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Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
Γενικές συστάσεις
Το κάθε εργαστήριο θα πρέπει να ακολουθεί τους βασικούς κανόνες της ορθής
εργαστηριακής πρακτικής και βιοασφάλειας και να διαχειρίζεται όλα τα δείγματα ως
δυνητικά μολυσματικά, ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος διασποράς και μετάδοσης
οποιουδήποτε παθογόνου μικροοργανισμού. Οποιαδήποτε διαδικασία ενέχει τον
κίνδυνο δημιουργίας αερολύματος, θα πρέπει να διενεργείται μέσα στον θάλαμο
βιολογικής ασφάλειας.
Προσέλευση ασθενών
Οι ασθενείς και οι συνοδοί τους , όπου κρίνεται απαραίτητη η παρουσία συνοδού, θα
πρέπει να προσέρχονται στα Διαγνωστικά εργαστήρια φορώντας μάσκα. Με την είσοδό
τους στο Εργαστήριο να απολυμαίνουν τα χέρια τους με αντισηπτικό. Ιδιαίτερη προσοχή
θα πρέπει να δίνει το Εργαστήριο στο χώρο αναμονής, να τηρούνται οι αποστάσεις 1,5
μέτρο μεταξύ των καθημένων. Συστήνεται η προσέλευση να γίνεται με ραντεβού ανά 30
min.
Αιμοληψίες
Το προσωπικό του εργαστηρίου που είναι εξουσιοδοτημένο για την διενέργεια της
αιμοληψίας θα πρέπει να φέρει μάσκα, μπλούζα μιας χρήσεως καθώς και γάντια. Τα
γάντια αλλάζουν από ασθενή σε ασθενή. Μετά την ολοκλήρωση της αιμοληψίας, η
καρέκλα αιμοληψίας θα πρέπει να απολυμαίνεται ή να χρησιμοποιείται κάλυμμα μιας
χρήσεως, το οποίο θα αλλάζει από ασθενή σε ασθενή. Θα πρέπει να παρεμβάλλεται
χρόνος 10-15 min από την μία αιμοληψία στην άλλη. Θα ήταν προτιμητέο ο χώρος να
αερίζεται. Δεν συστήνεται η χρήση κλιματιστικού σε χώρο μη αεριζόμενο και η φορά του
αέρα να κατευθύνεται προς την οροφή.
Διενέργεια εξετάσεων
Το προσωπικό του εργαστηρίου θα πρέπει να φέρει μάσκα, μπλούζα μιας χρήσεως και
ασπίδα προσώπου. Όλα τα δείγματα θα πρέπει να χειρίζονται ως δυνητικά
μολυσματικά. Εφόσον είναι απαραίτητη η φυγοκέντρηση, θα πρέπει να αναμένουμε να

σταματήσει καλά η φυγόκεντρος, να ανοίγει 10-15 min μετά τον τερματισμό της , ιδιαίτερα αν
φυγοκεντρούνται φιαλίδια χωρίς πώμα (π.χ. ούρα). Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται από το προσωπικό
του εργαστηρίου κατά τον αποπωματισμό των φιαλιδίων, την μετάγγιση βιολογικού υγρού από
φιαλίδιο σε φιαλίδιο και κατά την επίστρωση επιχρισμάτων. Προτιμητέο είναι όλες αυτές οι
διαδικασίες να γίνονται μέσα σε θάλαμο βιολογικής ασφάλειας.

Μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων, τα δείγματα ή φυλάσσονται καλά πωματισμένα σε ξεχωριστό
ψυκτικό θάλαμο και η απόρριψή τους γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία διαχείρισης
ιατρικών αποβλήτων.
Το προσωπικό του εργαστηρίου, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, καθαρίζει όλους τους
χρησιμοποιηθέντες πάγκους με διάλυμα χλωρίνης 10%.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της
E.E.I.B.E.I

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΡ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Ιατρός Βιοπαθολόγος-Ανοσολόγος
Ομ. Καθηγήτρια
Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ

Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Π.ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ
Ιατρός Βιοπαθολόγος
Συντονίστρια Διευθύντρια
Αιματολογικού-Βιοχημικού Εργαστηρίου
Γ .Ν.Ν.Ιωνίας "Κωνσταντοπούλειο-Πατησίων"

