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κοπόσ   αυτήσ    τησ    εργαςίασ   είναι :

Να πληροφορηθεύ το νοςηλευτικό προςωπικό 
ςχετικϊ με την οργανωμϋνη  προετοιμαςύα ενόσ  
μολυςματικού  χειρουργεύου  και την αςφαλό  
ϋκβαςη  αυτού  προκειμϋνου   να μειωθούν τα 
ατυχόματα των εργαζομϋνων όπωσ   και    η   
μετϊδοςη    μολυςματικών  νόςων  που  μπορούν  
να αποδοθούν ςτην ακατϊλληλη νοςηλευτικό 
τεχνικό.



Η παρϋμβαςη τησ νοςηλεύτριασ 
χειρουργεύου ϋγκειται:

τη ςωςτό οργϊνωςη του 
χώρου

τη διαφύλαξη ςηπτικού και 
ϊςηπτου χώρου

τη φροντύδα αςφαλούσ 
ςυγκϋντρωςησ και διαχεύριςησ 
αιχμηρών αντικειμϋνων

την αποςτεύρωςη των 
εργαλεύων και

την απολύμανςη του χώρου.



Η διαςπορϊ και η μόλυνςη 
γύνεται με:

Σα χϋρια του προςωπικού
Σισ μπλούζεσ
Σα εργαλεύα
Σο αύμα και τα βιολογικϊ   

υγρϊ
Σα αιχμηρϊ αντικεύμενα



 Διαχωριςμό  από  τη  
γενικό κύνηςη και αϋρα 
του  νοςοκομεύου.

 Διαδοχό όλο και πιο 
καθαρών ζωνών,από την 
εύςοδο μϋχρι  τισ  
χειρουργικϋσ  αύθουςεσ  
και την  περιοχό  φύλαξησ  
των αποςτειρωμϋνων                                
υλικών.

 Εύκολη μετακύνηςη του 
προςωπικού από τη μια  
καθαρό  περιοχό  ςτην  
ϊλλη , χωρύσ  να διϋρχεται 
από ακϊθαρτεσ. 

 Απομϊκρυνςη των 
ακϊθαρτων υλικών 
από τη χειρουργικό  
αύθουςα  χωρύσ  να  
διϋρχονται από  
καθαρό  περιοχό.

 Η ροό  του  αϋρα να 
γύνεται από καθαρό 
προσ λιγότερο  καθαρό  
περιοχό.

 Η   θϋρμανςη   και   ο   
αεριςμόσ   πρϋπει   να 
ςυμβϊλουν  ςτη  
δημιουργύα  αςφαλών  
και ϊνετων ςυνθηκών 
για το προςωπικό και 
τον ϊρρωςτο.



Οι χειρουργικϋσ 
επεμβϊςεισ διακρύνονται 
ςε:

1. Καθαρϋσ.
2. Δυνητικϊ μολυςμϋνεσ.
3. Μολυςμϋνεσ.
4. Ρυπαρϋσ.



 Επύςησ , η  επαφό  του  νοςηλευτικού προςωπικού 
του χειρουργεύου με αςθενεύσ που πϊςχουν από 
μολυςματικϋσ αςθϋνειεσ, όπωσ   πϊςχοντεσ   από   
AIDS , ηπατύτιδεσ, μικρόβια που ευδοκιμούν ςτισ 
ΜΕΘ, αςθενεύσ με διαπυημϋνα τραύματα ό 
αποςτόματα εύναι ςυχνό, αγγύζει το 20% των 
περιςτατικών.

 Σα περιςτατικϊ που χειρουργούνται με αυτϊ τα 
χαρακτηριςτικϊ ορίζουν ένα ςηπτικό και 
μολυςματικό χειρουργείο.



Οι κρατούμενοι των ςωφρονιςτικών ιδρυμϊτων  του Ν. Υωκύδοσ,  που 

χειρουργόθηκαν ςτο Νοςοκομεύο μασ , αποτελούν παρϊδειγμα περιςτατικών 

με χαρακτηριςτικϊ που ορύζουν Μολυςματικό Φειρουργείο. !!!
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1. Μεταφορϊ    αςθενό    
κατευθεύαν    ςτην 
χειρουργικό αύθουςα 
από το νοςηλευτικό 
τμόμα   και    δεν    
παραμϋνει   ςτο   χώρο 
αναμονόσ αςθενών 
ςτον προθϊλαμο του.

2. Απομϊκρυνςη  
εξοπλιςμού  που   δεν  
θα χρηςιμοποιηθεύ.

3. Προςεκτικόσ  
ςχεδιαςμόσ  διϊθεςησ  
όλων των  
απαραιτότων  υλικών.



4.Έγκαιρη  ενημϋρωςη  
ςυνεργατών.

5.Σοποθϋτηςη  ςτην  πόρτα  τησ   
χειρουργικόσ αύθουςασ  ταμπϋλασ  
«ςηπτικό χειρουργεύο» ό 
«μολυςματικό περιςτατικό».

6.Σοποθϋτηςη  εμποτιςμϋνων  
ςεντονιών  με αντιςηπτικό  ςτισ  
ειςόδουσ - εξόδουσ  τησ αύθουςασ.

7.Οι ςακούλεσ για τα απορρύμματα 
να φϋρουν την  ϋνδειξη 

« μολυςματικό  υλικό »  και  οι 
ςακούλεσ    για    τον    ιματιςμό    
να    εύναι υδροδιαλυτϋσ.



8.Ζητεύται από τον ϊρρωςτο 
να κινεύται όπια και να  
εύναι  ςυνεργϊςιμοσ.

9.Προμόθεια ειδικόσ μϊςκασ 
με προςτατευτικό για   τα   
μϊτια  ( anti - fog ) ό  ειδικϊ  
γυαλιϊ προςταςύασ.

10.Η μη επεύγουςα επϋμβαςη 
πραγματοποιεύται ςτο  
τϋλοσ  του   προγρϊμματοσ   
χειρουργεύου τησ  ημϋρασ.



1. Παραμονό την αύθουςα 
μόνο του προςωπικό 
που  ςυμμετϋχει  ςτην  
επϋμβαςη και ύπαρξη 
μιασ   επιπλϋον   
νοςηλεύτριασ  
κυκλοφορύασ ϋξω  από  
την αύθουςα για 
κϊλυψη επύ πλϋον 
απαιτόςεων.

2. Φρηςιμοπούηςη  
ιματιςμού  μιασ  
χρόςησ .

3. Φρόςη  δύπλων  
γαντιών  και  ςυχνό  
αλλαγό αυτών.



4.Εργαλειοδοςύα   με   
όπιεσ   κινόςεισ   και 
ςυγκϋντρωςη αιχμηρών 
ςε ορατό ςημεύο-
λεκτικό  υπενθύμιςη.

5.Προτροπό  χρόςησ  
ςυςκευών  με  αμβλϋα 
εξαρτόματα    και    
επιλογόσ    ςύντομησ 
χειρουργικόσ   μεθόδου.

6.Η  νοςηλεύτρια  κύνηςησ  
φροντύζει  για  τη 
ςυλλογό  απορριμμϊτων  
ςε  ςυγκεκριμϋνο χώρο.



1. υγκϋντρωςη :
- αιχμηρών
- απορριμμϊτων
- ιματιςμού

ΠΡΟΟΦΗ. Μην 
εγκαταλεύπετε ποτϋ: 

 Διάφορα υλικά, βελόνεσ  
ή  αιχμηρά  αντικείμενα 
ςτον ιματιςμό. 

 Είναι   επικίνδυνο   για   
το  προςωπικό  του 
νοςοκομείου. 



2.Αφαύρεςη  προςτατευτικόσ  
ενδυμαςύασ  πριν 
εγκαταλειφθεύ  η  χειρουργικό  
αύθουςα.

3.Μεταφορϊ τροχόλατου ϋξω 
από την αύθουςα.

4.Ο αςθενόσ  ανανόπτει  μϋςα  
ςτη χειρουργικό αύθουςα  και  
ςτη  ςυνεχεύα  μεταφϋρεται ςτο 
θϊλαμο  του.

5.Αλλαγό  ενδυμϊτων.



6.Μηχανικόσ  καθαριςμόσ  
εργαλεύων. Απολύμανςη  
εργαλεύων. 
υςκευαςύα  προσ  
αποςτεύρωςη.

7.Καθαριςμόσ  και  
απολύμανςη  αύθουςασ.

8.Δεν είναι απαραίτητο να 
υπάρχει ειδική ςηπτική 
αίθουςα. 



 Οι  κανόνεσ  εύναι  υποχρεωτικού  για  τουσ ιατρούσ,  το    
νοςηλευτικό   και   το   ϊλλο προςωπικό  που λειτούργει 
ςτουσ χώρουσ του. Με  τη   ςυντονιςμϋνη   εκτϋλεςη  τησ 
εργαςύασ,  αποφεύγονται  η  ςύγχυςη  και     τα  λϊθη.

 Η   ταχύτητα   έχει   μεγάλη  ςημαςία,  δεν θυςιάζει  
όμωσ   την   άςηπτη  τεχνική  για χάρη  τησ.



Ύψιςτησ  ςημαςύασ  
εύναι:

- η  οικονομύα  
χρόνου

- η  ετοιμότητα

- η  οργϊνωςη

- η  εφαρμογό  των  
κανόνων 

Με τον τρόπο αυτό 
επιτυγχϊνεται:

- η εύρυθμη  λειτουργιϊ  
των  χειρουργεύων

- η εξαςφϊλιςη ϊριςτων 
ςυνθηκών αςηψύασ   
και αντιςηψύασ

- η παραγωγικό και 
ευχϊριςτη απαςχόληςη 
των   εργαζομϋνων   και  

τϋλοσ   το   πιο ςημαντικό
- η  αςφϊλεια  και  η  
πλόρησ  φροντύδα  των 
αςθενών αλλϊ και των
εργαζομϋνων. 



 Σο   χειρουργείο   είναι    ένασ    χώροσ    
ςτα νοςηλευτικά ιδρύματα όπου οι 
βαςικέσ αρχέσ λειτουργιάσ    πρέπει    να   
εφαρμόζονται   με απολυτή   αυςτηρότητα   
και   πειθαρχία.

 Ένα     ςύγχρονο     χειρουργεύο     πρϋπει     να 
χαρακτηρύζεται όχι μόνο από τον εξοπλιςμό  
και τη βαρύτητα των επεμβϊςεων που 
επιτελούνται ς’αυτό , αλλϊ  από  τη  γνώςη 
και πειθαρχύα του προςωπικού   ςτη   τόρηςη    
κανόνων   υγιεινόσ, ώςτε  να  μην  γύνεται  
διαςπορϊ  μικρόβιων  και μολύνςεισ.
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ασ  ευχαριςτούμε  πολύ !! 


