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Ειςαγωγή:
Οι εφαρμογζσ εντομοκτονίασ / μυοκτονίασ πραγματοποιοφνται ςε
τακτικι μθνιαία βάςθ ςτθ νοςοκομειακι μονάδα και τισ εξωτερικζσ
δομζσ τθσ ωσ προλθπτικό μζτρο ελζγχου αλλά και ωσ
ζκτακτο/καταςταλτικό μζτρο από ιδιϊτεσ απολυμαντζσ. Σχετικι
ενθμζρωςθ ι/και παροχι οδθγιϊν δίνονται από τον Επόπτθ Υγείασ.

κοπόσ:
Η απεικόνιςθ διαπιςτϊςεων από τισ εφαρμογζσ διάρκειασ πζντε
εξαμινων, ςτα ζτθ 2016 ζωσ 2018.

Τλικό-Μζθοδοσ: 
Αναλφκθκαν και αξιολογικθκαν ςτοιχεία που τθροφνται ςε ειδικό 
αρχείο εφαρμογϊν.

Ανάλογα με τισ επιτόπιεσ διαπιςτϊςεισ και τθ ηιτθςθ ζκτακτων 
εφαρμογϊν, θ ςυχνότθτα εντοπιςμοφ ι καταπολζμθςθσ 
εντόμων/τρωκτικϊν χαρακτθρίηεται ωσ: μθδενικι ςε ανφπαρκτα 
(μθδενικά) ευριματα, χαμθλι ι μζτρια ςε πολφ μικρό ι/και μικρό 
πλικοσ ευρθμάτων και υψθλι ςε μεγάλο πλικοσ ευρθμάτων.     
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υμπεράςματα: 
Η τοποκεςία του νοςοκομείου ςτθν φπαικρο και θ παλαιότθτα των κτιριακϊν εγκαταςτάςεων ευνοεί τθν παρουςία εντόμων και τρωκτικϊν.

Τα πλζον κρίςιμα ςθμεία είναι τα μαγειρεία και τα υπόγεια. 

Με τισ ςυςτθματικζσ παρεμβάςεισ οι εγκαταςτάςεισ του νοςοκομείου βρίςκονται υπό ζλεγχο ωσ προσ τθν ανάπτυξθ και κυκλοφορία 
εντόμων/τρωκτικϊν και τα αποτελζςματα κρίνονται ικανοποιθτικά.

Αποτελζςματα:
Οι προγραμματιςμζνεσ εφαρμογζσ / ζκτακτεσ εντομοκτονίεσ /
ζκτακτεσ μυοκτονίεσ που πραγματοποιικθκαν ιταν το Αϋεξάμθνο
2016: 14/50/16, το Βϋεξάμθνο 2016: 14/40/27, το Αϋεξάμθνο 2017:
15/52/13, το Βϋεξάμθνο 2017: 7/68/29, και το Αϋεξάμθνο 2018:
14/74/21 αντίςτοιχα.

Διαπιςτϊνεται ότι κατά τθ διάρκεια των πζντε εξαμινων, θ ηιτθςθ
ζκτακτων παρεμβάςεων ζχει αυξθτικζσ τάςεισ.

Από τα ίχνθ και τα μορφολογικά χαρακτθριςτικά των νεκρϊν και
ηωντανϊν ςωμάτων διαπιςτϊνεται ότι αντιμετωπίςτθκαν τα ζντομα:
κατςαρίδεσ (Blattela Germanica, Periplaneta Americana), κουνοφπια
(π.χ. Anopheles), μυρμιγκια, ςκνίπεσ, ψφλλοι, ςφικεσ, ςκοφρκοι
(π.χ. Vespa) και τα τρωκτικά: Mus musculus, Rattus norvegicus και
Rattus rattus.

Στισ αναφερόμενεσ αυξθτικζσ τάςεισ των απεντομϊςεων ςυνετζλεςε
θ αντιμετϊπιςθ νζων αυξθμζνων πλθκυςμϊν π.χ. ςκοφρκοι, ςφικεσ.
Η ςυχνότθτα εντοπιςμοφ και καταπολζμθςθσ εντόμων/τρωκτικϊν
ςτα χειρουργεία, τα εργαςτιρια και τισ εξωτερικζσ δομζσ
χαρακτθρίηεται χαμθλι ζωσ και μθδενικι. Στισ κλινικζσ και τα
μαγειρεία χαρακτθρίηεται για ζντομα: μζτρια ζωσ και υψθλι και για
τρωκτικά: χαμθλι ωσ και μθδενικι. Στα υπόγεια χαρακτθρίηεται για
ζντομα: υψθλι και για τρωκτικά: μζτρια ζωσ υψθλι. Τζλοσ ςτουσ
εξωτερικοφσ και αφλειουσ χϊρουσ χαρακτθρίηεται για ζντομα: μζτρια
και για τρωκτικά: μζτρια ζωσ και υψθλι.


