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Εισαγωγή

Κατευθυντήριες οδηγίες:

Η κάθε χειρουργική επέµβαση εµπλέκει επαφή χειρουργικού εργαλείου ή υλικού µε αποστειρωµένο ιστό ή βλεννογόνο ασθενούς. Ο µεγαλύτερος κίνδυνος των
επεµβάσεων είναι η εισαγωγή παθογόνων µικροοργανισµών στον ασθενή που δυνητικά µπορεί να οδηγήσουν σε
λοίµωξη. Αποτυχία στην ενδεδειγµένη διαχείριση των χειρουργικών εργαλείων και υλικών µπορεί να δηµιουργήσει
κίνδυνο για την µετάδοση από άτοµο σε άτοµο, αιµατογενώς µεταδιδόµενων νοσηµάτων (π.χ. ηπατίτιδα Β) ή την
µετάδοση νοσοκοµειακών παθογόνων µικροοργανισµών
[π.χ. gram (-) βακτήρια, gram(+) κόκκους κλπ ]. Πολλές
µελέτες σε διαφορετικές χώρες έδειξαν ότι η έλλειψη
σαφών κατευθυντηρίων οδηγιών οδήγησε σε διάφορες παραβιάσεις της αλυσίδας διαχείρισης των αποστειρωµένων
εργαλείων και υλικών.

1. Τα πακέτα πρέπει να στεγνώνουν και να κρυώνουν
εντός του κλιβάνου πριν εκτεθούν σε οποιαδήποτε
διαδικασία.
Αιτιολόγηση: Τα καυτά ή υγρά πακέτα εργαλείων λειτουργούν σαν θρεπτικό υλικό, απορροφώντας υγρασία και
ως εκ τούτου βακτήρια από τα χέρια και το περιβάλλον.
Επίσης, τα υγρά πακέτα σκίζονται πιο εύκολα.

Σκοπός

3. Τα µεταλλικά κυτία εργαλείων αποµακρύνονται
από τον κλίβανο λίγο πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία που κρυώνουν τα πακέτα.
Αιτιολόγηση: Τα κυτία παρέχουν πλήρη προστασία στο
περιεχόµενο τους τόσο από την υγρασία όσο και από
τυχόν παραβίαση. Επιπροσθέτως αποφεύγεται και οποιαδήποτε συνθήκη συµπύκνωσης για τα πακέτα.

Η καταγραφή κατευθυντηρίων οδηγιών έχει στόχο να
εξασφαλίσει ότι τα αποστειρωµένα πακέτα µε υλικά και
εργαλεία θα παραµείνουν ασφαλή και άθικτα µέχρι να
χρησιµοποιηθούν στον ασθενή.

Αναγκαιότητα της σωστής διαχείρισης των
αποστειρωµένων υλικών και εργαλείων:
Η διατήρηση της στειρότητας των υλικών και εργαλείων
µέχρι τη στιγµή που θα χρησιµοποιηθούν, είναι πολύ σηµαντική παράµετρος για την υγιεινή και ασφάλεια του
ασθενούς.
Η διαχείριση των αποστειρωµένων πακέτων απαιτεί συγκεκριµένα βήµατα, έτσι ώστε να αποφεύγεται η µόλυνση
υλικών και εργαλείων κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης.
Όλα τα αποστειρωµένα υλικά πρέπει να αποθηκεύονται
µε τρόπο που να διαφυλάσσει την ακεραιότητα του πακέτου. Το πρωτόκολλο που συντάχθηκε, προτείνει τεκµηριωµένες (evidence-based) οδηγίες σχετικά µε τις
προτιµώµενες µεθόδους συσκευασίας, µεταφοράς και
αποθήκευσης των αποστειρωµένων πακέτων.

2. Πακέτα εργαλείων ή ιµατισµού που µόλις έχουν
αποστειρωθεί δεν τοποθετούνται σε µεταλλικές ή
κρύες επιφάνειες.
Αιτιολόγηση: Λόγω της διαφοράς θερµοκρασίας προκύπτει το φαινόµενο της συµπύκνωσης και τα πακέτα υγροποιούνται µε αποτέλεσµα να εκτίθενται σε κίνδυνο
µόλυνσης.

4. Τα αποστειρωµένα σετ εργαλείων και τα πακέτα
ιµατισµού πρέπει να ελέγχονται και να καταγράφονται πριν από οποιαδήποτε µετακίνηση τους
από την Κεντρική Αποστείρωση.
Αιτιολόγηση: Ο έλεγχος και η καταγραφή των αντικειµένων µειώνει την πιθανότητα λάθους στην αλυσίδα της
αποστείρωσης.
5. Τα αποστειρωµένα εργαλεία και τα πακέτα ιµατισµού πρέπει να τοποθετούνται µε προσοχή και να
µεταφέρονται µε ενδεδειγµένο για αυτή τη χρήση
µέσο µεταφοράς.
Αιτιολόγηση: Η µεταφορά πρέπει να γίνει µε πλήρη ασφάλεια για το φορτίο, έτσι ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε
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ακούσια ενέργεια, που µπορεί να επιµολύνει τα εργαλεία
ή τον ιµατισµό.
6. Ο αποθηκευτικός χώρος των αποστειρωµένων υλικών πρέπει να είναι σε ξεχωριστό-κλειστό χώρο µε
περιορισµένη προσβασιµότητα.
Αιτιολόγηση: Μειώνονται οι πιθανότητες ακούσιας µόλυνσης.
7. Ο χώρος που τοποθετούνται τα πακέτα των εργαλείων και του ιµατισµού, δεν πρέπει να είναι κοντά
σε νεροχύτες και να είναι ασφαλής όσον αφορά τη
σκόνη, την υγρασία και τα έντοµα. Η θερµοκρασία
δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 40 βαθµούς Cº και
η υγρασία το 70%.
Αιτιολόγηση: Ο µεγαλύτερος κίνδυνος των συσκευασµένων υλικών είναι η υγρασία γιατί αυτοµάτως οδηγεί σε
συνθήκες µόλυνσης, οπότε η ορθή χωροταξία προλαµβάνει τους κινδύνους επιµόλυνσης.
8. Τα αποστειρωµένα εργαλεία πρέπει να τοποθετούνται τουλάχιστον είκοσι(20) cm από το έδαφος, δεκατρία(13) cm από την οροφή, εκτός και
αν υπάρχουν ψεκαστήρες νερού, οπότε για λόγους
ασφάλειας απαιτούνται σαράντα πέντε (45)cm
και πέντε (5)cm από τους εξωτερικούς τοίχους.
Αιτιολόγηση: Ο χώρος αποθήκευσης πρέπει να παρέχει
τη δυνατότητα για καλή κυκλοφορία του αέρα και εύκολο
καθαρισµό των ραφιών.
9. Τα ράφια στο χώρο αποθήκευσης πρέπει να καθαρίζονται µια φορά την εβδοµάδα µε τα κατάλληλα απολυµαντικά-καθαριστικά.
Αιτιολόγηση: Ο τακτικός καθαρισµός του χώρου αποµακρύνει την ανεπιθύµητη σκόνη και εξασφαλίζει ασφαλείς συνθήκες για την αποθήκευση των αποστειρωµένων πακέτων.
10.Τα αποστειρωµένα αντικείµενα δεν πρέπει να
αποθηκεύονται µαζί µε άλλα αντικείµενα που δεν
έχουν κλινική χρήση (π.χ. γραφική υλη ή υλικά
καθαρισµού).
Αιτιολόγηση: Η πρόσβαση σε είδη που δεν έχουν κλινική
χρήση είναι πιο εύκολη και πιο τακτική και αυτό αυξάνει τον
κίνδυνο για την παραβίαση της στειρότητας των υλικών.
11. Τα αποστειρωµένα πακέτα ή τα υλικά που τοποθετούνται εντός της χειρουργικής αίθουσας πρέπει να
είναι ασφαλισµένα σε κλειστή ντουλάπα και να µην
είναι εκτεθειµένα στο περιβάλλον του χειρουργείου.
∆εν τα τοποθετούµε στον βοηθητικό πάγκο στα
περβάζια των παραθύρων ή στο πάτωµα.
Αιτιολόγηση: α) Η έκθεση των αποστειρωµένων αντικειµένων στο περιβάλλον του χειρουργείου τα θέτει σε άµεσο
κίνδυνο επιµόλυνσης, π.χ. µε σωµατικά υγρά που µπορεί
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να εκτοξευτούν από ασθενή και να έρθουν σε επαφή µε
την συσκευασία. β) Το φαινόµενο της συµπύκνωσης από
τη διαφορά θερµοκρασίας δίπλα στα παράθυρα.
12.Τα υλικά ή τα εργαλεία µιας χρήσης πρέπει να παραµένουν στη βιοµηχανική συσκευασία τους
(κουτί) και να µην εκτίθενται στον ήλιο, µέχρι να
χρησιµοποιηθούν στον ασθενή.
Αιτιολόγηση: Αυτού του είδους τα αντικείµενα είναι συνήθως
σε µονή αποστειρωµένη συσκευασία πολυαιθυλενίου οπότε
υπάρχει κίνδυνος για αλλοίωση της στειρότητας τους.
13. Η τοποθέτηση των εργαλείων και υλικών στο
χώρο αποθήκευσης πρέπει να γίνεται µε βάση την
ηµεροµηνία αποστείρωσης τους, τα παλαιότερα
να είναι µπροστά και έτοιµα για χρήση.
Αιτιολόγηση: Με αυτό τον τρόπο διασφαλίζουµε ότι τα εργαλεία διατηρούν τη στειρότητα τους και εξοικονοµούµε
έργο και χρόνο, γιατί αποφεύγουµε την επαναποστείρωση
εργαλείων που δεν χρησιµοποιήθηκαν σε ασθενή επειδή
“ξεχάστηκαν” στα ράφια.
14. Αποφεύγουµε την χωρίς λόγο µετακίνηση και
χρήση αποστειρωµένων υλικών και εργαλείων.
Αιτιολόγηση: Ελαττώνουµε τις πιθανότητες ακούσιας µόλυνσης.
∆ιάρκεια της αποστείρωσης:
Τα πακέτα ιµατισµού και τα σετ εργαλείων που αποστειρώνονται στο Νοσοκοµείο έχουν διάρκεια αποστείρωσης
ανάλογα µε τον τρόπο που συσκευάζονται:
• Μονή συσκευασία µε πανί
1 εβδοµάδα
• Μονή συσκευασία µε χαρτί
1 εβδοµάδα
• Μεταλλικά κυτία
1 εβδοµάδα
• Σακούλα χαρτί-πλαστικό
κολληµένη µε την ταινία ασφαλείας
1 µήνα
• ∆ιπλή συσκευασία µε πανί
1 µήνα
• ∆ιπλή συσκευασία µε χαρτί
1 µήνα
• Μεταλλικά κυτία µε φίλτρο
1 µήνα
• Σακούλα χαρτί-πλαστικό
µε θερµοκόλληση
6 µήνες
• Μεταλλικά κυτία µε φίλτρο
και εσωτερική προστασία
6 µήνες
Οι χρόνοι που αναγράφονται ισχύουν εφόσον τηρηθούν
όλες οι συνθήκες αποθήκευσης που περιγράφονται στο
πρωτόκολλο, σε περίπτωση που διαπιστωθεί παραβίαση
των συνθηκών ή υπάρχει οποιαδήποτε αµφιβολία για την
ασφάλεια των αντικειµένων, θεωρούνται µη αποστειρωµένα και οδηγούνται εκ νέου στην Κεντρική Αποστείρωση.
Τα υλικά που έρχονται συσκευασµένα από τις εταιρίες
παραγωγής τους αναγράφουν σε εµφανές σηµείο της συσκευασίας, την ηµεροµηνία και τον τρόπο αποστείρωσης
καθώς επίσης και την διάρκεια αυτής. Όταν διαπιστωθεί
ότι έληξε η διάρκεια της αποστείρωσης ενηµερώνεται η
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εταιρία για να παραλάβει το υλικό της το οποίο δεν µπορεί πλέον να χρησιµοποιηθεί.
Αµφίδροµη σχέση ευθύνης µεταξύ Νοσηλευτικής
Υπηρεσίας και εργαζοµένων:
Η ευθύνη της νοσηλευτικής υπηρεσίας περιλαµβάνει:
• Γραπτές οδηγίες
• Εκπαίδευση των εργαζόµενων στον τρόπο διαχείρισης
αποστειρωµένων υλικών και εργαλείων
Η ευθύνη των εργαζόµενων περιλαµβάνει:
• Τηρούν τις γραπτές οδηγίες
• Παρακολουθούν τα προγράµµατα εκπαίδευσης που
αφορούν στην διαχείριση αποστειρωµένων υλικών και
εργαλείων

Συµπεράσµατα
Η αλυσίδα της αποστείρωσης περιλαµβάνει πέντε στάδια
(καθαρισµός-συσκευασία-αποστείρωση-αποθήκευσηχρήση) πολύ σηµαντικά για την ασφάλεια των ασθενών.
Οι επαγγελµατίες υγείας πρέπει να γνωρίζουν άριστα την
διαδικασία και να φροντίζουν για τη τήρηση της στο µέγιστο βαθµό. Όσον αφορά στην αποθήκευση των εργαλείων οι κατευθυντήριες οδηγίες που περιγράφονται
εξασφαλίζουν τις κατά το δυνατόν καλύτερες συνθήκες
για την προφύλαξη της στειρότητας των υλικών.
Σηµαντικός παράγοντας που πρέπει να τονίζεται συνεχώς είναι η διαρκής εκπαίδευση των εργαζοµένων µε ευθύνη της Νοσηλευτικής υπηρεσίας.

Πίνακας 1. Συνοπτικός οδηγός αποθήκευσης αποστειρωµένου υλικού.
Τι πρέπει να κάνουµε
• Αφήνουµε τα πακέτα να στεγνώσουν εντός του κλιβάνου

-

• Αποθηκεύουµε τα αποστειρωµένα αντικείµενα σε καθαρό,
στεγνό, χωρίς σκόνη και µε µικρή προσβασιµότητα χώρο
•

Ο αποθηκευτικός χώρος πρέπει να έχει όλες τις προδιαγραφές
ασφαλείας( τα εργαλεία να απέχουν 20 εκ. από το έδαφος,
45εκ. από την οροφή και 5εκ.απο τους πλαϊνούς τοίχους).

-

∆εν αποθηκεύουµε αποστειρωµένα εργαλεία
µε άλλα αντικείµενα που δεν έχουν κλινική
χρήση, π.χ. γραφική ύλη

-

∆εν ανοίγουµε τα κουτιά από τα εργαλεία ή
τα υλικά µιας χρήσης και δεν τα εκθέτουµε
στον ήλιο.

-

∆εν µετακινούµε και δεν χρησιµοποιούµε
άσκοπα τα αποστειρωµένα υλικά και
εργαλεία.

• Αποθηκεύουµε οµοειδή αντικείµενα µαζί, αποστειρωµένα
µε αποστειρωµένα, καθαρά µε καθαρά.
• Εφαρµόζουµε κυκλικό σύστηµα χρήσης των αποστειρωµένων,
τα παλαιότερης αποστείρωσης αντικείµενα να χρησιµοποιούνται πρώτα.

Τι δεν πρέπει να κάνουµε
∆εν αποθηκεύουµε εργαλεία κάτω από
νεροχύτες, στο πάτωµα ή στα περβάζια
των παραθύρων.

• Σχολαστική καθαριότητα και απολύµανση του χώρου
αποθήκευσης µια φορά την εβδοµάδα.
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