
 

 

Ζ ρισξίδα ησλ ρεξηψλ είλαη ε κφληκε θαη ε παξνδη-
θή. Σν θαιφ πιχζηκν ησλ ρεξηψλ έρεη ζθνπφ λα 
κεηψζεη ηε κηθξνβηαθή ρισξίδα. 
Με έλα θαιφ πιχζηκν ησλ ρεξηψλ κε λεξφ θαη ζα-
πνχλη απνκαθξχλνπκε ηνπο ξχπνπο θαη ηελ παξν-
δηθή ρισξίδα, εάλ ρξεζηκνπνηήζνπκε αληηζεπηηθφ 
απνκαθξχλνπκε  ή θαηαζηξέθνπκε  ηελ  παξνδηθή  
ρισξίδα. Μφλν κε «ρεηξνπξγηθφ  πιχζηκν»  απνκα-
θξχλνπκε  ή θαηαζηξέθνπκε  ηελ  παξνδηθή  ρισξί-
δα  θαη κεηψλνπκε ηε κφληκε. 
Οη κηθξννξγαληζκνί ηεο ρισξίδαο ησλ ρεξηώλ 
πνπ καο βιάπηνπλ είλαη: 
 Βαθηήξηα ζεηηθά & αξλεηηθά θαηά Gram, ζπνξνγφ-
λν βαθηήξην, κχθεηεο θαη ηνί.  
Σα βξψκηθα ρέξηα απνηεινχλ βαζηθφ κέζν δηαζπν-
ξάο ησλ κηθξνβίσλ θαη ησλ ηψλ ζε κηα θνηλφηεηα. 
Ζ θαζαξηφηεηα ησλ ρεξηψλ, καο πξνζηαηεχεη θαη 
δηαηεξεί ηελ πγεία καο. 

Σα ρέξηα καο ηα πιέλνπκε: 
1

νλ
 Μφιηο επηζηξέςνπκε ζην ζπίηη (απφ ην ζρνιείν, 

ηε δνπιεηά, ηε βφιηα, ην 
γπκλαζηήξην, θ.ι.π.) 
2

νλ
 Πξηλ ηελ πξνεηνηκαζία 

ηνπ θαγεηνχ & πξηλ ην 
θαγεηφ θαη κεηά απφ ηνλ 
θαζαξηζκφ ηνπ λεξνρχηε. 
3

νλ
 Πξηλ & κεηά ηε ρξήζε 

ηεο ηνπαιέηαο θαη κεηά 
απφ ηνλ θαζαξηζκφ ηεο 
ηνπαιέηαο, ηεο κπαληέξαο, 
ην ζθνπγγάξηζκα, θ.ι.π. 
4

νλ
 Μεηά ηελ  επαθή κε δψα( θαη ησλ θαηνηθίδησλ). 

5
νλ

 Μεηά απφ επίζθεςε ζε αξξψζηνπο θίινπο & 
ζπγγελείο. 
6

νλ
 Κάζε θνξά πνπ θπζάκε ηε κχηε καο, κεηά ην  

βήρα θαη ην θηέξληζκα. 
7

νλ
 Μεηά ην άιιαγκα πάλαο κσξνχ ή 

ειηθησκέλνπ. 
8

νλ
 Πξηλ έξζνπκε ζε επαθή κε κσξά-

θηα ή κηθξά παηδηά. 
9

νλ
 Μεηά απφ ην δηάβαζκα εθεκεξί-

δαο ή βηβιίσλ. 
10

νλ
 Πξηλ πάξνπκε εκείο θάξκαθν ή 

δψζνπκε ζε θάπνηνλ άιινλ . 
11

νλ
 Μεηά ην πέηακα ησλ ζθνππη-

δηψλ. 
12

νλ
 Μεηά απφ…κέηξεζε ρξεκάησλ…, απφ…

ρεηξαςίεο…θ.ι.π. θαη γεληθφηεξα φηαλ ηα βιέπνπκε 
ιεξσκέλα. 
 Σα άηνκα πνπ εξγάδνληαη ζε λνζνθνκεία, ηδξχκαηα 
θαη ζε  ρψξνπο φπνπ παξαζθεπάδνληαη θαγεηά,  
παξαζθεπάδεηαη ή ζεξβίξεηαη ςσκί θαη ζε φπνην 
ρψξν πηάλνληαη ηξφθηκα «αθάιππηα» θαη ηα ηξψκε, 
πξέπεη λα είλαη πεξηζζφηεξν πξνζεθηηθά θαη ζρν-
ιαζηηθά ζην πιχζηκν ρεξηψλ γηαηί θηλδπλεχνπλ νη 
ίδηνη αιιά θαη ζέηνπλ ζε θίλδπλν ηνπο άιινπο αλ-
ζξψπνπο. 
 

Πσο πξέπεη λα πιέλνπκε ηα ρέξηα καο 
Υξεζηκνπνηνχκε ζαπνχλη ηεο αξε-
ζθείαο καο θαη γηα λα πξνζειθχζνπ-
κε ηα παηδηά δηαιέγνπκε ζαπνχλη κε 
ζρέδην έηζη ψζηε ηα ζαπνπλίδνπκε 
δηαζθεδάδνληαο. Σν ζαπνχλη ζα πξέ-
πεη λα είλαη πνιχ θαζαξφ  γηαηί νη 
κηθξννξγαληζκνί δνπλ θαη… επάλσ 
ζηα ζαπνχληα…. 
Αλ ρξεζηκνπνηνχκε θξεκνζάπνπλν, ζα πξέπεη λα 
γλσξίδνπκε φηη ε πνζφηεηα πνπ βξίζθεηαη κέζα 
ζην..ζσιήλα..ηνπ κπνπθαιηνχ είλαη ε δφζε πνπ 
πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζνπκε. 
Σα ρέξηα καο ηα ζαπνπλίδνπκε κε ριηαξφ λεξφ 
πξνο ην δεζηφ θαη ηα ηξίβνπκε γηα 10-15 δεπηεξφιε-

πηα πεξίπνπ. 
Γίλνπκε κεγάιε πξνζνρή 
αλάκεζα ζηα δάθηπια θαη 
ζηα λχρηα γηαηί εθεί  «…
μεθνπξάδνληαη»  νη… κη-
θξννξγαληζκνί. 
Σν μέπιπκα θαη ην ζθνχπη-
ζκα έρνπλ θαη απηά κεγά-

ιε ζεκαζία, γηαηί πνιινί κηθξννξγαληζκνί απμάλν-
ληαη ζηελ πγξαζία. Σα ζθνππίδνπκε θαιά κε θαζα-
ξή θαη ζηεγλή πεηζέηα. 

Γηθαηνινγίεο γηα ηα άπιπηα ρέξηα καο είλαη: 
Α) Σν ζπρλφ πιχζηκν καο μεξαίλεη θαη ζθάεη ηα ρέξη-
α. 
Β)Γελ ππάξρεη ζαπνχλη θαη πεηζέηα ζην ρψξν ηεο 
δνπιεηάο ή ζην γπκλαζηήξην ή ζε θαηάζηεκα ή 
φπνπ αιινχ βξεζνχκε … 
Γ) Έιιεηςε ρξφλνπ, λνκίδνπκε φηη ζα καο θαζπζηε-
ξήζεη απφ ηε δνπιεηά καο. 
Γ)Ζ έιιεηςε πξνζσπηθνχ ζην ρψξν ηεο δνπιεηάο, 
καο θάλεη λα μερλάκε ηηο πγηεηλέο καο ζπλήζεηεο.  
Δ)Βάδνπκε πάλσ απφ ηελ πγεία καο ηε δνπιεηά ή 
νηηδήπνηε άιιν θαη 
Ε) Έιιεηςε ζπλήζεηαο 
Σα λχρηα ησλ ρεξηψλ είλαη εζηία κηθξνβίσλ γη απηφ 
ηα θφβνπκε ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά ηελ εβδνκάδα 
ζηξνγγπιά ζε αληίζεζε κε ηα λχρηα ησλ πνδηψλ 
πνπ θφβνληαη ζε επζεία γξακκή. Δάλ  έρνπκε πα-

ξσλπρίδεο δελ ηηο 
θφβνπκε κε ηα δφληηα 
νχηε ηηο ηξαβάκε αι-
ιά ηηο θφβνπκε θνληά 
ζην δέξκα. Σα άηνκα 
πνπ έρνπλ καληθηνχξ 
πξέπεη λα βνπξηζί-
δνπλ πνιχ θαιά ηα 
λχρηα ηνπο γηα λα 
δηψρλνπλ ηηο αθαζαξ-
ζίεο θαη ηα κηθξφβηα 
απφ κέζα. Ηδηαίηεξε πξνζνρή νθείινπλ λα δίλνπλ 
φζνη καγεηξεχνπλ γηαηί κε ηηο  αθαζαξζίεο ησλ ρε-
ξηψλ θαη λπρηψλ ζα γίλεη δηαζπνξά ησλ κηθξνβίσλ. 
Μαδί καο λα έρνπκε πάληα καληηιάθηα εκπνηηζκέλα 
κε αληηζεπηηθφ γηα λα ηα ρξεζηκνπνηήζνπκε φηαλ  
βξεζνχκε ζε  ρψξν πνπ δελ έρεη ζαπνχλη θαη πε-
ηζέηα.  
Καιή πγεία δέξκαηνο ζεκαίλεη : δέξκα ιείν, εια-
θξά πγξφ θαη θαιφ ρξψκα. 
Καθή πγεία δέξκαηνο: Γέξκα ηξαρχ, μεξφ, κε ιέ-
πηα, σρξφ, εθρπκψζεηο θαη εκθάληζε ρξσζηηθψλ. 

Μηθξέο ζπκβνπιέο 
Σα ρέξηα καο εθηφο απφ ηελ πγεία καο, καο δεί-
ρλνπλ θαη ηελ ειηθία καο θπξίσο ζηηο γπλαίθεο. Γηα 
λα πξνζηαηεχνπκε ηα ρέξηα καο απφ ηε θζνξά ηνπ 
ρξφλνπ θαη λα έρνπκε φκνξθα θαη πγηή ρέξηα πξέ-
πεη λα ηα θξνληίδνπκε ηαθηηθά. 
Α. Φνξάκε γάληηα φηαλ ρξεζηκνπνηνχκε απνξξπ-
παληηθά, ρισξίλε, φηαλ βάθνπκε θάηη κέζα ζην ζπί-
ηη ή ηα θάγθεια ηνπ ζπηηηνχ καο, θ.α. 
Β. Σα γάληηα ζα πξέπεη λα είλαη ζην λνχκεξφ καο 
γηαηί αλ είλαη πνιχ ζθηθηά ζα ηδξψλνπλ ηα ρέξηα 
καο θαη ίζσο εκπνδίζνπλ ηελ θαιή θπθινθνξία ηνπ 
αίκαηνο. Μεηά ηε ρξήζε πιέλνπκε ηα γάληηα , ηα 
αθήλνπκε λα ζηεγλψζνπλ θαιά γηα λα απνθχγνπκε 
ηνλ εξεζηζκφ ησλ ρεξηψλ αθφκα θαη ηελ αλάπηπμε 
κπθήησλ. 
Γ. Δάλ ε επηδεξκίδα ησλ  ρεξηψλ καο είλαη μεξή 
ρξεζηκνπνηνχκαη βαδειίλε ή κηα πδαηηθή θξέκα 
πξηλ θνηκεζνχκε γηα λα απνξξνθεζεί θαη λα ελπδα-
ησζεί. 
Γ. Γηα λα εμαθαλίζνπκε ηηο δπζάξεζηεο νζκέο απφ 

ηα ρέξηα καο π.ρ. κπ-
ξνπδηά απφ ςάξηα θα-
ζαξίδνπκε ηα ρέξηα καο 
κε έλα θνκκάηη ιεκφλη ή 
κε μχδη. 
Δ. Δάλ δνχκε φηη θνθθη-
λίδνπλ ηα ρέξηα καο ,ην 
πην πηζαλφ είλαη λα ν-
θείιεηαη ζε θαθή θπθιν-
θνξία, θάλνπκε έλα 
θαιφ καζάδ κε κηα ζξε-
πηηθή θξέκα ρεξηψλ γηα 
«ππεξαηκία», βνεζάκε 
ηελ θπθινθνξία ηνπ 
αίκαηνο. 
Ε. Δάλ θάπνηα ζηηγκή ληψζνπκε αδπλακία ζηα ρέξηα 
κπνξεί λα νθείιεηαη ζε πάζεζε ηνπ εγθεθάινπ, ηεο 
ζπνλδπιηθήο ζηήιεο, αιιά θαη ησλ πεξηθεξηθψλ 
λεχξσλ. Παξαηεξνχκε εάλ απηή ε αδπλακία απμά-
λεηαη κέξα κε ηε κέξα ή έηζη μαθληθά καο παξνπ-
ζηάζηεθε. Αλ ηε ληψζνπκε κφλν ζην έλα ρέξη ή θαη 
ζηα δπν ή κπνξεί λα ληψζνπκε ζην ρέξη θαη ζην 
πφδη, επίζεο εάλ καδί κε ηελ αδπλακία έρνπκε πφ-
λν, κνχδηαζκα ζην ρέξη, πνλνθέθαιν, πφλν ζηνλ 
απρέλα θ.ι.π.  Δάλ ληψζνπκε θάηη απφ ηα πην πάλσ 
πεγαίλνπκε ζην γηαηξφ «λεπξνιφγν» γηα εμέηαζε. 
Έλα θαιφ ηζηνξηθφ ζα βνεζήζεη ην γηαηξφ ζηε δηά-
γλσζε. 
εξθάξνληαο ζην internet: 
Σν ζηαχξσκα ησλ ρεξηψλ κεηά απφ ηξαπκαηηζκφ 
ηνπο πεξηνξίδεη ζεκαληηθά ηνλ πφλν, ζχκθσλα κε 
λέα βξεηαληθή κειέηε.  
Όπσο δεκνζηεχεηαη ζην επηζηεκνληθφ πεξηνδηθφ 
«Pain», νη εηδηθνί ηνπ University College ηνπ Λνλδί-
λνπ αλαθάιπςαλ πσο ε ζπγθεθξηκέλε ζέζε ησλ 
ρεξηψλ απνπξνζαλαηνιίδεη ηνλ εγθέθαιν, ψζηε λα 

κελ κπνξεί λα πξνζδηνξίζεη 
απφ πνηα πιεπξά ηνπ ζψκα-
ηνο πξνέξρεηαη ν πφλνο. Κάηη 
ηέηνην έρεη σο απνηέιεζκα 
ηελ πεξηνξηζκέλε αληίιεςε 
ηεο έληαζεο ηνπ πφλνπ.  
«πλήζσο ρξεζηκνπνηνχκε 
ην αξηζηεξφ καο ρέξη γηα λα 
αγγίμνπκε αληηθείκελα πνπ 
ππάξρνπλ ζηα αξηζηεξά καο, 
θαη ην δεμί καο ρέξη γηα φ,ηη 
βξίζθεηαη ζηα δεμηά καο» 
εμεγεί ν δξ Σδηαληνκέληθν 

Ηαλέηη, απφ ην Σκήκα Φπζηνινγίαο, Φαξκαθνινγίαο 
θαη Νεπξνεπηζηήκεο ηνπ βξεηαληθνχ παλεπηζηεκί-
νπ.  
«Απηφ ζεκαίλεη φηη νη πεξηνρέο ηνπ εγθεθάινπ πνπ 
πεξηέρνπλ ηνλ ράξηε ηεο δεμηάο πιεπξάο ηνπ ζψκα-
ηνο θαη εθείλνλ ηνπ δεμηνχ εμσηεξηθνχ ρψξνπ ζπλή-
ζσο ελεξγνπνηνχληαη ηαπηφρξνλα, νδεγψληαο έηζη 
ζε κηα πνιχ απνδνηηθή επεμεξγαζία ησλ αηζζεηεξη-
αθψλ εξεζηζκάησλ πνπ δερφκαζηε»  ιέεη ν εηδηθφο 
θαη πξνζζέηεη: «Όηαλ φκσο ζηαπξψλνπκε ηα ρέξηα 
καο, νη ράξηεο απηνί παχνπλ λα ελεξγνπνηνχληαη 
ηαπηφρξνλα, κε απνηέιεζκα ε επεμεξγαζία  ησλ 
αηζζεηεξηαθψλ εξεζηζκάησλ λα είλαη ιηγφηεξν απν-
δνηηθή. Γηα παξάδεηγκα ν πφλνο γίλεηαη αληηιεπηφο 
σο αζζελέζηεξνο» θαηαιήγεη ν δξ Ηαλέηη.  
Ξεγειώληαο ηνλ εγθέθαιν 
Όπσο ζπκβνπιεχνπλ νη επηζηήκνλεο, ηελ επφκελε 
θνξά πνπ ζα ρηππήζνπκε ζηα άλσ άθξα θαιφ ζα 
ήηαλ λα θαζίζνπκε κε …ζηαπξσκέλα ρέξηα! Δλδε-
ρνκέλσο θάηη ηέηνην ζα κπνξνχζε κειινληηθά λα 
νδεγήζεη ζηελ αλάπηπμε παπζίπνλσλ ζεξαπεηψλ 
πνπ λα βαζίδνληαη ζηε ...ζχγρπζε ηνπ εγθεθάινπ. 
ηελ παξνχζα θάζε κάιηζηα, νη Βξεηαλνί ζε ζπ-
λεξγαζία κε απζηξαινχο εξεπλεηέο, δνθηκάδνπλ 
ηελ ελδηαθέξνπζα ζεσξία ζε αζζελείο πνπ ηαιαη-
πσξνχληαη απφ ρξφλην πφλν. Πεγε:http://
www.tovima.gr/science/medicine-biology/article/?
aid=401844 
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ΤΓΔΗΑ 

ΥΓΙΕΙΝΗ των ΧΕΡΙΩΝ                                            
Σο πλύζιμο ηφν τεριών είναι ο καλύηερος ηρόπος για να αποθεύγοσμε 

ηη μεηάδοζη ηφν μικροβίφν και να προθσλατηούμε  από ηα μικρόβια. 

Οι αρρώζηιες ποσ ζσνήθφς μεηαδίδονηαι από άπλσηα τέρια 
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