Οδηγίες για τη
διαχείριση του
νοσοκομειακού
ιματισμού
44θθ ΥΥγγεειιοοννοομμιικκιι Π
Πεερριιφ
φζζρρεειιαα Μ
Μαακκεεδδοοννίίαασσ Θ
Θρράάκκθθσσ

2

Οδθγίεσ για τθ διαχείριςθ του νοςοκομειακοφ ιματιςμοφ

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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Οδηγίες για τη διαχείριση του
νοσοκομειακού ιματισμού
Ειςαγωγι
Ο ιματιςμόσ που χρθςιμοποιείται ςτο Νοςοκομείο ονομάηεται νοςοκομειακόσ και αφορά
τον Λευκό και Χρωματιςτό Ιματιςμό. Ενδεικτικά για κάκε μία κατθγορία, αναφζρουμε:
1. Λευκόσ ιματιςμόσ :
Σεντόνια, κουβζρτεσ, μαξιλάρια, ρόμπεσ ιατρϊν, ςτολζσ προςωπικοφ, υποςζντονα, ςάκοι
ακακάρτων κλπ.
2. Χρωματιςτόσ ιματιςμόσ :
Πανιά χειρουργείου, μπλοφηεσ, ςάκοι ακακάρτων, ρόμπεσ, κικεσ διακερμίασ κλπ.
Ο νοςοκομειακόσ ιματιςμόσ μπορεί να ευθφνεται:
✦ Για τθν εμφάνιςθ Νοςοκομειακισ Λοίμωξθσ:
✧ Σε περίπτωςθ αποικιςμοφ ι λοίμωξθσ νεογνϊν από ςταφυλόκοκκο, ςτρεπτόκοκκο
και βάκιλο Cereus
✧ Σε περιςτατικά λοιμϊξεων του ουροποιθτικοφ από Gram αρνθτικά βακτιρια,
ανκεκτικά ςτα αντιβιοτικά κακετθριαςμζνων αςκενϊν, αλλά και
✦ Για τθν εμφάνιςθ αςκενειϊν ςτο προςωπικό αφοφ επιδθμιολογικζσ μελζτεσ κατζλθξαν
ςτο ςυμπζραςμα ότι υπάρχει πικανότθτα άτομα που αςχολοφνται με τθ διαχείριςθ
ρυπαροφ ιματιςμοφ να εμφανίςουν: πυρετό Q, θπατίτιδα Α, ευλογιά, ψϊρα,
ςαλμονελϊςεισ και μυκθτιάςεισ
Η μετάδοςθ λοιμϊξεων μπορεί να οφείλεται ςτη μη λήψη και εφαρμογή:
 Μζτρων ατομικισ προςταςίασ
 Κατάλλθλων προχποκζςεων κατά τθ ςυλλογι, διακίνθςθ, πλφςιμο και φφλαξθ
ιματιςμοφ

Οριςμοί
✦ Ακάθαρτοσ ιματιςμόσ: είναι ο ιματιςμόσ που χρθςιμοποιικθκε από αςκενι ι
προςωπικό και εμφανίηει τα ακόλουκα:
✧ Προζρχεται από άτομο με λοίμωξθ χαμθλισ μεταδοτικότθτασ
✧ Δεν εμφανίηει ορατά ίχνθ λοίμωξθσ
✧ Προζρχεται από άτομο με λοίμωξθ ζναντι τθσ οποίασ θ πλειονότθτα του
πλθκυςμοφ είναι ανοςοποιθμζνθ (ιλαρά, ανεμευλογιά κλπ.)
✧ Επιπλέον κεωρείται ακάθαρτοσ ακόμθ και ο ιματιςμόσ που δεν χρθςιμοποιικθκε ,
ενϊ φυλαςςόταν μζςα ςτο κάλαμο αςκενι
✦ Μολυςματικόσ ιματιςμόσ είναι ο ιματιςμόσ:
✧ Που ζχει εμποτιςτεί με αίμα ι άλλα βιολογικά υγρά,
✧ Που ζχει προζλκει από αςκενείσ με λοίμωξθ, θ οποία και αποτελεί πικανι αιτία
πρόκλθςθσ κινδφνου για το προςωπικό και τουσ υπόλοιπουσ αςκενείσ
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✦ Καθαρόσ ιματιςμόσ είναι ο ιματιςμόσ που ζχει υποςτεί τθ διαδικαςία πλφςεωσ
(πλφςιμο, ςτζγνωμα, ςιδζρωμα) και δεν εμφανίηει ίχνθ προθγοφμενθσ χριςθσ.
✦ Αποςτειρωμένοσ ιματιςμόσ είναι ο ιματιςμόσ που εκτόσ από τθ διαδικαςία πλφςεωσ
ζχει υποςτεί επιπλζον και τθ διαδικαςία αποςτείρωςθσ, με αποτζλεςμα να είναι
ςτείροσ μικροβίων. Αφορά τον ιματιςμό που χρθςιμοποιείται για τισ χειρουργικζσ
πράξεισ, ενϊ δεν είναι απαραίτθτθ θ αποςτείρωςθ ιματιςμοφ που χρθςιμοποιείται ςε
βρζφθ.

Σκοπόσ
Η ορκι διαχείριςθ του ιματιςμοφ, ζτςι ϊςτε να αποκλειςτεί θ πικανότθτα μετάδοςθσ
πακογόνων μικροοργανιςμϊν ςτον άνκρωπο.

1. Οδηγiεσ για τη διαχεiριςη ιματιςμού από τα τμήματα:
1.1. Συχνότητα αλλαγήσ ιματιςμού:
 Μία φορά τθν θμζρα ι όςεσ φορζσ απαιτείται ανάλογα με τθν βαρφτθτα
περιςτατικοφ

του

 Μετά το εξιτιριο του αςκενι και εφόςον ζχει προθγθκεί κακαριςμόσ και
απολφμανςθ τθσ κλίνθσ.
Πρζπει πάντα να τηρούνται:
 Η χριςθ των απαραίτθτων ατομικϊν προςτατευτικϊν μζςων (μπλοφηα, ποδιά,
μάςκα, γάντια) και θ επάρκεια υλικοφ και εξοπλιςμοφ (ςάκοι, κάδοι, τροχιλατο
καρότςι)
 Ο ζλεγχοσ του ιματιςμοφ και θ απομάκρυνςθ άλλων άςχετων με τον ιματιςμό
αντικείμενων π.χ. βελόνεσ, πάνεσ, νυςτζρια, αδιάβροχα θμιςζντονα μιασ χριςθσ
κλπ
 Η αφαίρεςθ του ιματιςμοφ από το κρεβάτι του αςκενι με τθν τεχνικι τυλίγματοσ ι
διπλϊματοσ από τισ τζςςερισ γωνίεσ επιδιϊκοντασ τθν αποφυγι διαςποράσ
μικροβίων. Όταν ο ιματιςμόσ είναι εμποτιςμζνοσ με υγρά, τότε διπλϊνεται κατά
τζτοιο τρόπο, ζτςι ϊςτε τα υγρά να μθν ζρχονται ςε επαφι με το ςάκο ακακάρτων.
 Ο ακάκαρτοσ ι μολυςματικόσ ιματιςμόσ να μθν τινάςςεται και να μθν
απορρίπτεται ςτο πάτωμα, ςε καρζκλεσ ι ςτο διπλανό κρεβάτι αλλά πάντα ςε ςάκο
(υφαςμάτινο, πλαςτικό, υδατοδιαλυτό ανάλογα με τθ περίπτωςθ ). Ο ςάκοσ αυτόσ
να είναι προςαρμοςμζνοσ ςε κάδο εντόσ του καλάμου νοςθλείασ
 Σε περίπτωςθ ζλλειψθσ ςάκου ςε κάκε δωμάτιο, τότε μεταφζρεται το
τροχιλατο και ποτζ ο ιματιςμόσ με τα χζρια ςτο ςθμείο του τροχιλατου.
 Η περιςυλλογι πρζπει να πραγματοποιείται με τροχιλατο από τουσ καλάμουσ
 Ο ακάκαρτοσ ιματιςμόσ δεν πρζπει να ζρχεται ςε επαφι με τον κακαρό ιματιςμό
 Ο ιματιςμόσ αςκενι που πάςχει από λοιμϊδεσ μεταδοτικό νόςθμα (π.χ. HBV, HCV,
HIV, πολυανκεκτικά gram- βακτιρια π.χ .klebsiella, ψευδομονάδα, acinetobacter),
να τοποκετείται απευκείασ ςε υδατοδιαλυτό ςάκο και να κλείνει με ταινία.
 Ο ιματιςμόσ που προζρχεται από αςκενείσ με παραςιτϊςεισ, να ςυλλζγεται ςε
ςάκουσ που περιζχουν εντομοκτόνο
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 Οι ςάκοι να γεμίηουν μζχρι τα 2/3 και να κλείνονται καλά, αφοφ ζχει αφαιρεκεί ο
αζρασ, ςε αντίκετθ φορά με το πρόςωπο του εργαηομζνου.
 Οι γεμάτοι ςάκοι να τοποκετοφνται ςε χϊρουσ διαφορετικοφσ από τουσ χϊρουσ
φφλαξθσ κακαροφ υλικοφ και ιματιςμοφ. Οι χϊροι αυτοί πρζπει να είναι επίςθσ
μακριά από κουηίνεσ ορόφων και καλάμουσ νοςθλείασ.
 Πλφςιμο ςάκου ςυλλογισ ακακάρτου ιματιςμοφ μετά από κάκε χριςθ.
 Όταν είναι εφικτό πρζπει να υπάρχει επιμεριςμόσ των εργαςιϊν (διαφορετικά
άτομα για το ςτρϊςιμο και διαφορετικά άτομα για τθν αλλαγι ιματιςμοφ τθσ
κλίνθσ).
 Ο κακαρόσ ιματιςμόσ να μθν τοποκετείται ςε καρζκλεσ, ι ςε διπλανά κρεβάτια.
 Μετά το τζλοσ τθσ εργαςίασ αφαιρείται θ προςτατευτικι ατομικι ενδυμαςία
(γάντια, ποδιά, μπλοφηα, μάςκα) και πραγματοποιείται πλφςιμο των χεριϊν και
εφαρμογι αντιςθπτικοφ διαλφματοσ.
 Ο ιματιςμόσ αςκενι που πάςχει από λοιμϊδεσ μεταδοτικό

1.2. Οδηγίεσ για διαχείριςη ιματιςμού αςθενή με πολυανθεκτικά
μικρόβια
 Χριςθ ατομικϊν μζςων προςταςίασ
 Χριςθ υδατοδιαλυτοφ ςάκου. Οι χειριςμοί με τον ςάκο κα πρζπει να γίνονται με
ςτεγνά γάντια και επιπλζον οι υδατοδιαλυτοί ςάκοι κα πρζπει να αποκθκεφονται
ςε χϊρουσ με κανονικι κερμοκραςία και χαμθλι υγραςία
 Τοποκζτθςθ του υδατοδιαλυτοφ ςάκου ςε κάδο που βρίςκεται ςτο WC του αςκενι
 Αφαίρεςθ των ατομικϊν μζςων προςταςίασ ςτον κατάλλθλου χρϊματοσ περιζκτθ
αποβλιτων, που βρίςκεται μζςα ςτο κάλαμο νοςθλείασ.
 Πλφςιμο και αντιςθψία των χεριϊν

2. Φύλαξη καθαρού ιματιςμού ςτα τμήματα
2.1. Ο κακαρόσ και άφκαρτοσ ιματιςμόσ αποτελεί υποχρζωςθ του Νοςοκομείου
απζναντι ςτον αςκενι και το προςωπικό και εντάςςεται ςτα πλαίςια τθσ ποιότθτασ
παροχισ υπθρεςιϊν.
2.2. Ο κακαρόσ ιματιςμόσ ςτα τμιματα να φυλάςςεται ςε κλειςτά ντουλάπια
αποκλειςτικισ χριςθσ, με ςκοπό τθν προςταςία του από τθν ςκόνθ, παράςιτα και
υγραςία.
2.3. Ο εξοπλιςμόσ (καρότςια, ντουλάπια) να κακαρίηεται και να απολυμαίνεται
τουλάχιςτον μία φορά εβδομαδιαίωσ.
2.4. Οι αςκενείσ και οι ςυνοδοί να παραλαμβάνουν τον κακαρό ιματιςμό από το
προςωπικό και ποτζ μόνοι τουσ από το καρότςι.
2.5. Ο ιματιςμόσ που δεν χρθςιμοποιικθκε από αςκενι ι προςωπικό να φυλάςςεται
ςτο ντουλάπι φφλαξθσ κακαροφ ιματιςμοφ του καλάμου, για να χρθςιμοποιθκεί
από τον ίδιο ςε ςφντομο χρονικό διάςτθμα.

Οδθγίεσ για τθ διαχείριςθ του νοςοκομειακοφ ιματιςμοφ

3. Οδηγίεσ για τουσ εργάτεσ κατά τη μεταφορά ιματιςμού από
τα τμήματα προσ τα πλυντήρια και αντίςτροφα
3.1. Για τον ακάθαρτο ιματιςμό
3.1.1.Χριςθ απαραίτθτων ατομικϊν μζςων προςταςίασ (π.χ. γάντια, μπλοφηα,
ποδιά από το προςωπικό κακϊσ και θ λιψθ μζτρων για τθν αποτροπι
μόλυνςθσ του αζρα και των ατόμων που χειρίηονται τον ιματιςμό.
3.1.2.Μεταφορά ςάκων από τα τμιματα προσ το χϊρο των πλυντθρίων, εφόςον
είναι καλά δεμζνοι, με ειδικά χειροκίνθτα τροχιλατα καρότςια.
3.1.3.Διαχωριςμόσ –διάκριςθ των τροχιλατων καροτςιϊν ζτςι ϊςτε να είναι
διαφορετικά για τθν μεταφορά κακαροφ και ακάκαρτου ιματιςμοφ.
3.1.4.Απομάκρυνςθ του ακάκαρτου και μολυςματικοφ από τα τμιματα και πιο
ειδικά από το χϊρο ακακάρτων προσ το χϊρο των πλυντθρίων ςε τακτά
χρονικά διαςτιματα( το λιγότερο μία φορά ανά βάρδια).
3.1.5.Επιπλζον το προςωπικό να μθν αγγίηει πόμολα, διακόπτεσ, κουμπιά
ανελκυςτιρων με τα γάντια αποτρζποντασ τθ διαςπορά μικροβίων και να
υποβάλλεται ςε ςυνεχι κατάλλθλθ εκπαίδευςθ για τθ ςυμμόρφωςθ τθσ
εφαρμογισ των προλθπτικϊν μζτρων προςταςίασ. Να ζχει εφκολθ πρόςβαςθ
ςε εγκαταςτάςεισ για το πλφςιμο και αντιςθψία των χεριϊν.
3.1.6.Τα καρότςια ακάκαρτου ιματιςμοφ να τοποκετοφνται ςτο ειδικά
διαμορφωμζνο χϊρο των πλυντθρίων και όχι διάςπαρτα ςτο διάδρομο. Να
κακαρίηονται και να απολυμαίνονται ςτο τζλοσ τθσ θμζρασ.
3.1.7.Στο τζλοσ τθσ διαδικαςίασ ςυλλογισ ακάκαρτου ιματιςμοφ από τα τμιματα
προσ το χϊρο των πλυντθρίων, το προςωπικό να αφαιρεί τθν προςτατευτικι
ενδυμαςία και να ακολουκείται πολφ καλό πλφςιμο των χεριϊν και
εφαρμογι αντιςθπτικοφ διαλφματοσ.

3.2. Για τον καθαρό ιματιςμό
3.2.1.Όταν δεν υπάρχει επιμεριςμόσ των εργαςιϊν (δθλ. διαφορετικά άτομα για τθν
μεταφορά ακάκαρτου ιματιςμοφ και κακαροφ ιματιςμοφ),τότε πρζπει το
προςωπικό να λαμβάνει τα κατάλλθλα κατά περίπτωςθ μζτρα προςταςίασ
(π.χ. ςε καμία περίπτωςθ δεν πρζπει να γίνονται χειριςμοί ςτον κακαρό
ιματιςμό με τθ βρϊμικθ προςτατευτικι ενδυμαςία και να πραγματοποιείται
αλλαγι γαντιϊν, πλφςιμο χεριϊν και εφαρμογι αντιςθπτικοφ διαλφματοσ.
3.2.2.Η διανομι κακαροφ ιματιςμοφ ςτα τμιματα πρζπει να πραγματοποιείται με
κλειςτζσ κινθτζσ ντουλάπεσ αςφαλείσ και εφχρθςτεσ για το προςωπικό που τισ
χειρίηεται .Ζτςι με τον τρόπο αυτό, ελαχιςτοποιοφνται οι χειριςμοί και
προςτατεφεται ο ιματιςμόσ από ςκόνθ, υγραςία ,παράςιτα. Οι κινθτζσ
ντουλάπεσ κακαροφ ιματιςμοφ να πλζνονται και να απολυμαίνονται
τουλάχιςτον μία φορά τθν εβδομάδα.
3.2.3.Ο κακαρόσ ιματιςμόσ να τοποκετείται άμεςα ςτα ντουλάπια φφλαξθσ των
τμθμάτων και όχι επάνω ςε τραπζηια, καρζκλεσ κλπ.
Για τθ μεταφορά ακάκαρτου και κακαροφ ιματιςμοφ να χρθςιμοποιοφνται και οι ανάλογοι
ανελκυςτιρεσ ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ του Γραφείου Επιςταςίασ.
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