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Στόχος των μέτρων υγιεινής στο
Νοσοκομείο
 Βελτίωση της εμφάνισης του
νοσοκομείου
 Ικανοποίηση και αύξηση της
εμπιστοσύνης των ασθενών
 Προάσπιση της υγείας και της
ασφάλειας του προσωπικού
 Αποτροπή πρόσθετης νόσησης
κατά την παραμονή των ασθενών
 Μείωση του κόστους
λειτουργίας

Ταξινόμηση Νοσοκομειακών Χώρων
(Victorian Government Department 2005)

Πολύ υψηλού κινδύνου
 Χειρουργεία, Αίθουσες Τοκετών, ΜΕΘ, Μονάδες
Αιμοκάθαρσης, Μονάδες Εγκαυμάτων, Ογκολογικές μονάδες,
Μονάδες Μεταμόσχευσης, Μονάδες Λοιμώξεων
 Η καθαριότητα είναι μεγίστης σημασίας και τα αποτελέσματα
θα πρέπει να επιτυγχάνονται με υψηλού επιπέδου
σχολαστικότητα και συχνότητα καθαρισμού. Επειδή οι
ασθενείς είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο λοίμωξης, τα
προκαθορισμένα πρωτόκολλα και οι διαδικασίες απαιτούν
αυστηρή συμμόρφωση.
 Χρονοδιάγραμμα παρέμβασης: Αμέσως ή το συντομότερο
πρακτικά δυνατόν.
 Πρόσθετοι εσωτερικοί χώροι: Διάδρομοι, γραφεία, αίθουσες
διδασκαλίας, τουαλέτες, αποθήκες, που γειτονεύουν με χώρους
πολύ υψηλού κινδύνου είναι απαραίτητο να λαμβάνουν το
υψηλότερο επίπεδο καθαρισμού

Ταξινόμηση Νοσοκομειακών Χώρων
(Victorian Government Department 2005)

Υψηλού κινδύνου
 Τμήματα Επειγόντων
Περιστατικών, Κεντρική
Αποστείρωση, Μικροβιολογικά
εργαστήρια.
 Η καθαριότητα είναι μεγάλης
σημασίας και τα αποτελέσματα
επιτυγχάνονται με τη συχνή
προγραμματισμένη καθαριότητα
 Χρονοδιάγραμμα παρέμβασης :
Αμέσως ή το συντομότερο
πρακτικά δυνατόν.

Ταξινόμηση Νοσοκομειακών Χώρων
(Victorian Government Department 2005)








Μέτριου κινδύνου
Γενικά τμήματα, Μαγειρεία, Υπόλοιπα
Εργαστήρια, Φαρμακείο, Αίθουσες αναμονής,
Ακτινολογικό, Πλυντήρια
Πρόσθετοι εσωτερικοί χώροι: Διάδρομοι,
γραφεία, αίθουσες διδασκαλίας, τουαλέτες,
αποθήκες, κλιμακοστάσια που γειτονεύουν με
χώρους μέτριου κινδύνου είναι απαραίτητο να
λαμβάνουν το ίδιο επίπεδο καθαρισμού.
Η καθαριότητα είναι σημαντική για λόγους
υγιεινής και αισθητικής και τα αποτελέσματα θα
πρέπει να διατηρούνται με τον τακτικό καθαρισμό
σε προγραμματισμένη βάση.
Χρονοδιάγραμμα παρέμβασης: εντός 0-3 ώρες

Ταξινόμηση Νοσοκομειακών χώρων
(Victorian Government Department 2005)
Χαμηλού κινδύνου
 Διοικητικές υπηρεσίες, κοινόχρηστοι χώροι, χώροι
αρχείου, αποθήκες, χώροι μηχανολογικών
εγκαταστάσεων, χώροι συνεργείων, κουζίνα,
τραπεζαρία, χώροι προσωπικού, εξωτερικοί χώροι.
Πρόσθετοι εσωτερικοί χώροι: Διάδρομοι,
ανελκυστήρες, αίθρια, χώροι στάθμευσης και
φόρτωσης, γραφεία, αίθουσες διδασκαλίας,
τουαλέτες, αποθήκες, κλιμακοστάσια που
γειτονεύουν με χώρους χαμηλού κινδύνου είναι
απαραίτητο να λαμβάνουν το ίδιο επίπεδο
καθαρισμού.
 Η καθαριότητα είναι σημαντική για λόγους
αισθητικής και λιγότερο για λόγους υγιεινής. Τα
αποτελέσματα θα πρέπει να επιτυγχάνονται με τον
τακτικό καθαρισμό σε προγραμματισμένη βάση.
 Χρονοδιάγραμμα παρέμβασης: εντός 0-48 ώρες

Συχνότητα καθαρισμού
Η συχνότητα καθαρισμού για κάθε επιφάνεια
εξαρτάται από τον παραπάνω διαχωρισμό:
σε ‘High touch’- ‘συχνά αγγιζόμενες’
επιφάνειες (π.χ. πόμολα, κάγκελα κρεβατιού,
διακόπτες, τηλέφωνα, κουδούνια κλήσης, τα
πληκτρολόγια των υπολογιστών, monitor, τα
άκρα παραβάν κ.λ.π.)
Ο καθαρισμός και απολύμανση των ‘συχνά
αγγιζόμενων’ επιφανειών γίνεται ημερησίως
και συχνότερα εάν ο κίνδυνος μόλυνσης του
περιβάλλοντος είναι υψηλότερος (π.χ. μονάδες
εντατικής θεραπείας, μονάδες
ανοσοκατεσταλμένων).
Σε ‘Low touch’- στις ‘μη συχνά αγγιζόμενες’
επιφάνειες (π.χ. δάπεδα, τοίχοι, οροφές,
καθρέπτες και τα περβάζια των παραθύρων).
Οι ‘μη συχνά αγγιζόμενες’ επιφάνειες
συνήθως καθαρίζονται σε περιοδική βάση και
όχι σε καθημερινή βάση.

Επιφάνειες

“Hightouch
”
surfac
es

“Low
touch”
surfac
es

5 “high‐touch”

Παραδείγματα μολυσμένων επιφανειών περιβάλλοντος
/περιοχής του ασθενή
• Κάγκελα κλίνης
• Τροχήλατα τραπέζια
νοσηλείας
• Επιφάνειες κλίνης,
Ιματισμός
• Κομοδίνα/ Τροχήλατα
τραπέζια φαγητού
• Αντλίες ενδοφλέβιας
έγχυσης υγρών
• Κουδούνι κλήσης
Στις ΜΕΘ το προσωπικό άγγιζε
• Λαβές, διακόπτες
“high‐touch” επιφάνειες περισσότερο απο
3 φορές/ ανά διαδικασία, στις κλινικές
• Περιχειρίδες
πάνω από 1 φορά/ ανά διαδικασία
• Ουροσυλλέκτες
Huslage K, Rutala WA, Sickbert‐Bennett E and Weber DJ. A
Infect Control Hosp Epidemiol 2010;31:850-853

Προγραμματισμός καθαριότητας
Πρότυπο καθαρισμού: είναι η
ελάχιστη προγραμματισμένη
διαδικασία καθαρισμού που
απαιτείται να διενεργούνται σε
συνεχή βάση, ανεξάρτητα από την
αντιληπτή καθαριότητα του
στοιχείου.
(Παράδειγμα, ακόμη και αν το
πάτωμα σε μια πτέρυγα φαίνεται
ορατά καθαρό, εξακολουθεί να
απαιτείται να καθαρίζεται
καθημερινά)

Άλλοι τύποι καθαρισμού
Καθαρισμός ανάλογα με την μετάδοση:
Υπάρχουν δύο διαφορετικοί τύποι καθαρισμού που
απαιτούνται όταν υπάρχουν ασθενείς στους οποίους
εφαρμόζονται προφυλάξεις επαφής:
 Δωμάτιο απομόνωσης. Σε γενικές γραμμές, η
συχνότητα καθαρισμού παραμένει η ίδια με το
πρότυπο καθαρισμού και εντείνεται με χρήση
απορρυπαντικών και απολυμαντικών.
 Καθαρισμός σε επιδημία: όταν υπάρχει συρροή
κρουσμάτων της ίδιας λοίμωξης σε μια δεδομένη
περιοχή. Σε γενικές γραμμές, η συχνότητα και η
μέθοδος καθαρισμού εντείνεται για όλη την
λειτουργική περιοχή. Αυτό ο τύπος καθαρισμού
αντικαθιστά το ‘πρότυπο καθαρισμού’ μέχρι να
αντιμετωπιστεί η επιδημία.

Άλλοι τύποι καθαρισμού
 Τελικός καθαρισμός: αναφέρεται σε
καθαρισμό συγκεκριμένων επιφανειών,
εντός της περιοχής φροντίδας του ασθενή
και απαιτείται να διεξάγεται μετά την έξοδο
του ασθενή και πριν τον επόμενο ασθενή.
Αυτό το είδος καθαρισμού μπορεί να
χρειάζεται να εκτελείται επιπλέον του
«πρότυπου καθαρισμού».
 Καθαρισμός όταν υπάρχει διαρροή υγρών
του σώματος: διεξάγεται κάθε φορά που
υπάρχει διαρροή υγρών του σώματος (αίμα,
εμετό, ούρα, κόπρανα κλπ).

Συχνότητα καθαρισμού χειρουργείων
Πριν από τον πρώτη ασθενή
Μεταξύ των επεμβάσεων
Στο τέλος της προγραμματισμένης λίστας
επεμβάσεων

Δωμάτιο ασθενή

Νοσηλευτικός σταθμός

Μπάνιο

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ
Α΄. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ &
ΜΟΝΑΔΩΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΜΕΝΩΝ
Καθαρισμός-απολύμανση παρακλίνιας μονάδας (κρεβατιών &
κομοδίνων)

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ
Ημερησίως

Καθαρισμός-απολύμανση επιφανειών επίπλων, ντουλαπιών,
πόμολων πόρτας.

2 φορές / ημέρα

Επιφάνειες συχνής επαφής (πόμολα, διακόπτες, κάγκελα κρεβατιών,
πάγκος εργασίας κ.α.)

2 φορές / ημέρα

Καθαρισμός-απολύμανση σε αναπηρικές πολυθρόνες και καθίσματα
του δωματίου

Ημερησίως

Καθαρισμός δαπέδων

3 φορές / ημέρα και
εκτάκτως αν χρειαστεί

Καθαρισμός κομοδίνων και κρεβατιών μετά από εξιτήριο ασθενούς με γενική καθαριότητα
του περιβάλλοντος χώρου του ασθενούς.
Γενική καθαριότητα σε ΜΕΘ
Γενική καθαριότητα σε Μονάδες Ανοσοκατεσταλμένων

Κάθε 15 ημέρες
Μηνιαίως

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ
Β΄. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ, ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

Καθαρισμός εξεταστικών κλινών, πίνακας ελέγχου άνωθεν
κλίνης και επιφανειών των επίπλων

Ημερησίως

Καθαρισμός χειρολαβών, τηλεφωνικής συσκευής,
φωτιστικών κλίνης, στηριγμάτων ορών

Ημερησίως

Καθαρισμός σε αναπηρικές πολυθρόνες και καθίσματα

Ημερησίως

Καθαρισμός ντουλαπιών και πόμολων πορτών

Ημερησίως

Καθαρισμός δαπέδων

3 φορές / ημέρα και
εκτάκτως αν
χρειαστεί

Γενική καθαριότητα

Μηνιαίως

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

Β΄. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

Καθαρισμός και απολύμανση
επιφανειών των επίπλων

Ημερησίως

Καθαρισμός και απολύμανση πόμολων
πορτών, τηλεφωνικών συσκευών,
ραφιών

Ημερησίως

Καθαρισμός δαπέδων

3 φορές / ημέρα και
εκτάκτως αν χρειαστεί

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

Γ΄. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΜΕΣΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
ΔΩΜΑΤΙΟ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΣΕ ΚΛΙΝΙΚΑ
ΤΜΗΜΑΤΑ
Καθαρισμός δαπέδων

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ
Ημερησίως και εκτάκτως αν
χρειαστεί

Καθαρισμός παρακλίνιας μονάδας (κρεβατιών &
κομοδίνων), πίνακα ελέγχου άνωθεν κλίνης και
επιφανειών των επίπλων

Ημερησίως

Επιφάνειες συχνής επαφής (πόμολα, διακόπτες,
κάγκελα κρεβατιών, πάγκος εργασίας κ.α.)

Ημερησίως

Καθαρισμός και απολύμανση σε αναπηρικές
πολυθρόνες και καθίσματα του δωματίου

Ημερησίως

Καθαρισμός κομοδίνων και κρεβατιών μετά από εξιτήριο με γενική καθαριότητα
του περιβάλλοντος χώρου του ασθενούς.

Γενική καθαριότητα δωματίου κάθε φορά που
αδειάζει ένα δωμάτιο ή όταν κρίνει η προϊσταμένη
του τμήματος

Μηνιαίως

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ
Γ΄. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΜΕΣΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΣΕ
ΚΛΙΝΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

Καθαρισμός επιφανειών των επίπλων, ντουλαπιών, ραφιών

Ημερησίως

Καθαρισμός-απολύμανση πόμολων πορτών, μηχανημάτων,
τηλεφωνικών συσκευών, στηριγμάτων ορών

Ημερησίως

Καθαρισμός-απολύμανση εξεταστικών κλινών, καθισμάτων

Ημερησίως

Καθαρισμός δαπέδων

2 φορές / ημέρα και
εκτάκτως αν χρειαστεί

ΣΤΑΘΜΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Ξεσκόνισμα και καθάρισμα επίπλων, ντουλαπιών
Καθαρισμός δαπέδων

Ημερησίως
2 φορές / ημέρα και
εκτάκτως αν χρειαστεί

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Καθαρισμός πόμολων πόρτων και ντουλαπιών

Εβδομαδιαίως

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ
Γ΄. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΜΕΣΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΩΝ (ΣΑΛΟΝΙΑ - ΔΙΑΔΡΟΜΟΙ)

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

Σκούπισμα με ηλεκτρική σκούπα ή πανέτα.

Δύο φορές την
ημέρα

Καθαρισμός των καθισμάτων.

Ημερησίως

Καθαρισμός των παράθυρων και πορτών και τζαμιών.

Ημερησίως

Καθαρισμός δαπέδων

Δύο φορές την
ημέρα

ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

Καθαρισμός δαπέδων

Ημερησίως

Καθαρισμός τοίχων, παραθύρων, τζαμιών, φωτιστικών

Μηνιαίως

Καθαρισμός επιφανειών επίπλων και ερμαρίων,
ραφιών

Ημερησίως

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ
Δ΄. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ - ΡΑΦΕΙΑ- ΙΜΑΤΙΟΘΗΚΕΣ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

Σκούπισμα με ηλεκτρική σκούπα

Ημερησίως

Καθαρισμός ραφιών, τοίχων, πορτών, φωτιστικών

Μηνιαίως

Καθαρισμός δαπέδων

2 φορές / ημέρα και
εκτάκτως αν
χρειαστεί

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

Καθαρισμός καμπίνας θαλάμου ανελκυστήρα

2 φορές / ημέρα

Καθαρισμός δαπέδων

2 φορές / ημέρα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

Δ΄. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Καθαρισμός δαπέδων

Ημερησίως

Καθαρισμός γραφείων και καθισμάτων γραφείου

Ημερησίως

Καθαρισμός πορτών και διακοπτών

Εβδομαδιαίως

Υγρό ξεσκόνισμα βιβλιοθηκών

Μηνιαίως

Καθαρισμός τοίχων και φωτιστικών

Μηνιαίως

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ
Δ΄. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΧΩΡΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΑ
Καθαρισμός δαπέδων
Καθαρισμός καθισμάτων γραφείου και πινάκων
Καθαρισμός πορτών και διακοπτών

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ
Ημερησίως
Εβδομαδιαίως
Μηνιαίως

ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

Καθαρισμός δαπέδων

2 φορές / ημέρα

Καθαρισμός χειρολαβών στις πόρτες εισόδου – εξόδου

Ημερησίως

Καθαρισμός του κιγκλιδώματος

Εβδομαδιαίως

Καθαρισμός πορτών, τοίχων, τζαμιών

Εβδομαδιαίως

Καθαρισμός πινακίδων, ανακοινώσεων, φωτιστικών,
σοβατεπί

Εβδομαδιαίως

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ
Δ΄. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΑ- ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΑ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

Καθαρισμός δαπέδων

Ημερησίως

Καθαρισμός ραφιών, τοίχων, πόρτων, φωτιστικών

Μηνιαίως

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

Καθαρισμός δαπέδων

Ημερησίως

Καθαρισμός ραφιών, τοίχων, πορτών, φωτιστικών

Μηνιαίως

ΧΩΡΟΙ ΑΡΧΕΙΟΥ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

Καθαρισμός δαπέδων

Ημερησίως

Καθαρισμός ραφιών, τοίχων, πόρτων, φωτιστικών

Μηνιαίως

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ
Δ΄. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ- ΒΕΡΑΝΤΕΣ

Καθαρισμός δαπέδων
Πλύσιμο των κιγκλιδωμάτων
ΘΥΡΩΡΕΙΑ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

Ημερησίως
Κάθε 15/ ημέρες
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

Καθαρισμός δαπέδων

Ημερησίως

Καθαρισμός ραφιών, τοίχων, πορτών, φωτιστικών

Μηνιαίως

Ενδεικτικά ωράρια καθαρισμού
Κοινόχρηστοι χώροι

Καθημερινά 6:00- 22:00

Νοσηλευτικά τμήματαθάλαμοι νοσηλείας

Καθημερινός καθαρισμός 6:00-13:00
Απογευματινό σκούπισμα-σφουγγάρισμα 15:00-20:00
Κάλυψη εκτάκτων αναγκών 20:00-6:00

ΜΕΘ

Καθαρισμός 6:00-22:00
Κάλυψη εκτάκτων αναγκών 22:00-6:00

Εξωτερικά ιατρεία

Καθημερινός καθαρισμός 6:00-8:00 και 15:00- 22:00

ΤΕΠ

Καθημερινός καθαρισμός σε όλη τη διάρκεια της εφημερίας

Διαγνωστικά εργαστήρια

Καθημερινός καθαρισμός 6:00-16:00

Γραφεία

Καθημερινός καθαρισμός 6:00-16:00

Χειρουργεία

Ενδιάμεσοι καθαρισμοί από 7:00 μέχρι λήξη επεμβάσεων
Τελικός καθαρισμός από λήξη επεμβάσεων έως 6:00

Πλυντήρια

Καθημερινός καθαρισμός 6:00-14:00

Αποθήκες

Καθημερινά 7:00- 8:30

Μηχανοστάσια

Μία φορά το μήνα

Για να πετύχουμε ικανοποιητική καθαριότητα
χρειάζεται να εξασφαλίζουμε:

Ικανοποιητικό αριθμό καθαριστών
Απόλυτη συμμόρφωση στις ορθές
πρακτικές καθαριότητας
Αύξηση της συχνότητας
καθαριότητας/ απολύμανσης
Έμφαση στις “high touch surfaces”
Αύξηση της συχνότητας επιτήρησης
Ύπαρξη διαδικασιών που να
διαχωρίζουν ποιες πρακτικές γίνονται
από καθαριστές και ποιες από
νοσηλευτικό προσωπικό
Sehulster L et al. HICPAC Environmental Guideline MMWR Recomm Rep 2003;52(RR-10):1
Rutala WA et al. HICPAC Guideline for Disinfection and Sterilizationin Healthcare Facilities, 2008
Dumigan DG et al. Am J Infect Control 2010 (in press)
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