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                           ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ                                       

ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΖΩΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 

ΕΡΓΑΣΤHΡΙΟ ΑΝΑΤΟΜΙΚHΣ, ΙΣΤΟΛΟΓIΑΣ ΚΑΙ ΕΜΒΡΥΟΛΟΓIΑΣ 

 

1. ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ 

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΑΝΑΤΟΜΩΝ  

• Όσοι εισέρχονται στην αίθουσα ανατομών να φοράνε ποδιά.  

• Κατά τη διάρκεια των ανατομών οι μηχανισμοί εξαερισμού να είναι σε λειτουργία.  

• Στα διαλείμματα, να ανοίγονται τα παράθυρα σε κάθε αίθουσα για να ανανεώνεται ο αέρας.  

• Τα γάντια και η μάσκα είναι απαραίτητα για την προστασία των φοιτητών και του προσωπικού 

κατά τη διάρκεια της άσκησης.  

• Για τα χρησιμοποιημένα νυστέρια να χρησιμοποιούνται οι ειδικοί συλλέκτες που υπάρχουν σε 

κάθε αίθουσα. 

• Οι αίθουσες ανατομών να διατηρούνται καθαρές. 

• Σε περιπτώσεις μικροτραυματισμών υπάρχει φαρμακείο στην αίθουσα Ιστολογίας . 

• Ιατρική βοήθεια παρέχεται από Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας (Τμήμα Επειγόντων 

περιστατικών). Τηλ.ο επικοινωνίας  2441351520 / ΕΚΑΒ Τηλ. επικοινωνίας 166. 

• Σε περίπτωση πυρκαγιάς υπάρχει σύστημα πυρόσβεσης με νερό καθώς και 

πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως στο διάδρομο κάθε ορόφου / ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ 

Τηλ.επικοινωνίας 199. 

2. ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΑΣ  

• Φόρμα εργασίας: Οι εργαζόμενοι κατά τη χρήση χημικών ουσιών να φορούν ποδιά και 

γάντια. Σε ειδικές περιπτώσεις (π.χ. κατά τη χρήση πτητικών ουσιών) είναι απαραίτητη η 

χρήση μάσκας.  

• Χρησιμοποίηση χημικών ουσιών: Πρέπει να γίνεται προσεκτικά και να λαμβάνονται υπ΄ 

όψιν οι επίσημες προειδοποιητικές ενδείξεις που υπάρχουν πάνω στη συσκευασία. 

• Η λήψη υγρών, ιδιαίτερα διαλυμάτων οξέων, με σιφώνια γίνεται με ελαστικά πουάρ και όχι με 

σιφωνισμό από το στόμα. 

• Οι ουσίες που ατμίζουν ή παράγουν ατμούς κατά το βρασμό τοποθετούνται μέσα στους 

απαγωγούς έτσι ώστε να μειώνεται σημαντικά η έκθεση των εργαζομένων σε τοξικές και 

επικίνδυνες ουσίες.   

• Η χρήση εύφλεκτων ουσιών πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή!  



 2 

• Διαχείριση αποβλήτων: Υδατοδιαλυτές χημικές ουσίες, οξέα, αλκάλεα, άλατα κ.λ.π. μπορούν 

να αποβληθούν στο σύστημα αποχέτευσης και να εκπλυθούν με μεγάλη ποσότητα νερού.   

• Το τετροξείδιο του οσμίου, αλλά και τα βαρέα μέταλλα όπως είναι το ουρανύλιο και ο 

μόλυβδος, συλλέγονται σε ειδικά δοχεία προς αποφυγή της ρύπανσης του υδάτινου 

περιβάλλοντος.  

• Στερεά απόβλητα, διηθητικά χαρτιά, υπολείμματα ουσιών, άδεια πλαστικά και γυάλινα 

φιαλίδια και μπουκάλια χημικών ουσιών τοποθετούνται σε πλαστικούς σάκους σκουπιδιών.  

• Σπασμένα γυαλικά, σύριγγες και μυτερά αντικείμενα τοποθετούνται προσεκτικά σε κάδους με 

την αντίστοιχη ένδειξη.  

• Χειρισμός μηχανημάτων: Πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες της κατασκευαστικής 

εταιρείας σε ότι  αφορά τον χειρισμό και την ασφάλεια του χειριστή.  

• Πρώτες βοήθειες: Σε περιπτώσεις μικροτραυματισμών υπάρχει φαρμακείο στην αίθουσα 

Ιστολογίας.  

• Ιατρική βοήθεια παρέχεται από Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας (Τμήμα Επειγόντων 

περιστατικών). Τηλ.επικοινωνίας  2441351520 / ΕΚΑΒ Τηλ. επικοινωνίας 166. 

• Σε περίπτωση πυρκαγιάς υπάρχει σύστημα πυρόσβεσης με νερό καθώς και 

πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως στο διάδρομο κάθε ορόφου / ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ Τηλ. 

επικοινωνίας 199. 

 

Προσοχή! Ο χώρος του εργαστηρίου καθώς και τα μηχανήματα πρέπει να διατηρούνται καθαρά.  

 


