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Κατευκυντιριεσ οδθγίεσ για τθν αποκικευςθ αποςτειρωμζνου υλικοφ

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

4 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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Κατευθυντήριεσ οδηγίεσ για την
αποθήκευςη αποςτειρωμένου υλικού
Ειςαγωγι - Οριςμοί
Η κάκε χειρουργικι επζμβαςθ εμπλζκει επαφι χειρουργικοφ εργαλείου ι υλικοφ
με αποςτειρωμζνο ιςτό ι βλεννογόνο αςκενοφσ. Ο μεγαλφτεροσ κίνδυνοσ των επεμβάςεων
είναι θ ειςαγωγι πακογόνων μικροοργανιςμϊν ςτον αςκενι που δυνθτικά μπορεί να
οδθγιςουν ςε λοίμωξθ. Αποτυχία ςτθν ενδεδειγμζνθ διαχείριςθ των χειρουργικϊν
εργαλείων και υλικϊν μπορεί να δθμιουργιςει κίνδυνο για τθν μετάδοςθ από άτομο ςε
άτομο, αιματογενϊσ μεταδιδόμενων νοςθμάτων (π.χ. θπατίτιδα Β) ι τθν μετάδοςθ
νοςοκομειακϊν πακογόνων μικροοργανιςμϊν *πχ gram (-) βακτιρια, gram(+) κόκκουσ κλπ+.
Πολλζσ μελζτεσ ςε διαφορετικζσ χϊρεσ ζδειξαν ότι θ ζλλειψθ ςαφϊν κατευκυντθρίων
οδθγιϊν οδιγθςε ςε διάφορεσ παραβιάςεισ τθσ αλυςίδασ διαχείριςθσ των
αποςτειρωμζνων εργαλείων και υλικϊν.

Αναγκαιότθτα τθσ ςωςτισ διαχείριςθσ
Η διατιρθςθ τθσ ςτειρότθτασ των υλικϊν και εργαλείων μζχρι τθ ςτιγμι που κα
χρθςιμοποιθκοφν, είναι πολφ ςθμαντικι παράμετροσ για τθν υγιεινι και αςφάλεια του
αςκενοφσ.
Η διαχείριςθ των αποςτειρωμζνων πακζτων απαιτεί ςυγκεκριμζνα βιματα, ζτςι
ϊςτε να αποφεφγεται θ μόλυνςθ υλικϊν και εργαλείων κατά τθ διάρκεια τθσ αποκικευςθσ.
Όλα τα αποςτειρωμζνα υλικά πρζπει να αποκθκεφονται με τρόπο που να διαφυλάςςει τθν
ακεραιότθτα του πακζτου. Το πρωτόκολλο που ακολουκεί, προτείνει τεκμθριωμζνεσ
(evidence-based ) οδθγίεσ ςχετικά με τισ προτιμϊμενεσ μεκόδουσ ςυςκευαςίασ, μεταφοράσ
και αποκικευςθσ των αποςτειρωμζνων πακζτων.

Σκοπόσ Εφαρμογισ
Η εξαςφάλιςθ ότι τα αποςτειρωμζνα πακζτα με υλικά και εργαλεία κα
παραμείνουν αςφαλι και άκικτα μζχρι να χρθςιμοποιθκοφν ςτον αςκενι.

Εφαρμογι πρωτοκόλλου

Αποθήκευςη αποςτειρωμένου υλικού
Ενζργεια

Αιτιολόγηςη

1.
Τα πακζτα πρζπει να ςτεγνώνουν και να
κρυώνουν εντόσ του κλιβάνου πριν εκτεκοφν ςε
οποιαδιποτε διαδικαςία.

Τα καυτά ι υγρά
πακζτα εργαλείων
λειτουργοφν ςαν κρεπτικό υλικό, απορροφϊντασ υγραςία και ωσ εκ τοφτου βακτιρια από τα χζρια και το περιβάλλον. Επίςθσ,
τα υγρά πακζτα ςκίηονται πιο εφκολα.
Λόγω τθσ διαφοράσ κερμοκραςίασ προκφπτει το φαινόμενο τθσ ςυμπφκνωςθσ και τα
πακζτα υγροποιοφνται με αποτζλεςμα να
εκτίκενται ςε κίνδυνο μόλυνςθσ.
Τα κυτία παρζχουν πλιρθ προςταςία ςτο
περιεχόμενο τουσ τόςο από τθν υγραςία όςο
και από τυχόν παραβίαςθ. Επιπροςκζτωσ

2.
Πακζτα εργαλείων ι ιματιςμοφ που μόλισ
ζχουν αποςτειρωκεί δεν τοποκετοφνται ςε μεταλλικζσ ι κρφεσ επιφάνειεσ.
3.
Τα μεταλλικά κυτία εργαλείων απομακρφνονται από τον κλίβανο λίγο πριν ολοκλθρωκεί θ
διαδικαςία που κρυϊνουν τα πακζτα.
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4.
Τα αποςτειρωμζνα ςετ εργαλείων και τα
πακζτα ιματιςμοφ πρζπει να ελζγχονται και να
καταγράφονται πριν από οποιαδιποτε μετακίνθςθ
τουσ από τθν Κεντρικι Αποςτείρωςθ.
5.
Τα αποςτειρωμζνα εργαλεία και τα πακζτα
ιματιςμοφ πρζπει να τοποκετοφνται με προςοχι και
να μεταφζρονται με ενδεδειγμζνο για αυτι τθ χριςθ
μζςο μεταφοράσ.
6.
Ο αποκθκευτικόσ χϊροσ των αποςτειρωμζνων υλικϊν πρζπει να είναι ςε ξεχωριςτό, κλειςτό
χϊρο με περιοριςμζνθ προςβαςιμότθτα.
7.
Ο χϊροσ που τοποκετοφνται τα πακζτα των
εργαλείων και του ιματιςμοφ, δεν πρζπει να είναι
κοντά ςε νεροχφτεσ και να είναι αςφαλισ όςον
αφορά τθ ςκόνθ, τθν υγραςία και τα ζντομα. Η
ο
κερμοκραςία δεν πρζπει να υπερβαίνει τουσ 40 C
και θ υγραςία το 70%.
8. Τα αποςτειρωμζνα εργαλεία πρζπει να τοποκετοφνται τουλάχιςτον 20cm από το ζδαφοσ και
13cm από τθν οροφι, εκτόσ και αν υπάρχουν
ψεκαςτιρεσ νεροφ, οπότε για λόγουσ αςφάλειασ
απαιτοφνται 45cm από τθν οροφι και 5cm από
τουσ πλάγιουσ τοίχουσ.
9. Τα ράφια ςτο χώρο αποκικευςθσ πρζπει να
κακαρίηονται μια φορά τθν εβδομάδα με τα
κατάλλθλα απολυμαντικά-κακαριςτικά
10. Τα αποςτειρωμζνα αντικείμενα δεν πρζπει να
αποκθκεφονται μαηί με άλλα αντικείμενα που
δεν ζχουν κλινικι χριςθ (π.χ. γραφικι υλθ ι
υλικά κακαριςμοφ).
11. Τα αποςτειρωμζνα πακζτα ι τα υλικά που
τοποκετοφνται εντόσ τθσ χειρουργικισ αίκουςασ
πρζπει να είναι αςφαλιςμζνα ςε κλειςτι
ντουλάπα και να μθν είναι εκτεκειμζνα ςτο
περιβάλλον του χειρουργείου. Δεν τα τοποκετοφμε ςτον βοθκθτικό πάγκο, ςτα περβάηια
των παρακφρων ι ςτο πάτωμα.
12. Τα υλικά ι τα εργαλεία μιασ χριςθσ πρζπει να
παραμζνουν ςτθ βιομθχανικι ςυςκευαςία τουσ
(κουτί) και να μθν εκτίκενται ςτον ιλιο, μζχρι να
χρθςιμοποιθκοφν ςτον αςκενι.
13. Η τοποκζτθςθ των εργαλείων και υλικϊν ςτο
χϊρο αποκικευςθσ πρζπει να γίνεται με βάςθ
τθν θμερομθνία αποςτείρωςθσ τουσ, τα παλαιότερα να είναι μπροςτά και ζτοιμα για χριςθ.

14. Αποφεφγουμε τθν χωρίσ λόγο μετακίνθςθ και
χριςθ αποςτειρωμζνων υλικών και εργαλείων.

αποφεφγεται και οποιαδιποτε ςυνκικθ
ςυμπφκνωςθσ για τα πακζτα.
Ο ζλεγχοσ και θ καταγραφι των αντικειμζνων μειϊνει τθν πικανότθτα λάκουσ
ςτθν αλυςίδα τθσ αποςτείρωςθσ.
Η μεταφορά πρζπει να γίνει με πλιρθ
αςφάλεια για το φορτίο, ζτςι ϊςτε να
αποφευχκεί οποιαδιποτε ακοφςια ενζργεια, που μπορεί να επιμολφνει τα εργαλεία
ι τον ιματιςμό.
Μειϊνονται οι πικανότθτεσ ακοφςιασ
μόλυνςθσ.
Ο μεγαλφτεροσ κίνδυνοσ των ςυςκευαςμζνων υλικϊν είναι θ υγραςία γιατί αυτομάτωσ οδθγεί ςε ςυνκικεσ μόλυνςθσ, οπότε θ
ορκι χωροταξία προλαμβάνει τουσ κινδφνουσ επιμόλυνςθσ.
Ο χϊροσ αποκικευςθσ πρζπει να παρζχει τθ
δυνατότθτα για καλι κυκλοφορία του αζρα
και εφκολο κακαριςμό των ραφιϊν.

Ο τακτικόσ κακαριςμόσ του χϊρου απομακρφνει τθν ανεπικφμθτθ ςκόνθ και εξαςφαλίηει αςφαλείσ ςυνκικεσ για τθν αποκικευςθ των αποςτειρωμζνων πακζ-των.
Η πρόςβαςθ ςε είδθ που δεν ζχουν κλινικι
χριςθ είναι πιο εφκολθ και πιο τακτικι και
αυτό αυξάνει τον κίνδυνο για τθν
παραβίαςθ τθσ ςτειρότθτασ των υλικϊν.
α) θ ζκκεςθ των αποςτειρωμζνων
αντικειμζνων
ςτο
περιβάλλον
του
χειρουργείου τα κζτει ςε άμεςο κίνδυνο
επιμόλυνςθσ, πχ με ςωματικά υγρά που
μπορεί να εκτοξευτοφν από αςκενι και να
ζρκουν ςε επαφι με τθν ςυςκευαςία, β) το
φαινόμενο τθσ ςυμπφκνωςθσ από τθ διαφορά κερμοκραςίασ δίπλα ςτα παράκυρα.
Αυτοφ του είδουσ τα αντικείμενα είναι
ςυνικωσ ςε μονι αποςτειρωμζνθ ςυςκευαςία πολυαικυλενίου οπότε υπάρχει κίνδυνοσ για αλλοίωςθ τθσ ςτειρότθτασ τουσ.
Με αυτό τον τρόπο διαςφαλίηουμε ότι τα
εργαλεία διατθροφν τθ ςτειρότθτα τουσ και
εξοικονομοφμε ζργο και χρόνο, γιατί αποφεφγουμε τθν επαναποςτείρωςθ εργαλείων
που δεν χρθςιμοποιικθκαν ςε αςκενι επειδι “ξεχάςτθκαν” ςτα ράφια.
Ελαττϊνουμε τισ πικανότθτεσ ακοφςιασ
μόλυνςθσ.
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Διάρκεια τθσ αποςτείρωςθσ
Τα πακζτα ιματιςμοφ και τα ςετ εργαλείων που αποςτειρϊνονται ςτο Νοςοκομείο ζχουν
διάρκεια αποςτείρωςθσ ανάλογα με τον τρόπο που ςυςκευάηονται:

Είδοσ υλικού

Διάρκεια1 αποςτείρωςησ

Μονι ςυςκευαςία με πανί

Μία (1) εβδομάδα

Μονι ςυςκευαςία με χαρτί

Μία (1) εβδομάδα

Μεταλλικά κυτία

Μία (1) εβδομάδα

Σακοφλα χαρτί-πλαςτικό κολλθμζνθ με τθν
ταινία αςφαλείασ

Ζνα (1) μινα

Διπλι ςυςκευαςία με πανί

Ζνα (1) μινα

Διπλι ςυςκευαςία με χαρτί

Ζνα (1) μινα

Μεταλλικά κυτία με φίλτρο

Ζνα (1) μινα

Σακοφλα χαρτί-πλαςτικό με κερμοκόλλθςθ

Ζξι (6) μινεσ

Μεταλλικά κυτία με φίλτρο και εςωτερικι
προςταςία

Ζξι (6) μινεσ

1

Οι χρόνοι που αναγράφονται ιςχφουν εφόςον τθρθκοφν όλεσ οι ςυνκικεσ αποκικευςθσ που
περιγράφονται ςτο πρωτόκολλο, ςε περίπτωςθ που διαπιςτωκεί παραβίαςθ των ςυνκθκϊν ι
υπάρχει οποιαδιποτε αμφιβολία για τθν αςφάλεια των αντικειμζνων, κεωροφνται μθ
αποςτειρωμζνα και οδθγοφνται εκ νζου ςτθν Κεντρικι Αποςτείρωςθ.

Κατευκυντιριεσ οδθγίεσ για τθν αποκικευςθ αποςτειρωμζνου υλικοφ

Τι πρέπει να κάνουμε
 Αφινουμε τα πακζτα να ςτεγνϊςουν
εντόσ του κλιβάνου
 Αποκθκεφουμε τα αποςτειρωμζνα αντικείμενα ςε κακαρό, ςτεγνό, χωρίσ ςκόνθ
και με μικρι προςβαςιμότθτα χϊρο


Ο αποκθκευτικόσ χϊροσ πρζπει να ζχει
όλεσ τισ προδιαγραφζσ αςφαλείασ (τα
εργαλεία να απζχουν 20 εκ. από το
ζδαφοσ,45εκ. από τθν οροφι και 5εκ.απο
τουσ πλαϊνοφσ τοίχουσ).

 Αποκθκεφουμε ομοειδι αντικείμενα μαηί,
αποςτειρωμζνα με αποςτειρωμζνα, κακαρά με κακαρά.

Τι δεν πρέπει να κάνουμε
-

Δεν αποκθκεφουμε εργαλεία κάτω
από νεροχφτεσ, ςτο πάτωμα ι ςτα
περβάηια των παρακφρων.

-

Δεν αποκθκεφουμε αποςτειρωμζνα
εργαλεία με άλλα αντικείμενα που
δεν ζχουν κλινικι χριςθ, πχ γραφικι
φλθ

-

Δεν ανοίγουμε τα κουτιά από τα
εργαλεία ι τα υλικά μιασ χριςθσ και
δεν τα εκκζτουμε ςτον ιλιο.

-

Δεν μετακινοφμε και δεν χρθςιμοποιοφμε άςκοπα τα αποςτειρωμζνα υλικά και εργαλεία.

 Εφαρμόηουμε κυκλικό ςφςτθμα χριςθσ
των αποςτειρωμζνων, τα παλαιότερθσ
αποςτείρωςθσ
αντικείμενα
να
χρθςιμοποιοφνται πρϊτα.
 Σχολαςτικι κακαριότθτα και απολφμανςθ
του χϊρου αποκικευςθσ μια φορά τθν
εβδομάδα.

Αξιολόγθςθ Παρζμβαςθσ
Βακμόσ κατά τον οποίο επιτεφχκθκαν τα επικυμθτά αποτελζςματα που διατυπϊκθκαν
κατά τθ φάςθ του ςχεδιαςμοφ

Θζματα οργάνωςθσ
Συςτινεται, ςε κάκε νοςθλευτικό τμιμα, να τθρείται ειδικό βιβλίο ςτο οποίο κα μποροφςε:
 Να γίνεται καταγραφι των υλικϊν που ζχουν αποςτειρωκεί και το ςθμείο που
βρίςκονται αποκθκευμζνα &
 Να τθρείται πρωτόκολλο παράδοςθσ – παραλαβισ υλικοφ και εξοπλιςμοφ από τθν
αποςτείρωςθ.
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