το ζώο είναι ύποπτο για μολυσματική νόσο θα πρέπει να παραμένει στον 

ειδικό χώρο νοσηλείας του μέχρι να ετοιμαστεί ο χώρος για την 

απεικονιστική του διερεύνηση. 

 Ένα κλουβί ταξιδιού ή μεταφοράς θα πρέπει να χρησιμοποιείται για τη 

μεταφορά του ζώου, έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθεί η επαφή του με τον 

υπόλοιπο χώρο των κλινικών. 

3. Περιστατικά μεγάλων ζώων 

 Θα πρέπει να χρησιμοποιείται, όταν αυτό είναι δυνατό, φορητό ακτινολογικό 

μηχάνημα για την ακτινογράφηση ζώων, στα οποία γνωρίζουμε ή 

υποπτευόμαστε την ύπαρξη λοιμώδους νοσήματος 

 Τα μικρά μηρυκαστικά θα πρέπει να μεταφέρονται στη ΜΑΔ με καροτσάκι 

μεταφοράς ή φορείο, αν αυτό είναι δυνατό. 

 Το προσωπικό της ΜΑΔ κατά την είσοδό του στην Κλινική Μεγάλων Ζώων 

θα πρέπει να ακολουθεί το πρωτόκολλο ενδυμασίας που απαιτείται για το 

χώρο αυτό. 

 

4. Χώρος και εξοπλισμός ακτινογράφησης  

 Να πραγματοποιείται ψεκασμός ή σφουγγάρισμα του πατώματος με το κατάλληλο 

απολυμαντικό (πχ διάλυμα Vircon-Α456Ν), μετά από περιστατικό ύποπτο λοιμώδους 

νοσήματος. 

 Οι ποδιές και τα γάντια μολύβδου πρέπει να ψεκάζονται με το κατάλληλο 

διάλυμα, μετά από τη χρήση τους σε περιστατικό ύποπτο λοιμώδους 

νοσήματος. 

 Τα καλύμματα μολύβδου θα πρέπει να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται 

κάθε εβδομάδα με διάλυμα χλωρεξιδίνης. 

  Όλος ο εξοπλισμός θα πρέπει να καθαρίζεται και να απολυμαίνεται 

καθημερινά με διάλυμα χλωρεξιδίνης. 

 Ο χώρος εκτέλεσης εξετάσεων μαγνητικής τομογραφίας θα πρέπει να 

καθαρίζεται κάτω από την αυστηρή επίβλεψη των τεχνικών της μαγνητικού 

τομογράφου, έτσι ώστε να λαμβάνονται οι απαραίτητες προφυλάξεις 

ασφαλείας. 
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Βιοασφάλεια Κλινικής Παραγωγικών Ζώων Α.Π.Θ. 
Κολχικό Λαγκαδά 

Clinic of Farm Animals, Biosecurity (Standard Operation Procedures) 

Πρότυπα μέτρα 

Η εξοικείωση και ο σεβασμός των βασικών κανόνων υγιεινής και προστασίας από 

τους φοιτητές , τους κτηνιάτρους και το λοιπό προσωπικό θεωρούνται απαραίτητα 

για την ομαλή και ασφαλή λειτουργία της Κλινικής.  

Γενικοί κανόνες βιοασφάλειας αναφέρονται και στον διαδικτυακό ιστότοπο 

 

(http://www.vet.auth.gr/bio_guidelines.pdf) 

 

Γενικές Οδηγίες 

1.1 Υπόδηση 

 Χρήση λαστιχένιων μποτών ή καλυμμάτων των υποδημάτων (ποδονάρια) κατά 

την παραμονή σε όλους τους χώρους εργασίας τις Κλινικής όπου νοσηλεύονται 

ζώα συμπεριλαμβανομένων και των χειρουργείων.  

 Η χρήση των λαστιχένιων μποτών-καλυμμάτων ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ στην αίθουσα 

διδασκαλίας.  

 Οι λαστιχένιες μπότες πρέπει να έχουν κατάλληλες εγκοπές (σχάρα) που να 

διευκολύνουν τον καθαρισμό τους και να αποτρέπεται η μεταφορά στρωμνής 

ή ακάθαρτων υλικών.  

 Οι λαστιχένιες μπότες πρέπει να καθαρίζονται τακτικά.  

 Η παρουσία ατόμων με ακατάλληλη ένδυση στο χώρο της Κλινικής 

αποθαρρύνεται και ζητείται η απομάκρυνσή τους έως και η συμμόρφωσή τους 

με τους κανόνες ένδυσης. 

1.2  Ένδυση 

 Επιβάλλεται η χρήση φόρμας ή ιατρικής ποδιάς, αναλόγως του είδους της 

εργασίας και του χώρου της Κλινικής. 

 Οι εισερχόμενοι στην Κλινική οφείλουν να λαμβάνουν την απαραίτητη 

φροντίδα για την αποτροπή της ακούσιας μεταφοράς λοιμωδών νοσημάτων σε 

ανθρώπους και ζώα εκτός της Κλινικής.  

 Όλοι οι επισκέπτες των χώρων νοσηλείας της Κλινικής θα πρέπει να φορούν 

καλύμματα υποδημάτων μιας χρήσεως. Τα καλύμματα αυτά επιβάλλεται να 

αντικαθίστανται σε περίπτωση έντονης ρύπανσης. 

 Ένδυση & άλλα μέτρα στα χειρουργεία:  

- Κατάλληλο πλύσιμο των χεριών με αντισηπτικά διαλύματα και άσηπτη 

εφαρμογή των γαντιών προ της χειρουργικής επέμβασης. 

http://www.vet.auth.gr/bio_guidelines.pdf
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- Καλύμματα κεφαλής και μάσκες κατά τη διάρκεια των χειρουργικών 

επεμβάσεων.  

- Καλύμματα υποδημάτων κατά τη διάρκεια των χειρουργικών επεμβάσεων.  

- Καθαρές χειρουργικές ποδιές κατά τους χειρισμούς των ζώων προ και μετά 

της χειρουργικής επέμβασης.  

Γενική Καθαριότητα και Υγιεινή 

 Οι εισερχόμενοι στην Κλινική πρέπει να χρησιμοποιούν την κύρια είσοδο και 

όχι την  είσοδο των ζώων. Παρέκκλιση αυτού του κανόνα επιτρέπεται μόνο σε 

περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.  

 Επιβάλλεται ο καθαρισμός των χεριών με αλκοολούχα απολυμαντικά προ και 

μετά της εξέτασης κάθε ασθενούς ζώου.  

 Επιβάλλεται η χρήση εξεταστικών γαντιών όταν χειριζόμαστε ζώα, ιδιαίτερα δε 

όταν αυτά χαρακτηρίζονται υψηλού ρίσκου (π.χ. ύποπτα λοιμωδών 

νοσημάτων).  

 Οι επιφάνειες και ο εξοπλισμός που μολύνονται με κόπρανα, εκκρίσεις ή αίμα 

πρέπει να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται άμεσα.  

 Το προσωπικό επιβάλλεται να χρησιμοποιεί τα απολυμαντικά «ποδόλουτρα» 

που παρατίθενται στις εισόδους της Κλινικής. 

 Ο εξοπλισμός (π.χ. οισοφαγικοί καθετήρες, ενδοσκόπια, χειρουργικά εργαλεία 

κ.λπ.) πρέπει να αποστειρώνεται μετά τη χρήση ώστε να είναι έτοιμος για το 

επόμενο ζώο ασθενή.  

 Ο κινητός εξοπλισμός υποστήριξης της Κλινικής (π.χ. καρότσια, πιεστικά νερού 

κ.λπ.) πρέπει να καθαρίζεται επιμελώς πριν την μετακίνησή του σε διαφορετικό 

χώρο της Κλινικής.  

 Θερμόμετρα, στηθοσκόπια, αιμοστατικές λαβίδες κ.λπ. πρέπει να 

απολυμαίνονται μεταξύ της χρήσης τους σε διαφορετικά ζώα ασθενείς με 70% 

ισοπροπυλική αλκοόλη ή 0.5% χλωρεξιδίνη. Τα απολυμαντικά διαλύματα 

διατίθενται σε διάφορα σημεία της Κλινικής.  

Τρόφιμα και Ποτά 

 Η κατανάλωση τροφίμων και ποτών ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ σε όλους τους χώρους της 

Κλινικής, εκτός των διαμερισμάτων-χώρων ανάπαυσης του προσωπικού και 

των φοιτητών.  

 Παρέχεται ψύκτης πόσιμου νερού για φοιτητές και προσωπικό στα γραφεία της 

Κλινικής.  
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Οδηγίες Εισαγωγής και Διαχείρισης Ασθενών Ζώων  

Εισαγωγή Ζώων 

 Η είσοδος των βοοειδών γίνεται από τη θύρα δεξιά της κεντρικής εισόδου της 

Κλινικής και παραμένουν στο εξεταστήριο για εξέταση. Τα μικρά μηρυκαστικά 

εισέρχονται και παραμένουν στον ειδικό χώρο στο ισόγειο της Κλινική. Όλα τα 

νεοεισερχόμενα ζώα παραμένουν σε ξεχωριστό κελί μέχρι την εξέτασή τους 

από τον υπεύθυνο Κτηνίατρο. Το όχημα μεταφοράς των ζώων δεν πρέπει να 

παραμένει στην είσοδο της Κλινικής παρακωλύοντας τη λειτουργία της. 

Διαχείριση των Νοσηλευομένων Ζώων 

 Το προσωπικό της Κλινικής ορίζει το κελί νοσηλείας για κάθε ζώο.  

 Σε κάθε κελί τοποθετείται Κάρτα Νοσηλείας όπου αναγράφονται:  

- Πληροφορίες εκτροφέα/ασθενούς ζώου 

- Ονόματα υπεύθυνων φοιτητών και κτηνιάτρων 

- Παρούσα κατάσταση της υγείας του ζώου και πιθανή ή διαγνωσμένη νόσος  

- Οδηγίες φαρμακευτικής αγωγής 

 Τα νοσηλευόμενα ζώα πρέπει να έχουν ελεύθερη πρόσβαση σε νερό, εκτός αν 

υπάρχει αντίθετη υπόδειξη από τον θεράποντα κτηνίατρο.  

 Ο καθαρισμός των κελιών γίνεται κάθε πρωί από το υπεύθυνο προσωπικό.  

Βιοασφάλεια, Όχημα Κινητής Κλινικής και Επισκέψεις σε Εκτροφές 

 Χρήση καλυμμάτων μιας χρήσεως επάνω από τις μπότες. 

 Χρήση διαφορετικού καλύμματος ανά εκτροφή που επισκεπτόμαστε. 

Προγραμματισμός του αριθμού των φοιτητών που θα συμμετάσχουν στην 

επίσκεψη και καθορισμός χρονοδιαγράμματος.  

 Οι φοιτητές οφείλουν να έχουν μαζί τους στηθοσκόπιο, αιμοστατική λαβίδα και 

ψαλίδι. 

 Εντός της εκτροφής, επιβάλλεται η απομάκρυνση και ο καθαρισμός αίματος, 

πύου και κοπράνων μετά την εξέταση ενός ζώου και πριν την εξέταση του 

επόμενου. 

 Προτείνεται η χρήση εξεταστικών γαντιών μιας χρήσεως σε κάθε περιστατικό 

ασθενούς ζώου. Καλό πλύσιμο των χεριών στο τέλος κάθε εργασίας.  

 Καθαρισμός και απολύμανση του εξοπλισμού μετά από κάθε χρήση. 

 Η κατανάλωση τροφής και νερού επιτρέπονται μόνο μετά από άδεια του 

κτηνιάτρου που φέρει την ευθύνη της επίσκεψης και σε κατάλληλους χώρους 

της μονάδας.  

 Στο τέλος της επίσκεψης τα καλύμματα μιας χρήσης απορρίπτονται, οι μπότες 

καθαρίζονται και εμβαπτίζονται σε απολυμαντικά διαλύματα. Κατά την 

επιστροφή οι μπότες και οι φόρμες αποθηκεύονται σε διαφορετικό χώρο από 

το φαρμακευτικό υλικό (vet box) εντός του Οχήματος της Κινητής Κλινικής.  

 Το Όχημα της Κινητής Κλινικής καθαρίζεται και απολυμαίνεται μετά από κάθε 

χρήση. 
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Απομόνωση-Βιοασφάλεια Κλινικής Παραγωγικών Ζώων 

Α.Π.Θ. 

Κολχικό Λαγκαδά 

Isolation – Clinic of Farm Animal, Biosecurity (Standard Operation 

Procedures) 

 

Πρότυπα μέτρα 

Οδηγίες για τη Διαχείριση Ασθενών Ζώων με Υποψία Μεταδοτικού Νοσήματος: 

Επιβάλλονται ειδικοί χειρισμοί για ζώα με υποψία ή διαγνωσμένο μεταδοτικό 

νόσημα.  

 Ασθενή ζώα με αυξημένο κίνδυνο μεταδοτικού νοσήματος πρέπει να 

απομονώνονται από τον υπόλοιπο πληθυσμό ζώων της Κλινικής και να 

παίρνουν εξιτήριο το συντομότερο δυνατό. 

 Το προσωπικό της Κλινικής πρέπει να ενημερώνεται αμέσως τόσο για την 

παρουσία ασθενών ζώων με υποψία μεταδοτικού νοσήματος όσο και για την 

εκδήλωση συμπτωμάτων μεταδοτικού νοσήματος κατά τη νοσηλεία ενός ζώου. 

 Τα μικρά μηρυκαστικά με ιστορικό ή κλινικά συμπτώματα μεταδοτικής νόσου 

πρέπει να εξετάζονται στο όχημα μεταφοράς ή στο απομονωτήριο μικρών 

μηρυκαστικών. Βοοειδή με ιστορικό ή κλινικά συμπτώματα μεταδοτικής νόσου 

πρέπει να εξετάζονται στο όχημα μεταφοράς ή στο εξεταστήριο βοοειδών της 

Κλινικής.  

 Στη συνέχεια, ο κτηνίατρος της Κλινικής βάσει της πιθανής νόσου αποφασίζει 

για την εισαγωγή ή όχι του ζώου και για τον χώρο νοσηλείας.  

 Τρία (3) ή περισσότερα από τα παρακάτω κλινικά συμπτώματα υποδεικνύουν 

μεταδοτική εντερική νόσο:  

- Διάρροια 

- Σηπτική βλέννα 

- Πυρετός 

- Απώλεια βάρους 

- Υπο-πρωτεϊναιμία 

 Τρία (3) ή περισσότερα από τα παρακάτω κλινικά συμπτώματα υποδεικνύουν 

μεταδοτική αναπνευστική νόσο:  

- Ταχύπνοια 

- Ρινικό έκκριμα 

- Πυρετός 

- Βήχας 
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 Όταν ένα νοσηλευόμενο ζώο με μεταδοτικό νόσημα απομακρύνεται από την 

Κλινική, τοποθετείται στο κελί κάρτα με την ένδειξη “Να μην χρησιμοποιηθεί, 

απαιτείται απολύμανση”. 

Μετακίνηση Ασθενών Ζώων Υψηλού Κινδύνου  

 Ασθενή ζώα που πρόκειται να απομονωθούν πρέπει να εισέρχονται στην 

Κλινική απευθείας από το όχημα μεταφοράς του ιδιοκτήτη, χωρίς τη 

μεσολάβηση εξοπλισμού της Κλινικής. 

 Σε περίπτωση που παραστεί ανάγκη μετακίνησης ασθενούς ζώου από τον κύριο 

χώρο της Κλινικής στο απομονωτήριο, επιλέγεται η καταλληλότερη διαδρομή 

ώστε να μην εκτεθούν σε κίνδυνο τα  υπόλοιπα ζώα. 

 Κάθε χώρος ή εξοπλισμός που ήρθε σε επαφή με λοιμώδεις παράγοντες 

επιβάλλεται να πλυθεί άμεσα με νερό και σαπούνι και στη συνέχεια να 

απολυμανθεί με τα κατάλληλα απολυμαντικά.  

Διαγνωστικές Εξετάσεις και Χειρουργικές Επεμβάσεις σε Ασθενή Ζώα Υψηλού 

Κινδύνου 

 Όποτε παρίσταται ανάγκη για διαγνωστικές εξετάσεις ή χειρουργικές 

επεμβάσεις σε ασθενή ζώα υψηλού κινδύνου, αυτές πραγματοποιούνται στο 

απομονωτήριο ή στο εξεταστήριο βοοειδών ή μικρών μηρυκαστικών (ισόγειο) 

και αποφεύγεται η μεταφορά τους στους κοινούς χώρους εξέτασης ή στα 

χειρουργεία της Κλινικής.  

 Κατά τη διάρκεια αυτών των εξετάσεων/επεμβάσεων πρέπει να τοποθετείται 

κατάλληλη σήμανση ή ακόμη και ταινίες φράκτες, προς ενημέρωση του 

προσωπικού.  

 Για εξετάσεις/επεμβάσεις που μπορούν να πραγματοποιηθούν ΜΟΝΟ στον 

κατάλληλο χώρο της κύριας Κλινικής (π.χ. χειρουργείο) ως χρόνος επιλέγεται 

το τέλος της εργάσιμης ημέρας.  

 Ο κτηνίατρος της Κλινικής είναι υπεύθυνος για την ενημέρωση του υπόλοιπου 

προσωπικού, καθώς και για την τοποθέτηση της κατάλληλης σήμανσης στους 

χώρους της Κλινικής.  

 Κατά τη μετακίνηση ασθενούς ζώου με διάρροια, εκτός από το άτομο που 

χρησιμοποιείται για την καθοδήγησή του, χρησιμοποιείται και ένα επιπλέον 

άτομο εφοδιασμένο με σάκο συλλογής των κοπράνων, πίσω από το ζώο, για 

την αποτροπή της μόλυνσης του περιβάλλοντος της Κλινικής. 

 

Λήψη Βιολογικών Υλικών από Ασθενή Ζώα Υψηλού Κινδύνου  

 Τα δείγματα των βιολογικών υλικών από ασθενή ζώα υψηλού κινδύνου πρέπει 

να τοποθετούνται στους περιέκτες (δοχεία ή σακούλες) με τον κατάλληλο 

χρωματισμό και εμφανή αναγραφή/ένδειξη της επικινδυνότητας.  
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 Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή κατά την τοποθέτηση των δειγμάτων στους 

κατάλληλους περιέκτες για να μη διασπείρουμε τον μολυσματικό παράγοντα 

στο περιβάλλον. 

 

Διαχείριση Ασθενών Ζώων Προσβεβλημένων από Βακτήρια Ανθεκτικά στα Συνήθη 

Αντιβιοτικά:  

Τα ζώα αυτά αποτελούν κίνδυνο για την υγεία των άλλων ζώων, του προσωπικού, 

των επισκεπτών, των φοιτητών και των πελατών της Κλινικής. Για τον λόγο αυτό 

απαιτείται αυξημένη προσοχή στην εφαρμογή των κανόνων βιοασφάλειας και στην 

αποτροπή της διασποράς της νόσου. 

Απομονωτήριο Παραγωγικών Ζώων 

Οδηγίες για τη Διαχείριση των Ασθενών Ζώων στο Απομονωτήριο 

Οι φοιτητές ενημερώνονται για τους γενικούς κανόνες βιοασφάλειας την πρώτη 

ημέρα της παρουσίας τους στην Κλινική. Εξειδικευμένη πληροφόρηση και αυστηρή 

προειδοποίηση για την τήρηση των κανόνων υγιεινής και τη συμμόρφωση με τη 

σήμανση εντός της Κλινικής παρέχεται σε περίπτωση υποψίας επικίνδυνων 

μεταδοτικών περιστατικών.  

 Πριν και μετά από την εξέταση κάθε ζώου πρέπει να πλένονται τα χέρια με νερό 

και σαπούνι και να απολυμαίνονται με αλκοολούχα απολυμαντικά.  

 Επιβάλλεται η χρήση εξεταστικών γαντιών, τα οποία πρέπει να αντικαθίστανται 

ανά διαφορετικό κελί. 

 Επιβάλλεται η αντικατάσταση των γαντιών μετά την επαφή τους με την πόρτα, 

τον εξοπλισμό ή με οποιαδήποτε επιφάνεια σχετίζεται με το απομονωτήριο.  

 Λαμβάνεται μέριμνα για την απολύμανση των επιφανειών που ήρθαν σε επαφή 

με κόπρανα, αίμα κ.λπ. 

 Επιβάλλεται η απολύμανση των υποδημάτων. 

 Τα απολυμαντικά στη λεκάνη απολύμανσης των υποδημάτων ανανεώνονται 

δύο φορές την εβδομάδα, καθώς και όταν μειώνεται η στάθμη τους.  

Ελαχιστοποίηση της Ροής Εισόδου Ζώων και Ανθρώπων στο Απομονωτήριο 

Ζώα εισάγονται στο απομονωτήριο μόνον όταν κρίνεται απολύτως απαραίτητο. 

 Οι κτηνοτρόφοι-ιδιοκτήτες των νοσηλευόμενων ζώων δεν επιτρέπεται να 

εισέρχονται στο απομονωτήριο χωρίς άδεια.  

- Άδεια μπορεί να δοθεί σε εξαιρετικές περιπτώσεις (π.χ. όταν πρόκειται να 

γίνει ευθανασία, όταν αναμένεται το ζώο ασθενής να μην επιζήσει κ.λπ.).  

 Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις οι κτηνοτρόφοι μπορούν να επισκεφτούν τα ζώα 

τους μόνο από την περίμετρο του απομονωτηρίου, χωρίς να εισέλθουν σε αυτό. 

Η πόρτα του απομονωτηρίου μπορεί να ανοίξει προσωρινά επιτρέποντας την 

οπτική επαφή με το ζώο-ασθενή.  
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Εξοπλισμός και Υλικά: Τα υλικά που εισέρχονται στο απομονωτήριο δεν πρέπει να 

επαναφέρονται στον κύριο χώρο της Κλινικής. 

 Το προσωπικό της Κλινικής είναι υπεύθυνο για την προμήθεια, την επάρκεια 

και την αναπλήρωση των υλικών που χρησιμοποιούνται στο απομονωτήριο.  

 Τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται στο απομονωτήριο μετά την απομάκρυνση 

του ζώου ποτέ δεν επιστρέφονται στο φαρμακείο της Κλινικής. 

Διαδικασία Εισόδου και Εξόδου του Προσωπικού στο Απομονωτήριο  

 Είσοδος στο Απομονωτήριο:  

- Απολύμανση/εμβάπτιση υποδημάτων σε απολυματικό πριν την είσοδο 

στο απομονωτήριο.  

- Χρήση καλυμμάτων υποδημάτων 

- Πλύσιμο των χεριών για τουλάχιστον 30 sec ή χρήση απολυμαντικού 

χεριών. 

- Χρήση γαντιών μετά το πλύσιμο των χεριών.  

 Είσοδος στην Περίμετρο του Απομονωτηρίου  

- Απολύμανση/εμβάπτιση υποδημάτων. 

- Το προσωπικό που ταΐζει τα ζώα πρέπει να φορά καθαρά γάντια, 

υποδήματα και φόρμες εργασίας για χρήση μόνο σε αυτό τον χώρο.  

 Έξοδος από το απομονωτήριο:  

- Απομάκρυνση των καλυμμάτων των υποδημάτων και των γαντιών και 

απόρριψή τους σε κάδο που περιέχει ειδική σακούλα με κατάλληλη 

σήμανση/χρωματισμό.  

- Πλύσιμο των χεριών με απολυμαντικό. 

- Απολύμανση/εμβάπτιση υποδημάτων σε απολυμαντικό πριν την έξοδο 

από το απομονωτήριο. 

Καθαριότητα του Απομονωτηρίου 

 Καθαρισμός του χώρου καθημερινά.  

 Τα απολυμαντικά στη λεκάνη απολύμανσης των υποδημάτων ανανεώνονται τις 

ημέρες: Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Κυριακή.  

Διαδικασία Αποχώρησης των Ασθενών Ζώων από το Απομονωτήριο 

 Επιβάλλεται να ενημερωθεί ο κτηνοτρόφος για τους κινδύνους διασποράς του 

μεταδοτικού νοσήματος σε ανθρώπους και ζώα και να δοθούν οδηγίες 

ασφαλείας. 

 

Isolation - Farm Animal Biosecurity SOP (Standard Operation 
Procedures) 

 
 
Guidelines for Managing Farm-Animal Patients with Suspected Contagious Disease:  
Special precautions are required when managing patients known or suspected to be infected with 
contagious disease agents.  
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 The suspected or confirmed disease status must be relayed to the Biosecurity Personnel 
ASAP so that they can assist in communication and evaluating if appropriate precautions are 
being taken to house the animal.  

 Patients with elevated contagious disease risk will be managed as outpatients or isolated from 
the general hospital population and discharged as soon as possible.  

 Biosecurity personnel should be notified as soon as possible when patients with elevated 
contagious disease risk are admitted or develop these problems while hospitalized.  

 Small ruminants with a history or clinical signs suggestive of contagious disease will be 
examined on the transportation vehicle or the small ruminants’ isolation unit and hospitalized 
in the isolation unit as deemed appropriate by the clinician on duty. 

 Bovines with a history or clinical signs suggestive of contagious disease should be examined 
on the trailer or in the outpatient chute room.  

 The clinician is responsible for determining the likely diagnosis and will decide whether the 
animal is admitted for outpatient surgery or inpatient treatment.  

 Any three (3) of the following clinical signs are suggestive of contagious enteric 
disease:  

 Diarrhea  
 Septic mucous membranes  
 Fever  
 Weight loss  
 Hypoproteinemia  

 Any three (3) of the following clinical signs are suggestive of contagious respiratory 
disease:  

 Tachypnea  
 Nasal discharge  
 Fever  
 Cough  

 When an animal suspected of having a contagious infection leaves the hospital, place a “Do 
Not Use, Special Cleaning Required” sign on the stall. Also label the stall with the suspected or 
confirmed pathogen on a note or white tape label.  

 

Movement of High Risk Patients  
 Patients requiring isolation at the time of admission should ideally be transported directly to 

the Large Animal Isolation Facility in the owners’ trailer/transport vehicle.  
 If patients are moved from the Main Clinic to the Isolation Facility, they should be moved by a 

route that minimizes exposure of other patients and contamination to the facility. Bovine 
patients should be moved using the FVM-AUTh trailer or cow transporter.  

 FVM-AUTh personnel handling patients while being moved should use barrier nursing 
precautions.  

 Any areas or equipment contaminated with infectious material during transit should be 
immediately cleaned with soapy water (tide with bleach) and disinfected with appropriately 
diluted A456N.  

 
Diagnostic and Surgical Procedures on High Risk Patients  

 Whenever possible, diagnostic, surgical, or other procedures should be performed either in 
the isolation room or the outpatient examination room rather than moving the patient to 
common exam and treatment areas.  

 Appropriate barrier nursing precautions must be followed by all personnel at all times during 
diagnostic or other procedures.  

 If the patient requires diagnostics or other procedures (e.g., radiology, surgery) which can only 
be performed in the main hospital facility, these procedures should be performed at the end 
of the day whenever possible.  

 If the patient has diarrhea, one person is needed to lead the animal, and another person must 
follow with a trash bag or bucket to catch any fecal matter, immediately clean/disinfect 
contaminated areas.  

 Whenever possible, surgery on these patients will be performed at the end of the day, when 
surgery on all other elective patients has been completed (emergencies excepted).  
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Biological Specimens Obtained from Suspected or Confirmed Contagious Patients  

 Specimens obtained from high risk patients should be correctly labeled with appropriate 
identification, then placed in a Ziplock or Whirlpak bag.  

 Care should be taken when placing specimens in bags to prevent contamination of the outside 
of the bag.  

 Suspected conditions or disease agents should be clearly identified on all submission forms.  
 
 
Management of Patients Infected or Colonized with Bacteria Resistant to Important 
Antimicrobial Drugs: Patients infected with bacteria resistant to important antimicrobial drugs or to 
multiple drug classes represent a potential health hazard to FVM-AUTh personnel, clients, and to other 
patients. As such, they are managed with increased biosecurity precautions intended to discourage 
dissemination in the FVM-AUTh. Select link to be directed to details.  see page .. for additional 
information 
 
 
Farm Animal Isolation   
Guidelines for Managing Patients in Farm Animal Isolation: Students will receive information 
on general biosecurity and isolation guidelines during the orientation provided by faculty and farm-
animal technical staff on the first day of the rotation. More specific information will be provided on a 
case by case basis. Strict attention to hygiene and use of barrier nursing precautions in isolation units 
is absolutely critical for appropriate containment of contagious disease agents.  

 Before and after examining each patient, hands must be washed with soap and water or 
cleaned with alcohol-based hand sanitizer.  

 Clean exam gloves must be worn at all times when working in the isolation perimeter (concrete 
apron), anterooms, and patient stalls. Gloves must be changed between working in different 
anterooms, or stalls.  

 Gloves should be changed after handling any doors, equipment, etc., associated with an 
isolation stall.  

 Surfaces or equipment contaminated by feces, other secretions or blood must be cleaned and 
disinfected immediately by personnel in charge of the patient.  

 Special care must be taken to prevent contamination of the isolation environment by dirty 
hands, gloves, or boots.  

 Use all footbaths or footmats encountered.  
 Footbaths are changed and the plastic tub cleaned completely twice per week by the barn 

crew. In addition, foot baths should be changed whenever they are dirty or empty.  
 Environmental hygiene is the responsibility of all personnel working in the isolation unit. Do 

not wait for a technician or other personnel to clean. Avoid contaminating anterooms with 
straw or manure, and assist with general cleanup and maintenance whenever possible.  

 Students assigned to the isolation case are responsible for routine cleaning and organization 
of anterooms when their patients are housed in Large Animal Isolation. This includes cleaning 
and disinfecting counters, unicell drawers, door handles, and door knobs, changing footbaths 
when needed, and emptying trash into the dumpster at the NW end of the Large Animal 
Isolation enclosure.  

 Food is not allowed in Farm-Animal Isolation because of the risk of exposure to zoonotic 
agents.  

 
 
Minimizing Entry into the Farm Animal Isolation Unit: Entry into the unit should only occur when 
absolutely necessary.   

 Clients are not permitted to enter Farm Animal Isolation without express permission from 
Biosecurity Personnel.  

- Requests for client visitation in Farm Animal Isolation will only be granted under 
extreme circumstances (e.g., patient will be euthanized or is not expected to survive, 
etc).  

 In other situations, owners can visit their animals only from the perimeter of the Isolation 
Facility; they are not permitted to enter the stall or enter within the wire enclosure 
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surrounding the Isolation Facility. The top door of the stall can be temporarily opened and 
insect screens removed to allow the owner a visual and verbal contact with the patient from 
outside the wire enclosure.  

 
Equipment and Materials: In general, any materials taken into the livestock isolation unit should not 
be taken back to the main hospital.   

 Clinical staff will be responsible for stocking, set up, maintenance, and breakdown of 
equipment and supplies for the livestock isolation stall and anteroom.  

 Medications used on isolation patients should be billed to client and sent home at discharge 
or else discarded. Do not return medications or intravenous fluids from Isolation to the 
Pharmacy.  

 
Procedures for Personnel Entering and Exiting the Farm Animal Isolation Area  

 To enter the Farm Animal Isolation Anteroom:  
 Boots and coveralls used in the main Livestock Hospital are removed and left back at 

the main hospital  
 All personnel are required to use the disinfectant footbath or footmat as they enter 

the Farm Animal Isolation anteroom.  
 Wash hands for at least 30 seconds or use hand sanitizer upon entering anteroom.  
 Gloves and isolation over-boots should be worn immediately after washing hands.  

 To enter the Farm Animal isolation perimeter (cement apron surrounding the outside 
of the Farm Animal Isolation Facility)  

 Use footmat at the Isolation Anteroom door.  
 At a minimum all personnel are required to wear clean isolation over-boots, and exam 

gloves.  
 Exiting occupied isolation stalls  

 Discard over boots and gloves in plastic bags with the appropriate color 
 Wash hands thoroughly with soap and water or decontaminate with alcohol-based 

hand sanitizer  
 Use the footmat prior to exiting  
 Clean boots (scrub if needed) in footbath before exiting the stall.  

 
 
Cleaning and Feeding in Farm Animal Isolation  

 Hospital cleaning and maintenance crews will clean and re-bed stalls once daily.  
 Footbaths are changed on Monday, Wednesday, Friday, and Sunday by hospital cleaning and 

maintenance crews.  
 
Procedures for Patients Leaving Isolation (for discharge, diagnostic procedures, or walking)   

 Personnel must ensure that instructions given to clients adequately address the infectious 
disease hazards associated with the patient (to other animals and to humans), and 
appropriately provide suggestions for mitigating risks to people and animals.  
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ΟΡΘΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗΣ ΧΡΗΣΗ  

ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 

(Good and Safe Laboratory Behavior)  

1. Όλοι οι χρήστες του εργαστηρίου οφείλουν να γνωρίζουν και σέβονται τους κανόνες 

ασφαλείας και ορθής χρήσης.  

2. Ο Διευθυντής της Κλινικής και ο Υπεύθυνος του Εργαστηρίου πρέπει να είναι 

ενήμεροι για κάθε πειραματισμό που λαμβάνει χώρα στο εργαστήριο ως προς τη 

χρήση του εξοπλισμού και των υλικών. 

3. Απαγορεύεται το κάπνισμα και η κατανάλωση φαγητού εντός του 

εργαστηρίου. 

4.  Ενημέρωση του Υπεύθυνου του Εργαστηρίου κάθε φορά που γίνεται 

αντιληπτό ότι τα αποθέματα κάποιου υλικού (χημικά, γάντια, ρύγχη, 

αντικειμενοφόρες πλάκες, καλυπτρίδες κ.λπ.) τείνουν να εξαντληθούν. 

Η διαδικασία για την αντικατάστασή τους κοστίζει και είναι χρονοβόρα!  

5. Καθαρισμός των χώρων εργασίας του εργαστηρίου ΠΡΙΝ την έναρξη 

της χρήσης τους ώστε να καταστούν λειτουργικοί & ασφαλείς. 

6. Καθαρισμός των χώρων εργασίας του εργαστηρίου ΜΕΤΑ τη χρήση 

τους ώστε να καταστούν λειτουργικοί & ασφαλείς για τον επόμενο 

χρήστη. 

7. Χρήση γαντιών latex, προστατευτικής μάσκας, γυαλιών και ποδιάς 

όπου είναι απαραίτητο. 

Πρόσφατες έρευνες αναφέρουν ότι περισσότερα ατυχήματα καταγράφονται σε 

Πανεπιστημιακά Ερευνητικά Εργαστήρια σε σύγκριση με τα αντίστοιχα των Βιομηχανιών 

λόγω έλλειψης σεβασμού στους κανόνες ασφαλείας! 

8. Μη χρησιμοποιείτε μολυσμένα γάντια όταν χειρίζεστε βιολογικά υλικά. Αφαιρέστε 

τα πριν αγγίξετε οτιδήποτε άλλο στο χώρο του Εργαστηρίου. 

9. Οι περιέκτες ή τα υλικά πρέπει να φέρουν ετικέτα στην οποία αναγράφεται το όνομα 

του χρήστη, η ημερομηνία, το περιεχόμενο και ο βαθμός επικινδυνότητας. 

10. Κάθε φορά που αποσφραγίζεται η συσκευασία ενός αναλώσιμου χημικού υλικού, 

αναγράφεται σε αυτήν η ημερομηνία. 

11. Τα άχρηστα χημικά και βιολογικά υλικά απορρίπτονται σε κάδους απόρριψης 

υλικών με ειδική σήμανση: 

- Τα στερεά υλικά (πετρί, γάντια κ.λπ.) σε ειδικό κάδο 

- Τα υγρά (υποστρώματα, σπέρμα κ.λπ.) σε δοχείο με ειδικό απολυμαντικό υγρό 

12. Τοποθέτηση σε εμφανές σημείο πινακίδας απαγόρευσης της εισόδου στους χώρους 

που υπάρχουν λυχνίες υπεριώδους ακτινοβολίας στους χρόνους που αυτές 

χρησιμοποιούνται για την αποστείρωση των επιφανειών. 

13. Σε περίπτωση φωτιάς ή ατυχήματος ακολουθούμε τους γενικούς κανόνες: 
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- Διατηρούμε την ψυχραιμία μας 

- Θέτουμε σε πρώτη προτεραιότητα την ασφάλεια μας  

- Ειδοποιούμε τον υπεύθυνο του εργαστηρίου 

Ειδικά σε περίπτωση φωτιάς: 

- Προτεραιότητα η ασφάλεια μας, δεν λαμβάνουμε κανένα ρίσκο 

- Απομακρυνόμαστε από το χώρο, κινούμαστε χαμηλά προς την έξοδο 

- Καλούμε την πυροσβεστική υπηρεσία (τηλ. 199) 

* πυροσβεστήρας υπάρχει στον κεντρικό διάδρομο με κατεύθυνση αριστερά της 

εισόδου του εργαστηρίου 

Ειδικά σε περίπτωση ατυχήματος ή τραυματισμού: 

- Σε περίπτωση που τοξικά χημικά έρθουν σε επαφή με επιφάνεια του σώματος 

(δέρμα, μάτια κ.λπ.), πλένουμε άμεσα την προσβεβλημένη περιοχή με άφθονο 

τρεχούμενο νερό.  

- Στη συνέχεια αξιολογούμε την κατάσταση ελέγχοντας την πιθανότητα έκθεσης 

σε κίνδυνο (Hazard symbols) καθώς και τις R-S φράσεις στη συσκευασία του 

χημικού και στους αντίστοιχους αναρτημένους πίνακες (R: Risk, Ρίσκο, 

Κίνδυνος, S: Safety, Ασφάλεια). 

- Ανάλογα με τη σοβαρότητα της κατάστασης, καθώς και σε άλλου είδους 

ατυχήματα (τραύματα από το γυάλινο υλικό, εγκαύματα, εισπνοή βλαπτικών 

αερίων κ.λπ.) καλούμε την αρμόδια υπηρεσία αντιμετώπισης του επείγοντος 

περιστατικού. Αναμένοντας την έλευσή της ακολουθούμε τις οδηγίες πρώτων 

βοηθειών (ΕΚΑΒ : 166, Πρώτες βοήθειες Ερυθρού Σταυρού : 

2310530530, Κέντρο Δηλητηριάσεων : 2107793777). 

- Ιατρική βοήθεια παρέχεται και από τον Ιατρό Υπηρεσίας του Α.Π.Θ. που 

στεγάζεται στο υπόγειο του κτιρίου διοίκησης : 2310995500. 
14. Καθημερινά, ο τελευταίος χρήστης του εργαστηρίου, ελέγχει τη λειτουργία των 

ενεργών συσκευών και κλείνει τις υπόλοιπες καθώς και το φωτισμό για λόγους 

ασφαλείας αλλά και εξοικονόμησης ενέργειας. 
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ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΒΙΟΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  

 ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

ΣΤΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ  

BIOSAFETY & BIOSECURITY SOPs  

(STANDARD OPERATING PROCEDURES) 

FOR WORKERS IN THE DIAGNOSTIC LABORATORY 
 

• Τα άτομα εισέρχονται στους χώρους του εργαστηρίου είναι απαραίτητο να 
φορούν καθαρή ιατρική ποδιά με μακριά μανίκια και πλήρως κουμπωμένη, 
καθώς και κλειστά υποδήματα. 

• Η ιατρική ποδιά και τα υποδήματα πρέπει να αλλάζουν όταν λερωθούν με 
βιολογικά υλικά (αίμα, κόπρανα, ούρα, ή υπολείμματα ιστών και οργάνων) ή 
αντιδραστήρια.  

• Η χρήση της ποδιάς πρέπει να περιορίζεται μόνο στον χώρο του εργαστηρίου 
και δεν πρέπει φορώντας την ποδιά να γίνονται επισκέψεις στα γραφεία, 
καθώς και σε χώρους σίτισης.  

• Η έξοδος του προσωπικού από τους χώρους του εργαστηρίου φέροντας 
δυνητικά μολυσμένα μέσα ατομικής προστασίας απαγορεύεται. 

• Δεν επιτρέπεται η διατήρηση ή η κατανάλωση τροφίμων και ροφημάτων στους 
χώρους του εργαστηρίου και απαγορεύεται η αποθήκευσή τους σε ψυγεία 
που χρησιμοποιούνται για τη συντήρηση βιολογικών δειγμάτων ή 
αντιδραστηρίων.  

• Τα άτομα που έχουν μακριά μαλλιά θα πρέπει να τα δένουν κατά τη 
διενέργεια εργαστηριακών εξετάσεων, ενώ όλοι θα πρέπει να διατηρούν 
κοντά νύχια και να φορούν ελάχιστα κοσμήματα. 

• Απαγορεύεται η χρήση κινητών τηλεφώνων στους χώρους του εργαστηρίου, 
ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια των εργαστηριακών εξετάσεων. 

• Κατά τη διάρκεια διενέργειας των εργαστηριακών εξετάσεων οι πόρτες και τα 
παράθυρα του εργαστηρίου πρέπει να παραμένουν κλειστά. 

• Η  λήψη βιολογικών δειγμάτων, αντιδραστηρίων και άλλων υγρών υλικών 
πρέπει να γίνεται πάντοτε με σιφώνια και τη χρήση ελαστικών πουάρ ή με 
αυτόματες πιπέτες. Απαγορεύεται η αναρρόφησή τους με το στόμα. 

• Η χρήση επιπρόσθετων μέσων ατομικής προστασίας (γάντια, μάσκες, γυαλιά, 
κ.ά.) είναι υποχρεωτική κατά τη διενέργεια συγκεκριμένων εργαστηριακών 
αναλύσεων. 

• Κατά τον χειρισμό μολυσμένων ή ύποπτων βιολογικών υλικών, καθώς και 
λερωμένων φιαλιδίων θα πρέπει να χρησιμοποιούνται γάντια μιας χρήσης. 

• Ο χειρισμός βελονών και άλλων αιχμηρών αντικειμένων (π.χ. σπασμένες 
αντικειμενοφόρες πλάκες, λεπίδες νυστεριών κ.ά.) πρέπει να γίνεται με 
προσοχή. Απαιτείται η άμεση απόρριψη αυτών στο πλησιέστερο ειδικό δοχείο 
αιχμηρών αντικειμένων.  

• Ο χειρισμός λοιμογόνων παραγόντων που μεταδίδονται αερογενώς και 
οποιαδήποτε διαδικασία ενδέχεται να δημιουργήσει αερολύματα ή 
σταγονίδια πρέπει να διενεργούνται εντός του θαλάμου βιολογικής 
ασφάλειας. 

• Ο χειρισμός πτητικών ουσιών πρέπει να γίνεται εντός απαγωγού αερίων. 
• Πρέπει να τηρούνται πιστά οι οδηγίες σχετικά με την ορθή και ασφαλή χρήση 

του εργαστηριακού εξοπλισμού και την ορθή εφαρμογή των εργαστηριακών 
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τεχνικών κατά το χειρισμό των βιολογικών υλικών, χημικών ουσιών και 
καλλιεργειών μικροοργανισμών. 

• Το προσωπικό πρέπει πάντα να ακολουθεί τις οδηγίες σχετικά με την ορθή 
συλλογή και τον διαχωρισμό των αποβλήτων σε κοινούς ή ειδικούς 
(χρωματικά κωδικοποιημένους) κάδους, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά των 
αποβλήτων και τον τρόπο επεξεργασίας ή διάθεσής τους. Οι φοιτητές πρέπει 
να ακολουθούν τις υποδείξεις του προσωπικού σχετικά με την ορθή απόρριψη 
των αποβλήτων. 

• Τα μολυσματικά εργαστηριακά απόβλητα πρέπει να αποστειρώνονται σε 
καθημερινή βάση στο αυτόκαυστο. 

• Μετά το πέρας των εργαστηριακών εξετάσεων και σε καθημερινή βάση πρέπει 
να διενεργείται απολύμανση των πάγκων εργασίας και του δαπέδου του 
εργαστηρίου. 

• Μετά τη διενέργεια των εργαστηριακών εξετάσεων και σε κάθε περίπτωση 
που τα χέρια έρθουν σε επαφή με βιολογικά υλικά, καθώς και πριν την 
αποχώρηση από τους χώρους του εργαστηρίου πρέπει να γίνεται καλό 
πλύσιμο των χεριών με υγρό σαπούνι και άφθονο τρεχούμενο νερό.  

• Πριν την αποχώρηση από τους χώρους του εργαστηρίου το προσωπικό πρέπει 
να ελέγχει τη λειτουργία των ενεργών συσκευών, καθώς και το ότι οι λύχνοι 
Bunsen, τα μικροσκόπια, τα υδατόλουτρα, οι αυτοματοποιημένοι αναλυτές, οι 
φυγόκεντροι, ο θάλαμος βιολογικής ασφάλειας  και ο φωτισμός του 
εργαστηρίου είναι σβηστά. 

• Σε περιπτώσεις μικροτραυματισμών υπάρχει φαρμακείο στο χώρο του 
νοσηλευτηρίου της Κλινικής Ζώων Συντροφιάς (ισόγειο). 

• Ιατρική βοήθεια παρέχεται από τον Ιατρό Υπηρεσίας του Α.Π.Θ. που 
στεγάζεται στο υπόγειο του κτιρίου διοίκησης. Τηλέφωνο επικοινωνίας  
2310995500. 

• Σε περίπτωση πυρκαγιάς υπάρχει σύστημα πυρόσβεσης με νερό καθώς και 

πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως στον διάδρομο του εργαστηρίου (1
ος

 όροφος). 
• Γενικές οδηγίες βιοασφάλειας περιγράφονται στην ιστοσελίδα του Τμήματος 

Κτηνιατρικής http://www.vet.auth.gr/bio_guidelines.pdf  
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