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Ειςαγωγή
 Η πρόλθψθ τθσ μετάδοςθσ λοιμϊξεων
και των λοιμωδϊν νοςθμάτων
βαςίηεται ςτθν τιρθςθ και τθν
εφαρμογι των κατάλλθλων μζτρων
και διαδικαςιϊν.
 Το 30-50% των νοςοκομειακϊν
λοιμϊξεων κα μποροφςαν να είχαν
προλθφκεί αν εφαρμόηονταν οι
κατάλλθλεσ διαδικαςίεσ.
 Σε αυτζσ περιλαμβάνονται οι αςθψία,
θ αποςτείρωςθ και θ απολφμανςθ.
 Η αποςτείρωςθ υπάγεται ςτον
χειρουργικό τομζα του νοςοκομείου.
 Είναι μία διαδικαςία αυςτθρά
κακοριςμζνθ και ελεγχόμενθ, με τθν
οποία επιτυγχάνεται θ πλιρθσ
εξάλειψθ και καταςτροφι όλων των
ειδϊν μικροβιακισ ηωισ,
ςυμπεριλαμβανομζνων και των
ςπόρων από ηϊντα αντικείμενο
ςυγκεκριμζνα απαλλαγι ενόσ
ιατροτεχνολογικοφ βοθκιματοσ από
ηϊντεσ μικροοργανιςμοφσ.

 κοπόσ: Η ανάδειξη των
βαςικών αρχών αποςτείρωςησ.

Αποτελζςματα

Αποτελζςματα

 Είναι ζνα ιδιαίτερο τμιμα του
 Πολλζσ μελζτεσ ςε διαφορετικζσ
νοςοκομείου
χϊρεσ, ζδειξαν ότι θ ζλλειψθ ςαφϊν
 Γίνεται θ προετοιμαςία, θ
κατευκυντιριων οδθγιϊν οδιγθςε ςε
αποςτείρωςθ και θ αποκικευςθ
διάφορεσ παραβιάςεισ τθσ αλυςίδασ
πολλϊν εφοδίων του χειρουργείου και
διαχείριςθσ των αποςτειρωμζνων
των νοςθλευτικϊν μονάδων.
εργαλείων και υλικϊν.
 Οι Βαςικζσ αρχζσ τισ διαδικαςίασ τθσ
υμπεράςματα
λειτουργίασ του τμιματοσ τθσ

O
προϊςτάμενοσ
του κάκε τμιματοσ
αποςτείρωςθσ είναι θ παραλαβι, το
τθσ
Κ.Α.
ςε
ςυνεργαςία
με τθν
πλφςιμο και ο ζλεγχοσ των εργαλείων,
επιτροπι
των
νοςοκομειακϊν
θ ςυςκευαςία, θ αποςτείρωςθ υλικϊν
λοιμϊξεων και ςφμφωνα με τισ
και θ αποκικευςθ των
οδθγίεσ του καταςκευαςτι, που
αποςτειρωμζνων υλικϊν.
διζπονται από τθν ΕΝ 17664:2007
 Επιπρόςκετα πραγματοποιείται
πρζπει να διακζτει γραπτζσ οδθγίεσ
κάλυψθ των αναγκϊν του
εργαςίασ για τθν διαδικαςία
χειρουργείου ςε αποςτειρωμζνο
κακαριςμοφ, απολφμανςθσ και
ιατροτεχνολογικό εξοπλιςμό, ιματιςμό
αποςτείρωςθσ, ςυςκευαςίασ,
χειρουργείου και υλικά κακϊσ και θ
αποκικευςθσ του ιατροτεχνολογικοφ
κάλυψθ όλων των τμθμάτων του
εξοπλιςμοφ που ανικει ςτο τμιμα του
νοςοκομείου με τα αποςτειρωμζνα
και πρζπει να είναι «προςβάςιμεσ» ςε
υλικά &
όλο το προςωπικό που χειρίηεται τον
 Η προετοιμαςία – ςυςκευαςία &
εξοπλιςμό.
αποςτείρωςθ γάηασ για τισ ανάγκεσ
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