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Είναι ςημαντικζσ οι επιφάνειεσ ςτην μετάδοςη των
νοςοκομειακών λοιμώξεων;


Κνιπζκέλεο
λνζνθνκεηαθέο επηθάλεηεο
κπνξνύλ λα απνηειέζνπλ
ελ δπλάκεη δεμακελέο
παζνγόλσλ
κηθξννξγαληζκώλ.



Κπνξεί λα ζπκβεί έκκεζε
κεηάδνζε παζνγόλσλ
κέζσ ησλ κνιπζκέλσλ
ρεξηώλ ηνπ πξνζσπηθνύ ή
ηεο άκεζεο επαθήο ησλ
αζζελώλ κε κνιπζκέλεο
επηθάλεηεο θαη εμνπιηζκό

ΠΡΟΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ
ΘΑΘΑΟΖ ΘΑΗ ΗΓΗΝ ΣΟΥΚΑΡΝΠ ΠΡΝΙΖ ,
(όρη ζθηζκέλεο ή θαθνπνηεκέλεο ζηνιέο ),
ΞΑΞΝΡΠΗΑ ΚΔ ΑΛΡΗΝΙΗΠΘΖΡΗΘΔΠ ΠΝΙΔΠ

ΝΗΘΗΑΘΑ ΓΑΛΡΗΑ ΡΑ ΝΞΝΗΑ ΘΑ ΑΙΙΑΕΝΛΡΑΗ
ΑΛΑΙΝΓΑ ΚΔ ΡΝ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΘΑΘΑΟΗΠΚΝ.
ΞΟΝΠΝΣΖ
ΡΝ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΑΞΑΓΝΟΔΔΡΑΗ ΛΑ ΑΓΓΗΕΔΗ ΚΔ
ΡΑ ΓΑΛΡΗΑ ΝΞΝΗΑΓΖΞΝΡΔ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΑ
ΑΠΣΔΡΑ ΚΔ ΑΡΆ ΞΝ ΘΑΘΑΟΗΕΔΗ ΠΔ
ΓΔΓΝΚΔΛΖ ΠΡΗΓΚΖ.

Μζθοδοι Καθαριςμοφ
Τεχνικζσ – Υλικά – Εξοπλιςμόσ
Καθημερινός Καθαριζμός – Χρωμαηική Κωδικοποίηζη
Κόκκινος κοσβάς με κόκκινη
ζπογγοπεηζέηα:
Λεκάνες και οσρηηήρες

Κίηρινος κοσβάς με κίηρινη
ζπογγοπεηζέηα:
Τπόλοιπα είδη σγιεινής
Μπλε κοσβάς με μπλε
ζπογγοπεηζέηα:
Κρεβάηια και κομοδίνα

Λεσκός κοσβάς με γκρι
ζπογγοπεηζέηα:
Τπόλοιπα έπιπλα και
επιθάνειες

ΧΡΗΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΣΙΚΟΤ &
ΑΠΟΛΤΜΑΝΣΙΚΟΤ
1.ΑΞΑΓΝΟΔΔΡΑΗ Ζ ΣΟΖΠΖ ΕΔΠΡΝ ΛΔΟΝ ΠΡΝΠ
ΘΝΒΑΓΔΠ ΠΦΝΓΓΑΟΗΠΚΑΡΝΠ.
2.ΑΞΑΓΝΟΔΔΡΑΗ Ζ ΑΛΑΚΗΜΖ ΑΞΝΟΟΞΑΛΡΗΘΝ
ΘΑΗ ΑΞΝΙΚΑΛΡΗΘΝ ΠΡΝΛ ΗΓΗΝ ΘΝΒΑ ( π.ρ.
θαζαξηζηηθό δαπέδνπ θαη ρισξίλε).
3. Απνιπκαληηθό δηάιπκα παξαζθεπάδεηαη
ζύκθσλα κε ηελ πξνηεηλόκελε δνζνινγία.
4.Σξήζε θαηάιιεισλ θαη εμεηδηθεπκέλσλ, θαηά
ρώξν θαη ρξήζε, απνξξππαληηθώλ ή
απνιπκαληηθώλ.

ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΧΩΡΩΝ
ΓΟΑΦΔΗΑ
 ΘΑΙΑΚΝΗ ΑΠΘΔΛΥΛ
 WC
 ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΑ
 ΔΞΔΗΓΝΛΡΑ
 ΣΔΗΟΝΟΓΔΗΝ
 ΚΝΛΑΓΑ ΡΔΣΛΖΡΝ ΛΔΦΟΝ


ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Απνθνκηδή απνξξηκκάησλ ζύκθσλα κε ηηο
βαζηθέο αξρέο θαζαξηόηεηαο.
 γξό μεζθόληζκα επίπισλ
 Πθνύπηζκα θαη ζθνπγγάξηζκα ζύκθσλα κε
ηηο βαζηθέο αξρέο θαζαξηόηεηαο
 Ρδάκηα παξαζύξσλ ηνπιάρηζηνλ 1 θνξά
εβδνκαδηαίσο
 Νη ηνίρνη θαη νη επηθάλεηεο θαζαξίδνληαη 1
θνξά εβδνκαδηαίσο ή όηαλ ιεξσζνύλ.


ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΩΝ
ΣΜΗΜΑΣΩΝ
Ζ ΘΑΘΑΟΗΝΡΖΡΑ ΓΗΛΔΡΑΗ ΑΞΝ ΡΑ ΤΖΙΑ ΞΟΝΠ ΡΑ
ΣΑΚΖΙΑ
Ξξώηα θαζαξίδνληαη νη πην θαζαξνί ρώξνη, δει.
νη δηάδξνκνη θαη νη θνηλόρξεζηνη ρώξνη ,κεηά νη
ζάιακνη λνζειείαο θαη ηέινο νη ζάιακνη όπνπ
λνζειεύνληαη αζζελείο κε κεηαδνηηθά λνζήκαηα
ή πνιπαλζεθηηθά κηθξόβηα. Κνλώζεηο όπνπ
λνζειεύνληαη αζζελείο κε κεησκέλε αληίζηαζε
ζηηο ινηκώμεηο, ζα πξέπεη λα θαζαξίδνληαη πξηλ
από ηνπο ππόινηπνπο ζαιάκνπο κε μερσξηζηό
εμνπιηζκό θαη πιηθά θαζαξηζκνύ.

ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΘΑΛΑΜΩΝ ΑΘΕΝΩΝ
Πθνύπηζκα κε ζθνύπα παξθεηέδα θαη
ζθνπγγάξηζκα ζύκθσλα κε ηηο βαζηθέο αξρέο
θαζαξηόηεηαο, από ην εζσηεξηθό ηνπ ζαιάκνπ
θαη πξνο ηα έμσ.
 Απνιύκαλζε ησλ επηθαλεηώλ επίπισλ,
εμνπιηζκνύ θιπ., κε ηελ αληίζηνηρε θάζε θνξά
δνζνινγία απνιπκαληηθνύ θαη λεξνύ.
 Πρνιαζηηθόο θαζεκεξηλόο θαζαξηζκόο πόκνισλ,
ρεηξνιαβώλ, δηαθνπηώλ, θνπδνπληώλ θαη ινηπώλ
ζεκείσλ ηα νπνία αγγίδνληαη ζπρλά από ην
πξνζσπηθό θαη όζνπο βξίζθνληαη ζην ρώξν.


ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ WC
Απνθνκηδή απνξξηκκάησλ ζύκθσλα κε ηηο βαζηθέο αξρέο
θαζαξηόηεηαο.
 Θαζαξίδεηαη πξώηα ηελ ιάκπα , νη θαζξέπηεο ,νη ηνίρνη
γύξσ από ην ληπηήξα, ε ζήθε ησλ ρεηξνπεηζεηώλ.
 Αθνινπζεί δηαδηθαζία θαζαξηόηεηαο θαη απνιύκαλζεο ζε
όια ηα είδε πγηεηλήο θαη εμαξηήκαηα.
 Απαηηείηαη ε ρξήζε μερσξηζηώλ vettex γηα ηνλ θαζαξηζκό
ηνπ ληπηήξα θαη ηεο ηνπαιέηαο, ρξεζηκνπνηείηαη
μερσξηζηή ζθνπγγαξίζηξα γηα ηα WC.
 Ηδηαίηεξε πξνζνρή γηα ηνλ θαζαξηζκό ζηηο κπαηαξίεο θαη
ζηα πηγθάι.


ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΜΗΜΑΣΩΝ

1.Δμσηεξηθά Ηαηξεία- Ρκήκα Δπεηγόλησλ Ξεξηζηαηηθώλ :
Θαηόπηλ ζπλελλόεζεο κε ηελ πξντζηακέλε ,ζρνιαζηηθόο θαζεκεξηλόο θαζαξηζκόο ( απνθνκηδή
απνξξηκκάησλ , πιέλνληαη θαη απνιπκαίλνληαη νη ληπηήξεο θαη ηα θαιαζάθηα, πγξό μεζθόληζκα
επίπισλ, ζθνύπηζκα θαη ζθνπγγάξηζκα , εβδνκαδηαία 1 θνξά ηδάκηα παξαζύξσλ ,ηνίρνη θαη
επηθάλεηεο, ηα WC ιόγσ ηεο ζπρλήο ρξήζεο θαζαξίδνληαη θαη απνιπκαίλνληαη ζε ζπρλή βάζε .

2. Σεηξνπξγείν:
Θαηόπηλ ζπλελλόεζεο κε ηελ πξντζηακέλε , ν θαζαξηζκόο ζην ρεηξνπξγείν απνηειείηαη από ελδηάκεζε
θαζαξηόηεηα θαη ηειηθή θαζαξηόηεηα, ζύκθσλα κε πξσηόθνιιν θαζαξηόηεηαο.

3.Δξγαζηήξηα :
Ρεξνύληαη νη βαζηθέο αξρέο θαζαξηόηεηαο θαη επηπιένλ θαζαξίδνληαη πάγθνη θαη εμνπιηζκόο (
επηθάλεηεο κεραλεκάησλ θιπ), ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ησλ Γηεπζπληώλ .

4. Κνλάδα Ρερλεηνύ Λεθξνύ:
Θαηόπηλ ζπλελλόεζεο κε ηνλ πξντζηάκελν , ν θαζαξηζκόο ζηε Κνλάδα απνηειείηαη από ελδηάκεζε
θαζαξηόηεηα θαη ηειηθή θαζαξηόηεηα, ζύκθσλα κε πξσηόθνιιν θαζαξηόηεηαο.

Διαδικαςίεσ για αποτελεςματική χρήςη εξοπλιςμοφ
καθαριότητασ και διαλυμάτων.


Δηνηκαζία ησλ δηαιπκάησλ θαζαξηζκνύ ζε θαζεκεξηλή βάζε



Ππρλή αληηθαηάζηαζε κε θξέζθν δηάιπκα ζύκθσλα κε ηηο
δηαδηθαζίεο θαη ηελ πνιηηηθή πνπ δηέπεη ηνλ θάζε ρώξν .



Ζ θεθαιή ηεο ζθνπγγαξίζηξαο ηνπνζεηείηαη ζηεγλή θαη θαζαξή
ζηελ αξρή ηεο εκέξαο θαη αιιάδεηαη ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο.



Ξιέλνληαη θαη απνιπκαίλνληαη νη ζθνπγγαξίζηξεο θαη ηα παληά
κεηά από θάζε ρξήζε θαη αθήλνληαη ηα λα ζηεγλώζνπλ πξηλ
μαλαρξεζηκνπνηεζνύλ.

Καθαριςμόσ κηλίδων αίματοσ και άλλων βιολογικών
υλικών


Φνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γάληηα θαη ινηπό αηνκηθό
πξνζηαηεπηηθό εμνπιηζκό ,θαηάιιειν γηα ηε
ζπγθεθξηκέλε ρξήζε.



Αλ ε θειίδα πεξηέρεη κεγάιεο πνζόηεηεο αίκαηνο ή
πγξώλ ηνπ ζώκαηνο, θαζαξίζηε ηελ νξαηή νπζία κε
απνξξνθεηηθό πιηθό κηαο ρξήζεσο θαη πεηάμηε ηα
κνιπζκέλα πιηθά ζε θαηάιιειν πεξηέθηε κε ζήκαλζε.



Πθνπγγίζηε ηελ πεξηνρή κε έλα παλί ή ραξηί πνπ έρεηε
πξνεγνπκέλσο πγξάλεη κε απνιπκαληηθό θαη αθήζηε ηελ
επηθάλεηα λα ζηεγλώζεη.



Δίλαη πξνηηκόηεξν λα
ρξεζηκνπνηνύληαη ελώζεηο
ρισξίνπ :
–NaDCC δηζθία ε ζε ζθόλε
(granuless) .
(Έρνπλ απνιπκαληηθή δξάζε
αθόκε θαη κε ηελ παξνπζία 20%
ιεπθώκαηνο)
Σξεζηκνπνηήζηε αξαίσζε 1:10
(500-615 ppm ρισξίλεο) γηα λα
απνιπκάλεηε κε πνξώδεηο
επηθάλεηεο αθνύ έρεηε θαζαξίζεη
ηελ θειίδα αίκαηνο ή άιισλ
πγξώλ ηνπ ζώκαηνο ζηνπο
ρώξνπο πεξίζαιςεο αζζελώλ.


Τρόπος, σστνότητα και σλικά καθημερινών καθαρισμών
Αντικείμενο

Τρόπος

Σστνότητα

Υλικό

ΥΔΗΡΟΤΡΓΔΗΑ, Μ.Δ.Θ., ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑ
ΔΟΥΕΘΑ ΑΠΟΡΡΘΜΜΑΣΩΝ
ΑΔΕΘΑΜΑ, ΠΛΤΘΜΟ & ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ
3 υορές την ημέρα
Απολσμαντικό & καθαριστικό
ΕΘΔΗ ΤΓΘΕΘΝΗ
ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ & ΚΑΘΑΡΘΜΟ
3 υορές την ημέρα
Απολσμαντικό, καθαριστικό & καθ. αλάτων
ΚΑΘΗΜ. ΕΠΘΦΑΝΕΘΕ ΕΠΑΦΗ
ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ & ΚΑΘΑΡΘΜΟ
3 υορές την ημέρα
Απολσμαντικό & καθαριστικό
ΟΡΘΖΟΝΣΘΕ ΕΠΘΦΑΝΕΘΕ
ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ & ΚΑΘΑΡΘΜΟ
3 υορές την ημέρα
Απολσμαντικό & καθαριστικό
ΚΑΘΕΣΕ ΕΠΘΦΑΝΕΘΕ
ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ & ΚΑΘΑΡΘΜΟ
3 υορές την ημέρα
Απολσμαντικό & καθαριστικό
ΑΝΩ ΕΠΘΦΑΝΕΘΕ
ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ & ΚΑΘΑΡΘΜΟ
1 υορά την ημέρα
Απολσμαντικό & καθαριστικό
ΔΑΠΕΔΑ
ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ & ΚΑΘΑΡΘΜΟ
3 υορές την ημέρα
Απολσμαντικό & καθαριστικό
ΣΟΤΑΛΔΣΔ (κοινότρηζηες κάθε 1 ώρα), ΛΟΤΣΡΑ, ΑΠΟΓΤΣΖΡΗΑ, ΚΟΤΕΗΝΔ
ΔΟΥΕΘΑ ΑΠΟΡΡΘΜΜΑΣΩΝ
ΑΔΕΘΑΜΑ & ΠΛΤΘΜΟ
2 υορές την ημέρα
Καθαριστικό
ΕΘΔΗ ΤΓΘΕΘΝΗ
ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ & ΚΑΘΑΡΘΜΟ
2 υορές την ημέρα
Απολσμαντικό, καθαριστικό & καθ. αλάτων
ΚΑΘΗΜ. ΕΠΘΦΑΝΕΘΕ ΕΠΑΦΗ
ΥΟΛΑΣΘΚΟ ΚΑΘΑΡΘΜΟ
1 υορά την ημέρα
Καθαριστικό
ΟΡΘΖΟΝΣΘΕ ΕΠΘΦΑΝΕΘΕ
ΥΟΛΑΣΘΚΟ ΚΑΘΑΡΘΜΟ
1 υορά την ημέρα
Καθαριστικό
ΚΑΘΕΣΕ ΕΠΘΦΑΝΕΘΕ
ΕΛΕΓΥΟ & ΠΟΡΑΔΘΚΟ ΚΑΘΑΡΘΜΟ
1 υορά την ημέρα
Καθαριστικό
ΔΑΠΕΔΑ
ΥΟΛΑΣΘΚΟ ΚΑΘΑΡΘΜΟ
1 υορά την ημέρα
Καθαριστικό
ΘΑΛΑΜΟΗ, ΑΛΟΝΗΑ, ΓΡΑΦΔΗΑ (Μονάδων), ΔΞΔΣΑΣΖΡΗΑ, ΔΡΓΑΣΖΡΗΑ, ΒΟΖΘΖΣΗΚΟΗ ΥΩΡΟΗ, ΚΛΗΜΑΚΟΣΑΗΑ, ΑΑΝΔΡ, ΓΗΑΓΡΟΜΟΗ
ΔΟΥΕΘΑ ΑΠΟΡΡΘΜΜΑΣΩΝ
ΑΔΕΘΑΜΑ & ΠΛΤΘΜΟ
2 υορές την ημέρα
Καθαριστικό
ΕΘΔΗ ΤΓΘΕΘΝΗ
ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ & ΚΑΘΑΡΘΜΟ
2 υορές την ημέρα
Απολσμαντικό, καθαριστικό & καθ. αλάτων
ΚΑΘΗΜ. ΕΠΘΦΑΝΕΘΕ ΕΠΑΦΗ
ΥΟΛΑΣΘΚΟ ΚΑΘΑΡΘΜΟ
1 υορά την ημέρα
Καθαριστικό
ΟΡΘΖΟΝΣΘΕ ΕΠΘΦΑΝΕΘΕ
ΥΟΛΑΣΘΚΟ ΚΑΘΑΡΘΜΟ
1 υορά την ημέρα
Καθαριστικό
ΚΑΘΕΣΕ ΕΠΘΦΑΝΕΘΕ
ΕΛΕΓΥΟ & ΠΟΡΑΔΘΚΟ ΚΑΘΑΡΘΜΟ
1 υορά την ημέρα
Καθαριστικό
ΔΑΠΕΔΑ
ΥΟΛΑΣΘΚΟ ΚΑΘΑΡΘΜΟ
1 υορά την ημέρα
Καθαριστικό
ΓΡΑΦΔΗΑ, ΦΑΡΜΑΚΔΗΑ, ΑΡΥΔΗΑ, ΑΠΟΘΖΚΔ, ΠΛΤΝΣΖΡΗΑ, ΡΑΦΔΗΑ
ΔΟΥΕΘΑ ΑΠΟΡΡΘΜΜΑΣΩΝ
ΑΔΕΘΑΜΑ & ΠΛΤΘΜΟ
1 υορά την ημέρα
Καθαριστικό
ΕΘΔΗ ΤΓΘΕΘΝΗ
ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ & ΚΑΘΑΡΘΜΟ
1 υορά την ημέρα
Απολσμαντικό, καθαριστικό & καθ. αλάτων
ΚΑΘΗΜ. ΕΠΘΦΑΝΕΘΕ ΕΠΑΦΗ
ΥΟΛΑΣΘΚΟ ΚΑΘΑΡΘΜΟ
1 υορά την ημέρα
Καθαριστικό
ΟΡΘΖΟΝΣΘΕ ΕΠΘΦΑΝΕΘΕ
ΕΛΕΓΥΟ & ΠΟΡΑΔΘΚΟ ΚΑΘΑΡΘΜΟ
1 υορά την ημέρα
Καθαριστικό
ΔΑΠΕΔΑ
ΥΟΛΑΣΘΚΟ ΚΑΘΑΡΘΜΟ
1 υορά την ημέρα
Καθαριστικό
ΔΞΩΣΔΡΗΚΟΗ ΥΩΡΟΗ, ΒΔΡΑΝΣΔ, PARKING
ΔΟΥΕΘΑ ΑΠΟΡΡΘΜΜΑΣΩΝ
ΑΔΕΘΑΜΑ & ΠΛΤΘΜΟ
1 υορά την ημέρα
Καθαριστικό
ΔΑΠΕΔΑ
ΕΛΕΓΥΟ & ΠΟΡΑΔΘΚΟ ΚΑΘΑΡΘΜΟ
1 υορά την ημέρα
Καθαριστικό

ΘΑΘΑΟΗΠΚΝΠ ΘΑΗ ΑΞΝΙΚΑΛΠΖ ΣΥΟΥΛ
ΑΜΖΚΔΛΝ ΘΗΛΓΛΝ ΓΗΑ ΙΝΗΚΥΜΔΗΠ
Θαζαξηόηεηα επηκειήο θαζεκεξηλά δύν θνξέο ηελ εκέξα.
 Ρα παηώκαηα θαζαξίδνληαη κε παξθεηέδα,
ζθνπγγαξίδνληαη κε λεξό θαη απνξξππαληηθό θαη ζηε
ζπλέρεηα κε δηάιπκα ρισξίλεο.
 Κε λεξό θαη απνξξππαληηθό θαη ζηε ζπλέρεηα κε δηάιπκα
ρισξίλεο θαζαξίδνληαη θαη όιεο νη νξηδόληηεο επηθάλεηεο.
 Απνθεύγεηαη ε ειεθηξηθή ζθνύπα ή ε θνηλή ζθνύπα.
 Ρα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηνλ θαζαξηζκό θαη
ηελ απνιύκαλζε λα κελ ρξεζηκνπνηνύληαη αιινύ.


ΞΑΟΝΣΖ ΝΓΖΓΗΥΛ ΘΑΘΑΟΗΝΡΖΡΑΠ
πεύζπλε γηα ηελ παξνρή νδεγηώλ γηα ζέκαηα
θαζαξηόηεηαο θαη απνιύκαλζεο ζην
Λνζνθνκεηαθό ρώξν, είλαη ε Δπηηξνπή
Ινηκώμεσλ ηνπ Λνζνθνκείνπ, ε νπνία έρεη ηελ
ππνρξέσζε λα ειέγρεη κε ζπνξαδηθέο επηζθέςεηο
ηελ εθαξκνγή ηνπο .
 Ζ θαζεκεξηλή επηηήξεζε γηα ηε ζσζηή
εθαξκνγή ησλ κέηξσλ πξέπεη λα γίλεηαη από ηελ
Ξξντζηακέλε- κελν, ηνπ ηκήκαηνο .


Σφμφωνα με την ΚΥΑ
146163/1537/2012
«Κέηξα θαη όξνη γηα ηε δηαρείξηζε ηαηξηθώλ
απνβιήησλ από πγεηνλνκηθέο κνλάδεο»
Ρα ΑΚ πεξηιακβάλνπλ ηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο:
1νλ ) Αζηηθά Πηεξεά Απόβιεηα
(ΑΠΑ) πνπ πξνζνκνηάδνπλ κε ηα νηθηαθά
απνξξίκκαηα,
2νλ ) Επικίνδσνα Απόβληηα Υγειονομικών
Μονάδων (ΕΑΥΜ)
3νλ ) Δηδηθά ξεύκαηα απνβιήησλ .

Αςτικά Στερεά Απόβλητα (ΑΠΑ)
Ξξνέξρνληαη θπξίσο από ηηο δηνηθεηηθέο θαη ηηο νηθηαθνύ
ηύπνπ εξγαζίεο (θαζαξηόηεηα, παξαζθεπή θαγεηνύ, θηι)
θαζώο θαη από ηηο εξγαζίεο ζπληήξεζεο ησλ
εγθαηαζηάζεσλ θαη ησλ θηηξηαθώλ ππνδνκώλ.
 Ζ δηαρείξηζε απηνύ ηνπ ηύπνπ ησλ απνβιήησλ ζα πξέπεη
λα είλαη ίδηα κε απηή ησλ αζηηθώλ απνβιήησλ.
Ξεξηιακβάλνπλ επίζεο θαη ηα ΔΑΑΚ πνπ έρνπλ ππνζηεί
πιήξσο θαη επηηπρώο ηε δηαδηθαζία απνζηείξσζεο.
Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη απόβιεηα από ηελ παξαζθεπή
θαγεηώλ, απόβιεηα από δξαζηεξηόηεηεο εζηίαζεο,
απόβιεηα παξαγόκελα θαηά ηηο εξγαζίεο θαζαξηζκνύ,
απόβιεηα ηκαηηζκνύ, γπαιί, ραξηί, ραξηόλη, πιαζηηθό,
κέηαιια, πιηθά ζπζθεπαζίαο θηι.


Επικίνδυνα Απόβλητα Υγειονομικών
Μονάδων (ΕΑΥΜ)


Δπηθίλδπλα Απόβιεηα Ακηγώο Κνιπζκαηηθά
(ΔΑΑΚ)



Κηθηά Δπηθίλδπλα Απόβιεηα (ΚΔΑ)



Άιια Δπηθίλδπλα Απόβιεηα ( ΑΔΑ)

Επικίνδυνα Απόβλητα Αμιγώσ Μολυςματικά
(ΕΑΑΜ)


Ρα απόβιεηα ησλ νπνίσλ ε ζπιινγή θαη
δηάζεζε ππόθεηληαη ζε εηδηθέο απαηηήζεηο
ζε ζρέζε κε ηελ πξόιεςε κόιπλζεο. Ρα
απόβιεηα απηά πεξηέρνπλ πηζαλώο
παζνγόλνπο νξγαληζκνύο (βαθηήξηα, ηνύο,
παξάζηηα ή κύθεηεο) ζε ζπγθεληξώζεηο ή
πνζόηεηεο ηθαλέο λα πξνθαιέζνπλ
αζζέλεηεο.

Επικίνδυνα Απόβλητα Αμιγώσ Μολυςματικά
(ΕΑΑΜ)
Ρα παζνινγηθά απόβιεηα (όπσο αλζξώπηλα
κέιε, ηζηνύο, όξγαλα, έκβξπα ), ην αίκα θαη ηα
επηθίλδπλα ζσκαηηθά πγξά.
 Ρα αηρκεξά ηαηξηθά εξγαιεία, δειαδή ηα
αληηθείκελα πνπ κπνξνύλ λα πξνθαιέζνπλ
ηξαπκαηηζκνύο κέζσ ηνκώλ ή ηξππεκάησλ,
όπσο βειόλεο, λπζηέξηα, ιάκεο, ζπαζκέλα
γπαιηά θηι. Ρα εξγαιεία απηά, είηε είλαη
κνιπζκέλα είηε όρη, πξέπεη λα ζεσξνύληαη
κνιπζκαηηθά απόβιεηα θαη είλαη ηδηαίηεξα
επηθίλδπλα, αθνύ πξνθαινύλ ηα πεξηζζόηεξα
αηπρήκαηα.


Επικίνδυνα Απόβλητα Αμιγώσ Μολυςματικά (ΕΑΑΜ)



Ρα απόβιεηα πνπ πξνέξρνληαη από
πεξηβάιινληα ζηα νπνία πθίζηαηαη θίλδπλνο
βηνινγηθήο κεηάδνζεο δηα ηνπ αέξνο, θαζώο θαη
από πεξηβάιινληα απνκόλσζεο, ζηα νπνία
βξίζθνληαη αζζελείο πάζρνληεο από κεηαδνηηθά
λνζήκαηα. Πηελ ίδηα θαηεγνξία αλήθνπλ θαη ηα
απόβιεηα από ηα εξγαζηήξηα πνπ πεξηέρνπλ
θάπνηνλ κνιπζκαηηθό παξάγνληα θαη εθόζνλ δελ
πεξηέρνπλ ηαπηόρξνλα θάπνηα ρεκηθή νπζία
(αληηδξαζηήξην, δηαιύηε θηι).

Μικτά Επικίνδυνα Απόβλητα (ΜΕΑ)






Ρα απόβιεηα από αλάπηπμε εξεπλεηηθώλ
δξαζηεξηνηήησλ θαη κηθξνβηνινγηθώλ-βηνρεκηθώλ
εμεηάζεσλ (π.ρ. πιάθεο, ηξπβιία θαιιηέξγεηαο θαη άιια
κέζα πνπ έρνπλ κνιπλζεί από παζνγόλνπο παξάγνληεο)
ηα νπνία πεξηέρνπλ πέξα από θάπνηνλ κνιπζκαηηθό
παξάγνληα θαη θάπνηα ηνμηθή ρεκηθή νπζία, όπσο
αληηδξαζηήξην, δηαιύηε θηι.
Ρα απόβιεηα από παζνινγναλαηνκηθά εξγαζηήξηα
(ηζηνύο, όξγαλα θαη κέξε ζώκαηνο κε αλαγλσξίζηκα,
πεηξακαηόδσα).
Νη θαιιηέξγεηεο πςεινύ κνιπζκαηηθνύ θηλδύλνπ θαζώο
θαη ηα απόβιεηα πνπ πξνέξρνληαη από ρεκεηνζεξαπείεο
είλαη απόβιεηα πςειήο επηθηλδπλόηεηαο.

Άλλα Επικίνδυνα Απόβλητα ( ΑΕΑ)
Ρηο νπζίεο πνπ απνηεινύληαη από ή πεξηέρνπλ
επηθίλδπλεο νπζίεο ή θπηηαξνηνμηθέο,
θπηηαξνζηαηηθέο ή άιιεο επηθίλδπλεο
θαξκαθεπηηθέο νπζίεο.
 Ρα ρεκηθά απόβιεηα κπνξεί λα έρνπλ ζηεξεή,
πγξή ή αέξηα κνξθή θαη πξνέξρνληαη από
ηαηξηθέο εξγαζίεο, από εξγαζίεο θαζαξηζκνύ θαη
απνιύκαλζεο θαη από εξγαζίεο ηερληθνύ
ραξαθηήξα.
 Απόβιεηα πνπ πεξηέρνπλ πδξάξγπξν (ακάιγακα
νδνληηαηξηθήο, ζεξκόκεηξα), άιια βαξέα
κέηαιια, ακίαλην θηι.


Ειδικά ρεφματα αποβλήτων


Ρα απόβιεηα πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη
ζηηο πξνεγνύκελεο θαηεγνξίεο θαη ησλ
νπνίσλ ε δηαρείξηζε ππόθεηηαη ζε εηδηθέο
πξνδηαγξαθέο/απαηηήζεηο, όπσο πγξά
απόβιεηα πξνζνκνηάδνληα κε αζηηθά
ιύκαηα, κπαηαξίεο, δνρεία ππό πίεζε,
ξαδηελεξγά απόβιεηα θ.ά.

Φάςεισ διαχείριςησ Ιατρικών
αποβλήτων
Ζ δηαρείξηζε ησλ Ηαηξηθώλ Απνβιήησλ έρεη σο
ζηόρν λα ηα θαηαζηήζεη αβιαβή γηα ηε Γεκόζηα
γεία θαη ην πεξηβάιινλ θαη πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο
θάζεηο ζηάδηα:
 Γηαρσξηζκόο & Ππιινγή
 Δλδνλνζνθνκεηαθή Κεηαθνξά
 Ξξνζσξηλή απνζήθεπζε
 Δμσλνζνθνκεηαθή κεηαθνξά
 Δπεμεξγαζία
 Ρειηθή δηάζεζε

Διαχωριςμόσ & υλλογή:
Δίλαη ε ζπγθέληξσζε θαη ε ηνπνζέηεζε ησλ
ηαηξηθώλ απνβιήησλ ζε θαηάιιειε ζπζθεπαζία,
ζηνπο ρώξνπο πνπ παξάγνληαη (ζεκεία
ζπιινγήο). Ρα Ηαηξηθά Απόβιεηα, ζηε θάζε
απηή, δηαρσξίδνληαη, ζπγθεληξώλνληαη θαη
ηνπνζεηνύληαη ζε θαηάιιειε ζπζθεπαζία ε
νπνία έρεη ραξαθηεξηζηηθό ρξώκα αλάινγα κε
ηελ επεμεξγαζία πνπ ζα αθνινπζήζεη.
 Ν δηαρσξηζκόο θαη ε ζπιινγή γίλεηαη ζην ρώξν
παξαγσγήο ηνπο.


ΠΡΟΟΧΗ !!!!


Πεκαληηθό ζηνηρείν πεξηνξηζκνύ ηεο
πνζόηεηαο ησλ ηαηξηθώλ απνβιήησλ είλαη
ε ειαρηζηνπνίεζε ζηελ πεγή παξαγσγήο
ηνπο. Δπηβάιιεηαη ν δηαρσξηζκόο ηνπο ζε
θαηεγνξίεο, ιόγσ ηνπ όηη ηα κνιπζκαηηθά
θαη ηα εηδηθά απόβιεηα απαηηνύλ ηδηαίηεξε
κεηαρείξηζε.

ΠΡΟΟΧΗ!!!!!


Ν ιαλζαζκέλνο δηαρσξηζκόο, ζηελ
πεξίπησζε πνπ κε επηθίλδπλα αζηηθά
απόβιεηα θαηαιήγνπλ ζε επεμεξγαζία καδί
κε ηα επηθίλδπλα, έρεη ζαλ απνηέιεζκα λα
πνιιαπιαζηάδεηαη ην θόζηνο δηαρείξηζήο
ηνπο θαη ε ξύπαλζε ηνπ πεξηβάιινληνο.

ΞΟΝΠΝΣΖ!!!!


Πηελ πεξίπησζε, πνπ επηθίλδπλα απόβιεηα
θαηαιήγνπλ ζηνπο θάδνπο ησλ νηθηαθώλ, εθηόο
από ηελ ππνβάζκηζε ηνπ πεξηβάιινληνο
(εμαηηίαο ηνμηθώλ θαη άιισλ ξύπσλ), πθίζηαηαη
άκεζνο θίλδπλνο γηα ηε δεκόζηα πγεία π.ρ. ηα
κνιπζκαηηθά απνξξίκκαηα πνπ πεξηέρνπλ
παζνγόλνπο κηθξννξγαληζκνύο θαη βαθηεξίδηα,
ζέηνπλ ζε θίλδπλν ην πξνζσπηθό ηεο εθάζηνηε
πγεηνλνκηθήο κνλάδαο, ησλ απνξξηκκαηνθόξσλ,
ηνπ ρώξνπ ηειηθήο δηάζεζεο, ζηνλ νπνίν ζα
θαηαιήμνπλ, αιιά θα ηνπο αλύπνπηνπο πνιίηεο,
κέζσ ησλ αδέζπνησλ δώσλ πνπ θπθινθνξνύλ.

υλλογή ιατρικών αποβλήτων:
Αζηηθά Πηεξεά Απόβιεηα (ΑΠΑ) ζπιιέγνληαη

ζε θνηλνύο πιαζηηθνύο ζάθνπο θαη
αθνινπζνύλ ηε γξακκή δηαρείξηζεο ησλ
νηθηαθώλ απνβιήησλ.

Ρα Δπηθίλδπλα Απόβιεηα Ακηγώο
Κνιπζκαηηθά (ΔΑΑΚ) ζπιιέγνληαη ζε ζάθνπο
θαηάιιεινπ πάρνπο, πνπ δε ζρίδνληαη εύθνια
θαη θέξνπλ ην επδηάθξηην θαη αλεμίηειν
αλαγλσξηζηηθό ζήκα «Δπηθίλδπλα Ηαηξηθά
Απόβιεηα» θαη ην ζήκα ηνπ βηνινγηθνύ
θηλδύλνπ.

Σα αιχμηρά αντικείμενα :


Ππιιέγνληαη ζε
αδηάηξεηα, αλζεθηηθά
δνρεία, κε θαπάθη θαη
εηδηθή ζήκαλζε πνπ
πιεξνθνξεί γηα ην
πεξηερόκελό ηνπο
(«Δπηθίλδπλα Ηαηξηθά
Απόβιεηα» θαη ην
ζήκα ηνπ βηνινγηθνύ
θηλδύλνπ), ηελ
εκεξνκελία θαη ηελ
πξνέιεπζή ηνπο.

Κουτιά για τη ςυλλογή αιχμηρών αντικειμζνων
& χαρτοκιβώτια τφπου Hospital Box :

Tα χαρτοκιβώτια τφπου Hospital Box :
Χρηςιμοποιοφνται ειδικά για την αποφυγή
διαρροών !!!

Ενδονοςοκομειακή μεταφορά :
 Δίλαη

νη εξγαζίεο γηα ηελ θαηάιιειε
πεξηζπιινγή θαη αζθαιή κεηαθνξά
ησλ απνξξηκκάησλ από ηνλ ρώξν
παξαγσγήο (ζεκεία ζπιινγήο) ζηνλ
ρώξν πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο.

ΠΡΟΟΧΗ!!!!!


Ζ κεηαθνξά ησλ επηθίλδπλσλ ηαηξηθώλ
απνβιήησλ γίλεηαη κε ηξνρήιαηα ηα νπνία
είλαη αλζεθηηθά ζηηο θξνύζεηο θαη ζηηο
θαηαπνλήζεηο πνπ πξνθαινύληαη θαηά ηε
κεηαθίλεζε θαη κεηαθνξά ηνπο. Ρα
ηξνρήιαηα έρνπλ ρξώκα αλάινγν κε ην
είδνο ησλ απνβιήησλ θαη ηελ επεμεξγαζία
ζηελ νπνία πξόθεηηαη λα ππνβιεζνύλ ηα
απόβιεηα θαη ρξεζηκνπνηνύληαη
απνθιεηζηηθά γηα ηνλ ζθνπό απηό.

ΠΡΟΟΧΗ!!!
Ρα ηξνρήιαηα θαζαξίδνληαη θαη απνιπκαίλνληαη
ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά εκεξεζίσο.
 Ζ κεηαθνξά ησλ απνξξηκκάησλ γίλεηαη ρσξηζηά
από ηε κεηαθνξά θαζαξώλ πιηθώλ θαη αζζελώλ.
 Ζ κεηαθνξά κεκνλσκέλσλ ζάθσλ κε ηα ρέξηα
δελ είλαη επηηξεπηή, όπσο θαη ε θύιαμε γεκάησλ
ζάθσλ ζηνπο δηαδξόκνπο θαη ηα θιηκαθνζηάζηα.




Ρα Δπηθίλδπλα Απόβιεηα Ακηγώο
Κνιπζκαηηθά (ΔΑΑΚ)
θαη ηα
Κηθηά Δπηθίλδπλα Απόβιεηα (ΚΔΑ),
θπιάζζνληαη ζε ςπθηηθό ζάιακν γηα
ρξνληθό δηάζηεκα όρη κεγαιύηεξν ησλ 5
εκεξώλ ζε ζεξκνθξαζία ππνρξεσηηθά
κηθξόηεξε ή ίζε κε 5ν C .

Κίνδυνοι από μολυςματικά απόβλητα
και αιχμηρά αντικείμενα:
Ρα κνιπζκαηηθά απόβιεηα κπνξεί λα πεξηέρνπλ κηα
κεγάιε πνηθηιία παζνγόλσλ κηθξννξγαληζκώλ.
Απηνί νη παζνγόλνη νξγαληζκνί κπνξνύλ λα
εηζέιζνπλ ζην αλζξώπηλν ζώκα κέζσ δηάθνξσλ
δηαδξνκώλ όπσο:
 Κέζσ ηξππήκαηνο, γδαξζίκαηνο ή θνςίκαηνο
ζην δέξκα.
 Γηακέζνπ ησλ βιελλνγόλσλ.
 Κέζσ ηεο αλαπλνήο.
 Κέζσ ηεο πέςεο.

Ηδηαίηεξε αλεζπρία ππάξρεη γηα ηε κόιπλζε κε
ηνλ ηό HIV/AIDS θαη γηα ηνλ ηό ηεο επαηίηηδαο Β
θαη C (πνπ είλαη πεξηζζόηεξν κειεηεκέλνη θαη πην
γλσζηνί) γηα ηνπο νπνίνπο ππάξρνπλ ζηνηρεία γηα
ηε δπλαηόηεηα κεηάδνζήο ηνπο ζηνλ άλζξσπν
κέζσ ησλ ηαηξηθώλ απνβιήησλ. Απηνί νη ηνί
ζπλήζσο κεηαδίδνληαη κέζσ ηξαπκαηηζκώλ από
βειόλεο πνπ έρνπλ κνιπλζεί από αλζξώπηλν
αίκα. Δθηόο όκσο απηώλ ησλ ηώλ ππάξρεη κηα
κεγάιε ιίζηα θαη άιισλ ινηκνγόλσλ
παξαγόλησλ.

Έλαο άιινο παξάγνληαο πνπ απμάλεη ηνπο
θηλδύλνπο πνπ πξνέξρνληαη από ηαηξηθά
απόβιεηα ησλ νπνίσλ ε δηαρείξηζε δελ
έγηλε κε ηνλ ζσζηό ηξόπν είλαη ε ύπαξμε
βαθηεξηδίσλ εληόο ησλ πγεηνλνκηθώλ
κνλάδσλ ηα νπνία είλαη αλζεθηηθά ζηα
αληηβηνηηθά θαη ζηα απνιπκαληηθά.

υμπεράςματα


Ζ θαζαξηόηεηα θαη ε απνιύκαλζε ησλ
επηθαλεηώλ ηνπ πεξηβάιινληνο ρώξνπ ηνπ
Λνζνθνκείνπ απνηεινύλ βαζηθέο ζπληζηώζεο γηα
ηνλ έιεγρν θαη ηελ πξόιεςε ησλ ινηκώμεσλ.



Ξαξάιιεια πξέπεη λα ηεξνύληαη όια ηα
ελδεδεηγκέλα κέηξα
δίδνληαο έκθαζε ζηελ πγηεηλή ησλ ρεξηώλ, ην

βαζηθόηεξν κέηξν γηα ηελ πξόιεςε ησλ
ινηκώμεσλ.
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