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 ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ  

1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ

• Η περιεγχειρητική διαχείριση των ασθενών μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την πιθανότητα

εμφάνισης νοσοκομειακών μολύνσεων. Για τον λόγο αυτόν κατά τις βασικές διαδικασίες 

διαχείρισης των ζώων πρέπει να δίνεται έμφαση στη χρήση νοσοκομειακής φροντίδας που 

μεγιστοποιεί τον διαχωρισμό μεταξύ των ασθενών.  

• Το επίπεδο της υγιεινής του προσωπικού, των ασθενών και του περιβάλλοντος των

χειρουργικών και των περιεγχειρητικών χώρων πρέπει να είναι ιδιαίτερα υψηλό. Οι βασικές 

αυτές οδηγίες περιγράφονται στο BASIC BIOSAFETY RULES, DEPARTMENT OF 

VETERINARY SCIENCE, UTH (https://www.vet.uth.gr/wp-

content/uploads/2020/11/%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82-

%CE%92%CE%B9%CE%BF%CE%B1%CF%83%CF%86%CE%AC%CE%BB%CE%B5%CE

%B9%CE%B1%CF%82.pdf) 

• Τα χέρια πρέπει να πλένονται ή να χρησιμοποιείται ειδικό αντισηπτικό διάλυμα ανάμεσα από

κάθε επαφή με ασθενείς. Επιπλέον, το πλύσιμο των χεριών πρέπει να γίνεται μετά από κάθε 

επαφή με ασθενή, ώστε να αποφευχθεί η μόλυνση των διαφόρων επιφανειών (π.χ. πόρτες, πάγκοι 

εργασίας, εξοπλισμός κ.λπ). Μία εναλλακτική λύση θα μπορούσε να είναι η χρήση εξεταστικών 

γαντιών, τα οποία θα απορρίπτονται μετά το πέρας της εξέτασης του κάθε ασθενή.  

• Το πλύσιμο των χεριών ή η χρήση εξεταστικών γαντιών πρέπει να γίνεται πριν την

τοποθέτηση καθετήρων ή τραχειοσωλήνων. 

• Τα κόπρανα πρέπει να απομακρύνονται άμεσα από τον χώρο προετοιμασίας και

εγκατάστασης της αναισθησίας ή τους άλλους χώρους της χειρουργικής πτέρυγας. 

• Οι επιφάνειες ή οι εξοπλισμοί που έχουν μολυνθεί από κόπρανα, εκκρίματα ή αίμα πρέπει να

καθαρίζονται και να απολυμαίνονται άμεσα από το προσωπικό που είναι υπεύθυνο για τον 

εκάστοτε ασθενή. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό ιδίως για τους ασθενείς, οι οποίοι είναι 

ύποπτοι ή πάσχουν από κάποιο λοιμώδες μεταδοτικό νόσημα.  

• Εξοπλισμός, όπως φίμωτρα, κλουβιά μεταφοράς, κοπτικά κουρευτικών μηχανών,

τραχειοσωλήνες κ.λπ. πρέπει να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται μεταξύ των χρήσεων. 

• Συστηματικός καθαρισμός του περιβάλλοντος εργασίας και απολύμανση αυτού πρέπει να

γίνεται καθημερινά σύμφωνα με το αντίστοιχο πρωτόκολλο. 

https://www.vet.uth.gr/wp-content/uploads/2020/11/%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82-%CE%92%CE%B9%CE%BF%CE%B1%CF%83%CF%86%CE%AC%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82.pdf
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2. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΩΡΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ.   

• Τα παραπεμπτικά χορήγησης αναισθησίας πρέπει να συμπληρώνονται από την προηγούμενη 

ημέρα, όταν αυτό είναι εφικτό. Κάθε υποψία ή ύπαρξη μεταδοτικού νοσήματος ρέπει να 

σημειώνεται στο παραπεμπτικό.

• Το χειρουργικό πεδίο των ασθενών δεν πρέπει να κουρεύεται πριν την ημέρα που είναι 

προγραμματισμένη η χειρουργική επέμβαση, καθώς αυτό προδιαθέτει στην αποίκιση της 

περιοχής από πιθανώς παθογόνα βακτήρια.

• Οι ασθενείς θα πρέπει να πλένονται πριν την χειρουργική επέμβαση ή προτού εισέλθουν στο 

χώρο της προετοιμασίας της αναισθησίας. Οι φοιτητές που έχουν αναλάβει το εκάστοτε 

περιστατικό, πρέπει να είναι υπεύθυνοι για την εφαρμογή της διαδικασίας, όταν αυτή 

απαιτείται.

• Οι σκύλοι πρέπει να έχουν βγει βόλτα πριν μεταφερθούν στο χώρο προετοιμασίας, όταν αυτό 

είναι εφικτό. Οι φοιτητές που έχουν αναλάβει το περιστατικό πρέπει να είναι υπεύθυνοι για την 

εφαρμογής της διαδικασίας αυτής, όταν αυτή απαιτείται.

• Όλα τα ζώα πρέπει να αποπαρασιτώνονται την προηγούμενη ημέρα από αυτή της 

προγραμματισμένης χειρουργικής επέμβασης, όταν δεν υποβάλλονται συστηματικά σε 

προληπτική αντιπαρασιτική αγωγή.

• Οι χειρουργικοί ασθενείς πρέπει να παραδίδονται στο χώρο της προετοιμασίας μία ώρα πριν 

την προγραμματισμένη επέμβαση και να τοποθετούνται σε κλωβό μέχρι τη στιγμή της 

χορήγησης της αναισθησίας.

• Μπροστά από κάθε κλωβό, στο χώρο της προετοιμασίας, πρέπει να αναρτώνται σαφείς οδηγίες 

( π.χ. επιθετικό ζώο, αδυναμία διάνοιξης στόματος κ.λπ.), οι οποίες είναι επιβεβλημένες για 

την ασφάλεια τόσο του προσωπικού όσο και των ζώων.

• Η τοποθέτηση φλεβοκαθετήρα θα πρέπει να γίνεται μετά από αντισηψία της περιοχής και με 

όσο το δυνατόν πιο άσηπτες συνθήκες. Προτιμάται η τοποθέτηση του φλεβοκαθετήρα πριν την 

χορήγηση της προνάρκωσης, όταν αυτό είναι εφικτό. Καθαρά εξεταστικά γάντια πρέπει να 

χρησιμοποιούνται για την εφαρμογή της τεχνικής αυτής.

• Εφαρμόζεται προεγχειρητική αναλγησία όταν αυτή κρίνεται απαραίτητη.

• Επιβεβαιώστε ότι το σύστημα απομάκρυνσης των αναισθητικών αερίων είναι σε λειτουργία 

πριν την χορήγηση εισπνευστικού αναισθητικού.

3. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

• Τα ασθενή ζώα πρέπει να επιστρέφουν στο νοσηλευτήριο όσο το δυνατόν συντομότερα, μετά

την πλήρη ανάνηψή τους, έτσι ώστε να μειωθεί η πιθανότητα μόλυνσης στους κλωβούς

ανάνηψης και να εξασφαλιστεί ο απαραίτητος χρόνος για τον καθαρισμό των τελευταίων.

• Τα φορεία και οι κλωβοί φύλαξης πρέπει να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται μεταξύ των

χρήσεων.
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• Για την εκπλήρωση των παραπάνω οδηγιών υπεύθυνοι καθίστανται οι φοιτητές.  

• Οι μάσκες οξυγόνου, οι οποίες χρησιμοποιούνται κατά την ανάνηψη, πρέπει να καθαρίζονται 

με νερό και σαπούνι, να εμβαπτίζονται σε αντισηπτικό διάλυμα και να ξεπλένονται. 

• Οι αναισθητικές μηχανές  πρέπει να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται μετά από κάθε 

χρήση:  

- οι βαλβίδες πρέπει να καθαρίζονται με νερό και να στεγνώνουν.   

- τα συνδετικά Y και οι ασκοί πρέπει να ξεπλένονται επιμελώς, να εμβαπτίζονται σε αντισηπτικό 

διάλυμα για τουλάχιστον 15 λεπτά μετά από κάθε χρήση, να ξεπλένονται πλήρως και να 

στεγνώνουν πριν από κάθε νέα χρήση.  

- τα σημεία σύνδεσης των Y-συνδετικών πρέπει να καθαρίζονται με νερό και σαπούνι, να 

εμβαπτίζονται σε διάλυμα χλωρεξιδίνης (επιτρεπόμενος χρόνος επαφής 15 λεπτά) και να 

ξεπλένονται μετά από κάθε χρήση.  

- πρέπει να γίνεται αλλαγή των αναισθητικών κυκλωμάτων μετά από κάθε χρήση.  

  

4. ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ   

• Οι ασθενείς οι οποίοι πάσχουν από κάποιο λοιμώδες νόσημα δεν πρέπει να εισάγονται στη 

Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Η νοσηλεία τους γίνεται στο νοσηλευτήριο Λοιμωδών 

νοσημάτων.  

• Οι φοιτητές στους οποίους έχει ανατεθεί περιστατικό ύποπτο για λοιμώδες νόσημα δεν πρέπει 

να έρχονται σε επαφή με ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς (π.χ. ασθενείς που πάσχουν από 

λευκοπενία, νεαρά ζώα, ζώα στα οποία χορηγείται ανοσοκατασταλτική θεραπεία και ασθενείς 

που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη). Σε περίπτωση φόρτου εργασίας, οι ασθενείς που δεν 

πάσχουν από λοιμώδη νοσήματα έχουν προτεραιότητα έναντι αυτών που είναι ύποπτοι 

λοιμωδών νοσημάτων. Τα απορρίμματα πρέπει να τοποθετούνται στους κατάλληλους κάδους 

και όλες οι επιφάνειες της κλινικής να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται. Το προσωπικό το 

υπεύθυνο για τη βιοασφάλεια πρέπει να ενημερώνεται το συντομότερο δυνατόν για την 

εισαγωγή στην Μονάδα Εντατικής θεραπείας ζώων που πάσχουν από κάποιο λοιμώδες 

νόσημα.  

• Λόγω της φύσης της νοσηλείας που παρέχεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπεία είναι 

απαραίτητη η τήρηση των κανόνων υγιεινής.   

• Το συχνό καθάρισμα και η απολύμανση στηθοσκοπίων και θερμόμετρων μειώνει τον κίνδυνο 

νοσοκομειακής μετάδοσης μολυσματικών παραγόντων. Τα εργαλεία του προσωπικού (π.χ. 

λαβίδα, ψαλίδι) μπορούν να χρησιμοποιούνται σε διαφορετικούς ασθενείς, αρκεί να 

καθαρίζονται και να απολυμαίνονται μετά από κάθε χρήση.  

• Ο αριθμός του προσωπικού που διαχειρίζεται το κάθε περιστατικό πρέπει, όπου είναι δυνατόν, 

να μειώνεται στο ελάχιστο.  

• Τα ζώα, τα οποία είναι ύποπτα ή πάσχουν από κάποιο λοιμώδες νόσημα πρέπει να ουρούν και 

να αφοδεύουν εντός των κλωβών φύλαξής τους, όταν αυτό είναι εφικτό και δεν πρέπει να 
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βγαίνουν βόλτα στον ίδιο χώρο με τα υπόλοιπα ζώα. Εάν οι ασθενείς πρέπει να μεταφερθούν 

εκτός των κλωβών φύλαξης, πρέπει να ληφθεί μέριμνα έτσι ώστε να αποφευχθεί τυχών 

ούρηση ή αφόδευση εντός της Κλινικής. Σε περίπτωση ατυχήματος, πρέπει να ακολουθήσει 

καθαρισμός και απολύμανση.  

• Οι επισκέπτες πρέπει να τηρούν τους κανόνες υγιεινής που εφαρμόζονται στα ζώα τους, για να 

μπορέσουν να εισέλθουν στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. 

• Οι επισκέπτες πρέπει να πλένουν τα χέρια τους κατά την έξοδό τους από την Κλινική.  

• Οι επισκέπτες πρέπει να συνοδεύονται προς τα ζώα τους, που νοσηλεύονται στην Μονάδα 

Εντατικής Θεραπείας, από το προσωπικό της Κλινικής ή από κάποιο φοιτητή.  

  

5. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ/ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΠΟΥ 

ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΠΤΑ ΛΟΙΜΩΔΟΥΣ ΝΟΣΗΜΑΤΟΣ  

• Η χειρουργικές επεμβάσεις σε ζώα ύποπτα λοιμώδους νοσήματος πρέπει να αποφεύγονται 

όποτε είναι εφικτό. Σε περιπτώσεις που η χειρουργική επέμβαση είναι απολύτως απαραίτητη, 

αυτή θα διενεργείται στο τέλος της ημέρας ώστε να ελαχιστοποιηθεί η έκθεση στο λοιμογόνο 

παράγοντα των υπολοίπων ασθενών.  

• Είναι υποχρέωση του υπεύθυνου κλινικού να ενημερώσει τα τμήματα αναισθησιολογίας και 

χειρουργικής ζώων συντροφιάς για επικείμενη χειρουργική επέμβαση σε ζώο ύποπτο λοιμώδους 

νοσήματος (ειδικά του αναπνευστικού και του γαστρεντερικού συστήματος, καθώς και 

πολυανθεκτικών βακτηριακών λοιμώξεων).  

• Η προαναισθητική αγωγή πρέπει να χορηγείται στο ζώο στο χώρο του νοσηλευτηρίου 

λοιμωδών νοσημάτων.  

• Η μεταφορά του ζώου στο χώρο της προετοιμασίας και εγκατάστασης της αναισθησίας 

πρέπει να γίνεται ακριβώς πριν την εγκατάσταση της αναισθησίας, και για τη μεταφορά πρέπει να 

χρησιμοποιείται κλωβός μεταφοράς κατοικίδιων για να ελαχιστοποιηθεί η επιμόλυνση της 

Κλινικής.  

• Για την εγκατάσταση της αναισθησίας και την προετοιμασία του ζώου πρέπει να 

χρησιμοποιείται ένα απομονωμένο τραπέζι.  

• Για τη χειρουργική επέμβαση πρέπει να επιλεγεί το χειρουργείο με τη λιγότερη δυνατή 

διέλευση προσωπικού.  

• Μετά το τέλος της χειρουργικής επέμβασης, τα ενδύματα που έχουν επιμολυνθεί πρέπει να 

απορρίπτονται σε πλαστικές σακούλες, οι οποίες επισημαίνονται με τον πιθανό λοιμογόνο 

παράγοντα και επιστρέφονται στο παρασκευαστήριο.  

• Αμέσως μετά από οποιονδήποτε χειρισμό πρέπει να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται 

όλοι οι επιμολυσμένοι χώροι.  

• Ολόκληρος ο εξοπλισμός και όλα τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν πρέπει να 

καθαρίζονται και να απολυμαίνονται, να τοποθετούνται σε πλαστικές σακούλες οι οποίες 
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επισημαίνονται με τον πιθανό λοιμογόνο παράγοντα και να επιστρέφονται στο παρασκευαστήριο 

για αποστείρωση.  

• Η ανάνηψη του ζώου από την αναισθησία πρέπει να γίνεται στο νοσηλευτήριο των λοιμωδών 

νοσημάτων, όποτε αυτό είναι εφικτό. 

• Ο χώρος του χειρουργείου πρέπει να καθαρίζεται και να απολυμαίνεται αμέσως μετά το 

τέλος της χειρουργικής επέμβασης.  

• Οποιοσδήποτε ήρθε σε επαφή με το ζώο πρέπει να πλένει σχολαστικά τα χέρια του και να 

αφαιρεί τα επιμολυσμένα είδη ρουχισμού προτού έρθει σε επαφή με άλλο ζώο.  

  Πρώτες βοήθειες: Σε περιπτώσεις μικροτραυματισμών υπάρχει φαρμακείο στην αίθουσα του 

Εργαστηρίου/Κλινικής.  

 Ιατρική βοήθεια παρέχεται από το Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας (Τμήμα Επειγόντων 

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

 Σε περίπτωση πυρκαγιάς υπάρχει σύστημα πυρόσβεσης με νερό καθώς και πυροσβεστήρες 

ξηράς κόνεως στο διάδρομο του κάθε ορόφου / ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ Τηλέφωνο επικοινωνίας 

199. 

 Διατηρείτε το χώρο της Κλινικής και τα μηχανήματα πάντα καθαρά.  
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ΒΙΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ 

1. Γενικές αρχές  

Οι απεικονιστικές εξετάσεις δεν πρέπει να εκτελούνται σε ζώα ύποπτα λοιμώδους νοσήματος, εκτός 

εάν θεωρούνται απαραίτητες και, όταν είναι εφικτό, να εκτελούνται στο τέλος του ωραρίου. Η 

ενημέρωση της Μονάδας Απεικονιστικής Διαγνωστικής (ΜΑΔ) για τις διαδικασίες που πρέπει να 

ακολουθηθούν ώστε να αποφευχθεί η διασπορά λοιμωδών νοσημάτων από ζώα με πιθανές 

μολυσματικά νοσήματα (κυρίως του αναπνευστικού και του γαστρεντερικού καθώς και μικροβιακές 

λοιμώξεις που ανθίστανται σε αντιβιοτικά ευρέως φάσματος), είναι πρωταρχική ευθύνη του κλινικού 

γιατρού.  

 Η ευθύνη για το προσωπικό που ασχολείται με την απεικονιστική διαγνωστική ασθενών ζώων 

που νοσούν από λοιμώδη νοσήματα με υψηλό κίνδυνο μετάδοσης της νόσου, ανήκει 

αποκλειστικά στους κλινικούς γιατρούς που είναι υπεύθυνοι για τη φροντίδα του ασθενούς ζώου. 

Στα παραπεμπτικά των απεικονιστικών εξετάσεων πρέπει να αναφέρεται με σαφήνεια ο πιθανός 

κίνδυνος μόλυνσης.  

 Η οργάνωση της μεταφοράς του ζώου για απεικονιστικές εξετάσεις, ο προστατευτικός ρουχισμός 

(ποδιές, γάντια) και οι διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται, είναι ευθύνη του υπεύθυνου 

κλινικού.  

 Οι εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός πρέπει να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται το 

συντομότερο δυνατόν. Το προσωπικό της ΜΑΔ πρέπει να επιβλέπει ή και να εκτελεί τον 

καθαρισμό και την απολύμανση του ακτινολογικού εξοπλισμού.  

 Τα χέρια πρέπει να πλένονται μεταξύ των περιστατικών, ανεξάρτητα από την ύπαρξη ή όχι 

μολυσματικής νόσου.  

 Ο εκτεθειμένος στο μολυσματικό αίτιο προστατευτικός ρουχισμός πρέπει να τοποθετείται μέσα σε 

σάκους, με επισήμανση του ύποπτου μολυσματικού παράγοντα και να επιστρέφεται στις ειδικές 

εγκαταστάσεις για την εξυγίανση του.  

 Όλοι όσοι έρχονται σε επαφή με το άρρωστο ζώο πρέπει να πλένουν τα χέρια τους προσεκτικά, 

όταν ολοκληρωθεί η εξέταση.  

 Μετά το τέλος της απεικονιστικής εξέτασης των πιθανώς μολυσμένων ζώων, ο χώρος 

ακτινογράφησης πρέπει να παραμένει κλειστός και να τοποθετείται σήμα για ειδική απολύμανση 

από το αρμόδιο τμήμα.  

 Ο αριθμός των ατόμων που εμπλέκονται σε απεικονιστικές εξετάσεις, στις οποίες 

χρησιμοποιούνται φορητές ακτινολογικές μονάδες, πρέπει να είναι, κατά το δυνατόν, 

περιορισμένος.  

 Όλο το προσωπικό που απασχολείται στη ΜΑΔ πρέπει να φέρει ατομικά δοσίμετρα και να έχει 

την κατάλληλη εκπαίδευση.  
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1. Περιστατικά ζώων συντροφιάς  

• Αν το ζώο είναι ύποπτο για μολυσματική νόσο πρέπει να παραμένει στον ειδικό χώρο νοσηλείας 

του μέχρι να ετοιμαστεί ο χώρος για την απεικονιστική διερεύνησή του.  

• Ένα κλουβί ταξιδίου ή μεταφοράς πρέπει να χρησιμοποιείται για τη μεταφορά του ζώου, έτσι 

ώστε να ελαχιστοποιηθεί η επαφή του με τον υπόλοιπο χώρο των κλινικών.  

2. Περιστατικά παραγωγικών ζώων  

• Πρέπει να χρησιμοποιείται, όταν αυτό είναι εφικτό, φορητό ακτινολογικό μηχάνημα για την 

ακτινογράφηση ζώων, στα οποία γνωρίζουμε ή υποπτευόμαστε την ύπαρξη λοιμώδους 

νοσήματος. 

• Τα μικρά μηρυκαστικά πρέπει να μεταφέρονται στη ΜΑΔ με καροτσάκι μεταφοράς ή φορείο, αν 

αυτό είναι εφικτό.  

• Το προσωπικό της ΜΑΔ κατά την είσοδό του σε χώρο διαμονής μεγάλων ζώων πρέπει να 

ακολουθεί το πρωτόκολλο ενδυμασίας που απαιτείται για το χώρο αυτόν. 

3. Χώρος και εξοπλισμός ακτινογράφησης   

 Να πραγματοποιείται ψεκασμός ή σφουγγάρισμα του πατώματος με το κατάλληλο απολυμαντικό 

(πχ διάλυμα Vircon-Α456Ν), μετά από περιστατικό ύποπτο λοιμώδους νοσήματος.  

 Οι ποδιές και τα γάντια μολύβδου πρέπει να ψεκάζονται με το κατάλληλο διάλυμα μετά από τη 

χρήση τους σε περιστατικό ύποπτο λοιμώδους νοσήματος.  

 Τα καλύμματα μολύβδου πρέπει να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται κάθε εβδομάδα με 

διάλυμα χλωρεξιδίνης.  

 Όλος ο εξοπλισμός πρέπει να καθαρίζεται και να απολυμαίνεται καθημερινά με διάλυμα 

χλωρεξιδίνης.  

 Πρώτες βοήθειες: Σε περιπτώσεις μικροτραυματισμών υπάρχει φαρμακείο στην αίθουσα του 

Εργαστηρίου/Κλινικής.  

 Ιατρική βοήθεια παρέχεται από το Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας (Τμήμα Επειγόντων 

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

 Σε περίπτωση πυρκαγιάς, υπάρχει σύστημα πυρόσβεσης με νερό καθώς και πυροσβεστήρες 

ξηράς κόνεως στο διάδρομο κάθε ορόφου / ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ Τηλέφωνο επικοινωνίας 199. 

 Διατηρείτε το χώρο του Ακτινολογικού εργαστηρίου και τα μηχανήματα πάντα καθαρά.  


