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2 Οδθγόσ ορκισ χριςθσ γαντιϊν 

Όροι Χρήςησ 

Το πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ, που ακολουκεί, αναπτφχκθκε από κλινικοφσ νοςθλευτζσ τθσ 

4
θσ

 ΥΠΕ, πρωταρχικά για εφαρμογι ςτα νοςθλευτικά τμιματα τθσ οικείασ περιφζρειασ. 

Περιγράφει τον τρόπο προςζγγιςθσ και διαχείριςθσ κάποιων κοινϊν ι περιςςότερο πολφπλοκων 

καταςτάςεων, που μπορεί να προκφψουν κατά τθν παροχι νοςθλευτικισ φροντίδασ. Η ανάπτυξι του 

βαςίςτθκε, όπου ιταν δυνατόν, ςτα ςτάδια τθσ νοςθλευτικισ διεργαςίασ (νοςθλευτικι εκτίμθςθ, 

διάγνωςθ, ςκοποί, παρεμβάςεισ-αιτιολόγθςθ και εκτίμθςθ αποτελζςματοσ). 

Παρζχει ςχετικά περιοριςμζνεσ πλθροφορίεσ, αναφορικά με τθν αιτιολογία και το κεωρθτικό 

υπόβακρο των καταςτάςεων που περιγράφει, κακϊσ ο πρωταρχικόσ ςκοπόσ ανάπτυξισ του δεν 

υπιρξε θ κεωρθτικι κατάρτιςθ, αλλά θ υποςτιριξθ και τεκμθρίωςθ τθσ νοςθλευτικισ πρακτικισ. 

Κάκε πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ εκπορεφεται από τα επαγγελματικά δικαιϊματα των 

νοςθλευτϊν (ΠΔ 351/89), αλλά και των δικαιωμάτων των αςκενϊν όπωσ αυτά ορίηονται από τισ 

διατάξεισ του νόμου 2071/92. 

Για τθν ανάπτυξι του ςυνεργάςτθκαν κλινικοί νοςθλευτζσ από διάφορα τμιματα και ειδικότθτεσ. Σε 

κάκε περίπτωςθ, υπιρξε προςπάκεια για επίτευξθ ομοφωνίασ μεταξφ των ςυμμετεχόντων και τθσ 

επιτροπισ νοςθλευτικϊν πρωτοκόλλων. Ωςτόςο, οι κατευκυντιριεσ οδθγίεσ που παρζχονται δεν 

αντιπροςωπεφουν απαραίτθτα όλουσ τουσ εμπλεκόμενουσ ςτθ διαδικαςία. 

Το πρωτόκολλο που ακολουκεί δεν υποδεικνφει τον αποκλειςτικό τρόπο παροχισ νοςθλευτικισ 

φροντίδασ, χαράςςει όμωσ, οπωςδιποτε, το γενικό πλαίςιο. Μικρζσ διαφοροποιιςεισ που 

λαμβάνουν υπόψθ τισ ιδιαιτερότθτεσ του κάκε αςκενοφσ, μπορεί να είναι αποδεκτζσ ι και 

απαραίτθτεσ. Ανάλογεσ διαφοροποιιςεισ μπορεί να προκφψουν και από καταςτάςεισ ι ςυνκικεσ 

που δεν μποροφν να προβλεφκοφν από τθν παροφςα ζκδοςθ. 

Το πρωτόκολλο υπόκειται ςε ανακεϊρθςθ κάκε δφο χρόνια, εκτόσ αν νεότερα επιςτθμονικά 

δεδομζνα ι τα αποτελζςματα από τθν αξιολόγθςθ τθσ εφαρμογισ του, ορίηουν διαφορετικά. Με 

δεδομζνο τον περιοριςμό των ανκρϊπινων πόρων, θ ομάδα ελζγχου και αξιολόγθςθσ δεςμεφεται να 

καταβάλει κάκε δυνατι προςπάκεια για ςυςτθματικι αξιολόγθςθ και περιοδικι επικαιροποίθςθ του 

πρωτοκόλλου. 
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Οδηγόσ ορθήσ χρήςησ γαντιών από 
το νοςηλευτικό προςωπικό 

1. Ειςαγωγή 

Η χριςθ γαντιϊν αποςκοπεί ςτο να εμποδίςει τθν μόλυνςθ των χεριϊν του επαγγελματία 

ωροντίδασ υγείασ, κακϊσ αυτά ζρχονται ςε επαωι με τουσ βλεννογόνουσ, το αίμα ι το 

ςάλιο του αςκενοφσ. Σαυτόχρονα τα γάντια μειϊνουν τθ πικανότθτα να μεταδοκεί ζνασ 

μικροοργανιςμόσ από τον επαγγελματία ωροντίδασ υγείασ ςτον 

αςκενι κατά τθ διάρκεια μιασ κεραπείασ ι επζμβαςθσ. Σα 

γάντια είναι πάντοτε μιασ χριςθσ και κα πρζπει να 

χρθςιμοποιοφνται μόνο για κάκε ζνα άτομο ξεχωριςτά. 

θμαντικι είναι θ υπενκφμιςθ τθσ αλλαγισ τουσ κατά τθ 

διάρκεια τθσ νοςθλείασ από τον ζνα αςκενι ςτον άλλο, όταν τα 

γάντια καταςτρζωονται ι διαπερνϊνται. Παράλλθλα κα πρζπει 

να τονιςτεί ότι θ χριςθ των γαντιϊν, δεν ςυνεπάγεται 

παραγνϊριςθ τθσ ανάγκθσ για πλφςιμο των χεριϊν, πριν και 

μετά τθσ χριςθσ των γαντιϊν. 

Ζχει διαπιςτωκεί ότι ςτο χϊρο του νοςοκομείου παρατθρείται 

μια «εςωαλμζνθ» χριςθ των γαντιϊν από το προςωπικό. Η 

«εςωαλμζνθ» αυτι χριςθ μπορεί να αωορά: 

✦ Σθν άςκοπθ και αλόγιςτθ χριςθ γαντιϊν (εωαρμογι 

χωρίσ ενδείξεισ) 

✦ Σθν ζλλειψθ ςυμμόρωωςθσ εωαρμογισ τουσ, ςε περιπτϊςεισ όπου υπάρχει 

ζνδειξθ με ςυνζπεια τθν εκτζλεςθ εργαςιϊν με γυμνά χζρια 

✦ Σθν επιλογι ακατάλλθλου είδουσ γαντιϊν για ςυγκεκριμζνεσ διαδικαςίεσ 

✦ Σθν αναβολι ι κακυςτζρθςθ αλλαγισ ι απόρριψθσ των γαντιϊν μετά το πζρασ των 

παρεμβάςεων 

Οι διαπιςτϊςεισ αυτζσ είναι ςφμωωνεσ με τα δεδομζνα τθσ διεκνοφσ βιβλιογραωίασ, όπωσ 

αυτι καταγράωεται. 

2. Σκοπόσ 

κοπόσ ανάπτυξθσ αυτοφ του οδθγοφ είναι: 

✦ Η κατανόθςθ από τουσ επαγγελματίεσ υγείασ των λόγων για τουσ οποίουσ πρζπει 

να ωοροφν γάντια. 

✦ Η παράκεςθ των κφριων τφπων γαντιϊν που είναι διακζςιμα. 

✦ Η ςκιαγράωθςθ των βαςικϊν παραγόντων που πρζπει να λαμβάνονται υπόψθ κατά 

τθν επιλογι των γαντιϊν. 

✦ Η υπογράμμιςθ τθσ ςθμαντικότθτασ τθσ διεξοδικισ υγιεινισ των χεριϊν των 

επαγγελματιϊν υγείασ πριν και μετά τθν εωαρμογι γαντιϊν 
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✦ Η αναγνϊριςθ των παραγόντων που ςχετίηονται με τθν «εςωαλμζνθ» χριςθ των 

γαντιϊν 

3. Πότε γίνεται χρήςη των γαντιών 

Η χριςθ των γαντιϊν εωαρμόηεται από το νοςθλευτικό προςωπικό ςτθ κακθμερινι κλινικι 

πράξθ ωσ μζροσ των βαςικϊν προωυλάξεων ι ςτο πλαίςιο εκτζλεςθσ επεμβατικϊν 

διαδικαςιϊν. φμωωνα με τισ οδθγίεσ του Παγκόςμιου Οργανιςμοφ Τγείασ και του CDC, θ 

χριςθ των γαντιϊν επιβάλλεται: 

1. Πριν από κάκε κακαρό ι άςθπτο χειριςμό. 

2. Όταν υπάρχει επαφι ι κίνδυνοσ επαφισ με αίμα, 

βιολογικά υγρά, βλεννογόνουσ ι μολυςμζνο δζρμα. 

3. Κατά τθν απομάκρυνςθ μολυςμζνων αντικειμζνων και 

τον κακαριςμό μολυςμζνων επιωανειϊν. 

4. Όταν υπάρχει λφςθ τθσ ςυνζχειασ του δζρματοσ του 

νοςθλευτι/τριασ ι και του αςκενοφσ. 

5. Όταν απαιτείται θ εωαρμογι ειδικϊν προφυλάξεων 

επαφισ ςτον αςκενι (contact precautions). 

6. Όταν απαιτείται προςταςία των επαγγελματιϊν φροντίδασ υγείασ από χθμικζσ 

ουςίεσ (π.χ. κυτταροςτατικά ωάρμακα), οι οποίεσ είναι δυνθτικά επιβλαβείσ για το 

δζρμα ι γενικότερα για τθν υγεία των επαγγελματιϊν ωροντίδασ υγείασ. 

4. Επιλογή γαντιών 

το χϊρο παροχισ υπθρεςιϊν ωροντίδασ υγείασ χρθςι-

μοποιοφνται κυρίωσ δφο ειδϊν γάντια. Σα εξεταςτικά γάντια 

που χρθςιμοποιοφνται για τθν εξζταςθ του ατόμου και τα 

χειρουργικά γάντια τα οποία είναι αποςτειρωμζνα και ζχουν 

μικρότερθ πικανότθτα να κατακρατιςουν μικρόβια, τα οποία 

μποροφν να μεταωερκοφν ςτο κεραπευτικό πεδίο και κατ’ 

επζκταςθ ςτον αςκενι. Σα υλικά που είναι ςυνικωσ 

χρθςιμοποιοφνται για τθν καταςκευι των γαντιϊν είναι το 

ωυςικό πλαςτικό (latex), το νιτρίλιο (nitrile), το χλωροπρζνιο 

(chloroprene), το χλωριοφχο πολυβινφλιο (PVC).  

Διαθέςιμα είδη γαντιών 
τθ χϊρα μασ τα είδθ γαντιϊν που χρθςιμοποιοφνται γενικά είναι τα εξισ: 

Γάντια από ωυςικό πλαςτικό latex NRL (Natural Rubber Latex) 

✦ Παρζχουν υψθλι προςταςία όταν απαιτείται προωφλαξθ από αιματογενϊσ 

μεταδιδόμενα νοςιματα (HIV, HBV, HCV). 

✦ Ζχουν καλι εωαρμογι ςτα χζρια, επθρεάηουν ελάχιςτα τθν επιδεξιότθτα και ζχουν 

τθν ιδιότθτα να επανακτοφν το ωυςικό τουσ ωραγμό ςε περίπτωςθ τρυπιματοσ. 

✦ χίηονται δφςκολα. 

ΔΙΑΚΡΙΝΟΝΣΑΙ Ε: 

✦ Αποςτειρωμζνα (χειρουργικά, μθ χειρουργικά). 
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✦ Μθ αποςτειρωμζνα ι απλά εξεταςτικά. 

Γάντια νιτριλίου (nitrile) 

✦ Είναι ακριβά γάντια που δεν πρζπει να χρθςιμοποιοφνται παρά μόνο ςε 

περιπτϊςεισ αποδεδειγμζνθσ αλλεργίασ ςτο ωυςικό πλαςτικό (latex). 

✦ Παρζχουν εξαιρετικι προςταςία ζναντι των χθμικϊν παραγόντων (π.χ. 

κυτταροςτατικϊν ωαρμάκων). 

✦ Ζχουν ζνδειξθ εωαρμογισ κατά το χειριςμό διαλυμάτων γλουταρλδεψδθσ 

(απολφμανςθ χειρουργικϊν εργαλείων). 

Γάντια πολυαικυλενίου (πλαςτικά διάωανα) 

✦ Σα γάντια αυτά ζχουν πλθμμελι εωαρμογι και μειϊνουν πάρα πολφ το επίπεδο 

των δεξιοτιτων κατά τθ διενζργεια των χειριςμϊν. 

✦ Διακζτουν κερμοςυγκολλθμζνεσ ραωζσ, γεγονόσ που τα κακιςτά επιρρεπι ςε 

ςχιςίματα και κατά ςυνζπεια ζκκεςθ του χριςτθ ςε κίνδυνο μόλυνςθσ. 

✦ Ζχουν γενικά μειωμζνθ ανκεκτικότθτα. 

Προκειμζνου να ελαχιςτοποιθκεί ο κίνδυνοσ «εςωαλμζνθσ» χριςθσ, τα γάντια αυτά δεν 

πρζπει να ωυλάςςονται ςτο χϊρο παροχισ νοςθλευτικισ ωροντίδασ. 

✦ Μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν για εργαςίεσ όπωσ ςτθ διανομι του ωαγθτοφ, το 

ςερβίριςμα κλπ. 

Γάντια γενικισ (οικιακισ) χριςθσ 

✦ Μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν για τον κακαριςμό εργαλείων ι εξοπλιςμοφ πριν 

τθν αποςτείρωςθ. 

✦ Μποροφν να επαναχρθςιμοποιθκοφν αωοφ πρϊτα πλυκοφν με αντιςθπτικό και 

χλιαρό νερό και μετά αωεκοφν να ςτεγνϊςουν. 

✦ Θα πρζπει να απορρίπτονται αωοφ ςκιςτοφν ι τρυπιςουν. Θα πρζπει να 

χρθςιμοποιοφνται από ζνα άτομο μόνο. 

Αίτια χρήςησ αποςτειρωμένων ή μη γαντιών 
Για τθ ςωςτι επιλογι αποςτειρωμζνων γαντιϊν ακολουκιςτε τον αλγόρικμο (ςελ.15). ε 

γενικζσ γραμμζσ μποροφμε να αναωζρουμε τα εξισ: 

✦ Σα αποςτειρωμζνα γάντια χρειάηονται για όλεσ τισ επεμβατικζσ διαδικαςίεσ, 

κακϊσ και ςε κάκε περίπτωςθ άμεςθσ επαωισ με το δζρμα του αςκενοφσ, που ζχει 

μερικι ι ολικι απϊλεια τθσ ακεραιότθτάσ του (π.χ. ανοικτζσ πλθγζσ, χειρουργικά 

τραφματα) 

✦ Μθ αποςτειρωμζνα γάντια (εξεταςτικά γάντια) χρειάηονται ςε οποιαδιποτε 

περίπτωςθ εκτιμάται ότι υπάρχει κίνδυνοσ για ζκκεςθ του προςωπικοφ ςε αίμα ι 

άλλα βιολογικά υγρά (π.χ. οφρα) 

Επιλογή κατάλληλου μεγέθουσ γαντιών 
Είναι απόλυτα αναγκαίο να διαςωαλίηεται θ ςωςτι εωαρμογι των γαντιϊν εξεταςτικϊν ι 

αποςτειρωμζνων διότι: 

 Σα γάντια που δεν εωαρμόηουν καλά κεωροφνται μθ διακζςιμα (Health and Safety 

Commission, 1992). 

 Σο ακατάλλθλο μζγεκοσ επθρεάηει τθν αποτελεςματικότθτα, εκκζτοντασ ςε κίνδυνο 

τόςο το προςωπικό όςο και τον αςκενι (British Medical Association, 1989). 
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Διπλά γάντια  
Η εωαρμογι διπλϊν γαντιϊν προτείνεται ωσ μζκοδο μείωςθσ τθσ ζκκεςθσ, κατά τθ 

διάρκεια διαδικαςιϊν ι πράξεων ςε αςκενείσ με αιματογενϊσ μεταδιδόμενα νοςιματα 

όπωσ HIV, HBV, HCV.Επιπλζον, τα διπλά γάντια δεν ωαίνεται να μειϊνουν τθν αίςκθςθ 

αωισ των χεριϊν. Σο προςωπικό κα πρζπει να ςκζωτεται τθν εωαρμογι διπλϊν γαντιϊν ςε 

κάκε περίπτωςθ που: 

 Αναλαμβάνει τθ διενζργεια πράξεων με υψθλό κίνδυνο ζκκεςθσ ςε μολυςμα-

τικοφσ παράγοντεσ. 

 Τπάρχει αυξθμζνθ πικανότθτα τρυπιματοσ ι ςκιςίματοσ του γαντιοφ. 

Τα γάντια πρέπει να αφαιρούνται: 
 Μετά τθν επαωι με τον αςκενι και πριν τθ ωροντίδα του επόμενου. 

 Μετά τθν επαωι με μολυςμζνθ περιοχι και πριν τθν επαωι με τθν επόμενθ, κατά 

τθ ωροντίδα του ίδιου αςκενοφσ. 

 Όταν ςχιςτοφν ι μολυνκοφν. 

Προϋποθέςεισ ςωςτήσ εφαρμογήσ των γαντιών 
 Σα κοςμιματα όπωσ ωρολόγια, δακτυλίδια ι βραχιόλια μποροφν να βλάψουν τθν 

ακεραιότθτα των γαντιϊν (RCN, 2005). 

 Σα μακριά ωυςικά ι τεχνθτά νφχια μποροφν να ςκίςουν τα γάντια (RCN, 2005). 

 Οι αμυχζσ ι τα κοψίματα ςτο χζρι όποιου μεγζκουσ κι αν είναι πρζπει να 

καλφπτονται με αδιάβροχο αποςτειρωμζνο αυτοκόλλθτο, πριν τθν  εωαρμογι των 

γαντιϊν (RCN, 2005). 

 Σα γάντια είναι μιασ χριςθσ και δεν επαναχρθςιμοποιοφνται (MDA, DB 2000). 

 Η ακεραιότθτα του ωραγμοφ των γαντιϊν μπορεί να διαταραχκεί από τθν επαωι με 

αλκοολικά διαλφματα (π.χ. αλκοολικό διάλυμα χλωρεξιδίνθσ). Σα ςυγκεκριμζνα 

διαλφματα δεν πρζπει να χρθςιμοποιοφνται για τθν απολφμανςθ των γαντιϊν. 

 Σα γάντια δεν πρζπει να πλζνονται με αντιςθπτικά διαλφματα τφπου scrubs διότι 

μειϊνεται θ αποτελεςματικότθτα του ωραγμοφ. 

 Αποκθκεφςτε τα γάντια ςφμωωνα με τισ οδθγίεσ του καταςκευαςτι. 

 Όλα τα γάντια μετά τθ χριςθ τουσ κα πρζπει να απορρίπτονται ςτθ κίτρινθ 

ςακοφλα, όπου εκεί γίνεται απόρριψθ των νοςοκομειακϊν μολυςμζνων 

απορριμμάτων γενικά. 

Οδηγίεσ για τη ςωςτή χρήςη των γαντιών 
 Χρθςιμοποιείτε γάντια για κάκε περίπτωςθ δυνθτικισ επαωισ με βλεννογόνουσ, 

αίμα, ςάλιο ι άλλα δυνθτικά μολυςματικά υλικά. 

 Χρθςιμοποιείτε καινοφργιο ηευγάρι γάντια για κάκε αςκενι ξεχωριςτά. 

 Αλλάηετε τα γάντια και εωαρμόςτε υγιεινι ςτα χζρια ςασ, πριν και αμζςωσ μετά τθν 

αωαίρεςι τουσ. 

 Αλλάηετε τα γάντια αμζςωσ μόλισ καταςτραωοφν ι ςχιςτοφν και πλζνετε τα χζρια 

ςασ πριν τθν αλλαγι. 

 Φροντίςτε να ωοράτε το ςωςτό μζγεκοσ γαντιϊν για τα δικά ςασ χζρια. 

 Χρθςιμοποιείτε κατάλλθλα γάντια που προςτατεφουν από αιχμθρά αντικείμενα ι 

χθμικά όταν κακαρίηετε το χϊρο εργαςίασ ςασ. 
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 Φροντίςτε να γνωρίηετε τισ προδιαγραωζσ των γαντιϊν που χρθςιμοποιείτε όςον 

αωορά τθ ςυμβατότθτά τουσ με διάωορα άλλα χρθςιμοποιοφμενα υλικά. 

 Απαγορεφεται το πλφςιμο των γαντιϊν με νερό ι ςαποφνι ι άλλο αντιςθπτικό 

διάλυμα και θ επαναχρθςιμοποίθςθ τουσ. 

 Απαγορεφεται το άγγιγμα με τα γάντια, επιωανειϊν που είναι δφςκολο να 

κακαριςτοφν ι να απολυμανκοφν, εάν δεν χρθςιμοποιείτε ςτισ επιωάνειεσ αυτζσ 

ωράγματα ελζγχου (barriers) όπωσ μεμβράνεσ κάλυψθσ μιασ χριςθσ. 

5. Αλλεργία ςτο φυςικό πλαςτικό (latex) 

Η αλλεργία ςτο ωυςικό πλαςτικό (latex) οωείλεται ςε αλλεργία ςτισ πρωτεΐνεσ του ωυςικοφ 

πλαςτικοφ και είναι δυνατόν να εξελιχκεί ςε επικίνδυνθ αλλεργικι αντίδραςθ, θ οποία 

μπορεί να εμωανιςκεί μετά από μερικά λεπτά ι ϊρεσ μετά τθν ζκκεςθ. Σα ςυμπτϊματα 

κυμαίνονται από ωτάρνιςμα, ωαγοφρα, ρινίτιδα, ερεκιςμό των ματιϊν, δυςκολία ςτθν 

αναπνοι, βρογχόςπαςμο, βιχα, άςκμα και ςε ςπάνιεσ περιπτϊςεισ αναωυλαξία ζωσ και 

κάνατο. 

Ζχουν αναγνωριςκεί τρεισ τφποι υπερευαιςκθςίασ 

που ςχετίηονται με το ωυςικό πλαςτικό (latex) 

(NPSA,2005): 

Α. Ερεκιςτικι (τοξικι) δερματίτιδα: 

Χαρακτθρίηεται από τθν εμωάνιςθ ξθροφ εξανκιματοσ 

με κνθςμό ςτθ ραχιαία επιωάνεια τθσ παλάμθσ ι των 

δακτφλων. Σα ςυμπτϊματα υποχωροφν ςταδιακά με τθν απομάκρυνςθ των γαντιϊν.  

Β. Αλλεργικι δερματίτιδα τφπου Ι (άμεςου τφπου): 

Προκαλείται από τισ πρωτεΐνεσ που περιζχονται ςτο ωυςικό πλαςτικό (latex). Σα 

ςυμπτϊματα εμωανίηονται ςε 5ϋζωσ 30ϋλεπτά από τθ ςτιγμι τθσ επαωισ με τα γάντια, αλλά 

υποχωροφν άμεςα μετά τθν απομάκρυνςθ των γαντιϊν. Σα ςυμπτϊματα μπορεί να 

γενικευκοφν και να ςθμειωκεί γενικευμζνθ κνίδωςθ και οίδθμα. ε περίπτωςθ ςυμμετοχισ 

των βλεννογόνων μπορεί να εμωανιςκεί ρινίτιδα, επιπεωυκίτιδα και βρογχικό άςκμα. 

Τπάρχει κίνδυνοσ για εμωάνιςθ αναωυλακτικοφ shock και κανάτου. 

Γ. Βραδζωσ τφπου υπερευαιςκθςία (τφπου IV): 

Προκαλείται από τα κατάλοιπα χθμικϊν προϊόντων ςτθ ωάςθ τθσ παραγωγικισ διαδικαςίασ 

των γαντιϊν. Είναι γνωςτι και ωσ δερματίτιδα εξ’ επαωισ και χαρακτθρίηεται από τθν 

παρουςία εξανκιματοσ ςτθ ραχιαία επιωάνεια τθσ άκρασ χείρασ. 

Μέτρα προφύλαξησ από πιθανέσ αλλεργικέσ αντιδράςεισ 
✦ Χριςθ γαντιϊν χωρίσ ποφδρα. 

✦ Χριςθ υποαλλεργικϊν γαντιϊν και γαντιϊν με χαμθλι περιεκτικότθτα ςε 

πρωτεΐνεσ, 

✦ Λιψθ λεπτομεροφσ ιςτορικοφ για πικανζσ αλλεργίεσ. Φροντίςτε ο χϊροσ να ζχει 

ςιμανςθ ότι είναι ελεφκεροσ από ωυςικό πλαςτικό (latex free zone). 

✦ Προγραμματίςτε τον αλλεργικό αςκενι ωσ πρϊτο ραντεβοφ ςτο ιατρείο, για να 

ελαχιςτοποιθκεί θ πικανότθτα ζκκεςθσ ςτα αλλεργιογόνα, εωόςον είναι δυνατόν. 
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✦ Καταγράωετε τα περιςτατικά αλλεργίασ ςτο ωυςικό πλαςτικό (latex) ςε ειδικι 

ωόρμα. 

✦ Κακαρίςτε ςυχνά το χϊρο παροχισ υπθρεςιϊν υγείασ από πικανά υλικά ι ςκόνθ 

που περιζχει πρωτεΐνεσ του ωυςικοφ πλαςτικοφ (latex). 

✦ Αποκθκεφςτε τα υλικά που δεν περιζχουν πρωτεΐνεσ του ωυςικοφ πλαςτικοφ (latex) 

για τυχόν επείγουςεσ παρεμβάςεισ και κεραπείεσ ςε αλλεργικοφσ αςκενείσ. 

✦ Σοποκετείςτε ςε εμωανζσ ςθμείο γραπτζσ οδθγίεσ επείγουςασ αντιμετϊπιςθσ τθσ 

αναωυλαξίασ που οωείλεται ςε πρωτεΐνεσ του ωυςικοφ πλαςτικοφ (latex). 

6. «Εςφαλμένη» χρήςη των γαντιών 

Είναι αποδεδειγμζνο ότι θ ςωςτι χριςθ των γαντιϊν εμποδίηει τθ κάκετθ μετάδοςθ των 

λοιμϊξεων από τα χζρια των επαγγελματιϊν ωροντίδασ υγείασ ςτο νοςοκομειακό 

περιβάλλον (Slota M., 2001). Απαραίτθτθ προχπόκεςθ γι’ αυτό είναι θ διεξοδικι υγιεινι 

των χεριϊν πριν τθν εωαρμογι και μετά τθν αωαίρεςθ των γαντιϊν. Να κυμάςτε πάντα ότι:  

ε καμιά περίπτωςθ θ χριςθ των γαντιϊν δεν υποκακιςτά τθν υγιεινι των χεριϊν 

Σα κυριότερα προβλιματα που ςχετίηονται με «εςωαλμζνθ» χριςθ των γαντιϊν ωαίνονται 

ςτον παρακάτω πίνακα: 

«Εςφαλμζνθ» χριςθ γαντιϊν υγγραφείσ  

Κακυςτζρθςθ αφαίρεςθσ των γαντιϊν μετά από κάκε χριςθ 
Giroua E et al, 2004 

Paterson et al, 1991 

Χαμθλό ποςοςτό ςυμμόρφωςθσ όςον αφορά τθν υγιεινι των 

χεριϊν μετά τθν αφαίρεςθ των γαντιϊν 

Giroua E et al, 2004 

Whitby and McLaws, 2004, 

Flores and Pevalin D. 2007 
Χαμθλό ποςοςτό ςυμμόρφωςθσ όςον αφορά τθν υγιεινι των 

χεριϊν, κατά τθ ωροντίδα διαωορετικϊν περιοχϊν ι εκκρίςεων του 

ςϊματοσ του ίδιου αςκενι 

Kimetal 2003 

Κατάχρθςθ γαντιϊν (χρθςιμοποίθςθ ςε περιπτϊςεισ που δεν 

ενδείκνυται όπωσ επί παραδείγματι τακτοποιϊντασ τον εξοπλιςμό, 

απαντϊντασ ςτο τθλζωωνο, ςυνομιλϊντασ με τουσ αςκενείσ ι 

κρατϊντασ νοςθλευτικζσ ςθμειϊςεισ). 

Giroua E et al, 2004 

Flores and Pevalin D. 2007 

Χρθςιμοποίθςθ των ίδιων γαντιϊν για τθν περιποίθςθ 

διαφορετικϊν περιοχϊν του ςϊματοσ του ίδιου αςκενι (πχ 

ςτρϊςιμο κλίνθσ και περιποίθςθ ωλεβικισ γραμμισ) 

Giroua E et al, 2004 

Flores Pevalin D. 2007 

Παράλειψθ χριςθσ γαντιϊν ενϊ υπάρχει ζνδειξθ Giroua E et al, 2004 
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Μια άλλθ περίπτωςθ εςωαλμζνθσ χριςθσ γαντιϊν είναι θ χρθςιμοποίθςι τουσ για 

εντοπιςμό και παρακζντθςθ ωλζβασ με το ζνα δάκτυλο κομμζνο, όπωσ ωαίνεται ςτθν 

εικόνα.  

Τπενκυμίηεται γενικά ότι: 

 Δεν είναι απαραίτθτα τα γάντια για τθν εκτίμθςθ και επιλογι ωλζβασ προσ 

παρακζντθςθ, εωόςον το δζρμα του αςκενοφσ είναι ακζραιο και υγιζσ 

 Από τθ ςτιγμι που κα επιλεγεί θ ωλζβα, κακαρίςτε τθν περιοχι με το κατάλλθλο 

αντιςθπτικό 

 Φορζςτε γάντια όταν είςτε ζτοιμοι για τθν παρακζντθςθ και μθν τα βγάηετε μζχρι 

να ολοκλθρωκεί θ διαδικαςία 

7. Πότε δεν είναι απαραίτητη η χρήςη των γαντιών 

Όπωσ αναωζρκθκε και προθγουμζνωσ, τα γάντια δεν χρειάηονται ςε περιπτϊςεισ που 

δεν υπάρχει κίνδυνοσ ζκκεςθσ ςε: 

✦ Αίμα ι βιολογικά υγρά 

✦ Μθ ακζραιο δζρμα 

✦ Βλεννογόνουσ 

✦ Χθμικζσ ι επικίνδυνεσ ουςίεσ 

ε γενικζσ γραμμζσ δεν επιτρζπεται να φοριοφνται γάντια ζξω από το κάλαμο νοςθλείασ, 

εκτόσ κι αν ςυντελείται κακαριότθτα. 

Επίςθσ δεν απαιτοφνται γάντια ςτισ παρακάτω περιπτϊςεισ:  

 Σακτοποίθςθ εξοπλιςμοφ  

 υνομιλία ςτο τθλζωωνο 

 υηιτθςθ με τουσ αςκενείσ 

 Επιςκόπθςθ αςκενοφσ 

 Μζτρθςθ ηωτικϊν ςθμείων (ΑΠ, ςωφξεισ, αναπνοζσ, κερμοκραςία) 

 Χτζνιςμα αςκενοφσ 

 Μεταωορά- διακομιδι αςκενοφσ 

Εξαιροφνται οι αςκενείσ για τουσ οποίουσ λαμβάνονται προωυλάξεισ επαωισ. 

Σζλοσ υπάρχουν νοςθλευτικζσ πράξεισ όπου για τθ χριςθ γαντιϊν κα πρζπει να 

ςυνεκτιμάται το επίπεδο ςυνεργαςίασ του αςκενοφσ, όπωσ: 

✦ Χοριγθςθ ωαρμάκων από το ςτόμα (peros) 

✦ Βοικεια ςτθ ςίτιςθ 

✦ Βοικεια ςτθν αλλαγι κζςθσ αςκενοφσ επί κλίνθσ 

✦ Χοριγθςθ Ο2 με μάςκα 

✦ Χοριγθςθ ειςπνεόμενων με μάςκα 
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ΤΝΣΟΜΟ ΟΔΗΓΟ ΩΣΗ ΧΡΗΗ 
 

 

  
Αφαιρζςτε τα γάντια μετά από κάκε χριςθ  

και απορρίψτε ςε ςακοφλα νοςοκομειακϊν 

απορριμμάτων 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ: Αλγόρικμοσ εκτίμθςθσ αναγκαιότθτασ χριςθσ γαντιϊν 

  

Εηηίιδζδ ηζκδύκμο πνμζδζμνζγόιεκδ από ηδκ πζεακόηδηα 

έηεεζδξ ζε: 

 Αίμα ή βιολογικά σγρά 

 Μη ακέραιο δέρμα 

 Βλεννογόνοσς  

 Χημικές ή επικίνδσνες οσζίες  

ΟΥΙ ΝΑΙ 

Δεκ απαζημύκηαζ βάκηζα Απαζημύκηαζ βάκηζα  

Κίκδοκμξ 

βζα ημκ 

αζεεκή 

Κίκδοκμξ 

βζα ημ 

πνήζηδ 

Απμζηεζνςιέκα Μδ 

απμζηεζνςιέκα 
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Οδδβόξ ζςζηήξ επζθμβήξ βακηζώκ 

Είδμξ πνάλδξ ή δζαδζηαζίαξ 
Είδμξ βακηζώκ 

Υεζνμονβζηά Απμζηεζνςιέκα 
Μδ  

απμζηεζνςιέκα 

Υεζνμονβζηέξ πνάλεζξ    

Σμπμεέηδζδ ηεκηνζημύ θθεαζημύ ηαεεηήνα    

Σμπμεέηδζδ πενζθενζηά εζζαβόιεκμο ηεκηνζημύ θθεαζημύ 
ηαεεηήνα (PICC) 

   

Αθθαβή επζεέιαημξ ηεκηνζημύ θθεαζημύ ηαεεηήνα    

Αθθαβή ηναύιαημξ    

ονναθή ηναύιαημξ    

Καεεηδνζαζιόξ ηύζηδξ    

Ακαννόθδζδ ανμβπζηώκ εηηνίζεςκ    

Πνμεημζιαζία πανεκηενζηήξ ζίηζζδξ    

Παναηέκηδζδ θίζημοθαξ, ιμζπεύιαημξ    

Υεζνζζιμί ζε ηαεεηήνα πενζημκασηήξ δζΰθδζδξ (Tenchoff)    

Πενζπμίδζδ ηαηαηθίζεςκ    

Εκδμιοσηή πμνήβδζδ θανιάηςκ    

Τπμδόνζα πμνήβδζδ θανιάηςκ    

Εκδμδενιζηή πμνήβδζδ θανιάηςκ    

Εκζηάθαλδ μθεαθιζηώκ, νζκζηώκ, ςηζηώκ ζηαβόκςκ    

Μεηάββζζδ αίιαημξ    

Δζεκένβεζα οπμηθοζιμύ    

Πενζπμίδζδ ηναπεζμζημιίαξ    

Σμπμεέηδζδ νζκμβαζηνζημύ ηαεεηήνα    

Υμνήβδζδ θανιάηςκ – ζίηζζδ από ηαεεηήνεξ εκηενζηήξ    

Καεεηδνζαζιόξ πενζθενζηήξ θθεαζηήξ βναιιήξ    

Καεεηδνζαζιόξ ανηδνζαηήξ βναιιήξ    

Αζιμθδρία     

Αθθαβή μονμζοθθέηηδ    

Καεανζζιόξ ηαηάθμζπςκ αίιαημξ ή αζμθμβζηώκ οβνώκ    

Καεανζζιόξ πεζνμονβζηώκ ενβαθείςκ    

ημιαημθανοββζηή ακαννόθδζδ    

Ρζκμθανοββζηή - νζκμηναπεζαηή ακαννόθδζδ    

Τβζεζκή ζηόιαημξ    

Φνμκηίδα ζημιζώκ    

Υμνήβδζδ πανεκηενζηήξ ζίηζζδξ (ζύκδεζδ ιε αζεεκή)    ΑΝΤΤ
1
 

Εκδμθθέαζα κμζδθεία    ΑΝΤΤ 

Υεζνζζιμί ζημκ ηεκηνζηό θθεαζηό ηαεεηήνα   ΑΝΤΤ 

Δζαπείνζζδ αηάεανημο ζιαηζζιμύ    

                                                           
1
Με χριςθ άςθπτθσ τεχνικισ (Αseptique Non Touch Technique) 



 
15 Οδθγόσ ορκισ χριςθσ γαντιϊν 

 


