
Βασικές αρχές ελέγχου λοιμώξεων 

(Basic infection control)

Εφαρμογή υγιεινής των χεριών

(Performing hand hygiene)

Ε Π Ι Σ Κ Ο Π Η Σ Η  ( O V E R V I E W )

Σκοπός (Purpose)

•  Η πρόληψη και ο έλεγχος της μετάδοσης των λοιμώξεων μέσω:
– Πλυσίματος των χεριών με απλό ή αντισηπτικό σαπούνι και νερό
– Αντισηψίας των χεριών με αντισηπτικό διάλυμα που δεν περιέχει νερό 
–  Εφαρμογής χειρουργικής αντισηψίας χεριών προεγχειρητικά, διαδικασία που 

δεν καλύπτεται σε αυτή την ενότητα.

Προληπτικά μέτρα ασφαλείας (Safety Precautions)

•  Πλένουμε τα χέρια μας με απλό ή αντισηπτικό σαπούνι και νερό: 
–  Όταν τα χέρια μας είναι εμφανώς βρόμικα ή μολυσμένα με πρωτεϊνικής φύσης 

υλικά, αίμα ή άλλα σωματικά υγρά 
–  Πριν και μετά το φαγητό
–  Μετά τη χρήση της τουαλέτας
–  Εάν τα χέρια μας ήρθαν σε επαφή με σπορογόνους μικροοργανισμούς, όπως το 

Clostridium diffi  cile ή ο Bacillus anthracis.

•  Η αντισηψία των χεριών με αντισηπτικό διάλυμα που δεν περιέχει νερό μπορεί να 
εφαρμοστεί όταν τα χέρια δεν είναι εμφανώς μολυσμένα.

•  Εφαρμόζουμε υγιεινή των χεριών: 
–  Πριν και μετά από κάθε άμεση επαφή με ασθενή
–  Πριν την εφαρμογή αποστειρωμένων γαντιών και την εισαγωγή μιας επεμβατι-

κής συσκευής, π.χ. καθετήρα
– Μετά από επαφή με το δέρμα ασθενούς
–  Μετά από επαφή με σωματικά υγρά, εκκρίσεις, βλεννογόνους, τραυματισμένο 

δέρμα ή επιθέματα τραυμάτων ενός ασθενούς
–  Όταν μετακινούμαστε από μια μολυσμένη περιοχή του σώματος σε μια καθαρή 

περιοχή κατά τη διάρκεια της φροντίδας
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–  Μετά από επαφή με αντικείμενα που βρίσκονται στο περιβάλλον του ασθενούς, 
όπως ο ιατρικός εξοπλισμός

–  Μετά την αφαίρεση των γαντιών.

•  Χρησιμοποιούμε απλό ή αντισηπτικό σαπούνι ανάλογα με τον τύπο της διαδικασί-
ας που θα εφαρμόσουμε και την ανοσολογική κατάσταση του ασθενούς.

Οδηγίες ανάθεσης (Delegation Guidelines)

Όλο το προσωπικό φροντίδας υγείας είναι υπεύθυνο να εφαρμόζει τα μέτρα ατο-
μικής υγιεινής των χεριών. Εντούτοις, σε περίπτωση που παρατηρήσουμε ότι το 
βοηθητικό προσωπικό ή άλλα άτομα εφαρμόζουν τη διαδικασία λανθασμένα, θα 
πρέπει: 

•  Να τονίσουμε τη σημασία της τεχνικής.

•  Να ενθαρρύνουμε τη σωστή εφαρμογή της τεχνικής. 

Ε Ξ Ο Π Λ Ι Σ Μ Ο Σ  ( E Q U I P M E N T )

Για την εφαρμογή της διαδικασίας αυτής απαιτείται ο ακόλουθος εξοπλισμός: 

•  Νιπτήρας με τρεχούμενο ζεστό νερό.

•  Απλό ή αντισηπτικό σαπούνι.

•  Αλκοολούχο αντισηπτικό διάλυμα χεριών που περιέχει μαλακτικές ουσίες.

•  Χειροπετσέτες ή συσκευή στεγνώματος χεριών με αέρα.

•  Λοσιόν εγκεκριμένη από το νοσοκομείο/ίδρυμα.

•  Δοχείο απορριμμάτων.

Π Ρ Ο Ε Τ Ο Ι Μ Α Σ Ι Α  ( P R E P A R A T I O N )

•  Εξετάζουμε προσεκτικά τα χέρια μας για αμυχές ή κοψίματα στο δέρμα ή στις πα-
ρωνυχίες. 

•  Ελέγχουμε τα χέρια μας για εμφανείς ρύπους.

•  Εξετάζουμε προσεκτικά την κατάσταση των νυχιών μας, προσέχοντας το μήκος 
τους τα κόβουμε εάν χρειάζεται.

•  Δεν φοράμε τεχνητά νύχια ή προεκτάσεις νυχιών όταν φροντίζουμε ασθενείς. 

•  Εξετάζουμε τη διαδικασία που πρόκειται να εφαρμόσουμε. 

Β Ι Ν Τ Ε Ο  Δ Ι Α Δ Ι Κ Α Σ Ι Α Σ  ( P R O C E D U R E  V I D E O )

Α Φ Η Γ Η Τ Η Σ :   Για να εφαρμόσουμε σωστή υγιεινή των χεριών, πρώτα επιθεωρούμε τα 
χέρια και τα νύχια μας. 
Στη συνέχεια αφαιρούμε τα κοσμήματα, σηκώνουμε τα μανίκια και το ρο-
λόι μας επάνω από τους καρπούς.
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Εάν τα χέρια μας δεν έχουν ορατούς ρύπους χρησιμοποιούμε ένα αντιση-
πτικό αλκοολούχο διάλυμα χωρίς νερό. 
Εφαρμόζουμε άφθονη ποσότητα διαλύματος στην παλάμη του χεριού μας.
Στη συνέχεια τρίβουμε καλά τα χέρια μας καλύπτοντας όλες τις επιφάνειες 
των χεριών και των δακτύλων μας, με αντισηπτικό. 
Συνεχίζουμε να τρίβουμε τα χέρια μας μέχρι να στεγνώσει το αλκοολούχο 
διάλυμα. 
Επιβεβαιώνουμε ότι τα χέρια μας έχουν στεγνώσει τελείως προτού φορέ-
σουμε τα γάντια μας. 
Σε περιπτώσεις που τα χέρια μας έχουν ορατούς ρύπους, πριν και μετά το 
φαγητό, μετά από την επίσκεψη στην τουαλέτα και μετά από κάθε πιθανή 
επαφή με μικροοργανισμούς, πλένουμε τα χέρια μας με απλό ή αντισηπτι-
κό σαπούνι και νερό. 
Καταρχάς θα πρέπει τα νύχια μας να είναι πάντα κοντά και λιμαρισμένα.
Στεκόμαστε εμπρός στον νιπτήρα έτσι ώστε τα χέρια μας και τα ρούχα μας 
να μην αγγίζουν τις επιφάνειες. 
Ανοίγουμε το νερό με το χέρι ή με το πόδι ανάλογα με τον τρόπο λειτουρ-
γίας του. 
Ρυθμίζουμε τη θερμοκρασία ώστε να είναι χλιαρό και τη ροή του νερού 
ώστε να αποφεύγονται οι εκτινάξεις υγρών. 
Στη συνέχεια βρέχουμε καλά τα χέρια και τους καρπούς κρατώντας πάντα 
τα άκρα χαμηλότερα από τους αγκώνες. 
Εφαρμόζουμε μια μικρή ποσότητα σαπουνιού ή αντισηπτικού και κάνουμε 
μ’ αυτό καλή σαπουνάδα. 
Με δύναμη, τρίβουμε με τη σαπουνάδα τα χέρια και τους καρπούς για του-
λάχιστον 15 sec, κρατώντας πάντα τα δάκτυλα προς τα κάτω. 
Τρίβουμε τα δάκτυλα μεταξύ τους, καθώς και τις παλάμες και το πίσω μέ-
ρος των χεριών με κυκλικές κινήσεις, τουλάχιστον 5 φορές το κάθε σημείο. 
Με το σαπούνι καθαρίζουμε κάτω από τα νύχια μας με τα νύχια του άλλου 
χεριού.
Όταν τελειώσουμε το τρίψιμο, ξεπλένουμε τα χέρια και τους καρπούς, κρα-
τώντας τα πάντα χαμηλότερα από τους αγκώνες μας. 
Στη συνέχεια με χαρτοπετσέτες ή με ρεύμα θερμού αέρα στεγνώνουμε 
καλά τα χέρια από τα δάκτυλα μέχρι ψηλά τους καρπούς. 
Εάν χρησιμοποιούμε χαρτοπετσέτες, τις απορρίπτουμε με τον κατάλληλο 
τρόπο. 
Κλείνουμε το νερό με μια καθαρή χαρτοπετσέτα ή με το πόδι ή το γόνατο σε 
αντίστοιχες συσκευές παροχής. 
Εάν τα χέρια μας έχουν σκασίματα ή είναι ξηρά στο τέλος της βάρδιας, χρη-
σιμοποιούμε μικρή ποσότητα κρέμας ή λοσιόν από το προσωπικό μας σω-
ληνάριο ή μπουκάλι, αλλά αποφεύγουμε τη χρήση τους κατά τη διάρκεια 
της φροντίδας ασθενών. 
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Σ Υ Ν Ε Χ Ι Ζ Ο Μ Ε Ν Η  Φ Ρ Ο Ν Τ Ι Δ Α  ( F O L L O W - U P  C A R E )

•  Εξετάζουμε προσεκτικά τα χέρια μας για φανερά σημεία ρυπαρότητας ή επιμόλυνσης. 

•  Εάν παρατηρήσουμε δερματίτιδα κατά την υγιεινή των χεριών, το αναφέρουμε 
στον υπεύθυνο ή στο τμήμα ελέγχου λοιμώξεων του νοσοκομείου, ανάλογα με την 
πολιτική του ιδρύματος.

Τ Ε Κ Μ Η Ρ Ι Ω Σ Η  ( D O C U M E N T A T I O N )

•  Δεν απαιτείται καταγραφή της υγιεινής των χεριών. 

Ο νοσηλευτής γνωρίζει ότι ο κύριος λόγος για τον οποίο πρέπει να γίνεται κα-

τάλληλος καθαρισμός των χεριών είναι για:

1.  Να απομακρύνονται όλοι οι μικροοργανισμοί από τα χέρια του ατόμου που 

παρέχει υπηρεσίες φροντίδας υγείας. 

ΛΑΘΟΣ. Εξ ορισμού, η απομάκρυνση των μικροοργανισμών από τα χέρια τα καθι-
στά στείρα. Το σωστό πλύσιμο των χεριών μπορεί μόνο να μειώσει τον αριθμό των 
μικροοργανισμών που υπάρχουν στο δέρμα. 

2.  Τον έλεγχο της μετάδοσης λοιμογόνων μικροοργανισμών.

ΣΩΣΤΟ. Ο σκοπός του σωστού καθαρισμού των χεριών, όπως αναφέρθηκε, είναι η 
πρόληψη και/ή ο έλεγχος της μετάδοσης λοιμώξεων.

3.  Να δημιουργείται προστατευτικός αντιμικροβιακός φραγμός δέρματος στα 

χέρια του ατόμου που παρέχει υπηρεσίες φροντίδας υγείας. 

ΛΑΘΟΣ. Το πλύσιμο των χεριών με αντιμικροβιακό σαπούνι βοηθάει στην απομά-
κρυνση των μικροοργανισμών, αλλά δεν έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία φραγ-
μού στο δέρμα. 

4.  Να ελαχιστοποιούνται οι πιθανότητες μεταφοράς μικροοργανισμών από τον 

ασθενή προς τον παροχέα υπηρεσιών φροντίδας υγείας. 

ΛΑΘΟΣ. Το πλύσιμο των χεριών απευθύνεται στον έλεγχο της μετάδοσης και για 
τον ασθενή και για τον παροχέα υπηρεσιών φροντίδας υγείας. 

Η επάλειψη χεριών με αντισηπτικό διάλυμα μπορεί να εφαρμοστεί αποτελε-

σματικά όταν τα χέρια:

1.  Εμφανίζουν ξηρότητα και ραγάδες.

ΛΑΘΟΣ. Το αντισηπτικό χεριών αντενδείκνυται σε τέτοια κατάσταση. 

2.  Δεν είναι εμφανώς μολυσμένα.

ΣΩΣΤΟ. Το αντισηπτικό χεριών μπορεί να εφαρμοστεί μόνο όταν τα χέρια δεν είναι 
εμφανώς μολυσμένα. 

Ε Π Α Ν Α Λ Η Π Τ Ι Κ Ε Σ  Ε Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Σ  ( R E V I E W  Q U E S T I O N S )
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3.  Είναι ευαίσθητα σε αντιμικροβιακά σαπούνια. 

ΛΑΘΟΣ. Το αντισηπτικό χεριών αντενδείκνυται σε τέτοια κατάσταση

4.  Έχουν εκτεθεί σε πρωτεϊνικής φύσης μολυσματικό υλικό. 

ΛΑΘΟΣ. Το αντισηπτικό χεριών αντενδείκνυται σε τέτοια κατάσταση. 

Ο νοσηλευτής συζητά τις κατευθυντήριες οδηγίες για τον σωστό τρόπο 

πλυσίματος των χεριών με το βοηθητικό προσωπικό. Σε ποιες από τις ακό-

λουθες δηλώσεις του βοηθητικού προσωπικού χρειάζεται να παρέμβει ο 

νοσηλευτής;

1.  «Πάντα πλένω τα χέρια μου μόλις μπαίνω στο δωμάτιο ενός ασθενούς».

ΛΑΘΟΣ. Αυτή είναι μια σωστή οδηγία σχετικά με το πλύσιμο των χεριών και δεν 
χρειάζεται παρέμβαση.

2.  «Για να προλάβω την ξηροδερμία, βάζω λοσιόν κάθε φορά που πλένω τα χέρια 

μου».

ΣΩΣΤΟ. Η λοσιόν των χεριών πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο στο τέλος της βάρ-
διας μετά το πλύσιμο των χεριών και όχι κατά τη διάρκεια της φροντίδας ασθενών. 

3.  «Απαιτούνται τουλάχιστον 15 sec τριψίματος για το σωστό πλύσιμο των χε-

ριών».

ΛΑΘΟΣ. Αυτή είναι μια σωστή οδηγία σχετικά με το πλύσιμο των χεριών και δεν 
χρειάζεται παρέμβαση. 

4.  «Όπως λέω στο νέο προσωπικό, όταν έχεις αμφιβολίες πλύνε τα χέρια σου».

ΛΑΘΟΣ. Αυτή είναι μια σωστή οδηγία σχετικά με το πλύσιμο των χεριών και δεν 
χρειάζεται παρέμβαση. 

Ο νοσηλευτής συζητά την ανάγκη για το σωστό πλύσιμο χεριών με το βοηθη-

τικό προσωπικό. Ποιος από τους ακόλουθους ασθενείς είναι πιο ευάλωτος σε 

λοιμώξεις;

1.  Ένας ασθενής που υποβάλλεται σε χημειοθεραπεία για καρκίνο του πνεύμονα. 

ΣΩΣΤΟ. Ο ασθενής αυτός είναι ανοσοκατεσταλμένος λόγω της χημειοθεραπείας 
και παρουσιάζει τον μεγαλύτερο κίνδυνο. 

2.  Ένας ασθενής που υπέστη έμφραγμα μυοκαρδίου πριν από 3 ημέρες. 

ΛΑΘΟΣ. Ο ασθενής δεν έχει απαραίτητα αυξημένη ευαισθησία σε λοιμώξεις.

3.  Ένας ασθενής με κάταγμα αστραγάλου από πτώση, όταν ένιωσε ζάλη. 

ΛΑΘΟΣ. Ούτε το κλειστό κάταγμα ούτε η ζάλη έχουν υποχρεωτικά αυξήσει την ευ-
αισθησία του σε λοιμώξεις.

4.  Ένας ασθενής που έχει προγραμματιστεί για ερευνητική λαπαροτομία το πρωί. 

ΛΑΘΟΣ. Αν και η ασθενής αυτή έχει αυξημένη ευαισθησία σε λοιμώξεις, δεν δια-
τρέχει τον μεγαλύτερο κίνδυνο. 
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Όταν χρησιμοποιούμε ένα αλκοολούχο αντισηπτικό διάλυμα χεριών με επά-

λειψη, είναι απαραίτητο να: 

1.  Ξεπλύνουμε τα χέρια μας, με ζεστό τρεχούμενο νερό. 

ΛΑΘΟΣ. Όταν χρησιμοποιείται σωστά, δεν είναι απαραίτητο να ξεπλύνουμε τα χέ-
ρια μας μετά την εφαρμογή του.

2.  Συνεχίσουμε να τρίβουμε τα χέρια μας, μέχρι να στεγνώσουν τελείως.

ΣΩΣΤΟ. Αυτό είναι μέρος της κατάλληλης τεχνικής όταν χρησιμοποιούμε ένα αλ-
κοολούχο αντισηπτικό διάλυμα χεριών με επάλειψη. 

3.  Χρησιμοποιούμε ενυδατική λοσιόν για ν’ αποφύγουμε την ξηρότητα του δέρ-

ματος. 

ΛΑΘΟΣ. Η εφαρμογή ενυδατικής λοσιόν δεν αποτελεί μέρος της προτεινόμενης 
τεχνικής για τη σωστή χρήση αλκοολούχου αντισηπτικού διαλύματος χεριών με 
επάλειψη.

4.  Διατηρούμε τα νύχια μας κομμένα κοντά για την αποφυγή ανάπτυξης βακτη-

ρίων. 

ΛΑΘΟΣ. Αυτή είναι μια γενική οδηγία και όχι ειδική για την περίπτωση χρήσης αλ-
κοολούχου αντισηπτικού διαλύματος χεριών με επάλειψη.


