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ΟΔΗΓΟΣ 

ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΥΓΙΕΙΝΗ   ΚΑΙ   ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

ΣΤΟ  ΝΕΚΡΟΤΟΜΕΙΟ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

 

Οποιαδιποτε εργαςία ςτο χϊρο του νεκροτομείου μπορεί να αποβεί επικίνδυνθ για 

τθν υγεία του προςωπικοφ και των φοιτθτϊν, εφόςον  δεν τθροφνται οι ενδεδειγμζνοι  

κανόνεσ υγιεινισ. Τα  πτϊματα των ηϊων είναι δυνατό να φζρουν πακογόνουσ παράγοντεσ 

(ιοί, βακτιρια, μφκθτεσ, παράςιτα, τοξικζσ ουςίεσ κ.ά.). Επιπλζον τα  μετακανάτια φαινόμενα 

(αυτόλυςθ, ςιψθ)   ζχουν ωσ αποτζλεςμα να επιβαρφνεται το πτϊμα με  μεγάλο μικροβιακό 

φορτίο (ςαπρόφυτα αλλά και πακογόνουσ μικροοργανιςμοφσ που πολλαπλαςιάηονται λόγω 

ευνοϊκϊν ςυνκθκϊν). Ο κίνδυνοσ μετάδοςθσ ηωοανκρωπονόςων δεν είναι αμελθτζοσ. Ρικανόσ 

επίςθσ είναι και ο κίνδυνοσ  μθχανικισ μεταφοράσ  μικροβίων (π.χ. μζςω ενδυμάτων, 

υποδθμάτων κλπ.) κατά τθν ζξοδο από το Νεκροτομείο, ςε υγιι ηϊα και ςτο περιβάλλον με 

αποτζλεςμα τθ διαςπορά πακογόνων παραγόντων  από ιατρικι αμζλεια. Επιπλζον, δεν  πρζπει 

να παραγνωρίηεται και θ πικανότθτα ατυχιματοσ κατά τθν ϊρα εργαςίασ  μζςα ςτο 

νεκροτομείο (π.χ. τραυματιςμοί από κακι και άςκοπθ χριςθ των εργαλείων).  

Η  εφαρμογι των υποδείξεων του παρόντοσ οδθγοφ πρζπει να αποτελεί  

προτεραιότθτα και είναι ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΗ για όλουσ όςουσ εργάηονται ςτο χϊρο του 

Νεκροτομείου (ακαδθμαϊκό προςωπικό, φοιτθτζσ, βοθκθτικό προςωπικό, επιςκζπτεσ), ϊςτε 

οι παραπάνω κίνδυνοι  να αποςοβθκοφν και υπογράφουν τθν υπεφκυνθ διλωςθ- υπόδειγμα 

του παραρτιματοσ του παρόντοσ οδθγοφ. 

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ  ΘΕΑΛΙΑ 
ΥΟΛΗ   ΕΠΙΣΗΜΩΝ   ΤΓΕΙΑ 

ΣΜΗΜΑ  ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΗ 
ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΣΟΜΙΚΗ 

Δ/ντής: Σόντης  Δημήτρης,   Αναπληρωτής Καθηγητής 



 ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ  

 

Α. ΟΔΗΓΙΕ  ΓΙΑ  ΣΗΝ ΑΣΟΜΙΚΗ ΤΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΦΑΛΕΙΑ 

 Τα άτομα που εργάηονται ι παρευρίςκονται ςτο νεκροτομείο είναι δυνατό να 

μολυνκοφν από κάποιον πακογόνο παράγοντα μζςω ειςπνοισ, κατάποςθσ, λφςεων ςυνζχειασ 

του δζρματοσ ι με άμεςο ενοφκαλμιςμό λόγω απρόςεκτου χειριςμοφ π.χ βελόνων, 

νυςτεριϊν, κλπ. Για τθν ελαχιςτοποίθςθ του κινδφνου αυτοφ είναι απαραίτθτθ θ τιρθςθ των 

παρακάτω κανόνων: 

 

 Πςοι εργάηονται ςτο νεκροτομείο πρζπει να φοροφν ιατρικι ποδιά ι φόρμα εργαςίασ με 

μακριά μανίκια, πλαςτικά γάντια και αδιάβροχεσ μπότεσ (που ΔΕΝ επιτρζπεται να  φοροφν τα 

ίδια για εργαςίεσ ζξω από το χϊρο του Νεκροτομείου). Οι βρϊμικεσ ποδιζσ πρζπει να 

πλζνονται. Οι μπότεσ  πρζπει να κακαρίηονται και να απολυμαίνονται κακθμερινά μετά από 

κάκε χριςθ τουσ. Ανάλογοι κανόνεσ ιςχφουν και για τουσ επιςκζπτεσ φοιτθτζσ (εκτόσ 

προγραμματιςμζνων ομάδων παρακολοφκθςθσ ) που επιςκζπτονται το  Νεκροτομείο. Οι 

«ξζνοι» επιςκζπτεσ κατ’ εξαίρεςθ (λόγω αυξθμζνου λειτουργικοφ κόςτουσ) κα φοροφν δανεικι 

ποδιά, υποπόδια, γάντια, μάςκα (και πικανά ςκοφφο).   

 Απαγορεφεται αυςτηρά το κάπνιςμα, κακϊσ και θ κατανάλωςθ τροφίμων και καφζ - 

ποτϊν μζςα ςτο Νεκροτομείο (ιςχφει για όλουσ τουσ χϊρουσ του κτθρίου). 

 Τα πλαςτικά  γάντια πολλαπλϊν χριςεων πρζπει να απολυμαίνονται μετά από κάκε 

χριςθ.  Αντικζτωσ τα γάντια μιασ χριςθσ να απομακρφνονται ςε ανάλογουσ κάδουσ όπωσ π.χ. 

για  το πτϊμα και τα λοιπά βιολογικά υλικά (βλ. παρακάτω). 

 Ρόμολα από πόρτεσ και άλλεσ λαβζσ, ακουςτικά από τθλζφωνα, ςτυλό, μολφβια, δελτία 

νεκροτομικισ εξζταςθσ, παραπεμπτικά ςθμειϊματα, φωτογραφικι μθχανι, αυτοκόλλθτεσ 

ετικζτεσ, αντικειμενοφόρεσ πλάκεσ, καλυπτρίδεσ, πλαςτικοί περιζκτεσ και δοχεία που 



περιζχουν φορμαλδεχδθ δεν πρζπει να αγγίηονται με βρϊμικα γάντια ι χζρια που δεν είναι 

πλυμζνα. Εάν κάτι ςυμβεί κατά λάκοσ, πρζπει να γίνει χριςθ κατάλλθλου απολυμαντικοφ. 

 Μετά το πζρασ οποιαςδιποτε εργαςίασ ςτο χϊρο του νεκροτομείου τα χζρια πρζπει να 

πλζνονται ςχολαςτικά με τθ χριςθ ςαπουνιοφ μζχρι το φψοσ των αγκϊνων κακϊσ και με 

betadine ι χλωρεξιδίνθ. 

 Κατά τθν ζξοδο από το Νεκροτομείο, θ απολφμανςθ παπουτςιϊν είναι υποχρεωτικι. 

ΟΥΔΕΙΣ ΕΞΕΧΕΤΑΙ ΤΟΥ ΝΕΚΟΤΟΜΕΙΟΥ, ΓΙΑ ΟΡΟΙΟΝΔΗΡΟΤΕ ΛΟΓΟ, ΦΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ 

ΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΕΝΔΥΣΗ -ΡΟΔΙΑ – ΥΡΟΔΗΣΗ που ζχει χρθςιμοποιιςει εντόσ του 

Νεκροτομείου. 

 Ζγκυεσ γυναίκεσ δεν κα πρζπει να χειρίηονται δείγματα που προζρχονται από περιςτατικά 

αποβολϊν ςε μθρυκαςτικά και γενικά πτϊματα ι ςπλάγχνα ηϊων για τα οποία υπάρχει 

υποψία ότι είναι μολυςμζνα με Listeria, Chlamydia, Toxoplasma, κλπ. 

 Συςτινεται ο προλθπτικόσ εμβολιαςμόσ ζναντι του τετάνου για όςουσ από το προςωπικό  

εργάηονται ςτο νεκροτομείο. 

 

 
Β. ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ  ΔΙΑΦΑΛΙΗ  ΤΝΘΗΚΩΝ ΤΓΙΕΙΝΗ  ΣΟ  ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΙΑ  

 

 Ο  χϊροσ του νεκροτομείου και οι τράπεηεσ νεκροψίασ πρζπει να κακαρίηονται και να 

απολυμαίνονται αμζςωσ μετά από κάκε χριςθ. 

 

 Βαςικι προχπόκεςθ για τον θμεριςιο κακαριςμό και τθν απολφμανςθ του νεκροτομείου 

είναι θ επιμζλεια - τάξθ: το νεκροτομείο δεν είναι χϊροσ αποκικευςθσ για διάφορα 

αντικείμενα. Υλικά προσ εξζταςθ και υλικά μονιμοποιθμζνα ςε φορμόλθ, πρζπει να 

τοποκετοφνται ςτο ψυγείο και ςε χϊρουσ  αποκικευςθσ αντίςτοιχα πριν από τθν απολφμανςθ 

χϊρου ςτο τζλοσ τθσ θμζρασ των νεκροψιϊν ηϊων.  

 Τα μθ μονιμοποιθμζνα υλικά δεν πρζπει να παραμζνουν άςκοπα ςτο ψυγείο. 



 Το δωμάτιο-ψυγείο πρζπει να κακαρίηεται και να απολυμαίνεται ςε τακτά χρονικά 

διαςτιματα. Ομοίωσ τα καρότςια και οι κάδοι ςυλλογισ υπολειμμάτων πτωμάτων πρζπει να 

απολυμαίνονται.  

  Ρρζπει να χρθςιμοποιοφνται αποκλειςτικά μεταλλικά εργαλεία νεκροτομισ με πλαςτικζσ 

λαβζσ. Τα εργαλεία νεκροτομισ πρζπει να τοποκετοφνται μετά το πλφςιμο, ςε δοχεία 

απολφμανςθσ.  Τα εργαλεία να μθν αποκθκεφονται ςε κουτιά από ξφλο ι χαρτόνι. 

 Τα υλικά ςυςκευαςίασ πτωμάτων – βιολογικϊν υλικϊν προσ εξζταςθ, πρζπει να 

κεωροφνται μολυςμζνα. Για αυτό το λόγο πρζπει να απομακρφνονται ςε ξεχωριςτοφσ ςάκουσ. 

Οι ςάκοι απομάκρυνςθσ πτωμάτων δεν πρζπει να επαναχρθςιμοποιοφνται ωσ γενικοί ςάκοι 

απορριμμάτων άλλων υλικϊν. 

 Ο κακαριςμόσ και θ απολφμανςθ των δομϊν του νεκροτομείου και των 

χρθςιμοποιοφμενων εργαλείων, κακϊσ και θ απομάκρυνςθ των ςκουπιδιϊν και των πτωμάτων 

είναι εργαςία  κακοριςμζνου υπεφκυνου ηωοκόμου. Μετά τον ηωοκόμο εργαςίεσ επιπλζων 

κακαριότθτασ πραγματοποιοφνται από εξουςιοδοτθμζνο προςωπικό εργολαβικισ 

κακαριότθτασ.  

 Η ςυνολικι εποπτεία πραγματοποιείται από τον υπεφκυνο διδάςκοντα,   που είναι 

εξουςιοδοτθμζνοσ να προτείνει διορκϊςεισ και να επιβάλλει μζτρα για τθν βελτίωςθ των 

κανόνων υγιεινισ ςε όλουσ. 

 

 

Γ. ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΑΦΑΛΗ ΧΕΙΡΙΜΟ ΣΩΝ ΠΣΩΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ  

(ΠΡΙΝ, ΚΑΣΑ ΚΑΙ  ΜΕΣΑ ΣΗ ΝΕΚΡΟΨΙΑ) 

 Πλοι οι χειριςμοί  πτωμάτων ηϊων  (μεταφορά,  νεκροτομι,  δειγματολθψία κλπ.) πρζπει 

να γίνονται πάντοτε με χριςθ γαντιϊν. 

 Ρρζπει να δίνεται προςοχι κατά τθν εξαγωγι, το χειριςμό ι το πλφςιμο των ςπλάγχνων για 

φωτογράφθςθ, ϊςτε να ελαχιςτοποιείται θ δθμιουργία μικροςταγονιδίων ςτο περιβάλλον του 

νεκροτομείου.  



  Οι νεκροτομζσ πρζπει να διεξάγονται και να ολοκλθρϊνονται ςε εφλογο χρονικό 

διάςτθμα. Ανοιγμζνα πτϊματα και υλικά οργάνων δεν πρζπει να μζνουν εκτεκειμζνα ςτα 

τραπζηια περιςςότερο από όςο είναι απολφτωσ απαραίτθτο (π.χ για επιςτθμονικι ςυηιτθςθ 

περιςτατικοφ). Να αποφεφγεται θ άςκοπθ παραμονι των πτωμάτων ςτα τροχιλατα φορεία 

για όλθ τθν θμζρα - πρζπει να απομακρφνονται όςο γρθγορότερα γίνεται. 

 Τα εργαλεία να χρθςιμοποιοφνται προςεκτικά (μαχαίρια, ψαλίδια, νυςτζρια, βελόνεσ, 

πλευροτόμοι, πριόνια, κλπ.) και μόνο για τθ χριςθ που είναι προοριςμζνα . Θα πρζπει να είναι 

τοποκετθμζνα ςε εμφανζσ ςθμείο κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ νεκροψίασ.  

 Νυςτζρια και βελόνεσ που χρθςιμοποιοφνται κατά τθν εργαςία ςτο νεκροτομείο κα πρζπει 

να απορρίπτονται ςτον ειδικό περιζκτθ. 

 Μετά το πζρασ τθσ νεκροτομισ  όλα τα  εργαλεία κα κακαρίηονται, απολυμαίνονται και 

τοποκετοφνται  ςτθν αρχικι τουσ κζςθ από τον υπεφκυνο ηωοκόμο, ακλουκϊντασ 

ςυγκεκριμζνο πρωτόκολλο κακαριςμοφ.  

 Με το τζλοσ τθσ νεκροψίασ – νεκροτομισ, όλα τα βιολογικά υλικά  (τμιματα του 

πτϊματοσ), τοποκετοφνται ςε μαφρεσ πλαςτικζσ ςακοφλεσ, οι οποίεσ κλείνονται αεροςτεγϊσ. 

Κατόπιν  οι ςακοφλεσ κα τοποκετοφνται ςτο δωμάτιο-ψυγείο μζχρι  να  ςταλοφν προσ καφςθ 

και αποτζφρωςθ. 

 

 Η πρόςβαςθ ςτο χώρο του  κλιβάνου αποτζφρωςησ επιτρζπεται αποκλειςτικά και ΜΟΝΟ  

ςτο προςωπικό του Εργαςτθρίου Ρακολογικισ Ανατομικισ και το εξουςιοδοτθμζνο 

προςωπικό τθσ Τεχνικισ Υπθρεςίασ. 

 
 Για οποιοδήποτε γεγονόσ εγκυμονεί κινδφνουσ βιοαςφάλειασ, θα πρζπει να 

ενημερώνεται άμεςα ο υπεφθυνοσ διδάςκων και ο διευθυντήσ του Εργαςτηρίου 

Παθολογικήσ Ανατομικήσ του Σμήματοσ Κτηνιατρικήσ του Π.Θ. καθώσ και ο Πρόεδροσ του 

Σμήματοσ. 
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ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ ΦΟΙΣΗΣΗ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Έλαβα γνώςθ του περιεχομζνου του εςωτερικοφ κανονιςμοφ λειτουργίασ του 

Νεκροτομείου  και δθλώνω πλιρθ ςυμμόρφωςθ με τισ υποχρεώςεισ κατά τθ διάρκεια τθσ 

παραμονισ μου ςτουσ χώρουσ, κακώσ αναλαμβάνω τθν προςωπικι ευκφνθ για τυχόν 

ςυμβάντα ςτο άτομο μου ςτο πλαίςιο τθσ εκπαίδευςθσ μου ςτθ Διαγνωςτικι Πακολογικι 

Ανατομικι των ηώων – Κτθνιατροδικαςτικι ςτο Νεκροτομείο.  

 
 

 
Ημερομηνία:        /         /  

 
Ο – Η Δηλ. 

 
 
 
 

 (Υπογραφή) 

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ  ΘΕΑΛΙΑ 

ΥΟΛΗ   ΕΠΙΣΗΜΩΝ   ΤΓΕΙΑ 

ΣΜΗΜΑ  ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΗ 
ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΣΟΜΙΚΗ 

Δ/ντής: Σόντης  Δημήτρης,   Αναπληρωτής Καθηγητής 

ΠΡΟ: ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΣΟΜΙΚΗ (ΝΕΚΡΟΣΟΜΕΙΟ) 

Ο – Η Όνομα:  Επώνσμο:  

Όνομα και Επώνσμο 
Παηέρα:  

 

Ημερομηνία γέννηζης:   Ημερομηνία ειζαγωγής ζηο Π.Θ:  

Σόπος Γέννηζης:  Έηος ζποσδών:  

Αριθμός Ακαδημαϊκής 
Σασηόηηηας: 

 

Κινηηό ηηλέθωνο :  

Δ/νζη Ηλεκηρ. 
Σατσδρομείοσ 
(Εmail): 

 


