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Για την αποτροπή της µετάδοσης όλων των λοιµώξεων του αναπνευστικού σε χώρους 
παροχής υπηρεσιών υγείας, συµπεριλαµβανοµένης της γρίπης, τα ακόλουθα µέτρα ελέγχου 
πρέπει να εφαρµοστούν στο πρώτο σηµείο της επαφής µε έναν ενδεχοµένως µολυσµατικό 
ασθενή. Οι οδηγίες αυτές πρέπει να ενσωµατωθούν στις πρακτικές ελέγχου λοιµώξεων ως ένα 
τµήµα των βασικών προφυλάξεων. 

 

Οπτικά µηνύµατα 
 
Αναρτήστε αφίσες µε µηνύµατα στις εισόδους των χώρων παροχής υπηρεσιών υγείας (π.χ. 
ΤΕΠ, Εξωτερικά Ιατρεία) που ενηµερώνουν τους ασθενείς και τα πρόσωπα που τους 
συνοδεύουν για την εφαρµογή µέτρων αναπνευστικής υγιεινής και την αναγκαιότητα άµεσης 
ενηµέρωσης του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού για συµπτώµατα αναπνευστικής λοίµωξης. 

• Ενηµέρωση των ασθενών να αναφέρουν τα συµπτώµατα γρίπης  
Υπογραµµίστε την ανάγκη να καλύπτουν το στόµα και τη µύτη τους κατά το βήχα και το 
φτάρνισµα και να καθαρίζουν τα χέρια τους. 

• Οδηγίες για την κάλυψη της µύτης και του στόµατος κατά το βήχα 
Συµβουλές για να αποτραπεί η µετάδοση µικροοργανισµών µε το βήχα και το φτάρνισµα 

• Οδηγίες για την αποφυγή επαφής των χεριών µε τα µάτια, τη µύτη και το στόµα 

• Πληροφορίες για τον ατοµικό προστατευτικό εξοπλισµό  
Επίδειξη του τρόπου χρήσης και αφαίρεσης του ατοµικού προστατευτικού εξοπλισµού   

 

Κανόνες αναπνευστικής υγιεινής 

 
Τα ακόλουθα µέτρα συστήνονται για όλα τα άτοµα µε σηµεία και συµπτώµατα αναπνευστικής 
λοίµωξης:  
  

• Καλύψτε τη µύτη και το στόµα κατά το βήχα ή το φτάρνισµα   

• Χρησιµοποιήστε χαρτοµάντιλα για τις εκκρίσεις και απορρίψτε τα στο κοντινότερο κάδο 
απορριµµάτων µετά από τη χρήση τους 

• Εφαρµόστε υγιεινή των χεριών (πλύσιµο των χεριών µε σαπούνι και νερό ή αλκοολούχο 
αντισηπτικό) µετά από επαφή µε εκκρίσεις ή µολυσµένα αντικείµενα  

• Αποφύγετε την επαφή των χεριών µε τα µάτια, τη µύτη και το στόµα 
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Στους χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας πρέπει να εξασφαλιστεί η διαθεσιµότητα 
των υλικών, που απαιτούνται για την αναπνευστική υγιεινή και την υγιεινή των χεριών, 
στους χώρους αναµονής ασθενών και συνοδών. 
 

• Εξασφαλίστε χαρτοµάντιλα και ποδοκίνητους κάδους απορριµµάτων.   

• Παροχή δοχείων αλκοολούχου αντισηπτικού σε πολλά και προσβάσιµα για τους ασθενείς 
σηµεία. Όπου είναι διαθέσιµοι νεροχύτες εξασφαλίστε σαπούνι και χειροπετσέτες µίας 
χρήσης. 

 

∆ιαλογή και αρχική αντιµετώπιση ασθενών µε συµπτώµατα από το αναπνευστικό 
 
Κατά τη διάρκεια των περιόδων αυξηµένης δραστηριότητας αναπνευστικών λοιµώξεων στην 
κοινότητα (π.χ. όταν υπάρχει αυξηµένη προσέλευση ασθενών µε λοίµωξη αναπνευστικού), 
πρέπει να χορηγούνται απλές χειρουργικές µάσκες σε ασθενείς που βήχουν. Όταν είναι 
εφικτό συστήνεται στους ασθενείς που βήχουν να βρίσκονται σε απόσταση τουλάχιστον ενός 
µέτρου από τους υπόλοιπους ασθενείς. 
 

Βασικές προφυλάξεις και προφυλάξεις σταγονιδίων  

 
Συµβουλέψτε το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό να εφαρµόζει τις βασικές προφυλάξεις και τις 
προφυλάξεις σταγονιδίων. 
 

  


