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Ιστορική αναδρομή

Η Αποστείρωση ως οργανωμένο 

κεντρικό τμήμα στα νοσοκομεία έχει μια 

ιστορία μόλις 60 χρόνων.

Στο διάστημα αυτό, πολλά έχουν 

αλλάξει στον τομέα της αποστείρωσης, 

αλλαγές που οφείλονται κατά κύριο 

λόγο στην πρόοδο της τεχνολογίας, 

στην εφαρμογή των διεθνών προτύπων 

και στην πιστοποίηση όλων των 

διαδικασιών που εκτελούνται στην 

αποστείρωση.
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Η ΚΑ του νοσοκομείου μας ξεκίνησε τη λειτουργία της 

ως νεοσύστατο νοσηλευτικό τμήμα το 2000 με πολλές 

δυσκολίες:

 καινούριο τμήμα  

 ανεκπαίδευτο προσωπικό  

 ανεπάρκεια ποιοτική και ποσοτική έμψυχου 

δυναμικού  

 έλλειψη πρωτοκόλλων λειτουργίας  

 προβληματικός εξοπλισμός και αδιαμόρφωτος χώρος  
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Καθοριστικό γεγονός για την ποιοτική αναβάθμιση της 

ΚΑ του Νοσοκομείου μας υπήρξε:                        

1. Η αντικατάσταση του 

παρωχημένου και εν πολλοίς 

προβληματικού τεχνολογικού 

εξοπλισμού με τελευταίας γενιάς 

σύγχρονα μηχανήματα. 

Δυνατότητα ηλεκτρονικής διασύνδεσης 

μεταξύ τους αλλά και με ηλεκτρονικά 

συστήματα.

2. Η βελτίωση του υπάρχοντος 

χωροταξικού σχεδιασμού καθιστώντας 

με αυτόν τον τρόπο τις ζώνες εργασίας 

πιο λειτουργικές.
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3. Η αλλαγή στον αριθμό ,στην σύνθεση και την 

οργάνωση του προσωπικού.

Μέχρι το 2015 
το ωράριο ήταν μόνο πρωινό. 

Όμως η αύξηση των χειρουργικών 
ειδικοτήτων (9 ειδικότητες στο μοναδικό 

νοσοκομείο του νομού !) 
οδήγησε στη δημιουργία και 

απογευματινής βάρδιας. 

Σήμερα, το προσωπικό της ΚΑ αποτελείται από 

14 άτομα εκ των οποίων

 3 άτομα βοηθητικό προσωπικό

 7 άτομα νοσηλευτικό προσωπικό 

 3 κλιβανιστές και η προϊσταμένη
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Αρχιτεκτονική δομή της ΚΑ

Υπάρχει κάθετη σύνδεση της ΚΑ με τα χειρουργεία τα 

οποία είναι και ο βασικός χρήστης των υπηρεσιών της 

αποστείρωσης. 

Βρίσκεται επίσης δίπλα στα πλυντήρια, τη λινοθήκη και στο 

ασανσέρ ακαθάρτων. 

Η διάταξη και το μέγεθος του τμήματος καλύπτει τις 

λειτουργικές απαιτήσεις του νοσοκομείου μας και τον όγκο 

του υλικού που χρειάζεται να διεκπεραιώνει. 
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Χωροταξικός σχεδιασμός

Η ΚΑ διαχωρίζεται σε τρεις περιοχές 

δραστηριοτήτων (Ζώνες) οι οποίες έχουν 

άμεση σχέση με το βαθμό καθαρότητας 

των χώρων. 
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Ζώνη Α - Σηπτική

 Είναι προσβάσιμη από 

όλα τα τμήματα του 

νοσοκομείου. 

 Είναι απομονωμένη 

από τον υπόλοιπο 

χώρο της ΚΑ. 

 Είναι ο χώρος υποδοχής ακάθαρτων εργαλείων και 

υλικών προς την αποστείρωση. 

 Είναι χώρος καθαρισμού και απολύμανσης όλων των 

ιατροτεχνικών βοηθημάτων. 
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 Διαθέτει σαφή εσωτερικό πρωτόκολλο οδηγιών 

που αφορά την υποδοχή και την διαδικασία 

καθαρισμού εργαλείων.

 Διαθέτει έμπειρο και 

καλά εκπαιδευμένο 

προσωπικό που 

απασχολείται 

αποκλειστικά            

στην Α Ζώνη. 
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Ζώνη Β - Καθαρή

 ο λειτουργικός     έλεγχος 

των     εργαλείων 

 η συντήρησή τους         

 η καταμέτρηση               

 η συσκευασία  των υλικών 

 η αποστείρωσή τους

Σαφώς διαχωρισμένη  από τη Ζώνη Α. 

Είναι ο χώρος όπου 

γίνεται:
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 Διαθέτει Η/Υ για τον 

έλεγχο και την 

καταμέτρηση των 

χειρουργικών σετ   (240 

σετ χειρουργείου  

καταγεγραμμένα ).

 Διαθέτει επίσης 

εσωτερικό πρωτόκολλο 

λειτουργίας και σαφή 

καθηκοντολόγιο για το 

προσωπικό.
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Το έμψυχο δυναμικό της Β Ζώνης αποτελείται από: 

 Νοσηλευτικό προσωπικό εκπαιδευμένο με γνώσεις σε 

θέματα εργαλείων, αποστείρωσης, στην πλειοψηφία τους 

με εμπειρία στα χειρουργεία. Καθήκον τους είναι ο 

ποιοτικός έλεγχος,  η σωστή καταμέτρηση των 

χειρουργικών εργαλείων,  η γνώση και η τήρηση των 

διεθνών προτύπων που αφορούν τις εργασίες στην περιοχή 

αυτή.

 Βοηθητικό προσωπικό για την προετοιμασία και 

συσκευασία του αναλώσιμου υλικού και του ιματισμού.

 Τεχνικό προσωπικό ειδικότητας κλιβανιστών οι οποίοι 

είναι υπεύθυνοι για τη λειτουργία και φόρτωση των 

κλιβάνων και τον έγκαιρο εφοδιασμό των χειρουργείων.
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Ζώνη Γ: Αποθήκευση - Διακίνηση

 Περιορισμένη 

κυκλοφορία ατόμων

 Είναι ο χώρος 

φύλαξης των 

αποστειρωμένων 

υλικών & εργαλείων 

 Τήρηση αρχείου 

διανομής 

αποστειρωμένου 

υλικού  
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Εδώ γίνεται επίσης η

διακίνηση  των 

αποστειρωμένων υλικών & 

εργαλείων προς τα 

χειρουργεία (με εσωτερικό 

ασανσέρ) και προς όλα τα 

νοσηλευτικά τμήματα του 

νοσοκομείου μας μέσω της 

πόρτας παραλαβής 

αποστειρωμένου υλικού 

Υπεύθυνοι φύλαξης και 

διανομής του    

αποστειρωμένου υλικού 

είναι οι κλιβανιστές.
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Σύστημα Ιχνηλασιμότητας

 να φροντίσουμε για την ασφάλεια των ασθενών και την πρόληψη 

των λοιμώξεων

 να εξασφαλίσουμε την εύρυθμη λειτουργία των χειρουργείων και 

την ποιότητα στην παροχή υπηρεσιών υγείας 

 να υπερασπιστούμε το κύρος του τμήματος και του νοσοκομείου. 

Για το λόγο αυτό στην ΚΑ του νοσοκομείου μας εφαρμόζουμε 

χειρόγραφο σύστημα ιχνηλασιμότητας σε κάθε στάδιο 

επεξεργασίας των εργαλείων.

Όλες οι διαδικασίες που εκτελούνται στην ΚΑ και στις τρεις Ζώνες  

είναι σημαντικό όχι μόνο να ελέγχονται αλλά και να πιστοποιούνται 

προκειμένου: 
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Ιχνηλασιμότητα στην Α Ζώνη

 Έντυπα 

καταγραφής 

εργαλείων

 Φόρμες 

τεκμηρίωσης 

πλύσης 

 Καταγραφικά 

πλυντηρίων

 Δείκτες πλύσης 

αυτοκόλλητοι
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Ιχνηλασιμότητα στη Β Ζώνη

 Έντυπα καταγραφής για κάθε 

χειρουργικό σετ  - Ντοσιέ 

καταγραφής 

 Ηλεκτρονική καταγραφή όλων 

των χειρουργικών εργαλείων

 Ετικέτες ιχνηλασιμότητας
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 Φόρμα τεκμηρίωσης 

αποστείρωσης 

 Καταγραφικά ελέγχου 

λειτουργίας μηχανημάτων

 Bowie & Dick Test

 Χημικοί Δείκτες σε 

συσκευή PCD

 Βιολογικοί δείκτες σε 

συσκευή PCD για κάθε 

φορτίο
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Το χειρόγραφο σύστημα ιχνηλασιμότητας 

είναι δύσχρηστο και επισφαλές γιατί ο όγκος 

της εργασίας είναι πολύ μεγάλος όπως και οι 

πληροφορίες που καλείται να καταγράψει το 

προσωπικό.

 Εμφανής ο κίνδυνος  ανθρώπινου λάθους, 

 Ελλειπής ιχνηλάτηση και 

 Αδυναμία έγκυρης  πιστοποίησης του 

αποτελέσματος των εργασιών .
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Το ηλεκτρονικό σύστημα 

είναι το μόνο που 

μπορεί με ακρίβεια: 

 να διασφαλίσει           

την τήρηση των 

ευρωπαϊκών οδηγιών 

αναφορικά με τη 

διαχείριση χειρουργικών 

εργαλείων 
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 να εξοικονομήσει λειτουργικό κόστος 

(πρόληψη βλαβών, ηλεκτρονική καταγραφή 

συντηρήσεων)

 να διασφαλίσει την περιουσία                 του 

νοσοκομείου                                                

λύνοντας το πρόβλημα της                               

απώλειας των χειρουργικών                           

εργαλείων

 να κατοχυρώσει νομικά                                 το 

κύρος του νοσοκομείου 
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Μέσω ειδικών λογισμικών προγραμμάτων

εξασφαλίζεται:

 η παρακολούθηση της επαναληψιμότητας των 

παραμέτρων λειτουργίας των μηχανημάτων

 η καταγραφή όλων των σταδίων επεξεργασίας των 

εργαλείων μέσω συστήματος barcode

 η ιχνηλασιμότητα των επαναχρησιμοποιούμενων 

εργαλείων 

σε επίπεδο 

αναγνώρισης set 

ή κάθε εργαλείου 

ξεχωριστά
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 H σήμανση των 

πακέτων 

αποστείρωσης 

(sterile) με ετικέτες 

barcode

 Πλήρης 

αρχειοθέτηση -

τεκμηρίωση 

διαδικασιών
 On line σύνδεση με το 

σταθμό εργασίας του 

χειρουργείου 

 Αυτόματη ανάκληση 

των σετ μετά την 

ημερομηνία λήξης 
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Περιγραφή ηλεκτρονικού συστήματος 

Ο σταθμός εργασίας διαθέτει 

κατά περίπτωση ειδική συσκευή 

αναγνώρισης που περιέχει 

 μηχανοποίηση της λήψης και 

της επιστροφής των σετ 

 επιτάχυνση της δημιουργίας 

σετ 

 δυνατότητα προσδιορισμού 

των οργάνων 
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Η συσκευή αναγνώρισης τοποθετείται κατά προτίμηση στην 

Α Ζώνη.  Ηλεκτρονικές μονάδες εργασίας αποτελούμενες 

από κάμερα, barcode scanner και Η/Υ θα πρέπει να 

τοποθετηθούν σε όλες τις άλλες ζώνες εργασίας και στον 

καθαρό διάδρομο του χειρουργείου όπου γίνεται η 

παράδοση του αποστειρωμένου υλικού.

Με τη χρήση 

τεχνολογίας GPS 

επιτυγχάνεται 

ολοκληρωμένη 

ιχνηλάτηση της 

πορείας των 

εργαλείων.
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Η ελληνική νομοθεσία αλλά και τα ευρωπαϊκά και 

διεθνή πρότυπα επιβάλλουν την αποστείρωση των 

ιατρικών ειδών με πιστοποιημένες διαδικασίες. 

Η Ιατρική Οδηγία 93/42 ΦΕΚ 679/94 επιβάλλει την 

αποστείρωση των ιατρικών ειδών με πιστοποιημένες 

διαδικασίες  

ΕΝ 556-1, ΕΝ 285 για έλεγχο κλιβάνων ατμού 

EN ISO 17665 και EN ISO 14937 που αφορούν 

απαιτήσεις για την επικύρωση και έλεγχο ρουτίνας της 

διαδικασίας αποστείρωσης.

Επίλογος
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-να διασφαλίσουμε την τήρηση των ευρωπαϊκών 

οδηγιών και της ελληνικής νομοθεσίας που αφορούν 

την αποστείρωση χειρουργικών υλικών με τον 

ασφαλέστερο τρόπο.

-να αναζητήσουμε ποιοτικότερους τρόπους παροχής 

υπηρεσιών υγείας και

-να εξασφαλίσουμε την πλήρη πιστοποίηση των 

διαδικασιών αποστείρωσης προς ώφελος των 

ασθενών και του νοσοκομείου.

Καθήκον μας είναι
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Μέσα από αυτή την πορεία των 22 ετών μάθαμε 

• να αναζητούμε τη γνώση για να βελτιωνόμαστε 

• να θέτουμε στόχους για να εξελισσόμαστε             

• να οραματιζόμαστε με τόλμη, μεθοδικότητα και 

υπομονή για  να κατακτούμε το όραμα μας   

Παρά την αρχική απαξίωση της λειτουργίας της 

ως ξεχωριστό τμήμα, σύντομα αποδείχτηκε 

πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος του τμήματος της 

Κ.Α. στην πρόληψη των λοιμώξεων, την 

ασφάλεια των ασθενών ,την ποιοτική παροχή 

υπηρεσιών και τέλος στην εύρυθμη λειτουργία 

των χειρουργείων και του νοσοκομείου. 
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Σήμερα όλοι γνωρίζουν: 
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“Πρώτιστο καθήκον του νοσηλευτή είναι, 
να μη βλάπτεται ο ασθενής στο νοσοκομείο”


