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Από τι αρρωσταίνουμε

»Από παθογόνους μικροοργανισμούς όπως

μύκητες, ιοί, βακτήρια, περιβαλλοντικοί

παράγοντες



3 3Τι είναι μόλυνση και λοίμωξη

»Μόλυνση είναι η

είσοδος ενός

παθογόνου

μικροοργανισμού σε

ένα οργανισμό

»Λοίμωξη είναι η

εγκατάσταση και ο

πολλαπλασιασμός

ενός παθογόνου

μικροοργανισμού σε

έναν οργανισμό

»Στη λοίμωξη έχουμε

και τα πρώτα

συμπτώματα της

ασθένειας



4 4Τρόποι Μετάδοσης

»Αερογενώς με σταγονίδια ή σκόνη



5 5Τρόποι Μετάδοσης

»Από μολυσμένα τρόφιμα ή νερό



6 6Τρόποι Μετάδοσης

»Άμεση Επαφή με μολυσμένα άτομα



7 7Τρόποι Μετάδοσης

»Έμμεση επαφή με μολυσμένα αντικείμενα



8 8Πύλες Εισόδου στο Σώμα μας

»Ασυνέχεια του δέρματος (πληγές)



9 9Πύλες Εισόδου στο Σώμα μας
»Από τους βλεννογόνους (μάτια , μύτη, στόμα,

κόλπος)



10 10Κανόνες Ατομικής Υγιεινής

»Τακτικό πλύσιμο δέρματος, μαλλιών και ειδικά

χεριών
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Πλύσιμο χεριών
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Πλύσιμο χεριών
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14 14
Πλύσιμο χεριών

» Αποφυγή επαφής χεριών με τα μάτια, τη μύτη και το

στόμα

» Τακτικό πλύσιμο των χεριών (παιδιών και εργαζομένων)

με σαπούνι και νερό, ιδίως μετά από βήχα ή φτέρνισμα

» Το πλύσιμο πρέπει να διαρκεί 15-20 δευτερόλεπτα

» Προσεκτικό στέγνωμα των χεριών με χειροπετσέτα μιας

χρήσης

» Αν τα χέρια δεν είναι εμφανώς λερωμένα μπορεί να

χρησιμοποιηθεί αντισηπτικό διάλυμα αλκοόλης για 30΄΄,

μέχρι να στεγνώσει τελείως



15 15Αναπνευστική Υγιεινή

» Κάλυψη της μύτης και του

στόματος με

χαρτομάντιλο (ή

εναλλακτικά το μανίκι) σε

βήχα ή φτέρνισμα

» Απόρριψη του

χαρτομάντιλου σε

ποδοκίνητο κάδο (με

σακούλα)



16 16Στοματική υγιεινή

»Βουρτσίζετε τα δόντια σας τουλάχιστον 2 φορές

την ημέρα για 2 λεπτά.

»Καθαρίζετε τα διαστήματα ανάμεσα στα δόντια

σας με οδοντικό νήμα ή μεσοδόντια βουρτσάκια.

»Επισκέπτεστε τον οδοντίατρό σας τουλάχιστον 1

– 2 φορές το χρόνο για προληπτικό έλεγχο



17 17Στοματική υγιεινή



18 18Τεχνική Βουρτσίσματος Δοντιών

»Τοποθετείστε τις τρίχες της οδοντόβουρτσας έτσι

ώστε να σχηματίζουν μια μικρή γωνία με τα ούλα

στο σημείο «ένωσης» τους.

»Πραγματοποιείστε μικρές, κυκλικές κινήσεις με

φορά προς τα έξω χωρίς να ασκείτε μεγάλη

πίεση.

»Βουρτσίστε όλες τις επιφάνειες των δοντιών.

» Βουρτσίστε ελαφρά τη γλώσσα.



19 19Συμβουλές Στοματικής υγιεινής

»Μην δανείζεστε οδοντόβουρτσες που δεν σας

ανήκουν.

»Μετά το βούρτσισμα, πλύνετε καλά την

οδοντόβουρτσα κάτω από τη βρύση.

»Αφήστε την να στεγνώσει, τοποθετώντας την

σε κάθετη θέση.

»Μην αφήσετε να έρχεται σε επαφή με άλλη

οδοντόβουρτσα.

»Να αλλάζετε την οδοντόβουρτσα σας κάθε 3 -

4 μήνες.



20 20Καθαρισμός Επιφανειών

»Το καθάρισμα με

σαπούνι και νερό

απομακρύνει τη

σκόνη και τα

περισσότερα

μικρόβια.

»Η απολύμανση

αποτελεί ένα

επιπλέον μέτρο

ασφάλειας.



21 21Τρόφιμα 

»Πλύσιμο χεριών

πριν και μετά την

παρασκευή του

φαγητού

»Καλό πλύσιμο

φρούτων και

λαχανικών που

τρώγονται ωμά



22 22Εμβολιασμός

»Είναι ο ασφαλέστερος και

φθηνότερος τρόπος

πρόληψης ασθενειών

»Όλα τα άτομα πρέπει να

εμβολιάζονται κατάλληλα,

διότι η ανοσοποίηση ενός

προστατεύει όχι μόνον

αυτόν, αλλά και άλλους
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