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    ƶǑǋǋİĲǎǒǀ ıĲǆǌ ǆǋİǏǁįĮ: 25  ƪǑǏǙ  
    ƧǌĮǌƿǔıǆ İǄǄǏĮĳǀǐ:  10  EǑǏǙ  
                     
    ĭǎǈĲǆĲƿǐ/ƟǌİǏǄǎǈ:  ƩƻƵƪƧN 

 
ĬĮ ǒǎǏǆǄǆǇǎǘǌ 3 ưǎǌƾįİǐ ƶǑǌİǒǈǅǗǋİǌǆǐ  

 ƱǎıǆǊİǑĲǈǉǀǐ ƪǉȺĮǁįİǑıǆǐ (C.N.E.) 
 
  
 

ƶƸƱƷƳƱƭƶƷƪƶ – ƳưƭƯƬƷƪƶ 
 
ƨĮıǈǊǈǉǗȺǎǑǊǎǐ ĬİǗįǔǏǎǐ MSc,  
ưƹƧ “ƭĮĲǗǐ”, ƧǋĮǊǈƾįĮ 
ƨİǊǎǌƾǉǆ ƨİǌİĲǁĮ, MSc, ƱǎıǆǊİǘĲǏǈĮ/ ƱǎǋǈǉǗǐ  
ĬİǎįǎıǗȺǎǑǊǎǐ ƯƾǋȺǏǎǐ MSc 
ưƷƱ īƱ “ƩǑĲǈǉǀǐ ƧĲĲǈǉǀȢ” 
ƭǔĮǌǌǁįǎǑ ĭĮǁįǏĮ  MSc,  
ƴǏǎǕıĲĮǋƿǌǆ ƱİĳǏǎǊǎǄǈǉǀǐ ƮǊǈǌǈǉǀǐ īƱ. 
“ƭȺȺǎǉǏƾĲİǈǎ”  ĬİııĮǊǎǌǁǉǆǐ 
ƮĮǑǉǈƾ ĬİǎįǙǏĮ RN,PhD 
ƮĮǇ.ƪĳĮǏǋǎǄǙǌ, ƷǋǀǋĮ  ƱǎıǆǊİǑĲǈǉǀǐ ƧƷƪƭ 
ĬİııĮǊǎǌǁǉǆǐ 
Ʈǈǉİǋƿǌǆ  - ƲǑįƿĮ ƧǌĮıĲĮıǁĮ ƩǏ, 
ƨǈǎǊǗǄǎǐ - ƸǄǈİǈǌǎǊǗǄǎǐ  ƪƶƩƸ 
ƮǎǌĲǎȺǁįǎǑ ĭǊǙǏĮ ƩǏ, 
ƴĮǇǎǊǗǄǎǐ/ƯǎǈǋǔǍǈǎǊǗǄǎǐ ƮƪƪƯƴƱƳ 
ƮǑǏǁĲıǆ ƪǊƿǌǆ  ƩǏ, ƮĮǇǆǄǀĲǏǈĮ ƱǎıǆǊİǑĲǈǉǀǐ 
ƧƷƪƭ ƧǇǆǌǙǌ, ƴǏǗİįǏǎǐ ƪƶƱƪ 
ƯĮǄǉƾǅĮǊǆ ƨĮıǈǊǈǉǀ Ʃ.Ʊ.Ƹ. ī.Ʊ. “ƭȺȺǎǉǏƾĲİǈǎ” 
ĬİııĮǊǎǌǁǉǆǐ 
ƯǈǎıƾĲǎǑ ƧǌĮıĲĮıǁĮ  MSc, 
ƴǏǎǕıĲĮǋƿǌǆ  ưƷƱ īƱ “ƮİĳĮǊǎǌǈƾǐ” 
ưƾĲǅǈǎǑ ƨĮıǈǊǈǉǀ ƩǏ, ƮĮǇǆǄǀĲǏǈĮ ƱǎıǆǊİǑĲǈǉǀǐ 
ƪƮƴƧ 
ƱĲǎǑǌǈƾǐīİǙǏǄǈǎǐƩǏ, ƩǈİǑǇǑǌĲǀǐ ƪȺĮǄǄİǊǋĮĲǈǉǀǐ 
 & ƴİǏǈǃĮǊǊǎǌĲǈǉǀǐ ƸǄİǁĮǐ ƴưƶ ƪƶƩƸ 
ƴĮȺĮǕǔƾǌǌǎǑ ƧǌĮıĲĮıǁĮ MSc 
ƴǏǎǕıĲĮǋƿǌǆ ƱƪƯ īƱ ƴĮǁįǔǌ “ƴ&Ƨ ƮǑǏǈĮǉǎǘ” 
ƴǈǌĲƿǏǆǐ īİǙǏǄǈǎǐ Ph,D, 
ƶǑǄǄǏĮĳƿĮǐ –ƺǑǒǎǊǗǄǎǐ  
ƶĮǍǈǙǌǆǐ ƩǆǋǀĲǏǆǐ, ƴǏǗİįǏǎǐ ƱİĳǏǎȺĮǇǙǌ  
Ʊ. ƯƿıǃǎǑ  
ƶȺǆǊǈǎȺǎǘǊǎǑ ƭǔƾǌǌĮ,MSc, PhD, ƨǈǎȺĮǇǎǊǗǄǎǐ 
ƸȺİǘǇǑǌǎǐ ĲǋǀǋĮĲǎǐ ǋǈǉǏǎǃǈǎǊǎǄǈǉǙǌ İǊƿǄǒǔǌ 
ƱİǏǎǘ ƮƪƩƸ.ƷİǒǌǈǉǗǐ ƸȺİǘǇǑǌǎǐ ƮƪƩƸ.  
ƷǅǈƾǊǊĮǐ ƩǆǋǀĲǏǆǐ, MSc,ƷǎǋİƾǏǒǆǐ ƱƸ,  
ƴīƱ «IǔĮǌǌǁǌǔǌ» ƴǏǗİįǏǎǐ ƪƶƧƱ  
ƷıǎǘǄǈĮ ƴĮǌĮǄǈǙĲĮ, Ⱥ. ƩƱƸ īƱ ƴĮǁįǔǌ 
 “ƴ & A KǑǏǈĮǉǎǘ” ƴǏǗİįǏǎǐ ƪ.N.E.Ʊ 
ƹĮǏįĮǊǈƾǐ ƧǌįǏƿĮǐ, ƴǏǎǕıĲƾǋİǌǎǐ ưƷƱ  
ƴīƱ  “ƵƭƳ” 
 

   ƪƯƯƬƱƭƮƬ  ƱƪĭƵƳƯƳīƭƮƬ        
              ƪƷƧƭƵƪƭƧ  ƱƳƶƬƯƪƸƷƻƱ 

 

   28ǆ  ƪȺǈıĲǆǋǎǌǈǉǀ ƬǋİǏǁįĮ 
 

      ««ƸǄǈİǈǌǀ ǉĮǈ ĮıĳƾǊİǈĮ  ıĲǈǐ ưǎǌƾįİǐ 
ƪǍǔǌİĳǏǈǉǀǐ ƮƾǇĮǏıǆǐ» 

  

 
 

ƸȺǗ Ĳǆǌ ĮǈǄǁįĮ ĲǎǑ 
ƸȺǎǑǏǄİǁǎǑ ƸǄİǁĮǐ ǉĮǈ 

Ơǌǔıǆǐ  ƱǎıǆǊİǑĲǙǌ ƪǊǊƾįǎǐ 
 

ƴ Ƶ Ƴ ī Ƶ Ƨ ư ư Ƨ 
 

ƮǑǏǈĮǉǀ 19 ưĮǏĲǁǎǑ 2017 
 

             ƲƪƱƳƩƳƹƪƭƳ CROWNE PLAZA 
ƧǇǀǌĮ 

 
      

         



 
 
             ƪƯƯƬƱƭƮƬ ƱƪĭƵƳƯƳīƭƮƬ 

         ƪƷƧƭƵƪƭƧ ƱƳƶƬƯƪƸƷƻƱ 
                     ƪ.Ʊ.ƪ.Ʊ.  
          

 
 

 28ǆ  ƪȺǈıĲǆǋǎǌǈǉǀ ƬǋİǏǁįĮ 
 
                       
«ƸǄǈİǈǌǀ ǉĮǈ ƧıĳƾǊİǈĮ ıĲǈǐ ưǎǌƾįİǐ 

ƪǍǔǌİĳǏǈǉǀǐ ƮƾǇĮǏıǆǐ» 
 

 
 
      08.00 - 09.00   ƪīīƵƧĭƪƶ 
 
      09.00 - 09.15  ƹƧƭƵƪƷƭƶưƳƭ – 
                              ƴƵƳƶĭƻƱƬƶƪƭƶ 

 
 

      ƮƬƵƸƲƬ  ƪƱƧƵƲƬƶ  ƪƵīƧƶƭƻƱ 
 

ƪǊƿǌǆ ƮǑǏǁĲıǆ 
 

ƮĮǇǆǄǀĲǏǈĮ ƱǎıǆǊİǑĲǈǉǀǐ 
                            Ʒƪƭ   ƧǇǆǌǙǌ & 
                            ƴǏǗİįǏǎǐ ƪƶƱƪ 

 
                                         
                                         
 

  
                                         

  
 
 
 
 
 

 
    

  09.15-11.30 1ǎ ƶƷƵƳīīƸƯƳ ƷƵƧƴƪƫƭ 
 

      ƴǏǎİįǏİǁǎ:                                                     
               ƨĮıǈǊǈǉǀ ưƾĲǅǈǎǑ,   
               ƷǅǈƾǊǊĮǐ ƩǆǋǀĲǏǆǐ 

   
       ƪǈıǆǄǀıİǈǐ                                                   
 

               Ƭ ĳǈǊǎıǎĳǁĮ Ĳǆǐ ƸǄǈİǈǌǀǐ ǉĮǈ ƧıĳƾǊİǈĮǐ  
               ıĲǎ ǒǙǏǎ ĲǎǑ ƱǎıǎǉǎǋİǁǎǑ. 
                 ǺİȞİĲȓĮ ǺİȜȠȞȐțȘ  

        
                  ƪǏǄǎǌǎǋǈǉƿǐ ȺĮǏİǋǃƾıİǈǐ ıĲǈǐ ưǎǌƾįİǐ 
               ƪǍǔǌİĳǏǈǉǀǐ ƮƾǇĮǏıǆǐ. 
                ƧǌĮıĲĮıǁĮ  Ʈǈǉİǋƿǌǆ – ƲǑįƿĮ  

 
               ƪȺĮǄǄİǊǋĮĲǈǉǀ ǉĮǈ ƴİǏǈǃĮǊǊǎǌĲǈǉǀ ƸǄİǁĮ  
               ıĲǈǐ ưǎǌƾįİǐ ƪǍǔǌİĳǏǈǉǀǐ ƮƾǇĮǏıǆǐ. 
               ƱĲǎǑǌǈƾǐ īİǙǏǄǈǎǐ 

 
               ƴǏǗǊǆǓǆ İǏǄĮĲǈǉǎǘ ĮĲǑǒǀǋĮĲǎǐ 
               ĬİǎįǎıǗȺǎǑǊǎǐ  ƯƾǋȺǏǎǐ 

 
                ƩǈĮǒİǁǏǈıǆ ĮıǇİǌǙǌ ǑȺǗ ƧǈǋǎǉƾǇĮǏıǆ ıİ  
               ǉĮĲƾıĲĮıǆ ƿǉĲĮǉĲǆǐ ĮǌƾǄǉǆǐ ǉĮǈ ǋĮǅǈǉǙǌ  
               ǉĮĲĮıĲǏǎĳǙǌ:  ƴİǏǈǎǏǈıǋǗǐ ǀ ĮǌĮıĲǎǊǀ  
               ǊİǈĲǎǑǏǄǁĮǐ  ưƷƱ. 
                ƨĮıǈǊǈǉǗȺǎǑǊǎǐ  ĬİǗįǔǏǎǐ 
     
               ƩǈĮǉǎȺǀ ıǑǌİįǏǁĮǐ ĮǈǋǎǉƾǇĮǏıǆǐ: 
               Ʒİǒǌǈǉǀ  clab  & cut 
                ƧǌĮıĲĮıǁĮ  ƯǈǎııƾĲǎǑ 

 
11.30 - 12.00 ƩƭƧƯƪƲƬ 

           ƴǏǎİįǏİǁǎ:  ƴĮǌĮǄǈǙĲĮ  ƷıǎǘǄǈĮ 
                  
                 ƳǋǈǊǆĲǀǐ: ƴǈǌĲƿǏǆǐ  īİǙǏǄǈǎǐ 
             ĬƿǋĮ: «Ƨǌ įİǌ ĲǏİǊĮǇǙ ĲǙǏĮ,  
                            įİǌ ǇĮ ĲǏİǊĮǇǙ ȺǎĲƿ» 

 
    12.00 - 12.30 ƩƭƧƯƪƭưưƧ – ƮƧĭƪƶ 
 
    12.30 - 14.30  2ǎ ƶƷƵƳīīƸƯƳ ƷƵƧƴƪƫI 
 
      ƴǏǎİįǏİǁǎ :  

                ƧǌįǏƿĮǐ  ƹĮǏįĮǊǈƾǐ,  
                ĭĮǁįǏĮ  ƭǔĮǌǌǁįǎǑ 

 
      ƪǈıǆǄǀıİǈǐ 
 

              ƠǊİǄǒǎǐ ǉĮǈ ȺǏǗǊǆǓǆ įǈĮıȺǎǏƾǐ ĮǈǋĮĲǎǄİǌǙǐ   
              ǋİĲĮįǈįǗǋİǌǔǌ ǌǎıǆǋƾĲǔǌ ıĲǈǐ ưǎǌƾįİǐ     
              ƪǍǔǌİĳǏǈǉǀǐ ƮƾǇĮǏıǆǐ. 

     ĭǊǙǏĮ ƮǎǌĲǎȺǁįǎǑ 
 

              ƠǊİǄǒǎǐ ǉĮǈ ȺǏǗǊǆǓǆ įǈĮıȺǎǏƾǐ ĮİǏǎǄİǌǙǐ     
              ǉĮǈ İǍ İȺĮĳǀǐ ǋİĲĮįǈįǗǋİǌǔǌ ǌǎıǆǋƾĲǔǌ.   
              ưƿĲǏĮ ȺǏǎıĲĮıǁĮǐ. 
               ƧǌĮıĲĮıǁĮ ƴĮȺĮǕǔƾǌǌǎǑ 

 
              ƸǄİǈǎǌǎǋǈǉǗǐ ƿǊİǄǒǎǐ ĲǎǑ ƱİǏǎǘ ǉĮǈ ĲǎǑ    
              ƸǄǏǎǘ ıĲǈǐ ưǎǌƾįİǐ ƹǏǗǌǈĮǐ ƧǈǋǎǉƾǇĮǏıǆǐ. 

      ƭǔƾǌǌĮ ƶȺǆǊǈǎȺǎǘǊǎǑ  
      
 

              ƱǎǈǙǇǔ ĮıĳĮǊǀǐ ıĲǆ įǈƾǏǉİǈĮ Ĳǆǐ ıǑǌİįǏǁĮǐ    
              ĮǈǋǎǉƾǇĮǏıǆǐ. 
               ƶĮǍǈǙǌǆǐ ƩǆǋǀĲǏǈǎǐ 
 
               ƪǉȺĮǁįİǑıǆ ƱǎıǆǊİǑĲǙǌ ǉĮǈ ƧıǇİǌǙǌ ıĲǆǌ    
              ƸǄǈİǈǌǀ ǉĮǈ Ĳǆǌ ƧıĳƾǊİǈĮ. 
               ĬİǎįǙǏĮ ƮĮǑǉǈƾ 

 
 

                  ƶƹƳƯƭƧƶưƳƶ – ƶƸưƴƪƵƧƶưƧƷƧ 
 

              ƨĮıǈǊǈǉǀ  ƯĮǄǉƾǅĮǊǆ 

 

          15.00-15.30  īƪƱƭƮƬ ƶƸƱƪƯƪƸƶƬ 



                                              ȆȡȩȜȠȖȠȢ 

ȉĮ ȃȠıȠțȠȝİȓĮ ĮʌȠĲİȜȠȪȞ  ʌȠȜȪʌȜȠțȠȣȢ ȠȡȖĮȞȚıȝȠȪȢ, ȝİ ʌȠȚțȚȜȓĮ įȡĮıĲȘȡȚȠĲȒĲȦȞ 
Įʌȩ İȡȖĮȗȩȝİȞȠȣȢ  ȝİ İȟĮȚȡİĲȚțȐ ȝİȖȐȜȘ ĮȞȠȝȠȚȠȖȑȞİȚĮ, ȩıȠȞ ĮĳȠȡȐ ĲȠ İʌȓʌİįȠ ĲȦȞ 
ȖȞȫıİȫȞ ĲȠȣȢ, ĲȚȢ ĮȡȝȠįȚȩĲȘĲİȢ țĮȚ ĲȠ ʌİįȓȠ įȡȐıȘȢ ĲȠȣȢ, ȖİȖȠȞȩȢ ʌȠȣ țĮșȚıĲȐ ĲȘȞ 
ʌȡȩȜȘȥȘ ȚįȚĮȓĲİȡĮ ʌİȡȓʌȜȠțȘ. 

Ǿ ȊȖȚİȚȞȒ ĲȘȢ  İȡȖĮıȓĮȢ  ıĲȠȤİȪİȚ ıĲȘ įȚĮĲȒȡȘıȘ ĲȘȢ İȡȖĮıȚĮțȒȢ ȚțĮȞȩĲȘĲĮȢ ĲȦȞ 
İȡȖĮȗȠȝȑȞȦȞ, ıĲȘ ȕİȜĲȓȦıȘ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ  țĮȚ ĲȠȣ İȡȖĮıȚĮțȠȪ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ,  ȫıĲİ 
ȞĮ İȓȞĮȚ ıȣȝȕĮĲȩ ȝİ ĲȠȣȢ țĮȞȩȞİȢ ȣȖȚİȚȞȒȢ țĮȚ ĮıĳȐȜİȚĮȢ, țĮȚ ıĲȘȞ ĮȞȐʌĲȣȟȘ ĲȘȢ 
ȠȡȖȐȞȦıȘȢ țĮȚ ĲȘȢ șİȫȡȘıȘȢ – țȠȣȜĲȠȪȡĮ – ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ ıĲȘȞ țĮĲİȪșȣȞıȘ ĲȘȢ 
ȣȖȚİȚȞȒȢ țĮȚ ĲȘȢ ĮıĳȐȜİȚĮȢ. 

 ȈțȠʌȩȢ ĲȘȢ ǾȝİȡȓįĮȢ ȝĮȢ, ȝİ șȑȝĮ: 

 “ ȊȖȚİȚȞȒ țĮȚ ĮıĳȐȜİȚĮ ıĲȚȢ ȂȠȞȐįİȢ ǼȟȦȞİĳȡȚțȒȢ ȀȐșĮȡıȘȢ” 

 ǼȓȞĮȚ Ș ȑȡİȣȞĮ ĲȦȞ İʌĮȖȖİȜȝĮĲȚțȫȞ ʌĮȡĮȖȩȞĲȦȞ țĮȚ ĲȦȞ İʌȚʌĲȫıİȦȞ ıĲȘȞ ȣȖİȓĮ țĮȚ 
ĲȘȞ ĮıĳȐȜİȚĮ ĲȦȞ ǼȡȖĮȗȠȝȑȞȦȞ, ıĲȠ ȤȫȡȠ ĲȦȞ ȂȠȞȐįȦȞ ǼȟȦȞİĳȡȚțȒȢ  ȀȐșĮȡıȘȢ  
țĮȚ ıĲȘȞ įȚİȟĮȖȦȖȒ ıȣȝʌİȡĮıȝȐĲȦȞ țĮȚ ʌȡȠĲȐıİȦȞ, ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȡȩȜȘȥȘ   țĮȚ  ĲȘȞ 
ȕİȜĲȓȦıȘ ĲȠȣ İȡȖĮıȚĮțȠȪ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ. 

īȚĮ ĲȘȞ ĮȞȐʌĲȣȟȘ ĮȣĲȠȪ ĲȠȣ șȑȝĮĲȠȢ ȑȤȠȣȞ ĮȞĲĮʌȠțȡȚșİȓ ıĲȘȞ ʌȡȩıțȜȘıȒ ȝĮȢ, 
İȚįȚțȠȓ İʌȚıĲȒȝȠȞİȢ Įʌȩ ĲȠ ǼȀȆǹ, ĲȘȞ ǼșȞȚțȒ ȈȤȠȜȒ ǻȘȝȩıȚĮȢ ȊȖİȓĮ, (ǼȈǻȊ),  
ȀǼǼȁȆȃȅ, ȀǼǻȊ, țĮȚ ȃȠıȘȜİȣĲȑȢ Įʌȩ ĲȠȞ ǹțĮįȘȝĮȧțȩ țĮȚ ȀȜȚȞȚțȩ ȤȫȡȠ, ȠȚ 
ȠʌȠȓȠȚ șĮ țĮĲĮșȑıȠȣȞ ĲȘȞ ȖȞȫıȘ țĮȚ ĲȘȞ İȝʌİȚȡȓĮ ĲȠȣȢ, ıȣȝȕȐȜȜȠȞĲĮȢ ıĲȘȞ İʌȚĲȣȤȓĮ 
ĲȘȢ ǾȝİȡȓįĮȢ ȝĮȢ. 

ȉȠȣȢ ǼȣȤĮȡȚıĲȠȪȝİ șİȡȝȐ. 

ǼȣȤĮȡȚıĲȠȪȝİ İʌȓıȘȢ ĲȠȣ ȃȠıȘȜİȣĲȑȢ ȃİĳȡȠȜȠȖȓĮȢ, ȠȚ ȠʌȠȓȠȚ ȝİ ĲȘȞ İȞİȡȖȩ 
ıȣȝȝİĲȠȤȒ ĲȠȣȢ ıĲȚȢ İȡȖĮıȓİȢ ĲȘȢ 28Ș ǾȝİȡȓįĮȢ ȝĮȢ, șĮ ȝİĲĮĳȑȡȠȣȞ ĲȘ ȞȑĮ ȖȞȫıȘ 
ıĲȘȞ țĮșȘȝİȡȚȞȒ țȜȚȞȚțȒ ʌȡȐȟȘ, ıĲȠȤİȪȠȞĲĮȢ ıĲȘȞ ȕİȜĲȓȦıȘ ĲȘȢ ʌĮȡİȤȩȝİȞȘȢ 
ĳȡȠȞĲȓįĮȢ, ıĲȠȞ ʌȐıȤȠȞĲĮ ıȣȞȐȞșȡȦʌȩ ȝĮȢ ȝİ ȋȡȩȞȚĮ ȃİĳȡȚțȒ ȃȩıȠ. 

                                                                       ȂȐȡĲȚȠȢ 2017 

                                                                 ȆĮȞĮȖȚȫĲĮ  ȉıȠȪȖȚĮ 

                                ȆȡȩİįȡȠȢ ǼȜȜȘȞȚțȒȢ ȃİĳȡȠȜȠȖȚțȒȢ ǼĲĮȚȡİȓĮȢ ȃȠıȘȜİȣĲȫȞ 
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ǾǾ  ĭĭȚȚȜȜȠȠııȠȠĳĳȓȓĮĮ  ĲĲȘȘȢȢ  ȊȊȖȖȚȚİİȚȚȞȞȒȒȢȢ  țțĮĮȚȚ  ĮĮııĳĳȐȐȜȜİİȚȚĮĮȢȢ  ĲĲȦȦȞȞ  İİȡȡȖȖĮĮȗȗȠȠȝȝȑȑȞȞȦȦȞȞ  
ııĲĲȠȠ  ȤȤȫȫȡȡȠȠ  ĲĲȦȦȞȞ  ȃȃȠȠııȠȠțțȠȠȝȝİİȓȓȦȦȞȞ 

 
ǺǺİİȞȞİİĲĲȓȓĮĮ--ȈȈȠȠĳĳȓȓĮĮ  ǺǺİİȜȜȠȠȞȞȐȐțțȘȘ    

ȃȠıȘȜİȪĲȡȚĮ, ȃȠȝȚțȩȢ, MSc, PhD 
 

ȈĲȚȢ ıȪȖȤȡȠȞİȢ țȠȚȞȦȞȓİȢ Ș İȡȖĮıȓĮ ĮʌȠĲİȜİȓ ȑȞĮ ıȘȝĮȞĲȚțȩ țȠȝȝȐĲȚ ĲȘȢ ȗȦȒȢ 
ĲȦȞ ʌİȡȚııȩĲİȡȦȞ ĮȞșȡȫʌȦȞ, ȐȡȡȘțĲĮ ıȣȞįİįİȝȑȞȠ ȝİ ĲȘȞ ȣȖİȓĮ ĲȠȣȢ. ȀĮĲĮȡȤȒȞ ĲȠ 
İʌȓʌİįȠ ĲȘȢ ȣȖİȓĮȢ İȞȩȢ ĮĲȩȝȠȣ İʌȘȡİȐȗİȚ ĲȘȞ ȚțĮȞȩĲȘĲȐ ĲȠȣ ȞĮ ĮʌĮıȤȠȜȘșİȓ Ȓ ȩȤȚ ıİ 
ıȣȖțİțȡȚȝȑȞİȢ șȑıİȚȢ İȡȖĮıȓĮȢ. ȉĮ ʌȡȠȕȜȒȝĮĲĮ ȣȖİȓĮȢ İȞȩȢ ĮĲȩȝȠȣ įȘȜĮįȒ, ȝʌȠȡİȓ ȞĮ 
ĮʌȠĲİȜȠȪȞ ĲȣʌȚțȩ Ȓ ȠȣıȚĮıĲȚțȩ İȝʌȩįȚȠ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮȞȐȜȘȥȘ ıȣȖțİțȡȚȝȑȞȦȞ İȡȖĮıȚĮțȫȞ 
țĮșȘțȩȞĲȦȞ. 

Ǿ İȡȖĮıȓĮ ıȣȝȕȐȜȜİȚ ıĲȘȞ ʌȡȠĮȖȦȖȒ ĲȘȢ ȕȚȠȜȠȖȚțȒȢ, ȥȣȤȚțȒȢ, ʌȞİȣȝĮĲȚțȒȢ țĮȚ 
țȠȚȞȦȞȚțȒȢ İȣİȟȓĮȢ, įȘȜĮįȒ ȣʌȩ ʌȡȠȨʌȠșȑıİȚȢ, İȓȞĮȚ ʌĮȡȐȖȠȞĲĮȢ ʌȠȣ ʌȡȠȐȖİȚ ĲȘȞ 
ȣȖİȓĮ. Ǿ ĮȞİȡȖȓĮ Įʌȩ ĲȘȞ ȐȜȜȘ ȑȤİȚ ȕȡİșİȓ ȩĲȚ ĮȣȟȐȞİȚ ĲȘ ȞȠıȘȡȩĲȘĲĮ  țĮȚ ĲȘ 
șȞȘıȚȝȩĲȘĲĮ.  

ȊʌȐȡȤİȚ ȩȝȦȢ țĮȚ Ș ȐȜȜȘ ȩȥȘ ĲȠȣ ȓįȚȠȣ ȞȠȝȓıȝĮĲȠȢ... Ǿ İȡȖĮıȓĮ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ 
ȝİȚȫıİȚ ĲȠ İʌȓʌİįȠ ĲȘȢ ȣȖİȓĮȢ ĲȦȞ İȡȖĮȗȠȝȑȞȦȞ. Ǿ ȕȜĮʌĲȚțȒ İʌȓįȡĮıȘ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ 
ıĲȘȞ ȣȖİȓĮ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ĮĳȠȡȐ ıĲȘȞ ʌȡȩțȜȘıȘ ȠȟİȓĮȢ Ȓ ȤȡȩȞȚĮȢ ȕȚȠȜȠȖȚțȒȢ ȕȜȐȕȘȢ ıĲȠȞ 
ĮȞșȡȫʌȚȞȠ ȠȡȖĮȞȚıȝȩ, įȘȜĮįȒ İȡȖĮĲȚțȠȪ ĮĲȣȤȒȝĮĲȠȢ Ȓ İʌĮȖȖİȜȝĮĲȚțȒȢ ĮıșȑȞİȚĮȢ.  Ȃİ 
ȕȐıȘ ĲȠ ȐȡșȡȠ 1 ĲȠȣ ȞȩȝȠȣ 551/1915 ȦȢ İȡȖĮĲȚțȩ ĮĲȪȤȘȝĮ ȤĮȡĮțĲȘȡȓȗİĲĮȚ ĲȠ «ĮĲȪȤȘȝĮ 
Įʌȩ ȕȓĮȚȠ ıȣȝȕȐȞ, ʌȠȣ İʌȒȜșİ ıİ İȡȖȐĲȘ Ȓ ȣʌȐȜȜȘȜȠ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ Ȓ 
İȟ ĮĳȠȡȝȒȢ ĮȣĲȒȢ». ǲțĲȠĲİ Ș ȑȞȞȠȚĮ ĲȠȣ İȡȖĮĲȚțȠȪ ĮĲȣȤȒȝĮĲȠȢ ȑȤİȚ įȚİȣȡȣȞșİȓ Įʌȩ ĲȘ 
ȞȠȝȠȜȠȖȓĮ țĮȚ İȡȖĮĲȚțȩ ĮĲȪȤȘȝĮ șİȦȡİȓĲĮȚ țȐșİ ĮĲȪȤȘȝĮ ʌȠȣ İʌȑȡȤİĲĮȚ ȩȤȚ ȝȩȞȠ ĲȘȞ 
ȫȡĮ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ țĮȚ ıĲȠȞ ĲȩʌȠ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ, ĮȜȜȐ țĮȚ țĮĲȐ ĲȘ ıȣȞȒșȘ ȝİĲȐȕĮıȘ Įʌȩ 
țĮȚ ʌȡȠȢ ĲȘȞ İȡȖĮıȓĮ. ȉȠ İȡȖĮĲȚțȩ ĮĲȪȤȘȝĮ ʌȡȠȨʌȠșȑĲİȚ ĲȘȞ ʌȡȩțȜȘıȘ ȕȜȐȕȘȢ ıĲȠȞ 
ȠȡȖĮȞȚıȝȩ țĮȚ ĲȘȞ ȪʌĮȡȟȘ İȞȩȢ İȟȦĲİȡȚțȠȪ ʌĮȡȐȖȠȞĲĮ ʌȠȣ İʌȑįȡĮıİ țĮĲȐ ĲȡȩʌȠ ȠȟȪ. 
ȀȐșİ ȠȟİȓĮ İʌȚįİȓȞȦıȘ ĲȘȢ ȣȖİȓĮȢ, ıȣȞİʌİȓĮ ȣʌȑȡȝİĲȡȘȢ ʌȡȠıʌȐșİȚĮȢ Ȓ ĮıȣȞȒșȦȢ 
įȣıȝİȞȫȞ ıȣȞșȘțȫȞ İȡȖĮıȓĮȢ, İʌȓıȘȢ șİȦȡİȓĲĮȚ İȡȖĮĲȚțȩ ĮĲȪȤȘȝĮ. ȅȚ İʌĮȖȖİȜȝĮĲȚțȑȢ 
ĮıșȑȞİȚİȢ İȓȞĮȚ ȠȚ ĮıșȑȞİȚİȢ ʌȠȣ ʌȡȠțĮȜȠȪȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȚȢ ıȣȞșȒțİȢ İȡȖĮıȓĮȢ țĮȚ İȓȞĮȚ 
ĮʌȠĲȑȜİıȝĮ țĮĲȐ ȕȐıȘ ȤȡȩȞȚĮȢ ȑțșİıȘȢ ıİ ȑȞĮȞ ȕȜĮʌĲȚțȩ İʌĮȖȖİȜȝĮĲȚțȩ ʌĮȡȐȖȠȞĲĮ. 
ȅȚ İʌĮȖȖİȜȝĮĲȚțȑȢ ĮıșȑȞİȚİȢ ıİ ĮȞĲȓșİıȘ ȝİ ĲȠ İȡȖĮĲȚțȩ ĮĲȪȤȘȝĮ įİȞ ȤĮȡĮțĲȘȡȓȗȠȞĲĮȚ 
Įʌȩ ĮȚĳȞȓįȚĮ İȝĳȐȞȚıȘ. ȅ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıȝȩȢ İȞȩȢ ȞȠıȒȝĮĲȠȢ ȦȢ İʌĮȖȖİȜȝĮĲȚțȠȪ, 
ıȣȞİʌȐȖİĲĮȚ ĲȘȞ ĮʌȠȗȘȝȓȦıȘ ĲȠȣ șȪȝĮĲȠȢ țĮĲ’ ĮȞĲȚıĲȠȚȤȓĮ ȝİ ĲĮ İȡȖĮĲȚțȐ ĮĲȣȤȒȝĮĲĮ 
(Ȇİȡȓ ĮȞĲȚțĮĲĮıĲȐıİȦȢ ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 40 ĲȠȣ ȀĮȞȠȞȚıµȠȪ ǹıșİȞİȓĮȢ ĲȠȣ ǿ.Ȁ.ǹ., ĭǼȀ 
132/Ǻ/12-2-79). 
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ǼʌȚʌȜȑȠȞ Ș İȡȖĮıȓĮ, ĮȞȐȜȠȖĮ ȝİ ĲȘ ĳȪıȘ ĲȘȢ, İʌȚȕĮȡȪȞİȚ țȐʌȠȚİȢ ȜİȚĲȠȣȡȖȓİȢ 
ĲȠȣ ĮȞșȡȫʌȚȞȠȣ ȠȡȖĮȞȚıȝȠȪ ȝİ ıȣȞȑʌİȚĮ ĲȘȞ ʌȡȩȦȡȘ ȖȒȡĮȞıȒ ĲȠȣ. ǼȞįİȚțĲȚțȐ șĮ 
ȝʌȠȡȠȪıĮȝİ ȞĮ ĮȞĮĳȑȡȠȣȝİ ĲȘ ĳșȠȡȐ țĮȚ ȖȒȡĮȞıȘ ĲȠȣ ȝȣȠıțİȜİĲȚțȠȪ ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ 
Įʌȩ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ȤİȚȡȦȞĮțĲȚțȫȞ İȡȖĮıȚȫȞ, ĲȘ ȖȒȡĮȞıȘ ĲȠȣ įȑȡȝĮĲȠȢ ıİ ĮȖȡȩĲİȢ țĮȚ 
ĲȘȞ ĮȜȜȠȓȦıȘ ĲȘȢ ȩȡĮıȘȢ ıİ ȩıȠȣȢ İțĲȓșİȞĲĮȚ ıİ ȘȜȚĮțȒ Ȓ ȐȜȜȘ ĮțĲȚȞȠȕȠȜȓĮ. Ǿ İȡȖĮıȓĮ 
İʌȓıȘȢ, ıȣȝȕȐȜȜİȚ ıĲȘȞ İȝĳȐȞȚıȘ ȞȠıȘȝȐĲȦȞ ʌȠȣ įİȞ ȠĳİȓȜȠȞĲĮȚ ĮʌȠțȜİȚıĲȚțȐ ıĲȘȞ 
İȡȖĮıȓĮ, ĮȜȜȐ Ș İȡȖĮıȓĮ įȚİȣțȠȜȪȞİȚ ĲȘȞ İȝĳȐȞȚıȘ ĲȠȣȢ, ȩʌȦȢ ȞȠıȒȝĮĲĮ ĲȠȣ 
țȣțȜȠĳȠȡȚțȠȪ Ȓ ĲȠȣ ʌİʌĲȚțȠȪ ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ. Ǿ İȡȖĮıȓĮ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ȑȤİȚ ıȘȝĮȞĲȚțȑȢ 
įȣıȝİȞİȓȢ İʌȚʌĲȫıİȚȢ țĮȚ ıĲȘȞ ȥȣȤȚțȒ ȣȖİȓĮ ĲȦȞ İȡȖĮȗȠȝȑȞȦȞ. ȉȠ İʌĮȖȖİȜȝĮĲȚțȩ 
ıĲȡİȢ, Ș İʌĮȖȖİȜȝĮĲȚțȒ İȟȠȣșȑȞȦıȘ, ȠȚ ıȣȞĮȚıșȘȝĮĲȚțȑȢ įȚĮĲĮȡĮȤȑȢ țĮȚ ĲĮ 
ȥȣȤȠĲȡĮȣȝĮĲȚțȐ İʌİȚıȩįȚĮ ıȣȞșȑĲȠȣȞ ĲȘȞ ȥȣȤȠʌĮșȠȜȠȖȓĮ ʌȠȣ ıȤİĲȓȗİĲĮȚ ȝİ ĲȘȞ 
İȡȖĮıȓĮ. 

ȆȠȚȠȢ İȓȞĮȚ Ƞ ȜȩȖȠȢ ȞĮ ȣʌȐȡȤİȚ ʌȜĮȓıȚȠ įȚĮıĳȐȜȚıȘȢ ȣȖȚİȚȞȒȢ țĮȚ ĮıĳȐȜİȚĮȢ ıĲȘȞ 
İȡȖĮıȓĮ; ȆȑȡĮ Įʌȩ ĲȠ ʌȡȠĳĮȞȑȢ ȩĳİȜȠȢ ȖȚĮ ĲȠȣȢ İȡȖĮȗȩȝİȞȠȣȢ, ȣʌȐȡȤȠȣȞ 
ĮȞĮȝİȞȩȝİȞĮ ȠĳȑȜȘ ȖȚĮ ĲȠȣȢ İȡȖȠįȩĲİȢ, ĮȜȜȐ țĮȚ ĲȠ İȣȡȪĲİȡȠ țȠȚȞȦȞȚțȩ ıȪȞȠȜȠ. Ǿ 
İʌȚįȓȦȟȘ įȚĮȝȩȡĳȦıȘȢ țĮĲȐȜȜȘȜȦȞ ıȣȞșȘțȫȞ ȣȖȚİȚȞȒȢ țĮȚ ĮıĳȐȜİȚĮȢ ıĲȘ İȡȖĮıȓĮ 
ȕĮıȓȗİĲĮȚ ıİ ĲȡİȚȢ ȐȟȠȞİȢ: ıĲȘȞ ȘșȚțȒ, ıĲȠȞ ȞȩȝȠ țĮȚ ıĲȠ ȠȚțȠȞȠȝȚțȩ ȩĳİȜȠȢ.   

ȈĲȚȢ ȝȑȡİȢ ȝĮȢ Ș İʌȚȤİȓȡȘıȘ įİȞ İȓȞĮȚ ĮʌȜȐ İȡȖĮȜİȓȠ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ ʌȜȠȪĲȠȣ, ĮȜȜȐ 
ĮȞĲĮȜȜȐııİȚ İʌȚȡȡȠȑȢ ȝİ ȝȚĮ ıİȚȡȐ Įʌȩ İȝʌȜİțȩȝİȞȠȣȢ, ȩʌȦȢ İȓȞĮȚ ȠȚ İȡȖĮȗȩȝİȞȠȚ, ȠȚ 
ʌȡȠȝȘșİȣĲȑȢ, ȠȚ țĮĲĮȞĮȜȦĲȑȢ, ȠȚ ĮȞĲĮȖȦȞȚıĲȑȢ, Ș ĲȠʌȚțȒ țȠȚȞȩĲȘĲĮ, Ș İȣȡȪĲİȡȘ 
țȠȚȞȦȞȓĮ. ȀĮșȑȞĮȢ Įʌȩ ĮȣĲȠȪȢ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ȑȤİȚ İȞįȚĮĳȑȡȠȞ ȖȚĮ ĲȘ įȚĮıĳȐȜȚıȘ ĲȘȢ ȣȖİȓĮȢ 
ĲȦȞ İȡȖĮȗȠȝȑȞȦȞ. ǳįȘ Įʌȩ ĲȠ 1953 ĮȞĮȗȘĲİȓĲĮȚ Ș țȠȚȞȦȞȚțȒ  İȣșȪȞȘ ĲȠȣ İʌȚȤİȚȡȘȝĮĲȓĮ. 
Ǿ İĲĮȚȡȚțȒ țȠȚȞȦȞȚțȒ İȣșȪȞȘ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮʌȠįȓįİȚ ıĲȘȞ İʌȚȤİȓȡȘıȘ ȑȞĮ įȣȞĮĲȩ țĮȚ 
ıĮĳȒ țȠȚȞȦȞȚțȩ ȡȩȜȠ. H İĲĮȚȡȚțȒ țȠȚȞȦȞȚțȒ İȣșȪȞȘ İȓȞĮȚ Ș ıȣȞİȤȒȢ įȑıȝİȣıȘ ĲȘȢ 
İʌȚȤİȓȡȘıȘȢ ȞĮ ıȣȝʌİȡȚĳȑȡİĲĮȚ ȘșȚțȐ țĮȚ ȞĮ ıȣȝȕȐȜȜİȚ ıĲȘȞ ȠȚțȠȞȠȝȚțȒ ĮȞȐʌĲȣȟȘ, 
ȕİȜĲȚȫȞȠȞĲĮȢ ĲȘȞ ʌȠȚȩĲȘĲĮ ȗȦȒȢ ĲȠȣ ĮȞșȡȫʌȚȞȠȣ įȣȞĮȝȚțȠȪ ĲȘȢ țĮȚ ĲȦȞ ȠȚțȠȖİȞİȚȫȞ 
ĲȠȣȢ, ȩʌȦȢ țĮȚ ĲȘȢ ĲȠʌȚțȒȢ țȠȚȞȩĲȘĲĮȢ țĮȚ ĲȘȢ țȠȚȞȦȞȓĮȢ ȦȢ ıȣȞȩȜȠȣ. Ǿ ȣȚȠșȑĲȘıȘ 
ȝȑĲȡȦȞ ȣȖȚİȚȞȒȢ țĮȚ ĮıĳȐȜİȚĮȢ ıĲȘȞ İȡȖĮıȓĮ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ įȘȝȚȠȣȡȖȒıİȚ șİĲȚțȩ țȠȚȞȦȞȚțȩ 
țȜȓȝĮ, ȞĮ įȚĮĳȣȜȐȟİȚ ĲȘȞ ȠȝĮȜȒ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ ȝȚĮȢ İʌȚȤİȓȡȘıȘȢ, ȞĮ ĲȘȞ ĮȞĮįİȓȟİȚ ıĲȘȞ 
țȠȚȞȦȞȓĮ țĮȚ ȞĮ ıȣȝȕȐȜȜİȚ ıĲȘȞ ĮȪȟȘıȘ ĲȘȢ ʌĮȡĮȖȦȖȚțȩĲȘĲȐȢ ĲȘȢ. 

ȈȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠȞ ȆĮȖțȩıȝȚȠ ȅȡȖĮȞȚıȝȩ ȊȖİȓĮȢ, Ș ȣȖȚİȚȞȒ țĮȚ ĮıĳȐȜİȚĮ ıĲȘȞ 
İȡȖĮıȓĮ ıĲȠȤİȪİȚ ıĲȘ įȚĮĲȒȡȘıȘ ĲȘȢ ȣȖİȓĮȢ țĮȚ İȡȖĮıȚĮțȒȢ ȚțĮȞȩĲȘĲĮȢ ĲȦȞ 
İȡȖĮȗȠȝȑȞȦȞ, ıĲȘ ȕİȜĲȓȦıȘ ĲȦȞ ıȣȞșȘțȫȞ İȡȖĮıȓĮȢ țĮȚ ĲȠȣ İȡȖĮıȚĮțȠȪ 
ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ, ȫıĲİ ȞĮ İȓȞĮȚ ıȣȝȕĮĲȩ ȝİ ĲȠȣȢ țĮȞȩȞİȢ ȣȖȚİȚȞȒȢ țĮȚ ĮıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ ȞĮ 
ıȣȝȕȐȜȜİȚ ıĲȘȞ ĮȞȐʌĲȣȟȘ ıȤİĲȚțȒȢ țȠȣȜĲȠȪȡĮȢ. ȈȒȝİȡĮ, ıİ ȩȜİȢ ĲȚȢ ĮȞİʌĲȣȖȝȑȞİȢ 
ȤȫȡİȢ, Ș ȣȖȚİȚȞȒ țĮȚ ĮıĳȐȜİȚĮ ıĲȘȞ İȡȖĮıȓĮ İȓȞĮȚ ȞȠȝȚțȐ șİıȝȠșİĲȘȝȑȞİȢ. Ǿ ʌȡȠĮȖȦȖȒ 
ĲȠȣȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮʌȠĲİȜİȓ ʌȡȠĲİȡĮȚȩĲȘĲĮ ĲȦȞ șİıȝȚțȫȞ ȠȡȖȐȞȦȞ, ĲȦȞ İʌȚȤİȚȡȒıİȦȞ țĮȚ 
ĲȦȞ ȠȡȖĮȞȚıȝȫȞ, țĮșȫȢ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ İʌĮȖȖİȜȝĮĲȚțȒ  İȞĮıȤȩȜȘıȘ ĮȞȐȜȠȖĮ ȝİ  ĲȘ  
ĳȪıȘ  ĲȘȢ  țĮȚ ĲȠ  ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ ıĲȠ ȠʌȠȓȠ ʌȡĮȖȝĮĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ, ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ıȣȞİʌȐȖİĲĮȚ 
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ȕȜĮȕİȡȒ İʌȓįȡĮıȘ ıĲȘȞ ȣȖİȓĮ ĲȦȞ İȡȖĮȗȠȝȑȞȦȞ. ȀȡȓȞİĲĮȚ ĮȞĮȖțĮȓĮ Ș įȚĮıĳȐȜȚıȘ ĲȠȣ 
įȚțĮȚȫȝĮĲȠȢ ıĲȘȞ İȡȖĮıȓĮ ȖȚĮ ȩȜȠȣȢ ĲȠȣȢ ʌȠȜȓĲİȢ ȝİ ʌĮȡȐȜȜȘȜȠ ıȤİįȚĮıȝȩ ĲȦȞ 
țĮĲȐȜȜȘȜȦȞ ʌȠȜȚĲȚțȫȞ țĮȚ ĲȘ ȜȒȥȘ ȝȑĲȡȦȞ ȫıĲİ ȞĮ țĮĲȠȤȣȡȫȞİĲĮȚ țĮȚ ĲȠ įȚțĮȓȦȝĮ ȖȚĮ 
ĮıĳȐȜİȚĮ țĮȚ ȣȖȚİȚȞȒ ıĲȘȞ İȡȖĮıȓĮ. ǳįȘ Įʌȩ ĲȘ įİțĮİĲȓĮ ĲȠȣ 1980 įȚĮȝȠȡĳȫȞȠȞĲĮȚ 
İȣȡȦʌĮȧțȑȢ ʌȠȜȚĲȚțȑȢ ȖȚĮ ĲȘ ȕİȜĲȓȦıȘ ĲȘȢ ȣȖİȓĮȢ țĮȚ ĲȘȢ ĮıĳȐȜİȚĮȢ ıĲȘȞ İȡȖĮıȓĮ. 
ȈȣȖțİțȡȚȝȑȞĮ, ĲȩĲİ  țĮșȠȡȓıĲȘțĮȞ İȜȐȤȚıĲĮ ʌȡȩĲȣʌĮ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ĲȦȞ 
İȡȖĮȗȠȝȑȞȦȞ. ȉĮ ʌȡȩĲȣʌĮ ĮȣĲȐ İȓȤĮȞ ĮȞĮȖțĮıĲȚțȩ ȤĮȡĮțĲȒȡĮ ȖȚĮ țȐșİ ȤȫȡĮ, įȓȞȠȞĲĮȢ 
ȩȝȦȢ ĲȘ įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ ıĲĮ țȡȐĲȘ ȝȑȜȘ ȞĮ įȚĮĲȘȡȠȪȞ Ȓ ȞĮ șİıʌȓȗȠȣȞ ĮȣıĲȘȡȩĲİȡĮ ȝȑĲȡĮ. 
ȉȠȞ ǿȠȪȞȚȠ ĲȠȣ 2009 ȣʌİȖȡȐĳȘ ıȣȝĳȦȞȓĮ ȝİĲĮȟȪ ĲȦȞ țȠȚȞȦȞȚțȫȞ İĲĮȓȡȦȞ ıȤİĲȚțȐ ȝİ 
ĲȘȞ ʌȡȩȜȘȥȘ ĲȡĮȣȝĮĲȚıȝȫȞ Įʌȩ ĮȚȤȝȘȡȐ ĮȞĲȚțİȓȝİȞĮ ıĲȠȣȢ ȤȫȡȠȣȢ ʌĮȡȠȤȒȢ 
ȣʌȘȡİıȚȫȞ ȣȖİȓĮȢ. ȆȡȠțİȚȝȑȞȠȣ ȞĮ įȚĮıĳĮȜȚıĲȠȪȞ ȠȚ țĮĲȐȜȜȘȜİȢ ıȣȞșȒțİȢ İȡȖĮıȓĮȢ 
ȕĮıȚțȩȢ İȓȞĮȚ Ƞ ȡȩȜȠȢ ĲȘȢ ʌȠȜȚĲİȓĮȢ, ĲȦȞ İȡȖȠįȠĲȫȞ țĮȚ ĲȦȞ İȡȖĮȗȠȝȑȞȦȞ. ȅȚ 
İȞįȚĮĳİȡȩȝİȞȠȚ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İțʌȜȘȡȫȞȠȣȞ ĲȚȢ ȣʌȠȤȡİȫıİȚȢ, ʌȠȣ ĮʌȠȡȡȑȠȣȞ Įʌȩ ĲȠ ȡȩȜȠ 
ĲȠȣȢ ʌȡȠțİȚȝȑȞȠȣ ȞĮ įȚĮıĳĮȜȚıĲİȓ Ș ȕİȜĲȓȦıȘ ĲȦȞ ıȣȞșȘțȫȞ ȣȖȚİȚȞȒȢ țĮȚ ĮıĳȐȜİȚĮȢ.  

Ǿ įȚĮıĳȐȜȚıȘ ĲȘȢ ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ țĮȚ Ș İʌȓĲİȣȟȘ ĲȦȞ ȕȑȜĲȚıĲȦȞ ıȣȞșȘțȫȞ ȣȖİȓĮȢ țĮȚ 
ĮıĳĮȜİȓĮȢ ĮȞĮȝȑȞİĲĮȚ ȞĮ ıȣȝȕȐȜİȚ ıİ ıȘȝĮȞĲȚțȩ ȑȜİȖȤȠ ĲȠȣ țȩıĲȠȣȢ ʌȠȣ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ 
ʌȡȠțȪȥİȚ Įʌȩ İʌĮȖȖİȜȝĮĲȚțȩ ĮĲȪȤȘȝĮ Ȓ ȞȩıȘȝĮ. ȉȠ țȩıĲȠȢ ĮȣĲȩ ĮĳȠȡȐ ĲȩıȠ ĲȠȞ ȓįȚȠ 
ĲȠȞ İȡȖĮȗȩȝİȞȠ țĮȚ ĲȘȞ ȠȚțȠȖȑȞİȚȐ ĲȠȣ, ȩıȠ țĮȚ ĲȠȞ İȡȖȠįȩĲȘ țĮȚ ĲȘȞ țȠȚȞȦȞȓĮ ȝİ ȐȝİıȠ 
Ȓ ȑȝȝİıȠ ĲȡȩʌȠ. ȉȠ țȩıĲȠȢ ȖȚĮ ĲȠȞ İȡȖĮȗȩȝİȞȠ țĮȚ ĲȘȞ ȠȚțȠȖȑȞİȚȐ ĲȠȣ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ 
ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİȚ ʌȑȡĮ Įʌȩ ĲȘȞ İʌȚȕȐȡȣȞıȘ ĲȘȢ ȣȖİȓĮȢ ĲȠȣ, ȠȚțȠȞȠȝȚțȑȢ Ȓ țĮȚ ȥȣȤȠȜȠȖȚțȑȢ 
ʌȡȠİțĲȐıİȚȢ. Ȉİ İʌȓʌİįȠ țȠȚȞȦȞȓĮȢ țĮȚ İȡȖȠįȩĲȘ Ș İʌȑȞįȣıȘ ıĲȘȞ ȣȖİȓĮ țĮȚ ĮıĳȐȜİȚĮ 
ıĲȠ ȤȫȡȠ İȡȖĮıȓĮȢ, ıȣȝȕȐȜȜİȚ ıĲȘ ȝİȓȦıȘ ĲȠȣ țȩıĲȠȣȢ ʌİȡȓșĮȜȥȘȢ, ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘȢ 
țĮȚ ĮʌȠȗȘȝȓȦıȘȢ ĲȠȣ İȡȖĮȗȩȝİȞȠȣ, ȩʌȦȢ İʌȓıȘȢ țĮȚ ĲȠȣ țȩıĲȠȣȢ ȖȚĮ ȞȠȝȚțȑȢ 
ȣʌȘȡİıȓİȢ. ǹȞĮȝȑȞİĲĮȚ İʌȚʌȜȑȠȞ ʌİȡȚȠȡȚıȝȩȢ ĲȠȣ țȩıĲȠȣȢ Įʌȩ ʌȚșĮȞȒ ȝİȓȦıȘ ĲȘȢ 
ʌĮȡĮȖȦȖȚțȩĲȘĲĮȢ, Įʌȩ ȤĮȝȑȞİȢ ȘȝȑȡİȢ İȡȖĮıȓĮȢ, ȜȩȖȦ ĲȦȞ ĮȞĮȡȡȦĲȚțȫȞ ĮįİȚȫȞ țĮȚ 
Įʌȩ ĲȘȞ İțʌĮȓįİȣıȘ țĮȚ ĮʌĮıȤȩȜȘıȘ ĮȞĮʌȜȘȡȦĲȒ Ȓ ĮȞĲȚțĮĲĮıĲȐĲȘ.  

ǼȚįȚțȐ ȖȚĮ ĲĮ ȞȠıȠțȠȝİȓĮ, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ȑȡİȣȞİȢ, ĮȞĮȝȑȞİĲĮȚ ȞĮ ıȘȝİȚȦșİȓ 
ĮʌȩıȕİıȘ ĲȘȢ įĮʌȐȞȘȢ İțʌĮȓįİȣıȘȢ ĲȠȣ ȞȠıȘȜİȣĲȚțȠȪ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ țĮȚ ʌĮȡȠȤȒȢ ĲȦȞ 
țĮĲȐȜȜȘȜȦȞ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ İȟȠʌȜȚıȝȠȪ, ȝȑıȦ ĲȘȢ ȝİȓȦıȘȢ ĲȠȣ țȩıĲȠȣȢ ĲȦȞ 
ĮʌȠȗȘȝȚȫıİȦȞ, ıİ ȕȐșȠȢ įȪȠ Ȓ ĲȡȚȫȞ İĲȫȞ.  

ȆȜȘȞ ĲȦȞ ʌȜİȠȞİțĲȘȝȐĲȦȞ ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡșȘțĮȞ țĮȚ ĮĳȠȡȠȪȞ ıİ ʌȡȠĮȖȦȖȒ ĲȘȢ 
ȣȖİȓĮȢ țĮȚ ĲȘȢ ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ ȗȦȒȢ ĲȦȞ İȡȖĮȗȠȝȑȞȦȞ țĮȚ ıİ ȝİȓȦıȘ ĲȠȣ țȩıĲȠȣȢ, Ș 
įȚĮıĳȐȜȚıȘ ĲȘȢ ȣȖȚİȚȞȒȢ țĮȚ ĮıĳȐȜİȚĮȢ ıĲȠ ȤȫȡȠ İȡȖĮıȓĮȢ ʌȡȠȦșİȓ ĲȘ ıȣȞȠȜȚțȒ 
ĮȞĮȕȐșȝȚıȘ ĲȠȣ İȡȖĮıȚĮțȠȪ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ țĮȚ ĲȘ ȕİȜĲȓȦıȘ ĲȘȢ ĲİȤȞȠȖȞȦıȓĮȢ țĮȚ ĲȠȣ 
İʌĮȖȖİȜȝĮĲȚıȝȠȪ ĲȠȣ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ. ǹȞĮȝȑȞİĲĮȚ ȕİȜĲȓȦıȘ ĲȘȢ ʌĮȡĮȖȦȖȚțȒȢ įȚĮįȚțĮıȓĮȢ 
țĮȚ ĲȘȢ ĮʌȩįȠıȘȢ ĲȦȞ İȡȖĮȗȠȝȑȞȦȞ, ȝİ İȞȓıȤȣıȘ ĲȠȣ ȘșȚțȠȪ ĲȠȣȢ țĮȚ ĲȘȢ įȚȐșİıȘȢ 
«ıȣȝʌȩȡİȣıȒȢ» ĲȠȣȢ ȝİ ĲȘ «ĳȚȜȚțȒ» ȖȚ’ ĮȣĲȠȪȢ İʌȚȤİȓȡȘıȘ.  
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ǹȢ ʌȐȡȠȣȝİ ȩȝȦȢ ĲĮ ʌȡȐȖȝĮĲĮ Įʌȩ ĲȘȞ ĮȡȤȒ.... ǹȞĮĳȠȡȐ ıĲȘȞ İʌȓįȡĮıȘ ĲȘȢ 
İȡȖĮıȓĮȢ ıĲȘȞ ȣȖİȓĮ ȑȤİȚ ȒįȘ țĮĲĮȖȡĮĳİȓ ĲȠ 1700 ʌȋ ıĲȠȞ ĮȡȤĮȓȠ ĮȚȖȣʌĲȚĮțȩ 
ȤİȚȡȠȣȡȖȚțȩ ʌȐʌȣȡȠ ĲȠȣ Edwin Smith. ǼʌȓıȘȢ, Ƞ ǿʌʌȠțȡȐĲȘȢ (460-370 ʌȋ) İȓȤİ 
ĮȞĮȖȞȦȡȓıİȚ ĲȘ ȕȜĮʌĲȚțȒ İʌȓįȡĮıȘ ĲȠȣ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ țĮȚ ıȣȖțİțȡȚȝȑȞĮ ĲȠȣ ĮȑȡĮ țĮȚ 
ĲȠȣ ȞİȡȠȪ ıĲȘȞ ȣȖİȓĮ. ȅȚ ʌȡȫĲİȢ ĮȞĮĳȠȡȑȢ İʌĮȖȖİȜȝĮĲȚțȫȞ ȞȠıȘȝȐĲȦȞ ȑȖȚȞĮȞ Įʌȩ ĲȠȞ 
Agricola țĮȚ ĲȠȞ ȆĮȡȐțİȜıȠ ĲȠȞ 16Ƞ ĮȚȫȞĮ. 100 ȤȡȩȞȚĮ ĮȡȖȩĲİȡĮ ıĲȠ ıȪȖȖȡĮȝȝȐ ĲȠȣ 
«De Morbis Artificum Diatriba» Ƞ Ramazzini  ʌİȡȚȑȖȡĮȥİ ȠȡȚıȝȑȞĮ İʌĮȖȖİȜȝĮĲȚțȐ 
ȞȠıȒȝĮĲĮ țĮȚ ĲȩȞȚıİ ĲȠ ȡȩȜȠ ĲȠȣ İʌĮȖȖİȜȝĮĲȚțȠȪ ȚıĲȠȡȚțȠȪ. Ǿ ȕȚȠȝȘȤĮȞȚțȒ İʌĮȞȐıĲĮıȘ 
ʌȠȣ ĮțȠȜȠȪșȘıİ țĮȚ Ș įȚȩȖțȦıȘ ĲȠȣ İȟȠȡȣțĲȚțȠȪ ʌȡȦĲȠȖİȞȠȪȢ ĲȠȝȑĮ ĮȪȟȘıĮȞ 
įȡĮȝĮĲȚțȐ ĲĮ İʌĮȖȖİȜȝĮĲȚțȐ ȞȠıȒȝĮĲĮ ʌȠȣ įȚĮȤȡȠȞȚțȐ ĮȞĮȖȞȦȡȓȗȠȞĲĮȚ. ȍıĲȩıȠ, ȠȚ 
İʌĮȖȖİȜȝĮĲȚțȑȢ ĮıșȑȞİȚİȢ ĮȞĮȖȞȦȡȓȗȠȞĲĮȚ țĮȚ ĮʌȠȗȘȝȚȫȞȠȞĲĮȚ ĮȡțİĲȐ ȤȡȩȞȚĮ ĮȡȖȩĲİȡĮ, 
ȝİ ĲȘȞ ĮȞȐʌĲȣȟȘ ĲȦȞ ĮıĳĮȜȚıĲȚțȫȞ ıȣıĲȘȝȐĲȦȞ, ıĲȚȢ ĮȡȤȑȢ ĲȠȣ İȚțȠıĲȠȪ ĮȚȫȞĮ. To 
1925 ĲȠ ǻȚİșȞȑȢ īȡĮĳİȓȠ ǼȡȖĮıȓĮȢ İțįȓįİȚ ĲȠȞ ʌȡȫĲȠ țĮĲȐȜȠȖȠ İʌĮȖȖİȜȝĮĲȚțȫȞ 
ȞȩıȦȞ, ʌȠȣ ȑțĲȠĲİ ıȣȞİȤȫȢ İʌȚțĮȚȡȠʌȠȚİȓĲĮȚ.  

ȉĮ İȡȖĮĲȚțȐ ĮĲȣȤȒȝĮĲĮ țĮȚ ȠȚ İʌĮȖȖİȜȝĮĲȚțȑȢ ĮıșȑȞİȚİȢ ĮȞĮȖȞȦȡȓȗȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠ 
ǼȜȜȘȞȚțȩ ǻȓțĮȚȠ ȦȢ įȚĮțȡȚĲȑȢ țĮĲĮıĲȐıİȚȢ ȑȞĮȞĲȚ ĲȘȢ țȠȚȞȒȢ ȞȩıȠȣ Ȓ ĲȠȣ ȝȘ İȡȖĮĲȚțȠȪ 
ĮĲȣȤȒȝĮĲȠȢ, ȝİ İȣİȡȖİĲȚțȩĲİȡȘ ĮȞĲȚȝİĲȫʌȚıȘ ĲȠȣ șȪȝĮĲȠȢ ĲȩıȠ ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȘȞ 
ĮʌȠȗȘȝȓȦıȘ ĲȦȞ ȘȝİȡĮȡȖȚȫȞ, ȩıȠ țĮȚ ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠȣıȓĮȢ ĲȠȣ Įʌȩ ĲȘȞ 
İȡȖĮıȓĮ, ȜȩȖȦ ĲȘȢ ʌȡȠțȜȘșİȓıĮȢ ȕȜȐȕȘȢ. ȉȠ ȚıȤȪȠȞ ȞȠȝȚțȩ ʌȜĮȓıȚȠ ȠȡȓȗİȚ ȦȢ 
İȡȖȠįȠĲȚțȒ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ ĲȘ ȜȒȥȘ ĲȦȞ țĮĲȐȜȜȘȜȦȞ ȝȑĲȡȦȞ ȖȚĮ ĲȘ  ȕİȜĲȓȦıȘ ĲȘȢ 
ĮıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ ĲȘȢ ȣȖİȓĮȢ țĮĲȐ ĲȘȞ İȡȖĮıȓĮ, ĲȘȞ ȪʌĮȡȟȘ ȝİȜȑĲȘȢ İțĲȓȝȘıȘȢ ĲȘȢ 
İʌĮȖȖİȜȝĮĲȚțȒȢ İʌȚțȚȞįȣȞȩĲȘĲĮȢ ȖȚĮ țȐșİ șȑıȘ İȡȖĮıȓĮȢ țĮȚ ĲȘ įȚĮȤİȓȡȚıȘ ĲȦȞ țȚȞįȪȞȦȞ 
ȝİ ıțȠʌȩ ĲȘȞ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ĲȦȞ İȡȖĮȗȠȝȑȞȦȞ. ȆȡȠȕȜȑʌİȚ İʌȓıȘȢ, ĲȘȞ İʌȓȕȜİȥȘ ĲȘȢ ȣȖİȓĮȢ 
ĲȦȞ İȡȖĮȗȠȝȑȞȦȞ. O ȞȩȝȠȢ 3850/2010 ıĲȠ ȐȡșȡȠ 1 ʌȡȠȕȜȑʌİȚ ĲȘȞ İĳĮȡȝȠȖȒ ȝȑĲȡȦȞ 
ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȡȠĮȖȦȖȒ ĲȘȢ ȣȖİȓĮȢ țĮȚ ĲȘȢ ĮıĳȐȜİȚĮȢ ĲȦȞ İȡȖĮȗȠȝȑȞȦȞ țĮĲȐ ĲȘȞ İȡȖĮıȓĮ, 
ȤȦȡȓȢ ȦıĲȩıȠ ȞĮ țȐȞİȚ ĮȞĮĳȠȡȐ ıİ ıȣȖțİțȡȚȝȑȞİȢ ȣʌȠȤȡİȫıİȚȢ ĲȠȣ İȡȖȠįȩĲȘ ȖȚĮ ĲȘȞ 
ʌȡȠĮȖȦȖȒ ĲȘȢ ȣȖİȓĮȢ, ĮȜȜȐ ȝȩȞȠ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ȑȞĮȞĲȚ İʌĮȖȖİȜȝĮĲȚțȠȪ țȚȞįȪȞȠȣ. 
ȈĲȘ ıȪȖȤȡȠȞȘ İʌȠȤȒ Ș ĮȞȐȖțȘ ȖȚĮ ĮıĳȐȜİȚĮ ıĲȘȞ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ĲȦȞ İȡȖĮȗȠȝȑȞȦȞ 
ʌȡȠȨʌȠșȑĲİȚ  ĲİȤȞȠȖȞȦıȓĮ, ĲȘȞ ȠʌȠȓĮ Ƞ İȡȖȠįȩĲȘȢ įİȞ İȓȞĮȚ ʌȐȞĲȠĲİ ıİ șȑıȘ ȞĮ 
ȖȞȦȡȓȗİȚ. ǹȣĲȩȢ İȓȞĮȚ Ƞ ȜȩȖȠȢ ʌȠȣ Ș ȞȠȝȠșİıȓĮ ʌȡȠȕȜȑʌİȚ ĲȘȞ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ 
ĮʌĮıȤȩȜȘıȘȢ ĲİȤȞȚțȠȪ ĮıĳĮȜİȓĮȢ Ȓ țĮȚ ȚĮĲȡȠȪ İȡȖĮıȓĮȢ, ĮȞȐȜȠȖĮ ȝİ ĲȠ ȝȑȖİșȠȢ țĮȚ ĲȠ 
İȓįȠȢ įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲĮȢ ĲȘȢ İʌȚȤİȓȡȘıȘȢ.  

ȈȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȘ ȞȠȝȠșİıȓĮ Ƞ ȚĮĲȡȩȢ İȡȖĮıȓĮȢ ȑȤİȚ įȚĲĲȒ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ ȞĮ İʌȚȕȜȑʌİȚ 
ĲȚȢ ıȣȞșȒțİȢ İȡȖĮıȓĮȢ țĮȚ ȞĮ ĮȟȚȠȜȠȖİȓ ĲȘȞ ȣȖİȓĮ ĲȦȞ İȡȖĮȗȠȝȑȞȦȞ, ĲȩıȠ ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȘȞ 
İʌȓįȡĮıȘ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ ıİ ĮȣĲȒ, ȩıȠ țĮȚ ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ȚțĮȞȩĲȘĲĮ ʌȡȠȢ İȡȖĮıȓĮ Įʌȩ 
ȐʌȠȥȘ ȣȖİȓĮȢ. ȈȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠ ȞȩȝȠ (ȐȡșȡĮ 17 țĮȚ 18, ȃ 3850/2010), Ƞ ȚĮĲȡȩȢ İȡȖĮıȓĮȢ 
ʌĮȡȑȤİȚ ȣʌȠįİȓȟİȚȢ țĮȚ ıȣȝȕȠȣȜȑȢ ıĲȠȞ İȡȖȠįȩĲȘ țĮȚ ıĲȠȣȢ İȡȖĮȗȠȝȑȞȠȣȢ, ȖȡĮʌĲȐ Ȓ 
ʌȡȠĳȠȡȚțȐ ıȤİĲȚțȐ ȝİ ȝȑĲȡĮ ʌȠȣ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ ȖȚĮ ĲȘ ıȦȝĮĲȚțȒ țĮȚ ȥȣȤȚțȒ 
ĲȠȣȢ ȣȖİȓĮ. ǼȚįȚțȩĲİȡĮ Ƞ ȚĮĲȡȩȢ İȡȖĮıȓĮȢ ıȣȝȕȠȣȜİȪİȚ ȖȚĮ șȑȝĮĲĮ ıȤİįȚĮıȝȠȪ, 
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ʌȡȠȖȡĮȝȝĮĲȚıȝȠȪ, ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘȢ ĲȘȢ ʌĮȡĮȖȦȖȚțȒȢ įȚĮįȚțĮıȓĮȢ, țĮĲĮıțİȣȒȢ țĮȚ 
ıȣȞĲȒȡȘıȘȢ İȖțĮĲĮıĲȐıİȦȞ, ȜȒȥȘȢ ȝȑĲȡȦȞ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ țĮĲȐ ĲȘȞ İȚıĮȖȦȖȒ țĮȚ ȤȡȒıȘ 
ȣȜȫȞ țĮȚ ʌȡȠȝȒșİȚĮȢ ȝȑıȦȞ İȟȠʌȜȚıȝȠȪ, ĳȣıȚȠȜȠȖȓĮȢ, ȥȣȤȠȜȠȖȓĮȢ, İȡȖȠȞȠȝȓĮȢ țĮȚ 
ȣȖȚİȚȞȒȢ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ,  įȚİȣșȑĲȘıȘȢ țĮȚ įȚĮȝȩȡĳȦıȘȢ ĲȦȞ șȑıİȦȞ İȡȖĮıȓĮȢ țĮȚ ĲȠȣ 
ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ țĮȚ ĲȘȢ ȠȡȖȐȞȦıȘȢ ĲȘȢ ʌĮȡĮȖȦȖȚțȒȢ įȚĮįȚțĮıȓĮȢ, 
ȠȡȖȐȞȦıȘȢ ʌĮȡȠȤȒȢ ǹ’ ȕȠȘșİȚȫȞ, ĮȡȤȚțȒȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ țĮȚ ĮȜȜĮȖȒȢ șȑıȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ 
ȖȚĮ ȜȩȖȠȣȢ ȣȖİȓĮȢ, ʌȡȠıȦȡȚȞȐ Ȓ ȝȩȞȚȝĮ, ȑȞĲĮȟȘȢ Ȓ İʌĮȞȑȞĲĮȟȘȢ ȝİȚȠȞİțĲȠȪȞĲȦȞ 
ĮĲȩȝȦȞ. ȅ ȡȩȜȠȢ ĲȠȣ ĲİȤȞȚțȠȪ ĮıĳĮȜİȓĮȢ İȓȞĮȚ ıȘȝĮȞĲȚțȩȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ĲİȤȞȚțȒ ʌȡȩȜȘȥȘ ĲȦȞ 
ĮĲȣȤȘȝȐĲȦȞ, įȘȜĮįȒ ȖȚĮ ĲȘ ȝİȓȦıȘ ĲȘȢ İʌȚțȚȞįȣȞȩĲȘĲĮȢ. Ȉİ țȐʌȠȚİȢ ȝİȖȐȜİȢ 
İʌȚȤİȚȡȒıİȚȢ ĮʌĮıȤȠȜȠȪȞĲĮȚ İʌȓıȘȢ ȞȠıȘȜİȣĲȑȢ İʌĮȖȖİȜȝĮĲȚțȒȢ ȣȖİȓĮȢ (occupational  
health nurses), ȠȚ ȠʌȠȓȠȚ ıȤİįȚȐȗȠȣȞ țĮȚ İĳĮȡȝȩȗȠȣȞ įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲİȢ ʌȡȠĮȖȦȖȒȢ 
ȣȖİȓĮȢ. ȂȚțȡȩĲİȡİȢ İʌȚȤİȚȡȒıİȚȢ ıȣȞİȡȖȐȗȠȞĲĮȚ ȝİ İȟȦĲİȡȚțȠȪȢ ʌĮȡȩȤȠȣȢ ʌȠȣ 
ıȣȞȒșȦȢ, ȝȑıȦ İȟİȚįȚțİȣȝȑȞȦȞ ȞȠıȘȜİȣĲȫȞ, İĳĮȡȝȩȗȠȣȞ ĲȑĲȠȚĮ ʌȡȠȖȡȐȝȝĮĲĮ. ȈȣȞȒșȘ 
șȑȝĮĲĮ ĮĳȠȡȠȪȞ ıĲȘ įȚĮțȠʌȒ țĮʌȞȓıȝĮĲȠȢ, ıĲȘȞ ȣȖȚİȚȞȒ įȚĮĲȡȠĳȒ, ıĲȘ ĳȣıȚțȒ ȐıțȘıȘ, 
ıĲȘ įȚĮȤİȓȡȚıȘ ĲȠȣ ıĲȡİȢ. ȅ İȡȖȠįȩĲȘȢ ȠĳİȓȜİȚ ȞĮ İȞȘȝİȡȫȞİȚ ĲȠȣȢ İȡȖĮȗȩȝİȞȠȣȢ 
ıȤİĲȚțȐ ȝİ ȣĳȚıĲȐȝİȞȠȣȢ İʌĮȖȖİȜȝĮĲȚțȠȪȢ țȚȞįȪȞȠȣȢ țĮȚ ȞĮ ĲȠȣȢ İțʌĮȚįİȪİȚ ȖȚĮ ĲȘȞ 
ĮıĳĮȜȒ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ.  ȅȚ İȡȖĮȗȩȝİȞȠȚ ȑȤȠȣȞ ĲȠ įȚțĮȓȦȝĮ ȞĮ ıȣȖțȡȠĲȠȪȞ 
İʌȚĲȡȠʌȒ ȣȖȚİȚȞȒȢ țĮȚ ĮıĳȐȜİȚĮȢ ʌȡȠțİȚȝȑȞȠȣ ȞĮ įȚĮȕȠȣȜİȪȠȞĲĮȚ ȝİ ĲȠȞ İȡȖȠįȩĲȘ. 

ȍȢ  İʌĮȖȖİȜȝĮĲȚțȩȢ țȓȞįȣȞȠȢ (occupational hazard) șİȦȡİȓĲĮȚ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ 
ĮʌİȚȜȒ ȖȚĮ ĲȘȞ ȣȖİȓĮ țĮȚ ĲȘȞ ĮıĳȐȜİȚĮ ĲȠȣ İȡȖĮȗȩȝİȞȠȣ, ʌȠȣ ʌȡȠȑȡȤİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ 
ȑțșİıȒ ĲȠȣ ıĲȠȣȢ ȕȜĮʌĲȚțȠȪȢ ʌĮȡȐȖȠȞĲİȢ Ȓ ıȣȞșȒțİȢ ĲȠȣ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ. 
ȅȚ İʌĮȖȖİȜȝĮĲȚțȠȓ țȓȞįȣȞȠȚ ʌȠȣ İʌȘȡİȐȗȠȣȞ ĲȘȞ ȣȖİȓĮ țĮȚ ĲȘȞ ĮıĳȐȜİȚĮ ĲȦȞ 
İȡȖĮȗȠȝȑȞȦȞ İȓȞĮȚ ĳȣıȚțȠȓ, ȤȘȝȚțȠȓ, ȕȚȠȜȠȖȚțȠȓ, İȡȖȠȞȠȝȚțȠȓ Ȓ ȥȣȤȠțȠȚȞȦȞȚțȠȓ. Ǿ 
ʌȚșĮȞȩĲȘĲĮ ʌȡȩțȜȘıȘȢ ȝȚĮȢ ȕȜȐȕȘȢ, ĮȜȜȐ țĮȚ Ș ʌȚșĮȞȒ ȑțĲĮıȘ ĲȘȢ ȕȜȐȕȘȢ, įȘȜĮįȒ Ș 
ıȠȕĮȡȩĲȘĲĮ ĲȦȞ ıȣȞİʌİȚȫȞ, İȟĮȚĲȓĮȢ İȞȩȢ İʌĮȖȖİȜȝĮĲȚțȠȪ țȚȞįȪȞȠȣ țĮȜİȓĲĮȚ 
İʌĮȖȖİȜȝĮĲȚțȒ İʌȚțȚȞįȣȞȩĲȘĲĮ (occupational risk). Ǿ İțĲȓȝȘıȘ ĲȠȣ ȕĮșȝȠȪ ĲȠȣ 
İʌĮȖȖİȜȝĮĲȚțȠȪ țȚȞįȪȞȠȣ Ȓ Ș İțĲȓȝȘıȘ ĲȘȢ İʌȚțȚȞįȣȞȩĲȘĲĮȢ (risk assessment) ĮʌȠĲİȜİȓ 
ĲȠ ʌȡȫĲȠ țĮȚ ıȘȝĮȞĲȚțȩĲİȡȠ ȕȒȝĮ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ĲȘȢ ȣȖİȓĮȢ țĮȚ ĲȘȢ ĮıĳȐȜİȚĮȢ ĲȦȞ 
İȡȖĮȗȠȝȑȞȦȞ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲȘȞ ʌȡȩȜȘȥȘ ĲȦȞ ıȣȞİʌİȚȫȞ ĲȦȞ ȕȜĮʌĲȚțȫȞ ʌĮȡĮȖȩȞĲȦȞ ĲȠȣ 
İȡȖĮıȚĮțȠȪ ȤȫȡȠȣ. Ǿ İțĲȓȝȘıȘ ĲȘȢ İʌȚțȚȞįȣȞȩĲȘĲĮȢ ĮʌȠĲİȜİȓ ĲȘ įȚĮįȚțĮıȓĮ ĲȘȢ 
ĮȞĮȖȞȫȡȚıȘȢ, ʌȠȚȠĲȚțȒȢ ʌİȡȚȖȡĮĳȒȢ țĮȚ ȝȑĲȡȘıȘȢ ĲȠȣ ȝİȖȑșȠȣȢ țȐșİ ʌȚșĮȞȠȪ 
țȚȞįȪȞȠȣ, ĲȠȣ ȣʌȠȜȠȖȚıȝȠȪ ĲȦȞ İʌȚʌĲȫıİȫȞ ĲȠȣ ıĲȘȞ ȣȖİȓĮ țĮȚ ĲȘȞ ĮıĳȐȜİȚĮ, țĮșȫȢ 
țĮȚ ȜȒȥȘȢ ĲȘȢ ĮʌȩĳĮıȘȢ ĮȞ Ƞ țȓȞįȣȞȠȢ İȓȞĮȚ ĮȞİțĲȩȢ Ȓ ĮʌȠįİțĲȩȢ țĮȚ ʌȡȩĲĮıȘȢ 
ȝȑĲȡȦȞ ȖȚĮ ĲȘȞ țĮȜȪĲİȡȘ įȚĮȤİȓȡȚıȒ ĲȠȣ. ȉĮ ȝȑĲȡĮ ĮȣĲȐ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȣȞ ĲȘȞ ʌȡȩȜȘȥȘ, 
ĲȘȞ İȞȘȝȑȡȦıȘ țĮȚ İțʌĮȓįİȣıȘ ĲȦȞ İȡȖĮȗȠȝȑȞȦȞ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲȘȞ ȠȡȖȐȞȦıȘ țĮȚ ĲĮ ȝȑıĮ 
ȖȚĮ ĲȘȞ İĳĮȡȝȠȖȒ ĲȦȞ ʌȡȠȢ ȣȚȠșȑĲȘıȘ ȝȑĲȡȦȞ.  Ȉİ țȐșİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȡȫĲȘ ȝȑȡȚȝȞĮ ȖȚĮ 
ĲȘ įȚĮȤİȓȡȚıȘ ĲȠȣ İʌĮȖȖİȜȝĮĲȚțȠȪ țȚȞįȪȞȠȣ ĮʌȠĲİȜİȓ Ș İȟȐȜİȚȥȒ ĲȠȣ țĮȚ ĮȞ ĮȣĲȩ įİȞ 
İȓȞĮȚ ĲİȤȞȚțȐ Ȓ ȠȚțȠȞȠȝȚțȐ İĳȚțĲȩ, İʌȚįȚȫțİĲĮȚ Ș İȜĮȤȚıĲȠʌȠȓȘıȘ ĲȘȢ ʌȚșĮȞȩĲȘĲĮȢ 
ʌȡȩțȜȘıȘȢ ȕȜȐȕȘȢ Ȓ ĲȘȢ ȑțĲĮıȘȢ ĲȦȞ ȕȜĮʌĲȚțȫȞ ıȣȞİʌİȚȫȞ.  
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ȉĮ ȞȠıȠțȠȝİȓĮ įȚĮșȑĲȠȣȞ ʌȠȜȜȠȪȢ įȚĮĳȠȡİĲȚțȠȪȢ ȤȫȡȠȣȢ İȡȖĮıȓĮȢ, Ƞ țĮșȑȞĮȢ 
Įʌȩ ĲȠȣȢ ȠʌȠȓȠȣȢ İȞȑȤİȚ ʌȜȒșȠȢ İʌĮȖȖİȜȝĮĲȚțȫȞ țȚȞįȪȞȦȞ, ȠȚ ȠʌȠȓȠȚ ıȤİĲȓȗȠȞĲĮȚ  ȝİ ĲȚȢ 
ȣʌȘȡİıȓİȢ ȣȖİȓĮȢ ʌȠȣ ʌĮȡȑȤȠȣȞ țĮȚ ȝİ ĲȘ ĳȪıȘ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ țȐșİ İȡȖĮȗȩȝİȞȠȣ. ȍȢ 
ĳȣıȚțȠȓ ʌĮȡȐȖȠȞĲİȢ țȚȞįȪȞȠȣ ıĲȠ ȤȫȡȠ ĲȠȣ ȞȠıȠțȠȝİȓȠȣ șĮ ȝʌȠȡȠȪıĮȞ İȞįİȚțĲȚțȐ ȞĮ 
ĮȞĮĳİȡșȠȪȞ Ș ȚȠȞȓȗȠȣıĮ Ȓ ȝȘ ȚȠȞȓȗȠȣıĮ ĮțĲȚȞȠȕȠȜȓĮ, Ƞ ĳȦĲȚıȝȩȢ țĮȚ Ƞ șȩȡȣȕȠȢ. ȈĲȠ 
ȤȫȡȠ ĲȠȣ ȞȠıȠțȠȝİȓȠȣ ıȘȝĮȞĲȚțȩ ʌȡȩȕȜȘȝĮ ĮʌȠĲİȜȠȪȞ ȠȚ ȤȘȝȚțȠȓ ʌĮȡȐȖȠȞĲİȢ 
țȚȞįȪȞȠȣ, įȚȩĲȚ ıȣȤȞȐ ȑȤȠȣȞ ĲȘ ȝoȡĳȒ ĮİȡȓȠȣ, ĮĲȝȠȪ Ȓ ıțȩȞȘȢ țĮȚ İȓȞĮȚ įȪıțȠȜĮ 
ĮȞȚȤȞİȪıȚȝȠȚ, įȚȩĲȚ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ȑȤȠȣȞ ȝĮțȡȠȤȡȩȞȚĮ İʌȓįȡĮıȘ ıĲȘȞ ȣȖİȓĮ ĲȦȞ 
İȡȖĮȗȠȝȑȞȦȞ, ȖİȖȠȞȩȢ ʌȠȣ țĮșȚıĲȐ įȪıțȠȜȘ ĲȘ ıȣıȤȑĲȚıȘ ĲȘȢ ȑțșİıȘȢ ȝİ ĲȘ ȕȜȐȕȘ Ȓ 
įȚȩĲȚ ȝʌȠȡİȓ ıȪȞĲȠȝȘ ȑțșİıȘ ȞĮ İʌȚĳȑȡİȚ ıȘȝĮȞĲȚțȒ ȕȜȐȕȘ ıĲȠȞ ȠȡȖĮȞȚıȝȩ. ȅȚ ȤȘȝȚțȠȓ 
ʌĮȡȐȖȠȞĲİȢ țȚȞįȪȞȠȣ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ĮĳȠȡȠȪȞ ıĲĮ ĮȞĲȚıȘʌĲȚțȐ, ıĲĮ ȣȜȚțȐ țĮșĮȡȚıȝȠȪ, ıĲĮ 
ĮȞĲȚįȡĮıĲȒȡȚĮ, ıĲĮ ĳȐȡȝĮțĮ, ĮțȩȝĮ țĮȚ ıĲȠ ȖȪȥȠ Ȓ ıĲĮ ȖȐȞĲȚĮ Įʌȩ latex, ĮȜȜȐ țĮȚ ıİ 
ʌȜȒșȠȢ ȤȘȝȚțȫȞ ȠȣıȚȫȞ ʌȠȣ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ıĲȠ ȤȫȡȠ ĲȠȣ ȞȠıȠțȠȝİȓȠȣ. ȈĲȠ ȤȫȡȠ 
ĲȠȣ ȞȠıȠțȠȝİȓȠȣ ȠȚ İȡȖĮȗȩȝİȞȠȚ İțĲȓșİȞĲĮȚ ıİ ȕȚȠȜȠȖȚțȠȪȢ ʌĮȡȐȖȠȞĲİȢ țȚȞįȪȞȠȣ – ıİ 
ȝȚțȡȠȠȡȖĮȞȚıȝȠȪȢ – ȝİ ıȘȝĮȞĲȚțȩ țȓȞįȣȞȠ ĲȘȞ ȑțșİıȘ ıȣȞİʌİȓĮ ĲȡȣʌȒȝĮĲȠȢ. ȉȑĲȠȚȠȣ 
İȓįȠȣȢ ȑțșİıȘ İȓȞĮȚ ȑȞĲȠȞȘ ıĲȠ ʌȡȠıȦʌȚțȩ ıĲȚȢ ȝȠȞȐįİȢ İȟȦȞİĳȡȚțȒȢ țȐșĮȡıȘȢ. ǱȜȜȘ 
țĮĲȘȖȠȡȓĮ ʌĮȡĮȖȩȞĲȦȞ țȚȞįȪȞȠȣ ıĲȠ ȞȠıȠțȠȝİȓȠ İȓȞĮȚ ȠȚ İȡȖȠȞȠȝȚțȠȓ ʌĮȡȐȖȠȞĲİȢ ȠȚ 
ȠʌȠȓȠȚ, İȚįȚțȐ ȖȚĮ ĲȠ ȞȠıȘȜİȣĲȚțȩ ʌȡȠıȦʌȚțȩ, ĮĳȠȡȠȪȞ ıȣȞȒșȦȢ ıĲȠ ȤİȚȡȦȞĮțĲȚțȩ 
ȤİȚȡȚıȝȩ ĳȠȡĲȓȦȞ, ȩʌȦȢ İȓȞĮȚ Ș ȝİĲĮțȓȞȘıȘ ĮıșİȞȒ, țĮĲȐ ĲȘȞ ʌĮȡȠȤȒ ĳȡȠȞĲȓįĮȢ. ȅȚ 
țȓȞįȣȞȠȚ ĮȣĲȠȓ ȑȤȠȣȞ ȕȡİșİȓ ȞĮ ıȤİĲȓȗȠȞĲĮȚ ȝİ ȝȣȠıțİȜİĲȚțȐ ʌȡȠȕȜȒȝĮĲĮ, țĮȚ țȣȡȓȦȢ ȝİ 
ʌȡȠȕȜȒȝĮĲĮ ıĲȘ ıʌȠȞįȣȜȚțȒ ıĲȒȜȘ. ȉȑȜȠȢ, ȠȚ İȡȖĮȗȩȝİȞȠȚ ıİ ȞȠıȠțȠȝİȓĮ İțĲȓșİȞĲĮȚ ıİ 
ȥȣȤȠțȠȚȞȦȞȚțȠȪȢ ʌĮȡȐȖȠȞĲİȢ țȚȞįȪȞȠȣ, ȩʌȦȢ İȓȞĮȚ Ș ıȣȞĮȚıșȘȝĮĲȚțȒ İȝʌȜȠțȒ, ĲȠ 
țȣțȜȚțȩ ȦȡȐȡȚȠ İȡȖĮıȓĮȢ, ĲȠ İʌĮȖȖİȜȝĮĲȚțȩ ıĲȡİȢ țĮȚ Ș ȜİțĲȚțȒ țĮȚ ıİ ȠȡȚıȝȑȞİȢ 
ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ıȦȝĮĲȚțȒ ȕȓĮ. ȂȚĮ ȚįȚĮȚĲİȡȩĲȘĲĮ ĲȦȞ İȡȖĮȗȠȝȑȞȦȞ ıĲĮ ȞȠıȠțȠȝİȓĮ İȓȞĮȚ ȩĲȚ 
ıȣȤȞȐ ĮȞĲȚȝİĲȦʌȓȗȠȞĲĮȚ ȦȢ ȐĲȠȝĮ ȝİ ĮȣĲĮʌȐȡȞȘıȘ, ĲĮ ȠʌȠȓĮ ʌȡȠĲȐııȠȣȞ ĲȚȢ ĮȞȐȖțİȢ 
ĲȦȞ ĮıșİȞȫȞ ȑȞĮȞĲȚ ĲȦȞ įȚțȫȞ ĲȠȣȢ, ȝİ ĮʌȠĲȑȜİıȝĮ ȞĮ ʌĮȡĮȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıİ ȝİȖȐȜȠ 
ȕĮșȝȩ įȚțĮȚȫȝĮĲȐ ĲȠȣȢ, ȩʌȦȢ ĮȣĲȐ ʌȠȣ ıȤİĲȓȗȠȞĲĮȚ ȝİ ĲȚȢ İȡȖĮıȚĮțȑȢ ĲȠȣȢ ıȣȞșȒțİȢ. 

ȈȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȘȞ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȈĲĮĲȚıĲȚțȒ ȊʌȘȡİıȓĮ, ĲȠ 2014, ȩʌȦȢ țĮȚ ĲȠ 2013, İʌȓ 
ĲȠȣ ıȣȞȩȜȠȣ ĲȦȞ İȡȖĮĲȚțȫȞ ĮĲȣȤȘȝȐĲȦȞ, ʌȠȣ țĮĲĮȖȡȐĳȘțĮȞ ıĲȘ ȤȫȡĮ ȝĮȢ, ʌȠıȠıĲȩ 
3% ĮĳȠȡȠȪıİ ıİ İȡȖĮĲȚțȐ ĮĲȣȤȒȝĮĲĮ ıİ įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲİȢ ıȤİĲȚțȑȢ ȝİ ĲȘȞ ȣȖİȓĮ țĮȚ ĲȘȞ 
țȠȚȞȦȞȚțȒ ȝȑȡȚȝȞĮ. ȉȠ ʌȠıȠıĲȩ ĮȣĲȩ İȓȞĮȚ ȓįȚȠ ĲȩıȠ ıĲĮ șĮȞĮĲȘĳȩȡĮ, ȩıȠ țĮȚ ıĲĮ ȝȘ 
șĮȞĮĲȘĳȩȡĮ ĮĲȣȤȒȝĮĲĮ. ȈȤİĲȚțȐ ȝİ ĲȚȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ İȡȖĮıȚĮțȠȪ ȐȖȤȠȣȢ ıĲȘȞ ǼȜȜȐįĮ, 
ĲȠ 82% ĲȦȞ ıȣȝȝİĲİȤȩȞĲȦȞ ıİ ıȤİĲȚțȒ įȘȝȠıțȩʌȘıȘ ĲȠ 2013 įȒȜȦıİ ȩĲȚ ȠȚ 
ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ İȡȖĮıȚĮțȠȪ ȐȖȤȠȣȢ İȓȞĮȚ «ʌȠȜȪ» Ȓ «ȝȐȜȜȠȞ ıȣȞȘșȚıȝȑȞİȢ» ıĲȘȞ ǼȜȜȐįĮ. 
ȉȠ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȠ ʌȠıȠıĲȩ ıĲȘȞ ǼǼ ȒĲĮȞ 51%, įȘȜĮįȒ țĮĲȐ 31% ȤĮȝȘȜȩĲİȡȠ. Ǿ ǼȜȜȐįĮ 
İȓȤİ ĲȠ įİȪĲİȡȠ ȣȥȘȜȩĲİȡȠ ʌȠıȠıĲȩ ȝİĲȐ ĲȘȞ ȀȪʌȡȠ.  

ȉȠ ȞȠıȠțȠȝİȓȠ ĮʌȠĲİȜİȓ İȡȖĮıȚĮțȩ ȤȫȡȠ ȚįȚĮȓĲİȡĮ ȝİȖȐȜȠȣ ȝİȖȑșȠȣȢ, ȝİ ȝİȖȐȜȘ 
İĲİȡȠȖȑȞİȚĮ ȦȢ ʌȡȠȢ ĲĮ țĮșȒțȠȞĲĮ țĮȚ ĲȠȣȢ ȤȫȡȠȣȢ İȡȖĮıȓĮȢ ĲȠȣ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ țĮȚ 
ıȣȞİʌĮțȩȜȠȣșĮ ȝİ ȝİȖȐȜȠ İȪȡȠȢ İʌĮȖȖİȜȝĮĲȚțȫȞ țȚȞįȪȞȦȞ. Ǿ İțĲȓȝȘıȘ ĲȘȢ 
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İʌȚțȚȞįȣȞȩĲȘĲĮȢ ĮȞȐ șȑıȘ İȡȖĮıȓĮȢ ĲȠȣ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ ĲȦȞ ȞȠıȠțȠȝİȓȦȞ țȡȓȞİĲĮȚ ȦȢ 
ȚįȚĮȓĲİȡĮ ıȘȝĮȞĲȚțȒ ȖȚĮ ĲȘ įȚĮıĳȐȜȚıȘ ĲȘȢ ȣȖİȓĮȢ ĲȦȞ İȡȖĮȗȠȝȑȞȦȞ țĮȚ Ș ȠʌȠȓĮ 
ıȣȞİʌȐȖİĲĮȚ ıȘȝĮȞĲȚțȐ ȠĳȑȜȘ ıİ İʌȓʌİįȠ İȡȖĮȗȠȝȑȞȠȣ, İȡȖȠįȩĲȘ țĮȚ țȠȚȞȦȞȓĮȢ. Ǿ 
ʌĮȡȠȪıĮ İȚıȒȖȘıȘ ĮʌȠĲİȜİȓ ĲȠȞ ʌȡȠșȐȜĮȝȠ ȖȚĮ ĲȚȢ İȚıȘȖȒıİȚȢ, ʌȠȣ șĮ ĮțȠȜȠȣșȒıȠȣȞ, 
ȠȚ ȠʌȠȓİȢ ıĲȘȞ ʌȜİȚȠȞȩĲȘĲȐ ĲȠȣȢ ĮĳȠȡȠȪȞ ıĲȚȢ ȚįȚĮȓĲİȡİȢ ıȣȞșȒțİȢ İȡȖĮıȓĮȢ țĮȚ ıĲȠȣȢ 
İʌĮȖȖİȜȝĮĲȚțȠȪȢ țȚȞįȪȞȠȣȢ, ʌȠȣ ıȤİĲȓȗȠȞĲĮȚ ȝİ ĲȘȞ İȡȖĮıȓĮ ĲȦȞ ȞȠıȘȜİȣĲȫȞ ıĲȚȢ 
ȝȠȞȐįİȢ İȟȦȞİĳȡȚțȒȢ țȐșĮȡıȘȢ. 

 

ǺȚȕȜȚȠȖȡĮĳȓĮ 
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ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΕΣ  ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ!ΣΤΙΣ!ΜΟΝΑΔΕΣ  ΕΞΩΝΕΦΡΙΚΗΣ  ΚΑΘΑΡΣΗΣ!

Αναστασίία  Ξυδέέα  –!Κικεµμέένη"!!Βιολόόγος#Υγιειονολόόγος#Επιστηµμονικόός  
Συνεργάάτης,  Εθνικήή  Σχολήή  Δηµμόόσιας  Υγείίας!

!

ΓΕΝΙΚΑ  ΠΕΡΙ  ΕΡΓΟΝΟΜΙΑΣ!

Σε  κάάθε  χώώρο  εργασίίας  όόπου  οφείίλουν  να  διασφαλίίζονται  η  υγείία  και  η!ασφάάλεια  

των  εργαζοµμέένων,  η  Εργονοµμίία  παρέέχει  την  δυνατόότητα  του  αρχικούύ  σχεδιασµμούύ  ήή  

της  βελτίίωσης  των  παραµμέέτρων  που  καθορίίζουν  τις  συνθήήκες  εργασίίας,  έέτσι  ώώστε  

να  επιτυγχάάνεται  η   ιδανικόότερη  προσαρµμογήή!της   εργασίίας  προς  τον   εργαζόόµμενο"!

όόσον  αφοράά  στα  σωµματοµμετρικάά  και  ψυχοκοινωνικάά  χαρακτηριστικάά   του  ατόόµμου,  

να!παρέέχεται  η   δυνατόότητα!ελαχιστοποίίησης  ήή  µμείίωσης   επισφαλώών!παραγόόντων!

όόπως  φόόρτου  και  έέντασης,!ακατάάλληλης  οργάάνωσης,  ήή!ανεπαρκούύς  ασφάάλειας  και  

έέτσι  να  αναπτύύσσεται  η!ικανοποίίηση!απόό  την  εργασίία$!

Οι  γενικέές  πληροφορίίες  προέέρχονται  απόό  πειραµματικέές  εργονοµμικέές  µμελέέτες  όόπου  

µμε   τη   συνδροµμήή! επιδηµμιολογικώών"! διερευνούύν   τα   ατοµμικάά   (σωµματοµμετρικάά   και  

συµμπεριφορικάά)  χαρακτηριστικάά   των   εργαζόόµμενων  και   τις   επιπτώώσεις   στην   υγείία  

και   την   απόόδοση   τους,   διαµμορφώώνοντας   κανονιστικέές   διατάάξεις   και   τεχνικέές  

προδιαγραφέές.   Πλέέον! εφαρµμόόζεται   η   Εργονοµμικήή   Ανάάλυση   Εργασίίας,   όόταν  

απαιτούύνται  στοχευµμέένα  συµμπεράάσµματα  άάµμεσης  εφαρµμογήής.  Η  µμεθοδολογίία  αυτήή  

µμπορείί   να   καθορίίσει   την   έέλλειψη   προσαρµμογήής   ενόός   συστήήµματος   εργασίίας   προς  

τον  εργαζόόµμενο  και  να  οδηγήήσει  σε  βελτίίωση  του  αποτελέέσµματος  µμε  την%!

 ανάάλυση   του   συστήήµματος   εργασίίας! (περιεχόόµμενο,   οργάάνωση,   τεχνολογικήή  

υποστήήριξη,   διαµμόόρφωση   χώώρου   και   θέέσης,   φυσικόό   περιβάάλλον   και  

κοινωνικο  #οικονοµμικήή  ενίίσχυση),  !



#"

 ανάάλυση   χαρακτηριστικώών   των   εργαζοµμέένων   και   των   δεξιοτήήτων! τους  

(βιοµμετρικάά   και   ανατοµμικάά   στοιχείία,   ψυχολογικάά   και   κοινωνικόό   προφίίλ,  

εκπαίίδευση#επιµμόόρφωση),!

 ανάάλυση  δραστηριοτήήτων!(σωµματικήή#µμυικήή  καταπόόνηση,  νοητικήή  απαίίτηση),!

 ανάάλυση  αποτελεσµμάάτων! (παραγωγικόότητα,  ασφάάλεια  και  υγείία,  εργασιακήή  

ικανοποίίηση).!

!

Κατάά  συνέέπεια  η  παρέέµμβαση  της  Εργονοµμίίας  αφοράά:!

1.   στα   µμέέσα   που   χρησιµμοποιούύνται   για   την   επιτέέλεση   της   εργασίίας,   όόπως  
εξοπλισµμόός  (συσκευέές  και  Η/Υ&"!!

2.   στους   διαµμεσολαβητέές   µμεταξύύ   ανθρώώπου   και   µμηχανήής,   όόπως   όόργανα   έένδειξης  
και  διατάάξεις  χειρισµμούύ,!

3.   σε   µμορφολογικάά   χαρακτηριστικάά   των   θέέσεων   εργασίίας,   όόπως   γραφείία   και  
καθίίσµματα,!

4.  στη  διαµμόόρφωση  του  ευρύύτερου  χώώρου,  όόπως  η  χωροταξίία  και  τα  δοµμικάά  στοιχείία,!

5.  σε  παράάγοντες  του  περιβάάλλοντος  εργασίίας,  όόπως  ο  θόόρυβος,  ο  φωτισµμόός  και  η  
θερµμοκρασίία,!

6.  στην  οργάάνωση  εργασίίας,  όόπως  τα  καθήήκοντα,  τις  µμεθόόδους,  τα  ωράάρια  και  τους  
ρυθµμούύς,!

7.  σε  υποστηρικτικάά  βοηθήήµματα  για  την  εκτέέλεση  της  εργασίίας,  όόπως  οι  οδηγίίες  και  
τα  συστήήµματα  υποστήήριξης  αποφάάσεων  και!

8.  στην  περιοδικήή  επιµμόόρφωση  εργαζοµμέένων.!

!

ΕΙΔΙΚΑ  ΠΕΡΙ  ΕΡΓΟΝΟΜΙΑΣ  ΣΕ  ΜΟΝΑΔΕΣ  ΕΞΩΝΕΦΡΙΚΗΣ  ΚΑΘΑΡΣΗΣ!

Οι   µμονάάδες   Εξωνεφρικήής! Κάάθαρσης! αποτελούύν   ειδικέές   µμονάάδες,   που   έέχουν  

αναπτυχθείί   σε   κεντρικάά   και   περιφερειακάά   νοσοκοµμείία   αλλάά   και   στον   ιδιωτικόό  

τοµμέέα.!Αν   λάάβει   κανείίς   υπόόψη   του   όότι   οι   µμεταµμοσχεύύσεις   νεφρούύ   στη   χώώρα   µμας  

είίναι! ελάάχιστες   σε   σχέέση   µμε   άάλλες   αντίίστοιχες   πληθυσµμιακάά   ευρωπαϊκέές   χώώρες  

'116  για  το  2009,  137  το  2011  και  πτωτικήή  τάάση  έέως  και  76!µμεταµμοσχεύύσεις!το  2014&"!
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φαίίνεται   όότι   ο   αριθµμόός   των   ασθενώών   που   χρήήζουν   αιµμοκάάθαρσης   αυξάάνεται  

διαρκώώς.   Οι   µμονάάδες   υποστηρίίζουν   µμε   αιµμοκάάθαρση   εξωτερικούύς   µμόόνιµμους  

ασθενείίς,   αλλάά   και   ασθενείίς   των   νεφρολογικώών,   ήή   παθολογικώών/χειρουργικώών  

τµμηµμάάτων,  που  εµμφανίίζουν  νεφρικήή  ανεπάάρκεια.  Συχνάά  προστίίθενται  και  ασθενείίς  

διακοµμιζόόµμενοι   απόό   την   περιφέέρεια   µμε   νεφρολογικάά   προβλήήµματα   και   ανάάγκη  

τριτοβάάθµμιας   περίίθαλψης.   ΈΈτσι   αν   και   η   περιοδικόότητα   των   τακτικώών  

αιµμοκαθαιρόόµμενων   είίναι   προσαρµμοσµμέένη   στις   συνθήήκες   εργασίίας,   το   υπάάρχον  

προσωπικόό   και   τη   διάάρκεια   νοσηλείίας   τους,   ο   όόγκος   των   δράάσεων   αυξάάνεται  

πολλέές   φορέές   πέέραν   των   δυνατοτήήτων   της   µμονάάδας   εξαιτίίας   των   έέκτακτων-

επειγόόντων   περιστατικώών.   Και   βεβαίίως   µμε   πρώώτιστο   µμέέληµμα την   ασφάάλεια   των  

ασθενώών,   την   υγιεινήή   του   περιβάάλλοντος   και   την   άάψογη   λειτουργίία   του  

εξοπλισµμούύ,  δυστυχώώς  υποβαθµμίίζεται  η  ασφάάλεια  και  η  υγείία  των  εργαζοµμέένων. 

ΈΈνα   ακόόµμα   εργονοµμικόό   θέέµμα   αφοράά   στην   παλαιόότητα   του   εξοπλισµμούύ   και   σε  

συνδυασµμόό  µμε  την  ακατάάλληλη  χωροταξικήή  διαµμόόρφωση  της  µμονάάδας  εξωνεφρικήής  

κάάθαρσης,   γεγονόός   που   διαπιστώώνεται   ακόόµμα   συχνάά   σε   πολλάά   νοσοκοµμείία,   µμε  

συνέέπεια   την   καθηµμερινήή   δυσχέέρεια στην   εύύρυθµμη   λειτουργίία   της   µμονάάδας και  

στην  υποβάάθµμιση  της  νοσηλείίας.  Η  δυνατόότητα  αξιόόπιστης  και  σύύγχρονης  µμονάάδας  

ελαχιστοποιείί   εργονοµμικούύς   κινδύύνους   που   προκύύπτουν   απόό   το   εργασιακόό  

περιβάάλλον,   όόπως   κατάάλληλο   σύύστηµμα   αερισµμούύ-εξαερισµμούύ,   φωτισµμούύ   και  

θερµμοκρασίίας.   

Η   ισχύύουσα  νοµμοθεσίία  αναφέέρει  όότι  οι  µμονάάδες   εξωνεφρικήής  κάάθαρσης οφείίλουν  

να   είίναι   αυτοτελείίς   και   ανεξάάρτητες,   µμε   ιδιαίίτερη   είίσοδο,   να   διαθέέτουν   σύύστηµμα  

εξαερισµμούύ  και  κλιµματιστικούύ,  σύύστηµμα επεξεργασίίας  νερούύ,  χώώρους αποθήήκευσης  

υγειονοµμικούύ  υλικούύ και  χώώρους  ανάάπαυσης  και  αποδυτηρίίων  για  το  νοσηλευτικόό  

και   ιατρικόό   προσωπικόό, ενώώ   ο   κύύριος   χώώρος   αιµμοκάάθαρσης   µμεταξύύ   άάλλων   δε   θα  

πρέέπει   να   είίναι   µμικρόότερος απόό   7τ.   µμ.   ανάά   µμηχάάνηµμα,   να   διαθέέτει   αποµμονωµμέένο  
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χώώρο  για  οροθετικούύς  ασθενείίς  ήή  µμε  µμεταδοτικάά  νοσήήµματα και θα  πρέέπει  να  είίναι  

εύύκολα   προσπελάάσιµμος   απόό   µμη   περιπατητικούύς   ασθενείίς   (φορείία,   αναπηρικέές  

καρέέκλες).   

Η  νοσηλευτικήή  φροντίίδα  του  αιµμοκαθαιρόόµμενου  απαιτείί  δραστηριόότητες,  όόπως: 

1. αγγειακήή  πρόόσβαση: εκτίίµμηση  της  φίίστουλας  /µμοσχεύύµματος  και  του  χεριούύ  πριν  

και   µμετάά   τη   την  αιµμοκάάθαρση,   εκτίίµμηση   της   βατόότητας,   της  θέέσης   του   καθετήήρα  

και   εκπαίίδευση   του   ασθενούύς   για   καθαρισµμόό   της   περιοχήής   και   αποφυγήή   των  

λοιµμώώξεων  και  της  θρόόµμβωσης, 

2. επάάρκεια   αιµμοκάάθαρσης: εκτίίµμηση   των   συµμπτωµμάάτων   και   σηµμείίων   του  

ασθενούύς  για  ανεπαρκήή  κάάθαρση, 

3. θεραπείία   και   επιπλοκέές   αιµμοκάάθαρσης: αξιολόόγηση   εργαστηριακώών  

εξετάάσεων  κάάθε  µμήήνα  και  εκπαίίδευση  αν  χρειάάζεται, 

4. φάάρµμακα   και   έέλεγχος   λοιµμώώξεων: συνεργασίία  µμε   τον  ασθενήή   και   ακολουθίία  

των  κατευθυντήήριων  οδηγιώών  για  τις  λοιµμώώξεις. 

Κάάποιες   απόό   τις   ανωτέέρω   δραστηριόότητες   γίίνονται   για   το/τη   νοσηλευτήή/τρια   σε  

άάβολη   θέέση,   καθώώς   είίναι   υποχρεωµμέένος/η,   ανάάλογα   µμε   τα   σωµματοµμετρικάά   του  

χαρακτηριστικάά,  να  σκύύβει προς  τα  εµμπρόός  ήή  να  κινείίται  πλαγίίως.  Η  κακήή  στάάση  

σώώµματος  σε  συνδυασµμόό  µμε  κακήή  φυσικήή  κατάάσταση,  ψυχικήή  φόόρτιση,  µμονοτονίία  και  

φόόρτο   εργασίίας, µμπορείί   µμε   την   πάάροδο   του   εργασιακούύ   βίίου να   οδηγήήσει   σε  

µμυοσκελετικέές   διαταραχέές,   που   ξεκινούύν   µμε   σποραδικέές   ενοχλήήσεις   και  

καταλήήγουν   σε   χρόόνια   νοσήήµματα.   Οι   µμυοσκελετικέές   διαταραχέές   προκύύπτουν   στο  

νοσηλευτικόό   προσωπικόό   και   απόό   τη   διακίίνηση   εξωτερικώών   ασθενώών   αλλάά   και  

φορτίίων,   σχετικώών   µμε   τον   εξοπλισµμόό   της   µμονάάδας. ΆΆλλες   διαταραχέές   µμπορείί   να  

προέέρθουν απόό  την  ορθοστασίία,   τις επαναλαµμβανόόµμενες  κινήήσεις,   την  έέλλειψη  ήή  



5 
 

ανεπάάρκεια  διαλειµμµμάάτων  και  παύύσεων,  τη απασχόόληση σε  Η/Υ  ήή  συνδυασµμόός  των  

παραπάάνω. 

Τέέλος  ως  βλαπτικοίί  παράάγοντες  εκλαµμβάάνονται επίίσης  και  οι  κάάθε  φύύσης  χηµμικέές  

ουσίίες  που  χρησιµμοποιούύνται,  είίτε  στα  πλαίίσια  της  διαδικασίίας  της  αιµμοκάάθαρσης,  

είίτε  και  ως  απολυµμαντικάά  χώώρων,  εξοπλισµμούύ  και  συσκευώών  σε  συνδυασµμόό  πάάντα  

µμε  τις  υπάάρχουσες  φυσικέές  παραµμέέτρους  του  εργασιακούύ  περιβάάλλοντος. 

Εν  κατακλείίδι  οι  εργονοµμικέές  παρεµμβάάσεις σε  µμονάάδες  εξωνεφρικήής  κάάθαρσης, που  

χαρακτηρίίζονται   ως µμονάάδες   µμέέτριας επικινδυνόότητας   (σχετικάά µμε   άάλλα  

τµμήήµματα/κλινικέές), έέχουν   να   κάάνουν   µμε   το   χρησιµμοποιούύµμενο   εξοπλισµμόό,   τη  

χωροταξικήή   διαµμόόρφωση,   και   το   εκπαιδευµμέένο   και   επαρκέές   προσωπικόό. 

Οποιαδήήποτε   έέκπτωση   στις   προαναφερόόµμενες   προϋποθέέσεις   ενισχύύουν   την  

επικινδυνόότητα  και  υποχρεώώνουν  σε  επανεκτίίµμηση  της. 
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ǼǼȇȇīīǹǹȉȉǿǿȀȀȅȅ  ǹǹȉȉȊȊȋȋǾǾȂȂǹǹ--  ǼǼȆȆǹǹīīīīǼǼȁȁȂȂǹǹȉȉǿǿȀȀȅȅǿǿ  ȀȀǿǿȃȃǻǻȊȊȃȃȅȅǿǿ--  ȆȆȇȇȅȅȁȁǾǾȌȌǾǾ  
  

ȁȁȐȐȝȝʌʌȡȡȠȠȢȢ  ĬĬİİȠȠįįȠȠııȩȩʌʌȠȠȣȣȜȜȠȠȢȢ,,  MMSScc  
Ȃȉȃ, īȃ “ǻȣĲȚțȒȢ ǹĲĲȚțȒȢ” 

 

ǿȈȉȅȇǿȀǾ ǹȃǹǻȇȅȂǾ 
Ǿ ıȤȑıȘ ȣȖİȓĮȢ țĮȚ ĲȘȢ ĮıșȑȞİȚĮȢ ȑȖȚȞİ ĮȞĲȚțİȓȝİȞȠ ȝİȜȑĲȘȢ Įʌȩ ĲȘȞ ĮȡȤĮȚȩĲȘĲĮ. ȅ 

ǿʌʌȠțȡȐĲȘȢ (460 – 377) Ƞ ȠʌȠȓȠȢ șİȦȡİȓĲĮȚ Ƞ ʌĮĲȑȡĮȢ ĲȘȢ ȚĮĲȡȚțȒȢ İʌȚıĲȒȝȘȢ 

țĮĲȑȖȡĮȥİ İȚįȚțȑȢ ʌĮșȠȜȠȖȚțȑȢ țĮĲĮıĲȐıİȚȢ ıİ İȡȖĮȗȩȝİȞĮ ȐĲȠȝĮ ĲȘȢ İʌȠȤȒȢ ĲȠȣ. 

ȈĲȚȢ ĮȡȤȑȢ ĲȠȣ 18Ƞȣ ĮȚȫȞĮ ĲȑșȘțĮȞ ȖȚĮ ʌȡȫĲȘ ĳȠȡȐ ȠȚ ȕȐıİȚȢ ĲȘȢ ıȪȖȤȡȠȞȘȢ 

ĲȠȟȚțȠȜȠȖȓĮȢ Įʌȩ ĲȠȞ ĲȠȟȚțȠȜȩȖȠ Bernardini Ramazzini (1633- 1714). To 1841 ıĲȘȞ 

ǹȖȖȜȓĮ ȝİȜİĲȒșȘțİ ȖȚĮ ʌȡȫĲȘ ĳȠȡȐ Įʌȩ ĲȠȞ William Farr ȘİʌȓįȡĮıȘ ĲȠȣ 

İʌĮȖȖȑȜȝĮĲȠȢ ıĲȘ șȞȘıȚȝȩĲȘĲĮ. (ǺȐȖțĮ Ǽ. ț.Į.,2006 ) .  

ȈĲȘȞ ıȪȖȤȡȠȞȘ İʌȠȤȒ, ʌĮȡȩȜȠ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ʌȜȑȠȞ İȜĮĲĲȦșİȓ ȑȦȢ țĮȚ İȟĮȜİȚĳșİȓ ȠȚ 

ĲȩıȠ įȣıȝİȞİȓȢ ıȣȞșȒțİȢ İȡȖĮıȓĮȢ ʌȠȣ ȣʌȒȡȤĮȞ ıĲȠȣȢ ʌİȡĮıȝȑȞȠȣȢ ĮȚȫȞİȢ, 

ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ȖȚĮ ĲȚȢ ĮȞİʌĲȣȖȝȑȞİȢ ȤȫȡİȢ, Ș İȡȖĮıȓĮ ıȣȞİȤȓȗİȚ ȞĮ İʌȘȡİȐȗİȚ ĲȘȞ 

ȣȖİȓĮ ȝĮȢ. (Ǽ.ǿ.  ǽȘȝȐȜȘȢ, 2002).  

 

Ǽȃȃȅǿǹ 
ǹĲȪȤȘȝĮ ȤĮȡĮțĲȘȡȓȗİĲĮȚ ĲȠ ĮȚĳȞȓįȚȠ țĮȚ ĮʌȡȩȕȜİʌĲȠ ȖİȖȠȞȩȢ İȟĮȚĲȓĮȢ ĲȠȣȠʌȠȓȠȣ, 

țĮĲȐ țȪȡȚȠ ȜȩȖȠ ȣĳȓıĲĮĲĮȚ ȕȜȐȕȘ ĲȠ ıȫȝĮ ĲȠȣ ĮȞșȡȫʌȠȣ țĮȚ ıȣȞİʌȫȢ ĲȓșİĲĮȚ ıİ 

țȓȞįȣȞȠ Ș ıȦȝĮĲȚțȒ ĲȠȣ ĮțİȡĮȚȩĲȘĲĮ. ǹȣĲȩ İʌĮțȩȜȠȣșĮ ȑȤİȚ țĮȚ ĮȞĲȓțĲȣʌȠ ıĲȘ 

ıȣȞĮȚıșȘȝĮĲȚțȒ țĮĲȐıĲĮıȘ ĲȠȣ ĮȞșȡȫʌȠȣ ʌȡȠțĮȜȫȞĲĮȢ įȚĮĲĮȡĮȤȑȢ ıĲȠ ȥȣȤȚțȩ 

ĲȠȣ țȩıȝȠ. ǼĲȣȝȠȜȠȖȚțȐ Ƞ ȩȡȠȢ ĮĲȪȤȘȝĮ ȝĮȢ ʌĮȡĮʌȑȝʌİȚ ıĲȘȞ ĲȪȤȘ, İȡȝȘȞİȣĲȚțȐ 

ȩȝȦȢ șİȦȡİȓĲĮȚ ȦȢ ĮȚĳȞȓįȚȠ ȝȘ ʌȡȠȝİȜİĲȘȝȑȞȠ ʌİȡȚıĲĮĲȚțȩ ʌȠȣ ʌȡȠțĮȜİȓ ȕȜȐȕȘ 

ıĲȠȞ ȐȞșȡȦʌȠ țĮȚ ĳșȠȡȐ ıİ ĮȞĲȚțİȓȝİȞĮ. īİȞȚțȐ ĲȠ ĮĲȪȤȘȝĮ įİȞ ĮʌȠĲİȜİȓ ȝȠȚȡĮȓȠ 

ʌİȡȚıĲĮĲȚțȩ, ȠȪĲİ șİȦȡİȓĲĮȚ ȩĲȚ İȓȞĮȚ țĮĲȐȜȘȟȘ ȝȚĮȢ ȐĲȣȤȘȢ ıĲȚȖȝȒȢ, ĮȜȜȐ ıȣȝȕĮȓȞİȚ 

ȜȩȖȦ ĮįȚĮĳȠȡȓĮȢ, ȜȩȖȦ ȑȜȜİȚȥȘȢ ĲȘȢ ıȣȖțȑȞĲȡȦıȘȢ țĮȚ ȜȩȖȦ ȑȜȜİȚȥȘȢ ĲȘȢ 

ʌȡȠıȠȤȒȢ ĲȠȣ ʌĮșȩȞĲȠȢ İʌİȚįȒ įİȞ ȑȜĮȕİ ȣʌȩȥȘ ȩıȠ șĮ ȑʌȡİʌİ ĲȠȣȢ țĮȞȩȞİȢ 

ĮıĳȐȜİȚĮȢ Ȓ įİȞ ĲȠȣȢ İȓȤİ İĳĮȡȝȩıİȚ ıȦıĲȐ. ( Ǽ. ǺİȜȠȞȐțȘȢ, Ȇ. ȈȠȣȡĲȗȒ, 2009) ȉĮ 

ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ĲȠȣ ĮĲȣȤȒȝĮĲȠȢ ȝʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ȤȦȡȚıĲȠȪȞ ıİ ĲȡİȓȢ țĮĲȘȖȠȡȓİȢ ȠȚ 

ȠʌȠȓİȢ İȓȞĮȚ : 

� ȉȠ ȕȓĮȚȠ ıĲȠȚȤİȓȠ (ĮȚĲȓĮ) 

� Ǿ ıȣȖțȣȡȓĮ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ 

� Ǿ ȕȜȐȕȘ ĲȘȢ ȥȣȤȠıȦȝĮĲȚțȒȢ țĮĲȐıĲĮıȘȢ ĲȠȣ İȡȖĮȗȠȝȑȞȠȣ 
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ǺȓĮȚȠ ıĲȠȚȤİȓȠ: ȉĮ ȕĮıȚțȐ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ĲȠȣ ĮʌĮȡĲȓȗȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ 

İȟȦĲİȡȚțȩĲȘĲĮ, ĲȘȞ ȕȜĮʌĲȚțȒ İȚįȚțȩĲȘĲĮ țĮȚ ĲȘ ȤȡȠȞȠȜȠȖȚțȒ ıȣȖțȑȞĲȡȦıȘ Ȓ 

ıȣȖțȣȡȓĮ. 

� ǼȟȦĲİȡȚțȩĲȘĲĮ :įȘȜĮįȒ, Ș ʌȘȖȒ țĮȚ Ș ĮȚĲȓĮ ĲȠȣ ȠĳİȓȜİĲĮȚ ıĲȠȞ İȟȦĲİȡȚțȩ țȩıȝȠ 

ȩʌȦȢ ȖȚĮ ʌĮȡȐįİȚȖȝĮ ȠȚ ĲȡĮȣȝĮĲȚıȝȠȓ, ȠȚ įȘȜȘĲȘȡȚȐıİȚȢ, ȠȚ ʌĮșȠȖȩȞȠȚ 

ȝȚțȡȠȠȡȖĮȞȚıȝȠȓ ț.Į. 

� ǺȜĮʌĲȚțȒ İȚįȚțȩĲȘĲĮ : ȆȡȠıįȚȠȡȓȗİȚ ĲȠ ȕĮșȝȩ ʌȡȩțȜȘıȘȢ ȕȜĮȕȫȞ ʌȠȣ ĲȠ 

ĮʌȠĲȑȜİıȝĮ ĲȠȣȢ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ʌȡȠȟİȞȒıİȚ ĮȞȚțĮȞȩĲȘĲĮ ȠȜȚțȒ Ȓ ȝİȡȚțȒ, ʌȡȠıȦȡȚȞȒ Ȓ 

ȝȩȞȚȝȘ țĮșȫȢ țĮȚ ȞĮ İʌȚĳȑȡİȚ ĲȠ șȐȞĮĲȠ.  

� ȋȡȠȞȠȜȠȖȚțȒ ıȣȖțȑȞĲȡȦıȘ Ȓ ıȣȖțȣȡȓĮ: ȆȡȑʌİȚ ȞĮ ĮȞĮʌĲȣȤșİȓ ȝȑıĮ ıĲȠ ȤȡȠȞȚțȩ 

įȚȐıĲȘȝĮ ĲȘȢ țĮșȘȝİȡȚȞȒȢ ȕȐȡįȚĮȢ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ. Ǿ ȤȡȠȞȠȜȠȖȚțȒ ıȣȖțȑȞĲȡȦıȘ ȑȤİȚ 

ȞĮ țȐȞİȚ ȝȩȞȠ ȝİ ĲȠ ȤȡȩȞȠ įȡȐıȘȢ ĲȠȣ ĮȚĲȓȠȣ țĮȚ ȩȤȚ ȝİ ĲȘȞ ʌĮȡȠȣıȓĮıȘ ȞȠıȠȖȩȞȦȞ 

İțįȘȜȫıİȦȞ. 

 

ȈȣȖțȣȡȓĮ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ: ǹʌȠĲİȜİȓĲĮȚ Įʌȩ įȪȠ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȠȞ İʌĮȖȖİȜȝĮĲȚıȝȩ ĲȠȣ 

țȚȞįȪȞȠȣ țĮȚ ĲȘ ıțȠʌȚȝȩĲȘĲĮ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ. 

� ǼʌĮȖȖİȜȝĮĲȚıȝȩȢ țȚȞįȪȞȠȣ: ȅ İʌĮȖȖİȜȝĮĲȚıȝȩȢ țȚȞįȪȞȠȣ ĮĳȠȡȐ ĲȠȞ İȚįȚțȩ 

țȓȞįȣȞȠ țĮȚ ȩȤȚ ĲȠȞ ȖİȞȚțȩ țȓȞįȣȞȠ įȚȩĲȚ Ƞ ȖİȞȚțȩȢ țȓȞįȣȞȠȢ țĮĲȑȤİȚ ĲĮ 

ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ Įʌȩ ĲȘ ʌĮȡȠȣıȓĮ ĲȠȣ țȠȚȞȠȪ țȚȞįȪȞȠȣ. ǹȣĲȩ ıȣȞİʌȐȖİĲĮȚ ȝİ ĲȠ ȩĲȚ 

Ƞ ȖİȞȚțȩȢ țȓȞįȣȞȠȢ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ȣʌȐȡȟİȚ țĮȚ ȞĮ ıȣȝȕİȓ ıİ țȐșİ ȐȞșȡȦʌȠ ȝİ ĲȠȞ ȓįȚȠ 

ĲȡȩʌȠ ĮʌȠțȜİȓȠȞĲĮȢ ȩȝȦȢ țȐșİ ıȤȑıȘ ȝİ ĲȘȞ İȡȖĮıȓĮ . ǹȞĲȓșİĲĮ Ƞ İȚįȚțȩȢ țȓȞįȣȞȠȢ 

ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ĮʌȠįȠșİȓ Įʌȩ ĲȚȢ ȓįȚİȢ ĲȚȢ ıȣȞșȒțİȢ İȡȖĮıȓĮȢ. 

� ǼȡȖĮıȚĮțȒ ıțȠʌȚȝȩĲȘĲĮ : ǹȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıİ İțİȓȞĮ ĲĮ ĮĲȣȤȒȝĮĲĮ ʌȠȣ İȓȞĮȚ ʌȚșĮȞȫȞ 

ȞĮ ıȣȝȕȠȪȞ țĮĲȐ ĲȘ įȚİȟĮȖȦȖȒ ĲȠȣ įȚĮȜİȓȝȝĮĲȠȢ ĲȠȣ İȡȖĮȗȠȝȑȞȠȣ, ʌȠȣ İȓȞĮȚ 

ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȠ ıĲȘ ȕȐȡįȚĮ ĲȠȣ. ǼʌȓıȘȢ țĮȚ ıİ İțİȓȞĮ ʌȠȣ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ 

ʌȡĮȖȝĮĲȠʌȠȚȘșȠȪȞ ĲȘȞ ȫȡĮ ʌȠȣ ȑȞĮȢ İȡȖĮȗȩȝİȞȠȢ ʌȡȠıĳȑȡİȚ ĲȘ ȕȠȒșİȚȐ ĲȠȣ ıİ 

țȐʌȠȚȠȞ ȐȜȜȠ ıȣȞȐįİȜĳȠ ĲȠȣ , ȩʌȦȢ țĮȚ ıİ ıȦıĲȚțȑȢ İȞȑȡȖİȚİȢ ʌȠȣ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ 

ʌȡȠȕİȓ ȑȞĮȢ İȡȖĮȗȩȝİȞȠȢ ȩĲĮȞ ȤȡİȚĮıĲİȓ țȐʌȠȚȠȢ ıȣȞȐįİȜĳȠȢ. 

ȀĮĲĮȜȠȖȓȗȠȞĲĮȚ țĮȚ İțİȓȞĮ ʌȠȣ ȜȩȖȦ țȐʌȠȚĮȢ ȝȘȤĮȞȠȡȡĮĳȓĮȢ ĲȠȣ İȡȖȠįȩĲȘ Ȓ ĲȡȓĲȦȞ 

ʌȡȠıȫʌȦȞ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ȐȝİıȘ Ȓ ȑȝȝİıȘ ıȤȑıȘ ȝİ ĮȣĲȩȞ. ȉĮ ʌȡȠĮȞĮĳİȡșȑȞĲĮ 

İȡȖĮĲȚțȐ ĮĲȣȤȒȝĮĲĮ İȓȞĮȚ ĮʌȠȗȘȝȚȫıȚȝĮ, İȟĮȚȡȠȪȞĲĮȚ ȩȝȦȢ İțİȓȞĮ ʌȠȣ ȖȓȞȠȞĲĮȚ Įʌȩ 

įȠȜȚȩĲȘĲĮ ĲȠȣ İȡȖĮȗȠȝȑȞȠȣ. 

ȈĲȘ ȥȣȤȠıȦȝĮĲȚțȒ ȕȜȐȕȘ ĮȞĲȚıĲȠȚȤȠȪȞ : 

� ȅ șȐȞĮĲȠȢ 

� ȂȚĮ ʌȡȠıȦʌȚțȒ ȕȜȐȕȘ ĲȘȢ ȣȖİȓĮȢ ʌȠȣ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ İȓȞĮȚ: 
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Į) ȝȩȞȚȝȘ ȠȜȚțȒ İȡȖĮıȚĮțȒ ĮȞȚțĮȞȩĲȘĲĮ (ȖİȞȚțȒ ĮȞȚțĮȞȩĲȘĲĮ, įİȞ ȣʌȐȡȤİȚ 

įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ ȞĮ ȝʌȠȡȑıİȚ ȞĮ İȡȖĮıĲİȓ ȟĮȞȐ ıİ ȩȜȘ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ĲȘȢ ȗȦȒȢ ĲȠȣ), ȝȩȞȚȝȘ 

ȝİȡȚțȒ İȡȖĮıȚĮțȒ ĮȞȚțĮȞȩĲȘĲĮ (ȝİȚȫȞİȚ ĲȠ ʌȠıȠıĲȩ ĮȞȚțĮȞȩĲȘĲĮȢ, ȠȣıȚĮıĲȚțȐ ȩȝȦȢ 

țĮȚ ĮȣĲȩ ȖȚĮ ȩȜȘ ĲȘ ȗȦȒ ĲȠȣ İȡȖĮȗȠȝȑȞȠȣ, įȘȜĮįȒ İȓȞĮȚ ȝȚĮ ȖİȞȚțȒ ĮȞȚțĮȞȩĲȘĲĮ).  

ȕ) ʌĮȡȠįȚțȒ ȠȜȚțȒ ĮȞȚțĮȞȩĲȘĲĮ ʌȠȣ țȡĮĲȐİȚ ĲȠȞ İȡȖĮȗȩȝİȞȠ ȝĮțȡȚȐ Įʌȩ ĲȠ ȤȫȡȠ 

İȡȖĮıȓĮȢ ĲȠȣ ʌȐȞȦ Įʌȩ ĲȡİȓȢ ȘȝȑȡİȢ (İȓȞĮȚ ȝȚĮ İȚįȚțȒ ĮȞȚțĮȞȩĲȘĲĮ ʌȠȣ İȝʌȠįȓȗİȚ 

ĲȠȞ İȡȖĮȗȩȝİȞȠ ȜȩȖȦ ĲȠȣ ĮĲȣȤȒȝĮĲȩȢ ĲȠȣ ȞĮ ʌȡȠıȑȜșİȚ ıĲȠ ȤȫȡȠ İȡȖĮıȓĮȢ ĲȠȣ ȖȚĮ 

ȝȓĮ ıȣȖțİțȡȚȝȑȞȘ ȤȡȠȞȚțȒ ʌİȡȓȠįȠ) 

(īȠȣıȩʌȠȣȜȠȢ- ȋȠȣȡįȐțȘȢ 2005).  

 

ǼȇīǹȉǿȀȅ ǹȉȊȋǾȂǹ 
ȀĮĲȐ ĲȘ ȞȠȝȠȜȠȖȓĮ Ș ıȘȝĮıȓĮ ĲȠȣ İȡȖĮĲȚțȠȪ ĮĲȣȤȒȝĮĲȠȢ ȑȤİȚ İȟİĲĮıĲİȓ ıİ ȕȐșȠȢ 

ȫıĲİ İȡȖĮĲȚțȩ ĮĲȪȤȘȝĮ ȞĮ șİȦȡİȓĲĮȚ ĲȠ ȕȓĮȚȠ ıȣȝȕȐȞ ʌȠȣ İʌȑȡȤİĲĮȚ ıĲȠ ĲȩʌȠ ĲȘȢ 

İȡȖĮıȓĮȢ țĮȚ ĲȘȞ ȫȡĮ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ, ĮȜȜȐ Įʌȩ ĲȠȞ ȠȡȚıȝȩ İȞĲȐııȠȞĲĮȚ țĮȚ ĲĮ 

ĮĲȣȤȒȝĮĲĮ ʌȠȣ İȟİȜȓııȠȞĲĮȚ țĮĲȐ ĲȘȞ ıȣȞȒșȘ ȝİĲĮțȓȞȘıȘ ĲȠȣ İȡȖĮȗȠȝȑȞȠȣ Įʌȩ țĮȚ 

ʌȡȠȢ ĲȠ ȤȫȡȠ İȡȖĮıȓĮȢ ĲȠȣ. ȈĮȞ ʌȡȠȨʌȩșİıȘ ĲȠ İȡȖĮĲȚțȩ ĮĲȪȤȘȝĮ ȑȤİȚ 

ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ȑȞĮ İȟȦĲİȡȚțȩ ĮȓĲȚȠ țĮȚ ȦȢ ȑțȕĮıȘ ĲȠȣ ȝȚĮ ĮȣĲȠȞȩȘĲȘ ʌȡȠıȦȡȚȞȒ 

ȕȜȐȕȘ, ĮȞĮʌȘȡȓĮ Ș ĮțȩȝĮ țĮȚ ĲȘȞ ĮʌȫȜİȚĮ ĲȘȢ ȗȦȒȢ ĲȠȣ İȡȖĮȗȠȝȑȞȠȣ. ǼȓȞĮȚ 

ʌȡȩįȘȜȘ Ș ĮȞȐȖțȘ ȝȚĮȢ ĮȚĲȚȫįȠȣȢ, ȐȝİıȘȢ Ȓ ȑȝȝİıȘȢ ıȤȑıȘȢ ĮȞȐȝİıĮ ıĲȠ ȕȓĮȚȠ 

ȖİȖȠȞȩȢ ʌȠȣ ʌȡȠțȐȜİıİ ĲȠ ĮĲȪȤȘȝĮ țĮȚ ıĲȘȞ İȡȖĮıȓĮ. ȆĮȡȩȜĮ ĮȣĲȐ șİȦȡȠȪȞĲĮȚ 

ȚțĮȞȑȢ ʌȡȠȨʌȠșȑıİȚȢ Ƞ ȤȡȩȞȠȢ țĮȚ Ƞ ȤȫȡȠȢ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ ʌȠȣ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ İȟİȜȚȤșİȓ 

ĲȠ İȡȖĮĲȚțȩ ĮĲȪȤȘȝĮ țĮĲȐ ĲȘ ȞȠȝȠșİıȓĮ țĮȚ ĲȘ ȞȠȝȠȜȠȖȓĮ țĮȚ įİȞ șİȦȡİȓĲĮȚ 

ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȘ Ș ĲİțȝȘȡȓȦıȘ ĲȘȢ ĮȚĲȚȫįȠȣȢ ıȤȑıȘȢ ȖȚĮ ĲȘȞ İʌȚȕİȕĮȓȦıȘ ĲȘȢ 

ȖȞȘıȚȩĲȘĲĮȢ İȞȩȢ ĮĲȣȤȒȝĮĲȠȢ ȦȢ İȡȖĮĲȚțȠȪ. 

ȈĲȠ İȡȖĮĲȚțȩ ĮĲȪȤȘȝĮ, İʌȓıȘȢ țĮĲĮĲȐııİĲĮȚ țȐșİ ıȦȝĮĲȚțȒ Ȓ ȠȟİȓĮ ȕȜȐȕȘ ĲȠȣ 

İȡȖĮȗȠȝȑȞȠȣ, ʌȠȣ ĮʌȠįİȚțȞȪİĲĮȚ Įʌȩ ĲȠ ȖİȖȠȞȩȢ ȩĲȚ ĲȠȣ ȑȤİȚ İʌȚȕȜȘșİȓ ȞĮ İȡȖĮıĲİȓ 

ıİ įȣıȝİȞİȓȢ ıȣȞșȒțİȢ İȡȖĮıȓĮȢ Ȓ ȜȩȖȦ ĲȘȢ ȣʌİȡȕȠȜȚțȒȢ įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲĮȢ ĲȠȣ 

İȡȖĮȗȠȝȑȞȠȣ ȫıĲİ ȞĮ ĮȞĲĮʌİȟȑȜșİȚ ıİ ĲȣȤȩȞ ʌĮȡȐįȠȟȠȣȢ ȩȡȠȣȢ İȡȖĮıȓĮȢ, ȝİ 

ĮʌȠĲȑȜİıȝĮ ĮțȩȝĮ țĮȚ ĮȞ ıĲȠȞ İȡȖĮȗȩȝİȞȠ ʌȡȠȨʌȐȡȤİȚ ȒįȘ țȐʌȠȚĮ țȠȚȞȒ ȞȩıȠ, 

ȜȩȖȦ ĲȦȞ ȕİȕĮȡȣȝȝȑȞȦȞ ıȣȞșȘțȫȞ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ ĲȠȣ, ĮȣĲȒ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ İʌȚįİȚȞȦșİȓ 

(Ǽ. ǺİȜȠȞȐțȘȢ, Ȇ. ȈȠȣȡĲȗȒ, 2009). 
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ǼȆǹīīǼȁȂǹȉǿȀȅǿ ȀǿȃǻȊȃȅǿ Ȉȉȅȃ ȉȅȂǼǹ ȉǾȈ ȊīǼǿǹȈ 
ȅȚ İȡȖĮȗȩȝİȞȠȚ ıĲȠȞ ĲȠȝȑĮ ȣȖİȓĮȢ ĮȞĲȚʌȡȠıȦʌİȪȠȣȞ ȑȞĮ ȝİȖȐȜȠ țĮȚ 

ĮȞĮʌĲȣııȩȝİȞȠ țȠȝȝȐĲȚ ĲȠȣ İȡȖĮĲȚțȠȪ įȣȞĮȝȚțȠȪ ʌȠȣ ĮȞĲȚȝİĲȦʌȓȗȠȣȞ įȚȐĳȠȡȠȣȢ 

țȚȞįȪȞȠȣȢ țĮĲȐ ĲȘȞ įȚȐȡțİȚĮ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ ĲȠȣȢ. 

ȀȐșİ ʌȘȖȒ țȚȞįȪȞȠȣ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ įȘȝȚȠȣȡȖȒıİȚ İʌȚțȓȞįȣȞȘ țĮĲȐıĲĮıȘ įȘȜĮįȒ 

ıȣȞșȒțİȢ țĮĲȐ ĲȚȢ ȠʌȠȓİȢ İțĲȓșİȞĲĮȚ ıİ țȚȞįȪȞȠȣȢ ȠȚ ȐȞșȡȦʌȠȚ, ĲȠ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ Ȓ țĮȚ 

ĲĮ ȣȜȚțȐ ıĲȠȚȤİȓĮ. 

ȅ İʌĮȖȖİȜȝĮĲȚțȩȢ țȓȞįȣȞȠȢ ıȤİĲȓȗİĲĮȚ ȝİ ĲȘȞ ʌȚșĮȞȩĲȘĲĮ Ȓ ıȣȤȞȩĲȘĲĮ ȑțșİıȘȢ 
ĲȦȞ İȡȖĮȗȠȝȑȞȦȞ ıİ țȐʌȠȚĮ ʌȘȖȒ țȚȞįȪȞȠȣ ʌȠȣ ȕȡȓıțİĲĮȚ ıĲȠȞ İȡȖĮıȚĮțȩ ȤȫȡȠ 

(ʌ.Ȥ. șȩȡȣȕȠȢ, ȤȘȝȚțȑȢ ȠȣıȓİȢ, ȤİȚȡȦȞĮțĲȚțȒ įȚĮțȓȞȘıȘ ĳȠȡĲȓȦȞ, ȝȠȞȩĲȠȞȘ Ȓ 

İʌĮȞĮȜȘʌĲȚțȒ İȡȖĮıȓĮ, ĮʌȡȠıĲȐĲİȣĲĮ țȚȞȠȪȝİȞĮ ȝȑȡȘ ȝȘȤĮȞȫȞ ț.Ȝʌ.),țĮșȫȢ 

İʌȓıȘȢ țĮȚ ȝİ ĲȘ ıȠȕĮȡȩĲȘĲĮ ĲȦȞ ıȣȞİʌİȚȫȞ, įȘȜĮįȒ ĲȘ ȕȚȠȜȠȖȚțȒ ȕȜȐȕȘ ʌȠȣ 

ʌȡȠțȜȒșȘțİ Įʌȩ ĲȘȞ ȑțșİıȘ ĮȣĲȒ. 

Ǿ ıȣȞșİĲȚțȒ ʌȡȠıȑȖȖȚıȘ ĲȘȢ ʌȚșĮȞȩĲȘĲĮȢ ȑțșİıȘȢ țĮȚ ĲȘȢ ıȠȕĮȡȩĲȘĲĮȢ ĲȦȞ 

ıȣȞİʌİȚȫȞ, İțĳȡȐȗİĲĮȚ Įʌǯ ĲȘȞ ȑȞȞȠȚĮ ĲȘȢ İʌȚțȚȞįȣȞȩĲȘĲĮȢ ʌȠȣ ʌȡȠıįȚȠȡȓȗİȚ ĲȠ 

ȕĮșȝȩ ĲȠȣ İʌĮȖȖİȜȝĮĲȚțȠȪ țȚȞįȪȞȠȣ. 

ǼȡȖĮĲȚțȩ ĮĲȪȤȘȝĮ Ȓ țĮĲĮȖİȖȡĮȝȑȞȠ ıȣȝȕĮȞ İȓȞĮȚ ĲȠ ʌİȡȚıĲĮĲȚțȩ İțİȓȞȠ ʌȠȣ ȝʌȠȡİȓ 

ȞĮ İȟİȜȚȤșİȓ ȝİ ĮĳȠȡȝȒ ĲȘȞ İȡȖĮıȓĮ Ȓ ıĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ĲȘȢ ȕȐȡįȚĮȢ ĲȠȣ İȡȖĮȗȩȝİȞȠȣ 

țĮȚ ȠĳİȓȜİĲĮȚ ıİ ȟĮĳȞȚțȩ, ȝȘ ıȤİįȚĮıȝȑȞȠ ȖİȖȠȞȩȢ ʌȠȣ ʌȡȠțĮȜİȓ ʌȡȠıȦȡȚȞȒ Ȓ 

įȚĮȡțȒ, ıȦȝĮĲȚțȒ țĮȚ ȥȣȤȚțȒ ȕȜȐȕȘ, Ș ȠʌȠȓĮ țĮșȚıĲȐ ĲȠȞ İȡȖĮȗȩȝİȞȠ ĮȞȓțĮȞȠ ȞĮ 

İȡȖĮıĲİȓ. īȚĮ ĲȠȞ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıȝȩ ĲȠȣ ĮĲȣȤȒȝĮĲȠȢ Ȓ ıȣȝȕȐȝĮĲȠȢ ıĮȞ İȡȖĮĲȚțȩ İȓȞĮȚ 

ĮįȚȐĳȠȡȠȢ Ƞ ȤȡȩȞȠȢ İțįȒȜȦıȘȢ ĲȦȞ įȣıȝİȞȫȞ ıȣȞİʌİȚȫȞ ıĲȘȞ ȣȖİȓĮ ĲȠȣ 

İȡȖĮȗȠȝȑȞȠȣ, ĲȠ ĮȞ İțįȘȜȫȞȠȞĲĮȚ ĮȝȑıȦȢ , ĮȡȖȩĲİȡĮ Ȓ ıĲĮįȚĮțȐ, ȩʌȦȢ țĮȚ ĲȠ İȐȞ 

ȣʌȐȡȤİȚ ȝİȡȓįȚȠ ıȣȞȣʌĮȚĲȚȩĲȘĲĮȢ ĲȠȣ İȡȖĮȗȠȝȑȞȠȣ. ȉȠ İȡȖĮĲȚțȩ ĮĲȪȤȘȝĮ ıĲȠ ȤȫȡȠ 

ĲȦȞ ȞȠıȘȜİȣĲȚțȫȞ ȚįȡȣȝȐĲȦȞ ȑȤİȚ ıĮȞ ĮʌȠĲȑȜİıȝĮ ȞĮ ȣʌȐȡȤİȚ ĮȣȟȘȝȑȞȘ ĮȞȘıȣȤȓĮ, 

ĮȞȐȝİıĮ ıĲȠ ȚĮĲȡȚțȩ, ȞȠıȘȜİȣĲȚțȩ țĮȚ ʌĮȡĮȧĮĲȡȚțȩ ʌȡȠıȦʌȚțȩ. 

 

ȃȅȂȅĬǼȈǿǹ 
ȅ ȆĮȖțȩıȝȚȠȢ ȅȡȖĮȞȚıȝȩȢ ȊȖİȓĮȢ (Ȇ.ȅ.Ȋ) țĮȚ Ƞ ǻȚİșȞİȓȢ ȅȡȖȐȞȦıȘ ǼȡȖĮıȓĮȢ 

(ǻ.ȅ.Ǽ) ȒĲĮȞ Įʌȩ ĲȠȣȢ ȠȡȖĮȞȚıȝȠȪȢ ȠȚ ȠʌȠȓȠȚ ȑıĲȡİȥĮȞ ĲȘȞ ʌȡȠıȠȤȒ ĲȠȣȢ țĮȚ 

ĳȡȩȞĲȚıĮȞ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ĲȦȞ İȡȖĮȗȠȝȑȞȦȞ. ǲĲıȚ įȘȝȚȠȪȡȖȘıĮȞ ȞȠȝȠșİĲȚțȐ 

ʌȜĮȓıȚĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ȖȚĮ ȠȡȚıȝȑȞİȢ țĮĲȘȖȠȡȓİȢ İȡȖĮȗȠȝȑȞȦȞ. 

Ȃİ ĲȠ ȞȠȝȚțȩ ʌȜĮȓıȚȠ 1568/85 ʌȠȣ ĮĳȠȡȐ ĲȘȞ ȊȖȚİȚȞȒ țĮȚ ǹıĳȐȜİȚĮ ȠȚ İʌȚȤİȚȡȒıİȚȢ 

ȣʌȠȤȡİȫșȘțĮȞ ȞĮ ʌĮȡȑȤȠȣȞ ʌȡȠıĲĮıȓĮ țĮȚ ĮıĳȐȜİȚĮ ıĲȠȣȢ İȡȖĮȗȠȝȑȞȠȣȢ ĲȠȣ. 

ǹȣĲȩ İʌȚĲİȪȤșȘțİ ȝİ įĮʌȐȞİȢ ĲȦȞ ȓįȚȦȞ ĲȦȞ İȡȖȠįȠĲȫȞ, ȝİ ĲȘ ʌȡȩıșİıȘ 
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ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ ȩʌȦȢ ĲȠȞ ĲİȤȞȚțȩ ĮıĳĮȜİȓĮȢ țĮȚ ĲȠ ȖȚĮĲȡȩ İȡȖĮıȓĮȢ ĮȜȜȐ țĮȚ 

İȟĮıĳĮȜȓȗȠȞĲĮȢ țĮȜȪĲİȡİȢ İȖțĮĲĮıĲȐıİȚȢ, ȤȫȡȠȣȢ İȡȖĮıȓĮȢ țĮȚ İȟİȚįȚțİȣȝȑȞĮ ȝȑıĮ 

ȖȚĮ ĮʌȠĲİȜİıȝĮĲȚțȩĲİȡȘ ʌȡȩȜȘȥȘ ĲȘȢ ȣȖİȓĮȢ țĮȚ ĮıĳȐȜİȚĮȢ ĲȦȞ İȡȖĮȗȠȝȑȞȦȞ. ȅ 

ȓįȚȠȢ Ƞ ȞȩȝȠȢ ȠȡȓȗİȚ ȩĲȚ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȣʌȐȡȤİȚ ȝȚĮ İʌȚĲȡȠʌȒ ȊȖȚİȚȞȒȢ (ǼȊǹǼ) țĮȚ 

ǹıĳȐȜİȚĮȢ Ș ȠʌȠȓĮ ȞĮ ĮʌȠĲİȜİȓĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȣȢ ȓįȚȠȣȢ ĲȠȣȢ İȡȖĮȗȩȝİȞȠȣȢ țĮȚ Įʌȩ ȑȞĮ 

ıȪȝȕȠȣȜȠ. 

Ǿ ĮıȤȠȜȓĮ ĮȣĲȒȢ ĲȘȢ İʌȚĲȡȠʌȒȢ ȑȤİȚ ȞĮ țȐȞİȚ ȝİ ĲȘ ĮȞȐȜȣıȘ ĲȦȞ ıȣȞșȘțȫȞ 

İȡȖĮıȓĮȢ, ȝİ ĲȘȞ ȣʌȩįİȚȟȘ ĲȠȣ İʌĮȖȖİȜȝĮĲȚțȠȪ țȚȞįȪȞȠȣ ıĲȠȣȢ İȡȖĮȗȠȝȑȞȠȣȢ, ȝİ 

ĲȘȞ ıȦıĲȒ ĲȒȡȘıȘ ĲȦȞ ȝȑĲȡȦȞ ĮıĳĮȜİȓĮȢ ıĲȠȣȢ ȤȫȡȠȣȢ İȡȖĮıȓĮȢ țĮȚ ȝİ ĲȠȞ ĲȡȩʌȠ 

ʌȠȣ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ įȚĮȤİȚȡȚıĲȠȪȞ ȠȚ İȡȖĮȗȩȝİȞȠȚ ĲȠȞ İʌĮȖȖİȜȝĮĲȚțȩ țȓȞįȣȞȠ.  

ǼȞ ıȣȞİȤİȓĮ ıȣȞĲȐȤĲȘțĮȞ țĮȚ ȐȜȜĮ İțĲİȜİıĲȚțȐ įȚĮĲȐȖȝĮĲĮ ʌȠȣ ĮʌĮȚĲȠȪıĮȞ 

ıȣȖțİțȡȚȝȑȞȠȣȢ țĮȚ ȜİʌĲȠȝİȡİȓȢ țĮȞȩȞİȢ ȖȚĮ ĲȘ ȜȒȥȘ ȝȑĲȡȦȞ ĮıĳĮȜİȓĮȢ Įʌȩ ĲȠȣȢ 

İȡȖȠįȩĲİȢ ȖȚĮ ĲȠȣȢ İȡȖĮȗȠȝȑȞȠȣȢ ĲȠȣȢ. 

Ȃİ ĲȘȞ İʌȚȕȠȜȒ ĲȠȣ ȞȩȝȠȣ 1568/85 șİıʌȓıĲȘțĮȞ ʌȚȠ ȠȜȠțȜȘȡȦȝȑȞĮ ȝȑĲȡĮ ȖȚĮ ĲȘȞ 

ĮȞĲȚȝİĲȫʌȚıȘ ĲȦȞ ıȣȞșȘțȫȞ İȡȖĮıȓĮȢ. ǹțȩȝĮ ȝİ ȕȐıȘ ĮȣĲȩ ĲȠ ȞȩȝȠ Ș ʌȡȩȜȘȥȘ 

ĲȠȣ İʌĮȖȖİȜȝĮĲȚțȠȪ țȚȞįȪȞȠȣ ȖȚĮ ĲȠȣȢ İȡȖĮȗȩȝİȞȠȣȢ ĮʌȠĲȑȜİıİ ȞȠȝȚțȒ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ 

ĲȠȣ İȡȖȠįȩĲȘ. 

ȅ ȞȩȝȠȢ 1568/85 ȖȚĮ ĲȘȞ ȊȖȚİȚȞȒ țĮȚ ǹıĳȐȜİȚĮ ȖȚĮ ĲȠȣȢ İȡȖĮȗȩȝİȞȠȣȢ ʌȚȠ 

ıȣȖțİțȡȚȝȑȞĮ ʌȡȠȕȜȑʌİȚ ĲȘ ıȪıĲĮıȘ İʌȚĲȡȠʌȫȞ ȕİȜĲȓȦıȘȢ ĲȦȞ ıȣȞșȘțȫȞ 

İȡȖĮıȓĮȢ ıİ İʌȓʌİįȠ İʌȚȤİȚȡȒıİȦȞ ʌȠȣ ȖȓȞİĲĮȚ ȝİ ĲȘȞ İțȜȠȖȒ İʌȚĲȡȠʌȒȢ ȣȖȚİȚȞȒȢ 

țĮȚ ĮıĳȐȜİȚĮȢ ĲȦȞ İȡȖĮȗȠȝȑȞȦȞ, ĲȠȣ ĲİȤȞȚțȠȪ ĮıĳĮȜİȓĮȢ țĮȚ ĲȠȣ ȖȚĮĲȡȠȪ İȡȖĮıȓĮȢ. 

ǼʌȓıȘȢ ʌȡȠȕȜȑʌİȚ ĳȠȡİȓȢ ȕİȜĲȓȦıȘȢ ĲȦȞ ıȣȞșȘțȫȞ İȡȖĮıȓĮȢ ıİ İșȞȚțȩ İʌȓʌİįȠ ȝİ 

ĲȘȞ țĮșȠįȒȖȘıȘ ĲȠȣ ǹȞȫĲĮĲȠȣ ȈȣȝȕȠȣȜȓȠȣ ǼȡȖĮıȓĮȢ (ǹȈǼ) ĲȠȣ ȊʌȠȣȡȖİȓȠȣ 

ǼȡȖĮıȓĮȢ țĮȚ ĲȚȢ ȞȠȝĮȡȤȚĮțȑȢ ǼʌȚĲȡȠʌȑȢ ȊȖȚİȚȞȒȢ țĮȚ ǹıĳȐȜİȚĮȢ. ȆȡȠȞȠİȓ ȖȚĮ ĲȘȞ 

ʌȡȩȜȘȥȘ ĲȠȣ İʌĮȖȖİȜȝĮĲȚțȠȪ țȚȞįȪȞȠȣ Įʌȩ țĲȘȡȚĮțȑȢ İȖțĮĲĮıĲȐıİȚȢ țĮȚ 

ȝȘȤĮȞȒȝĮĲĮ, ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ĲȦȞ İȡȖĮȗȠȝȑȞȦȞ Įʌȩ ȤȘȝȚțȠȪȢ ȕȚȠȜȠȖȚțȠȪȢ țĮȚ 

ĳȣıȚțȠȪȢ ʌĮȡȐȖȠȞĲİȢ țĮȚ țĮșȠȡȓȗİȚ ĲȚȢ ȣʌȠȤȡİȫıİȚȢ țĮȚ ĲȚȢ İȣșȪȞİȢ ĲȦȞ 

İȡȖȠįȠĲȫȞ.  ȉȑȜȠȢ, țȐșİ İȡȖĮȗȩȝİȞȠȢ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠ ȐȡșȡȠ 4 ʌĮȡȐȖȡĮĳȠȢ 4 

ʌȡȑʌİȚ ȞĮ įȚĮșȑĲİȚ ĲȠ įȚțȩ ĲȠȣ ĮĲȠȝȚțȩ İʌĮȖȖİȜȝĮĲȚțȩ ȕȚȕȜȚȐȡȚȠ țȚȞįȪȞȠȣ ȤȐȡȘ ıĲȠ 

ȠʌȠȓȠ İʌȚĲȘȡİȓĲĮȚ țĮȜȪĲİȡĮ Ș ȣȖİȓĮ ĲȠȣ İȡȖĮȗȠȝȑȞȠȣ. ( Ǽ. ǺİȜȠȞȐțȘȢ- Ȇ. ȈȠȣȡĲȗȒ, 

2009) 
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ȂǼȁǼȉǾ ǼȀȉǿȂǾȈǾȈ ǼȆǹīīǼȁȂǹȉǿȀȅȊ ȀǿȃǻȊȃȅȊ 
Ǿ ȑȞȞȠȚĮ ĲȘȢ ǼțĲȓȝȘıȘȢ ĲȠȣ ǼʌĮȖȖİȜȝĮĲȚțȠȪ ȀȚȞįȪȞȠȣ, ȦȢ įȣȞĮȝȚțȒ ȠȜȠțȜȘȡȦȝȑȞȘ 

ĮȞȐȜȣıȘ ĲȦȞ ıȣȞșȘțȫȞ İȡȖĮıȓĮȢ, ĮʌȠĲİȜİȓ ȑȞĮ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȠ ʌȜȘȡȠĳȠȡȚĮțȩ ȝȑıȠ, 

ıĲȠ ıȤİįȚĮıȝȩ țĮȚ ĲȘȞ ȠȡȖȐȞȦıȘ ĲȘȢ ȠȣıȚĮıĲȚțȒȢ İʌȑȝȕĮıȘȢ ıĲȠ İȡȖĮıȚĮțȩ 

ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ, ȝİ ıĲȩȤȠ ĲȘȞ įȚĮĳȪȜĮȟȘ țĮȚ ʌȡȠĮȖȦȖȒ ĲȘȢ ȣȖİȓĮȢ țĮȚ ĮıĳȐȜİȚĮȢ ĲȦȞ 

İȡȖĮȗȠȝȑȞȦȞ. 

Ǿ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ĲȘȢ ȣȖİȓĮȢ țĮȚ ĮıĳȐȜİȚĮȢ țĮșȫȢ İʌȓıȘȢ țĮȚ Ș ʌȡȩȜȘȥȘ ĲȦȞ 

ıȣȞİʌİȚȫȞ ĲȦȞ ȕȜĮʌĲȚțȫȞ ʌĮȡĮȖȩȞĲȦȞ ĲȠȣ İȡȖĮıȚĮțȠȪ ȤȫȡȠȣ, ĮʌȠĲİȜȠȪȞ ĲȠȞ 

ĲİȜȚțȩ ıĲȩȤȠ ĲȦȞ įȚĮįȚțĮıȚȫȞ İțĲȓȝȘıȘȢ ĲȠȣ İʌĮȖȖİȜȝĮĲȚțȠȪ țȚȞįȪȞȠȣ.  

Ǿ İțĲȓȝȘıȘ ĲȠȣ İʌĮȖȖİȜȝĮĲȚțȠȪ țȚȞįȪȞȠȣ ĲȠȣ İȡȖĮıȚĮțȠȪ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ ĮʌȠĲİȜİȓ 

ȝȚĮ ıȪȞșİĲȘ, įȚĮȤȡȠȞȚțȒ țĮȚ įȣȞĮȝȚțȒ įȚĮįȚțĮıȓĮ ʌȠȣ ȝȑıȦ ĲȘȢ ĮʌȠįȩȝȚıȘȢ țĮȚ ĲȘȢ 

ĮȞȐȜȣıȘȢ ıȣȞĲİȜİȓ ıĲȘ ıȣȖțȡȩĲȘıȘ İȞȩȢ ȣȖȚȠȪȢ țĮȚ ĮıĳĮȜȠȪȢ İȡȖĮıȚĮțȠȪ 

ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ ʌȡȠıĮȡȝȠıȝȑȞȠȣ ıĲȚȢ ĮȞșȡȫʌȚȞİȢ ȚțĮȞȩĲȘĲİȢ țĮȚ įȣȞĮĲȩĲȘĲİȢ.  

Ǿ İțĲȓȝȘıȘ țȚȞįȪȞȠȣ ĮʌȠĲİȜİȓ ĲȘ ȕȐıȘ ȖȚĮ ĲȘȞ İʌȚĲȣȤȘȝȑȞȘ įȚĮȤİȓȡȚıȘ ĲȘȢ ȣȖİȓĮȢ țĮȚ 

ĲȘȢ ĮıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ İȓȞĮȚ țĮșȠȡȚıĲȚțȩȢ ʌĮȡȐȖȠȞĲĮȢ ȖȚĮ ĲȘ ȝİȓȦıȘ ĲȦȞ ĮĲȣȤȘȝȐĲȦȞ 

ʌȠȣ ıȤİĲȓȗȠȞĲĮȚ ȝİ ĲȘȞ İȡȖĮıȓĮ țĮȚ ĲȦȞ İʌĮȖȖİȜȝĮĲȚțȫȞ ĮıșİȞİȚȫȞ. ǼȐȞ 

İĳĮȡȝȠıșİȓ ȠȡșȐ, ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ȕİȜĲȚȫıİȚ ĲȘȞ ĮıĳȐȜİȚĮ țĮȚ ĲȘȞ ȣȖİȓĮ ıĲȠȞ ȤȫȡȠ 

İȡȖĮıȓĮȢ țĮșȫȢ țĮȚ ĲȘȞ ĮʌȩįȠıȘ ĲȘȢ İʌȚȤİȓȡȘıȘȢ,ȖİȞȚțȩĲİȡĮ. 

(ǼȣȡȦʌĮȧțȩȢ ȅȡȖĮȞȚıȝȩȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ǹıĳȐȜİȚĮ țĮȚ ĲȘȞ ȊȖİȓĮ ıĲȘȞ ǼȡȖĮıȓĮ -

http://osha.europa.eu) ȅ ıĲȩȤȠȢ ĲȘȢ ȝİȜȑĲȘȢ İțĲȓȝȘıȘȢ ĲȠȣ İʌĮȖȖİȜȝĮĲȚțȠȪ 

țȚȞįȪȞȠȣ İȓȞĮȚ Ƞ İȞĲȠʌȚıȝȩȢ țĮȚ Ș ĮȞĮȖȞȫȡȚıȘ ĲȦȞ ʌĮȡĮȖȩȞĲȦȞ ʌȠȣ ĮʌİȚȜȠȪȞ ĲȘȞ 

ȣȖİȓĮ țĮȚ ĲȘȞ ĮıĳȐȜİȚĮ ĲȦȞ İȡȖĮȗȠȝȑȞȦȞ ĲȘȢ İʌȚȤİȓȡȘıȘȢ țĮșȫȢ țĮȚ ĲȘȞ ȜȒȥȘ ȩȜȦȞ 

ĲȦȞ ĮȞĮȖțĮȓȦȞ ȝȑıȦȞ ʌȠȣ șĮ İȟĮıĳĮȜȓıȠȣȞ ĲȘȞ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ĲȦȞ İȡȖĮȗȠȝȑȞȦȞ 

(ȆĮʌĮțȦȞıĲĮȞĲȓȞȠȣ Ȁ.,2004,ǹșȒȞĮ). 

Ǿ İțĲȓȝȘıȘ ĲȠȣ İʌĮȖȖİȜȝĮĲȚțȠȪ țȚȞįȪȞȠȣ ĮʌȠĲİȜİȓ ĲȠ ȝȑıȠȞ, ĲȠ ȠʌȠȓȠ ʌİȡȚȑȤİȚ 

ʌȜȘȡȠĳȠȡȚĮțȐ ıĲȠȚȤİȓĮ ıȤİĲȚțȐ ȝİ ĲȘȞ țĮĲĮȖȡĮĳȒ ĲȦȞ ıȣȞșȘțȫȞ İȡȖĮıȓĮȢ, ĮȜȜȐ 

țĮȚ ĲȚȢ İʌȚʌĲȫıİȚȢ ʌȠȣ ʌȡȠȑȡȤȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȣȢ ȕȜĮʌĲȚțȠȪȢ ʌĮȡȐȖȠȞĲİȢ ıĲȘȞ ȣȖİȓĮ 

ĲȠȣ İȡȖĮȗȩȝİȞȠȣ. ǼʌȚʌȜȑȠȞ Ș įȣȞĮȝȚțȩĲȘĲĮ ĮȣĲȒȢ ĲȘȢ įȚĮįȚțĮıȓĮȢ ĲȘȞ țĮșȚıĲȐ 

ȚțĮȞȒ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȡȠıĲĮıȓĮ țĮȚ ĲȘȞ ʌȡȩȜȘȥȘ ĲȘȢ ȣȖİȓĮȢ ĲȠȣ İȡȖĮȗȩȝİȞȠȣ. 

Ǿ īȡĮʌĲȒ ǼțĲȓȝȘıȘ ĲȠȣ ǼʌĮȖȖİȜȝĮĲȚțȠȪ ȀȚȞįȪȞȠȣ, ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ 

ĲȠȣ Ȇǻ 17/1996 (ĲȠ ȠʌȠȓȠ ıȣȝʌȜȘȡȫȞİĲĮȚ ȝİ ĲȠ Ȇǻ 159/1999) țĮȚ ĮʌȠĲİȜİȓ 
İȡȖȠįȠĲȚțȒ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ țĮșȫȢ İʌȓıȘȢ țĮȚ ȑȞĮ ȕĮıȚțȩ ȝȑıȠ ĮȣĲȠȑȜİȖȤȠȣ ĲȘȢ țȐșİ 

İʌȚȤİȓȡȘıȘȢ, İĳȩıȠȞ İȟĮıĳĮȜȓȗİĲĮȚ Ș İȞİȡȖȩȢ ıȣȝȝİĲȠȤȒ ĲȦȞ İȡȖĮȗȠȝȑȞȦȞ ĲȩıȠ 

ıĲȚȢ ĳȐıİȚȢ ĲȠȣ ʌȠȚȠĲȚțȠȪ țĮȚ ʌȠıȠĲȚțȠȪ ʌȡȠıįȚȠȡȚıȝȠȪ ĲȦȞ țȚȞįȪȞȦȞ ĲȠȣ 
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İȡȖĮıȚĮțȠȪ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ, ȩıȠ țĮȚ ıİ ĮȣĲȑȢ ĲȘȢ ʌȡȩȜȘȥȘȢ țĮȚ ʌȡȠĮȖȦȖȒȢ ĲȘȢ 

İȡȖĮıȚĮțȒȢ ȣȖİȓĮȢ țĮȚ ĮıĳȐȜİȚĮȢ.  

 

ǺĮıȚțȒ ĮțȠȜȠȣșȓĮ İȞİȡȖİȚȫȞ: 

� ǼȞĲȠʌȚıȝȩȢ ĲȘȢ ʌȘȖȒȢ țȚȞįȪȞȠȣ ȖȚĮ ĲȘȞ ȣȖİȓĮ țĮȚ ĲȘȞ ĮıĳȐȜİȚĮ ĲȠȣ İȡȖĮȗȩȝİȞȠȣ. 

� ȂȑıȦ ȝȚĮȢ ʌĮȡĮȖȦȖȚțȒȢ įȚĮįȚțĮıȓĮȢ İʌĮȜȒșİȣıȘ ĲȦȞ įȣȞȘĲȚțȫȞ țȚȞįȪȞȦȞ ȖȚĮ 

ĲȘȞ ȣȖİȓĮ țĮȚ ĲȘȞ ĮıĳȐȜİȚĮ ĲȠȣ İȡȖĮȗȩȝİȞȠȣ 

� ǼțĲȓȝȘıȘ ĲȠȣ țȚȞįȪȞȠȣ țĮȚ ĲȦȞ İʌȚʌĲȫıİȦȞ ʌȠȣ ʌȡȠțȐȜİıİ ıĲȠȞ İȡȖĮȗȩȝİȞȠ. 

� ȆȡȩȖȡĮȝȝĮ įȚĮȤİȓȡȚıȘȢ įȚĮįȚțĮıȓĮȢ ʌȡȩȜȘȥȘȢ (ȉȗȚĮĳȑȡȘ Ȉ.,ț.Į.,2006) 

 

ǹȣĲȒ Ș ıİȚȡȐ İȞİȡȖİȚȫȞ ȠįȘȖİȓ ıĲȠ ıȣȝʌȑȡĮıȝĮ ʌȦȢ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ȣʌȐȡȟȠȣȞ 3 

ʌȚșĮȞȑȢ ȣʌȠșȑıİȚȢ İʌĮȖȖİȜȝĮĲȚțȠȪ țȚȞįȪȞȠȣ ȖȚĮ țȐșİ İȡȖĮıȚĮțȩ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ: 

1. ǻİȞ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİĲĮȚ țĮȞȑȞĮȢ İʌĮȖȖİȜȝĮĲȚțȩȢ țȓȞįȣȞȠȢ ıĲȠ ȤȫȡȠ İȡȖĮıȓĮȢ. 

2. ȆĮȡȠȣıȚȐȗİĲĮȚ țȓȞįȣȞȠȢ ĮȜȜȐ İȜİȖȤȩȝİȞȠȢ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠ ȃȠȝȠșİĲȚțȩ ʌȜĮȓıȚȠ 

3. ȆĮȡȠȣıȚȐȗİĲĮȚ İʌĮȖȖİȜȝĮĲȚțȩȢ țȓȞįȣȞȠȢ ȝȘ İȜİȖȤȩȝİȞȘȢ ȑțșİıȘȢ. 

ȈĲȘȞ ʌȡȫĲȘ ʌİȡȓʌĲȦıȘ įİȞ ĮʌȠțĮȜȪʌĲȠȞĲĮȚ ȠȚ İʌĮȖȖİȜȝĮĲȚțȠȓ țȓȞįȣȞȠȚ ȝȑıȦ ĲȘȢ 

įȚĮįȚțĮıȓĮȢ İȞĲȠʌȚıȝȠȪ İʌĮȖȖİȜȝĮĲȚțȫȞ țȚȞįȪȞȦȞ. ȈĲȘ įİȪĲİȡȘ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȠȚ 

İʌĮȖȖİȜȝĮĲȚțȠȓ țȓȞįȣȞȠȚ ʌȠȣ İȞĲȠʌȓȗȠȞĲĮȚ ĲȓșİȞĲĮȚ ıİ ıȣȞİȤȒ ȑȜİȖȤȠ ȝȑıȦ ĲȘȢ 

įȚĮįȚțĮıȓĮȢ ĲȘȢ ʌȡȩȜȘȥȘȢ ȩʌȦȢ ĮȣĲȒ ȠȡȓȗİȚ ĲȠ ȃȠȝȠșİĲȚțȩ ʌȜĮȓıȚȠ. ȈĲȘȞ ĲȡȓĲȘ 

ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȠĳİȓȜȠȣȞ ȞĮ İĳĮȡȝȠıĲȠȪȞ ȐȝİıĮ țĮȚ ĮʌȠĲİȜİıȝĮĲȚțȐ ȠȚ İʌİȝȕȐıİȚȢ 

ʌȡȩȜȘȥȘȢ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȘȞ ȃȠȝȠșİıȓĮ. ȉȑȜȠȢ Ș İțĲȓȝȘıȘ ĲȠȣ İʌĮȖȖİȜȝĮĲȚțȠȪ 

țȚȞįȪȞȠȣ ĮʌĮȚĲİȓ ĮȞĲȚțİȚȝİȞȚțȩĲȘĲĮ, ıĲȠȤİȪȠȞĲĮȢ ıĲȘȞ ȐȝİıȘ țĮȚ ĮʌȠĲİȜİıȝĮĲȚțȒ 

İʌȑȝȕĮıȘ ıİ țȐșİ İȡȖĮıȚĮțȩ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ  (Ȉ. ǻȡȓȕĮȢ, Ȁ. ǽȠȡȝʌȐ, Ĭ. ȀȠȣțȠȣȜȐțȘ, 

ǹșȒȞĮ,2000).  

īȚĮ ĲȘȞ ĮȞĮȖȞȫȡȚıȘ, ĲȘȞ İțĲȓȝȘıȘ, ĮȜȜȐ țĮȚ ĲȘȞ ĮȞȐȜȣıȘ țĮȚ ĲĮȟȚȞȩȝȘıȘ ĲȦȞ 

İʌĮȖȖİȜȝĮĲȚțȫȞ țȚȞįȪȞȦȞ, Ƞ ȝİȜİĲȘĲȒȢ ȠĳİȓȜİȚ ȞĮ ʌİȡȚȑȜșİȚ ıİ ȩȜȠȣȢ ĲȠȣȢ 

İȡȖĮıȚĮțȠȪȢ ȤȫȡȠȣȢ, ȞĮ ıȣȞȠȝȚȜȒıİȚ ȝİ ĲȠȣȢ ĮȡȝȩįȚȠȣȢ İʌȚțİĳĮȜİȓȢ țȐșİ 

ĲȝȒȝĮĲȠȢ țĮȚ ȝİ ĲȠȣȢ İȡȖĮȗȩȝİȞȠȣȢ ȫıĲİ ȞĮ ĲĮȟȚȞȠȝȒıİȚ ĲȚȢ șȑıİȚȢ İȡȖĮıȓĮȢ.  

ȉĮ İțĲİȜȠȪȝİȞĮ ıĲȐįȚĮ ȖȚĮ ĲȘȞ İȟȑĲĮıȘ ĲȦȞ ĮȞȦĲȑȡȦ țĮȚ ĲȘȞ İțĲȓȝȘıȘ ĲȦȞ 

İʌĮȖȖİȜȝĮĲȚțȫȞ țȚȞįȪȞȦȞ ıĲȠȣȢ ȤȫȡȠȣȢ İȣșȪȞȘȢ ĲȘȢ İʌȚȤİȓȡȘıȘȢ İȓȞĮȚ ĲĮ İȟȒȢ: 

  



8�
�

ǼʌĮȜȒșİȣıȘ ıȣȝȕĮĲȩĲȘĲĮȢ ĲȘȢ İʌȚȤİȓȡȘıȘȢ ȝİ ĲȚȢ ȞȠȝȠșİĲȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ. 

� ȀĮĲĮȖȡĮĳȒ ʌȜȘȡȠĳȠȡȚȫȞ țĮȚ ʌȡȠȕȜȘȝȐĲȦȞ ĲȦȞ İȡȖĮȗȠȝȑȞȦȞ ȝȑıȦ 

İȡȦĲȘȝĮĲȠȜȠȖȓȦȞ țĮȚ ıȣȞİȞĲİȪȟİȦȞ.  

� ȆȡȠıįȚȠȡȚıȝȩȢ ĲȦȞ ʌȘȖȫȞ țȚȞįȪȞȠȣ ĮȞȐ șȑıȘ İȡȖĮıȓĮȢ țĮȚ ıȣȞİȤȒȢ 

İʌȚșİȫȡȘıȘ ĲȦȞ ȤȫȡȦȞ İȡȖĮıȓĮȢ. 

� ȁȒȥȘ İʌȚʌȜȑȠȞ ȝȑĲȡȦȞ ĮıĳĮȜİȓĮȢ ıİ İȡȖĮȗȩȝİȞȠȣȢ ʌȠȣ İȓȞĮȚ İțĲİșİȚȝȑȞȠȚ ıĲȚȢ 

ʌȘȖȑȢ țȚȞįȪȞȠȣ. 

� ǹȟȚȠȜȩȖȘıȘ țȚȞįȪȞȠȣ ȝİ ȕȐıȘ ĲȘȞ İʌȚțȚȞįȣȞȩĲȘĲȐ ĲȠȣ. 

� ǼʌĮȞİȟȑĲĮıȘ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ȝȑĲȡȦȞ ʌȠȣ İĳĮȡȝȩȗȠȞĲĮȚ ıĲȠȣȢ İȡȖĮȗȩȝİȞȠȣȢ. 

� ȆĮȡĮțȠȜȠȪșȘıȘ ĲȘȢ ȣȜȠʌȠȓȘıȘȢ ĲȦȞ ȝȑĲȡȦȞ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ʌȠȣ ȜȒĳșȘțĮȞ. 

�ȉĮțĲȚțȒ ʌĮȡĮțȠȜȠȪșȘıȘ ĲȘȢ ĮʌȠĲİȜİıȝĮĲȚțȩĲȘĲĮȢ ĲȘȢ ȝİȜȑĲȘȢ İʌȚțȚȞįȣȞȩĲȘĲĮȢ 

(ȆĮʌĮțȦȞıĲĮȞĲȓȞȠȣ Ȁ.,2004, ǹșȒȞĮ). 

 

ǼȁǹȋǿȈȉǼȈ ȆȇȅǻǿǹīȇǹĭǼȈ ǹȈĭǹȁǼǿǹȈ Ȁǹǿ ȊīǼǿǹȈ Ȉȉȅ ȆǼȇǿǺǹȁȁȅȃ 
ǼȇīǹȈǿǹȈ ȉȅȊ ȃȅȈȅȀȅȂǼǿȅȊ 
� ȉĮ țĲȓȡȚĮ ʌȠȣ ıĲİȖȐȗȠȣȞ ȤȫȡȠȣȢ İȡȖĮıȓĮȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȑȤȠȣȞ įȠȝȘșİȓ ȝİ 

ıĲĮșİȡȩĲȘĲĮ, ıĲİȡİȩĲȘĲĮ țĮȚ ĮȞĲȠȤȒ ĮȞȐȜȠȖĮ ȝİ ĲȠ İȓįȠȢ İȡȖĮıȓĮȢ ʌȠȣ İțĲİȜİȓĲĮȚ. 

ǼʌȚʌȜȑȠȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȑȤȠȣȞ țĮĲĮıțİȣĮıĲİȓ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠȣ 

ȀĲȚȡȚȠįȠȝȚțȠȪ ȀĮȞȠȞȚıȝȠȪ țĮȚ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ǻȠȝȚțȫȞ ȀĮȞȠȞȚıȝȫȞ (ĮȞĲȚıİȚıȝȚțȩ, 

ȠʌȜȚıȝȑȞȠȣ ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ, ĳȠȡĲȓıİȦȞ ț.Į.).  

� Ǿ İțĲȑȜİıȘ ȘȜİțĲȡȚțȫȞ İȖțĮĲĮıĲȐıİȦȞ, Ș İʌȓȕȜİȥȘ ĲȘȢ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ĲȠȣȢ, Ș 

ıȣȞĲȒȡȘıȒ ĲȠȣȢ ȖȓȞİĲĮȚ ȝȩȞȠ Įʌȩ ʌȡȠıȦʌȚțȩ ʌȠȣ ȑȤİȚ ĲȚȢ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲİȢ ȖȞȫıİȚȢ țĮȚ 

İȟİȚįȓțİȣıȘ ıİ ĮȣĲȩȞ ĲȠȞ ĲȠȝȑĮ. 

� īȚĮ ĲȚȢ ȠįȠȪȢ įȚĮĳȣȖȒȢ țĮȚ İȟȩįȠȣȢ țȚȞįȪȞȠȣ İĳĮȡȝȩȗȠȞĲĮȚ ȠȚ ȞȩȝȠȚ țĮȚ ȠȚ 

įȚĮĲȐȟİȚȢ ʌȠȣ ĮĳȠȡȠȪȞ ȖİȞȚțȐ ıİ ıȤȑįȚĮ įȚĮĳȣȖȒȢ țĮȚ įȚȐıȦıȘȢ, ȠįȠȪȢ įȚĮĳȣȖȒȢ, 

İȟȩįȠȣȢ țȚȞįȪȞȠȣ țĮȚ ʌȡȠıĲĮĲİȣȩȝİȞİȢ įȚĮȕȐıİȚȢ ʌȠȣ ʌİȡȚȑȤȠȞĲĮȚ ıİ įȚĮĲȐȖȝĮĲĮ 

ʌİȡȓ İȚįȚțȫȞ țĲȚȡȓȦȞ țĮșȫȢ țĮȚ ıĲȠȣȢ țĮȞȠȞȚıȝȠȪȢ ʌȣȡĮıĳȐȜİȚĮȢ. 

1. ȅ İȡȖȠįȩĲȘȢ ȠĳİȓȜİȚ ȞĮ țĮĲĮȡĲȓıİȚ ıȤȑįȚȠ įȚĮĳȣȖȒȢ țĮȚ įȚȐıȦıȘȢ ȖȚĮ ĲȠȣȢ 

İȡȖĮȗȠȝȑȞȠȣȢ Įʌȩ ĲȠȣȢ ȤȫȡȠȣȢ İȡȖĮıȓĮȢ. ȆȐȞȦ ıİ ĮȣĲȩ ĲȠ ıȤȑįȚȠ ʌȡȑʌİȚ ȠȚ 

İȡȖĮȗȩȝİȞȠȚ ȞĮ İțʌĮȚįİȣĲȠȪȞ ȝİ įȠțȚȝĮıĲȚțȐ țĮȚ ıİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ țȚȞįȪȞȠȣ ȞĮ ĲȠ 

İĳĮȡȝȩıȠȣȞ ȖȚĮ ȞĮ įȚĮıȦșȠȪȞ. 

2. ȅȚ ȑȟȠįȠȚ țȚȞįȪȞȠȣ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ʌȐȞĲĮ İȜİȪșİȡȠȚ țĮȚ ʌȐȞĲĮ ȞĮ ȠįȘȖȠȪȞ ıĲȘȞ 

ȪʌĮȚșȡȠ Ȓ ıİ ĮıĳĮȜİȓȢ ȤȫȡȠȣȢ. 

3. ȅȚ șȪȡİȢ țȚȞįȪȞȠȣ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮȞȠȓȖȠȣȞ ʌȐȞĲĮ ʌȡȠȢ ĲĮ ȑȟȦ. 

4. ȅȚ șȪȡİȢ țȚȞįȪȞȠȣ įİȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ țȜİȚįȫȞȠȣȞ 
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5. Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȕȜȐȕȘȢ ĳȦĲȚıȝȠȪ ȠȚ ȑȟȠįȠȚ țȚȞįȪȞȠȣ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ įȚĮșȑĲȠȣȞ 

İĳİįȡȚțȩ ĳȦĲȚıȝȩ İʌĮȡțȠȪȢ ȑȞĲĮıȘȢ. 

� ǵȜȠȚ ȠȚ ȤȫȡȠȚ İȡȖĮıȓĮȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ İĳȠįȚĮıȝȑȞȠȚ ȝİ İȟȠʌȜȚıȝȩ țĮĲȐıȕİıȘȢ 

ĲȘȢ ʌȣȡțĮȖȚȐȢ. ǼʌȓıȘȢ Ƞ ȤİȚȡȠțȓȞȘĲȠȢ İȟȠʌȜȚıȝȩȢ ʌȣȡȩıȕİıȘȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ 

İȪȤȡȘıĲȠȢ țĮȚ İȣʌȡȩıȚĲȠȢ. 

� ȈĲȠȣȢ țȜİȚıĲȠȪȢ ȤȫȡȠȣȢ İȡȖĮıȓĮȢ ʌȡȑʌİȚ ĮȞ ȣʌȐȡȤİȚ İʌĮȡțȒȢ ȞȦʌȩȢ ĮȑȡĮȢ. Ȉİ 

ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ Ș ĮȞĮȞȑȦıȘ ĲȠȣ ĮȑȡĮ İʌȚĲȣȖȤȐȞİĲĮȚ ȝİ ĲİȤȞȘĲȐ ȝȑıĮ ĮȣĲȐ ʌȡȑʌİȚ 

ȞĮ ȜİȚĲȠȣȡȖȠȪȞ ıȣȞİȤȫȢ țĮȚ ȞĮ įȚĮĲȘȡȠȪȞĲĮȚ ıİ țĮȜȒ țĮĲȐıĲĮıȘ (Ȉ. ǻȡȓȕĮȢ,                    

Ȁ. ǽȠȡȝʌȐ, Ĭ. ȀȠȣțȠȣȜȐțȘ, ǹșȒȞĮ,2000). 

 

ȉǹȄǿȃȅȂǾȈǾ Ȁǹǿ ȅȇǿȈȂȅȈ ǼȆǹīīǼȁȂǹȉǿȀȅȊ ȀǿȃǻȊȃȅȊ 
ȍȢ İʌĮȖȖİȜȝĮĲȚțȩȢ țȓȞįȣȞȠȢ ȠȡȓȗİĲĮȚ țȐșİ țȓȞįȣȞȠȢ ʌȠȣ ʌȘȖȐȗİȚ Įʌȩ țȐșİ 

İʌĮȖȖİȜȝĮĲȚțȒ İȞȑȡȖİȚĮ țĮȚ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ĲĮȟȚȞȠȝȘșİȓ ıİ 3 ȝİȖȐȜİȢ țĮĲȘȖȠȡȓİȢ. 

 

1Ș țĮĲȘȖȠȡȓĮ 

ȀȓȞįȣȞȠȚ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮıĳȐȜİȚĮ Ȓ țȓȞįȣȞȠȚ ĮĲȣȤȒȝĮĲȠȢ ʌȠȣ ȠĳİȓȜȠȞĲĮȚ ıİ: 
� ȀĲȚȡȚĮțȑȢ įȠȝȑȢ 

� ȂȘȤĮȞȑȢ 

� ǾȜİțĲȡȚțȑȢ İȖțĮĲĮıĲȐıİȚȢ 

� ǼʌȚțȓȞįȣȞİȢ ȠȣıȓİȢ 

� ȆȣȡțĮȖȚȑȢ-İțȡȒȟİȚȢ 

ȆİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȣȞ țȐșİ ʌȚșĮȞȩĲȘĲĮ ȞĮ ʌȡȠțȜȘșİȓ ĲȡĮȣȝĮĲȚıȝȩȢ Ȓ ȕȜȐȕȘ ıĲȠȞ 

İȡȖĮȗȩȝİȞȠ ȜȩȖȦ ĲȘȢ ʌȚșĮȞȒȢ ȑțșİıȒȢ ĲȠȣ ıİ ȝȚĮ İʌȚțȓȞįȣȞȘ țĮĲȐıĲĮıȘ. Ǿ ĳȪıȘ 

ĲȘȢ ʌȘȖȒȢ țȚȞįȪȞȠȣ ʌȡȠıįȚȠȡȓȗİȚ ĲȘȞ ĮȚĲȓĮ ĮȜȜȐ țĮȚ ĲȠ İȓįȠȢ ĲȠȣ ĲȡĮȣȝĮĲȚıȝȠȪ ĲȠȣ 

İȡȖĮȗȩȝİȞȠȣ. 

 

2Ș țĮĲȘȖȠȡȓĮ 

ȀȓȞįȣȞȠȚ ȖȚĮ ĲȘȞ ȣȖİȓĮ ʌȠȣ ȠĳİȓȜȠȞĲĮȚ ıİ: 
� ȋȘȝȚțȠȪȢ ʌĮȡȐȖȠȞĲİȢ 

� ĭȣıȚțȠȪȢ ʌĮȡȐȖȠȞĲİȢ 

� ǺȚȠȜȠȖȚțȠȪȢ ʌĮȡȐȖȠȞĲİȢ 

ȆİȡȚȑȤȠȣȞ țȐșİ ʌȚșĮȞȩĲȘĲĮ ȖȚĮ İțĳȣȜȚıȝȩ ĲȘȢ ȕȚȠȜȠȖȚțȒȢ ȚıȠȡȡȠʌȓĮȢ ĲȠȣ 

İȡȖĮȗȩȝİȞȠȣ ȜȩȖȦ ĲȘȢ ȑțșİıȘȢ ĲȠȣ ıĲȠȣȢ ʌĮȡĮʌȐȞȦ ʌĮȡȐȖȠȞĲİȢ. 
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3Ș țĮĲȘȖȠȡȓĮ 

ǼȖțȐȡıȚȠȚ țȓȞįȣȞȠȚ ȖȚĮ ĲȘȞ ȣȖİȓĮ țĮȚ ĲȘȞ ĮıĳȐȜİȚĮ ʌȠȣ ȠĳİȓȜȠȞĲĮȚ ıİ: 
� ǼʌİȚıȩįȚĮ ȕȓĮȢ 

� ȌȣȤȠȜȠȖȚțȠȪȢ ʌĮȡȐȖȠȞĲİȢ 

� ǼȡȖȠȞȠȝȚțȠȪȢ ʌĮȡȐȖȠȞĲİȢ 

� ǹțĮĲȐȜȜȘȜĮ ȂǹȆ 

ȅȚ İȖțȐȡıȚȠȚ țȓȞįȣȞȠȚ ȠĳİȓȜȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ıȣȞİȤȒ ıȪȞįİıȘ țĮȚ ĮȜȜȘȜȠİʌȓįȡĮıȘ ĲȠȣ 

İȡȖĮȗȩȝİȞȠȣ ȝİ ĲȘȞ ȠȡȖȐȞȦıȘ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ ĲȠȣ. Ǿ ʌȡȩȜȘȥȘ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ıĲȠȤİȪıİȚ 

ıĲȘȞ ȚıȠȡȡȠʌȓĮ ĲȠȣ İȡȖĮȗȩȝİȞȠȣ ȝİ ĲȠ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ İȡȖĮıȓĮȢ ĲȠȣ ȑȤȠȞĲĮȢ ȣʌȩȥȘ 

ĲȠȣȢ ĳȣıȚȠȜȠȖȚțȠȪȢ ĮȜȜȐ țĮȚ ĲȠȣȢ ʌĮșȠȜȠȖȚțȠȪȢ ȝȘȤĮȞȚıȝȠȪȢ ĲȠȣ ĮȞșȡȫʌȚȞȠȣ 

ıȫȝĮĲȠȢ (Ȉ. ǻȡȓȕĮȢ, Ȃ. ȆĮʌĮįȩʌȠȣȜȠȢ, ǹșȒȞĮ, 2004), (ȈȠȣȡĲȗȒ Ȇ., ȀȠʌĮȞȚĲıȐȞȠȣ 

Ȇ.). 

 

 ȀǿȃǻȊȃȅǿ īǿǹ ȉǾȃ ǹȈĭǹȁǼǿǹ ǳ ȀǿȃǻȊȃȅǿ ǹȉȊȋǾȂǹȉȅȈ 
ȅȚ țȓȞįȣȞȠȚ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮıĳȐȜİȚĮ ĲȠȣ İȡȖĮȗȩȝİȞȠȣ ȝʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ĲĮȟȚȞȠȝȘșȠȪȞ ȦȢ İȟȒȢ: 

 

1. ǹțĮĲĮȜȜȘȜȩĲȘĲĮ țĲȘȡȚĮțȫȞ įȠȝȫȞ, ʌȠȣ ĮĳȠȡȠȪȞ: 

� ȉȚȢ įȚĮıĲȐıİȚȢ ĲȠȣ ȤȫȡȠȣ İȡȖĮıȓĮȢ (ȪȥȠȢ ȤȫȡȠȣ İȡȖĮıȓĮȢ <2,70 m, İȝȕĮįȩȞ 

ȤȫȡȠȣ İȡȖĮıȓĮȢ, ȩȖțȠȢ ȤȫȡȠȣ İȡȖĮıȓĮȢ) 

� ȉȠȞ ĳȦĲȚıȝȩ( ĳȣıȚțȩȢ, ĲİȤȞȚțȩȢ) țĮȚ ĳȦĲȚıȝȩȢ ĮıĳĮȜİȓĮȢ țȚȞįȪȞȠȣ 

� ȉĮ įȐʌİįĮ( ȠȜȚıșȘȡȐ, ĮȞȫȝĮȜĮ) 

� ȉȠȣȢ ĲȠȓȤȠȣȢ (İȜİȪșİȡȠȚ Ȓ ȝİ ȡȐĳȚĮ, ȝȘȤĮȞȒȝĮĲĮ) 

� ȉĮ ʌĮĲȐȡȚĮ (ȣʌȠıĲȪȜȦıȘ) 

� ȉȚȢ ȥİȣįȠȡȠĳȑȢ (ʌȡȠȠȡȚıȝȩȢ ȤȡȒıȘȢ, ȣʌȠıĲȪȜȦıȘ, ĳȠȡĲȓĮ) 

� ȉȚȢ İȟȩįȠȣȢ (ıİ ȚțĮȞȠʌȠȚȘĲȚțȩ ĮȡȚșȝȩ, ĮȞȐȜȠȖȠȢ ȝİ ĲȠȣȢ İȡȖĮȗȩȝİȞȠȣȢ) 

� ȉȚȢ ʌȩȡĲİȢ (ıİ ȚțĮȞȠʌȠȚȘĲȚțȩ ĮȡȚșȝȩ, ĮȞȐȜȠȖȠȢ ȝİ ĲȠȣȢ İȡȖĮȗȩȝİȞȠȣȢ) 

� ȉĮ ȣʌȩȖİȚĮ  (ȝȑȖİșȠȢ, ĮȞĮȞȑȦıȘ ĮȑȡĮ) 

� ȉȠȣȢ įȚȐįȡȠȝȠȚ (İȝʌȩįȚĮ țĮȚ ȚțĮȞȠʌȠȚȘĲȚțȩȢ ĳȦĲȚıȝȩȢ) 

� ȉȘȞ ıȒȝĮȞıȘ ĮıĳĮȜİȓĮȢ ıĲȠȣȢ ȤȫȡȠȣȢ İȡȖĮıȓĮȢ  

 

2. ǲȜȜİȚȥȘ ĮıĳȐȜİȚĮȢ ȤȡȒıȘȢ ȝȘȤĮȞȫȞ țĮȚ ĲȦȞ İȖțĮĲĮıĲȐıİȦȞ ʌȠȣ ĮĳȠȡȠȪȞ: 

� ȆȡȠĳȣȜĮțĲȒȡİȢ ıĲĮ ȩȡȖĮȞĮ İțțȓȞȘıȘȢ ĲȦȞ ȝȘȤĮȞȫȞ 

� ȆȡȠĳȣȜĮțĲȒȡİȢ ıĲȠ ȝȘȤĮȞȚıȝȩ ȝİĲȐįȠıȘȢ ĲȘȢ țȓȞȘıȘȢ 

� ȆȡȠĳȣȜĮțĲȒȡİȢ ıĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ İȡȖĮıȓĮȢ ĲȦȞ ȝȘȤĮȞȫȞ 

� ȈȒȝĮ ĮıĳȐȜİȚĮȢ CE 



11�
�

� ȂȑĲȡĮ ĮıĳȐȜİȚĮȢ țĮĲȐ ĲȘȞ ȤȡȒıȘ ĮȞȣȥȦĲȚțȫȞ ȝȘȤĮȞȘȝȐĲȦȞ 

� ȂȑĲȡĮ ĮıĳĮȜİȓĮȢ țĮĲȐ ĲȘȞ ȤȡȒıȘ ĮȞİȜțȣıĲȒȡĮ ĮĲȩȝȦȞ Ȓ ĳȠȡĲȓȦȞ 

� ȂȑĲȡĮ ĮıĳĮȜİȓĮȢ țĮĲȐ ĲȘȞ ȤȡȒıȘ ıȣıțİȣȫȞ ȣʌȩ ʌȓİıȘ Ȓ țȣțȜȦȝȐĲȦȞ 

� ȂȑĲȡĮ ĮıĳȐȜİȚĮȢ țĮĲȐ ĲȘȞ ʌȡȩıȕĮıȘ ĲȠȣ İȡȖĮȗȠȝȑȞȠȣ ıİ ȤȫȡȠȣȢ ȩʌȦȢ ĲȠ 

țȜȚȝĮțȠıĲȐıȚȠ, ĲĮ ĳȡİȐĲȚĮ Ȓ ĲȚȢ įİȟĮȝİȞȑȢ 

 

3. ǲȜȜİȚȥȘ ȝȑĲȡȦȞ ĮıĳĮȜİȓĮȢ țĮĲȐ ĲȘȞ ȤȡȒıȘ țĮȚ ĲȘȞ ȝİĲĮțȓȞȘıȘ ĲȦȞ İʌȚțȓȞįȣȞȦȞ 

ȠȣıȚȫȞ ʌȠȣ ĮĳȠȡȠȪȞ: 

� ǼȪĳȜİțĲİȢ ȠȣıȓİȢ 

� ȀĮȣıĲȚțȑȢ ȠȣıȓİȢ 

� ǻȚĮȕȡȦĲȚțȑȢ ȠȣıȓİȢ 

� ǼȡİșȚıĲȚțȑȢ ȠȣıȓİȢ 

� ȅȟİȚįȦĲȚțȑȢ ȠȣıȓİȢ 

� ȉȠȟȚțȑȢ ȠȣıȓİȢ 

� ǼțȡȘțĲȚțȑȢ ȠȣıȓİȢ 

 

4. ȀȓȞįȣȞȠȚ ʌȠȣ ʌȡȠȑȡȤȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȚȢ ȘȜİțĲȡȚțȑȢ İȖțĮĲĮıĲȐıİȚȢ 

� ǹțĮĲȐȜȜȘȜİȢ İȖțĮĲĮıĲȐıİȚȢ 

� ȂȘ ȠȡșȒ ȤȡȒıȘ 

� ǹțĮĲĮȜȜȘȜȩĲȘĲĮ İȖțĮĲĮıĲȐıİȦȞ ıİ İțȡȒȟȚȝİȢ ĮĲȝȩıĳĮȚȡİȢ 

� ǲȜȜİȚȥȘ ȝȑĲȡȦȞ ĮıĳĮȜİȓĮȢ țĮĲȐ ĲȘȞ ȤȡȒıȘ ĲȠȣȢ 

� ǲȜȜİȚȥȘ ȝȑĲȡȦȞ ĮıĳĮȜİȓĮȢ țĮĲȐ ĲȘȞ ıȣȞĲȒȡȘıȘ ĲȦȞ ȘȜİțĲȡȚțȫȞ İȖțĮĲĮıĲȐıİȦȞ 

 

5. ȀȓȞįȣȞȠȚ ʌȣȡțĮȖȚȐȢ-ȑțȡȘȟȘȢ 

� ȋȡȒıȘ İȪĳȜİțĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ 

� ǹʌȠșȒțİȣıȘ İȪĳȜİțĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ ıİ ĮțĮĲȐȜȜȘȜȠȣȢ ĮʌȠșȘțİȣĲȚțȠȪȢ ȤȫȡȠȣȢ 

� ǲȜȜİȚȥȘ ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ ʌȣȡĮȞȓȤȞİȣıȘȢ 

� ǲȜȜİȚȥȘ țĮĲȐȜȜȘȜȘȢ ıȘȝĮĲȠįȩĲȘıȘȢ 

 

ȅʌȠȚĮįȒʌȠĲİ ʌȘȖȒ șİȡȝȩĲȘĲĮȢ ȩʌȦȢ ȝȚĮ ıʌȓșĮ Įʌȩ ȝȚĮ ȘȜİțĲȡȚțȒ ıȣıțİȣȒ ȝʌȠȡİȓ 

ȞĮ ʌȡȠțĮȜȑıİȚ ĮȓĲȚȠ ʌȣȡțĮȖȚȐȢ. ǼʌȚʌȜȑȠȞ, ȝİȡȚțȑȢ ȠȣıȓİȢ įİȞ İȓȞĮȚ ȠȚ ȓįȚİȢ 

İțȡȘțĲȚțȑȢ (ʌ.Ȥ. ĮȚșȑȡİȢ, ȣȖȡȒ ʌĮȡĮĳȓȞȘ, ȣʌİȡȤȜȦȡȚțȩ ȠȟȪ), ĮȜȜȐ ȝʌȠȡȠȪȞ ȞĮ 

ʌĮȡȐȖȠȣȞ İțȡȘțĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ țȐĲȦ Įʌȩ ȠȡȚıȝȑȞİȢ ıȣȞșȒțİȢ (ʌ.Ȥ. ʌȓİıȘ, 

ȤĲȣʌȒȝĮĲĮ, įȠȞȒıİȚȢ, ȣȥȘȜȑȢ șİȡȝȠțȡĮıȓİȢ). ȉȑȜȠȢ țȓȞįȣȞȠ İțȡȒȟİȦȞ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ 

ʌȡȠțĮȜȑıİȚ Ș ĮıȣȝȕĮĲȩĲȘĲĮ ȝİĲĮȟȪ ȤȘȝȚțȫȞ ȠȣıȚȫȞ, ȩʌȦȢ țĮȚ Ƞ ıȣȞįȣĮıȝȩȢ įȪȠ 
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ȤȘȝȚțȫȞ ȠȣıȚȫȞ ʌȠȣ ĮȞȒțȠȣȞ ıĲȘȞ ȓįȚĮ țĮĲȘȖȠȡȓĮ (Ȉ. ǻȡȓȕĮȢ, Ȁ. ǽȠȡȝʌȐ,                       

Ĭ. ȀȠȣțȠȣȜȐțȘ, ǹșȒȞĮ,2000). 

 

 ȀǿȃǻȊȃȅǿ īǿǹ ȉǾȃ ȊīǼǿǹ – ȋǾȂǿȀȅǿ ȆǹȇǹīȅȃȉǼȈ 
ȅȚ ȤȘȝȚțȠȓ țȓȞįȣȞȠȚ ʌȠȣ İȓȞĮȚ İțĲİșİȚȝȑȞȠȚ ȠȚ İȡȖĮȗȩȝİȞȠȚ ıĲȠ ȤȫȡȠ ĲȠȣ 

ȞȠıȠțȠȝİȓȠȣ țĮĲĮĲȐııȠȞĲĮȚ ıĲȚȢ İȟȒȢ țĮĲȘȖȠȡȓİȢ: 

� ǻȚĮȤİȓȡȚıȘ İʌȚțȓȞįȣȞȦȞ ĳĮȡȝȐțȦȞ 

� ǼȚıʌȞȠȒ ʌĲȘĲȚțȫȞ ĮİȡȓȦȞ 

� ǵȟȚȞĮ įȚĮȜȪȝĮĲĮ 

� ȋȘȝİȚȠșİȡĮʌİȓĮ 

� ȀȣĲĲĮȡȠıĲĮĲȚțȐ 

ǼʌȓıȘȢ țĮȚ ȠȚ ȤȘȝȚțȑȢ ȠȣıȓİȢ ʌȠȣ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ıĲȠ ȤȫȡȠ ĲȠȣ ȞȠıȠțȠȝİȓȠȣ 

ĮȞȐȜȠȖĮ ȝİ ĲȠ İȓįȠȢ ĲȠȣ ʌȚșĮȞȠȪ țȚȞįȪȞȠȣ ʌȠȣ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ʌȡȠțĮȜȑıİȚ Ș ȤȡȒıȘ ĲȠȣȢ 

țĮĲĮĲȐııȠȞĲĮȚ ıĲȚȢ İȟȒȢ țĮĲȘȖȠȡȓİȢ: 

� ǻȚĮȕȡȦĲȚțȑȢ (ʌȡȠțĮȜȠȪȞ ȕȜȐȕȘ țȣĲĲȐȡȦȞ țĮȚ ȚıĲȫȞ) 

� ǼȡİșȚıĲȚțȑȢ (ʌȡȠțĮȜȠȪȞ ĳȜİȖȝȠȞȫįİȚȢ ĮȞĲȚįȡȐıİȚȢ) 

� ȉȠȟȚțȑȢ ȖȚĮ ĲȠȞ ȠȡȖĮȞȚıȝȩ (ʌȡȠțĮȜȠȪȞ ȕȜȐȕȘ ıİ ıȣȖțİțȡȚȝȑȞĮ ȩȡȖĮȞĮ ȩĲĮȞ 

İȚıȑȜșȠȣȞ ıĲȠȞ ȠȡȖĮȞȚıȝȩ ʌ.Ȥ. Ș ȘʌĮĲȓĲȚįĮ, Ș ȞİĳȡȓĲȚįĮ) 

� ǺȜĮʌĲȚțȑȢ ȖȚĮ ĲȠ ĮȞȠıȠʌȠȚȘĲȚțȩ (ʌȡȠțĮȜȠȪȞ ĮȞȠıȠțĮĲĮıĲȠȜȒ Ȓ ȣʌİȡİȣĮȚıșȘıȓĮ 

ĲȠȣ ĮȞȠıȠȜȠȖȚțȠȪ ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ) 

� īİȞȠĲȠȟȚțȑȢ (ʌȡȠțĮȜȠȪȞ ȝİĲȐȜȜĮȟȘ ĲȦȞ ȖȠȞȚįȓȦȞ, ȝİȓȦıȘ ĲȘȢ ȖȠȞȚȝȩĲȘĲĮȢ țĮȚ 

țĮȡțȚȞȠȖȑȞİıȘ) 

ȅȚ ʌİȡȚııȩĲİȡȠȚ İȡȖĮȗȩȝİȞȠȚ ıĲȠ ȤȫȡȠ ĲȠȣ ȞȠıȠțȠȝİȓȠȣ ȜȩȖȦ ĲȘȢ İʌĮĳȒȢ țĮȚ ĲȘȢ 

ȤȡȒıȘȢ İʌȚțȓȞįȣȞȦȞ ȤȘȝȚțȫȞ ȠȣıȚȫȞ İȝĳĮȞȓȗȠȣȞ ʌȠȜȜȑȢ įİȡȝĮĲȚțȑȢ İȞȠȤȜȒıİȚȢ 

(țȞȘıȝȩȢ, İȡȣșȡȩĲȘĲĮ, ĳȣıĮȜȓįİȢ, ĮʌȠȜȑʌȚıȘ). ȅȚ ȕȜȐȕİȢ İȝĳĮȞȓȗȠȞĲĮȚ ıĲĮ ȤȑȡȚĮ, 

ĲȠȞ țȠȡȝȩ țĮȚ ĲĮ ʌȩįȚĮ. ȅȚ įİȡȝĮĲȚțȑȢ ʌĮșȒıİȚȢ ıȤİĲȓȗȠȞĲĮȚ ȝİ įȚȐĳȠȡİȢ ȠȣıȓİȢ 

ȩʌȦȢ İȓȞĮȚ ĲȠ latex, ĲĮ ĮʌȠȡȡȣʌĮȞĲȚțȐ įȚĮȜȣĲȚțȐ, ȣȖȡȐ țĮșĮȡȚıȝȠȪ. Ǿ ȑțșİıȒ ĲȦȞ 

İȡȖĮȗȠȝȑȞȦȞ ıİ ĲȑĲȠȚİȢ ȤȘȝȚțȑȢ ȠȣıȓİȢ ʌȡȠțĮȜȠȪȞ ʌĮșȒıİȚȢ ȩʌȦȢ İȓȞĮȚ: 

� ȇȚȞȓĲȚįĮ 

� ǱıșȝĮ 

� ǼʌȚʌİĳȣțȓĲȚįĮ 

� ǹȞĮĳȣȜĮȟȓĮ 

 

ȉĮ ĮȞĮȚıșȘĲȚțȐ ĮȑȡȚĮ ʌȠȣ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ıĲĮ ȤİȚȡȠȣȡȖİȓĮ İȓȞĮȚ ıȣȞȒșȦȢ ĲȠ 

ȣʌȠȟİȓįȚȠ ĲȠȣ ĮȗȫĲȠȣ țĮȚ ĲĮ ĳȜȠȣȠȡȐȞȚĮ. ǹȣĲȑȢ ȠȚ ȠȣıȓİȢ ĮʌȠȡȡȠĳȫȞĲĮȚ țȣȡȓȦȢ 
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ıĲȠ ĲȡȚȤȠİȚįȠ-țȣȥİȜȚįȚțȩ İʌȓʌİįȠ įȚĮȞȑȝȠȞĲĮȚ ıİ įȚȐĳȠȡȠȣȢ ȐȜȜȠȣȢ ȕȚȠȜȠȖȚțȠȪȢ 

ȚıĲȠȪȢ ĮȞȐȜȠȖĮ ȝİ ĲȘȞ ȜȚʌȠįȚĮȜȣĲȩĲȘĲȐ ĲȠȣȢ. ȅȚ İȡȖĮȗȩȝİȞȠȚ ʌȠȣ İțĲȓșİȞĲĮȚ ıĲĮ 

ĮȞĮȚıșȘĲȚțȐ İȓȞĮȚ ȠȚ ĮȞĮȚıșȘıȚȠȜȩȖȠȚ, ȠȚ İȡȖĮȜȚȠįȩĲȡȚİȢ țĮȚ ĲȠ ȞȠıȘȜİȣĲȚțȩ 

ʌȡȠıȦʌȚțȩ ĲȠȣ ȤİȚȡȠȣȡȖİȓȠȣ. ȅȚ İʌȚʌĲȫıİȚȢ ʌȠȣ ʌȡȠțȪʌĲȠȣȞ İȓȞĮȚ ȕȜȐȕȘ ıĲȘ 

ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ ĲȠȣ ȒʌĮĲȠȢ, ĮȜȜȐ țĮȚ ȥȣȤȠȜȠȖȚțȑȢ İʌȚįȡȐıİȚȢ. 

ȉĮ țȣĲĲĮȡȠĲȠȟȚțȐ ĳȐȡȝĮțĮ ʌȠȣ ʌȡȠȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ ĳĮȡȝĮțİȣĲȚțȒ șİȡĮʌİȓĮ ĲȦȞ 

ĮıșİȞȫȞ ȝİ țĮȡțȓȞȠ ĮȞĲȚʌȡȠıȦʌİȪȠȣȞ ȝȚĮ İĲİȡȠȖİȞȒ ȠȝȐįĮ ȠȣıȚȫȞ ʌȠȣ 

İȝʌȠįȓȗȠȣȞ ĲȠȞ ʌȠȜȜĮʌȜĮıȚĮıȝȩ ĲȦȞ țĮțȠȘșȫȞ țȣĲĲȐȡȦȞ ȝİ įȚȐĳȠȡȠȣȢ 

ȝȘȤĮȞȚıȝȠȪȢ. ȆȡȠİĲȠȚȝȐȗȠȞĲĮȚ țȣȡȓȦȢ ıĲȠ ĳĮȡȝĮțİȓȠ țĮȚ Įʌȩ ĲȠȣȢ ȞȠıȘȜİȣĲȑȢ.  

ȆȠȜȜȐ Įʌȩ ĮȣĲȐ ĲĮ ĳȐȡȝĮțĮ İȣșȪȞȠȞĲĮȚ ȖȚĮ țĮȡțȚȞȠȖİȞİĲȚțȑȢ ȝİĲĮȜȜȐȟİȚȢ țĮȚ 

ĮȞĮʌĮȡĮȖȦȖȚțȑȢ ĲȠȟȚțȑȢ ȚįȚȩĲȘĲİȢ. 

ȉȠ ȤȜȫȡȚȠ ʌİȡȚȑȤİĲĮȚ ıİ ʌȠȜȜȐ țĮșĮȡȚıĲȚțȐ țĮȚ ʌȡȠțĮȜȠȪȞ İȡİșȚıĲȚțȩĲȘĲĮ ĲȩıȠ 

țĮĲȐ ĲȘȞ İʌĮĳȒ ĲȠȣȢ ȩıȠ țĮȚ țĮĲȐ ĲȘȞ İȚıʌȞȠȒ ĲȠȣȢ. Ȉİ ȐĲȠȝĮ ȝİ İȣĮȚıșȘıȓĮ 

ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ʌȡȠțȜȘșİȓ țĮȚ ĮıșȝĮĲȚțȒ țȡȓıȘ. 

ȉĮ ĮȞĲȚȕȚȠĲȚțȐ țĮȚ țȣȡȓȦȢ Ș ʌİȞȚțȚȜȓȞȘ, ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ʌȡȠțĮȜȑıȠȣȞ ıȠȕĮȡȑȢ ĮȜȜİȡȖȚțȑȢ 

ĮȞĲȚįȡȐıİȚȢ (ǼȣȐȖȖİȜȠȢ ǹȜİȟȩʌȠȣȜȠȢ, ǹșȒȞĮ, 2007) 

 

ȀǿȃǻȊȃȅǿ īǿǹ ȉǾȃ ȊīǼǿǹ – ǺǿȅȁȅīǿȀȅǿ ȆǹȇǹīȅȃȉǼȈ 
Ȃİ ĲȠȞ ȩȡȠ ȕȚȠȜȠȖȚțȩȢ ʌĮȡȐȖȠȞĲĮȢ, șİȦȡİȓĲĮȚ țȐșİ țȓȞįȣȞȠȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ȣȖİȓĮ ʌȠȣ 

ʌȡȠȑȡȤİĲĮȚ Įʌȩ ȝȚĮ İʌĮȖȖİȜȝĮĲȚțȒ ȑțșİıȘ ĲȠȣ İȡȖĮȗȠȝȑȞȠȣ ıİ țȐʌȠȚȠȞ ʌĮșȠȖȩȞȠ 

ȠȡȖĮȞȚıȝȩ Ȓ țĮȚ ȝȚțȡȠȠȡȖĮȞȚıȝȩ ȩʌȦȢ İȓȞĮȚ: 

� ǺĮțĲȘȡȓįȚĮ 

� ȂȪțȘĲİȢ 

� ǿȠȓ 

� ȆȡȦĲȩȗȦĮ 

� ȇȚțȑĲıȚĮȚ 

ȀĮĲĮĲȐııȠȞĲĮȚ ĮȞȐȜȠȖĮ ȝİ ĲȘȞ İʌȚțȚȞįȣȞȩĲȘĲȐ ĲȠȣȢ ıİ 4 țĮĲȘȖȠȡȓİȢ 

� ȋĮȝȘȜȠȪ țȚȞįȪȞȠȣ(bacillus suptillis) 

� ȂȑĲȡȚȠȣ țȚȞįȪȞȠȣ(ȚȩȢ ȚȜĮȡȐȢ) 

� ȂİȖȐȜȠȣ țȚȞįȪȞȠȣ(ȚȩȢ ȜȪııĮȢ, ȚȩȢ ȘʌĮĲȓĲȚįĮȢ) 

� ȆȠȜȪ ȝİȖȐȜȠȣ țȚȞįȪȞȠȣ(ȚȩȢ İȣȜȠȖȚȐȢ, ȚȩȢ ebola) 

ȆȡȑʌİȚ ȞĮ ĮȞĮĳİȡșİȓ ȩĲȚ ȠȚ țȪȡȚİȢ ʌĮșȒıİȚȢ ĲȦȞ İȡȖĮȗȠȝȑȞȦȞ ʌȠȣ İțĲȓșİȞĲĮȚ ıĲȠȣȢ 

ȕȚȠȜȠȖȚțȠȪȢ țȚȞįȪȞȠȣȢ İȓȞĮȚ ıȣȞȒșȦȢ İȡİșȚıĲȚțȑȢ țĮȚ ĮȜȜİȡȖȚțȑȢ ʌĮșȒıİȚȢ ĲȠȣ 

įȑȡȝĮĲȠȢ țĮȚ ĲȠȣ ĮȞĮʌȞİȣıĲȚțȠȪ ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ, İțĲȩȢ İȐȞ İțĲİșȠȪȞ ıİ ȜȠȚȝȫįȘ 

ȞȠıȒȝĮĲĮ ȩʌȦȢ İȓȞĮȚ Ș ĳȣȝĮĲȓȦıȘ, Ș ȘʌĮĲȓĲȚįĮ, Ș ıĮȜȝȠȞȑȜȦıȘ ț.Į. 
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ȅ țȓȞįȣȞȠȢ ȖȚĮ ĲȠȣȢ ȕȚȠȜȠȖȚțȠȪȢ ʌĮȡȐȖȠȞĲİȢ ʌĮȡĮȝȑȞİȚ ĮȞĮȜȜȠȓȦĲȠȢ ȜȩȖȠ ĲȦȞ 

İȞįȠȞȠıȠțȠȝİȚĮțȫȞ ȜȠȚȝȫȟİȦȞ, ȩʌȦȢ țĮȚ ĲȘȢ ȣȥȘȜȒȢ ȑțșİıȘȢ ĲȦȞ İȡȖĮȗȠȝȑȞȦȞ 

ıİ ĮȣĲȠȪȢ ʌȠȣ ȩȤȚ ȝȩȞȠ įİȞ ȝİȚȫȞİĲĮȚ ĮȜȜȐ ıȣıĲȘȝĮĲȚțȐ ĮȣȟȐȞİĲĮȚ.  

ȅȚ ĲȡȩʌȠȚ ȝİĲȐįȠıȘȢ ĲȦȞ ȕȚȠȜȠȖȚțȫȞ ʌĮȡĮȖȩȞĲȦȞ İȓȞĮȚ: 

� ȉȡĮȣȝĮĲȚıȝȩȢ İȡȖĮȗȠȝȑȞȠȣ Įʌȩ ȞȪııȠȞĲĮ Ȓ ĲȑȝȞȠȞĲĮ İȡȖĮȜİȓĮ 

� ǹțȠȪıȚĮ țĮĲȐʌȠıȘ 

� ǻİȡȝĮĲȚțȒ İʌĮĳȒ ȝİ ȝȠȜȣıȝȑȞȠ ȣȜȚțȩ 

� ǼȚıʌȞȠȒ ȝȠȜȣıȝȑȞȠȣ ĮȑȡĮ 

ȅȚ įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲİȢ ʌȠȣ İȣȞȠȠȪȞ ĲȘȞ ʌȚșĮȞȒ ȝȩȜȣȞıȘ ĲȠȣ İȡȖĮȗȠȝȑȞȠȣ İȓȞĮȚ 

� ǹȚȝȠȜȘȥȓĮ 

� ȈȣȜȜȠȖȒ ĮʌȠȡȡȚȝȝȐĲȦȞ 

� ǼʌİȟİȡȖĮıȓĮ ȕȚȠȜȠȖȚțȫȞ ȣȜȚțȫȞ 

� Ǿ İȡȖĮıȓĮ ıİ ȝȘ țĮșĮȡȑȢ İʌȚĳȐȞİȚİȢ 

 

īİȞȚțȐ ȝȑĲȡĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ Įʌȩ ȕȚȠȜȠȖȚțȠȪȢ ʌĮȡȐȖȠȞĲİȢ: 

� ǹʌȠıĲİȓȡȦıȘ İȡȖĮȜİȓȦȞ țĮȚ ıțİȣȫȞ ʌȠȣ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓ Ƞ İȡȖĮȗȩȝİȞȠȢ 

� ȅȚ ȕİȜȩȞİȢ ĮʌȠȡȡȓʌĲȠȞĲĮȚ ĮȝȑıȦȢ ȝİĲȐ ĲȘȞ ȤȡȒıȘ ĲȠȣȢ ıĲȠ İȚįȚțȩ ıțȜȘȡȩ įȠȤİȓȠ 

ĮȚȤȝȘȡȫȞ ĮȞĲȚțİȚȝȑȞȦȞ 

� ȈȣıĲȘȝĮĲȚțȩȢ țĮșĮȡȚıȝȩȢ ĲȦȞ İʌȚĳĮȞİȚȫȞ İȡȖĮıȓĮȢ ȝİ ȚıȤȣȡȩ ĮʌȠȜȣȝĮȞĲȚțȩ 

� ǹʌĮȡĮȓĲȘĲȘ ȤȡȒıȘ ȖĮȞĲȚȫȞ 

� ǼȝȕȠȜȚĮıȝȩȢ țĮĲȐ ĲȘȢ ȘʌĮĲȓĲȚįĮȢ Ǻ 

� ȉĮ ȝȠȜȣıȝȑȞĮ ıĲȑȡİĮ ȣȜȚțȐ ȞĮ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ȐȝİıĮ ıİ țȓĲȡȚȞİȢ ʌȜĮıĲȚțȑȢ 

ıĮțȠȪȜİȢ țĮȚ ȞĮ țȜİȓȞȠȞĲĮȚ ȝİ ĮıĳȐȜİȚĮ 

� ȉĮ ȣȖȡȐ ĮʌȩȕȜȘĲĮ ȞĮ ȤȪȞȠȞĲĮȚ ıĲȠ țȠȚȞȩ ĮʌȠȤİĲİȣĲȚțȩ įȓțĲȣȠ 

� ǼȐȞ Ƞ İȡȖĮȗȩȝİȞȠȢ ȖȞȦȡȓȗİȚ ȩĲȚ ȑȞĮ ȕȚȠȜȠȖȚțȩ įİȓȖȝĮ İȓȞĮȚ ȝȠȜȣıȝȑȞȠ ȞĮ 

ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ İȚįȚțȒ ıȒȝĮȞıȘ țȚȞįȪȞȠȣ (ǻȡĮțȩʌȠȣȜȠȢ Ǻ. ǹșȒȞĮ, 2007). 

 

 ȀǿȃǻȊȃȅǿ īǿǹ ȉǾȃ ȊīǼǿǹ- ĭȊȈǿȀȅǿ ȆǹȇǹīȅȃȉǼȈ 
ȅȚ ĳȣıȚțȠȓ țȓȞįȣȞȠȚ ʌȠȣ ʌȡȠıȕȐȜȜȠȣȞ ĲȘȞ ȣȖİȓĮ ĲȠȣ İȡȖĮȗȩȝİȞȠȣ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ 

ʌȡȠȑȡȤȠȞĲĮȚ ĲȩıȠ Įʌȩ ĲȘȞ șȑıȘ İȡȖĮıȓĮȢ ȩıȠ țĮȚ Įʌȩ ĲȠ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ ĲȠȣ 

İȡȖĮȗȩȝİȞȠȣ. Ǿ ȪʌĮȡȟȘ ĲȠȣȢ įİȞ İȓȞĮȚ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲĮ ȕȜĮʌĲȚțȒ, ʌĮȡȐ ȝȩȞȠȞ ȩĲĮȞ ĲȠ 

İʌȓʌİįȠ ʌȠȣ ıȣȞĮȞĲȫȞĲĮȚ İȓȞĮȚ ȣȥȘȜȩ. ȅȚ ʌȚȠ ıȣȞȒșİȚȢ ĳȣıȚțȠȓ ʌĮȡȐȖȠȞĲİȢ İȓȞĮȚ: 

� ȅ șȩȡȣȕȠȢ 

� ȅȚ įȠȞȒıİȚȢ 

� ȅȚ ȤĮȝȘȜȑȢ/ȣȥȘȜȑȢ șİȡȝȠțȡĮıȓİȢ 
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� Ǿ ȣȖȡĮıȓĮ 

� ȅȚ ĮțĲȚȞȠȕȠȜȓİȢ 

� ȅ ĳȦĲȚıȝȩȢ 

 

ĬȩȡȣȕȠȢ 
ȅ șȩȡȣȕȠȢ ıĲȠ ȤȫȡȠ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ ʌȡȠȑȡȤİĲĮȚ țȣȡȓȦȢ Įʌȩ ĲȘȞ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ ĲȦȞ 

ȝȘȤĮȞȫȞ Ȓ ĲȘȞ ȤȡȒıȘ İȡȖĮȜİȓȦȞ ʌȠȣ ʌĮȡȐȖȠȣȞ ȘȤȘĲȚțȐ ĳȐıȝĮĲĮ. ȅ șȩȡȣȕȠȢ ıĲȘȞ 

ǿĮĲȡȚțȒ ĲȘȢ ǼȡȖĮıȓĮȢ ȠȡȓȗİĲĮȚ ȦȢ İʌĮȖȖİȜȝĮĲȚțȩȢ șȩȡȣȕȠȢ țĮȚ İȓȞĮȚ țȐșİ 

ĮȞİʌȚșȪȝȘĲȠ, İȞȠȤȜȘĲȚțȩ Ȓ įȣıȐȡİıĲȠ ȖȚĮ ĲȠȞ ȐȞșȡȦʌȠ ȘȤȘĲȚțȩ İȡȑșȚıȝĮ. ȅ 

șȩȡȣȕȠȢ ʌȡȠțĮȜİȓ ȕȜȐȕȘ ıĲȠ ȩȡȖĮȞȠ ĲȘȢ ĮțȠȒȢ İȓĲİ țĮĲȩʌȚȞ ȠȟİȓĮȢ ȑțșİıȘȢ ıİ 

ʌȠȜȪ ȣȥȘȜȐ İʌȓʌİįĮ, İȓĲİ țĮĲȩʌȚȞ ȤȡȩȞȚĮȢ ȑțșİıȘȢ ıİ ȤĮȝȘȜȩĲİȡĮ İʌȓʌİįĮ. ȅ 

șȩȡȣȕȠȢ įȚĮĲĮȡȐııİȚ įȚȐĳȠȡİȢ įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲİȢ ĲȠȣ İȡȖĮȗȠȝȑȞȠȣ ȩʌȦȢ İȓȞĮȚ Ș 

İʌȚțȠȚȞȦȞȓĮ, Ș ȟİțȠȪȡĮıȘ țĮȚ Ƞ ȪʌȞȠȢ įȡȫȞĲĮȢ ȦȢ ıĲȡİıȠȖȩȞȠȢ ʌĮȡȐȖȠȞĲĮȢ. 

ȊʌȐȡȤȠȣȞ įȚȐĳȠȡȠȚ ĲȪʌȠȚ șȠȡȪȕȠȣ ʌȠȣ įȚĮțȡȓȞȠȞĲĮȚ ĮȞȐȜȠȖĮ ȝİ ĲȘȞ įȚĮțȪȝĮȞıȘ 

ĲȠȣ İʌȚʌȑįȠȣ ĲȠȣȢ įȘȜĮįȒ: 

� ȈĲĮșİȡȩȢ 

� ȀȣȝĮĲȠİȚįȒȢ 

� ȂİĲĮȕȜȘĲȩȢ 

� ǼțȡȘțĲȚțȩȢ 

( ǺİȜȠȞȐțȘȢ Ǽ. ț.Į.,2009, ǹșȒȞĮ) 

ȅȚ İʌȚʌĲȫıİȚȢ ĲȠȣ șȠȡȪȕȠȣ ıĲȘȞ ȣȖİȓĮ ĲȠȣ İȡȖĮȗȩȝİȞȠȣ ȑȤȠȣȞ ȞĮ țȐȞȠȣȞ ȝİ ĲȠȞ 

ĲȡĮȣȝĮĲȚıȝȩ ĲȠȣ ĮȚıșȘĲȘȡȚĮțȠȪ İʌȚșȘȜȓȠȣ ĲȠȣ țȠȤȜȓĮ. ȅȚ ȕȜĮʌĲȚțȑȢ İʌȚįȡȐıİȚȢ ĲȠȣ 

șȠȡȪȕȠȣ ȤȦȡȓȗȠȞĲĮȚ Į) ıĲȘȞ ĮțȠȣıĲȚțȒ țȩʌȦıȘ țĮȚ ȕ) ĲȘȞ İʌĮȖȖİȜȝĮĲȚțȒ ȕĮȡȘțȠǸĮ 

(ȁȚȞȠȪ ǹ.,2005 ǹșȒȞĮ). 

Ǿ ĮțȠȣıĲȚțȒ țȩʌȦıȘ İȓȞĮȚ Ș ȝİȓȦıȘ ĲȘȢ ĮțȠȣıĲȚțȒȢ ȠȟȪĲȘĲĮȢ Ș ȠʌȠȓĮ ȑȤİȚ 

ʌĮȡȠįȚțȩ ȤĮȡĮțĲȒȡĮ țĮȚ İȟĮȡĲȐĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ȑȞĲĮıȘ ĲȠȣ șȠȡȪȕȠȣ. ȉȚȢ ʌȡȫĲİȢ ȝȑȡİȢ 

Ƞ İȡȖĮȗȩȝİȞȠȢ ĮȚıșȐȞİĲĮȚ ĲȘȞ İȞȩȤȜȘıȘ ĲȠȣ șȠȡȪȕȠȣ, ȑȤİȚ ȑȞĮ ĮȓıșȘȝĮ ıȣȡȚȖȝȠȪ 

ıĲĮ ĮȣĲȚȐ țĮȚ ĲĮ ĮȚıșȐȞİĲĮȚ ȕȠȣȜȦȝȑȞĮ. ȈĲȘȞ İʌȩȝİȞȘ ȑțșİıȒ ĲȠȣ ıĲȠ șȩȡȣȕȠ 

ĮȚıșȐȞİĲĮȚ İȟȠȚțİȓȦıȘ, țĮșȫȢ ȑȤİȚ ĮȡȤȓıİȚ ȞĮ «ȤȐȞİȚ»» ȝȑȡȠȢ ĲȘȢ ĮțȠȒȢ ĲȠȣ. Ǿ 

ȕȜȐȕȘ ĮȣĲȒ İȓȞĮȚ ĮȞĮıĲȡȑȥȚȝȘ İȐȞ ȩȝȦȢ Ƞ İȡȖĮȗȩȝİȞȠȢ ıȣȞİȤȓıİȚ ȞĮ İȡȖȐȗİĲĮȚ ıİ 

ȣȥȘȜȑȢ ıȣȤȞȩĲȘĲİȢ ĲȠ ʌȡȩȕȜȘȝĮ ȝİĲĮĲȡȑʌİĲĮȚ ıİ İʌĮȖȖİȜȝĮĲȚțȒ ȕĮȡȘțȠǸĮ.  

Ǿ İʌĮȖȖİȜȝĮĲȚțȒ ȕĮȡȘțȠǸĮ ʌȡȠțĮȜİȓĲĮȚ Įʌȩ ĮĲȡȠĳȚțȑȢ ȝİĲĮȕȠȜȑȢ ĲȠȣ ĮțȠȣıĲȚțȠȪ 

ȞİȪȡȠȣ. ǹȞĮʌĲȪııİĲĮȚ ĮȡȖȐ țĮȚ ȕĮșȝȚĮȓĮ țĮȚ ĲĮȟȚȞȠȝİȓĲĮȚ ıİ 3 ȕĮıȚțȐ ıĲȐįȚĮ: 1. 

ǹțȠȠȝİĲȡȚțȒ ʌİȡȓȠįȠȢ (Ș ȝİȚȦȝȑȞȘ ĮțȠȣıĲȚțȒ ȚțĮȞȩĲȘĲĮ ȖȓȞİĲĮȚ ĮȞĲȚȜȘʌĲȒ ȝȩȞȠ ȝİ 

ĮțȠȠȝİĲȡȚțȒ İȟȑĲĮıȘ), 2. ȆİȡȓȠįȠȢ İȝĳȐȞȚıȘȢ (Ƞ İȡȖĮȗȩȝİȞȠȢ ĮȡȤȓȗİȚ ȞĮ 
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ıȣȞİȚįȘĲȠʌȠȚİȓ ĲȘȞ ȝİȓȦıȘ ĲȘȢ ĮțȠȣıĲȚțȒȢ ĲȠȣ ȚțĮȞȩĲȘĲĮȢ), 3. ȆİȡȓȠįȠȢ ĮȞĮʌȘȡȓĮȢ 

Ȓ ȝȩȞȚȝȠȣ ĮțȠȣıĲȚțȠȪ ĲȡĮȪȝĮĲȠȢ( ȠȚ İʌȚʌĲȫıİȚȢ ĲȘȢ ĮȞĮʌȘȡȓĮȢ İțĲȩȢ Įʌȩ 

İʌĮȖȖİȜȝĮĲȚțȑȢ İȓȞĮȚ țĮȚ țȠȚȞȦȞȚțȑȢ ȖȚĮ ĲȠȞ İȡȖĮȗȩȝİȞȠ) (ǻȡȓȕĮȢ Ȉʌ., ț.Į,2000, 

ǹșȒȞĮ). 

 

ǻȠȞȒıİȚȢ 
ȅȡȚıȝȑȞȠȚ İȡȖĮȗȩȝİȞȠȚ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞ İȡȖĮȜİȓĮ ʌȠȣ ʌĮȡȐȖȠȣȞ įȠȞȒıİȚȢ ȣȥȘȜȫȞ 

ıȣȤȞȠĲȒĲȦȞ țĮȚ ʌȡȠțĮȜȠȪȞ ȞİȣȡȠĮȚıșȘĲȒȡȚİȢ įȚĮĲĮȡĮȤȑȢ Ȓ ıʌĮȞȚȩĲİȡĮ ıȪȞįȡȠȝȠ 

Reynaud. ǼʌȓıȘȢ ȠȚ įȠȞȒıİȚȢ İȓȞĮȚ ȚțĮȞȑȢ ȞĮ ʌȡȠțĮȜȑıȠȣȞ İțĲȩȢ Įʌȩ ıȦȝĮĲȚțȑȢ 

ȕȜȐȕİȢ țĮȚ ȥȣȤȠȜȠȖȚțȑȢ įȚĮĲĮȡĮȤȑȢ, İʌȘȡİȐȗȠȞĲĮȢ ĮȡȞȘĲȚțȐ ĲȘȞ ȥȣȤȚțȒ ȣȖİȓĮ ĲȠȣ 

İȡȖĮȗȩȝİȞȠȣ ȝİȚȫȞȠȞĲĮȢ ĲȘȞ ȚțĮȞȩĲȘĲĮ ĮȞĲȓįȡĮıȘȢ ıİ İȟȦĲİȡȚțȐ İȡİșȓıȝĮĲĮ 

ĮȣȟȐȞȠȞĲĮȢ ĲȚȢ ʌȚșĮȞȩĲȘĲİȢ ʌȡȩțȜȘıȘȢ ĮĲȣȤȒȝĮĲȠȢ. Ǿ ȤȡȒıȘ İȡȖĮȜİȓȦȞ Įʌȩ 

ȠȡșȠʌİįȚțȠȪȢ ʌȠȣ ʌȡȠțĮȜȠȪȞ įȠȞȒıİȚȢ İȓȞĮȚ ĮțȓȞįȣȞİȢ ȜȩȖȦ ĲȘȢ ȤĮȝȘȜȒȢ 

İȞİȡȖİȚĮțȒȢ ȚıȤȪȠȢ. 

 

ȋĮȝȘȜȑȢ/ ȣȥȘȜȑȢ șİȡȝȠțȡĮıȓİȢ 
ȅȚ İȡȖĮȗȩȝİȞȠȚ ĲȠȣ ȞȠıȠțȠȝİȓȠȣ ıȣȞȒșȦȢ İȡȖȐȗȠȞĲĮȚ țȐĲȦ Įʌȩ İȣȞȠȧțȑȢ ıȣȞșȒțİȢ 

șİȡȝȠțȡĮıȓĮȢ ȖȚĮĲȓ İȓȞĮȚ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲİȢ țĮȚ ȖȚĮ ĲȠȣȢ ȞȠıȘȜİȣȩȝİȞȠȣȢ. ǵȝȦȢ 

İȡȖĮȗȩȝİȞȠȚ ĲȠȣ ȞȠıȠțȠȝİȓȠȣ ʌȠȣ Ș șȑıȘ ĲȠȣȢ ȕȡȓıțİĲĮȚ ıĲĮ ʌȜȣȞĲȒȡȚĮ, ıĲĮ 

ȝĮȖİȚȡİȓĮ Ȓ ıĲȠȣȢ ȤȫȡȠȣȢ ĮʌȠıĲİȓȡȦıȘȢ İȓȞĮȚ İțĲİșİȚȝȑȞȠȚ ıİ ıȣȞșȒțİȢ ȤĮȝȘȜȒȢ 

țĮȚ ȣȥȘȜȒȢ șİȡȝȠțȡĮıȓĮȢ Ȓ ıİ ıȣȞșȒțİȢ ȣȖȡĮıȓĮȢ. Ǿ ȑțșİıȘ ıİ ĲȑĲȠȚȠȣ İȓįȠȣȢ 

ĮțȡĮȓİȢ ıȣȞșȒțİȢ ȝȚțȡȠțȜȓȝĮĲȠȢ ʌȡȠțĮȜȠȪȞ șİȡȝȚțȒ țĮĲĮʌȩȞȘıȘ ıĲȠȞ 

İȡȖĮȗȩȝİȞȠ. Ǿ ȑțșİıȘ ĮȣĲȒ įİȞ İȓȞĮȚ ȚțĮȞȒ ȞĮ ʌȡȠțĮȜȑıİȚ ȕȜȐȕİȢ ıĲȠȞ İȡȖĮȗȩȝİȞȠ 

ĮȜȜȐ ĮʌȩĲȠȝİȢ ȝİĲĮȕȠȜȑȢ ĲȚȢ șİȡȝȠțȡĮıȓĮȢ ʌȠȣ ıȣȝȕȐȜȜȠȣȞ ıĲȘȞ įȘȝȚȠȣȡȖȓĮ 

ıȣȝʌĲȦȝȐĲȦȞ ıĲȠ ȝȣȠıțİȜİĲȚțȩ țĮȚ ĮȞĮʌȞİȣıĲȚțȩ ıȪıĲȘȝĮ (ǺİȜȠȞȐțȘȢ Ǽ, ȈȠȣȡĲȗȒ 

Ȇ., 2009, ǹșȒȞĮ). 

 

ĭȦĲȚıȝȩȢ 
ȈĲȠ ȤȫȡȠ İȡȖĮıȓĮȢ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ĳȣıȚțȑȢ țĮȚ ĲİȤȞȘĲȑȢ ʌȘȖȑȢ ĳȦĲȚıȝȠȪ. ȅȚ 

ʌĮȡȐȖȠȞĲİȢ ʌȠȣ țĮșȠȡȓȗȠȣȞ ĲȚȢ ĮȞȐȖțİȢ ĳȦĲȚıȝȠȪ ȑȤȠȣȞ ȐȝİıȘ ıȤȑıȘ ȝİ ĲȠ İȓįȠȢ 

ĲȘ İȡȖĮıȓĮȢ țĮȚ ȝİ ĲȘȞ ȠʌĲȚțȒ ȚțĮȞȩĲȘĲĮ ĲȠȣ İȡȖĮȗȠȝȑȞȠȣ. ǵĲĮȞ Ș İȡȖĮıȓĮ ȖȓȞİĲĮȚ 

ıİ ȑȞĮ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ İʌȚȕĮȡȘȝȑȞȠ ȠʌĲȚțȐ, İʌȘȡİȐȗİȚ ĮȡȞȘĲȚțȐ ĲȠȞ İȡȖĮȗȩȝİȞȠ 

ʌȡȠțĮȜȫȞĲĮȢ ıȦȝĮĲȚțȐ țĮȚ ȥȣȤȠȜȠȖȚțȐ ıȣȝʌĲȫȝĮĲĮ ĲĮ ȠʌȠȓĮ ʌȡȠțĮȜȠȪȞ Į)ĲȘȞ 
ȠʌĲȚțȒ țȩʌȦıȘ ȕ)ĲȘȞ șȐȝȕȦıȘ. 
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Ǿ ȠʌĲȚțȒ țȩʌȦıȘ șİȦȡİȓĲĮȚ ȝȚĮ țȩʌȦıȘ ĲȠȣ ȕȜİĳĮȡȚįȚțȠȪ ȝȣȩȢ ʌȠȣ İȣșȪȞİĲĮȚ ȖȚĮ 

ĲȘȞ ʌȡȠıĮȡȝȠȖȒ ĲȘȢ ĮʌȩıĲĮıȘȢ ĲȠȣ ȝĮĲȚȠȪ țĮȚ ĲȘȞ įȚĮĲȒȡȘıȘ ĲȘȢ ȠȡșȒȢ ıĲȐıȘȢ 

ĲȠȣ țİĳĮȜȚȠȪ. ȉĮ țȜȚȞȚțȐ ĲȘȢ ıȣȝʌĲȫȝĮĲĮ İȓȞĮȚ: 

� ǼȡİșȚıȝȩȢ ȝĮĲȚȫȞ 

� ǻĮțȡȪȡȡȠȚĮ 

� ǼʌȚʌİĳȣțȓĲȚįĮ 

� ȆȠȞȠțȑĳĮȜȠȚ 

� ȊʌȞȘȜȓĮ 

� ȂİȚȦȝȑȞȘ ȠʌĲȚțȒ ȚțĮȞȩĲȘĲĮ 

Ǿ șȐȝȕȦıȘ İȓȞĮȚ Ș ȝİȓȦıȘ ĲȘȢ ȠʌĲȚțȒȢ ȚțĮȞȩĲȘĲĮȢ ȩĲĮȞ ȣʌȐȡȤİȚ ȣȥȘȜȒ 

ȜĮȝʌȡȩĲȘĲĮ ȝȑıĮ ıĲȠ ȠʌĲȚțȩ ʌİįȓȠ ĲȠȣ İȡȖĮȗȩȝİȞȠȣ. ȅ ĮȝĳȚȕȜȘıĲȡȠİȚįȒȢ 

ʌĮȡȠȣıȚȐȗİȚ įȣıțȠȜȓĮ ʌȡȠıĮȡȝȠȖȒȢ ıİ ȣȥȘȜȒ ĳȦĲİȚȞȩĲȘĲĮ. Ǿ șȐȝȕȦıȘ İȓȞĮȚ ȝȚĮ 

țĮĲȐıĲĮıȘ ʌȠȣ İȪțȠȜĮ țĮȚ İȞĲȠʌȓȗİĲĮȚ țĮȚ ĮʌȠțĮșȓıĲĮĲĮȚ. Ȉİ ĮȞĲȓșİıȘ ȝİ ĲȘȞ 

ȥȣȤȠȜȠȖȚțȒ șȐȝȕȦıȘ ʌȠȣ įȘȝȚȠȣȡȖİȓĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ȜȐșȠȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȠȣ ĳȦĲȚıȝȠȪ 

ȑȤȠȞĲĮȢ ıĮȞ ĮʌȠĲȑȜİıȝĮ ĲȘȞ ȠʌĲȚțȒ įȣıĳȠȡȓĮ ĮĳȠȪ Ƞ ĳȦĲȚıȝȩȢ țĮĲİȣșȪȞİĲĮȚ 

ĮʌİȣșİȓĮȢ ıĲȠȣȢ ȠĳșĮȜȝȠȪȢ (ǻȡȓȕĮȢ Ȉʌ., ț.Į,2000 ǹșȒȞĮ). 

 

ǹțĲȚȞȠȕȠȜȓĮ 
Ǿ ĮțĲȚȞȠȕȠȜȓĮ İȓȞĮȚ ȝȚĮ țȣȝĮĲȚțȒ İȞȑȡȖİȚĮ ʌȠȣ İțʌȑȝʌİĲĮȚ Įʌȩ ȝȚĮ ʌȘȖȒ țĮȚ İȓȞĮȚ 

ȑȞĮȢ ĳȣıȚțȩȢ ȕȜĮʌĲȚțȩȢ ʌĮȡȐȖȠȞĲĮȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ȣȖİȓĮ ĲȠȣ İȡȖĮȗȠȝȑȞȠȣ. 

ȀĮĲȘȖȠȡȚȠʌȠȚİȓĲĮȚ ıİ 2 ȠȝȐįİȢ Į)ĲȚȢ ȚȠȞȓȗȠȣıİȢ țĮȚ ȕ) ĲȚȢ ȝȘ ȚȠȞȓȗȠȣıİȢ. ȅ 

įȚĮȤȦȡȚıȝȩȢ ȖȓȞİĲĮȚ ȝİ ȕȐıȘ ĲȘȞ ȚțĮȞȩĲȘĲȐȢ ĲȘȢ ȞĮ ʌȡȠțĮȜİȓ ȚȠȞȚıȝȩ ĲȠȣ ĮĲȩȝȠȣ, ĲȠ 

ȠʌȠȓȠ İȟĮȡĲȐĲĮȚ Įʌȩ ĲȠ ȝȒțȠȢ țȪȝĮĲȠȢ. 

 

ǿȠȞȓȗȠȣıĮ ĮțĲȚȞȠȕȠȜȓĮ 
ǼțʌȑȝʌİĲĮȚ Įʌȩ ȡĮįȚİȞİȡȖȐ ĮĲȠȝȚțȐ ıĲȠȚȤİȓĮ țĮȚ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ İȓȞĮȚ ȘȜİțĲȡȠȝĮȖȞȘĲȚțȒ 

ĮțĲȚȞȠȕȠȜȓĮ ȋ, ĮțĲȚȞȠȕȠȜȓĮ Ȗ, ıȦȝĮĲȚįȚĮțȒ ĮțĲȚȞȠȕȠȜȓĮ Į, ȕ, ʌȡȦĲȩȞȚĮ, ȞİĲȡȩȞȚĮ. ȅȚ 

ĮțĲȓȞİȢ ȋ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ıĲȘȞ įȚĮȖȞȦıĲȚțȒ ĮțĲȚȞȠȖȡĮĳȓĮ țĮȚ ıĲȘȞ ȣʌȠȜȠȖȚıĲȚțȒ 

ĲȠȝȠȖȡĮĳȓĮ. ȈĲȠȞ ĲȠȝȑĮ ĲȘȢ ȣȖİȓĮȢ ȠȚ ıȦȝĮĲȚįȚĮțȑȢ ĮțĲȚȞȠȕȠȜȓİȢ ʌĮȡȐȖȠȞĲĮȚ Įʌȩ 

ĲȘȞ ȤȡȒıȘ ȡĮįȚȠȞȠȣțȜİȧįȓȦȞ ȩʌȦȢ ĲȠ ĲİȤȞȒĲȚȠ țĮȚ ĲȠ ȚȫįȚȠ 131 ʌȠȣ 

ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ıĲȠ įȚĮȖȞȦıĲȚțȩ țĮȚ șİȡĮʌİȣĲȚțȩ ĲȠȝȑĮ. Ǿ İʌȓįȡĮıȘ ĲȘȢ 

ȚȠȞȓȗȠȣıĮȢ ĮțĲȚȞȠȕȠȜȓĮȢ įİȞ İȟĮȡĲȐĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ĮȡȤȚțȒ İȞİȡȖİȚĮțȒ ĲȘȢ ȚıȤȪ, ĮȜȜȐ 

Įʌȩ ĲȘȞ ȚıȤȪ ʌȠȣ ĮʌȠȡȡȠĳȐĲĮȚ Įʌȩ ĲȠ ıȫȝĮ. ȍȢ ȝȠȞȐįĮ ȝȑĲȡȘıȘȢ 

ĮʌȠȡȡȠĳȠȪȝİȞȘȢ ȚıȤȪȠȢ İȓȞĮȚ ĲȠ Gray( Gr = 1J/kg). Ǿ ĮțĲȚȞȠȕȠȜȓĮ ʌĮȡȩȜȠ ʌȠȣ 

ȣʌȐȡȤİȚ ıĲȠ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ įİȞ ȖȓȞİĲĮȚ ĮȞĲȚȜȘʌĲȒ Įʌȩ ĲȠ ıȫȝĮ ȝĮȢ. ȊʌȐȡȤȠȣȞ 



18�
�

ȩȡȖĮȞĮ ʌȠȣ ĲȘȞ ĮȞĮȖȞȦȡȓȗȠȣȞ ĮțȩȝĮ țĮȚ ıİ ʌȠȜȪ ȤĮȝȘȜȐ İʌȓʌİįĮ. ȉĮ İʌȓʌİįĮ 

ĮțĲȚȞȠȕȠȜȓĮȢ ȖȚĮ țȐșİ İȡȖĮȗȩȝİȞȠ țĮĲĮȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ıİ İȚįȚțȩ ȕȚȕȜȓȠ ȑțșİıȘȢ ȫıĲİ ȞĮ 

İȜȑȖȤİĲĮȚ Ș ʌȚșĮȞȒ ȣʌȑȡȕĮıȘ ĲȦȞ ĮʌȠįİțĲȫȞ ȠȡȓȦȞ ȑțșİıȘȢ. 

ȅȚ țȣȡȚȩĲİȡİȢ İʌȚʌĲȫıİȚȢ ĲȘȢ ȑțșİıȘȢ ĲȠȣ İȡȖĮȗȩȝİȞȠȣ ıİ ȚȠȞȓȗȠȣıĮ ĮțĲȚȞȠȕȠȜȓĮ 

İȓȞĮȚ: 

� ȈȪȞįȡȠȝȠ ĮȚȝȠʌȠȚȘĲȚțȠȪ ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ 

� ȈȪȞįȡȠȝȠ ȖĮıĲȡİȞĲİȡȚțȠȪ ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ 

� ȈȪȞįȡȠȝȠ țİȞĲȡȚțȠȪ ȞİȣȡȚțȠȪ ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ 

� ǺȜȐȕİȢ ȖİȞȞȘĲȚțȫȞ ȠȡȖȐȞȦȞ 

� ǺȜȐȕİȢ ĮȞĮʌȞİȣıĲȚțȠȪ ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ 

� ǻİȡȝĮĲȚțȑȢ ĮȜȜȠȚȫıİȚȢ 

 

ȂȘ ȚȠȞȓȗȠȣıĮ ĮțĲȚȞȠȕȠȜȓĮ 
ȅȚ ȐȞșȡȦʌȠȚ țĮșȘȝİȡȚȞȐ İțĲȓșİȞĲĮȚ ıİ ȝȘ ȚȠȞȓȗȠȣıĮ ĮțĲȚȞȠȕȠȜȓĮ. ȉȠ ĳȦȢ, ȠȚ 

ȣʌȑȡȣșȡİȢ, ĲĮ ȝȚțȡȠțȪȝĮĲĮ, ĲĮ ȡĮȞĲȐȡ, Ș țȚȞȘĲȒ ĲȘȜİĳȦȞȓĮ, Ș ȡĮįȚȠĲȘȜİȩȡĮıȘ 

țĮĲĮĲȐııȠȞĲĮȚ ıĲȘ ȝȘ ȚȠȞȓȗȠȣıĮ ĮțĲȚȞȠȕȠȜȓĮ.  

Ǿ ȝȘ ȚȠȞȓȗȠȣıĮ ĮțĲȚȞȠȕȠȜȓĮ ȑȤİȚ ĲȘȞ ȚįȚȩĲȘĲĮ ȞĮ İʌȚįȡȐ ıĲȘ įȠȝȒ ĲȦȞ ĮĲȩȝȦȞ, 

ĮĳĮȚȡȫȞĲĮȢ ȘȜİțĲȡȩȞȚĮ ȝİĲĮĲȡȑʌȠȞĲĮȢ ĮȣĲȐ ıİ ȚȩȞĲĮ. ȉĮ İȜİȪșİȡĮ ȘȜİțĲȡȩȞȚĮ 

İʌȚįȡȠȪȞ ıĲȠ DNA ȐȝİıĮ Ȓ ȝİ ĲȘ ȝȠȡĳȒ İȜİȪșİȡȦȞ ȡȚȗȫȞ ʌȡȠțĮȜȫȞĲĮȢ 

țĮȡțȚȞȠȖȑȞİıȘ. 

ȅȚ İʌȚʌĲȫıİȚȢ Įʌȩ ȑțșİıȘ ıİ ȝȘ ȚȠȞȓȗȠȣıİȢ ĮțĲȚȞȠȕȠȜȓİȢ ʌȡȠȟİȞȠȪȞ ĲȚȢ İȟȒȢ 

İʌȚįȡȐıİȚȢ : 

� ĬİȡȝȚțȑȢ (ȠĳİȓȜȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ĮȪȟȘıȘ ĲȘȢ șİȡȝȠțȡĮıȓĮȢ ĲȦȞ ȚıĲȫȞ ȜȩȖȦ ĲȘȢ 

ĮțĲȚȞȠȕȠȜȓĮȢ. Ǿ ĮȪȟȘıȘ ĲȘȢ șİȡȝȠțȡĮıȓĮȢ İȟĮȡĲȐĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ĮʌȠȡȡȠĳȠȪȝİȞȘ ȚıȤȪ, 

įȘȜĮįȒ Įʌȩ ĲȘȞ įȩıȘ İȞȑȡȖİȚĮȢ. ȅȡȚıȝȑȞȠȚ ȚıĲȠȓ İȓȞĮȚ ʌȚȠ İȣĮȓıșȘĲȠȚ ıĲȘ șİȡȝȚțȒ 

İʌȓįȡĮıȘ. ǲĲıȚ Ș ĮȪȟȘıȘ ĲȘȢ șİȡȝȠțȡĮıȓĮȢ ıĲȠȣȢ ȩȡȤİȚȢ ȝİȚȫȞİȚ ĲȘȞ ʌĮȡĮȖȦȖȒ 

țĮȚ ĲȘȞ țȚȞȘĲȚțȩĲȘĲĮ ĲȦȞ ıʌİȡȝĮĲȠȗȦĮȡȓȦȞ. ȈĲȠ ĳĮțȩ ĲȠȣ ȝĮĲȚȠȪ ĮȣȟȐȞİĲĮȚ Ș 

ʌȚșĮȞȩĲȘĲĮ İȝĳȐȞȚıȘȢ ĲȠȣ țĮĲĮȡȡȐțĲȘ. Ǿ ıȣȤȞȒ ȤȡȒıȘ ĲȦȞ țȚȞȘĲȫȞ ĲȘȜİĳȫȞȦȞ 

ĮȣȟȐȞİȚ ĲȘȞ șİȡȝȠțȡĮıȓĮ ĲȦȞ İȖțİĳĮȜȚțȫȞ țȑȞĲȡȦȞ, ĮȜȜȐ ĮȣĲȩ įİȞ ıȣȞİʌȐȖİĲĮȚ ȝİ 

țȐʌȠȚĮ ĮȞİʌȚșȪȝȘĲȘ İʌȓįȡĮıȘ). 

� ȂȘ șİȡȝȚțȑȢ(ȑȤȠȣȞ ıȤȑıȘ ȝİ ĲȘȞ ĮȞĲĮȜȜĮȖȒ ȚȩȞĲȦȞ ĮıȕİıĲȓȠȣ, țĮȜȓȠȣ, ȞĮĲȡȓȠȣ 

țĮȚ țȣĲĲĮȡȚțȒȢ ȝİȝȕȡȐȞȘȢ. Ǿ įȚĮĲĮȡĮȤȒ ĮȣĲȒ ȣʌȩ ĲȘȞ İʌȓįȡĮıȘ ȘȜİțĲȡȠȝĮȖȞȘĲȚțȠȪ 

ʌİįȓȠȣ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ įȚĮĲĮȡȐȟİȚ ĲȘ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ ĲȦȞ ȚıĲȫȞ ȩʌȦȢ Ƞ ȞİȣȡȚțȩȢ țĮȚ ĲȠ 

ȝȣȠțȐȡįȚȠ). 
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ȅȚ ȣʌİȡȚȫįȘȢ ĮțĲȚȞȠȕȠȜȓĮ ıĲȠȞ ĲȠȝȑĮ ĲȘȢ ȣȖİȓĮȢ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓĲĮȚ ıĲȚȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ 

ĮʌȠıĲİȓȡȦıȘȢ țĮȚ ȖȚĮ įȚĮȖȞȦıĲȚțȠȪȢ țĮȚ șİȡĮʌİȣĲȚțȠȪȢ ȜȩȖȠȣȢ. ȆȚȠ ıȣȖțİțȡȚȝȑȞĮ 

ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓĲĮȚ țȣȡȓȦȢ ıİ įİȡȝĮĲȚțȑȢ ʌĮșȒıİȚȢ, ĳȦĲȠșİȡĮʌİȓĮ, ȞİȠȖȞȚțȩ ȓțĲİȡȠ țĮȚ 

ȠįȠȞĲȚĮĲȡȚțȒ. Ǿ ȕȚȠȜȠȖȚțȒ İʌȓįȡĮıȘ ıĲȠȞ ȐȞșȡȦʌȠ ȑȤİȚ ȞĮ țȐȞİȚ ıȤȑıȘ ȝİ ĲȠ 

ȖİȖȠȞȩȢ ȩĲȚ ȠȚ ĮțĲȚȞȠȕȠȜȓİȢ ĮȣĲȑȢ İȓȞĮȚ ȝȚțȡȠȪ țȪȝĮĲȠȢ țĮȚ ȑȤȠȣȞ ȝȚțȡȒ įȚİȓıįȣıȘ 

ıĲĮ ȕȚȠȜȠȖȚțȐ ȣȜȚțȐ, İʌȠȝȑȞȦȢ ȠȚ İʌȚʌĲȫıİȚȢ ʌİȡȚȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ıİ ȕȜȐȕİȢ ĲȠȣ 

įȑȡȝĮĲȠȢ (İȡȣșȡȩĲȘĲĮ,įİȡȝĮĲȓĲȚįİȢ) țĮȚ ĲȦȞ ȝĮĲȚȫȞ (ȠȚ ĮțĲȚȞȠȕȠȜȓİȢ ĳĲȐȞȠȣȞ ʌȑȡĮ 

Įʌȩ ĲȠȞ țİȡĮĲȠİȚįȒ ȤȚĲȫȞĮ, ȝȑȤȡȚ ĲȠȞ țȡȣıĲĮȜȜȠİȚįȒ ĳĮțȩ țĮȚ ʌȡȠțĮȜȠȪȞ 

țĮĲĮȡȡȐțĲȘ) (Ȉ. ǻȡȓȕĮȢ, Ȁ. ǽȠȡȝʌȐ, Ĭ. ȀȠȣțȠȣȜȐțȘ, ǹșȒȞĮ,2000). 

 

ǼīȀǹȇȈǿȅǿ ȀǿȃǻȊȃȅǿ īǿǹ ȉǾȃ ȊīǼǿǹ Ȁǹǿ ȉǾȃ ǹȈĭǹȁǼǿǹ ȉȅȊ 
ǼȇīǹǽȅȂǼȃȅȊ: 
 
ȌȣȤȠȜȠȖȚțȩȢ ʌĮȡȐȖȠȞĲĮȢ: 
ȀĮĲȐ ĲȘȞ įȚȐȡțİȚĮ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ ĲȠ ȣȖİȚȠȞȠȝȚțȩ ʌȡȠıȦʌȚțȩ ȑȤİȚ ȞĮ ĮȞĲȚȝİĲȦʌȓıİȚ 

ĲȘȞ ȥȣȤȠȜȠȖȚțȒ İʌȚĳȩȡĲȚıȘ ȝİ ĲȠȞ ʌȩȞȠ țĮȚ ĲȠȞ șȐȞĮĲȠ ĲȦȞ ĮıșİȞȫȞ, ȑȤȠȞĲĮȢ ȦȢ 

ĮʌȠĲȑȜİıȝĮ ĲȘȞ İʌĮȖȖİȜȝĮĲȚțȒ İȟȠȣșȑȞȦıȘ (burnout). ǼʌȚʌȜȑȠȞ ȠȚ İȟĮȞĲȜȘĲȚțȠȓ 

ȡȣșȝȠȓ İȡȖĮıȓĮȢ, Ș ȥȣȤȚțȒ ȑȞĲĮıȘ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ țĮȚ Ș 

İʌĮȞĮȜȘʌĲȚțȒ įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲĮ (ʌ.Ȥ șİȡȝȠȝȑĲȡȘıȘ), Ș ȝȘ ĮȡȝȠȞȚțȑȢ ıȤȑıİȚȢ ȝİ 

ȐȜȜȠȣȢ İȡȖĮȗȩȝİȞȠȣȢ ıȣȝȕȐȜȜȠȣȞ ıĲȘȞ ȥȣȤȚțȒ İȟȠȣșȑȞȦıȘ ĲȠȣ ȣȖİȚȠȞȠȝȚțȠȪ 

ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ. ȉȠ țȣțȜȚțȩ ȦȡȐȡȚȠ țĮȚ Ș ȞȣȤĲİȡȚȞȑȢ ȕȐȡįȚİȢ ʌȡȠțĮȜȠȪȞ įȚĮĲĮȡĮȤȑȢ 

ĲȠȣ ȪʌȞȠȣ, ȣʌİȡțȩʌȦıȘ, ĮĲȠȞȓĮ țĮȚ ʌȡȠȕȜȒȝĮĲĮ ĲȠȣ ȖĮıĲȡİȞĲİȡȚțȠȪ ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ. 

ȈĲȚȢ ȖȣȞĮȓțİȢ İʌȚįȡȐ ĮȡȞȘĲȚțȐ țĮȚ ıĲȘȞ ȑȝȝȘȞȠ ȡȪıȘ. 

 

ǼȡȖȠȞȠȝȚțȩȢ ʌĮȡȐȖȠȞĲĮȢ: 
Ǿ ȜȐșȠȢ ıĲȐıȘ ıȫȝĮĲȠȢ țĮĲȐ ĲȚȢ įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲİȢ ĲȠȣ ȣȖİȚȠȞȠȝȚțȠȪ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ 

ʌȡȠțĮȜİȓ ȕȜĮʌĲȚțȑȢ İʌȚʌĲȫıİȚȢ ȩʌȦȢ İȓȞĮȚ ĲȡĮȣȝĮĲȚıȝȩ ĲȘȢ ȡȐȤȘȢ , ĲȘȢ ȠıĳȣȧțȒȢ 

ȤȫȡĮȢ, ĲȠȣ ĮȞĲȚȕȡĮȤȓȠȣ, ȠĳșĮȜȝȚțȒ țȩʌȦıȘ, țİĳĮȜĮȜȖȓĮ ț.Į. ȅȚ ȝȣȠıțİȜİĲȚțȠȓ 

ĲȡĮȣȝĮĲȚıȝȠȓ İțįȘȜȫȞȠȞĲĮȚ ȝİ ȠıĳȣĮȜȖȓĮ, ȚıȤȚĮȜȖȓĮ, ʌȡȠȕȜȒȝĮĲĮ ĮȣȤȑȞĮ țĮȚ ȐȞȦ 

ȐțȡȦȞ įȘȝȚȠȣȡȖȫȞĲĮȢ țȚȞȘĲȚțȑȢ țĮȚ ĮȚıșȘĲȚțȑȢ įȚĮĲĮȡĮȤȑȢ. Ǿ ıȣȞİȤȩȝİȞȘ 

ȠȡșȠıĲĮıȓĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮʌȠĳİȪȖİĲĮȚ ȖȚĮĲȓ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ʌȡȠțĮȜȑıİȚ ĳȜİȕȚțȒ 

ĮȞİʌȐȡțİȚĮ ĲȦȞ țȐĲȦ ȐțȡȦȞ. Ȉİ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ ȝİ ȚțĮȞȠʌȠȚȘĲȚțȩ ĳȦĲȚıȝȩ, įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ 

ĮȞȐʌĮȣıȘȢ, ȒıȣȤȠȢ ȤȫȡȠȢ İȡȖĮıȓĮȢ, įȓȞİȚ ĲȘȞ įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ ıĲȠȞ İȡȖĮȗȩȝİȞȠ ȞĮ 

ĮȞĲĮʌİȟȑȜșİȚ ıİ įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲİȢ ʌȠȣ ĮʌĮȚĲȠȪȞ ʌȞİȣȝĮĲȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ (ǺİȜȠȞȐțȘȢ 

Ǽ, ȈȠȣȡĲȗȒ Ȇ.,2009, ǹșȒȞĮ). 
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ǼʌİȚıȩįȚĮ ȕȓĮȢ : 
Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ ȑȞĮȢ ȣȖİȚȠȞȠȝȚțȩȢ ȣʌȐȜȜȘȜȠȢ ȑȡșİȚ ıİ ȕȓĮȚȘ ȜİțĲȚțȒ Ȓ ıȦȝĮĲȚțȒ 

İʌȓșİıȘ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩȞ ȞĮ ʌȡȠțȜȘșȠȪȞ ĲȡĮȣȝĮĲȚıȝȠȓ țĮȚ ȞĮ ĮȣȟȘșİȓ Ƞ ıĲȡİıȠȖȩȞȠȢ 

ʌĮȡȐȖȠȞĲĮȢ. 

 

ǹțĮĲȐȜȜȘȜĮ ȂǹȆ: 
Ǿ ʌİʌȠȓșȘıȘ ĲȠȣ ȣȖİȚȠȞȠȝȚțȠȪ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ ȩĲȚ Ș ȤȡȒıȘ ȂǹȆ İȓȞĮȚ ĮıĳĮȜȒȢ İȞȫ 

įİȞ İȓȞĮȚ ıĲȘȞ ʌȡĮȖȝĮĲȚțȩĲȘĲĮ įȘȝȚȠȣȡȖİȓ İʌȚțȓȞįȣȞİȢ İȡȖĮıȚĮțȑȢ ıȣȞșȒțİȢ 

(ǺİȜȠȞȐțȘȢ Ǽ , Ȇ.ȈȠȣȡĲȗȒ 2009, ǹșȒȞĮ). 

 
ȆȇȅȁǾȌǾ ǼȇīǹȉǿȀȍȃ ǹȉȊȋǾȂǹȉȍȃ 
ȅȚ ĲİȡȐıĲȚİȢ țȠȚȞȦȞȚțȑȢ țĮȚ ȠȚțȠȞȠȝȚțȑȢ ıȣȞȑʌİȚİȢ ĲȦȞ İȡȖĮĲȚțȫȞ ĮĲȣȤȘȝȐĲȦȞ, 

țĮșȚıĲȠȪȞ ĮȞĮȖțĮȓĮ ȝȓĮ țĮȜȐ ȠȡȖĮȞȦȝȑȞȘ țĮȚ ıȣıĲȘȝĮĲȚțȒ ʌȠȜȚĲȚțȒ ʌȡȩȜȘȥȘȢ 

ĮȣĲȫȞ. 

ȅȚ ȕĮıȚțȠȓ ʌĮȡȐȖȠȞĲİȢ İțįȒȜȦıȘȢ İȡȖĮĲȚțȠȪ ĮĲȣȤȒȝĮĲȠȢ İȓȞĮȚ:  

� ȉȠ ĮȞșȡȫʌȚȞȠ ȜȐșȠȢ, ĲȠ ȠʌȠȓȠ ıȣȞȒșȦȢ ȠĳİȓȜİĲĮȚ ıİ ĮțȠȪıȚİȢ Ȓ ĮʌİȡȓıțİʌĲİȢ 

İȞȑȡȖİȚİȢ ĲȠȣ İȡȖĮȗȠȝȑȞȠȣ ȖȚĮ ȝȚĮ ıȣȖțİțȡȚȝȑȞȘ țĮĲȐıĲĮıȘ.  

� Ǿ ȤȡȒıȘ ĮțĮĲȐȜȜȘȜȦȞ ȝȑıȦȞ ȖȚĮ ĲȘȞ İʌȓĲİȣȟȘ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ. 

� Ǿ ȜĮȞșĮıȝȑȞȘ ȤȦȡȠșȑĲȘıȘ ĲȠȣ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ İȡȖĮıȓĮȢ. 

( Ǽ.ǺİȜȠȞȐțȘȢ, Ȇ.ȈȠȣȡĲȗȒ ǹșȒȞĮ 2009) 

 
ȅȡȚıȝȩȢ ʌȡȩȜȘȥȘȢ 
ǼȓȞĮȚ ĲȠ ıȪȞȠȜȠ ĲȦȞ įȚĮĲȐȟİȦȞ Ȓ ȝȑĲȡȦȞ ʌȠȣ ȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ Ȓ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ țĮș 

‘ȩȜĮ ĲĮ ıĲȐįȚĮ ĲȘȢ įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲĮȢ, ĲȘȢ İʌȚȤİȓȡȘıȘȢ, ȝİ ıĲȩȤȠ ĲȘȞ ĮʌȠĳȣȖȒ Ȓ ĲȘ 

ȝİȓȦıȘ ĲȦȞ İʌĮȖȖİȜȝĮĲȚțȫȞ țȚȞįȪȞȦȞ. 
 

ǹȡȤȑȢ ʌȡȩȜȘȥȘȢ 
� ǹʌȠĳȣȖȒ țȚȞįȪȞȦȞ 

� ǼțĲȓȝȘıȘ ĲȠȣ țȚȞįȪȞȠȣ ʌȠȣ įİȞ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ĮʌȠĳİȣȤșİȓ 

� ȆȡȠıĮȡȝȠȖȒ ıĲȠ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ İȡȖĮıȓĮȢ 

� ǹȞĲȚțĮĲȐıĲĮıȘ İʌȚțȚȞįȪȞȦȞ ȣȜȚțȫȞ 

� ȆȡȠȖȡĮȝȝĮĲȚıȝȩȢ ĲȘȢ ʌȡȩȜȘȥȘȢ 

� ȀĮĲĮʌȠȜȑȝȘıȘ ĲȦȞ țȚȞįȪȞȦȞ ıĲȘ ʌȘȖȒ 

� ȁȒȥȘ ȝȑĲȡȦȞ ȠȝĮįȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ıİ ıȤȑıȘ ȝİ ĲĮ ȝȑĲȡĮ ĮĲȠȝȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ 

� ȆȡȠıĮȡȝȠȖȒ ıĲȚȢ ĲİȤȞȚțȑȢ İȟȑȜȚȟȘȢ 

� ȆĮȡȠȤȒ țĮĲȐȜȜȘȜȦȞ ȠįȘȖȚȫȞ ıĲȠȣȢ İȡȖĮȗȩȝİȞȠȣȢ 

(Ȉ.Ǽ.īȠȣıȩʌȠȣȜȠȢ-Ȁ.Ȃ.ȋȠȣȡįȐțȘȢ ĬİııĮȜȠȞȓțȘ 2005) 
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Ǿ ʌȡȩȜȘȥȘ ĲȦȞ ĮĲȣȤȘȝȐĲȦȞ İȓȞĮȚ țȣȡȓȦȢ ʌȡȦĲȠȖİȞȒȢ ʌȠȣ ĮʌȠıțȠʌİȓ ıĲȘȞ 

ȝİȓȦıȘ İȝĳȐȞȚıȘȢ ĲȦȞ İȡȖĮĲȚțȫȞ ĮĲȣȤȘȝȐĲȦȞ, İȞȫ Ș įİȣĲİȡȠȖİȞȒȢ ʌȡȩȜȘȥȘ ıĲȘȞ 

ȝİȓȦıȘ ĲȦȞ ıȣȞİʌİȚȫȞ ʌȠȣ ʌȡȠțȜȒșȘțĮȞ Įʌȩ ĲĮ ĮĲȣȤȒȝĮĲĮ. 

ǹȡȤȚțȒ ȝȑȡȚȝȞĮ ĲȘȢ ʌȡȩȜȘȥȘȢ İȓȞĮȚ Ș ĮʌȠĲȡȠʌȒ ĲȠȣ İȡȖĮĲȚțȠȪ ĮĲȣȤȒȝĮĲȠȢ, 

ıȣȞİʌȫȢ țĮȚ Ș ĮʌȠĳȣȖȒ ĲȘȢ ȕȜȐȕȘȢ ʌȠȣ șĮ İȓȤİ ʌȡȠțȜȘșİȓ. ȂȑıȦ ĲȘȢ İțĲȓȝȘıȘȢ 

ĲȘȢ İʌȚțȚȞįȣȞȩĲȘĲĮȢ, įȘȜĮįȒ İțĲȓȝȘıȘ ĲȘȢ ʌȚșĮȞȩĲȘĲĮȢ ȞĮ ıȣȝȕİȓ İȡȖĮĲȚțȩ 

ĮĲȪȤȘȝĮ, įȚĮțȡȓȞȠȞĲĮȚ ĲȡȓĮ ıĲȐįȚĮ: 

1. ȆȡȚȞ ĲȘȞ İțįȒȜȦıȘ ĲȠȣ ıȣȝȕȐȞĲȠȢ ,ȩʌȠȣ țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ȠȚ ʌĮȡȐȖȠȞĲİȢ ʌȠȣ 

ʌȡȠıįȚȠȡȓȗȠȣȞ ĲȘȞ ʌȚșĮȞȩĲȘĲĮ ȞĮ ȖȓȞİȚ ĲȠ ĮĲȪȤȘȝĮ ȝİ ıțȠʌȩ ĲȘȞ ȝİȓȦıȘ ĮȣĲȫȞ. 

2. ǼțįȒȜȦıȘ ıȣȝȕȐȞĲȠȢ, ȩʌȠȣ ʌȡȠıįȚȠȡȓȗİĲĮȚ ĲȠ ȝȑȖİșȠȢ ĲȘȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ, ȝİ ıțȠʌȩ 

ĲȘȞ ȝİȓȦıȘ ĲȦȞ ıȣȞİʌİȚȫȞ ʌȠȣ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ʌȡȠțȪȥȠȣȞ.  

3. ȂİĲȐ ĲȘȞ İțįȒȜȦıȘ ĲȠȣ ıȣȝȕȐȞĲȠȢ, ȩʌȠȣ țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ȠȚ ıȣȞȑʌİȚİȢ ĲȠȣ 

ĮĲȣȤȒȝĮĲȠȢ ȝİ ıțȠʌȩ ĲȘȞ ȝİȓȦıȘ ĲȦȞ İʌȚʌȜȠțȫȞ. 

( Ǽ.ǺİȜȠȞȐțȘȢ, Ȇ.ȈȠȣȡĲȗȒ ǹșȒȞĮ 2009) 

 

ȆǹȇǹīȅȃȉǼȈ ȆȅȊ ȈȊȂǺǹȁȁȅȊȃ ȈȉǾȃ ǼȆǿȉǼȊȄǾ ȉǾȈ ȆȇȅȁǾȌǾȈ 
ǼȇīǹȉǿȀȍȃ ǹȉȊȋǾȂǹȉȍȃ: 
1. ȈȣȖțȡȠĲȘȝȑȞȘ įȚĮȤİȓȡȚıȘ ĲȦȞ țȚȞįȪȞȦȞ ȖȚĮ ĲȘȞ ȣȖİȓĮ țĮȚ ĲȘȞ ĮıĳȐȜİȚĮ, Ș 
ȠʌȠȓĮ İȝʌİȡȚȑȤİȚ: 
� įȚĮȝȩȡĳȦıȘ ıȣȖțİțȡȚȝȑȞȘȢ ʌȠȜȚĲȚțȒȢ 

� țĮșȠȡȚıȝȩ ıĲȩȤȦȞ ȩıȠȞ ĮĳȠȡȐ ĲȘȞ ȣȖİȓĮ țĮȚ ĲȘȞ ĮıĳȐȜİȚĮ 

� ʌĮȡȠȤȒ İʌĮȡțȫȞ ʌȩȡȦȞ ȖȚĮ ĲȘȞ ȣȜȠʌȠȓȘıȘ ĲȘȢ ʌȠȜȚĲȚțȒȢ 

� İȞıȦȝȐĲȦıȘ ĲȘȢ ȣȖİȓĮȢ țĮȚ ĲȘȢ ĮıĳȐȜİȚĮȢ ıİ ȩȜĮ ĲĮ İʌȓʌİįĮ ĲȦȞ țĮșȘțȩȞĲȦȞ 

įȚĮȤİȚȡȚıĲȚțȒȢ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ țĮȚ ȜȒȥȘȢ ĮʌȠĳȐıİȦȞ 

� ʌĮȡȠȤȒ ıȣȝȕȠȣȜȫȞ ıĲȠȣȢ İȡȖĮȗȠȝȑȞȠȣȢ 

� ʌĮȡĮțȠȜȠȪșȘıȘ țĮȚ ĮȞĮșİȫȡȘıȘ ĲȘȢ ʌȠȜȚĲȚțȒȢ ʌȡȠțİȚȝȑȞȠȣ ȞĮ İȜȑȖȤİĲĮȚ Ș 

ĮʌȠĲİȜİıȝĮĲȚțȩĲȘĲȐ ĲȘȢ țĮȚ ĲȠ ıȪȞȠȜȠ ĲȠȣ ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ 

 

2. ȈȣȝȝİĲȠȤȒ ĲȦȞ İȡȖĮȗȠȝȑȞȦȞ: 
� įȚĮȕȠȪȜİȣıȘ ȝİ ĲȠ İȡȖĮĲȚțȩ įȣȞĮȝȚțȩ 

� ĮȟȚȠʌȠȓȘıȘ ĲȦȞ ȖȞȫıİȦȞ ĲȦȞ İȡȖĮȗȠȝȑȞȦȞ ȖȚĮ ĲȠȞ ʌȡȠıįȚȠȡȚıȝȩ ĲȦȞ țȚȞįȪȞȦȞ 

țĮȚ ĲȘȞ ȣȜȠʌȠȓȘıȘ İȪȤȡȘıĲȦȞ ȜȪıİȦȞ 

ȈĲĮ ʌȜĮȓıȚĮ ĲȘȢ ʌȡȩȜȘȥȘȢ İʌȓıȘȢ, ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȣʌȠțȚȞİȓĲĮȚ țĮȚ ĲȠ İȞįȚĮĳȑȡȠȞ ĲȦȞ 

İȡȖĮȗȠȝȑȞȦȞ ȖȚĮ ĲȘȞ ȣȖȚİȚȞȒ țĮȚ ĲȘȞ ĮıĳȐȜİȚĮ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ ȫıĲİ ȞĮ ıȣȝȝİĲȐıȤȠȣȞ 

ıĲȘȞ ʌȡȠıʌȐșİȚĮ ĲȘȢ ʌȡȩȜȘȥȘȢ ĲȦȞ İȡȖĮĲȚțȫȞ ĮĲȣȤȘȝȐĲȦȞ.  
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ǼȞįİȚțĲȚțȐ, ȝʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ȖȓȞȠȣȞ ĲĮ İȟȒȢ: 

� ȉȠȚȤȠțȩȜȜȘıȘ ĮĳȚıȫȞ ȝİ șȑȝĮĲĮ ĮıĳĮȜİȓĮȢ 

� ǻȚĮȞȠȝȒ ĳȣȜȜĮįȓȦȞ ȝİ ȠįȘȖȓİȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠĳȣȖȒ ĮĲȣȤȘȝȐĲȦȞ 

� ȅȡȖȐȞȦıȘ ȠȝȚȜȚȫȞ țĮȚ ıİȝȚȞĮȡȓȦȞ ȝİ ıĲȩȤȠ ĲȘȞ İțʌĮȓįİȣıȘ țĮȚ ĲȘȞ İȞȘȝȑȡȦıȘ 

ĲȦȞ İȡȖĮȗȠȝȑȞȦȞ ȖȚĮ ĲȠȣȢ țȚȞįȪȞȠȣȢ ʌȠȣ ʌȡȠȑȡȤȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠ ȤȫȡȠ İȡȖĮıȓĮȢ ĲȠȣȢ. 

īȚĮ ĲȠȣȢ ȜȩȖȠȣȢ, ĮȣĲȠȪȢ İȓȞĮȚ ıȘȝĮȞĲȚțȩ ȞĮ ȣʌȐȡȟİȚ țĮĲȐ ʌȡȠĲİȡĮȚȩĲȘĲĮ ȝȚĮ 

ȠȜȠțȜȘȡȦȝȑȞȘ ʌȠȜȚĲȚțȒ ıĲȠ ĲȠȝȑĮ ĲȘȢ ʌȡȩȜȘȥȘȢ ĲȦȞ ĮĲȣȤȘȝȐĲȦȞ țĮȚ ȖİȞȚțȩĲİȡĮ 

ıĲȠ șȑȝĮ ĲȘȢ ȣȖȚİȚȞȒȢ țĮȚ ĲȘȢ ĮıĳȐȜİȚĮȢ ıİ ȩȜȠȣȢ ĲȠȣȢ ȤȫȡȠȣȢ țĮȚ ĲĮ İȓįȘ İȡȖĮıȓĮȢ 

(Ȉʌ.ǻȡȓȕĮȢ, Ȃ.ȆĮʌĮįȩʌȠȣȜȠȢ ǹșȒȞĮ 2004). 

 
ȂǼȉȇǹ ǹȉȅȂǿȀǾȈ ȆȇȅȈȉǹȈǿǹȈ 
ȍȢ ȂȑıĮ ǹĲȠȝȚțȒȢ ȆȡȠıĲĮıȓĮȢ (ȂǹȆ) șİȦȡİȓĲĮȚ țȐșİ İȟȠʌȜȚıȝȩȢ ʌȠȣ 

ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓ Ƞ İȡȖĮȗȩȝİȞȠȢ ıĲȠ ȤȫȡȠ İȡȖĮıȓĮȢ ĲȠȣ ȖȚĮ ȞĮ ʌȡȠıĲĮĲİȣĲİȓ Įʌȩ țȐșİ 

țȓȞįȣȞȠ ʌȠȣ ĮʌİȚȜİȓ ĲȘȞ ȣȖİȓĮ țĮȚ ĲȘȞ ĮıĳȐȜİȚȐ ĲȠȣ. ȉĮ ȝȑıĮ ĮĲȠȝȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ 

ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ İĳȩıȠȞ ȠȚ țȓȞįȣȞȠȚ įİȞ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩ ȞĮ ĮʌȠĳİȣȤșȠȪȞ Ȓ 

ȞĮ ʌİȡȚȠȡȚıĲȠȪȞ İʌĮȡțȫȢ ȝİ ĲİȤȞȚțȐ ȝȑĲȡĮ Ȓ ȝȑıĮ ıȣȜȜȠȖȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ Ȓ ȝİ 

ȝȑĲȡĮ, ȝİșȩįȠȣȢ Ȓ įȚĮįȚțĮıȓİȢ ȠȡȖȐȞȦıȘȢ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ. ȉĮ ȂȑıĮ ǹĲȠȝȚțȒȢ 

ȆȡȠıĲĮıȓĮȢ ȠĳİȓȜȠȣȞ ȞĮ ʌȜȘȡȠȪȞ țȐșİ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ ǼȣȡȦʌĮȧțȑȢ 

ǻȚĮĲȐȟİȚȢ ȖȚĮ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣȢ țĮȚ ĲȠȞ ıȤİįȚĮıȝȩ ĲȠȣȢ. ȈȣȖțİțȡȚȝȑȞĮ:  

� ȃĮ İȓȞĮȚ țĮĲȐȜȜȘȜĮ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ĲȘȢ ȣȖİȓĮȢ ĲȠȣ İȡȖĮȗȩȝİȞȠȣ Įʌȩ ĲȠȣȢ 

İʌĮȖȖİȜȝĮĲȚțȠȪȢ țȚȞįȪȞȠȣȢ ȤȦȡȓȢ ȞĮ įȘȝȚȠȣȡȖȠȪȞĲĮȚ ʌİȡĮȚĲȑȡȦ ʌȡȠȕȜȒȝĮĲĮ 

� ȅ İȡȖȠįȩĲȘȢ ȑȤİȚ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ ȞĮ ʌĮȡȑȤİȚ ĲĮ ȂǹȆ, ȩʌȦȢ țĮȚ ȞĮ İȓȞĮȚ İȞȒȝİȡȠȢ 

ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠĲİȜİıȝĮĲȚțȩĲȘĲĮ ĲȠȣȢ. 

� ȅȚ İȡȖĮȗȩȝİȞȠȚ ȠĳİȓȜȠȣȞ ȞĮ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞ ʌȐȞĲĮ ĲĮ ȝȑıĮ ĮĲȠȝȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ 

ȖȚĮ ȞĮ ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȠȪȞ Įʌȩ ĲȠȣȢ İʌĮȖȖİȜȝĮĲȚțȠȪȢ țȚȞįȪȞȠȣȢ. 

� ȉĮ ȂȑıĮ ǹĲȠȝȚțȒȢ ȆȡȠıĲĮıȓĮȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĳȣȜȐııȠȞĲĮȚ ıİ ȝȑȡȘ ȝİ İȪțȠȜȘ 

ʌȡȩıȕĮıȘ ȖȚĮ țȐșİ İȡȖĮȗȩȝİȞȠ țĮȚ ȞĮ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ ȠįȘȖȓİȢ 

ĲȠȣ țȐșİ țĮĲĮıțİȣĮıĲȚțȠȪ ʌȡȠȧȩȞĲȠȢ. ǼʌȓıȘȢ ȞĮ ȣʌȐȡȤȠȣȞ ıĮĳȒȢ ȠįȘȖȓİȢ ıĲȘȞ 

İȜȜȘȞȚțȒ ȖȜȫııĮ. 

� ȃĮ ʌȡȠıĮȡȝȩȗȠȞĲĮȚ ıİ țȐșİ İȡȖĮȗȩȝİȞȠ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȘ ıȦȝĮĲȚțȒ ĲȠȣȢ 

įȚȐʌȜĮıȘ ȫıĲİ ȞĮ İĳĮȡȝȩȗȠȣȞ İʌȐȞȦ ĲȠȣ țĮȚ ȞĮ ĲȠȣȢ ʌȡȠıĲĮĲİȪȠȣȞ ȤȦȡȓȢ ȞĮ 

ĲȠȣȢ ʌȡȠȟİȞȠȪȞ įȣıĳȠȡȓĮ țĮȚ ȞĮ ĲȠȣȢ İȝʌȠįȓȗȠȣȞ ıĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ 

ĲȠȣȢ, Ȓ ȞĮ ĲȠȣȢ İțșȑĲȠȣȞ ıİ ȐȜȜȠȣȢ țȚȞįȪȞȠȣȢ. 

� ȃĮ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ĲĮ țĮĲȐȜȜȘȜĮ ȂǹȆ ıĲȠȣȢ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȠȣȢ țȚȞįȪȞȠȣȢ. 
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� ȈȤİįȓĮıȘ țĮȚ țĮĲĮıțİȣȒ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȘ ıȤİĲȚțȒ ȞȠȝȠșİıȓĮ (ȞĮ ĳȑȡȠȣȞ ĲȘ 

ıȒȝĮȞıȘ "CE"). 

� ǵĲĮȞ ʌĮȡȠȣıȚȐȗȠȣȞ ĳșȠȡȐ, ĮȣĲȒ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȠȞ ʌȡȠȧıĲȐȝİȞȠ țĮȚ ȞĮ 

ĮȞĲȚțĮșȓıĲĮȞĲĮȚ ĮȝȑıȦȢ. 

� Ȉİ țȐșİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ Ƞ İȡȖĮȗȩȝİȞȠȢ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ȞĮ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȒıİȚ 

ʌİȡȚııȩĲİȡĮ Įʌȩ ȑȞĮ ȂǹȆ, įİȞ ʌȡȑʌİȚ ĲȠ ȑȞĮ ȞĮ ȝİȚȫȞİȚ ĲȘȞ ĮʌȠĲİȜİıȝĮĲȚțȩĲȘĲĮ 

ĲȠȣ ȐȜȜȠȣ. 

ȉĮ ȂȑıĮ ǹĲȠȝȚțȒȢ ȆȡȠıĲĮıȓĮȢ ȤȦȡȓȗȠȞĲĮȚ ıİ įȪȠ țĮĲȘȖȠȡȓİȢ 1) ıĲȠȞ 

ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȩ ȡȠȣȤȚıȝȩ țĮȚ 2) ıĲȠȞ ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȩ İȟȠʌȜȚıȝȩ. 

ȈĲȘȞ ʌȡȫĲȘ țĮĲȘȖȠȡȓĮ İȞĲȐııȠȞĲĮȚ ĲĮ İȓįȘ: 

� ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒȢ İȞįȣȝĮıȓĮȢ țȠȡȝȠȪ 

� ȆȡȠıĲĮıȓĮȢ ȤİȡȚȫȞ țĮȚ ȕȡĮȤȚȩȞȦȞ 

� ȆȡȠıĲĮıȓĮȢ țİĳĮȜȒȢ 

� ȆȡȠıĲĮıȓĮȢ ʌȠįȚȫȞ 

ȈĲȘ įİȪĲİȡȘ țĮĲȘȖȠȡȓĮ İȞĲȐııȠȞĲĮȚ ĲĮ İȓįȘ: 

� ȆȡȠıĲĮıȓĮȢ ȝĮĲȚȫȞ țĮȚ ʌȡȠıȫʌȠȣ 

� ȆȡȠıĲĮıȓĮȢ ĮțȠȒȢ 

� ȆȡȠıĲĮıȓĮȢ ĮȞĮʌȞȠȒȢ 

 

ȂǼȉȇǹ ǹȉȅȂǿȀǾȈ ȆȇȅȈȉǹȈǿǹȈ –ȆȇȅȈȉǹȉǼȊȉǿȀȅȈ ȇȅȊȋǿȈȂȅȈ 
� īȚĮ ĲȘȞ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ĲȠȣ țȠȡȝȠȪ Įʌȩ ȕȚȠȜȠȖȚțȐ ȣȖȡȐ țĮȚ ȖİȞȚțȐ ıȦȝĮĲȚțȐ ȣȖȡȐ 

ȩʌȦȢ İȓȞĮȚ ĲȠ ĮȓȝĮ, ĮȜȜȐ țĮȚ Įʌȩ ȤȘȝȚțȑȢ ȠȣıȓİȢ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȠȚ ȚĮĲȡȚțȑȢ 

ȝʌȜȠȪȗİȢ, ȠȚ ʌȠįȚȑȢ țĮȚ ȠȚ ıĲȠȜȑȢ ȞȠıȘȜİȣĲȫȞ. ǼȓȞĮȚ țĮĲĮıțİȣĮıȝȑȞİȢ Įʌȩ ĳȣıȚțȩ 

ȣȜȚțȩ Ȓ ıȣȞșİĲȚțȩ ȣȜȚțȩ țĮȚ țĮȜȪʌĲȠȣȞ ĲȠ ȝİȖĮȜȪĲİȡȠ ȝȑȡȠȢ ĲȠȣ ıȫȝĮĲȠȢ. ȅ 

İȡȖĮȗȩȝİȞȠȢ İȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦȝȑȞȠȢ ȞĮ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓ ĲȘȞ ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ İȞįȣȝĮıȓĮ. 

ȅȚ ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȑȢ ʌȠįȚȑȢ ȝȚĮȢ ȤȡȒıİȦȢ İȓȞĮȚ ȜİʌĲȑȢ țĮȚ ĮįȚȐȕȡȠȤİȢ țĮȚ ĳȠȡȚȠȪȞĲĮȚ 

ʌȐȞȦ Įʌȩ ĲȘȞ ȕĮıȚțȒ ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ İȞįȣȝĮıȓĮ ȖȚĮ ʌİȡȚııȩĲİȡȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ȩʌȠȣ 

ĮȣĲȩ țȡȚșİȓ ıțȩʌȚȝȠ.  

īȚĮ ĲĮ ȤȘȝȚțȐ țĮȚ ĲȠȟȚțȐ ȣȜȚțȐ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ʌȜĮıĲȚțȑȢ, İȞȚıȤȣȝȑȞİȢ, 

ĮįȚȐȕȡȠȤİȢ ʌȠįȚȑȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ĲȠȣ ıȫȝĮĲȠȢ. Ǿ ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ İȞįȣȝĮıȓĮ 

ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĳȠȡȚȑĲĮȚ țĮș’ ȩȜȘ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ, ȞĮ İȓȞĮȚ ıȦıĲȐ 

ĳȠȡİȝȑȞİȢ(țȠȣȝʌȦȝȑȞİȢ) țĮȚ ȞĮ ĮĳĮȚȡȠȪȞĲĮȚ ĮȝȑıȦȢ ȝİĲȐ ĲȠ ĲȑȜȠȢ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ. 

ǼʌȚʌȡȩıșİĲĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌȜȑȞȠȞĲĮȚ ıİ șİȡȝȠțȡĮıȓĮ >70Ƞ C ȖȚĮ ʌİȡȚııȩĲİȡȠ Įʌȩ 

30ȜİʌĲĮ/ȫȡĮ ȝİ ʌȡȠıșȒțȘ ĮʌȠȡȡȣʌĮȞĲȚțȠȪ Ȓ ȤȜȦȡȓȞȘȢ, ȞĮ ıĲİȖȞȫȞȠȞĲĮȚ țĮȚ ȞĮ 

ıȚįİȡȫȞȠȞĲĮȚ ȖȚĮ ʌİȡĮȚĲȑȡȦ ȝİȓȦıȘ ĲȦȞ ȝȚțȡȠȕȓȦȞ. ȅȚ ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȑȢ ʌȠįȚȑȢ ȝȚĮȢ 
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ȤȡȒıİȦȢ ȝİĲȐ ĲȠ ĲȑȜȠȢ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮĳĮȚȡȠȪȞĲĮȚ țĮȚ ȞĮ ĮʌȠȡȡȓʌĲȠȞĲĮȚ 

ıĲȠ įȠȤİȓȠ ĮʌȠȕȜȒĲȦȞ. 

� īȚĮ ĲȘȞ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ĲȦȞ ȤİȡȚȫȞ Įʌȩ İʌĮĳȒ ȝİ ȕȚȠȜȠȖȚțȐ ȣȜȚțȐ, ȤȘȝȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ, 

ĮțĲȚȞȠȕȠȜȓİȢ, ĲȡĮȣȝĮĲȚıȝȠȪȢ, ĲȡȣʌȒȝĮĲĮ, İʌĮĳȑȢ ȝİ șİȡȝȑȢ Ȓ ȥȣȤȡȑȢ İʌȚĳȐȞİȚİȢ ȠȚ 

İȡȖĮȗȩȝİȞȠȚ ȠĳİȓȜȠȣȞ ȞĮ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞ ȖȐȞĲȚĮ ıİ țȐșİ İȡȖĮıȓĮ ĲȠȣȢ. ȉĮ ȤȑȡȚĮ 

İȓȞĮȚ İʌȚȡȡİʌȒ ıİ ĲȡĮȣȝĮĲȚıȝȠȪȢ țĮȚ ȕĮıȚțȒ ʌȪȜȘ İȚıȩįȠȣ ĲȦȞ 

ȝȚțȡȠȕȓȦȞ(ȘʌĮĲȓĲȚįĮ Ǻ țĮȚ C, AIDS),ȖȚ ’ĮȣĲȩ ĲȠ ȜȩȖȠ Ș ȤȡȒıȘ ĲȦȞ ȖĮȞĲȚȫȞ ȑȤİȚ 

ȚįȚĮȓĲİȡȘ ıȘȝĮıȓĮ ȖȚĮ ĲȠȣȢ İȡȖĮȗȩȝİȞȠȣȢ. ǲĲıȚ, İʌİȚįȒ ȩȜĮ ĲĮ ȖȐȞĲȚĮ įİȞ ʌĮȡȑȤȠȣȞ 

ĲȘȞ ȓįȚĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮ İȓȞĮȚ ıțȩʌȚȝȠ Ș ȠȡșȒ İʌȚȜȠȖȒ ĲȦȞ ȖĮȞĲȚȫȞ ȑĲıȚ ȫıĲİ ȞĮ 

İȟȣʌȘȡİĲİȓ țĮȚ ȞĮ ĮȞĲĮʌȠțȡȓȞİĲĮȚ Ș ȤȡȒıȘ ĲȠȣȢ ıİ țȐșİ İȡȖĮıȓĮ ȤȦȡȓȢ ȞĮ 

įȘȝȚȠȣȡȖȠȪȞ ʌİȡĮȚĲȑȡȦ ʌȡȠȕȜȒȝĮĲĮ. īȚĮ ĲȠ ıțȠʌȩ ĮȣĲȩ ȑȤȠȣȞ įȘȝȚȠȣȡȖȘșİȓ 8 

įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ İȓįȘ ȖĮȞĲȚȫȞ: 

� īȐȞĲȚĮ Latex: İȓȞĮȚ ȜİʌĲȐ İȜĮıĲȚțȐ ȝİ ʌȠȪįȡĮ Ȓ ȤȦȡȓȢ țĮȚ İȓȞĮȚ ȝȚĮȢ ȤȡȒıİȦȢ. 

ǹʌȠĲȡȑʌȠȣȞ ĲȘȞ İʌĮĳȒ ȝİ ȕȚȠȜȠȖȚțȐ ȣȖȡȐ ȩʌȦȢ İȓȞĮȚ ĲȠ ĮȓȝĮ, ĲȘȞ İʌĮĳȒ ȝİ 

ȝȠȜȣıȝȑȞĮ ĮȞĲȚțİȓȝİȞĮ țĮȚ ȝȠȜȣıȝȑȞĮ ıȦȝĮĲȚțȐ ȣȖȡȐ. 

� īȐȞĲȚĮ ȤİȚȡȠȣȡȖȚțȐ: İȓȞĮȚ ĮʌȠıĲİȚȡȦȝȑȞĮ, ȤȦȡȓȢ ʌȠȪįȡĮ țĮȚ țĮĲĮıțİȣĮıȝȑȞĮ 

Įʌȩ ĳȣıȚțȩ latex. ȋȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ıİ ȐıȘʌĲİȢ ĲİȤȞȚțȑȢ. 

� īȐȞĲȚĮ ȞȚĲȡȚȜȓȠȣ: İȓȞĮȚ ȜİʌĲȐ İȜĮıĲȚțȐ țĮȚ ĮȞșİțĲȚțȐ ıİ ĲȡȣʌȒȝĮĲĮ. ȆȡȠıĲĮĲİȪȠȣȞ 

ĲȠȞ İȡȖĮȗȩȝİȞȠ Įʌȩ ĮȚȤȝȘȡȐ ĮȞĲȚțİȓȝİȞĮ Ȓ ȤȘȝȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ. 

� īȐȞĲȚĮ İȞȚıȤȣȝȑȞĮ İȜĮıĲȚțȐ ȞȚĲȡȚȜȓȠȣ: neoprene Ȓ ȕȚȞȣȜȓȠȣ ȝȚĮȢ ȤȡȒıİȦȢ Ȓ țĮȚ 

İʌĮȞĮȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȝİȞĮ, ʌȡȠıĲĮĲİȪȠȣȞ ĲȠȞ İȡȖĮȗȩȝİȞȠ Įʌȩ ȠȟȑĮ, ȕȐıİȚȢ țĮȚ 

țĮȣıĲȚțȐ ĮȜțȠȠȜȠȪȤĮ įȚĮȜȪȝĮĲĮ. 

� īȐȞĲȚĮ ȜĮıĲȚȤȑȞȚĮ Ȓ ʌȜĮıĲȚțȐ ȝȚĮȢ ȤȡȒıİȦȢ: ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȖȚĮ İȡȖĮıȓİȢ ȝİ 

ȤĮȝȘȜȒ Ȓ țĮȚ ȝȑĲȡȚĮ ĮțĲȚȞȠȕȠȜȓĮ. 

� īȐȞĲȚĮ ȕĮȝȕĮțİȡȐ Ȓ įİȡȝȐĲȚȞĮ ȝİ ȝȠȞȦĲȚțȩ ȣȜȚțȩ: ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȖȚĮ İȡȖĮıȓİȢ 

ȝİ İʌĮĳȒ șİȡȝȫȞ Ȓ ȥȣȤȡȫȞ ĮȞĲȚțİȚȝȑȞȦȞ. 

� īȐȞĲȚĮ ȜĮıĲȚȤȑȞȚĮ Ȓ ʌȜĮıĲȚțȐ ȠȚțȚĮțȒȢ ȤȡȒıȘȢ: ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȖȚĮ țĮșĮȡȚıȝȩ 

ıțİȣȫȞ Ȓ İʌȚĳĮȞİȚȫȞ. ȆȜȑȞȠȞĲĮȚ ȝİ ıĮʌȠȪȞȚ țĮȚ İʌĮȞĮȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ. 

� īȐȞĲȚĮ ʌȜĮıĲȚțȐ: İȓȞĮȚ ȜİʌĲȐ ȝȚĮȢ ȤȡȒıİȦȢ țȣȡȓȦȢ ȖȚĮ ȖİȞȚțȑȢ ĮȞȐȖțİȢ. 

 

ȅįȘȖȓİȢ ȠȡșȒȢ ȤȡȒıȘȢ ȖĮȞĲȚȫȞ 
1. ȅ İȡȖĮȗȩȝİȞȠȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İʌȚȜȑȟİȚ ĲȠ ıȦıĲȩ ȝȑȖİșȠȢ țĮȚ İȓįȠȢ ȖĮȞĲȚȫȞ ʌȠȣ șĮ 

ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȒıİȚ ȖȚĮ ȞĮ ʌȡȠıĲĮĲİȣĲİȓ İʌĮȡțȫȢ Įʌȩ İʌȚțȓȞįȣȞĮ ȣȜȚțȐ. 

2. ȅ İȡȖĮȗȩȝİȞȠȢ ȠĳİȓȜİȚ ȞĮ İȜȑȖȟİȚ ĲĮ ȖȐȞĲȚĮ ʌȡȚȞ ĲĮ ĳȠȡȑıİȚ ıİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ 

ȣʌȐȡȤȠȣȞ ʌȩȡȠȚ Ȓ ıȤȚıȝȑȢ ȝȑıȦ ĲȦȞ ȠʌȠȓȦȞ ʌİȡȞȠȪȞ İʌȚțȓȞįȣȞĮ ȣȜȚțȐ. 
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3. ȅ İȡȖĮȗȩȝİȞȠȢ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ȞĮ ĮʌȠĳİȪȖİȚ țȠıȝȒȝĮĲĮ țĮȚ ȝĮțȡȚȐ ȞȪȤȚĮ ĲĮ ȠʌȠȓĮ 

İȝʌȠįȓȗȠȣȞ ĲȘȞ ıȦıĲȒ ȤȡȒıȘ ĲȦȞ ȖĮȞĲȚȫȞ. 

4. ȅ İȡȖĮȗȩȝİȞȠȢ ıțȩʌȚȝȠ İȓȞĮȚ ȞĮ ȝȘȞ ĮțȠȣȝʌȐİȚ țĮșĮȡȑȢ İʌȚĳȐȞİȚİȢ ȝİ 

ȝȠȜȣıȝȑȞĮ ȖȐȞĲȚĮ. 

5. ȅ İȡȖĮȗȩȝİȞȠȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮȜȜȐȗİȚ ȖȐȞĲȚĮ ȝİĲȐ Įʌȩ: 

� ȂİĲȐ Įʌȩ țȐșİ ĮıșİȞȒ țĮȚ ʌȡȚȞ ĲȘȞ ĳȡȠȞĲȓįĮ ĲȠȣ İʌȩȝİȞȠȣ 

� ȂİĲȐ ĲȘȞ İʌĮĳȒ ȝİ ȝȠȜȣıȝȑȞȘ ʌİȡȚȠȤȒ țĮȚ ʌȡȚȞ ĲȘȞ İʌĮĳȒ ȝİ țĮșĮȡȒ, țĮĲȐ ĲȘȞ 

ĳȡȠȞĲȓįĮ ĲȠȣ ȓįȚȠȣ ĮıșİȞȒ 

� ǵĲĮȞ ıȤȚıĲȠȪȞ Įʌȩ ĮȚȤȝȘȡȩ ĮȞĲȚțİȓȝİȞȠ, ȩĲĮȞ ȝȠȜȣȞșȠȪȞ Ȓ ȝİĲȐ ĲȘȞ ȝİĲĮĳȠȡȐ 

ȝȠȜȣıȝȑȞȦȞ įİȚȖȝȐĲȦȞ. 

6. ȉĮ ȖȐȞĲȚĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮĳĮȚȡȠȪȞĲĮȚ ȝİ ıȦıĲȩ ȤİȚȡȚıȝȩ. 

7. ȂİĲȐ ĲȘȞ ĮĳĮȓȡİıȘ ĲȦȞ ȖĮȞĲȚȫȞ Ƞ İȡȖĮȗȩȝİȞȠȢ ȠĳİȓȜİȚ ȞĮ ʌȜȑȞİȚ ĲĮ ȤȑȡȚĮ ĲȠȣ ȝİ 

ıĮʌȠȪȞȚ țĮȚ Ȟİȡȩ. 

8. ȉĮ ȖȐȞĲȚĮ ȝȚĮȢ ȤȡȒıİȦȢ įİȞ İʌĮȞĮȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ. 

 

ȉİȤȞȚțȒ İȟĮȖȦȖȒȢ ȖĮȞĲȚȫȞ 
� ȆȚȐıĲİ ĲȠ İȟȦĲİȡȚțȩ ȝȑȡȠȢ ĲȠȣ ȖĮȞĲȚȠȪ, ıĲȠ ıȘȝİȓȠ ʌȠȣ ȕȡȓıțİĲĮȚ țȠȞĲȐ ıĲȠȞ 

țĮȡʌȩ 

� ȉȡĮȕȒȟĲİ ʌȡȠȢ ĲĮ ȑȟȦ ĲȠ ȖȐȞĲȚ ȖȣȡȓȗȠȞĲĮȢ ĲĮȣĲȩȤȡȠȞĮ ĲȠ ȝȑıĮ-ȑȟȦ 

� ȀȡĮĲȒıĲİ ĲȠ ȝİ ĲȠ ȐȜȜȠ ȤȑȡȚ ʌȠȣ ȑȤİȚ ĮțȩȝȘ ĲȠ ȖȐȞĲȚ 

� ǼȚıȐȖİĲĮȚ ĲȠ įȐțĲȣȜȠ ʌȠȣ įİȞ ȑȤİȚ ȖȐȞĲȚ țȐĲȦ Įʌȩ ĲȠ ȖȐȞĲȚ ıĲȠ ıȘȝİȓȠ ĲȠȣ 

țĮȡʌȠȪ 

� ȉȡĮȕȒȟĲİ Įʌȩ ȝȑıĮ ʌȡȠȢ ĲĮ ȑȟȦ įȘȝȚȠȣȡȖȫȞĲĮȢ ȑȞĮ ıĮțȠȣȜȐțȚ țĮȚ ȖȚĮ ĲĮ įȣȠ 

ȖȐȞĲȚĮ 

� ǹʌȠȡȡȓȥĲİ ĲĮ ȖȐȞĲȚĮ 

ȈȣȞȠȥȓȗȠȞĲĮȢ, ĲĮ ȣȜȚțȐ ʌȠȣ İȓȞĮȚ țĮĲĮıțİȣĮıȝȑȞĮ ĲĮ ȖȐȞĲȚĮ (ʌȠȜȣȝİȡİȓȢ 

ȣįĮĲȐȞșȡĮțİȢ, ȜȚʌȓįȚĮ, ĳȦıĳȠȜȚʌȓįȚĮ, ʌȡȦĲİǸȞİȢ ț.Į.) ıİ țȐʌȠȚĮ ȐĲȠȝĮ ʌȡȠțĮȜȠȪȞ 

įİȡȝĮĲȚțȐ ʌȡȠȕȜȒȝĮĲĮ. Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ İȣĮȚıșȘıȓĮȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ 

įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ İȓįȘ ȖĮȞĲȚȫȞ. 

� īȚĮ ĲȘȞ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ĲȘȢ țİĳĮȜȒȢ İȓȞĮȚ ĮȞĮȖțĮȓȠ ȞĮ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȠȚ ıțȠȪĳȠȚ 

ȖȚĮ ĲȠ ȞȠıȘȜİȣĲȚțȩ ʌȡȠıȦʌȚțȩ țĮȚ ĲĮ țȡȐȞȘ țĮȚ țȣȡȓȦȢ Įʌȩ ĲȠ ĲİȤȞȚțȩ ʌȡȠıȦʌȚțȩ 

ĲȠȣ ȞȠıȠțȠȝİȓȠȣ. Ǿ ȤȡȒıȘ țȡȐȞȠȣȢ İȓȞĮȚ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȠ ȞĮ ĮțȠȜȠȣșİȓ ĲȚȢ İʌȚĲĮȖȑȢ ĲȦȞ 

ʌȡȠĲȪʌȦȞ ȫıĲİ ȞĮ İȓȞĮȚ ĮʌȠĲİȜİıȝĮĲȚțȒ Ș ĮıĳȐȜİȚĮ ĲȠȣȢ.  

� īȚĮ ĲȘȞ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ĲȦȞ ʌȠįȚȫȞ ĲȦȞ İȡȖĮȗȠȝȑȞȦȞ Įʌȩ İʌĮĳȒ ȝİ ȕȚȠȜȠȖȚțȐ ȣȜȚțȐ 

Ȓ țĮȣıĲȚțȐ ĲȠȟȚțȐ, țĮȡțȚȞȠȖȩȞĮ ȣȜȚțȐ İȓȞĮȚ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȠ ȞĮ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ țĮȚ ĲĮ 
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țĮĲȐȜȜȘȜĮ ȣʌȠįȒȝĮĲĮ Ȓ ĲĮ ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȐ ȣʌȠįȘȝȐĲȦȞ. ȆȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ 

țĮĲĮıțİȣĮıȝȑȞĮ Įʌȩ įȑȡȝĮ țĮȚ İȓȞĮȚ ĮȞșİțĲȚțȐ ıİ ȤȘȝȚțȑȢ ȠȣıȓİȢ , ȞĮ İȓȞĮȚ țȜİȚıĲȐ 

țĮȚ ȐȞİĲĮ. ǼʌȚʌȜȑȠȞ ĲĮ ȣʌȠįȒȝĮĲĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĳȑȡȠȣȞ țĮȚ ĮȞĲȚȠȜȚıșȘĲȚțȑȢ ıȩȜİȢ ȖȚĮ 

ĲȣȤȩȞ ʌĲȫıȘ ĲȠȣ İȡȖĮȗȩȝİȞȠȣ. 

 

 ȂǼȉȇǹ ǹȉȅȂǿȀǾȈ ȆȇȅȈȉǹȈǿǹȈ- ȆȇȅȈȉǹȉǼȊȉǿȀȅȈ ǼȄȅȆȁǿȈȂȅȈ 
 īȚĮ ĲȘȞ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ĲȦȞ ȝĮĲȚȫȞ țĮȚ ĲȠȣ ʌȡȠıȫʌȠȣ ĲȦȞ İȡȖĮȗȠȝȑȞȦȞ 

ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ĲĮ ĮțȩȜȠȣșĮ İȓįȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ. 

� īȣĮȜȚȐ ĮıĳĮȜİȓĮȢ : ʌȡȠıĲĮĲİȪȠȣȞ ĲȠȞ ȕȜİȞȞȠȖȩȞȠ ĲȦȞ ȝĮĲȚȫȞ Įʌȩ İʌĮĳȒ ĲȠȣ 

İȡȖĮȗȠȝȑȞȠȣ ȝİ ȕȚȠȜȠȖȚțȐ ȣȖȡȐ Ȓ ȤȘȝȚțȐ ȣȜȚțȐ ȤĮȝȘȜȒȢ İʌȚțȚȞįȣȞȩĲȘĲĮȢ. 

� ȋȠȞĲȡȐ ȖȣĮȜȚȐ: İȓȞĮȚ İȞȚıȤȣȝȑȞĮ ȝİ ʌȜĮȧȞȑȢ ĮıʌȓįİȢ țĮȚ ʌȡȠıĲĮĲİȪȠȣȞ ĲȠȣȢ 

ȠĳșĮȜȝȠȪȢ Įʌȩ șȡĮȪıȝĮĲĮ. ȆȡȠıĲĮĲİȪȠȣȞ ĲĮ ȝȐĲȚĮ țĮȜȪĲİȡĮ Įʌȩ ĲĮ ĮʌȜȐ ȖȣĮȜȚȐ. 

� īȣĮȜȚȐ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ Įʌȩ ĲȘȞ ȣʌİȡȚȫįȘ ĮțĲȚȞȠȕȠȜȓĮ (UV, lazer) 

� ǹıʌȓįİȢ ʌȡȠıȫʌȠȣ: țĮĲĮıțİȣȐȗȠȞĲĮȚ Įʌȩ ȐșȡĮȣıĲĮ ȣȜȚțȐ țĮȚ ʌȡȠıĲĮĲİȪȠȣȞ ĲȠ 

ʌȡȩıȦʌȠ Įʌȩ ʌȚĲıȚȜȓıȝĮĲĮ Ȓ șȡĮȪıȝĮĲĮ, ĮĲȝȠȪȢ țĮȚ ȣʌİȡȚȫįȘ ĮțĲȚȞȠȕȠȜȓĮ. ȉȠ 

ȝȩȞȠ ȝİȚȠȞȑțĲȘȝȐ ĲȠȣȢ İȓȞĮȚ ȩĲȚ įİȞ İȓȞĮȚ İȪȤȡȘıĲĮ țĮȚ șĮȝʌȫȞȠȣȞ İȪțȠȜĮ. 

ǼʌȚʌȜȑȠȞ ĲĮ ȖȣĮȜȚȐ ʌȡȑʌİȚ ȝİĲȐ Įʌȩ țȐșİ ȤȡȒıȘ ĲȠȣȢ ȞĮ ʌȜȑȞȠȞĲĮȚ țĮȚ ȞĮ 

ĮʌȠȜȣȝĮȓȞȠȞĲĮȚ ȝİĲȐ Įʌȩ țȐșİ ȤȡȒıȘ ĲȠȣȢ. 

 īȚĮ ĲȘȞ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ĲȘȢ ĮțȠȒȢ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ İȚįȚțȐ ʌȡȠĳȣȜĮțĲȚțȐ ĮțȠȣıĲȚțȐ Ȓ 

ȦĲȠĮıʌȓįİȢ. ȆȘȖȒ ȣȥȘȜȠȪ șȠȡȪȕȠȣ ıİ ȑȞĮ ȞȠıȠțȠȝİȓȠ İȞįȑȤİĲĮȚ ȞĮ ȣʌȐȡȤİȚ ıĲĮ 

ʌȜȣȞĲȒȡȚĮ, ĲĮ ȜİȕȘĲȠıĲȐıȚĮ, ĲȚȢ țİȞĲȡȚțȑȢ İȖțĮĲĮıĲȐıİȚȢ țȜȚȝĮĲȚıȝȠȪ Ȓ ĲȚȢ 

İȖțĮĲĮıĲȐıİȚȢ ĮʌȠȜȪȝĮȞıȘȢ. 

 īȚĮ ĲȘȞ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ĲȘȢ ĮȞĮʌȞȠȒȢ: ĲĮ ȂȑıĮ ǹĲȠȝȚțȒȢ ȆȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȘȢ 

ĮȞĮʌȞİȣıĲȚțȒȢ ȠįȠȪȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İʌȚȜȑȖȠȞĲĮȚ ĮȞȐȜȠȖĮ ȝİ ĲȠ İȓįȠȢ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ țĮȚ 

ĲȠȞ țȓȞįȣȞȠ ʌȠȣ įȚĮĲȡȑȤİȚ Ƞ İȡȖĮȗȩȝİȞȠȢ. ȉĮ İȓįȘ ʌȠȣ ȣʌȐȡȤȠȣȞ İȓȞĮȚ ĲĮ İȟȒȢ:  

� ȂȐıțİȢ ȤİȚȡȠȣȡȖȚțȑȢ: ȑȤȠȣȞ ȝȚțȡȒ țȐȜȣȥȘ Įʌȩ ȝİȖȐȜĮ ıĲĮȖȠȞȓįȚĮ, įİȞ 

ʌȡȠıĲĮĲİȪȠȣȞ Įʌȩ ĮİȡȠįȚĮȜȪȝĮĲĮ. ǼĳĮȡȝȩȗȠȣȞ ʌȐȞȦ ıĲȘ ȝȪĲȘ țĮȚ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ 

ĮȜȜȐȗȠȞĲĮȚ ȩĲĮȞ ȣȖȡĮȞșȠȪȞ įȚȩĲȚ ȤȐȞȠȣȞ ĲȘȞ ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ ĲȠȣȢ ȚțĮȞȩĲȘĲĮ.  

� ȂȐıțİȢ ȝİ ĳȓȜĲȡȠ: ȑȤȠȣȞ ȣȥȘȜȒ ĮȞșİțĲȚțȩĲȘĲĮ, įȚĮșȑĲȠȣȞ ȤȘȝȚțȩ Ȓ ȝȘȤĮȞȚțȩ 

ĳȓȜĲȡȠ ĲȠ ȠʌȠȓȠ țĮșĮȡȓȗİȚ ĲȠȞ İȚıʌȞİȩȝİȞȠ ĮȑȡĮ Įʌȩ ĲĮ ʌĮșȠȖȩȞĮ ȝȚțȡȩȕȚĮ ĲĮ 

ȠʌȠȓĮ ȝİĲĮįȓįȠȞĲĮȚ ȝİ ĲȘȞ ȝȠȡĳȒ ĮİȡȠȜȣȝȐĲȦȞ Ȓ ĲȠȟȚțȫȞ ĮİȡȓȦȞ, ĮĲȝȫȞ țĮȚ 

ıȦȝĮĲȚįȓȦȞ țĮȚ ıțȩȞȘȢ. 

� ǹȞĮʌȞİȣıĲȚțȑȢ ıȣıțİȣȑȢ: ʌĮȡȑȤȠȣȞ ıĲȠȞ İȡȖĮȗȩȝİȞȠ țĮșĮȡȩ ĮȑȡĮ țĮȚ ȠȟȣȖȩȞȠ 

ıİ ȤȫȡȠȣȢ ȝİ ȤĮȝȘȜȩ ȠȟȣȖȩȞȠ Ȓ İʌȚțȓȞįȣȞĮ ĮȑȡȚĮ țĮȚ ĮĲȝȠȪȢ. ȋȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ 

ȝȩȞȠ Įʌȩ İȟİȚįȚțİȣȝȑȞȠ ʌȡȠıȦʌȚțȩ țĮȚ ıİ țĮĲĮıĲȐıİȚȢ ȣȥȘȜȒȢ İʌȚțȚȞįȣȞȩĲȘĲĮȢ. ȅȚ 
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ıȣıțİȣȑȢ ĮȣĲȑȢ İʌȚșİȦȡȠȪȞĲĮȚ ȖȚĮ ȞĮ įȚĮʌȚıĲȦșİȓ Ș İʌȐȡțİȚĮ ĲȘȢ ȜİȚĲȠȣȡȖȚțȩĲȘĲȐȢ 

ĲȠȣȢ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ ȠįȘȖȓİȢ ĲȠȣ țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ. 

 

ȀǹȃȅȃǼȈ ǹȉȅȂǿȀǾȈ ȊīǿǼǿȃǾȈ 
ȅȚ țĮȞȩȞİȢ ĮĲȠȝȚțȒȢ ȣȖȚİȚȞȒȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮțȠȜȠȣșȠȪȞĲĮȚ Įʌȩ ȩȜȠȣȢ ĲȠȣȢ 

İȡȖĮȗȠȝȑȞȠȣȢ ĲȠȣ ȞȠıȠțȠȝİȓȠȣ țĮȚ İȓȞĮȚ ȠȚ İȟȒȢ: 

� ȃĮ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȠȚ İȚįȚțȑȢ İȞįȣȝĮıȓİȢ ȩĲĮȞ ĮȣĲȩ İȓȞĮȚ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȠ. 

� ȅȚ İȚįȚțȑȢ İȞįȣȝĮıȓİȢ (ȝʌȜȠȪȗİȢ, ʌȠįȚȑȢ) ȞĮ ĳȣȜȐııȠȞĲĮȚ ıİ įȚĮĳȠȡİĲȚțȩ ȝȑȡȠȢ 

Įʌȩ ĮȣĲȩ ĲȦȞ ʌȡȠıȦʌȚțȫȞ ĮȞĲȚțİȚȝȑȞȦȞ ĲȠȣ İȡȖĮȗȩȝİȞȠȣ. 

� ȃĮ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȖȐȞĲȚĮ ıİ țȐșİ İȞȑȡȖİȚĮ ĲȠȣ İȡȖĮȗȠȝȑȞȠȣ. ȃĮ ȝȘȞ ĮȖȖȓȗİȚ 

ʌȡȠıȦʌȚțȐ ĲȠȣ ĮȞĲȚțİȓȝİȞĮ ȝİ ȝȠȜȣıȝȑȞĮ ȤȑȡȚĮ. Ǿ ȤȡȒıȘ ȖĮȞĲȚȫȞ İȓȞĮȚ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȘ 

țĮȚ țĮĲȐ ĲȘȞ ĮȚȝȠȜȘȥȓĮ. 

� ȃĮ țĮȜȪʌĲİĲĮȚ țȐșİ ĲȡĮȪȝĮ Ȓ İțįȠȡȐ ĲȠȣ İȡȖĮȗȩȝİȞȠȣ ȝİ ĮįȚȐȕȡȠȤȠ İʌȓįİıȝȠ 

ʌȡȚȞ ĲȘȞ ȤȡȒıȘ ȖĮȞĲȚȫȞ. 

� ȃĮ ĮʌȠĳİȪȖȠȞĲĮȚ ĲĮ țȠıȝȒȝĮĲĮ 

� ȃĮ ȝȘȞ ĲȡȫȞİ, ʌȓȞȠȣȞ ĲȘȞ ȫȡĮ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ ʌĮȡȐ ȝȩȞȠȞ ıĲȠ ȤȫȡȠ ĮȞȐʌĮȣıȘȢ 

ĲȦȞ İȡȖĮȗȠȝȑȞȦȞ ȝİĲȐ Įʌȩ țĮȜȒ ʌȜȪıȘ ĲȦȞ ȤİȡȚȫȞ. 

� ȃĮ ĮʌȠĳİȪȖİĲĮȚ Ș ȤȡȒıȘ ĳĮțȫȞ İʌĮĳȒȢ 

� ȉĮ ȝĮȜȜȚȐ ȞĮ ȝȘȞ İȓȞĮȚ İȜİȪșİȡĮ 

� ȉĮ ȤȑȡȚĮ ȞĮ ʌȜȑȞȠȞĲĮȚ ȝİĲȐ Įʌȩ țȐșİ İȞȑȡȖİȚĮ ĲȠȣ İȡȖĮȗȠȝȑȞȠȣ. 

 

 īǼȃǿȀȅǿ ȀǹȃȅȃǼȈ ǹȉȅȂǿȀǾȈ ǹȈĭǹȁǼǿǹȈ 
� ȅ İȡȖĮȗȩȝİȞȠȢ ȞĮ ĮʌȠĳİȪȖİȚ ȞĮ İȡȖȐȗİĲĮȚ ȝȩȞȠȢ ĲȠȣ. 

� ȃĮ ĳȠȡȐİȚ ȖȣĮȜȚȐ Ȓ ȝȐıțĮ İȐȞ İȡȖȐȗİĲĮȚ ȝİ ȤȘȝȚțȑȢ ȠȣıȓİȢ 

� ȞĮ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓ ĲĮ țĮĲȐȜȜȘȜĮ ȖȐȞĲȚĮ 

� ȞĮ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓ İȚįȚțȐ ȣʌȠįȒȝĮĲĮ ȩĲĮȞ țȡȓȞİĲĮȚ ĮȞĮȖțĮȓȠ 

� ȠȚ ȝȐıțİȢ ĮȞĮʌȞȠȒȢ ȞĮ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȝȩȞȠ ȝİĲȐ Įʌȩ İțʌĮȓįİȣıȘ ĲȠȣ 

İȡȖĮȗȩȝİȞȠȣ 

� ȞĮ ȕİȕĮȚȫȞȠȞĲĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮțİȡĮȚȩĲȘĲĮ ĲȦȞ țĮȜȦįȓȦȞ İȐȞ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞ 

ȘȜİțĲȡȚțȑȢ ıȣıțİȣȑȢ. 

� ȀȐșİ ȤȘȝȚțȩ ȣȜȚțȩ ȞĮ ȤİȚȡȓȗİĲĮȚ ȦȢ ĲȠȟȚțȩ, İțĲȩȢ țĮȚ ĮȞ Ƞ İȡȖĮȗȩȝİȞȠȢ ȖȞȦȡȓȗİȚ 

ʌȦȢ ıȣȝʌİȡȚĳȑȡİĲĮȚ ĲȠ ȣȜȚțȩ. 
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ȋȇǾȈǾ ȋǾȂǼǿȅĬǼȇǹȆǼȊȉǿȀȍȃ ĭǹȇȂǹȀȍȃ: 
ȉĮ ȤȘȝİȚȠșİȡĮʌİȣĲȚțȐ ĳȐȡȝĮțĮ İȓȞĮȚ ȠȣıȓİȢ ʌȠȣ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ 

șİȡĮʌİȓĮ ĲȠȣ țĮȡțȓȞȠȣ țĮȚ ȑȤȠȣȞ ȖİȞȠĲȠȟȚțȒ įȡȐıȘ. Ǿ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ĲȦȞ İȡȖĮȗȠȝȑȞȦȞ 

İȓȞĮȚ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȘ țĮĲȐ ĲȘȞ ʌȡȠİĲȠȚȝĮıȓĮ, ĲȘȞ ȤȠȡȒȖȘıȘ ĲȦȞ ĳĮȡȝȐțȦȞ ĮȣĲȫȞ ĮȜȜȐ 

țĮȚ ıĲȘȞ ȑțșİıȘ ȝİ ĮʌȩȕȜȘĲĮ ʌȠȣ ʌİȡȚȑȤȠȣȞ ĲĮ ȤȘȝİȚȠșİȡĮʌİȣĲȚțȐ. ǼȓȞĮȚ ĮȞĮȖțĮȓȠ 

ȞĮ ʌĮȡĮıțİȣȐȗȠȞĲĮȚ, ȞĮ ĮʌȠșȘțİȪȠȞĲĮȚ, țĮȚ ȞĮ ȤȠȡȘȖȠȪȞĲĮȚ ȑĲıȚ ȫıĲİ ȞĮ 

įȚĮĳȣȜȐııİĲĮȚ Ș ĮĲȠȝȚțȒ ʌȡȠıĲĮıȓĮ țȐșİ İȡȖĮȗȠȝȑȞȠȣ. Ǿ ʌĮȡĮȜĮȕȒ țĮȚ Ș ȤȡȒıȘ 

ĲȠȣȢ ȖȓȞİĲĮȚ ȝȩȞȠ Įʌȩ İȟȠȣıȚȠįȠĲȘȝȑȞȠȣȢ ȖȚĮĲȡȠȪȢ Ȓ ȞȠıȘȜİȣĲȑȢ(İȟȠȣıȚȠįȠĲȠȪȞĲĮȚ 

ȝİĲȐ Įʌȩ ıȤİĲȚțȒ İțʌĮȓįİȣıȘ). ȉĮ ȤȘȝİȚȠșİȡĮʌİȣĲȚțȐ įȚĮțȚȞȠȪȞĲĮȚ ȝȩȞȠȞ Įʌȩ ĲȠ 

ĭĮȡȝĮțİȓȠ. ǹʌȩ ȐȜȜȠ ıȘȝİȓȠ įȚĮțȓȞȘıȘȢ įİȞ İȓȞĮȚ ĮʌȠįİțĲȐ. ȉĮ ȤȘȝİȚȠșİȡĮʌİȣĲȚțȐ 

ĳȐȡȝĮțĮ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ıİ İȚįȚțȐ įȚĮȝȠȡĳȦȝȑȞȠȣȢ ȤȫȡȠȣȢ ȩʌȦȢ ȞĮ ȣʌȐȡȤİȚ 

ĳȣıȚțȩȢ ĳȦĲȚıȝȩȢ, ĳȣıȚțȩȢ ĮİȡȚıȝȩȢ, ĲİȤȞȘĲȩ ıȪıĲȘȝĮ ĮʌĮȖȦȖȒȢ ĲȠȣ ĮȑȡĮ țĮȚ 

țȜİȚıĲȩ ȤȫȡȠ ĮıĳĮȜİȓĮȢ ȝȑıĮ ıĲȠ ȠʌȠȓȠ șĮ ʌĮȡĮıțİȣȐȗȠȞĲĮȚ ĲĮ 

ȤȘȝİȚȠșİȡĮʌİȣĲȚțȐ. ȉĮ įȐʌİįĮ, ȠȚ ĲȠȓȤȠȚ, ȠȚ İʌȚĳȐȞİȚİȢ İȡȖĮıȓĮȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ 

țĮȜȪʌĲȠȞĲĮȚ Įʌȩ ȣȜȚțȐ ʌȠȣ ȝİĲȐ șĮ ĮĳĮȚȡȠȪȞĲĮȚ İȪțȠȜĮ. ǼʌȓıȘȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ 

ȣʌȐȡȤİȚ ȥȣȖİȓȠ ȖȚĮ ĲȣȤȩȞ ʌȡȠıȦȡȚȞȒ ĳȪȜĮȟȘ ĲȦȞ ȤȘȝİȚȠșİȡĮʌİȣĲȚțȫȞ. ȅȚ ȤȫȡȠȚ 

ʌȠȣ ȖȓȞİĲĮȚ Ș ʌȡȠİĲȠȚȝĮıȓĮ  ĲȦȞ ȋȂĬ ĳĮȡȝȐțȦȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȑȤİȚ İȚįȚțȒ ıȒȝĮȞıȘ 

İʌȚțȚȞįȣȞȩĲȘĲĮȢ țĮȚ Ș ʌȡȩıȕĮıȘ ȞĮ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ ȝȩȞȠȞ ıĲȠ İȟȠȣıȚȠįȠĲȘȝȑȞȠ 

ʌȡȠıȦʌȚțȩ. Ǿ ĮʌȩȡȡȚȥȘ ĲȦȞ ĮȞĲȚțİȚȝȑȞȦȞ țĮȚ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ ʌȠȣ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȒșȘțĮȞ 

țĮĲȐ ĲȘȞ ʌĮȡĮıțİȣȒ ĲȦȞ ĳĮȡȝȐțȦȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ıĲȠ İȚįȚțȩ įȠȤİȓȠ ȝİ 

ıȒȝĮȞıȘ «ȉȠȟȚțȐ ĮʌȩȕȜȘĲĮ». ȉĮ ȜİȣȤİȓȝĮĲĮ țĮȚ ĲĮ ȡȠȪȤĮ ĲȠȣ ĮıșİȞȒ ʌȠȣ İȓȞĮȚ 

ȝȠȜȣıȝȑȞĮ ȝİ ȋȂĬ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ıİ ıĮțȠȪȜİȢ ȝİ țĮĲȐȜȜȘȜȘ ȑȞįİȚȟȘ 

țĮȚ ȞĮ ĮțȠȜȠȣșȠȪȞĲĮȚ įȚĮįȚțĮıȓİȢ țĮșĮȡȚȩĲȘĲĮȢ ĲȦȞ ȝȠȜȣıȝȑȞȦȞ ȜİȣȤİȚȝȐĲȦȞ țĮȚ 

ȑȞįȣıȘȢ. 

 

īİȞȚțȐ ȝȑĲȡĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ȖȚĮ ȋȂĬ ĳȐȡȝĮțĮ: 
� Ǿ ʌȡȠİĲȠȚȝĮıȓĮ, Ș ȝİĲĮĳȠȡȐ, Ș ȤȠȡȒȖȘıȘ ȋȂĬ ĳĮȡȝȐțȦȞ , Ș ʌȡȩıȕĮıȘ ıĲȠȣȢ 

İȚįȚțȠȪȢ ȤȫȡȠȣȢ ʌȡȠİĲȠȚȝĮıȓĮȢ ȋȂĬ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ ȝȩȞȠ Įʌȩ İȟȠȣıȚȠįȠĲȘȝȑȞȠ 

ʌȡȠıȦʌȚțȩ. 

� ǼʌȚȕȐȜȜİĲĮȚ Ș ĮĲȠȝȚțȒ ȣȖȚİȚȞȒ (ʌȜȪıȚȝȠ ȤİȡȚȫȞ) ʌȡȚȞ țĮȚ ȝİĲȐ ĲȘȞ ȤȡȒıȘ ȋȂĬ 

ĳĮȡȝȐțȦȞ. 

� ȉȠ ʌȡȠıȦʌȚțȩ ʌȠȣ İȓȞĮȚ ȣʌİȪșȣȞȠ ȖȚĮ ĲȘȞ įȚĮįȚțĮıȓĮ įȚȐȜȣıȘȢ ĲȦȞ ĳĮȡȝȐțȦȞ 

ĮʌĮȖȠȡİȪİĲĮȚ ȞĮ ʌȓȞȠȣȞ, ȞĮ ĲȡȫȞİ țĮȚ ȞĮ țĮʌȞȓȗȠȣȞ țĮĲȐ ĲȘȞ įȚȐȡțİȚĮ ĲȘȢ 

ıȣȖțİțȡȚȝȑȞȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ. 
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� ǹʌĮȖȠȡİȪİĲĮȚ Ș țȠȚȞȒ ȤȡȒıȘ ĲȡȠĳȓȝȦȞ ȝȑıĮ ıĲȠ ȥȣȖİȓȠ ʌȠȣ ĳȣȜȐııȠȞĲĮȚ ĲĮ 

ȋȂĬ 

� ǹʌĮȖȠȡİȪİĲĮȚ Ș ȤȡȒıȘ țĮȜȜȣȞĲȚțȫȞ țĮȚ ȤȡȒıȘ țȠıȝȘȝȐĲȦȞ Įʌȩ ĲȠ ʌȡȠıȦʌȚțȩ 

ʌȠȣ İȓȞĮȚ ȣʌİȪșȣȞȠ ȖȚĮ ĲȘȞ įȚȐȜȣıȘ ĲȦȞ ȋȂĬ 

� ȉȠ ʌȡȠıȦʌȚțȩ țĮșĮȡȚȩĲȘĲĮȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȞȘȝİȡȫȞİĲĮȚ İȐȞ ĲĮ ĮʌȠȡȡȓȝȝĮĲĮ İȓȞĮȚ 

ȝȠȜȣıȝȑȞĮ. 

� ȉȠ ʌȡȠıȦʌȚțȩ İȓȞĮȚ ĮȞĮȖțĮȓȠ ȞĮ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓ İȚįȚțȩ ȡȠȣȤȚıȝȩ țĮĲȐ ĲȘȞ įȚȐȡțİȚĮ 

ĲȘȢ įȚȐȜȣıȘȢ ĲȘȢ ʌĮȡĮıțİȣȒȢ țĮȚ ĲȘȢ ȤȠȡȒȖȘıȘȢ ĲȦȞ ȋȂĬ. 

 

īİȞȚțȐ ȝȑĲȡĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ țĮĲȐ ĲȘȞ įȚȐȜȣıȘ ĲȦȞ ȋȂĬ ĳĮȡȝȐțȦȞ 
� ȉȠ ʌȡȠıȦʌȚțȩ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĳȠȡȐİȚ İȚįȚțȩ ȡȠȣȤȚıȝȩ. Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ țĮĲĮıĲȡȠĳȒȢ 

ȞĮ ĮȜȜȐȗİĲĮȚ. ȃĮ ĮʌȠĳİȪȖİĲĮȚ ĲȠ ȟȑʌȜȣȝĮ ĲȦȞ ȤİȡȚȫȞ  İȞȫ ȣʌȐȡȤȠȣȞ ȖȐȞĲȚĮ ȖȚĮĲȓ 

țĮĲĮıĲȡȑĳİĲĮȚ Ș ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ʌȠȣ ʌĮȡȑȤȠȣȞ. 

� īȚĮ ĲȘȞ įȚȐȜȣıȘ ĳĮȡȝȐțȦȞ ȝİ ıțȩȞȘ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȟĮıĳĮȜȓȗİĲĮȚ Ƞ țĮĲȐȜȜȘȜȠȢ 

įȚĮȜȪĲȘȢ. 

� ȆȡȠĲȚȝȠȪȞĲĮȚ ıȪȡȚȖȖİȢ țĮȚ ȕİȜȩȞİȢ ȝİ İȚįȚțȩ ıȪıĲȘȝĮ ĮıĳĮȜİȓĮȢ țĮșȫȢ țĮȚ 

ȕİȜȩȞİȢ ȝİ İȞıȦȝĮĲȦȝȑȞȠ ĳȓȜĲȡȠ. 

� ȈĲȠ ȐȞȠȚȖȝĮ ĮȝʌȠȪȜĮȢ ȞĮ ȣʌȐȡȤİȚ ȝȚĮ İȞįİȚțĲȚțȒ ĮʌȩıĲĮıȘ Įʌȩ ĲȠ ʌȡȩıȦʌȠ. ȅ 

ȞȠıȘȜİȣĲȒȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌȚȐȞİȚ ĲȘȞ ĮȝʌȠȪȜĮ ȝİ ȑȞĮ ĲȠȜȪʌȚȠ ĮțȡȚȕȫȢ țȐĲȦ Įʌȩ ĲȠȞ 

ȜĮȚȝȩ ȖȚĮ ȞĮ ȝȘȞ țȠʌİȓ. ǼȐȞ ȣʌȐȡȤİȚ ȣʌȩȜȠȚʌȠ Įʌȩ ĲȠ ĳȐȡȝĮțȠ ȞĮ ĮʌȠȡȡȓʌĲİĲĮȚ 

ıĲȠȣȢ İȚįȚțȠȪȢ țȐįȠȣȢ Ȓ ıĲĮ țȓĲȡȚȞĮ țȠȣĲȚȐ. 

� ȅ ĮȑȡĮȢ ĲȘȢ ıȪȡȚȖȖĮȢ ĮĳĮȚȡİȓĲĮȚ țȡĮĲȫȞĲĮȢ ĲȘȞ ıİ ȩȡșȚĮ șȑıȘ ȝİ ȑȞĮ ĲİȝȐȤȚȠ 

ȖȐȗĮȢ ıĲȘȞ ȐțȡȘ ĲȘȢ ȕİȜȩȞĮȢ ȫıĲİ ȞĮ ĮʌȠȡȡȠĳȘșİȓ ĲȠ ȣȖȡȩ țĮȚ ȞĮ ȝȘȞ Ȥȣșİȓ.  

� ȆȐȞȦ ıĲȘȞ ıȪȡȚȖȖĮ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ İĲȚțȑĲĮ ȝİ ĲȠ ȩȞȠȝĮ ĲȠȣ ĮıșİȞȒ ĲȘȞ įȩıȘ ĲȠȣ 

ĳĮȡȝȐțȠȣ țĮȚ ĲȘȞ ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ țĮȚ ȫȡĮ įȚȐȜȣıȘȢ ĲȠȣ ĳĮȡȝȐțȠȣ. 

� Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ įȚĮıʌȠȡȐȢ ıĲĮȖȠȞȚįȓȦȞ ıĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣ șĮȜȐȝȠȣ ȞĮ ȥİțȐȗİĲĮȚ 

Ș ʌİȡȚȠȤȒ ȝİ įȚȐȜȣȝĮ ȠȚȞȠʌȞİȪȝĮĲȠȢ 

� Ǿ ȝİĲĮĳȠȡȐ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȖȓȞİĲĮȚ ıİ İȚįȚțȩ ȞİĳȡȠİȚįȑȢ ĲȠ ȠʌȠȓȠ ȝİĲȐ ʌȜȑȞİĲĮȚ țĮȚ 

ĮʌȠȡȡȓʌĲİĲĮȚ. 

 

 īǼȃǿȀǹ ȂǼȉȇǹ ȆȇȅȈȉǹȈǿǹȈ Ȁǹȉǹ ȉǾȃ ǹǿȂȅȁǾȌǿǹ: 
� ȀĮĲȐ ĲȘȞ ĮȚȝȠȜȘȥȓĮ ĲȠ ĮȓȝĮ ȞĮ șİȦȡİȓĲĮȚ ʌȐȞĲĮ ȝȠȜȣıȝȑȞȠ � Ǿ įİȚȖȝĮĲȠȜȘȥȓĮ 

ĮȓȝĮĲȠȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȖȓȞİĲĮȚ ıİ İȚįȚțȠȪȢ ȤȫȡȠȣȢ țĮȚ ȩȤȚ ıİ ȤȫȡȠȣȢ ʌȠȣ 

ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȦȢ İȡȖĮıĲȒȡȚĮ Ȓ ȖȡĮĳİȓĮ. 

� ȆȡȑʌİȚ ȞĮ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȖȐȞĲȚĮ țĮȚ ʌȠįȚȑȢ ıİ ĮıșİȞİȓȢ ȣȥȘȜȠȪ țȚȞįȪȞȠȣ. 
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� ȅȚ ȕİȜȩȞİȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮʌȠȝĮțȡȪȞȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȚȢ ıȪȡȚȖȖİȢ ʌȡȚȞ ıĲĮȜİȓ ĲȠ įİȓȖȝĮ Ȓ 

ȝİĲĮĳİȡșİȓ ıİ ȐȜȜȠ įȠȤİȓȠ. ȅȚ ȕİȜȩȞİȢ ȞĮ ĮʌȠȡȡȓʌĲȠȞĲĮȚ ıĲȠ İȚįȚțȩ įȠȤİȓȠ 

ĮȚȤȝȘȡȫȞ ĮȞĲȚțİȚȝȑȞȦȞ. 

� ȅ ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȩȢ İȟȠʌȜȚıȝȩȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌİĲȚȑĲĮȚ ĮȝȑıȦȢ ȝİĲȐ ĲȠ ĲȑȜȠȢ ĲȘȢ 

ĮȚȝȠȜȘȥȓĮȢ ıĲȠȣȢ İȚįȚțȠȪȢ țȐįȠȣȢ țĮȚ Ƞ ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȩȢ İȟȠʌȜȚıȝȩȢ ĲȦȞ ȝĮĲȚȫȞ ȞĮ 

ʌȜȑȞİĲĮȚ țĮȚ ȞĮ ĮʌȠȜȣȝĮȓȞİĲĮȚ. 

� ȅȚ ĲȣȤĮȓȠȚ ĲȡĮȣȝĮĲȚıȝȠȓ ȝİ ȕİȜȩȞĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮȞĲȚȝİĲȦʌȓȗȠȞĲĮȚ İȖțĮȓȡȦȢ. 

 

īǼȃǿȀǹ ȂǼȉȇǹ ȆȇȅȈȉǹȈǿǹȈ īǿǹ ȅȇĬǾ ȋȇǾȈǾ ǹǿȋȂǾȇȍȃ ǹȃȉǿȀǼǿȂǼȃȍȃ 
� ǵȜĮ ĲĮ ĮȚȤȝȘȡȐ ĮȞĲȚțİȓȝİȞĮ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩȞ ȞĮ ʌȡȠțĮȜȑıȠȣȞ İțįȠȡȑȢ ĲȡȣʌȒȝĮĲĮ Ȓ 

țȠȥȓȝĮĲĮ. ȌĮȜȓįȚĮ, ȝĮȤĮȓȡȚĮ, ȞȣıĲȑȡȚĮ, ȕİȜȩȞİȢ, ȜĮȕȓįİȢ ț.Į., ʌȡȑʌİȚ ȞĮ 

ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȝİ ȚįȚĮȓĲİȡȘ ʌȡȠıȠȤȒ. ȉĮ ĮȚȤȝȘȡȐ ĮȞĲȚțİȓȝİȞĮ ĮʌĮȖȠȡİȪİĲĮȚ ȞĮ 

ĮĳȒȞȠȞĲĮȚ ʌȐȞȦ ıİ İʌȚĳȐȞİȚİȢ İȡȖĮıȓĮȢ. ǹȝȑıȦȢ ȝİĲȐ ĲȘȞ ȤȡȒıȘ ĲȠȣȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ 

țĮșĮȡȓȗȠȞĲĮȚ, ȞĮ ĮʌȠıĲİȚȡȫȞȠȞĲĮȚ țĮȚ ȞĮ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ıĲȠȞ ĮʌȠșȘțİȣĲȚțȩ ȤȫȡȠ Ȓ 

ȞĮ ĮʌȠȡȡȓʌĲȠȞĲĮȚ ıĲĮ İȚįȚțȐ țȓĲȡȚȞĮ įȠȤİȓĮ ȝİ ıȒȝĮȞıȘ ĮȚȤȝȘȡȫȞ ĮȞĲȚțİȚȝȑȞȦȞ. 

� ȉĮ įȠȤİȓĮ ĮȚȤȝȘȡȫȞ ĮȞĲȚțİȚȝȑȞȦȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ țĮĲĮıțİȣĮıȝȑȞĮ Įʌȩ 

ĮȞșİțĲȚțȩ ȣȜȚțȩ, ĮįȚĮʌȑȡĮıĲȠ ıĲĮ ȣȖȡȐ țĮȚ ȞĮ țȜİȓȞİȚ ȝİ ȝȘȤĮȞȚıȝȩ ʌȠȣ șĮ 

ʌĮȡĮȝİȓȞİȚ ıĳȡĮȖȚıȝȑȞȠ țĮĲȐ ĲȘȞ ȝİĲĮĳȠȡȐ ĲȠȣ. 

 

īǼȃǿȀǹ ȂǼȉȇǹ ȆȇȅȈȉǹȈǿǹȈ īǿǹ ȉǹ ȃȅȈȅȀȅȂǼǿǹȀǹ ǹȆȅǺȁǾȉǹ 
ȃȠıȠțȠȝİȚĮțȐ ĮʌȩȕȜȘĲĮ șİȦȡȠȪȞĲĮȚ ĲĮ ĮʌȠȡȡȓȝȝĮĲĮ ʌȠȣ ʌĮȡȐȖȠȞĲĮȚ țĮĲȐ ĲȘȞ 

įȓĮȖȞȦıȘ, İʌİȟİȡȖĮıȓĮ țĮȚ șİȡĮʌİȓĮ. ǿĮĲȡȚțȐ ĮʌȩȕȜȘĲĮ șİȦȡȠȪȞĲĮȚ ĲĮ ĮʌȩȕȜȘĲĮ 

ʌȠȣ ʌĮȡȐȖȠȞĲĮȚ ıĲȚȢ ȊȖİȚȠȞȠȝȚțȑȢ ȝȠȞȐįİȢ țĮȚ ȤȦȡȓȗȠȞĲĮȚ ıİ:  

1. ǹıĲȚțȠȪ ȤĮȡĮțĲȒȡĮ 

2. ǼʌȚțȓȞįȣȞĮ ǿĮĲȡȚțȐ ǹʌȩȕȜȘĲĮ 

3. ǹȝȚȖȫȢ ȝȠȜȣıȝĮĲȚțȠȪ ȤĮȡĮțĲȒȡĮ 

4. ǹʌȩȕȜȘĲĮ ȝİ ȝȠȜȣıȝĮĲȚțȩ țĮȚ ĲȠȟȚțȩ ȤĮȡĮțĲȒȡĮ 

5. ǹʌȩȕȜȘĲĮ ĮȝȚȖȫȢ ĲȠȟȚțȠȪ ȤĮȡĮțĲȒȡĮ 

 

ȆȡȠıĲĮıȓĮ İȡȖĮȗȠȝȑȞȦȞ 
Ǿ ʌĮȡĮȖȦȖȒ, Ƞ įȚĮȤȦȡȚıȝȩȢ, Ș įȚĮțȓȞȘıȘ, Ș İʌİȟİȡȖĮıȓĮ țĮȚ Ș įȚȐșİıȘ ĲȦȞ 

ȚĮĲȡȚțȫȞ ĮʌȠȕȜȒĲȦȞ ıȣȞİʌȐȖİĲĮȚ ȝİ ĲȠ ȤİȚȡȚıȝȩ İʌȚțȓȞįȣȞȦȞ ȣȜȚțȫȞ. ȉȠ İȓįȠȢ ĲȦȞ 

ȝȑıȦȞ ĮĲȠȝȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ʌȠȣ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞ ȠȚ İȡȖĮȗȩȝİȞȠȚ İȟĮȡĲȐĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ 

ȕĮșȝȩ ȑțșİıȒȢ ĲȠȣȢ ıĲȠȞ țȓȞįȣȞȠ. ȆȡȑʌİȚ ȞĮ ĲȘȡȠȪȞĲĮȚ ȠȚ ȕĮıȚțȠȓ țĮȞȩȞİȢ ĮĲȠȝȚțȒȢ 

ȣȖȚİȚȞȒȢ. ȉȠ ʌȜȪıȚȝȠ ĲȦȞ ȤİȡȚȫȞ İȓȞĮȚ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȠ țĮĲȐ ĲȘȞ İʌĮĳȒ ȝİ ĲĮ ȚĮĲȡȚțȐ 
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ĮʌȩȕȜȘĲĮ. ȆȡȠĲİȓȞİĲĮȚ Ș ĮȞȠıȠʌȠȓȘıȘ Įʌȩ ĲȠȞ Țȩ ĲȘȢ ȘʌĮĲȓĲȚįĮȢ Ǻ țĮȚ ĲȠȣ ĲİĲȐȞȠȣ. 

ǼʌȓıȘȢ Ƞ İȡȖĮȗȩȝİȞȠȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĳȠȡȐİȚ ȖȐȞĲȚĮ, ȝȐıțĮ țĮȚ ȖȣĮȜȚȐ țĮșȫȢ țĮȚ İȚįȚțȑȢ 

ĳȩȡȝİȢ țĮĲȐ ĲȘȞ įȚĮȤİȓȡȚıȘ ȚĮĲȡȚțȫȞ ĮʌȠȕȜȒĲȦȞ. ǼȐȞ Ȥȣșİȓ ĲȠȟȚțȒ ȠȣıȓĮ ıĲȠ 

įȐʌİįȠ ȐȝİıĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ țĮșĮȡȚıĲİȓ ȝİ ĮʌȠȜȣȝĮȞĲȚțȩ. 

 

ȈǾȂǹȃȈǾ ȈȉȅȊȈ ȋȍȇȅȊȈ ǼȇīǹȈǿǹȈ 
Ǿ ıȒȝĮȞıȘ ıĲȠ ȤȫȡȠ İȡȖĮıȓĮȢ ʌĮȓȗİȚ ıʌȠȣįĮȓȠ ȡȩȜȠ įȚȩĲȚ ʌȡȠİȚįȠʌȠȚİȓ, 

ʌȡȠıĲĮĲİȪİȚ țĮȚ ʌȡȠĳȣȜȐııİȚ ĲȠȣȢ İȡȖĮȗȩȝİȞȠȣȢ Įʌȩ ȑȞĮ ĮĲȪȤȘȝĮ. Ǿ ȤȡȒıȘ 

ıȒȝĮȞıȘȢ ıĲȠ ȤȫȡȠ İȡȖĮıȓĮȢ İȚįȠʌȠȚİȓ ĲȠȣȢ İȡȖĮȗȩȝİȞȠȣȢ ȖȚĮ ĲȘȞ İʌȚțȚȞįȣȞȩĲȘĲĮ 

ĲȠȣ ȤȫȡȠȣ, ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌĮȖȩȡİȣıȘ țȐʌȠȚĮȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ Ș ȠʌȠȓĮ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ʌȡȠțĮȜȑıİȚ 

țȓȞįȣȞȠ, ȩʌȦȢ țĮȚ ȠįȠȪȢ įȚĮĳȣȖȒȢ ıİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĮĲȣȤȒȝĮĲȠȢ. 

ȀĮĲȘȖȠȡȓİȢ ıȘȝȐĲȦȞ 

ȊʌȐȡȤȠȣȞ ȑȟȚ țĮĲȘȖȠȡȓİȢ ıȒȝĮȞıȘȢ ȠȚ ȠʌȠȓİȢ ĮĳȠȡȠȪȞ: 

� ǹʌĮȖȩȡİȣıȘ – ȉĮ ıȒȝĮĲĮ ĮȣĲȐ ȑȤȠȣȞ țȩțțȚȞȠ ȤȡȫȝĮ țĮȚ įȘȜȫȞȠȣȞ ĮʌĮȖȩȡİȣıȘ 

ıİ țȐʌȠȚĮ İȞȑȡȖİȚĮ ʌȠȣ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ʌȡȠțĮȜȑıİȚ țȓȞįȣȞȠ. 

� ȆȡȠİȚįȠʌȠȓȘıȘ – ȉĮ ıȒȝĮĲĮ ĮȣĲȐ ȑȤȠȣȞ țȓĲȡȚȞȠ ȤȡȫȝĮ țĮȚ įȘȜȫȞȠȣȞ ĲȘȞ 

ʌȡȠİȚįȠʌȠȓȘıȘ ȖȚĮ ȑȞĮȞ ȣʌĮȡțĲȩ Ȓ ʌȚșĮȞȩ țȓȞįȣȞȠ. 

� ȊʌȠȤȡȑȦıȘ – ȉĮ ıȒȝĮĲĮ ĮȣĲȐ ȑȤȠȣȞ ȝʌȜİ ȤȡȫȝĮ țĮȚ ȠȡȓȗȠȣȞ ȝȚĮ ıȣȖțİțȡȚȝȑȞȘ 

İȞȑȡȖİȚĮ ʌȠȣ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İțĲİȜİıĲİȓ. 

� ǻȚȐıȦıȘ – ȉĮ ıȒȝĮĲĮ ĮȣĲȐ ȑȤȠȣȞ ʌȡȐıȚȞȠ ȤȡȫȝĮ țĮȚ įİȚțȞȪȠȣȞ ȠįȠȪȢ 

įȚĮĳȣȖȒȢ, ȝȑıĮ ȕȠȒșİȚĮȢ Ȓ įȚȐıȦıȘȢ. 

� ȆȣȡȠıȕİıĲȚțȩ İȟȠʌȜȚıȝȩ – ȉĮ ıȒȝĮĲĮ ĮȣĲȐ ȑȤȠȣȞ țȩțțȚȞȠ ȤȡȫȝĮ țĮȚ įİȚțȞȪȠȣȞ 

ȠįȠȪȢ įȚĮĳȣȖȒȢ Ȓ ȝȑıĮ ȕȠȒșİȚĮȢ ıİ İțįȒȜȦıȘ ʌȣȡțĮȖȚȐȢ. 

� ȅįȠȪȢ țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ – ȉĮ ıȒȝĮĲĮ ĮȣĲȐ ȑȤȠȣȞ ȜȦȡȓįİȢ țȩțțȚȞȠȣ – ȜİȣțȠȪ Ȓ 

țȓĲȡȚȞȠȣ – ȝĮȪȡȠȣ ȤȡȫȝĮĲȠȢ țĮȚ įİȚțȞȪȠȣȞ İȝʌȩįȚĮ, İʌȚțȓȞįȣȞĮ ıȘȝİȓĮ țĮȚ ȠįȠȪȢ 

țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ. 

(ȀȦȞıĲĮȞĲȓĮ ȆĮʌĮțȦȞıĲĮȞĲȓȞȠȣ, 2004) 

 

-ȉǼȁȅȈ- 
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ǻǻǿǿǹǹȋȋǼǼǿǿȇȇǿǿȈȈǾǾ  ǹǹȈȈĬĬǼǼȃȃȍȍȃȃ  ȊȊȆȆȅȅ  ǼǼȄȄȍȍȃȃǼǼĭĭȇȇǿǿȀȀǾǾ  ȀȀǹǹĬĬǹǹȇȇȈȈǾǾ  ȈȈǼǼ  ȀȀǹǹȉȉǹǹȈȈȉȉǹǹȈȈǾǾ  
ǼǼȀȀȉȉǹǹȀȀȉȉǾǾȈȈ  ǹǹȃȃǹǹīīȀȀǾǾȈȈ  ȀȀǹǹǿǿ  ȂȂǹǹǽǽǿǿȀȀȍȍȃȃ  ȀȀǹǹȉȉǹǹȈȈȉȉȇȇȅȅĭĭȍȍȃȃ  

  

ĬĬİİȩȩįįȦȦȡȡȠȠȢȢ  ǺǺĮĮııȚȚȜȜȚȚțțȩȩʌʌȠȠȣȣȜȜȠȠȢȢ    

ȃoıȘȜİȣĲȒȢ ȃİĳȡȠȜȠȖȓĮȢ, MSc 
 

ǼȚıĮȖȦȖȒ-ȅȡȚıȝȠȓ 

ȅȚ țĮĲĮıĲȡȠĳȑȢ İȓĲİ İȓȞĮȚ ĳȣıȚțȑȢ İȓĲİ İȓȞĮȚ ĲİȤȞȠȜȠȖȚțȑȢ įİȞ ȑȤȠȣȞ ıȪȞȠȡĮ. 
ȈȣȝȕĮȓȞȠȣȞ ʌĮȞĲȠȪ ıİ ȩȜȠ ĲȠȞ țȩıȝȠ. ȅȚ ıȪȖȤȡȠȞİȢ țȠȚȞȦȞȓİȢ İȓȞĮȚ 
ʌİȡȚııȩĲİȡȠ İȣȐȜȦĲİȢ  ıĲȚȢ ĳȣıȚțȑȢ țĮĲĮıĲȡȠĳȑȢ. ȉȘȞ ĲİȜİȣĲĮȓĮ ȤȚȜȚİĲȓĮ 
15.000.000 ȐȞșȡȦʌȠȚ ȑȤĮıĮȞ ĲȘ ȗȦȒ ĲȠȣȢ, İȞȫ ĲȠȞ 20Ƞ ĮȚȫȞĮ ȠȚ ȞİțȡȠȓ 
ȟİʌȑȡĮıĮȞ ĲĮ 3.500.000. 

Ǿ țȡȓıȘ ȦȢ ȑȞȞȠȚĮ ȖİȞȚțȩĲİȡĮ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİȚ țȐșİ țȓȞįȣȞȠ Ȓ țĮĲĮıĲȡȠĳȒ ʌȠȣ 
İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩȞ ȞĮ ȑȤİȚ įȣıȝİȞİȓȢ İʌȚʌĲȫıİȚȢ ĲȩıȠ ıĲȠ ĳȣıȚțȩ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ ȩıȠ 
țĮȚ ıĲȠ ȑȝȥȣȤȠ įȣȞĮȝȚțȩ ĲȘȢ ȤȫȡĮȢ. ȈȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȘȞ ȣʌȠȣȡȖȚțȒ ĮʌȩĳĮıȘ 
1299/2003 (ĭǼȀ 423/Ǻ/10.04.2033), țĮĲĮıĲȡȠĳȒ ȞȠİȓĲĮȚ țȐșİ ĲĮȤİȓĮȢ Ȓ 
ȕȡĮįİȓĮȢ İȟȑȜȚȟȘȢ ĳȣıȚțȩ ĳĮȚȞȩȝİȞȠ Ȓ ĲİȤȞȠȜȠȖȚțȩ ıȣȝȕȐȞ ıĲȠ ȤİȡıĮȓȠ, 
șĮȜȐııȚȠ țĮȚ İȞĮȑȡȚȠ ȤȫȡȠ, ĲȠ ȠʌȠȓȠ ʌȡȠțĮȜİȓ İțĲİĲĮȝȑȞİȢ įȣıȝİȞİȓȢ 
İʌȚʌĲȫıİȚȢ ıĲȠȞ ȐȞșȡȦʌȠ, țĮșȫȢ țĮȚ ıĲȠ ĮȞșȡȦʌȠȖİȞȑȢ Ȓ ĳȣıȚțȩ 
ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ. Ǿ ȑȞĲĮıȘ ĲȘȢ țĮĲĮıĲȡȠĳȒȢ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ Įʌȩ ĲȠ ȝȑȖİșȠȢ ĲȦȞ 
ĮʌȦȜİȚȫȞ Ȓ ȗȘȝȚȫȞ ʌȠȣ ĮĳȠȡȠȪȞ ıĲȘ ȗȦȒ, ıĲȘȞ ȣȖİȓĮ țĮȚ ıĲȘȞ ʌİȡȚȠȣıȓĮ 
ĲȦȞ ʌȠȜȚĲȫȞ, ıĲĮ ĮȖĮșȐ, ıĲȚȢ ʌĮȡĮȖȦȖȚțȑȢ ʌȘȖȑȢ țĮȚ ıĲȚȢ ȣʌȠįȠȝȑȢ. 

ȍȢ ȝĮȗȚțȒ țĮĲĮıĲȡȠĳȒ ȤĮȡĮțĲȘȡȓȗİĲĮȚ ȝȚĮ țĮĲȐıĲĮıȘ ıĲȘȞ ȠʌȠȓĮ ȝȑıĮ ıİ 
ȝȚțȡȩ ȤȡȠȞȚțȩ įȚȐıĲȘȝĮ ʌȡȠțȪʌĲİȚ ȝİȖȐȜȠȢ ĮȡȚșȝȩȢ șȣȝȐĲȦȞ ıȤİĲȚțȐ ȝİ ĲȚȢ 
ĲȡȑȤȠȣıİȢ įȣȞĮĲȩĲȘĲİȢ ĲȠȣ ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ ĲȩıȠ ĲȘȢ ʌȡȠȞȠıȠțȠȝİȚĮțȒȢ, ȩıȠ țĮȚ 
ĲȘȢ ȞȠıȠțȠȝİȚĮțȒȢ ĳȡȠȞĲȓįĮȢ ĮȜȜȐ țĮȚ ĲȦȞ ȐȜȜȦȞ ȣʌȘȡİıȚȫȞ ʌĮȡȠȤȒȢ 
ȕȠȒșİȚĮȢ țĮȚ įȚȐıȦıȘȢ (ĮıĲȣȞȠȝȓĮ, ʌȣȡȠıȕİıĲȚțȒ, ıĲȡĮĲȩȢ țĲȜ.) ȠʌȩĲİ 
ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ Ș İʌȚıĲȡȐĲİȣıȘ ĲȦȞ İĳİįȡȚȫȞ ȝȑȡȠȣȢ Ȓ ĲȠȣ ıȣȞȩȜȠȣ ĲȦȞ ȦȢ ȐȞȦ 
ȣʌȘȡİıȚȫȞ. 

ȅȚ țĮĲĮıĲȡȠĳȑȢ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ȠĳİȓȜȠȞĲĮȚ ıİ ĳȣıȚțȐ Ȓ ĮȞșȡȦʌȠȖİȞȒ ĮȓĲȚĮ. 
ȈİȚıȝȠȓ, ĲıȠȣȞȐȝȚ, țĮĲȠȜȚıșȒıİȚȢ, ĲȡȠʌȚțȠȓ țȣțȜȫȞİȢ, țĮĲĮȚȖȓįİȢ ȠĳİȓȜȠȞĲĮȚ 
ıİ ĳȣıȚțȐ ĮȓĲȚĮ İȞȫ ȠȚ ĲȠȟȚțȑȢ Ȓ ʌİĲȡİȜĮȧțȑȢ įȚĮȡȡȠȑȢ, İıțİȝȝȑȞİȢ Ȓ ĲȣȤĮȓİȢ, 
ĮʌȠįȓįȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ĮȞșȡȫʌȚȞȘ įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲĮ. ǵȜĮ ĮȣĲȐ ȩȝȦȢ İțșȑĲȠȣȞ ĲȠȣȢ 
ĮȞșȡȫʌȠȣȢ, ĲĮ ȠȚțȠıȣıĲȒȝĮĲĮ, ĲȘȞ ȤȜȦȡȓįĮ țĮȚ ĲȘȞ ʌĮȞȓįĮ ıİ țȩȞįȣȞȠ. 

ȀȡȓıȘ ıĲȠȣȢ ȤȫȡȠȣȢ ʌĮȡȠȤȒȢ ȣʌȘȡİıȚȫȞ ȣȖİȓĮȢ șİȦȡİȓĲĮȚ Ș țĮĲȐıĲĮıȘ ʌȠȣ 
ʌĮȡȠȣıȚȐȗİȚ ĮʌİȚȜȒ ȖȚĮ ĲȘȞ ȣȖİȓĮ ĲȘȢ țȠȚȞȩĲȘĲĮȢ, ĲȘȢ ȜİȚĲȠȣȡȖİȓĮȢ ıĲȘȞ 
ʌĮȡȠȤȒ ȣʌȘȡİıȚȫȞ țĮȚ ʌȡȠțĮȜİȓ Ȓ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩȞ ȞĮ ʌȡȠțĮȜȑıİȚ șȪȝĮĲĮ ʌȠȣ 
ȝʌȠȡİȓ ȞĮ įȚĮĳȑȡȠȣȞ ıİ ĲȪʌȠ țĮȚ ĮȡȚșȝȩ țĮȚ ĲĮ ȠʌȠȓĮ ʌȡȠțİȚȝȑȞȠȣ ȞĮ 
ĮȞĲȚȝİĲȦʌȚıĲȠȪȞ ĮʌĮȚĲȠȪȞ ĲȘȞ İĳĮȡȝȠȖȒ İȚįȚțȫȞ ȡȣșȝȓıİȦȞ Įʌȩ ĲĮ 
ȞȠıȠțȠȝİȓĮ, ĲĮ ĮıșİȞȠĳȩȡĮ țĮȚ ĲȠȣȢ ȠȡȖĮȞȚıȝȠȪȢ ʌĮȡȠȤȒȢ ʌȡȦĲȠȕȐșȝȚĮȢ 
ĳȡȠȞĲȓįĮȢ.  

ȈȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠ ǻĮȡįĮȕȑıȘ (1990), ıĲȠȞ ȣȖİȚȠȞȠȝȚțȩ ȤȫȡȠ țĮĲĮıĲȡȠĳȒ 
ıȘȝĮȓȞİȚ ıȣȝĳȠȡȐ ȝİ ʌȠȜȜȐ șȪȝĮĲĮ, İȓĲİ ȜȩȖȦ ĳȣıȚțȫȞ ĮȚĲȚȫȞ, İȓĲİ ȜȩȖȦ 
ĮȚĲȚȫȞ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ıȤȑıȘ ȝİ ĲȘȞ ĲİȤȞȠȜȠȖȚțȒ İȟȑȜȚȟȘ țĮȚ ĲȘ ıȣȝʌİȡȚĳȠȡȐ ĲȠȣ 
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ȂȠȡĳȑȢ ȝĮȗȚțȫȞ țĮĲĮıĲȡȠĳȫȞ 

ĭȣıȚțȑȢ ȝĮȗȚțȑȢ țĮĲĮıĲȡȠĳȑȢ ǹȞșȡȦʌȠȖİȞİȓȢ ĳȣıȚțȑȢ 
țĮĲĮıĲȡȠĳȑȢ 

ȈİȚıȝȩȢ ȀĮĲĮıĲȡȠĳȑȢ ıİ ȝȑıĮ ȝİĲĮĳȠȡȐȢ 
ȆȜȘȝȝȪȡĮ ǹİȡȠʌȠȡȚțȐ ĮĲȣȤȒȝĮĲĮ 
ĬȪİȜȜĮ/ȀȣțȜȫȞĮȢ ǹĲȣȤȒȝĮĲĮ ıİ ıȚįȘȡȠįȡȩȝȠȣȢ 
ȋȚȠȞȠıĲȚȕȐįĮ ȃĮȣȐȖȚĮ/ĮĲȣȤȒȝĮĲĮ ıİ ʌȜȦĲȐ ȝȑıĮ 
ȀĮĲȠȜȓıșȘıȘ ǹĲȣȤȒȝĮĲĮ ıİ İȡȖȠıĲĮıȚĮțȑȢ 

ȝȠȞȐįİȢ 
ȆĮȡĮĲİĲĮȝȑȞȘ ȟȘȡĮıȓĮ ȋȘȝȚțȐ ĮĲȣȤȒȝĮĲĮ 
ǲțȡȘȟȘ ȘĳĮȚıĲİȓȠȣ ȆȣȡȘȞȚțȐ ĮĲȣȤȒȝĮĲĮ 
ȁȚȝȩȢ ǺȚȠȜȠȖȚțȐ ĮĲȣȤȒȝĮĲĮ 
ȆȣȡțĮȖȚȑȢ įĮıȫȞ ȆȩȜİȝȠȚ țĮȚ ĲȡȠȝȠțȡĮĲȚțȑȢ İʌȚșȑıİȚȢ 
 

ȅȚ ȝĮȗȚțȑȢ țĮĲĮıĲȡȠĳȑȢ įȘȝȚȠȣȡȖȠȪȞ ʌȜȘșȫȡĮ ȐȝİıȦȞ Ȓ țĮȚ 
ȝĮțȡȠʌȡȩșİıȝȦȞ ĮȞĮȖțȫȞ, ĮȣȟȐȞȠȞĲĮȢ ĲȘ ȗȒĲȘıȘ ȣʌȘȡİıȚȫȞ ȣȖİȓĮȢ, ȩʌȦȢ 
ʌȡȠȕȜȒȝĮĲĮ ȣȖİȚȠȞȠȝȚțȒȢ ʌİȡȓșĮȜȥȘȢ, țȠȚȞȦȞȚțȒȢ țĮȚ ȥȣȤȠȜȠȖȚțȒȢ 
ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘȢ, ȑȜİȚȥȘ ĲȡȠĳȒȢ, ıĲȑȖȘȢ țĮȚ ȐȜȜȦȞ įȚİȣțȠȜȪȞıİȦȞ ʌȠȣ İȓȞĮȚ 
ĮʌĮȡĮȓĲȘĲİȢ ȖȚĮ ĲȘȞ İʌȚȕȓȦıȘ ĲȠȣ ĮȞșȡȫʌȠȣ. 

ǹȞ țĮȚ ȠȚ ȝĮȗȚțȑȢ țĮĲĮıĲȡȠĳȑȢ ȤĮȡĮțĲȘȡȓȗȠȞĲĮȚ Įʌȩ ȠȡȚıȝȑȞĮ țȠȚȞȐ ıĲȠȚȤİȓĮ, 
İȞĲȠȪĲȠȚȢ ȚįȚĮȓĲİȡİȢ ĮȞȐȖțİȢ ĲȘȢ ȣȖİȚȠȞȠȝȚțȒȢ ʌİȡȓșĮȜȥȘȢ İȟĮȡĲȫȞĲĮȚ ıİ 
ȝİȖȐȜȠ ȕĮșȝȩ Įʌȩ ĲȠ İȓįȠȢ ĲȘȢ țĮĲĮıĲȡȠĳȒȢ ʌȠȣ ʌȡȠțĮȜİȓĲĮȚ.  

Ǿ ȗȒĲȘıȘ ȖȚĮ ȣȖİȚȠȞȠȝȚțȑȢ ȣʌȘȡİıȓİȢ İȓȞĮȚ ĲİȡȐıĲȚİȢ įȘȝȚȠȣȡȖȫȞĲĮȢ ȑțĲĮțĲİȢ 
ĮȞȐȖțİȢ ıĲȠ ıȪıĲȘȝĮ ʌȡȦĲȠȕȐșȝȚĮȢ țĮȚ įİȣĲİȡȠȕȐșȝȚĮȢ ĳȡȠȞĲȓįĮȢ ȣȖİȓĮȢ 
ĲȘȢ ȤȫȡĮȢ. 

ȅȚ ĲİȤȞȠȜȠȖȚțȑȢ țĮĲĮıĲȡȠĳȑȢ įİȞ ȑȤȠȣȞ ȜȐȕİȚ ĲȘȞ ȓįȚĮ ʌȡȠıȠȤȒ, ȩʌȦȢ ȠȚ 
ĳȣıȚțȑȢ țĮĲĮıĲȡȠĳȑȢ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ įȘȝȠıȚİȣȝȑȞİȢ İʌȚįȘȝȚȠȜȠȖȚțȑȢ ȝİȜȑĲİȢ 
țĮĲĮıĲȡȠĳȫȞ, ĮȜȜȐ ıİ ʌȠȜȜȑȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ȠȚ ĮȞȐȖțİȢ ȣȖİȚȠȞȠȝȚțȒȢ 
ʌİȡȓșĮȜȥȘȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ıȣȞįȑȠȞĲĮȚ ȐȝİıĮ ȝİ ĲȘȞ ĮȚĲȓĮ ĲȘȢ țĮĲĮıĲȡȠĳȒȢ. 
ȆȑȡĮ Įʌȩ ĲȘ ıȣȖțİțȡȚȝȑȞȘ ĲĮȟȚȞȩȝȘıȘ ĲȦȞ țĮĲĮıĲȡȠĳȫȞ, ıĲȘȞ ȣȖİȚȠȞȠȝȚțȒ 
ʌİȡȓșĮȜȥȘ ĲĮ İȓįȘ ĲȦȞ ĮȞĮȖțȫȞ ʌȠȣ ʌȡȠțȪʌĲȠȣȞ, İȟĮȡĲȫȞĲĮȚ ıİ ȝİȖȐȜȠ 
ȕĮșȝȩ Įʌȩ ĲĮ ȣʌȠțİȓȝİȞĮ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ĲȘȢ ʌȜȘȖİȓıĮȢ ʌİȡȚȠȤȒȢ. īȚĮ 
ʌĮȡȐįİȚȖȝĮ Ș İțįȒȜȦıȘ ȝȠȜȣıȝĮĲȚțȫȞ ĮıșİȞİȚȫȞ İȓȞĮȚ ıʌȐȞȚȠ ĳĮȚȞȩȝİȞȠ ıİ 
ȝȓĮ țĮĲĮıĲȡȠĳȒ, İțĲȩȢ ĮȞ ȝȓĮ ĮıșȑȞİȚĮ ȒĲĮȞ İȞįȘȝȚțȒ ıĲȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ ıĲȠ 
ʌĮȡİȜșȩȞ. 

ǼʌȓıȘȢ ȝİĲȐ Įʌȩ ȝȓĮ ȝİȖȐȜȘ țĮĲĮıĲȡȠĳȒ įȘȝȚȠȣȡȖȠȪȞĲĮȚ ȥȣȤȠțȠȚȞȦȞȚțȑȢ 
İʌȚʌĲȫıİȚȢ ıĲȠȣȢ ʌȜȘȖȑȞĲİȢ țĮȚ ıĲȠ ĳȚȜȚțȩ țĮȚ ȠȚțȠȖİȞİȚĮțȩ ĲȠȣȢ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ, 
ʌȠȣ ȝİ ĲȘ ıİȚȡȐ ĲȠȣȢ įȘȝȚȠȣȡȖȠȪȞ ĮȣȟȘȝȑȞİȢ ĮȞȐȖțİȢ ȣȖİȚȠȞȠȝȚțȒȢ 
ʌİȡȓșĮȜȥȘȢ. ǹȣȟȘȝȑȞİȢ ĮȞȐȖțİȢ ʌȠȣ ĮʌĮȚĲȠȪȞ șİȡĮʌİȓĮ İȓȞĮȚ: ĮȖȤȫįİȚȢ 
įȚĮĲĮȡĮȤȑȢ, įȚĮĲĮȡĮȤȑȢ ȝİĲĮĲȡĮȣȝĮĲȚțȠȪ ıĲȡİȢ, ȞİȣȡȫıİȚȢ țĮȚ țĮĲȐșȜȚȥȘ. Ȉİ 
ʌȠȜȜȑȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ, ȠȚ ȥȣȤȠȜȠȖȚțȑȢ İʌȚʌĲȫıİȚȢ ȝȚĮȢ țĮĲĮıĲȡȠĳȒȢ, 
ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȘȢ ĲȘȢ țȠȚȞȦȞȚțȒȢ įȚȐıʌĮıȘȢ, ȝʌȠȡİȓ ȞĮ İȓȞĮȚ ʌȠȜȪ ʌȚȠ 
țĮĲĮıĲȡȠĳȚțȑȢ Įʌȩ ĲȠȣȢ ıȦȝĮĲȚțȠȪȢ ĲȡĮȣȝĮĲȚıȝȠȪȢ. ȈĲȚȢ ʌİȡȚııȩĲİȡİȢ 
ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ȠȚ ĮȞĲȚįȡȐıİȚȢ ȝʌȠȡȠȪȞ ȞĮ șİȦȡȘșȠȪȞ «ȝȚĮ ĳȣıȚȠȜȠȖȚțȒ 
ĮȞĲȓįȡĮıȘ ıİ ȝȚĮ İȟĮȚȡİĲȚțȐ ĮıȣȞȒșȚıĲȘ țĮĲȐıĲĮıȘ» țĮȚ ȠȚ ʌİȡȚııȩĲİȡİȢ 
ĮȞİʌȚșȪȝȘĲİȢ İȞȑȡȖİȚİȢ İȓȞĮȚ ʌĮȡȠįȚțȑȢ. 
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ǵȜİȢ ȠȚ ĳȣıȚțȑȢ țĮĲĮıĲȡȠĳȑȢ İȓȞĮȚ ȝȠȞĮįȚțȑȢ, įİįȠȝȑȞȠȣ ȩĲȚ țȐșİ ʌȜȘȖİȓıĮ 
ʌİȡȚȠȤȒ ĲȠȣ țȩıȝȠȣ ȑȤİȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȩ țȠȚȞȦȞȚțȩ, ȠȚțȠȞȠȝȚțȩ țĮȚ ȣȖİȚȠȞȠȝȚțȩ 
ȣʌȩȕĮșȡȠ. ȂİȡȚțȑȢ ȠȝȠȚȩĲȘĲİȢ ȣʌȐȡȤȠȣȞ, İȞĲȠȪĲȠȚȢ, ȠȚ İʌȚʌĲȫıİȚȢ ıĲȘȞ 
ȣȖİȓĮ Įʌȩ țĮĲĮıĲȡȠĳȑȢ İȓȞĮȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȑȢ țĮȚ ĮȞ ĮȞĮȖȞȦȡȓȗȠȞĲĮȚ ȝʌȠȡȠȪȞ ȞĮ 
ĮȞĲȚȝİĲȦʌȚıĲȠȪȞ ĮʌȠĲİȜİıȝĮĲȚțȐ ȝİ ĲȘȞ ȚĮĲȡȚțȒ İțĲȐțĲȦȞ ĮȞĮȖțȫȞ. 

ȅȚ ĮȞȐȖțİȢ ȣȖİȚȠȞȠȝȚțȒȢ ʌİȡȓșĮȜȥȘȢ İȟĮȡĲȫȞĲĮȚ ıİ ȝİȖȐȜȠ ȕĮșȝȩ Įʌȩ ĲȠ 
İȓįȠȢ ĲȘȢ țĮĲĮıĲȡȠĳȒȢ, ĲȠȞ İȚįȚțȩ țȓȞįȣȞȠ țĮȚ ĲȘȞ İȣʌȐșİȚĮ ĲȠȣ ʌȜȘșȣıȝȠȪ. 
Ȉİ ȠȡȚıȝȑȞİȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ Ș ʌĮȡĮȧĮĲȡȚțȒ ȕȠȒșİȚĮ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ĮʌȠįİȚȤșİȓ ʌȚȠ 
ȤȡȒıȚȝȘ ȖȚĮ ĲȠȞ ʌİȡȚȠȡȚıȝȩ ĲȘȢ ȞȠıȘȡȩĲȘĲĮȢ țĮȚ ĲȘȢ șȞȘıȚȝȩĲȘĲĮȢ ʌȠȣ 
ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ʌȡȠțĮȜȑıȠȣȞ ȠȚ țĮĲĮıĲȡȠĳȑȢ ȝİȖȐȜȘȢ ȑțĲĮıȘȢ, 
ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȦȞ ĲȘȢ ıĲȑȖĮıȘȢ, ĲȘȢ ĲȡȠĳȒȢ, ĲȘȢ İȟĮıĳȐȜȚıȘȢ ĲȠȣ 
ʌĮȡĮȧĮĲȡȚțȠȪ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ (İʌȚįȘȝȚȠȜȩȖȠȚ, ĮȖȦȖȠȓ ȣȖİȓĮȢ, țĲȜ.). 

ȆĮȡȩȜĮ ĮȣĲȐ ȝȚĮ ıȣȞȠȜȚțȒ ʌȡȠıȑȖȖȚıȘ ȖȚĮ ĲȘȞ İĲȠȚȝȩĲȘĲĮ ıİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ 
ȝĮȗȚțȒȢ țĮĲĮıĲȡȠĳȒȢ ʌĮȡĮȝȑȞİȚ Ƞ țĮȜȪĲİȡȠȢ ĲȡȩʌȠȢ ȖȚĮ ĲȘȞ țȐȜȣȥȘ ĲȦȞ 
ĮȞĮȖțȫȞ ȣȖİȚȠȞȠȝȚțȒȢ ʌİȡȓșĮȜȥȘȢ țĮȚ ĲȘȞ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ĲȘȢ įȘȝȩıȚĮȢ ȣȖİȓĮȢ. 
ȅȚ țĮĲĮıĲȡȠĳȑȢ ȑȤȠȣȞ țȠȚȞȐ ıĲȠȚȤİȓĮ ȚįȓȦȢ ȩıȠȞ ĮĳȠȡȐ ĲĮ İȓįȘ ĲȦȞ 
ȥȣȤȠțȠȚȞȦȞȚțȫȞ ĮȞĮȖțȫȞ ʌȠȣ įȘȝȚȠȣȡȖȠȪȞĲĮȚ. ȉĮ ĲȡȦĲȐ ıȘȝİȓĮ İȞȩȢ 
ıȣȖțİțȡȚȝȑȞȠȣ ʌȜȘșȣıȝȠȪ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ĮȟȚȠȜȠȖȘșȠȪȞ țĮȚ ȞĮ ĮȞĲȚȝİĲȦʌȚıĲİȓ Ƞ 
țȓȞįȣȞȠȢ ʌȠȣ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ʌȡȠțĮȜȑıİȚ ȝȓĮ țĮĲĮıĲȡȠĳȒ. ȅȚ ʌİȡȚııȩĲİȡİȢ 
țĮĲĮıĲȡȠĳȑȢ İȓȞĮȚ ʌȡȠȕȜȑȥȚȝİȢ ıİ țȐʌȠȚȠ ȕĮșȝȩ țĮȚ Ș İʌȚįȘȝȚȠȜȠȖȓĮ ĲȦȞ 
țĮĲĮıĲȡȠĳȫȞ ȑȤİȚ İȞĲȠʌȓıİȚ ĲȚȢ ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞİȢ ĮȞȐȖțİȢ ȣȖİȚȠȞȠȝȚțȒȢ 
ʌİȡȓșĮȜȥȘȢ. 

ȅȚ țĮĲĮıĲȡȠĳȑȢ ĮȞȐ ĲȠȞ țȩıȝȠ įȚĮțȡȓȞȠȞĲĮȚ: 

TİȤȞȠȜȠȖȚțȑȢ ȀĮĲĮıĲȡȠĳȑȢ 

1979: ȇĮįȚİȞȑȡȖİȚĮ Įʌȩ ThreeMileIsland ǾȆǹ - ȠȚțȠȞȠȝȚțȑȢ ıȣȞȑʌİȚİȢ 

1979: ȈȠȪįĮ ȋĮȞȓȦȞ ȑțȡȘȟȘ įȣȞĮȝȓĲȚįĮȢ ıĲȠ ʌȜȠȓȠ«ȆǹȃȅȇȂǿȉǾȈ»  

1984: ǼȡȖȠıĲȐıȚȠ ʌĮȡĮıȚĲȠțĲȩȞȦȞ ĲȘȢ UnionCardide ıĲȠ ǿȞįȓĮȢ įȚȑĳȣȖĮȞ 25 
ĲȩȞȠȚ ȚıȠțȣĮȞȚțȩ ȝİșȪȜȚȠ (methylisocyanate, MIC) 

1986: Chernobyl ȅȣțȡĮȞȓĮ, ȆȣȡțĮȖȚȐJetoil ıĲȘ ĬİııĮȜȠȞȓțȘ, ȆȣȡțĮȖȚȐ ıĲĮ 
Ǽȁ.ǻ.ǹ., ȆȣȡțĮȖȚȐ țĮȚ įȚĮȡȡȠȒ ıĲȚȢ İȖțĮĲĮıĲȐıİȚȢ ĲȘȢ ǹ.Ǽ.ȋ.Ȇ. 

ĭȣıȚțȑȢ țĮĲĮıĲȡȠĳȑȢ 

1556: ȈİȚıȝȩȢ, ȀȓȞĮ - 290.000 ȞİțȡȠȓ 

1669: ǲțȡȘȟȘ ǾĳĮȚıĲİȓȠȣ, ȈȚțİȜȓĮ 

1737: ȈİȚıȝȩȢ, ǹȞİȝȠıĲȡȩȕȚȜȠȢ 

1887: ȆȜȘȝȝȪȡİȢ, ȀȓȞĮ 

1900: ȉȣĳȫȞĮȢ, ȉȑȟĮȢ 

1960: ȈİȚıȝȩȢ, ȂĮȡȩțȠ 

1970: ȀȣțȜȫȞĮȢ, ȂʌĮȖțȜĮȞĲȑȢ 

1978: ȈİȚıȝȩȢ – 40 ȞİțȡȠȓ, ĬİııĮȜȠȞȓțȘ 

1980: ȈİȚıȝȩȢ, ȃȠȝȩȢ ȂĮȖȞȘıȓĮȢ &ĭșȠȚȫĲȚįĮȢ 
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1981: ȈİȚıȝȩȢ (ȆȑȡĮ ȋȫȡĮ, ǺȡĮȤȐĲȚ, ȀȚȐĲȠ, ȁȠȣĲȡȐțȚ țĮȚ  ȀȚȞȑĲĮ)- 2 ȞİțȡȠȓ ıİ 
ȟİȞȠįȠȤİȓȠ - ǹȜțȣȠȞȓįİȢ ȃȒıȠȚ 

1986: ȈİȚıȝȩȢ(ȞİțȡȠȓ ȐȞȦ ĲȦȞ įȑțĮ), ȀĮȜĮȝȐĲĮ 

1995: ȈİȚıȝȩȢ, ȀȠȗȐȞȘ – īȡİȕİȞȐ 

1995: ȈİȚıȝȩȢ, ǹȓȖȚȠ 

1999: ȈİȚıȝȩȢ ǹĲĲȚțȒ - 115 ȞİțȡȠȓ 

2002: ǹȜȖİȡȓĮ(įİțȐįİȢ ȞİțȡȠȓ) 

2003: ȁİȣțȐįĮ 

2003: ǿȡȐȞ(ȟİʌȑȡĮıĮȞ ĲȚȢ 15.000 ȞİțȡȠȪȢ) 

2004: ȃȚțȠȝȒįİȚĮ ȉȠȣȡțȓĮȢ (țĮĲȐȡȡİȣıȘ ʌȠȜȣțĮĲȠȚțȓĮȢ- ʌİȡȓʌȠȣ 90 ȞİțȡȠȪȢ) 

ȉȣȤĮȓĮ ȖİȖȠȞȩĲĮ 

1992: ȆĲȫıȘ ĮİȡȠıțȐĳȠȣȢ ALBATROS ıĲȘȞ ǼȁǼȊȈǿȃǹ 

1995: ȆĲȫıȘ ĮİȡȠıțȐĳȠȣȢ C130 ıĲȘȞ ǼȪȕȠȚĮ 

1999: ȆĲȫıȘ İȜȚțȠʌĲȑȡȠȣ ǼȀǹǺ, ȈȠȪȞȚȠ 

2001: ȆȡȩıțȡȠȣıȘ ĲȠȣ ʌȜȠȓȠȣ Samina 

2001: ȈȪȖțȡȠȣıȘ ĲȠȣ ʌȜȠȓȠȣ ȈǹȂǹǿȃǹ İʌȓ ĲȠȣ ʌȠȜİȝȚțȠȪ ȀȍȈȉǹȀȅȈ – 
ǺȊĬǿȈȉǾȀǼ ǹȊȉǹȃǻȇȅ 

2002: ȆĲȫıȘ İȜȚțȠʌĲȑȡȠȣ ǼȀǹǺ, ǹȞȐĳȘ 

2003:ȆĲȫıȘ įȣȠ  ǼȜȚțȠʌĲȑȡȦȞ ĲȠȣ ǼȀǹǺ 

2003:ȈȪȖțȡȠȣıȘ ıȤȠȜȚțȠȪ ʌȠȪȜȝĮȞ ȝİ ĳȠȡĲȘȖȩ, ȉȑȝʌȘ (18 ȃİțȡȠȪȢ) 

ȉȡȠȝȠțȡĮĲȚțȑȢ İȞȑȡȖİȚİȢ 

2001: ǻȓįȣȝȠȚ ȆȪȡȖȠȚ - ǾȆǹ 

2002: ȂʌĮȜȓ 

2003: ĬȑĮĲȡȠ ȂȩıȤĮȢ –ȉıİĲıȑȞȠȚ 

Ȉİ ȩȜĮ ĲĮ ʌĮȡĮʌȐȞȦ ĮȚĳȞȓįȚĮ ıȣȝȕȐȞĲĮ ȣʌȐȡȤȠȣȞ ıȣȜȜȠȖȚțȑȢ ıȠȕĮȡȑȢ 
ȕȜĮʌĲȚțȑȢ ıȣȞȑʌİȚİȢ (ĳȩȕȠȢ, ȜȚȝȩȢ, ʌȣȡțĮȖȚȐ, șİȡȝȩĲȘĲĮ, ȑțȡȘȟȘ, 
İȖțȜȘȝĮĲȚțȒ įȡȐıȘ, ʌĮȞȚțȩȢ țĲȜ.). ȊʌȐȡȤİȚ ıȠȕĮȡȒ ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȒ ĮȜȜȠȓȦıȘ 
ʌȠȣ įȚĮĲĮȡȐııİȚ ĲȘ ıȤȑıȘ ĮȞșȡȫʌȠȣ- ȠȚțȠıȣıĲȒȝĮĲȠȢ țĮȚ Ș ĮȞĲȚȝİĲȫʌȚıȘ 
ĲȦȞ ıȣȞİʌİȚȫȞ ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ ĲȚȢ įȣȞĮĲȩĲȘĲİȢ ĲȘȢ ĲȠʌȚțȒȢ țȠȚȞȩĲȘĲĮȢ. 

ȈĲȡĮĲȘȖȚțȒ ǻȚĮȤİȓȡȚıȘȢ ȀȡȓıİȦȞ 

ȂȚĮ ȠȝȐįĮ ȖȚĮ ȞĮ įȚĮȤİȚȡȚıșİȓ ȝȚĮ țȡȓıȘ șĮ ʌȡȑʌİȚ ĮȡȤȚțȐ ȞĮ İȓȞĮȚ ıİ șȑıȘ ȞĮ 
ĮȞĮȖȞȦȡȓıİȚ ĲȘ ĳȪıȘ, ĲȘȞ ʌȠȚȩĲȘĲĮ Ȓ ĲȠ ȕĮșȝȩ įȣıțȠȜȓĮȢ ȝȚĮȢ țȡȓıȘȢ. ȈĲȘ 
įȚĮȤİȓȡȚıȘ ĲȦȞ țȡȓıİȦȞ ĲȠ ıȘȝĮȞĲȚțȩĲİȡȠ İȓȞĮȚ Ș ĮȞȐʌĲȣȟȘ İȞȩȢ įȩȖȝĮĲȠȢ 
țȠȚȞȐ ĮʌȠįİțĲȠȪ țĮȚ țĮĲĮȞȠȘĲȠȪ Įʌȩ ȩȜȠȣȢ ıİ țȐșİ țȡȓıȘ ĮȞİȟȐȡĲȘĲĮ. ǹʌȩ 
ĲȠ İʌȓʌİįȠ ĲȘȢ ȠȚ ĮʌȠĳȐıİȚȢ ȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ ȝİ ĮʌȠțȜİȚıĲȚțȩ ıțȠʌȩ: ǹȡȤȚțȒ, 
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ȂĮȗȚțȒ, ǼʌȚșİĲȚțȒ, ȆĮȡȑȝȕĮıȘ. ǲĲıȚ ȫıĲİ ȞĮ ȝȘȞ İʌȚĲȡĮʌİȓ Ș ĮȞȐʌĲȣȟȘ  
İșȞȚțȫȞ, ȝİȜȜȠȞĲȚțȫȞ țĮȚ ĮȜȣıȚįȦĲȫȞ İʌȚʌĲȫıİȦȞ. 

ȅȡȚıȝȩȢ ĲȘȢ ȞİĳȡȚțȒȢ ĮȞİʌȐȡțİȚĮȢ țĮȚ ĮȚȝȠțȐșĮȡıȘȢ 

Ǿ ȋȡȩȞȚĮ ȃİĳȡȚțȒ ǹȞİʌȐȡțİȚĮ (ȋȃǹ) İȓȞĮȚ ȝȚĮ ʌĮșȠĳȣıȚȠȜȠȖȚțȒ įȚĮįȚțĮıȓĮ 
ȝİ ʌȠȜȜĮʌȜȑȢ ĮȚĲȚȠȜȠȖȓİȢ ʌȠȣ ȠįȘȖİȓ ıİ ĮȝİȓȜȚțĲȘ țĮĲĮıĲȡȠĳȒ ĲȠȣ ĮȡȚșȝȠȪ 
ĲȦȞ ȞİĳȡȫȞȦȞ țĮȚ ĲȘȢ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ĲȠȣȢ țĮȚ ıȣȤȞȐ İʌȚĳȑȡİȚ ȞİĳȡȠʌȐșİȚĮ 
ĲİȜȚțȠȪ ıĲĮįȓȠȣ. 

ǻȚĮȤİȓȡȚıȘ ĮıșİȞȫȞ ȝİ ȋ.ȃ.ȃ. ıİ ȝĮȗȚțȑȢ țĮĲĮıĲȡȠĳȑȢ 

ȅȚ ȃȠıȘȜİȣĲȑȢ ĮʌȠĲİȜȠȪȞ ĲȘ ȝİȖĮȜȪĲİȡȘ ȠȝȐįĮ İʌĮȖȖİȜȝĮĲȚȫȞ  ȣȖİȓĮȢ & 
ıȣȤȞȐ İȡȖȐȗȠȞĲĮȚ ıİ įȪıțȠȜİȢ țĮĲĮıĲȐıİȚȢ µİ ʌİȡȚȠȡȚıȝȑȞȠȣȢ ʌȩȡȠȣȢ, 
įȚĮįȡĮȝĮĲȓȗȠȞĲĮȢ ȗȦĲȚțȩ ȡȩȜȠ ȩĲĮȞ ıȣȝȕİȓ µȚĮ țĮĲĮıĲȡȠĳȒ. ȈȤİįȚȐȗȠȞĲĮȢ ĲȘȞ 
ĳȡȠȞĲȓįĮ ıİ țĮĲĮıĲȡȠĳȚțȐ ıȣȝȕȐȞĲĮ įİ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȟİȤȞȠȪȝİ ĲȚȢ ȚįȚĮȓĲİȡİȢ 
ĮȞȐȖțİȢ ĲȦȞ ĮĲȩȝȦȞ µİ ȋ.ȃ.ȃ. ȫıĲİ  ȞĮ ʌĮȡȑȤȠȣµİ ĮʌȠĲİȜİıµĮĲȚțȒ & 
țĮĲȐȜȜȘȜȘ ĳȡȠȞĲȓįĮ, įȚĮµȠȡĳȦµȑȞȘ ıĲȚȢ ĮȞȐȖțİȢ ĲȦȞ ĮĲȩµȦȞ µİ ȋ.ȃ.ȃ. 
ıȣµʌİȡȚȜĮµȕĮȞȠµȑȞȦȞ ĲȦȞ ĮıșİȞȫȞ ʌȠȣ țȐȞȠȣȞ ĮȚµȠțȐșĮȡıȘ. 

Ǿ ĲİȜİȣĲĮȓĮ ȆĮȖțȩıȝȚĮ ǲțșİıȘ ȖȚĮ ĲȚȢ ȀĮĲĮıĲȡȠĳȑȢ (2007) ĮȞĮțȠȓȞȦıİ 
ĮȪȟȘıȘ 60% țĮĲȐ ĲȘȞ ĲİȜİȣĲĮȓĮ įİțĮİĲȓĮ (1997-2006) Įʌȩ ĲȘȞ ʌȡȠȘȖȠȪȝİȞȘ. 
ǼʌȚʌȜȑȠȞ, Ƞ ĮȡȚșȝȩȢ ĲȦȞ ĮȞĮĳİȡșȑȞĲȦȞ șĮȞȐĲȦȞ ĮȣȟȒșȘțİ Įʌȩ 600000 ıİ 
ʌȐȞȦ Įʌȩ 1,2 İțĮĲ. ȉĮȣĲȩȤȡȠȞĮ, Ƞ ĮȡȚșȝȩȢ ĲȦȞ ĮȞșȡȫʌȦȞ ʌȠȣ 
İʌȘȡİȐıĲȘțİ, ĮȣȟȒșȘțİ Įʌȩ 230 İțĮĲȠȝȝȪȡȚĮ  ıİ 270 İțĮĲȠȝȝȪȡȚĮ, 
ʌĮȡȠȣıȚȐȗȠȞĲĮȢ ĮȪȟȘıȘ 17%. ȈĲȘȞ ǼȜȜȐįĮ ĲĮ ȐĲȠȝĮ ʌȠȣ ʌȐıȤȠȣȞ Įʌȩ 
ȋ.ȃ.ȃ. ĮʌȠĲİȜȠȪȞ  ĲȠ   10%   ĲȠȣ ıȣȞȠȜȚțȠȪ ʌȜȘșȣıȝȠȪ. 

ȈțȠʌȩȢ, Ș ĮıĳĮȜȒȢ įȚĮȤİȓȡȚıȘ ĲȦȞ ĮıșİȞȫȞ ȣʌȩ ĮȚȝȠțȐșĮȡıȘ ıİ țĮĲȐıĲĮıȘ 
ȝĮȗȚțȫȞ țĮĲĮıĲȡȠĳȫȞ Ȓ ȑțĲĮțĲȘȢ įȚĮțȠʌȒȢ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ĲȘȢ ȂȠȞȐįĮȢ 
ȉİȤȞȘĲȠȪ ȃİĳȡȠȪ (Ȃ.ȉ.ȃ.). Ǿ İțʌĮȓįİȣıȘ ĲȠȣ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ țĮȚ ĲȦȞ ĮıșİȞȫȞ  
ȖȚĮ ĮıĳĮȜȒ țĮȚ ȠȡȖĮȞȦȝȑȞȘ įȚĮȤİȓȡȚıȘ ĲȘȢ ȑțĲĮțĲȘȢ țĮĲȐıĲĮıȘȢ. 

ȅȚ ȃȠıȘȜİȣĲȑȢ ʌȡȚȞ ĲȘȞ ĳȐıȘ ĲȘȢ țĮĲĮıĲȡȠĳȒȢ 

ȆȡȠĲȐıİȚȢ ʌȠȣ ǹĳȠȡȠȪȞ ıĲȘȞ ȆȡȠİĲȠȚȝĮıȓĮ ȖȚĮ ȀĮĲĮıĲȡȠĳȑȢ: 

9 ȀĮĲĮȖȡĮĳȒ ĲȦȞ ĮĲȩȝȦȞ ĲȘȢ țȠȚȞȩĲȘĲĮȢ ʌȠȣ țȐȞȠȣȞ ĮȚȝȠțȐșĮȡıȘ țĮȚ 
İțİȓȞȦȞ ȝİ  ȋ.ȃ.ȃ.& įȘȝȚȠȣȡȖȓĮ ȘȜİțĲȡȠȞȚțȠȪ ĮȡȤİȓȠȣ  

9 ǹȞĮȖȞȫȡȚıȘ ĲȦȞ țȚȞįȪȞȦȞ țĮȚ ĲȦȞ ĮȞĮȖțȫȞ ĲȦȞ ĮĲȩȝȦȞ ȝİ ȋ.ȃ.ȃ. 

9 ǼțʌĮȓįİȣıȘ ĲȦȞ ȓįȚȦȞ ĲȦȞ ĮĲȩȝȦȞ ıȤİĲȚțȐ ȝİ ĲȚȢ țĮĲĮıĲȡȠĳȑȢ ĮȜȜȐ 
țĮȚ ȩȜȘȢ ĲȘȢ țȠȚȞȩĲȘĲĮȢ 

9 ǼțʌĮȓįİȣıȘ ĲȦȞ İʌĮȖȖİȜȝĮĲȚȫȞ ȣȖİȓĮȢ ȖȚĮ ĲȚȢ ȚįȚĮȓĲİȡİȢ ĮȞȐȖțİȢ ĲȦȞ 
ĮĲȩȝȦȞ ıİ ĮȚȝȠțȐșĮȡıȘ, ȝİ ıȪȞįȡȠȝȠ ȝȣȧțȒȢ ıȪȞșȜȚȥȘȢ țĮȚ ȋ.ȃ.ȃ. 

ȅ ıȤİįȚĮıȝȩȢ Įʌȩ ĲȠȣȢ ȃȠıȘȜİȣĲȑȢ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİȚ : 

9 ȂİĲĮĳȠȡȐ ĲȠȣ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ țĮȚ ĮıșİȞȫȞ ıĲȘȞ Ȃ.ȉ.ȃ. ĭȚȜȠȟİȞȓĮȢ 

9 ȉȒȡȘıȘ ĮȡȤİȓȦȞ ĮıșİȞȫȞ 

9 ȉȒȡȘıȘ ĮȡȤİȓȦȞ ȁȠȖȚıĲȚțȫȞ ȕȚȕȜȓȦȞ 

9 ĬĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȣʌȐȡȤİȚ ȖȡĮʌĲȩ ıȤȑįȚȠ İĲȠȚȝȩĲȘĲĮȢ 
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9 ĭȡȠȞĲȓıĲİ ȖȚĮ ĲȘȞ İĲȠȚȝȩĲȘĲĮ ĲȠȣ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮȞĲȚȝİĲȫʌȚıȘ 
țȡȓıİȦȞ  

9 ȆĮȡȑȤİĲİ ĲĮțĲȚțȒ İȞįȠȣʌȘȡİıȚĮțȒ İʌȚȝȩȡĳȦıȘ  

9 ǼțĲİȜİȓĲİ ȤȡȠȞȠȝİĲȡȘȝȑȞİȢ ĮıțȒıİȚȢ ıİ ĲĮțĲȚțȒ ȕȐıȘ ȖȚĮ ȞĮ ĮʌȠțĲȒıİȚ 
ĲȠ ʌȡȠıȦʌȚțȩ įİȟȚȩĲȘĲİȢ 

ǹȞȐʌĲȣȟȘ ıȤİįȓȠȣ ȝİ ıĮĳȒ ĮȜȣıȓįĮ įȚȠȓțȘıȘȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮȞĲȚȝİĲȫʌȚıȘ ĲȠȣ 
țȚȞįȪȞȠȣ ʌȠȣ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİȚ ĲĮ İȟȒȢ : 

9 ǼȚįȠʌȠȓȘıȘ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ  

9 ǼȚįȠʌȠȓȘıȘ ĮıșİȞȫȞ  

9 ǼȚįȠʌȠȓȘıȘ ǻ.Ǽ.Ǿ.  

9 ǼȚįȠʌȠȓȘıȘ ʌĮȡȩȤȠȣ ȪįȡİȣıȘȢ  

9 ǼȚįȠʌȠȓȘıȘ ȀİȞĲȡȚțȒȢ įȚȠȓțȘıȘȢ  

9 ǼȚįȠʌȠȓȘıȘ ǻȚİȣșȣȞĲȒ ǿĮĲȡȚțȒȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ 

9 ǼȚįȠʌȠȓȘıȘ ǻȚİȣșȣȞĲȒ ȃȠıȘȜİȣĲȚțȒȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ 

9 ǼʌȚțȠȚȞȦȞȓĮ ȝİ ĲȠ țȑȞĲȡȠ ĮȞĮĳȠȡȐȢ (ĲȠʌȚțȩ Ȓ țİȞĲȡȚțȩ)  

9 ǹȞĮĳȠȡȐ ıĲȠ țȑȞĲȡȠ įȚĮȤİȓȡȚıȘȢ İțĲȐțĲȦȞ ĮȞĮȖțȫȞ 

9 ǹȞĮĳȠȡȐ ıĲȠȞ ĮıĳĮȜȚıĲȚțȩ ĳȠȡȑĮ 

9 ǻȚĮĲȒȡȘıȘ İȖȖȡȐĳȦȞ ʌȠȣ įȚĮțȚȞȒșȘțĮȞ ıĲȚȢ ȣʌȘȡİıȓİȢ țĮȚ 
ĲİțȝȘȡȓȦıȘ ĲȦȞ ĮʌĮȞĲȒıİȫȞ ĲȠȣȢ 

ȈĲȘ ȂȠȞȐįĮ ȉİȤȞȘĲȠȪ ȃİĳȡȠȪ (Ȃ.ȉ.ȃ.) 

9 ǼȞȘȝȑȡȦıȘ ĲȘȢ Ȃ.ȉ.ȃ. ĳȚȜȠȟİȞȓĮȢ ȝİ țĮĲȐıĲĮıȘ ĲȦȞ ĮıșİȞȫȞ 
(ǻȚİȣșȪȞıİȚȢ – ȉȘȜȑĳȦȞĮ)  

9 ǾȜİțĲȡȠȞȚțȒ ĮʌȠıĲȠȜȒ İȞȘȝİȡȦĲȚțȫȞ İȞĲȪʌȦȞ ĮıșİȞȫȞ ȖȚĮ ĲȘȞ 
țĮĲȐıĲĮıȘ ĲȘȢ ȣȖİȓĮȢ ĲȠȣȢ, ĲȚȢ ıȣȞșȒțİȢ ĮȚȝȠțȐșĮȡıȘȢ țĮȚ ĲȘȞ 
ĳĮȡȝĮțİȣĲȚțȒ ĮȖȦȖȒ ĲȠȣȢ 

9 ǼȞȘȝȑȡȦıȘ ĮıĳĮȜȚıĲȚțȫȞ ĲĮȝİȓȦȞ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȡȠıȦȡȚȞȒ ĮȜȜĮȖȒ Ȃ.ȉ.ȃ. 
ĲȦȞ ĮıșİȞȫȞ 

9 ǼȟĮıĳȐȜȚıȘ ȝȑıȠȣ ȝİĲĮĳȠȡȐȢ ȘȜȚțȚȦȝȑȞȦȞ ĮıșİȞȫȞ, ĮȞĮʌȒȡȦȞ țĮȚ 
ĮĲȩȝȦȞ ʌȠȣ įİȞ ȑȤȠȣȞ ʌȡȩıȕĮıȘ ȝİĲĮĳȠȡȐȢ (ǼʌȚțȠȚȞȦȞȓĮ ȝİ ȀȑȞĲȡȠ 
ǱȝİıȘȢ ǺȠȒșİȚĮȢ, ȝİ ȚįȚȦĲȚțȩ țȑȞĲȡȠ ȝİĲĮĳȠȡȐȢ ĮıșİȞȫȞ, ȝİ 
ȣʌȘȡİıȓİȢ ĲȠȣ ǻȒȝȠȣ) 

ǺİȕĮȚȦșİȓĲİ ȩĲȚ Ƞ ıȤİįȚĮıȝȩȢ ȝİĲĮĳȠȡȐȢ ĮıșİȞȫȞ ȜİȚĲȠȣȡȖİȓ 
ĮʌȠĲİȜİıȝĮĲȚțȐ. 

ȈȪȝĳȦȞȠ ȈȣȞİȡȖĮıȓĮȢ 

ȀĮșȚȑȡȦıȘ țĮȚ įȚĮĲȒȡȘıȘ ĮȝȠȚȕĮȓĮȢ ıȣȝĳȦȞȓĮȢ ȕȠȘșİȓĮȢ ȝİ ĲȘȞ Ȃ.ȉ.ȃ. 
ĭȚȜȠȟİȞȓĮȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌĮȡȠȤȒ ȣʌȘȡİıȚȫȞ ȩĲĮȞ Ș Ȃ.ȉ.ȃ. įİȞ İȓȞĮȚ ıİ șȑıȘ ȞĮ 
ȜİȚĲȠȣȡȖȒıİȚ. 
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ǹȣĲȒ Ș ıȣȝĳȦȞȓĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİȚ ĮȜȜȐ įİȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌİȡȚȠȡȓȗİĲĮȚ 
ıĲĮ ĮțȩȜȠȣșĮ : 

9 ȀȠȚȞȑȢ ȡȣșȝȓıİȚȢ ȖȚĮ ĲȠ ʌȡȠıȦʌȚțȩ  

9 ǻȚİȣșİĲȒıİȚȢ ȤȡİȫıİȦȞ 

9 ȀȠȚȞȩȤȡȘıĲȠȢ İȟȠʌȜȚıȝȩȢ 

9 ǿĮĲȡȚțȐ ĮȡȤİȓĮ 

9 ǼʌĮȞĮĳȠȡȐ ĮıșİȞȫȞ ıĲȘȞ ȝȠȞȐįĮ ĲȠȣȢ 

ȅȚ ȃȠıȘȜİȣĲȑȢ ȖȚĮ ĲȠȣȢ ĮȚȝȠțĮșĮȚȡȩȝİȞȠȣȢ ĮıșİȞİȓȢ 

ĬĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĲȠȣȢ ȑȤȠȣȝİ İĳȠįȚȐıİȚ ȝİ: 

9 ǲȞĲȣʌȠ ȝİ ĲĮ ĲȘȜȑĳȦȞĮ ĲȦȞ ʌȚȠ țȠȞĲȚȞȫȞ Ȃ.ȉ.ȃ.  

9 ǲȞĲȣʌȠ İȞȘȝİȡȦĲȚțȩ ȝİ ĲȚȢ ıȣȞșȒțİȢ ĮȚȝȠțȐșĮȡıȘȢ țĮȚ ĲȘ 
șİȡĮʌİȣĲȚțȒ ĮȖȦȖȒ. 

9 ǲȞĲȣʌȠ ȝİ ĮȡȚșȝȩ ȝȘĲȡȫȠȣ ĲȘȢ Ȃ.ȉ.ȃ. ȝİ ȩȜĮ ĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȠȣ 
ȕȚȕȜȚĮȡȓȠȣ ĲȠȣȢ 

9 ǲȞĲȣʌȠ ȝİ ȩȜĮ ĲĮ ĲȘȜȑĳȦȞĮ ĲȘȢ Ȃ.ȉ.ȃ., ĲȦȞ ȖȚĮĲȡȫȞ, ĲȠȣ 
ʌȡȠȧıĲĮȝȑȞȠȣ țĮȚ ĲȠȣ ĲȘȜİĳȦȞȚțȠȪ țȑȞĲȡȠȣ. ǻȚĮĲȘȡİȓıĲİ ĲȘȞ ȥȣȤȡĮȚȝȓĮ 
ıĮȢ & ĲȘȞ ĮȣĲȠʌİʌȠȓșȘıȒ ıĮȢ.  

ȅȚ ȃȠıȘȜİȣĲȑȢ ȖȚĮ ĲȠȣȢ ĮȚȝȠțĮșĮȚȡȩȝİȞȠȣȢ ĮıșİȞİȓȢ ĲȘ ıĲȚȖȝȒ ȝİĲȐ ĲȘȞ 
țȡȓıȘ: 

9 ȀȜİȓıĲİ ĲȘȞ ĮȞĲȜȓĮ ĲȠȣ ȝȘȤĮȞȒȝĮĲȠȢ.  

9 ȀȜİȓıĲİ ĲĮ clips ıĲȚȢ įȪȠ ȖȡĮȝȝȑȢ ĲȘȢ İȟȦıȦȝĮĲȚțȒȢ țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ ȝİ 
ĲȚȢ ȕİȜȩȞİȢ.  

9 ȀȜİȓıĲİ ĲĮ clipsțĮȚ ĲȚȢ įȪȠ ȖȡĮȝȝȑȢ ĲȘȢ İȟȦıȦȝĮĲȚțȒȢ țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ 
ʌȠȣ ıȣȞįȑȠȞĲĮȚ ȝİ ĲȚȢ ȖȡĮȝȝȑȢ ĲȦȞ ȕİȜȩȞȦȞ.  

9 ȀȩȥĲİ Ȃȅȃȅ ĲȚȢ įȪȠ ȖȡĮȝȝȑȢ ĲȘȢ İȟȦıȦȝĮĲȚțȒȢ țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ ĲȠȣ 
ȝȘȤĮȞȒȝĮĲȠȢ ȅȋǿ ĲȚȢ ȖȡĮȝȝȑȢ ĲȦȞ ȕİȜȩȞȦȞ.  

9 ǼȖțĮĲĮȜİȓȥĲİ ĲȘ Ȃ.ȉ.ȃ. țĮȚ țĮĲİȣșȣȞșİȓĲİ ʌȡȠȢ ĲȠ ıȘȝİȓȠ 
ıȣȖțȑȞĲȡȦıȘȢ. 

9 ĭȡȠȞĲȓįĮ ĲȘȢ ĮȖȖİȚĮțȒȢ ʌȡȠıʌȑȜĮıȘȢ ȝİĲȐ ĲȠ ıȣȝȕȐȞ 

9 ǹȞĮȝȠȞȒ ȖȚĮ ȠįȘȖȓİȢ ȝİĲȐ ĲȘȞ ĮʌȠıȪȞįİıȘ țȚ ĮʌȠȝȐțȡȣȞıȘ ĲȠȣ 
ĮıșİȞȒ ıİ ĮıĳĮȜȑȢ ȝȑȡȠȢ. 

9 ǹȟȚȠȜȩȖȘıȘ ĮıșİȞȒ ȖȚĮ ʌȚșĮȞȒ ȣʌȠțĮĲȐıĲĮıȘ ȣȖȡȫȞ țĮȚ ȝİĲȐ ʌȚșĮȞȒ 
ĮĳĮȓȡİıȘ ĲȦȞ ȕİȜȩȞȦȞ ĲȘȢ fistula. 

9 ȆȡĮȖȝĮĲȠʌȠȚİȓıĲİ ȑțʌȜȣıȘ ĲȦȞ ĮȣȜȫȞ ĲȠȣ țİȞĲȡȚțȠȪ ĳȜİȕȚțȠȪ 
țĮșİĲȒȡĮ ȖȚĮ ȞĮ įȚĮĲȘȡȒıİĲİ ĲȘ ȕĮĲȩĲȘĲĮ ĲȠȣ. 

ĬĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȑȤȠȣȝİ ȣʌȩȥȚȞ ȝĮȢ ȩĲȚ țȐʌȠȚȠȚ ĮıșİȞİȓȢ İȓȞĮȚ ȜȚȖȩĲİȡȠ ıİ șȑıȘ 
ȞĮ ʌȡȠİĲȠȚȝĮıĲȠȪȞ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮȜȜĮȖȒ ıȣȞșȘțȫȞ ıİ ȝȓĮ ȐȜȜȘ Ȃ.ȉ.ȃ. 
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(ǾȜȚțȚȦȝȑȞȠȚ, ʌĮȚįȚȐ, ȐȞșȡȦʌȠȚ ȤȦȡȓȢ ȝȑıȠ ȝİĲĮĳȠȡȐȢ, ȐĲȠȝĮ ȝİ İȚįȚțȑȢ 
ĮȞȐȖțİȢ) 

ǼȣșȪȞİȢ ȖȪȡȦ Įʌȩ ĲȠ țĲȓȡȚȠ ĲȘȢ Ȃ.ȉ.ȃ. 

9 ǹȟȚȠȜȩȖȘıȘ țĲȘȡȓȠȣ ȖȚĮ įȠȝȚțȑȢ ȕȜȐȕİȢ. 

9 ȆȡȠıįȚȠȡȚıȝȩȢ ȤȡȩȞȠȣ İʌĮȞĮȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ĲȘȢ Ȃ.ȉ.ȃ. 

9 ȁİʌĲȠȝİȡȒȢ țĮĲĮȖȡĮĳȒ ȗȘȝȚȫȞ 

9 ȀĮĲĮȖȡĮĳȒ İțĲȓȝȘıȘȢ – ǲȖțĮȚȡȘ ĮȞȐșİıȘ ıİ ĮȞĮįȩȤȠȣȢ ȖȚĮ ĲȚȢ 
İʌȚıțİȣȑȢ  

9 ǹʌȠĲȪʌȦıȘ ĳȦĲȠȖȡĮĳȚțȒ Ȓ ȝİ ȐȜȜȠ ĲȡȩʌȠ ĲȘȢ țĮĲĮıĲȡȠĳȒȢ  

9 ǼțĲȓȝȘıȘ İʌĮȞĮȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ 

9 ȀȠȚȞȠʌȠȓȘıȘ İʌĮȞĮȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ 

īȚĮ ĲȘȞ ȣȜȚțȠĲİȤȞȚțȒ ȣʌȠįȠȝȒ 

ǼȣșȪȞİȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ȖİȞȞȒĲȡȚĮ: 

9 ȀȐȜȣȥȘ ȩȜȘȢ ĲȘȢ Ȃ.ȉ.ȃ.   

9 ȊʌȠıĲȒȡȚȟȘ İĳİįȡȚțȒȢ ȖİȞȞȒĲȡȚĮȢ  

9 ȋĮȡĲȠȖȡȐĳȘıȘ ıȘȝİȓȦȞ İʌȚıțİȣȒȢ ĲȘȢ  

9 ǼʌȚțȠȚȞȦȞȓĮ ȝİ țȡĮĲȚțȑȢ ȣʌȘȡİıȓİȢ ȖȚĮ ʌĮȡȠȤȒ ȖİȞȞȒĲȡȚĮȢ ıİ 
ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĮȞȐȖțȘȢ 

ǼȣșȪȞİȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ȪįȡİȣıȘ 

ǼțĲȓȝȘıȘ ȖȚĮ : 

9 ǻȚĮțȠʌȒ ʌĮȡȠȤȒȢ ȞİȡȠȪ Įʌȩ ĲȠȞ ʌȐȡȠȤȠ, Įʌȩ ȕȜȐȕȘ ıĲȠ ĲȠʌȚțȩ 
įȓțĲȣȠ, Įʌȩ ȕȜȐȕȘ ıĲȘ Ȃ.ȉ.ȃ., Įʌȩ ĲİȤȞȚțȒ ȕȜȐȕȘ ıĲȘ Ȃ.ȉ.ȃ., Ȓ 
įȚĮțȠʌȒ ʌĮȡȠȤȒȢ ȞİȡȠȪ ʌȠȣ ȠĳİȓȜİĲĮȚ ıİ ȝȩȜȣȞıȘ ĲȠȣ įȚțĲȪȠȣ 

9 ǼțĲȓȝȘıȘ ȖȚĮ țĮĲȐıĲĮıȘ ʌȣȡȠıȕİıĲȒȡȦȞ țĮȚ ıȪıĲȘȝĮ ʌȣȡȩıȕİıȘȢ 

9 ǹȟȚȠȜȩȖȘıȘ țĮĲȐıĲĮıȘȢ ȝȘȤĮȞȘȝȐĲȦȞ 

9 ȂȑĲȡĮ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȡȩȜȘȥȘ įȚȐȕȡȦıȘȢ ȘȜİțĲȡȠȞȚțȫȞ ȝȘȤĮȞȘȝȐĲȦȞ 

9 ǼʌȚțȪȡȦıȘ ȜİȚĲȠȣȡȖȚțȩĲȘĲĮȢ ȝȘ țĮĲİıĲȡĮȝȝȑȞȠȣ İȟȠʌȜȚıȝȠȪ 

9 ǼʌȚıțİȣȒ țĮĲİıĲȡĮȝȝȑȞȠȣ İȟȠʌȜȚıȝȠȪ 

9 ǼțĲȓȝȘıȘ İʌĮȞĮȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ țĮȚ țȠȚȞȠʌȠȓȘıȘ 

9 ǲȜİȖȤȠȢ ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ ĮȞĲȓıĲȡȠĳȒȢ ȫıȝȦıȘȢ 

9 ȈȪıĲȘȝĮ İʌİȟİȡȖĮıȓĮȢ ȞİȡȠȪ 

ǹȞ Ƞ ȤȫȡȠȢ İʌİȟİȡȖĮıȓĮȢ ȞİȡȠȪ ȑȤİȚ ʌȜȘȝȝȣȡȓıİȚ, ĲȠ ıȪıĲȘȝĮ țĮȚ ȠȚ ȕȡȩȖȤȠȚ 
ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ȑȤȠȣȞ ȝȠȜȣȞșİȓ. ȅȚ ʌȜȘȝȝȪȡİȢ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ȠįȘȖȒıȠȣȞ ıİ ȘȜİțĲȡȚțȩ 
ȕȡĮȤȣțȪțȜȦȝĮ ĲȠȣ ĲȡȠĳȠįȠĲȚțȠȪ ʌȠȣ İʌȚįİȚȞȫȞİȚ ĲȠ ʌȡȩȕȜȘȝĮ. 
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9 ǼʌȚțȠȚȞȦȞȒıĲİ ȝİ ĲȘȞ İĲĮȚȡİȓĮ İȜȑȖȤȠȣ ĲȘȢ ĮȞĲȓıĲȡȠĳȘȢ ȫıȝȦıȘȢ 

9 ȂȘȞ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓĲİ ĲȠ ıȪıĲȘȝĮ İʌİȟİȡȖĮıȓĮȢ ȞİȡȠȪ ȝȑȤȡȚ ȞĮ 
ĮȟȚȠȜȠȖȘșİȓ ʌȜȒȡȦȢ. ȉĮ ȕĮțĲȒȡȚĮ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ĮȞĮʌĲȣȤșȠȪȞ ıİ 
ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ İȟȐȡĲȘȝĮ ĲȠȣ ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ ʌȠȣ ȑȤİȚ ȣȖȡȩ ȖȚĮ ȝİȖȐȜȠ 
ȤȡȠȞȚțȩ įȚȐıĲȘȝĮ, ȚįȚĮȓĲİȡĮ ĮȞ ĲȠ Ȟİȡȩ İȓȞĮȚ ıĲȐıȚȝȠ 

9 ȂİĲȐ ĲȘȞ ĮʌȠȜȪȝĮȞıȘ ĲȠȣ ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ıȚȖȠȣȡİȣĲİȓĲİ ȩĲȚ 
ȑȖȚȞİ Ș ıȦıĲȒ ȑțțȜȘıȘ 

9 ĬĮ ʌȡȑʌİȚ ȝİĲȐ ĲȘȞ İʌĮȞİȟȑĲĮıȘ ĲȘȢ ıȦıĲȒȢ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ĲȠȣ 
ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ ȞĮ ȜȘĳșİȓ įİȓȖȝĮ Įʌȩ ȩȜİȢ ĲȚȢ İȟȩįȠȣȢ ȞİȡȠȪ țĮȚ ȞĮ ıĲĮȜİȓ 
ȖȚĮ ĮȞȐȜȣıȘ (ȋȘȝȚțȒ ĮȞȐȜȣıȘ, ȤȜȫȡȚȠ țĮȚ ȤȜȦȡĮȝȓȞİȢ, ȝȚțȡȩȕȚĮ, 
İȞįȠĲȠȟȓȞİȢ) 

ǼȣșȪȞİȢ ȖȪȡȦ Įʌȩ ĲĮ ȝȘȤĮȞȒȝĮĲĮ ĮȚȝȠțȐșĮȡıȘȢ 

9 ȉĮ ȝȘȤĮȞȒȝĮĲĮ ǹ.Ȃ.Ȁ. ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ țĮșĮȡȐ, ıĲİȖȞȐ țĮȚ ȞĮ 
ĮʌȠȜȣȝĮȓȞȠȞĲĮȚ ʌȡȚȞ ĲȘ  ȤȡȒıȘ ĲȠȣȢ. 

9 Ǿ ĮʌȠȜȪȝĮȞıȘ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȖȓȞİȚ ȝİ ĲȘȞ ʌȚȠ ĮȣıĲȘȡȒ ȝȑșȠįȠ 
ĮʌȠȜȪȝĮȞıȘȢ ʌȠȣ ıȣȞȓıĲĮĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ İĲĮȚȡİȓĮ. 

9 ĭȓȜĲȡĮ țĮȚ ıȣıțİȣȑȢ ǹ.Ȃ.Ȁ. 

9 ǼȐȞ ȑȤȠȣȞ ȣʌȠıĲİȓ įȚȐȕȡȦıȘ Ȓ ȑȤȠȣȞ İțĲİșİȓ ıİ ȣȥȘȜȑȢ șİȡȝȠțȡĮıȓİȢ 
ǻǼȃ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȘșȠȪȞ 

 

ǹʌȠĲİȜİıȝĮĲȚțȩĲİȡȘ įȚĮȤİȓȡȚıȘ-ĮȞĲȚȝİĲȫʌȚıȘ ĲȦȞ ȝĮȗȚțȫȞ 
țĮĲĮıĲȡȠĳȫȞ 

ǵıȠȞ ĮĳȠȡȐ ĲȘȞ İĲȠȚȝȩĲȘĲĮ ĲȦȞ ȞȠıȠțȠȝİȓȦȞ ıİ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ȝĮȗȚțȫȞ 
țĮĲĮıĲȡȠĳȫȞ ıĲȚȢ Ǿ.Ȇ.ǹ., ȝȓĮ İțĲİĲĮȝȑȞȘ ȝİĲȐ-ĮȞȐȜȣıȘ Įʌȩ ĲȠȞ 1977 ȑȦȢ ĲȠ 
1999 ȩȜȦȞ ĲȦȞ įİįȠȝȑȞȦȞ ıĲȠ medline țĮȚ healthstar ȑįİȚȟİ ȩĲȚ ʌȠȜȜȐ 
ȞȠıȠțȠȝİȓĮ İȓȤĮȞ įȣıțȠȜȓİȢ țĮȚ ĮʌȠĲȣȤȓİȢ ıİ ʌȠȜȜȠȪȢ ĲȠȝİȓȢ. ȈȣȞȘșȑıĲİȡĮ 
ʌȡȠȕȜȒȝĮĲĮ ȒĲĮȞ Ș ȑȜȜİȚȥȘ ȞİȡȠȪ, Ș įȚĮțȠʌȒ ȘȜİțĲȡȚțȠȪ ȡİȪȝĮĲȠȢ, Ș 
įȚĮțȠʌȒ İʌȚțȠȚȞȦȞȚȫȞ, Ș ȑțșİıȘ ıİ İʌȚțȚȞįȣȞȐ ȣȜȚțȐ, Ș ȠȡȖȐȞȦıȘ ȝĮȗȚțȫȞ 
ȝİĲĮțȚȞȒıİȦȞ ʌȜȘșȣıȝȫȞ țĮșȫȢ țĮȚ Ș ȑȜȜİȚȥȘ ʌȩȡȦȞ. Ǿ țĮĲĮȞȩȘıȘ ĲȠȣ 
ȝİȖȑșȠȣȢ ĲȘȢ ĲȡĮȖȦįȓĮȢ ĲȘȢ țĮĲȐȡȡİȣıȘȢ ĲȦȞ įȓįȣȝȦȞ ʌȪȡȖȦȞ ȑĳİȡİ ȐȝİıĮ 
ıĲȠ ʌȡȠıțȒȞȚȠ ȞȑĮ ȝȘȞȪȝĮĲĮ. ȈȪȝĳȦȞĮ ȝİ įȘȝȠıȚİȣȝȑȞĮ ıĲȠȚȤİȓĮ Įʌȩ ĲȘ 
ȝİȜȑĲȘ NationalHospitalAmbulatoryMedicalCareSurvey, ʌȠȣ İȓȞĮȚ ȝȚĮ İĲȒıȚĮ 
țĮĲĮȖȡĮĳȒ ĲȦȞ ıȤİĲȚțȫȞ įİįȠȝȑȞȦȞ Įʌȩ 500 ȞȠıȠțȠȝİȓĮ, ıȤİįȩȞ ȩȜĮ ĲĮ 
ȞȠıȠțȠȝİȓĮ (97,3%) ȑȤȠȣȞ ıȤȑįȚĮ įȡȐıȘȢ ȖȚĮ ĮȞĲȚȝİĲȫʌȚıȘ ĳȣıȚțȫȞ 
țĮĲĮıĲȡȠĳȫȞ, ĲĮ ʌİȡȚııȩĲİȡĮ (85,5%) ȑȤȠȣȞ ıȤȑįȚĮ ȖȚĮ ȤȘȝȚțȩ ʌȩȜİȝȠ, ĲȠ 
(72,2%) ȑȤȠȣȞ ıȤȑįȚĮ ȖȚĮ ȝĮȗȚțȐ ĮĲȣȤȒȝĮĲĮ Įʌȩ İțȡȒȟİȚȢ. ȉĮ ¾ ĲȦȞ 
ȞȠıȠțȠȝİȓȦȞ ıȣȝȝİĲȑȤȠȣȞ ıİ ĮıțȒıİȚȢ Ȓ ıȤȑįȚĮ ĲȦȞ ĲȠʌȚțȫȞ țȠȚȞȦȞȚȫȞ Ȓ 
ȐȜȜȦȞ ȣʌȘȡİıȚȫȞ ȣȖİȓĮȢ. ȅȚ ĮıțȒıİȚȢ ĮȞĲȚȝİĲȫʌȚıȘȢ țȡȓıİȦȞ ȖȓȞȠȞĲĮȚ ıȣȤȞȐ 
țĮȚ ĲĮ ȞȠıȠțȠȝİȓĮ ıȣȞİȡȖȐȗȠȞĲĮȚ ȝİ ĲȚȢ ȣʌȘȡİıȓİȢ İʌİȓȖȠȣıĮȢ ȚĮĲȡȚțȒȢ, ĲȘȞ 
ʌȣȡȠıȕİıĲȚțȒ țĮȚ įȚțĮıĲȚțȑȢ ĮȡȤȑȢ.  

ȈĲȘȞ ǼȜȜȐįĮ ĲȠȞ ǹʌȡȓȜȚȠ ĲȠȣ 2004 įȘȝȚȠȣȡȖİȓĲĮȚ ȃȩȝȠȢ ʌİȡȓ ȚįȡȪıİȦȢ 
ȈȣȞĲȠȞȚıĲȚțȠȪ ȅȡȖȐȞȠȣ ȉȠȝȑĮ ȊȖİȓĮȢ (ȈȅȉȊ) ȖȚĮ ĲȚȢ ĮȞȐȖțİȢ ĲȠȣ ȉȠȝȑĮ 
ȊȖİȓĮȢ ȖȚĮĲȠȣȢ ȅȜȣȝʌȚĮțȠȪȢ ǹȖȫȞİȢ ıĲȘȞ ǹșȒȞĮ. ȉȠȞ ǿȠȪȞȚȠĲȠȣ 2005 ȝİ 
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ȣʌȠȣȡȖȚțȒ ĮʌȩĳĮıȘ ʌİȡȓ «ǼȞĮȜȜĮııȩȝİȞȘȢ țĮșȘȝİȡȚȞȒȢİĳȘȝİȡȓĮȢ  
ĲȦȞȞȠıȠțȠȝİȓȦȞ ǹĲĲȚțȒȢ». ȉȠȞ ĭİȕȡȠȣȐȡȚȠ ĲȠȣ 2007 ȝİ ȣʌȠȣȡȖȚțȒ ĮʌȩĳĮıȘ 
ȝİĲȘȞ ȠʌȠȓĮ ĲȠ ȈȣȞĲȠȞȚıĲȚțȩ ǵȡȖĮȞȠ ȉȠȝȑĮ ȊȖİȓĮȢ (ȈȅȉȊ) ȝİĲİȟİȜȓııİĲĮȚ ıİ 
ǼșȞȚțȩ ȀȑȞĲȡȠ ǼʌȚȤİȚȡȒıİȦȞ ȊȖİȓĮȢ (ǼȀǼȆȊ).  

ȈțȠʌȩȢ ĲȠȣ ȀȑȞĲȡȠȣ İȓȞĮȚ Ƞ ıȣȞĲȠȞȚıȝȩȢ ĲȘȢ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ĲȦȞ 
ȣʌȠıȣıĲȘȝȐĲȦȞ ĲȠȣ ȉȠȝȑĮ ȊȖİȓĮȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ȣȜȠʌȠȓȘıȘ įȡȐıİȦȞ ıȤİĲȚțȫȞ ȝİ 
ĲȘ įȘȝȩıȚĮ ȣȖİȓĮ țĮȚ ĲȘȞ ĮȞĲȚȝİĲȫʌȚıȘ İțĲȐțĲȦȞ ıȣȞșȘțȫȞ. ȆĮȡȐȜȜȘȜĮ 
İȞȚıȤȪİĲĮȚ ĲȠ ǼșȞȚțȩ ȀȑȞĲȡȠ ǼʌȚȤİȚȡȒıİȦȞ ȊȖİȓĮȢ ȝİ ȑįȡĮ ĲȘȞ ǹșȒȞĮ, ȝİ ĲȘ 
įȘȝȚȠȣȡȖȓĮ 4 ȆİȡȚĳİȡİȚĮțȫȞ ȀȑȞĲȡȦȞ ıĲĮ ĮıĲȚțȐ țȑȞĲȡĮ ȩʌȦȢ ıĲȘ 
ĬİııĮȜȠȞȓțȘ, ıĲȘ ȁȐȡȚıĮ, ıĲȘȞ ȆȐĲȡĮ țĮȚ ıĲȠ ǾȡȐțȜİȚȠ, ȝİ ĮȡȝȠįȚȩĲȘĲİȢ 
ıȪȝĳȦȞİȢ ȝİ ĲȚȢ İʌĲȐ ȞȑİȢ ȣȖİȚȠȞȠȝȚțȑȢ ʌİȡȚĳȑȡİȚİȢ. ǻȘȝȚȠȣȡȖİȓĲĮȚ ȝİ ĮȣĲȩȞ 
ĲȠȞ ĲȡȩʌȠ ȑȞĮ ȠȜȠțȜȘȡȦȝȑȞȠ ʌȜĮȓıȚȠ İʌȚȤİȚȡȘıȚĮțȒȢ İĲȠȚȝȩĲȘĲĮȢ ȚțĮȞȩ ȞĮ 
įȚĮȤİȚȡȓȗİĲĮȚ ȝİ ȣʌİȣșȣȞȩĲȘĲĮ ʌȚșĮȞȑȢ țȡȓıİȚȢ. 

ȈȣȞİȡȖĮıȓĮ ǼșȞȚțȠȪ ȀȑȞĲȡȠȣ ǼʌȚȤİȚȡȒıİȦȞ ȊȖİȓĮȢ ȝİ: 

9 īİȞȚțȒ īȡĮȝȝĮĲİȓĮ ȆȠȜȚĲȚțȒȢ ȆȡȠıĲĮıȓĮȢ 
9 ǼșȞȚțȐ ȀȑȞĲȡĮ ǼʌȚȤİȚȡȒıİȦȞ  
9 ȃǹȉȅ 
9 WHO  
9 ǼǼ.(EWRS, RAS-BICHAT)  
9 ECDC-CDC 
9 Health Protection Agency 

ȉȠ ǼșȞȚțȩ ȀȑȞĲȡȠ ǼʌȚȤİȚȡȒıİȦȞ ȊȖİȓĮȢ įȚĮȤİȚȡȓȗİĲĮȚ: 

 •  ȉȠ ǼʌȚȤİȚȡȘıȚĮțȩ ȈȤȑįȚȠ «ĭǿȁȅȀȉǾȉǾȈ» ȖȚĮ ĲȘȞ ĮȞĲȚȝİĲȫʌȚıȘ ȤȘȝȚțȫȞ, 
ȕȚȠȜȠȖȚțȫȞ, ȡĮįȚȠȜȠȖȚțȫȞ țĮȚ ʌȣȡȘȞȚțȫȞ ĮʌİȚȜȫȞ  

•  ȉȠ ǼʌȚȤİȚȡȘıȚĮțȩ ȈȤȑįȚȠ «ȆǼȇȈǼǹȈ» ȖȚĮ ĲȘȞ ĮȞĲȚȝİĲȫʌȚıȘ țȡȓıİȦȞ țĮȚ 
ȑțĲĮțĲȦȞ țĮĲĮıĲȐıİȦȞ ıĲĮ ȞȠıȠțȠȝİȓĮ ĲȠȣ ǼșȞȚțȠȪ ȈȣıĲȒȝĮĲȠȢ ȊȖİȓĮȢ  

•  ȉȠ ǼȚįȚțȩ ǼʌȚȤİȚȡȘıȚĮțȩ ȈȤȑįȚȠ «ǹȇȉǼȂǿȈ» ȖȚĮ ĲȘ ȖȡȓʌȘ ĲȦȞ ʌĲȘȞȫȞ  

•  ȉȠ ǼȚįȚțȩ ǼʌȚȤİȚȡȘıȚĮțȩ ȈȤȑįȚȠ «ȈȍȈȉȇǹȉȅȈ» ȖȚĮ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ıİȚıȝȠȪ. 

ȈĲȡĮĲȘȖȚțȩȢ ıĲȩȤȠȢ, İȓȞĮȚ ȞĮ İȟİȜȚȤșİȓ ĲȠ ǼșȞȚțȩ ȀȑȞĲȡȠ ǼʌȚȤİȚȡȒıİȦȞ ıİ 
ȑȞĮȞ ȠȡȚȗȩȞĲȚĮȢ ĮȞȐʌĲȣȟȘȢ ȝȘȤĮȞȚıȝȩ, ȖȚĮ ĲȘ ıȣȞĲȠȞȚıȝȑȞȘ ȣȖİȚȠȞȠȝȚțȒ 
ʌĮȡȑȝȕĮıȘ ĲȘȢ ʌȠȜȚĲİȓĮȢ ıİ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ĳȣıȚțȫȞ ĳĮȚȞȠȝȑȞȦȞ țĮȚ 
țĮĲĮıĲȡȠĳȫȞ. ȆȡȠȢ ĮȣĲȒ ĲȘȞ țĮĲİȪșȣȞıȘ İȞȚıȤȪİĲĮȚ Ș įȡȐıȘ ĲȠȣ ȀȑȞĲȡȠȣ ȝİ 
ĲȘ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ ǼȚįȚțȒȢ ȅȝȐįĮȢ ǼʌȚțȠȚȞȦȞȓĮȢ țĮȚ īȡĮĳİȓȠȣ ȉȪʌȠȣ, ʌȠȣ ıİ 
ıȣȞİȡȖĮıȓĮ ȝİ ĲȘ ȖİȞȚțȒ ȖȡĮȝȝĮĲİȓĮ ǼȞȘȝȑȡȦıȘȢ ĲȠȣ ȊʌȠȣȡȖİȓȠȣ 
ǼʌȚțȡĮĲİȓĮȢ țĮȚ ĲȚȢ ĮȡȝȩįȚİȢ ȣʌȘȡİıȓİȢ șĮ İȞȘȝİȡȫȞİȚ ĲȠȣȢ ʌȠȜȓĲİȢ ȐȝİıĮ 
ȖȚĮ İȞįİȤȩȝİȞİȢ țĮĲĮıĲȐıİȚȢ ȑțĲĮțĲȘȢ ĮȞȐȖțȘȢ. Ǿ ȤȫȡĮ ȝĮȢ įȚĮșȑĲİȚ ʌȜȑȠȞ 
ȑĲȠȚȝȠ İʌȚȤİȚȡȘıȚĮțȩ ıȤİįȚĮıȝȩ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮȞĲȚȝİĲȫʌȚıȘ ĲȦȞ ʌȚȠ įȪıțȠȜȦȞ 
ȑțĲĮțĲȦȞ țĮĲĮıĲȐıİȦȞ. 

ǱıțȘıȘ İĲȠȚȝȩĲȘĲĮȢ ıĲȘȞ ǼȜȜȐįĮ 

ǻȘȝȠıȓİȣȝĮ ĲȘȢ İĳȘȝİȡȓįĮȢ ĲȠ «ǼĬȃȅȈ», ĲȘȞ ȀȣȡȚĮțȒ 26 ĭİȕȡȠȣȐȡȚȠȣ 
2017, ĮȞĮĳȑȡİȚ:«īȚĮĲȡȠȓ țĮȚ ȃȠıȘȜİȣĲȑȢ ĲȡȑȤȠȣȞ ʌĮȞȚțȩȕȜȘĲȠȚ». «ǹıșİȞİȓȢ 
ȗȘĲȠȪȞ ȕȠȒșİȚĮ». ĭȜȩȖİȢ ȟİıʌȠȪȞ ıĲȠȞ ʌȡȫĲȠ ȩȡȠĳȠ țĮȚ ȐȞșȡȦʌȠȚ 
İȖțȜȦȕȓȗȠȞĲĮȚ ıİ șĮȜȐȝȠȣȢ ȞȠıȘȜİȓĮȢ. 
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ȉȠ ȈȚıȝĮȞȩȖȜİȚȠ ȤĲȣʌȒșȘțİ Įʌȩ ȑȞĮȞ ȚıȤȣȡȩ ıİȚıȝȩ ȑʌİȚĲĮ Įʌȩ ȘȝȑȡĮ 
ȖİȞȚțȒȢ İĳȘȝİȡȓĮȢ. ȉȠ ʌȜȒȖȝĮ İȓȞĮȚ ȕĮȡȪ țĮȚ Ș ĮȞĲȚȝİĲȫʌȚıȘ ĲȘȢ țĮĲȐıĲĮıȘȢ 
ĮʌĮȚĲİȓ ıȣȞĲȠȞȚıȝȩ ʌȠȜȜȫȞ ȣʌȘȡİıȚȫȞ. Ǿ ʌȡȩıȕĮıȘ ıĲȠ ȞȠıȘȜİȣĲȚțȩ 
ȓįȡȣȝĮ ȖȓȞİĲĮȚ įȪıțȠȜȘ. 

ȉȠ ʌȡȠıȦʌȚțȩ ıȣȖțİȞĲȡȫȞİĲĮȚ ıĲȠ ʌȡȠĮȪȜȚȠ ȖȚĮ ȞĮ ʌȐȡİȚ ȠįȘȖȓİȢ, İȞȫ 
ĮıșİȞȠĳȩȡĮ, İȚįȚțȐ ȠȤȒȝĮĲĮ ĲȠȣ ǼȀǹǺ țĮȚ ʌİȡȚʌȠȜȚțȐ ȑȤȠȣȞ țĮĲĮțȜȪıİȚ ĲȠȞ 
ȤȫȡȠ. ǹʌȩ țȠȞĲȚȞȒ ĮʌȩıĲĮıȘ ĮțȠȪȖȠȞĲĮȚ ȠȚ ıİȚȡȒȞİȢ țĮȚ ıİ İȜȐȤȚıĲĮ 
įİȣĲİȡȩȜİʌĲĮ İȚıȕȐȜȜȠȣȞ ıĲȠȞ ȤȫȡȠ įȪȠ ȕĮȡȚȐ ʌȣȡȠıȕİıĲȚțȐ ȠȤȒȝĮĲĮ țĮȚ 
ȑȞĮ țȜȚȝĮțȠĳȩȡȠ. 

ǼȣĲȣȤȫȢ, İʌȡȩțİȚĲȠ ȖȚĮ ȐıțȘıȘ İĲȠȚȝȩĲȘĲĮȢ, Ș ȠʌȠȓĮ ȟİțȓȞȘıİ ıĲȚȢ 09:00, 
ȤșİȢ ĲȠ ʌȡȦȓ țĮȚ ȑȜȘȟİ ĲȠ ȝİıȘȝȑȡȚ. ȉȠ ıİȞȐȡȚȠ İȓȤİ ĮȞĮĲȡȚȤȚĮıĲȚțȩ ȡİĮȜȚıȝȩ 
țĮȚ ʌȡȠȑȕȜİʌİ ȝĮȗȚțȩ ĮĲȪȤȘȝĮ Įʌȩ ĳȣıȚțȒ țĮĲĮıĲȡȠĳȒ țĮȚ ʌĮȡȠȣıȓĮ 
ȜȠȚȝȫįȠȣȢ ȞȠıȒȝĮĲȠȢ. ȈȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĮȣĲȩ, ĲȠ ȞȠıȠțȠȝİȓȠ ȣʌȑıĲȘ țĲȚȡȚĮțȑȢ țĮȚ 
ȘȜİțĲȡȠȝȘȤĮȞȚțȑȢ ȗȘȝȚȑȢ ıĲĮ ȤİȚȡȠȣȡȖİȓĮ, ıĲĮ İȡȖĮıĲȒȡȚĮ țĮȚ ıĲĮ ȝĮȖİȚȡİȓĮ. 
ȂİĲĮȟȪ ĲȦȞ İȖțȜȦȕȚıȝȑȞȦȞ ʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȩĲĮȞ țĮȚ ȑȞĮȢ ĮıșİȞȒȢ ȝİ 
ĳȣȝĮĲȓȦıȘ. 

Ǿ ȝȠȞȐįĮ İȚįȚțȫȞ țĮĲĮıĲȡȠĳȫȞ ĲȠȣ ǼȀǹǺ İȖțĮĲȑıĲȘıİ ȑȞĮ İȚįȚțȩ ȩȤȘȝĮ, ȝİ 
ȖİȞȞȒĲȡȚĮ, ıțȘȞȑȢ, ĳȠȡİȓĮ, ĳȦĲȚıĲȚțȐ ıȫȝĮĲĮ țĮȚ ȜȠȚʌȩ İȟȠʌȜȚıȝȩ. ȂȑıĮ ıİ 
įȑțĮ ȜİʌĲȐ ıĲȒșȘțİ ȝȓĮ ȝİȖȐȜȘ ıțȘȞȒ, ıĲȘȞ ȠʌȠȓĮ ĲȠʌȠșİĲȒșȘțĮȞ įȑțĮ 
ĳȠȡİȓĮ. Ǽțİȓ ȑȖȚȞİ Ș ʌȡȫĲȘ įȚĮȜȠȖȒ ĲȦȞ ĮıșİȞȫȞ, ȠȚ ȠʌȠȓȠȚ șĮ ȝİĲĮĳȑȡȠȞĲĮȞ 
ıĲȠ ȖİȚĲȠȞȚțȩ ǹȝĮȜȓĮ ĭȜȑȝȚȞȖț. ȉȠ ȝȠȜȣıȝĮĲȚțȩ ʌİȡȚıĲĮĲȚțȩ įȚĮțȠȝȓıĲȘțİ 
Įʌȩ ĲĮ «İʌİȓȖȠȞĲĮ» ȝİ İȚįȚțȩ ĮıșİȞȠĳȩȡȠ. ȈĲȠ İıȦĲİȡȚțȩ ĲȠȣ ȑĳİȡİ İȚįȚțȒ 
İʌȑȞįȣıȘ, ȝİ ĲȘȞ ȠʌȠȓĮ ĮʌȠĲȡȑʌİĲĮȚ Ș ȝİĲȐįȠıȘ ĲȠȣ ʌĮșȠȖȩȞȠȣ 
ȝȚțȡȠȠȡȖĮȞȚıȝȠȪ. ȅȚ įȚĮıȫıĲİȢ ȑĳİȡĮȞ ĲȚȢ İȚįȚțȑȢ ʌȠȡĲȠțĮȜȓ ıĲȠȜȑȢ, İȞȫ ĲȠ 
ĳȠȡİȓȠ İȓȤİ ȖȣȐȜȚȞȠ șȩȜȠ țĮȚ įȘȝȚȠȣȡȖȠȪȞĲĮȞ ıĲȠ İıȦĲİȡȚțȩ ĲȠȣ «ĮȡȞȘĲȚțȒ 
ʌȓİıȘ». 

ǼȞĲȣʌȦıȚĮțȒ ȒĲĮȞ Ș įȚȐıȦıȘ ĮıșİȞȠȪȢ Įʌȩ ĲȠȞ ĲȡȓĲȠ ȩȡȠĳȠ ĲȠȣ țĲȚȡȓȠȣ. 
ȅȝȐįĮ įȚĮıȦıĲȫȞ ĮȞȑȕȘțİ ȝİ ĲȘȞ İȚįȚțȒ ıțȐȜĮ ıĲȠ ȝʌĮȜțȩȞȚ. Ȉİ ȝȓĮ țȠȜȩȞĮ 
ıĲİȡȑȦıĮȞ ıȤȠȚȞȓ țĮȚ įȘȝȚȠȪȡȖȘıĮȞ ȑȞĮ «ĲİȜİĳİȡȓț» ȝİĲĮȟȪ ĲȡȓĲȠȣ ȠȡȩĳȠȣ 
țĮȚ İįȐĳȠȣȢ. ǵȜȠȚ țȡĮĲȠȪıĮȞ ĲȘȞ ĮȞȐıĮ ĲȠȣȢ, ȩıȠ Ƞ įȚĮıȫıĲȘȢ țĮĲȑȕĮȗİ ĲȠ 
ĳȠȡİȓȠ Įʌȩ ȪȥȠȢ įȑțĮ ȝȑĲȡȦȞ.ȉȠ ıȤȑįȚȠ țĮĲȑįİȚȟİ ĮįȣȞĮȝȓİȢ. 

ȉȚȢ ĮįȣȞĮȝȓİȢ ĲȠȣ ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ įȚȐıȦıȘȢ ĮʌȠțĮȜȪʌĲȠȣȞ ȠȚ ĮıțȒıİȚȢ 
İĲȠȚȝȩĲȘĲĮȢ ʌȠȣ ȖȓȞȠȞĲĮȚ ıĲĮ įȘȝȩıȚĮ ȞȠıȠțȠȝİȓĮ. 

Ǿ ȤșİıȚȞȒ ȐıțȘıȘ ĮʌȠțȐȜȣȥİ ıĲȠ «ȈȚıȝĮȞȩȖȜİȚȠ» įȪȠ ĮįȣȞĮȝȓİȢ: ȆȦȢ Ș 
țİȞĲȡȚțȒ İȓıȠįȠȢ įİȞ İȓȞĮȚ Ș ʌȚȠ țĮĲȐȜȜȘȜȘ ȖȚĮ įȚĮȤİȓȡȚıȘ ĲȑĲȠȚĮȢ țȡȓıȘȢ țĮȚ 
ʌȦȢ ĲȠ ĲȝȒȝĮ İʌİȚȖȩȞĲȦȞ ʌİȡȚıĲĮĲȚțȫȞ ȤȡİȚȐȗİĲĮȚ ȕİȜĲȚȫıİȚȢ ıĲȘ įȚĮȤİȓȡȚıȘ 
țĮȚ ıĲȘȞ ʌȡȩıȕĮıȘ. 

ȈĲȘȞ ȐıțȘıȘ ıȣȝȝİĲİȓȤĮȞ ĲȠ ȆȣȡȠıȕİıĲȚțȩ ȈȫȝĮ, Ș ǼȂǹȀ, ĲȠ ǼȀǹǺ, Ƞ 
ȅȡȖĮȞȚıȝȩȢ ǹȞĲȚıİȚıȝȚțȒȢ ȆȡȠıĲĮıȓĮȢ (ȅǹȈȆ), Ș ǹıĲȣȞȠȝȓĮ țĮȚ ĲȠ īǼǼĬǹ. 
ȈțȠʌȩȢ ȒĲĮȞ ȞĮ įȚĮʌȚıĲȦșİȓ Ƞ ȕĮșȝȩȢ İĲȠȚȝȩĲȘĲĮȢ ĲȠȣ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ 
(İʌĮȖȖİȜȝĮĲȓİȢ ȊȖİȓĮȢ țĮȚ ȜȠȚʌȩ ʌȡȠıȦʌȚțȩ). ȉȠ ıİȞȐȡȚȠ țĮȚ ȠȚ İȞȑȡȖİȚİȢ 
ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȠ İȚįȚțȩ İʌȚȤİȚȡȘıȚĮțȩ ıȤȑįȚȠ «ȈȫıĲȡĮĲȠȢ», ĲȠ ȠʌȠȓȠ ĮĳȠȡȐ 
ĲȘȞ ĮȞĲȚȝİĲȫʌȚıȘ ȑțĲĮțĲȦȞ țĮĲĮıĲȐıİȦȞ. 

ǼțĲȩȢ Įʌȩ ĲȠ țĮșĮȡȐ ȞȠıȘȜİȣĲȚțȩ ıțȑȜȠȢ, ĲȠ ȞȠıȠțȠȝİȓȠ ȑʌȡİʌİ ȞĮ 
țȚȞȘĲȠʌȠȚȒıİȚ ĲȚȢ įȚȠȚțȘĲȚțȑȢ țĮȚ ĲİȤȞȚțȑȢ ĲȠȣ ȣʌȘȡİıȓİȢ. ȂİĲĮȟȪ ĲȦȞ șİȝȐĲȦȞ 
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ʌȠȣ țȜȒșȘțĮȞ ȞĮ ĮȞĲȚȝİĲȦʌȓıȠȣȞ ȒĲĮȞ ĲĮ İȟȚĲȒȡȚĮ ʌȠȣ ȑʌȡİʌİ ȞĮ įȠșȠȪȞ țĮȚ 
Ș ʌȡȠȝȒșİȚĮ ȣȜȚțȠȪ, ĲȠ ȠʌȠȓȠ țĮĲĮıĲȡȐĳȘțİ Įʌȩ ĲȠȞ ıİȚıȝȩ. 

īȚĮ ĲȚȢ ĮȞȐȖțİȢ ĲȦȞ ȞİĳȡȠʌĮșȫȞ  ʌĮȖțȠıȝȓȦȢ 

The Renal Disaster Relief Task Force (RDRTF) 

Ǿ RDRTF İȓȞĮȚȝȚĮĮȞșȡȦʌȚıĲȚțȒȠȝȐįĮ, ĲȠȣ International Society of 
Nephrology (ISN). 

ȈĲȩȤȠȚ ĲȠȣ RDRTF İȓȞĮȚ ȞĮ ʌȡȠıĳȑȡİȚ ȣȜȚțȩ țĮȚ ʌȡȠıȦʌȚțȩ 
ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘȢ(İșİȜȠȞĲȑȢ ȞİĳȡȠȜȩȖȠȣȢ & ȞİĳȡȠȜȠȖȚțȠȪȢ ȞȠıȘȜİȣĲȑȢ, ĲİȤȞȚțȠȪȢ) 
ıİ țȐșİ ȝĮȗȚțȒ țĮĲĮıĲȡȠĳȒ, ǹʌȠĲİȜİȓĲĮȚ Įʌȩ İșİȜȠȞĲȑȢ ʌȠȣ ʌȡȠȑȡȤȠȞĲĮȚ 
Įʌȩ ĲȠȞ EDTNA/ERCA țĮȚ ĲȠȞ AFIDTN & ĲİȜİȓ ȣʌȩ ĲȘȞ İȣșȪȞȘ ĲȦȞ «īȚĮĲȡȫȞ 
ȋȦȡȓȢ ȈȪȞȠȡĮ». ȅ RDRTF ȑȤİȚ țĮĲĮȜȩȖȠȣȢ ĲȦȞ İșİȜȠȞĲȫȞ 
(ȞİĳȡȠȜȩȖȠȣȢ/İȞĲĮĲȚțȠȜȩȖȠȣȢ, ȞȠıȘȜİȣĲȑȢ, ĲİȤȞȚțȠȪȢ). ǲȤİȚ ȑȞĮ ĮʌȩșİȝĮ 
ȣȜȚțȠȪ (ȝȘȤĮȞȒȝĮĲĮ ĮȚȝȠțȐșĮȡıȘȢ- ȣȖİȚȠȞȠȝȚțȩ ȣȜȚțȩ) ȞĮ ĮʌȠıĲĮȜİȓ ıİ 
ʌİȡȓʌĲȦıȘ țĮĲĮıĲȡȠĳȫȞ ȩʌȠȣ ȞİĳȡȚțȐ ʌȡȠȕȜȒȝĮĲĮ İȓȞĮȚ įȚĮįİįȠȝȑȞĮ, ıİ 
ʌİȡȓʌĲȦıȘ țĮĲĮıĲȡȠĳȫȞ. īȚĮ ȞĮ ȖȓȞİȚ țȐʌȠȚȠȢ ȝȑȜȠȢ ĲȠȣ RDRTF, ʌȡȑʌİȚ ȞĮ 
İȖȖȡĮĳİȓ. 

ȈȣȝʌȑȡĮıȝĮ 

ȀĮȞİȓȢ įİȞ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ʌȡȠȕȜȑȥİȚ ĲȠ ȤȡȩȞȠ, ĲȠȞ ĲȩʌȠ, ĲȘȞ ȑțĲĮıȘ țĮȚ ĲȘȞ 
ʌȠȜȣʌȜȠțȩĲȘĲĮ ȝȚĮȢ ȞȑĮȢ țĮĲĮıĲȡȠĳȒȢ. ǵȝȦȢ ĮȞ țĮȚ ȠȚ ȝĮȗȚțȑȢ țĮĲĮıĲȡȠĳȑȢ 
įȚĮĳȑȡȠȣȞ ıĲȠ İȓįȠȢ, ȝȑȖİșȠȢ, ĮȚĲȚȠȜȠȖȓĮ ȣʌȐȡȤȠȣȞ țȠȚȞȑȢ ȚĮĲȡȚțȑȢ țĮȚ 
ȠȡȖĮȞȦĲȚțȑȢ ĮȡȤȑȢ. Ȉİ ȝȓĮ țȡȓıȘ ıĲĮ ȞȠıȠțȠȝİȓĮ șĮ ıȣııȦȡİȣșİȓ ȝİȖȐȜȠȢ 
ĮȡȚșȝȩȢ ĮĲȩȝȦȞ (ȚĮĲȡȚțȩ-ȞȠıȘȜİȣĲȚțȩ ʌȡȠıȦʌȚțȩ, ȝȑıĮ ȝĮȗȚțȒȢ İȞȘȝȑȡȦıȘȢ, 
įȚĮıȫıĲİȢ, İșİȜȠȞĲȑȢ, ĳȓȜȠȚ- ȠȚțȠȖȑȞİȚİȢ șȣȝȐĲȦȞ țĮȚ ĳȣıȚțȐ Ƞ ȝİȖȐȜȠȢ 
ĮȡȚșȝȩȢ ĲȦȞ ĮıșİȞȫȞ. ȉĮ ȞȠıȠțȠȝİȓĮ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ȑĲȠȚȝĮ ȖȚĮ ĲȘȞ 
İȟĮıĳȐȜȚıȘ ĲȘȢ įȚĮȝȠȞȒȢ, ĲȘȢ ıȓĲȚıȘȢ țĮȚ ȐȜȜȦȞ ĮȞĮȖțȫȞ. 
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3. ȵʃʋɲʀɷɸʐʍɻ�ʋʌʉʍʘʋɿʃʉʑ�ʍʏɻ�ɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻ�ʃʌʀʍɸʘʆ�ɲʋʊ�ʔʐʍɿʃɹʎ�
ʃɲʏɲʍʏʌʉʔɹʎ.



ȸ�ɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻ�ʏʘʆ�ɲʍɽɸʆʙʆ�ʍʏɻʆ�ɲɿʔʆʀɷɿɲ�ɷɿɲʃʉʋɼ�
ʏɻʎ�ʍʐʆɸɷʌʀɲʎ�ȰȾ�5�ʍʏɻʆ�ɲʐʏʉɲʋʉʍʑʆɷɸʍɼ�ʏʉʐʎ�
ʅɸ�ʏɻʆ�ʏɸʖʆɿʃɼ�>>'?Ȱ@- 5�'ABCC;�ʅ ɻ ʖ ɼ

• Ƀɿ�ɲʍɽɸʆɸʀʎ�ɸʃʋɲɿɷɸʑʉʆʏɲɿ�ɲʋʊ�ʏʉ�ʋʌʉʍʘʋɿʃʊ�ʏɻʎ�ɀɈɁ�ʎ ʌ ɻʎ
• ȵʃʋɲɿɷɸʑʉʆʏɲɿ�ʉɿ�ɲʍɽɸʆɸʀʎ�ʋʉʐ�ʅʋʉʌʉʑʆ ,ɸʋɿʄʉɶɼ�ʃɲʏʊʋɿʆ�ɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻʎ-�ʍʏɻʆ�

ɲɿʔʆʀɷɿɲ�ɷɿɲʃʉʋɼ�ʏɻʎ�ʍʐʆɸɷʌʀɲʎ�ȰȾ�!�ʍʏɻʆ�ʏɸʖʆɿʃɼ�>>'?E@- 5�'ABCC��ʍʏɻʆ�ʏɸʖʆɿʃɼ�

• ȵʋɿʄʉɶɼ�ʃɲʏɳʄʄɻʄʘʆ�ɲʍɽɸʆʙʆ
9 ȵʋʀʋɸɷʉ ɲʆʏʀʄɻʗɻʎ ! ʃɲʏɲʆʊɻʍɻʎȵʋʀʋɸɷʉ�ɲʆʏʀʄɻʗɻʎ�!�ʃɲʏɲʆʊɻʍɻʎ
9 Ⱦɲʄʊʎ�ʍʐʆʏʉʆɿʍʅʊʎ�ʖɸʌɿʙʆ
9 ./01234�ɼ�ɀʊʍʖɸʐʅɲͲ ɲʋʉʔʐɶɼ��Ⱦɲɽɸʏɼʌʘʆ

ɼ ʔ ɼ 5 ʇ ɳ ʀ ɳʇ ɳ ʀ ɳȵʋɿʍɼʅɲʆʍɻ1��ɸʔɲʌʅʉɶɼ >>'?E@- 5�'ABCC�ʍɸ ɸʇɲɿʌɸʏɿʃɳ�ɸʋɸʀɶʉʐʍɲ�ɲʆɳɶʃɻʇ ɳ ʀ ɳ'ABCC ʍɸ ɸʇɲɿʌɸʏɿʃɳ�ɸʋɸʀɶʉʐʍɲ�ɲʆʀɶʉʐʍɲ�ɲʆʀ



ȸ�ʏɸʖʆɿʃɼ��>>'?E@- 5�'ABCC
Ƀ�ɲʍɽɸʆɼʎ�ɲʐʏʉɲʋʉʍʐʆɷɹɸʏɲɿ�ʅɸ�9D:�ɴɼʅɲʏɲ

Ȳɼʅɲ�#;�Ⱦʄɸʀʆɸɿ�ʏɻʆ�ɲʆʏʄʀɲ�ʏʉʐ�ʅɻʖɲʆɼʅɲʏʉʎ�ȰȾͲ
Ƀ�ɲʍɽɸʆɼʎ�ɷɿɷɳʍʃɸʏɲɿ� ʏʉʆ�ɷɿɲʃʊʋʏɻ�ɹʆɲʌʇɻʎF�ɷɿɲʃʉʋɼʎ�ʏɻʎ�ʍʐʆɸɷʌʀɲʎ��!�
ʅɲɽɲʀʆɸɿ ʅɸ ʏʉ ɸʄɸʑɽɸʌʉ ʖɹʌɿ ʏʉʐ ʆɲ ʏʉʆ ʖɸɿʌʀɺɸʏɲɿ ʅɸ ʍʏʌɲʅʅɹʆɻ ʋʌʉʎ ʍɸ ɲʐʏʊʆʅɲɽɲʀʆɸɿ�ʅɸ�ʏʉ�ɸʄɸʑɽɸʌʉ�ʖɹʌɿ�ʏʉʐ�ʆɲ�ʏʉʆ�ʖɸɿʌʀɺɸʏɲɿ�ʅɸ�ʍʏʌɲʅʅɹʆɻ�ʋʌʉʎ�ʍɸ�ɲʐʏʊʆ�
ʏɻʆ�ʉɽʊʆɻ�ʏʉʐ�ʅɻʖɲʆɼʅɲʏʉʎ"

Ȳɼʅɲ�!; Ⱦʄɲʅʋɳʌɸɿ ʅɸ�ʏɲ�ɷɿɲɽɹʍɿʅɲ�G.H4I ʃɲɿ�ʏɿʎ�,5-�ɶʌɲʅʅɹʎ6
9!:�ɶʌɲʅʅɹʎ�ɴɸʄʉʆʙʆ�ȰɅ

55�
9!:�ɲɿʅɲʏɿʃɹʎ�ɶʌɲʅʅɹʎ;��

Ȳɼʅɲ�D;�Ⱦʊɴɸɿ�ʅɸ�ɹʆɲʆ�ʃʊʔʏɻ ʏɿʎ�ɲɿʅɲʏɿʃɹʎ�ɶʌɲʅʅɹʎ�
ɲʆɳʅɸʍɲ�ʍʏɲ�ʃʄɸɿʍʏɳ�73/80"





ȳɿɲʏʀ�ʋʌɹʋɸɿ��ʆɲ�ɸʃʋɲɿɷɸʑʍʉʐʅɸ�ʏʉʐʎ�ɲʍɽɸʆɸʀʎ�ʅɲʎ�ʍʏɻʆ�
ɲʐʏʉɲʋʉʍʑʆɷɸʍɻ�<<CLAMP &�CUT>>�ɸɿɷɿʃɳ�ʍʏɻʆ�ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ�

ʑʍɸɿʍʅʉʑ;

• Ȱʋʌʊɴʄɸʋʏɻ�ʔʑʍɻ��ʔɲɿʆʉʅɹʆʉʐͲ
ȴɸʆ ʐʋɳʌʖɸɿ ʖʌʊʆʉʎ !

• ȴɻʅɿʉʐʌɶʀɲ�ʃʄʀʅɲʏʉʎ�ɲʍʔɳʄɸɿɲʎ�&�
ʗʐʖɿʃɼ ɸʆɷʐʆɳʅʘʍɻ ɶɿɲ ʏʉʆ ɲʍɽɸʆɼȴɸʆ�ʐʋɳʌʖɸɿ�ʖʌʊʆʉʎ�!

• Ȱɷʑʆɲʏɻ�ʏɲʐʏʊʖʌʉʆɻ�
ɲʋʉʍʑʆɷɸʍɻ ʊʄʘʆ�ʏʘʆ�ɲʍɽɸʆʙʆ��

ʗʐʖɿʃɼ�ɸʆɷʐʆɳʅʘʍɻ�ɶɿɲ�ʏʉʆ�ɲʍɽɸʆɼ�
ʋʉʐ�ɶʆʘʌʀɺɸɿ��ʋʘʎ�ʋʌɹʋɸɿ�ʆɲ�ɷʌɳʍɸɿ.

• ȳʆʙʍɻ ȴɿɲʏɼʌɻʍɻ ʗʐʖʌɲɿʅʀɲʎ &ɼ
• Ɉʉ�ʋʌʉʍʘʋɿʃʊ�ɹʖɸɿ�ʏʌɲʐʅɲʏɿʍʏɸʀ�

• ȳʆʙʍɻ�Ͳ ȴɿɲʏɼʌɻʍɻ�ʗʐʖʌɲɿʅʀɲʎ�&�
ɲʋʉʔʐɶɼ�ʏʌɲʐʅɲʏɿʍʅʉʑ��&�ʔɽʉʌɳʎ��ȰɅ

Fistula�ɼ��AͲV�Graft

Ʌɻɶɼ:�www.heartlandkidney.org• Ɉʉ�ʋʌʉʍʘʋɿʃʊ ʅʋʉʌɸʀ�ʆɲ�
ɲʋʉʍʐʆɷɹʍɸɿ�ʏʉʐʎ�ʐʋʊʄʉɿʋʉʐʎ�

ʀɲʍɽɸʆɸʀʎ.



ȸ�ɸʃʃɹʆʘʍɻ�ʅɿɲʎ�ɀɈɁ�ʄʊɶʘ�ʔʐʍɿʃʙʆ�ʃɲʏɲʍʏʌʉʔʙʆ�
ʋʌʉʒʋʉɽɹʏɸɿ�ʏɻʆ�ɲʋʉɷɹʍʅɸʐʍɻ�ʏʘʆ�ɲʍɽɸʆʙʆ�ʏɻʎ

ɅʌʉʏɸʀʆʉʐʅɸJ
Ȱʆɳʋʏʐʇɻ ȵɽʆɿʃʉʑ ɇʖɸɷʀʉʐ ȵʃʃɹʆʘʍɻʎ ʏʘʆ ɀɈɁȰʆɳʋʏʐʇɻ�ȵɽʆɿʃʉʑ�ɇʖɸɷʀʉʐ�ȵʃʃɹʆʘʍɻʎ�ʏʘʆ�ɀɈɁ��

!�ɹʆʏɲʇɻ�ʍʏʉ�ȵɽʆɿʃʊ�ɇʖɹɷɿʉ�ɇɏɇɈɆȰɈɃɇ
ʍɸ�ʊʄɲ�ʏɲ�ʆʉʍʉʃʉʅɸʀɲ�ʏɻʎ�ʖʙʌɲʎ�ʅɲʎ

ȵʃʋɲʀɷɸʐʍɻ�Ȱʍɽɸʆʙʆ�!�ʃʄɿʆɿʃʉʑ�ʋʌʉʍʘʋɿʃʉʑ�
Ȱ ʑ ɷ '. 5 'ʍʏɻʆ�Ȱʐʏʉɲʋʉʍʑʆɷɸʍɻ�'./34�5�'67
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ǼǼȁȁǼǼīīȋȋȅȅȈȈ  ȀȀǹǹǿǿ  ȆȆȇȇȅȅȁȁǾǾȌȌǾǾ  ǻǻǿǿǹǹȈȈȆȆȅȅȇȇǹǹȈȈ    
ǹǹǿǿȂȂǹǹȉȉȅȅīīǼǼȃȃȍȍȈȈ  ȂȂǼǼȉȉǹǹǻǻǿǿǻǻȅȅȂȂǼǼȃȃȍȍȃȃ  ȃȃȅȅȈȈǾǾȂȂǹǹȉȉȍȍȃȃ    

ȈȈȉȉǿǿȈȈ  ȂȂȅȅȃȃǹǹǻǻǼǼȈȈ  ǼǼȄȄȍȍȃȃǼǼĭĭȇȇǿǿȀȀǾǾȈȈ  ȀȀǹǹĬĬǹǹȇȇȈȈǾǾȈȈ  
    

ǻǻȡȡ..  ĭĭȜȜȫȫȡȡĮĮ  ȀȀȠȠȞȞĲĲȠȠʌʌȓȓįįȠȠȣȣ  

ȆĮșȠȜȩȖȠȢ-ȁȠȚȝȦȟȚȠȜȩȖȠȢ  
ȊʌİȪșȣȞȘ īȡĮĳİȓȠȣ ȃȠıȠțȠȝİȚĮțȫȞ ȁȠȚȝȫȟİȦȞ țĮȚ ȂȚțȡȠȕȚĮțȒȢ ǹȞĲȠȤȒȢ 

ȀǼǼȁȆȃȅ 
 

 

ȉĮ ȕĮıȚțȩĲİȡĮ ʌĮșȠȖȩȞĮ ʌȠȣ ȝʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ȝİĲĮįȠșȠȪȞ ĮȚȝĮĲȠȖİȞȫȢ ıİ 
ĮıșİȞİȓȢ ʌȠȣ ĮȚȝȠțĮșĮȓȡȠȞĲĮȚ ıİ ȝȠȞȐįİȢ İȟȦȞİĳȡȚțȒȢ țȐșĮȡıȘȢ İȓȞĮȚ ȠȚ ȚȠȓ 
HBV, HCV, HIV, ȕĮțĲȒȡȚĮ țĮȚ ȝȪțȘĲİȢ. ȉĮ ĲİȜİȣĲĮȓĮ ĮʌȠĲİȜȠȪȞ ĲĮ ȕĮıȚțȐ 
ĮȓĲȚĮ ĲȦȞ ȜȠȚȝȫȟİȦȞ țĮȚ ȚįȚĮȓĲİȡĮ ĲȦȞ ȕĮțĲȘȡȚĮȚȝȚȫȞ ʌȠȣ ıȣȞįȑȠȞĲĮȚ ȝİ ĲȠȣȢ 
țİȞĲȡȚțȠȪȢ ĳȜİȕȚțȠȪȢ țĮșİĲȒȡİȢ (ǺȈȀĭȀ- CLABSIs-CRBSIs). Ǿ ıȘȝĮıȓĮ ĲȘȢ 
ʌȡȩȜȘȥȘȢ ĲȦȞ  ȜȠȚȝȫȟİȦȞ ĮȣĲȫȞ ĮȣȟȐȞİĲĮȚ ıȣȞİȤȫȢ ʌĮȡȐȜȜȘȜĮ ȝİ ĲȘȞ 
ĮȪȟȘıȘ ĲȘȢ  ȤȡȒıȘȢ ĲȦȞ ȀĭȀ ĮĳȠȪ ȣʌȠȜȠȖȓȗİĲĮȚ ȩĲȚ ȟİțȚȞȠȪȞ ȝİ ȀĭȀ ĲȘȞ 
ĮȚȝȠțȐșĮȡıȘ  > 80% ĲȦȞ ĮıșİȞȫȞ. Ǿ ĮȣȟȘȝȑȞȘ șȞȘĲȩĲȘĲĮ ĲȦȞ ĮıșİȞȫȞ ĲȠȣȢ 
įȪȠ ʌȡȫĲȠȣȢ ȝȒȞİȢ ȝİĲȐ ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ ĲȘȢ ĮȚȝȠțȐșĮȡıȘȢ ȑȤİȚ ıȤİĲȚıșİȓ țĮȚ ȝİ 
ĲȘȞ ıȣȞİȤȫȢ ĮȣȟĮȞȩȝİȞȘ ȤȡȒıȘ ĲȦȞ ȀĭȀ. ȅ țȓȞįȣȞȠȢ ıȒȥȘȢ Įʌȩ ȜȠȓȝȦȟȘ 
ĲȠȣ ȀĭȀ İȓȞĮȚ 2-5 ĳȠȡȑȢ ȣȥȘȜȩĲİȡȠȢ Įʌȩ ȩĲȚ ȝİ ĮȡĲȘȡȚȠĳȜİȕȚțȩ ȝȩıȤİȣȝĮ Ȓ 
ĳȓıĲȠȣȜĮ, İȞȫ ȝİĲȐ Įʌȩ țȐșİ İʌİȚıȩįȚȠ ıȒȥȘȢ ȠȚ țĮȡįȚȠĮȖȖİȚĮțȑȢ İʌȚʌȜȠțȑȢ 
ȖȚĮ ĲȠȣȢ ĮȚȝȠțĮșİȡȩȝİȞȠȣȢ ĮıșİȞİȓȢ įȚʌȜĮıȚȐȗȠȞĲĮȚ. Ǿ İʌȓʌĲȦıȘ ĲȘȢ 
ȜȠȓȝȦȟȘȢ ıĲȚȢ Ȃȉȃ įȚİșȞȫȢ țȣȝĮȓȞİĲĮȚ Įʌȩ 0,6-6,5 İʌİȚıȩįȚĮ /1000 ȘȝȑȡİȢ 
țĮșİĲȘȡȚĮıȝȠȪ. ȉĮ ıȣȤȞȩĲİȡĮ ĮȓĲȚĮ-ʌĮșȠȖȩȞĮ İȓȞĮȚ ȠȚ Gram șİĲȚțȠȓ 
ȝȚțȡȠȠȡȖĮȞȚıȝȠȓ (52%-82%), İț ĲȦȞ ȠʌȠȓȦȞ ĲȠ ȝİȖĮȜȪĲİȡȠ ʌȠıȠıĲȩ İȓȞĮȚ  
ıĲİȜȑȤȘ S.aureus țĮȚ ıİ ʌȠıȠıĲȩ ȦȢ 38% MRSA.  

ȅȚ ȜȠȚȝȫȟİȚȢ ʌȠȣ ıȣȞįȑȠȞĲĮȚ ȝİ ĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȠȣ ȀĭȀ ıȣȞįȑȠȞĲĮȚ ȝİ 
ȣȥȘȜȒ ȞȠıȘȡȩĲȘĲĮ, șȞȘĲȩĲȘĲĮ, ʌĮȡȐĲĮıȘ țĮȚ țȩıĲȠȢ ȞȠıȘȜİȓĮȢ. Ǿ ʌȡȩȜȘȥȘ 
ĲȦȞ ȜȠȚȝȫȟİȦȞ ĮȣĲȫȞ ĮʌĮȚĲİȓ ĲȘȞ İĳĮȡȝȠȖȒ ıȣȖțİțȡȚȝȑȞȘȢ įȑıȝȘȢ ȝȑĲȡȦȞ 
ĲȩıȠ țĮĲȐ ĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȠȣ țĮșİĲȒȡĮ ȩıȠ țĮȚ ȝİĲȐ Įʌȩ ĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ 
ĲȠȣ, țĮĲȐ ĲȘȞ įȚȐȡțİȚĮ ȤİȚȡȚıȝȠȪ ĲȠȣ Įʌȩ ĲȠ ʌȡȠıȦʌȚțȩ ĲȘȢ ȝȠȞȐįĮȢ. ȉĮ 
ıȘȝĮȞĲȚțȩĲİȡĮ ıȘȝİȓĮ ıĲȘȞ ʌȡȩȜȘȥȘ ĲȦȞ ǺȈȀĭȀ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ ʌȚȠ 
ʌȡȩıĳĮĲİȢ țĮĲİȣșȣȞĲȒȡȚİȢ ȠįȘȖȓİȢ  İʌȚțİȞĲȡȫȞȠȞĲĮȚ ıĲĮ ĮțȩȜȠȣșĮ: 

1. ǼʌȚĲȒȡȘıȘ ȕĮțĲȘȡȚĮȚȝȚȫȞ ıĲĮ ʌȜĮȓıȚĮ ĲȘȢ İșȞȚțȒȢ İʌȚĲȒȡȘıȘȢ. 
ǹȞĮĲȡȠĳȠįȩĲȘıȘ ĮʌȠĲİȜİıȝȐĲȦȞ ıĲȠ ʌȡȠıȦʌȚțȩ ĲȘȢ ȝȠȞȐįĮȢ. 

2. ǼʌȚĲȒȡȘıȘ ĲȘȢ ıȣȝȝȩȡĳȦıȘȢ ıĲȘȞ ȣȖȚİȚȞȒ ĲȦȞ ȤİȡȚȫȞ. ǹȞĮĲȡȠĳȠįȩĲȘıȘ 
ĮʌȠĲİȜİıȝȐĲȦȞ ıĲȠ ʌȡȠıȦʌȚțȩ ĲȘȢ ȝȠȞȐįĮȢ. 

3. ǼĳĮȡȝȠȖȒ ȐıȘʌĲȘȢ ĲİȤȞȚțȒȢ ȩıȠȞ ĮĳȠȡȐ ıĲȘ įȚĮȤİȓȡȚıȘ ĲȦȞ țİȞĲȡȚțȫȞ 
İȞįȠĮȖȖİȚĮțȫȞ țĮșİĲȒȡȦȞ. 

4. ȈȣȞİȤȒȢ țĮȚ ıȣıĲȘȝĮĲȚțȒ İțʌĮȓįİȣıȘ ĲȠȣ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ țȣȡȓȦȢ ıĲȘȞ 
İĳĮȡȝȠȖȒ ĲȘȢ ȐıȘʌĲȘȢ ĲİȤȞȚțȒȢ 
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5. ǼțʌĮȓįİȣıȘ țĮȚ İȟȠȚțİȓȦıȘ ĲȦȞ ĮıșİȞȫȞ ȝİ ĲȚȢ ıȣȖțİțȡȚȝȑȞİȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ 

6. ȂİȓȦıȘ ĲȦȞ țĮșİĲȒȡȦȞ 

7.ȋȡȒıȘ ĮȞĲȚıȘʌĲȚțȫȞ ȝİ ȕȐıȘ ĲȘ ȤȜȦȡİȟȚįȓȞȘ ȖȚĮ ĮȞĲȚıȘȥȓĮ țĮȚ ĮʌȠȜȪȝĮȞıȘ  

8. ǹʌȠȜȪȝĮȞıȘ ĲȦȞ hubs ĲȠȣ țĮșİĲȒȡĮ țȐșİ ĳȠȡȐ ʌȠȣ ȖȓȞİĲĮȚ ȤȡȒıȘ ĲȠȣȢ 
(ıȪȞįİıȘ țĮȚ ĮʌȠıȪȞįİıȘ ĲȠȣ țĮșİĲȒȡĮ). 

ȈȤİĲȚțȐ ȝİ ĲȠȞ ĮʌȠȚțȚıȝȩ ĲȦȞ ĮȚȝȠțĮșĮȚȡȩȝİȞȦȞ ĮıșİȞȫȞ ȝİ ȤȡȣıȓȗȠȞĲĮ 
ıĲĮĳȣȜȩțȠțțȠ ĲȠ ʌȠıȠıĲȩ İȓȞĮȚ ıȘȝĮȞĲȚțȩ țĮȚ țȣȝĮȓȞİĲĮȚ Įʌȩ 11%-57%. ȅ 
țȓȞįȣȞȠȢ ĮȞȐʌĲȣȟȘȢ ȜȠȓȝȦȟȘȢ Įʌȩ ĲȠ ıȣȖțİțȡȚȝȑȞȠ ʌĮșȠȖȩȞȠ İȓȞĮȚ ĲȡİȚȢ 
ĳȠȡȑȢ ȣȥȘȜȩĲİȡȠȢ ıĲȠȣȢ ĳȠȡİȓȢ ĲȠȣ ʌĮșȠȖȩȞȠȣ ıİ ıȤȑıȘ ȝİ  ĲȠȣȢ 
ȣʌȩȜȠȚʌȠȣȢ ĮıșİȞİȓȢ. ȆĮȡȩȜȠ ʌȠȣ ĲȠ screening ĲȦȞ ĮıșİȞȫȞ İȞįİȓțȞȣĲĮȚ țĮȚ 
İĳĮȡȝȩȗİĲĮȚ Įʌȩ ĮȡțİĲȐ țȑȞĲȡĮ țȣȡȓȦȢ ʌȡȠİȖȤİȚȡȘĲȚțȐ, țĮșȫȢ țĮȚ Ș 
ʌȡȠıʌȐșİȚĮ Įʌȩ-ĮʌȠȚțȚıȝȠȪ ĲȠȣȢ, ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ ȣʌȩȥȘ ȩĲȚ Ș 
șİȡĮʌİȓĮ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ȤȡİȚĮıĲİȓ ȞĮ İʌĮȞĮȜȘĳșİȓ țĮȚ ȕȑȕĮȚĮ ȣʌȐȡȤİȚ ʌȐȞĲĮ Ș 
ʌȚșĮȞȩĲȘĲĮ ĮȞȐʌĲȣȟȘȢ ĮȞșİțĲȚțȫȞ ıĲİȜİȤȫȞ  ȚįȚĮȓĲİȡĮ ıĲȘȞ ȝȠȣʌȠȣȡȠıȓȞȘ.  

ȈȤİĲȚțȐ ȝİ ĲȘȞ ȝİĲȐįȠıȘ ĲȦȞ ȚȫȞ ĲȦȞ HBV, HCV țĮȚ HIV Ș įȑıȝȘ ȝȑĲȡȦȞ 
ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİȚ ĲȠȞ ĮȞȠıȠȜȠȖȚțȩ ȑȜİȖȤȠ  ĲȦȞ ĮıșİȞȫȞ, ĲȠȞ İȝȕȠȜȚĮıȝȩ ȖȚĮ 
ĲȠȞ HBV ĮıșİȞȫȞ țĮȚ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ țĮȚ ĲȘȞ ĮȚȝȠțȐșĮȡıȘ ĲȠȣ ĮıșİȞȠȪȢ ıİ 
ıȣȞșȒțİȢ ĮʌȠȝȩȞȦıȘȢ –ȟİȤȦȡȚıĲȩ ȝȘȤȐȞȘȝĮ ĮȚȝȠțȐșĮȡıȘȢ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲȘȞ 
ĮȣıĲȘȡȒ ĲȒȡȘıȘ ĲȦȞ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȦȞ ʌȡȠĳȣȜȐȟİȦȞ İʌĮĳȒȢ Įʌȩ ĲȠ ʌȡȠıȦʌȚțȩ 
ĲȘȢ ȝȠȞȐįĮȢ. ȉĮ ȝȑĲȡĮ ʌȡȩȜȘȥȘȢ ȖȚĮ ĲȘȞ HBV įȚĮĳȠȡȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȖȚĮĲȓ Ƞ 
țȓȞįȣȞȠȢ ȝİĲȐįȠıȘȢ ĲȠȣ ȚȠȪ ıİ ĮıșİȞİȓȢ țĮȚ İʌĮȖȖİȜȝĮĲȓİȢ ȣȖİȓĮȢ İȓȞĮȚ 
ıȘȝĮȞĲȚțȐ ȣȥȘȜȩĲİȡȠȢ (30% țĮĲȩʌȚȞ ȑțșİıȘȢ) ȜȩȖȦ ĲȘȢ ȝĮțȡȐȢ İʌȚȕȓȦıȒȢ 
ĲȠȣ ıĲȠ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ țĮȚ ĲȠȣ ȣȥȘȜȠȪ ĳȠȡĲȓȠȣ ĲȠȣ ȚȠȪ ıĲȠ ĮȓȝĮ ĲȦȞ ȞȠıȠȪȞĲȦȞ. 

ȉȑȜȠȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĲȠȞȚıĲİȓ ȩĲȚ Ș ĲȒȡȘıȘ ĲȦȞ ȕĮıȚțȫȞ ȝȑĲȡȦȞ ȣȖȚİȚȞȒȢ ʌȠȣ 
İȓȞĮȚ: 

1. ǺĮıȚțȑȢ ʌȡȠĳȣȜȐȟİȚȢ-ȊȖȚİȚȞȒ ȋİȡȚȫȞ 
2. ȀĮșĮȡȚȩĲȘĲĮ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ –ĮʌȠȜȪȝĮȞıȘ İȟȠʌȜȚıȝȠȪ 
3. ȋȡȒıȘ țĮĲȐȜȜȘȜȦȞ ĮȞĲȚıȘʌĲȚțȫȞ-ĮʌȠȜȣȝĮȞĲȚțȫȞ ʌĮȡĮȖȩȞĲȦȞ 
4. ȀĮĲȐȜȜȘȜȘ įȚĮȤİȓȡȚıȘ ĮȚȤȝȘȡȫȞ țĮȚ İȞįȠĳȜȑȕȚȦȞ ıțİȣĮıȝȐĲȦȞ 
5. ȈȣıĲȘȝĮĲȚțȩȢ ȑȜİȖȤȠȢ ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ ȞİȡȠȪ ʌȠȣ ĲȡȠĳȠįȠĲİȓ ĲĮ 

ȝȘȤĮȞȒȝĮĲĮ ĲȘȢ ȝȠȞȐįĮȢ  

İȓȞĮȚ ʌȡȦĲĮȡȤȚțȒȢ ıȘȝĮıȓĮȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȡȩȜȘȥȘ țĮȚ ĲȠȞ ȑȜİȖȤȠ ĲȦȞ 
ıȣȖțİțȡȚȝȑȞȦȞ ȜȠȚȝȫȟİȦȞ. 

Ȉİ ĮȣĲȑȢ ĲȚȢ ĮȡȤȑȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İțʌĮȚįİȪȠȞĲĮȚ ȩȜȠȚ ȠȚ İʌĮȖȖİȜȝĮĲȓİȢ ȣȖİȓĮȢ 
ĲȦȞ Ȃȉȃ țĮȚ ȞĮ İʌȚĲȘȡİȓĲĮȚ ıȣıĲȘȝĮĲȚțȐ Ș ıȣȝȝȩȡĳȦıȒ ĲȠȣȢ ıĲȘȞ İĳĮȡȝȠȖȒ 
ĲȠȣȢ. 
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Έλεγχος  και  πρόληψη  διασποράς  αερογενώς,  σταγονιδίων  και  εξ  επαφής

μεταδιδόμενων νοσημάτων.  Μέτρα Ατομικής Προστασίας

Παπαϊωάννου Αναστασία

 Προϊσταμένη ΝΕΛ,

  Γ.Ν.Π.Α.  “Π. & Α. Κυριακού”

Εισαγωγή

Στις  Μονάδες  Εξωνεφρικής  Κάθαρσης,  οι  ασθενείς  διατρέχουν  υψηλό  κίνδυνο

ανάπτυξης νοσοκομειακής λοίμωξης λόγω της ανοσολογικής τους κατάστασης, των

συχνών παρεμβατικών πράξεων στις οποίες υποβάλλονται καθώς και τη συχνή επαφή

τους με τους χώρους υγειονομικής περίθαλψης. 

Σύμφωνα με τα δεδομένα του CDC στις ΗΠΑ (Study on the Efficacy of Nosocomial

Infection Control – SENIC), κατά τη χρονική περίοδο 1993-2007 υπήρξε αύξηση των

ημερών  νοσηλείας  ασθενών  που  υποβάλλονται  σε  αιμοκάθαρση  λόγω

νοσοκομειακών λοιμώξεων κατά 26%. Σύμφωνα με τα ίδια δεδομένα οι λοιμώξεις

αποτελούν  τη  δεύτερη  πιο  συχνή  αιτία  θανάτου  σε  ασθενείς  σε  Μονάδες

Εξωνεφρικής Κάθαρσης (20,2% το 2006), με πρώτη τα καρδιαγγειακά νοσήματα. 

Παράγοντες  κινδύνου  των  ασθενών  για  την  εμφάνιση  λοίμωξης  σε  Μονάδες

Εξωνεφρικής Κάθαρσης

Οι ασθενείς αυτοί είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι στην ανάπτυξη λοίμωξης λόγω:

 ανοσοκαταστολής 

 υψηλού επιπολασμού σακχαρώδη διαβήτη (κατάσταση συνυφασμένη με νεφρική

νόσο τελικού σταδίου) 

 συχνής έκθεσης στο νοσοκομειακό περιβάλλον 

 παρεμβατικών  χειρισμών  στους  οποίους  υποβάλλονται  κατά  τη  διαδικασία  της

αιμοκάθαρσης

Εφαρμογή  Προγράμματος  Ελέγχου  και  Πρόληψης  Λοιμώξεων  σε  Μονάδες

Εξωνεφρικής Κάθαρσης

Για να αντιμετωπιστεί ο κίνδυνος εμφάνισης λοίμωξης σε μία Μονάδα Εξωνεφρικής

Κάθαρσης, είναι απαραίτητος ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ενός αποτελεσματικού

Προγράμματος Ελέγχου και Πρόληψης των Λοιμώξεων, που θα έχει αποτέλεσμα την

ποιοτική και ασφαλή φροντίδα των ασθενών. 
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Ένα Πρόγραμμα  Ελέγχου  και  Πρόληψης  των  Λοιμώξεων παρέχει  κατευθυντήριες

οδηγίες καλύπτοντας απαραιτήτως την ακόλουθη θεματολογία: 

1. Υγιεινή των χεριών.  

Τα χέρια αποτελούν την κύρια οδό μετάδοσης των διαφόρων μικροοργανισμών

στους χώρους υγειονομικής περίθαλψης, για αυτό και η υγιεινή των χεριών είναι

το σημαντικότερο όπλο στην πρόληψη των λοιμώξεων. 

Το 2009 ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας με την καμπάνια 'Saves Lives: Clean

your hands'  προωθεί  κατευθυντήριες  οδηγίες  για  την  υιοθέτηση  βέλτιστων

πρακτικών στην εφαρμογή της υγιεινής των χεριών σε όλες τις δομές παροχής

υγειονομικής  περίθαλψης  ανά  τον  κόσμο.  Ορίζει  λοιπόν  τα  5  βήματα  της

υγιεινής των χεριών (Εικόνα 1), τα οποία απαρτίζουν τις ουσιαστικές ενδείξεις

και  καθορίζουν  τις  συγκεκριμένες  στιγμές  που  είναι  αναγκαία  η  υγιεινή  των

χεριών, ώστε να διακοπεί η μετάδοση μικροβίων κατά τη διάρκεια της φροντίδας

των ασθενών.

Εικόνα 1.

Τρόποι εφαρμογής της υγιεινής των χεριών

i. Πλύσιμο  με  απλό  σαπούνι  που  δεν  περιέχει  αντιμικροβιακό  παράγοντα,  ή

περιέχει μικρή ποσότητα αυτού.

ii. Πλύσιμο  με  αντιμικροβιακό  σαπούνι,  που  περιέχει  αντιμικροβιακό

(αντισηπτικό) παράγοντα.
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iii.Τρίψιμο των χεριών με αλκοολικό διάλυμα 

Εγκαταστάσεις  υγιεινής  των  χεριών  θα  πρέπει  να  βρίσκονται όσο  το  δυνατόν

πλησιέστερα στο σημείο φροντίδας των ασθενών και τον εξοπλισμό αιμοκάθαρσης:

- Προτείνεται ένας νιπτήρας για κάθε τρεις σταθμούς αιμοκάθαρσης στην κεντρική

μονάδα και ένας νιπτήρας σε κάθε απομόνωση.

-Κατάλληλα  προϊόντα  υγιεινής  των  χεριών  (κρεμοσάπουνο,  αντιμικροβιακό

σαπούνι, χειροπετσέτες) θα πρέπει να είναι διαθέσιμα  

- Αλκοολικό διάλυμα θα πρέπει να τοποθετείται στο σημείο φροντίδας του ασθενή

(δίπλα στο κρεβάτι  ή  την  καρέκλα  αιμοκάθαρσης,  κοντά στην πόρτα  για  κάθε

δωμάτιο ασθενή, στους σταθμούς του προσωπικού, στο τροχήλατο φαρμάκων κ.α.)

2. Περιβαλλοντικός καθαρισμός.   

Η καθαριότητα στις  Μονάδες Εξωνεφρικής Κάθαρσης είναι  μεγίστης σημασίας

και απαιτείται υψηλού επιπέδου σχολαστικότητα και  συχνότητα καθαρισμού. Οι

κατευθυντήριες οδηγίες που θα πρέπει να ακολουθούνται είναι οι ακόλουθες:

 Ελαχιστοποιήστε  την  αποθήκευση  αναλωσίμων  στους  σταθμούς

αιμοκάθαρσης των ασθενών.

 Εξοπλισμός  που  επισημαίνεται  ως  «μιας  χρήσεως»,  δε  θα  πρέπει  να

υποβάλλεται σε επανεπεξεργασία.

 Κάθε  αντικείμενο  που  λαμβάνεται  από  το  σταθμό  αιμοκάθαρσης  ενός

ασθενούς πρέπει να απορρίπτεται, ή να απολυμαίνεται καταλλήλως πριν τη

επαναχρησιμοποίησή του.

 Τα μηχανήματα αιμοκάθαρσης θα πρέπει να απολυμαίνονται  εσωτερικά με

θερμική και χημική απολύμανση και να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται

εξωτερικά μετά από κάθε συνεδρία.

 Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στο καθαρισμό επιφανειών που αγγίζονται

συχνά και είναι δυνητικά μολυσμένες με αίμα των ασθενών.

Καθαρισμός κηλίδων αίματος και άλλων βιολογικών υλικών

i. Φορέστε προστατευτικά γάντια 

ii. Απομακρύνεται  τη  κηλίδα  αίματος  με  απορροφητικό  μέσο  (π.χ.

χαρτοβάμβακο)

iii. Χρησιμοποιήστε χλωρίνη αραίωσης 1:10 πάνω στην κηλίδα (10.000 ppm)

ή  αναβράζοντα  δισκία  ή  κόκκους  Χλωρίου  (διχλωροϊσοκυανουρικού
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νατρίου  ΝADCC).  Αφήστε  το  διάλυμα  να  δράσει  για  10  λεπτά  και

καθαρίστε  με  το  συνιστώμενο  από  την  Επιτροπή  Νοσοκομειακών

Λοιμώξεων απολυμαντικό. 

3. Απαραίτητοι εμβολιασμοί   

Εμβολιασμός των ασθενών έναντι:

 του ιού της Ηπατίτιδας Β (HBV) 

 του Τετάνου, Διφθερίτιδας, Κοκκύτη (μια δόση κάθε 10 χρόνια) 

 του Πνευμονιοκόκκου 

 της εποχικής γρίπης 

Απαραίτητος είναι επίσης ο έλεγχος των ασθενών κατά την πρώτη εισαγωγή στη

Μονάδα Εξωνεφρικής Κάθαρσης για φυματίωση (και οποιαδήποτε άλλη στιγμή

επί υποψίας).  Ο έλεγχος γίνεται  με δερματική δοκιμασία φυματίνης ή εξέταση

αίματος. 

 Οι  εργαζόμενοι στις  Μονάδες  Εξωνεφρικής  Κάθαρσης  πρέπει  να

εμβολιάζονται για: 

 Τέτανο, Διφθερίτιδα, Κοκκύτη 

 MMR (ιλαρά, παρωτίτιδα, ερυθρά) 

 HBV 

 εποχική γρίπη 

4. Μέτρα Προφύλαξης ανάλογα με το νόσημα  

Τα  συχνότερα  Λοιμώδη  Νοσήματα  που  συναντάμε  σε  Μονάδες  Εξωνεφρικής

Κάθαρσης

1.Αιματογενώς μεταδιδόμενα νοσήματα 

- Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσολογικής Ανεπάρκειας (HIV), Ηπατίτιδα B (HBV),

Ηπατίτιδα C (HCV).

Εξαιτίας  της  αυξημένης  πιθανότητας  επαφής  με  αιματογενώς  μεταδιδόμενα

νοσήματα,  το  προσωπικό  των  Μονάδων  Εξωνεφρικής  Κάθαρσης  πρέπει  να

λαμβάνει αυστηρά μέτρα για την προστασία των ασθενών, αλλά και των ίδιων.

Αυτά περιλαμβάνουν:

i. Χρήση Γαντιών 
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ii. Απομόνωση των HbsAg (+) ασθενών 

iii. Χρήση αποκλειστικού εξοπλισμού

2. Νοσήματα που μεταδίδονται διαμέσου της εντεροστοματικής οδού

-Σαλμονέλα, ηπατίτιδα Α (εμβολιασμός)

3. Νοσήματα που μεταδίδονται με άμεση επαφή

- Ψώρα

4. Νοσήματα   που μεταδίδονται με σταγονίδια όπως η   εποχική γρίπη  

Τα  άτομα  με  χρόνια  νεφρική  νόσο,  έχουν  αναγνωριστεί  από  τον  Παγκόσμιο

Οργανισμό Υγείας ως ομάδα υψηλού κινδύνου για την ανάπτυξη επιπλοκών της

εποχικής γρίπης. Ο ετήσιος εμβολιασμός είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για

την πρόληψή της. 

5. Νοσήματα   που μεταδίδονται με Αερογενή μεταφορά  

-Φυματίωση

Οι συχνότερες λοιμώξεις  που εμφανίζονται  σε ασθενείς  σε Μονάδες Εξωνεφρικής

Κάθαρσης είναι:

 Βακτηριαιμίες (σχετιζόμενες με τον Κεντρικό Φλεβικό Καθετήρα)

 Πνευμονίες. 

Συνιστάται ο εμβολιασμός των ασθενών για τον Πνευμονιόκοκκο. Δυστυχώς, η

χορήγηση  αντιβιοτικών  για  τη  θεραπευτική  αντιμετώπιση  της  πνευμονίας,

αυξάνει τον κίνδυνο της μικροβιακής αντοχής και της ανάπτυξης αποικισμού ή

λοίμωξης με πολυανθεκτικούς μικροοργανισμούς.

 Ουρολοιμώξεις

Μέτρα Προφύλαξης ανάλογα με το νόσημα- Είδη Προφυλάξεων

Α. Βασικές Προφυλάξεις 

Οι Βασικές Προφυλάξεις είναι ένα σύνολο πρακτικών ελέγχου των λοιμώξεων που

εφαρμόζονται  από  όλους  τους  επαγγελματίες  υγείας,  ισχύουν  για  όλους  τους

ασθενείς,  ανεξάρτητα  από  την  ύπαρξη  υποψίας  ή  επιβεβαιωμένης  λοίμωξης/

αποικισμού,  σε  οποιοδήποτε  περιβάλλον  παρέχεται  υγειονομική  περίθαλψη.

Βασίζονται  στην  αρχή  ότι  πάντα  το  αίμα,  τα  σωματικά  υγρά,  οι  εκκρίσεις,  οι

απεκκρίσεις  (εκτός  ιδρώτα),  το  μη  άθικτο  δέρμα  και  οι  βλεννογόνοι  μπορεί  να

περιέχουν μεταδοτικούς λοιμώδεις παράγοντες. 
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Είναι  σχεδιασμένες  ώστε  να  προστατεύουν  τόσο  τους  ασθενείς  όσο  και  τους

επαγγελματίες υγείας και περιλαμβάνουν:

1. Υγιεινή των χεριών

2. Προσωπικός Προστατευτικός Εξοπλισμός. 

   Περιλαμβάνει:

α)  Γάντια μη  αποστειρωμένα,  μιας  χρήσης  (από  λατέξ,  βινύλιο,  νιτρίλιο).  Θα

πρέπει να φοριούνται: 

 κατά τη φροντίδα του ασθενή. Αλλάζονται μεταξύ των ασθενών και κατά τη

μετακίνηση από μια περιοχή του σώματος σε μια άλλη, κατά τη διάρκεια της

φροντίδας στον ίδιο ασθενή. Η απομάκρυνση των γαντιών πρέπει πάντα να

ακολουθείται από την υγιεινή των χεριών.

 όταν αγγίζετε τον ιατρικό εξοπλισμό του ασθενή ή κατά το χειρισμό κλινικών

δειγμάτων.

 κατά τον καθαρισμό των σταθμών αιμοκάθαρσης ή τον καθαρισμό διαρροής

αίματος. 

Τα γάντια δεν πρέπει να πλένονται ή να απολυμαίνονται με αλκοολούχο προϊόν

και  να επαναχρησιμοποιούνται.  Γάντια  χοντρά πολλαπλών χρήσεων μπορεί  να

χρησιμοποιηθούν για τον χειρισμό και τον καθαρισμό μολυσμένου εξοπλισμού ή

επιφανειών.

β)  Προστατευτική  μπλούζα. (υγροαπωθητική,  αδιάβροχη,  αδιαφανής,

ανθεκτική και μιας χρήσης). Ενδείκνυται  για την προστασία του δέρματος

και την πρόληψη ρύπανσης των εσωτερικών ενδυμάτων κατά τη διάρκεια

δραστηριοτήτων που είναι πιθανό να προκαλέσουν εκτίναξη σταγονιδίων

αίματος, σωματικών υγρών και εκκρίσεων. 

γ) Μάσκα. Θα πρέπει να φοριέται:

 κατά την εκτέλεση διαδικασιών που μπορεί να προκαλέσουν εκτίναξη αίματος

ή άλλων βιολογικών υγρών

αν  αντιμετωπίζουν  ήπια  καταρροή  ή  βήχα  με  σκοπό  την  προστασία  των

ασθενών και των άλλων εργαζομένων.

Η μάσκα αλλάζεται όταν υγραίνεται ή είναι εμφανώς λερωμένη

Οι ασθενείς θα πρέπει πάντα να φορούν μάσκα κατά την έναρξη και τη διακοπή

της θεραπείας αιμοκάθαρσης.
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δ)  Προστασία  προσώπου  (προστατευτικά  γυαλιά,  ασπίδα  προσώπου)

απαιτείται  κατά  την  εκτέλεση  διαδικασιών  που  μπορεί  να  προκαλέσουν

εκτίναξη αίματος ή άλλων βιολογικών υγρών. Θα πρέπει να εφαρμόζουν

έτσι ώστε να επιτρέπουν επαρκή περιφερική όραση και επιτρέπουν τη ροή

του αέρα ώστε να αποτρέπεται το θάμπωμα.

Προσωπικά γυαλιά οράσεως και φακοί επαφής δεν θεωρούνται επαρκή προστασία

των ματιών. 

Σειρά ένδυσης

1. Προστατευτική ενδυμασία 

 Καλύψτε πλήρως το κορμό του 

σώματος από το λαιμό μέχρι τα 

γόνατα, από τους βραχίονες μέχρι 

τους καρπούς και τυλίξτε το πίσω 

μέρος.

 Δέστε στο πίσω μέρος του λαιμού 

και στη πλάτη.

2. Μάσκα

 Ασφαλίστε με τα κορδόνια ή τις 

ελαστικές ταινίες στη μεσότητα του

πίσω μέρους της κεφαλής και του 

λαιμού.

3. Οφθαλμική προστασία

(Γυαλιά ή ασπίδα προσώπου)

 Τοποθετήστε και προσαρμόστε στο 

πρόσωπο και στους οφθαλμούς.

4. Γάντια

 Καλύψτε το μανίκι της 

προστατευτικής ενδυμασίας στους 

καρπούς.

Τα ΜΑΠ πρέπει να απομακρύνονται αμέσως κατά την έξοδο από το χώρο εργασίας

με τρόπο που να αποτρέπεται η μόλυνση των ρούχων ή του δέρματος του χρήστη και

αλλάζουν το συντομότερο δυνατό, αν μολυνθούν με αίμα ή σωματικά υγρά.
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Σειρά αφαίρεσης

1. Γάντια

 Η εξωτερική επιφάνεια των γαντιών πρέπει να 

θεωρείται μολυσμένη.

 Πιάστε την εξωτερική επιφάνεια του γαντιού με το 

αντίθετο χέρι και αφαιρέστε.

 Κρατείστε το γάντι που αφαιρέθηκε με στο χέρι που 

έχει ακόμα γάντι.

 Τοποθετήστε τα δάκτυλα του χεριού χωρίς γάντι κάτω 

από το γάντι στο σημείο του καρπού

 Αφαιρέστε το δεύτερο γάντι τοποθετώντας το πάνω από

το πρώτο γάντι.

2. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕ ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΩΝ ΧΕΡΙΩΝ

3. Οφθαλμική προστασία

(Γυαλιά ή ασπίδα προσώπου)

 Η εξωτερική επιφάνεια της οφθαλμικής προστασίας 

πρέπει να θεωρείται μολυσμένη.

 Για να αφαιρέσετε κρατείστε από τους βραχίονες των 

γυαλιών ή τα κορδόνια.

4. Προστατευτική ενδυμασία

 Η μπροστινή εξωτερική επιφάνεια και τα μανίκια πρέπει

να θεωρούνται μολυσμένα.

 Λύστε τα κορδόνια.

 Τραβήξτε από το λαιμό και τους ώμους αγγίζοντας μόνο

το εσωτερικό της προστατευτικής ενδυμασίας.

 Γυρίστε το μέσα έξω της προστατευτικής ενδυμασίας.

5. Μάσκα 

 Η εξωτερική επιφάνεια πρέπει να θεωρείται μολυσμένη 

– ΜΗΝ ΑΓΓΙΖΕΤΕ

 Πιάστε μόνο τα κορδόνια πρώτα από κάτω και μετά από

επάνω.

6. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕ ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΩΝ ΧΕΡΙΩΝ

Όλα τα Μέσα Ατομικής Προστασίας απορρίπτονται στον ειδικό σάκο για τα

μολυσματικά.
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Β. Προφυλάξεις Επαφής

Στις  ασθένειες  που  μεταδίδονται  μέσω της  επαφής  περιλαμβάνονται:  C.  difficile,

αδενοϊός,  Εντεροϊοί.  γαστρεντερίτιδες  (από  ροταϊό,  Καμπυλοβακτηρίδιο,

Σαλμονέλλα,  Σιγκέλλα,  Υερσινίωση),  Αναπνευστικός  Συγκυτιακός  Ιός  (RSV),

Ηπατίτιδα Α, ψώρα, φθειρίαση, και πολυανθεκτικοί μικροοργανισμοί (όπως MRSA,

VRE,  Gram  αρνητικά  βακτήρια  όπως  Acinetobacter,  Klebsiella,  Pseudomonas με

αντοχή στις καρβαπενέμες, κ.α.).

Ως πολυανθεκτικοί μικροοργανισμοί ορίζονται οι μικροοργανισμοί - κυρίως βακτήρια

-  που  είναι  ανθεκτικοί  σε  πολλές  (>3)  ομάδες  αντιβιοτικών.  Το  αντιβιόγραμμα

αντανακλά  τους  μηχανισμούς  αντοχής  που  διαθέτει  ο  μικροοργανισμός.  Ο

επιπολασμός  των  πολυανθεκτικών  μικροοργανισμών  στους  χώρους  υγειονομικής

περίθαλψης,  συμπεριλαμβανομένων  των  Μονάδων  Εξωνεφρικής  Κάθαρσης,  έχει

αυξηθεί σημαντικά κατά την τελευταία δεκαετία και χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής. 

Η μετάδοση με επαφή είναι η σημαντικότερη οδός μέσω της οποίας μεταδίδονται τα

παθογόνα.  Οι  προφυλάξεις  επαφής  έχουν  στόχο  την  αποτροπή  της  διασποράς

λοιμογόνων παραγόντων, οι οποίοι μεταδίδονται με άμεση ή έμμεση επαφή με το

περιβάλλον του ασθενή. Οι μικροοργανισμοί μεταφέρονται συνήθως με τα χέρια των

εργαζομένων  υγειονομικής  περίθαλψης.  Οι  περιβαλλοντικές  επιφάνειες  μπορεί  να

μολυνθούν  και  να  χρησιμεύσουν  ως  μία  ενδιάμεση  δεξαμενή  για  τα  παθογόνα

(μετάδοση μπορεί να συμβεί όταν ένας εργαζόμενος αγγίζει την επιφάνεια και στη

συνέχεια φροντίζει τον ασθενή χωρίς να εφαρμόσει την υγιεινή των χεριών ή όταν

ένας ασθενής αγγίζει την επιφάνεια).

Οι  προφυλάξεις  Επαφής  λαμβάνονται  επιπλέον  των  Βασικών  Προφυλάξεων και

περιλαμβάνουν:

α) την τοποθέτηση του ασθενούς σε ένα μονόκλινο δωμάτιο ή με άλλο ασθενή με

λοίμωξη ή αποικισμό από τον ίδιο μικροοργανισμό. Όταν αυτό δεν είναι εφικτό, η

αιμοκάθαρση  του  ασθενή  θα  πρέπει  γίνεται  σε  ένα  σταθμό  με  όσο  το  δυνατόν

λιγότερους παρακείμενους σταθμούς (π.χ. στην άκρη της μονάδας) σε απόσταση  ≥1

μέτρο  μεταξύ  των  κρεβατιών  /  καρεκλών.  Σήμανση  που  δείχνει  ότι  ο  ασθενής

χρειάζεται Προφυλάξεις Επαφής είναι απαραίτητη. 

β) την υγιεινή των χεριών 

γ)  τη  χρήση  γαντιών  κατά  τη  φροντίδα  του  ασθενή.  Υγιεινή  των  χεριών

πραγματοποιείται πάντα μετά την αφαίρεση των γαντιών. 
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δ) τη χρήση προστατευτικής μπλούζας πριν την είσοδο στην περιοχή του ασθενή και

αφαίρεσή της την έξοδο. 

ε)  τον  περιορισμό  των  μετακινήσεων  του  ασθενή  (π.χ.  για  διαγνωστικούς  ή

θεραπευτικούς  σκοπούς).  Σε  περίπτωση  που  η  μεταφορά  είναι  απαραίτητη,

συστήνεται: 

 -το προσωπικό που εκτελεί τη μεταφορά να φορά ποδιά και γάντια μιας χρήσης, εάν

αναμένεται άμεση επαφή με τον ασθενή 

 - να ενημερώνεται το προσωπικό του τμήματος υποδοχής του ασθενή για τη λήψη

των απαραίτητων προφυλάξεων και αποφυγή της μετάδοσης. 

 -  ο  εξοπλισμός  μεταφοράς  (π.χ.  αμαξίδια,  φορεία)  θα  πρέπει  να  καθαρίζεται

σχολαστικά μετά τη χρήση. 

στ)  τον σχολαστικό καθαρισμό και  απολύμανση των περιβαλλοντικών  επιφανειών

ενώ η χρήση ξεχωριστών μηχανημάτων δεν είναι απαραίτητη. Συστήνεται:

-η  χρήση  αποκλειστικού  εξοπλισμού  (π.χ.  περιχειρίδα  αρτηριακής  πίεσης,

στηθοσκόπιο  κ.α.).  Όταν  αυτό  δεν  είναι  εφικτό,  συνιστάται  καθαρισμός  και

απολύμανση του εξοπλισμού μετά τη χρήση. 

- Ο περιορισμός της ποσότητας των αναλωσίμων στο άμεσο περιβάλλον του ασθενή.

Η λήψη περιβαλλοντικών καλλιεργειών δεν είναι απαραίτητη.

Οι ασθενείς και τα άτομα που τους συνοδεύουν, θα πρέπει να ενημερώνουν αμέσως

το  προσωπικό  αν  υπάρχουν  συμπτώματα  γαστρεντερίτιδας  (π.χ.  διάρροια,  ναυτία,

έμετος).  Η  χρήση  των  κοινόχρηστων  χώρων  της  μονάδας  από  τους  ασθενείς  με

νοσήματα μεταδίδονται με την επαφή, θα πρέπει να βασίζεται στην ικανότητά τους

να συμμορφωθούν με τις κατάλληλες πρακτικές υγιεινής των χεριών. 

Ιδιαίτερη  προσοχή  θα  πρέπει  να  δίνεται  στους  ασθενείς  που  είναι  σε  αυξημένο

κίνδυνο για μετάδοση παθογόνων βακτηρίων. Τέτοιοι ασθενείς είναι: 

 Εκείνοι που φέρουν λύσεις της συνέχειας του δέρματος. 

 Εκείνοι που έχουν ακράτεια κοπράνων ή διάρροια 
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Λοιμογόνοι  Παράγοντες  που  μεταδίδονται  με  Επαφή  και  Περίοδος

Μεταδοτικότητας

  

Λοιμογόνος Παράγοντας Περίοδος Μεταδοτικότητας 

Αδενοϊοί 
Έως 14 ημέρες από την έναρξη των 

συμπτωμάτων

Αναπνευστικός Συγκυτιακός ιός (RSV)

3-8 ημέρες από την έναρξη των συμπτωμάτων 

(τα βρέφη μπορεί να διασπείρουν τον ιό 3-4 

εβδομάδες μετά)

Γαστρεντερίτιδες από:

Καμπυλοβακτηρίδιο, Σαλμονέλλα, 

Σιγκέλλα, Υερσινίωση , 

Κολοβακτηρίδιο εντεροαιμορραγικό , 

Γιαρδίαση 

Κατά τη διάρκεια των συμπτωμάτων 

Clostridium difficile Διάρκεια της νόσου

Ροταϊός
Κατά τη διάρκεια των συμπτωμάτων και έως 2 

μέρες μετά την υποχώρησή τους 

Εντεροϊοί 

(coxsackie, echio)

7-10 ημέρες από την εκδήλωση των 

συμπτωμάτων. 

Ηπατίτιδα Α

1-2 εβδομάδες πριν την έναρξη των 

συμπτωμάτων (ίκτερος) και συνεχίζεται για 2 

εβδομάδες μετά με μέγιστο διάστημα διασποράς

του ιού το εξάμηνο 

Φθειρίαση
Έως 24 ώρες από την έναρξη αποτελεσματικής 

θεραπείας

Ψώρα
Έως 24 ώρες από την έναρξη αποτελεσματικής 

θεραπείας 

Έλεγχος και Διαχείριση ασθενών με πολυανθεκτικούς μικροοργανισμούς 

Χαρακτηριστικά ασθενών που συνδέονται με υψηλό κίνδυνο εμφάνισης αποικισμού

ή λοίμωξης με πολυανθεκτικούς μικροοργανισμούς: 

- Ηλικιωμένος ασθενής (ηλικίας> 60 ετών) 

-προηγούμενο  ιστορικό  λοίμωξης  ή  αποικισμού  με  πολυανθεκτικούς

μικροοργανισμούς 

- πρόσφατη αντιμικροβιακή θεραπεία 

- προηγούμενη νοσηλεία 
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- διανοσοκομειακό μέσο μεταφοράς ή διαβίωση σε γηροκομείο 

- μακροχρόνια αιμοκάθαρση 

- λήψη ανοσοκατασταλτικής θεραπείας 

- παρουσία βλαβών στο δέρμα (πληγές, έλκη, δερματίτιδα)

Η πρόληψη της μετάδοσης των πολυανθεκτικών μικροοργανισμών σε μία Μονάδα

Εξωνεφρικής Κάθαρσης απαιτεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για τον περιορισμό

της διασποράς, η οποία περιλαμβάνει: 

-  τη  διοικητική  υποστήριξη  με  παροχή  υλικών  πόρων  για  τη  διατήρηση  των

προγραμμάτων  ελέγχου  των  λοιμώξεων,  ικανή  στελέχωση  προσωπικού,  ύπαρξη

συστημάτων επικοινωνίας. 

-  συνεργασία  με  το  μικροβιολογικό  εργαστήριο  που  διασφαλίζει  την  έγκαιρη

ανίχνευση  και  αναφορά  των  πολυανθεκτικών  μικροοργανισμών,

συμπεριλαμβανομένων  της  αντιμικροβιακής  ευαισθησίας  και  της  μοριακής

τυποποίησής τους.

-  κατάλληλα  προγράμματα  διαχείρισης  της  χορήγησης  αντιβιοτικών  τα  οποία  θα

πρέπει να περιλαμβάνουν τον έλεγχο της χρήσης τους, καθώς και τη βέλτιστη επιλογή

φαρμάκου, δοσολογίας και διάρκεια θεραπείας. 

-  ενεργητική  επιτήρηση  με  λήψη  καλλιεργειών  (screening)  για  τον  εντοπισμό

ασθενών με αποικισμό από  πολυανθεκτικούς μικροοργανισμούς 

-  εκπαίδευση  και  κατάρτιση  των  επαγγελματιών  υγείας,  των  ασθενών  και  των

οικογενειών  τους  σχετικά  με  τις  αρχές  και  τις  πρακτικές  για  την  πρόληψη  της

μετάδοσης μολυσματικών παραγόντων 

Όταν  η  διασπορά  των  πολυανθεκτικών  μικροοργανισμών  συνεχίζεται παρά  την

τήρηση  του  Προγράμματος  Ελέγχου  Λοιμώξεων  για  Μονάδες  Εξωνεφρικής

Κάθαρσης,  θα  πρέπει  να  εξεταστεί  η  λήψη  ενισχυμένων  προφυλάξεων  ελέγχου

λοιμώξεων, με διαβούλευση με ειδικούς στον έλεγχο των λοιμώξεων (ΚΕΕΛΠΝΟ). 

Εξετάστε τα ακόλουθα: 

- τοποθέτηση του ασθενών με πολυανθεκτικά παθογόνα σε μονόκλινα δωμάτια, ή σε

συννοσηλεία σε μια καθορισμένη περιοχή 

-  ανάθεση  της  φροντίδας  των  ασθενών  αυτών,  σε  αποκλειστικό  και  καλά

εκπαιδευμένο νοσηλευτικό προσωπικό

- διακοπή νέων εισαγωγών στη μονάδα 

- χρήση μόνο αποκλειστικού εξοπλισμού 
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-  εντατικοποίηση  του  περιβαλλοντικού  καθαρισμού  της  περιοχής  φροντίδας  του

ασθενή

Ο ασθενής θα πρέπει να θεωρείται ότι δεν είναι πια αποικισμένος με πολυανθεκτικούς

μικροοργανισμούς εφόσον πληροί τα ακόλουθα κριτήρια: 

-  έχει  τρεις  διαδοχικές  αρνητικές  καλλιέργειες  με ελάχιστο χρονικό μεσοδιάστημα

μίας εβδομάδας. 

- ο ασθενής δεν λάμβανε αντιβιοτικά για τουλάχιστον δύο εβδομάδες πριν τον έλεγχο.

Γ. Προφυλάξεις Σταγονιδίων

Νοσήματα που μεταδίδονται με μεγάλα αναπνευστικά σταγονίδια είναι  η γρίπη, ο

κοκκύτης,  η παρωτίτιδα,  ο  Στρεπτόκοκκος ομάδας Α, η ερυθρά,  η διφθερίτιδα,  το

μυκόπλασμα  της  πνευμονίας,  οι  αδενοϊοί,  ο  Μηνιγγιτιδόκοκκος,  ο  Haemophilus

influenzae τύπου b.

Οι Προφυλάξεις Σταγονιδίων λαμβάνονται επιπλέον των Βασικών Προφυλάξεων και

περιλαμβάνουν τα ακόλουθα μέτρα:

 Οι ασθενείς  νοσηλεύονται σε ιδιαίτερο θάλαμο, σε συννοσηλεία ή εφαρμόζεται

χωροταξικός  διαχωρισμός  από τους  υπόλοιπους  ασθενείς  κρατώντας  απόσταση

τουλάχιστον 1 μέτρο.

 Το  προσωπικό  φορά  απλή  χειρουργική  μάσκα  όταν  πλησιάζει  τον  ασθενή  σε

απόσταση < 1 μέτρου.

Γενικές  στρατηγικές  που  πρέπει  να  εφαρμόζονται  στις  Μονάδες  Εξωνεφρικής

Κάθαρσης  ώστε  να  ελαχιστοποιείται  ο  κίνδυνος  μετάδοσης  λοιμωδών νοσημάτων

που μεταδίδονται με σταγονίδια περιλαμβάνουν: 

- τον  εντοπισμό κατά την είσοδο στη Μονάδα. Οι ασθενείς και τα άτομα που τους

συνοδεύουν,  θα  πρέπει  να  ενημερώνουν  αμέσως  το  προσωπικό  αν  υπάρχουν

συμπτώματα αναπνευστικής λοίμωξης (π.χ. βήχας, καταρροή, πυρετός), ή εξάνθημα. 

- λήψη μέτρων ατομικής προστασίας για την πρόληψη της μετάδοσης των λοιμώξεων

του αναπνευστικού. Απαραίτητες οδηγίες προς τους ασθενείς:

1. Φορέστε μάσκα

2.  Καλύψτε τη μύτη /  στόμα όταν βήχετε  ή φτερνίζεστε  με  χαρτομάντιλα τα

οποία απορρίπτετε στο πλησιέστερο δοχείο απορριμμάτων.
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3. Οι ασθενείς και οι επαγγελματίες υγείας θα πρέπει να εκτελούν την υγιεινή

των  χεριών  μετά  από  επαφή  με  αναπνευστικές  εκκρίσεις  και  μολυσμένα

αντικείμενα / υλικά

Στους  χώρους  αναμονής,  θα  πρέπει  να  τηρείται  μια  απόσταση  μεταξύ  των

συμπτωματικών και μη συμπτωματικών ασθενών .> 1 μέτρο. Μάσκα θα πρέπει να

φορά και ο συνοδός.

Λοιμογόνοι  Παράγοντες  που  μεταδίδονται  με  Σταγονίδια  και  Περίοδος

Μεταδοτικότητας

  

Λοιμογόνος Παράγοντας Περίοδος Μεταδοτικότητας 

Γρίπη

1 ημέρα πριν την έναρξη των συμπτωμάτων, μέχρι και 7 

ημέρες μετά (μπορεί να παραταθεί σε βρέφη και στους 

ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς)

Κοκκύτης Για 5 μέρες με θεραπεία, για 3 εβδομάδες χωρίς θεραπεία.

Αδενοϊοί Έως 14 ημέρες από την έναρξη των συμπτωμάτων

Παρωτίτιδα Για 9 μέρες από τη έναρξη της διόγκωσης των αδένων.

Μηνιγγιτιδόκοκκος Για 24-48 ώρες από την έναρξη αποτελεσματικής θεραπείας

Στρεπτόκοκκος ομάδας Α Για 24-48 ώρες από την έναρξη αποτελεσματικής θεραπείας 

Δ. Αερογενείς Προφυλάξεις

Στις  αερογενώς  μεταδιδόμενες  ασθένειες  περιλαμβάνονται  η  ανεμοβλογιά,  η

φυματίωση και η ιλαρά. 

Οι μικροοργανισμοί μπορεί να παραμείνουν αερομεταφερόμενοι για μακρύ χρονικό

διάστημα.  Οι  Αερογενείς  Προφυλάξεις  λαμβάνονται  επιπλέον  των  Βασικών

Προφυλάξεων και συνίσταται στα ακόλουθα μέτρα.

• Περιβάλλον νοσηλείας: Οι ασθενείς νοσηλεύονται σε δωμάτιο αρνητικής πίεσης. Αν

αυτό  δεν  είναι  εφικτό  τότε  χρησιμοποιείται  ιδιαίτερος  θάλαμος  νοσηλείας,  με

προθάλαμο και τουαλέτα.  Η πόρτα παραμένει πάντα κλειστή. Ασθενείς  με το ίδιο

νόσημα μπορούν να συν-νοσηλεύονται 

 Χρήση Μάσκας Υψηλής Αναπνευστικής προστασίας  
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Λοιμογόνοι  Παράγοντες  Αερογενώς  Μεταδιδόμενοι  και  Περίοδος

Μεταδοτικότητας

  

Λοιμογόνος Παράγοντας Περίοδος Μεταδοτικότητας 

Κοροναϊός Σοβαρού Οξέως

Αναπνευστικού Συνδρόμου

(SARS, MERS) 

Κατά τη διάρκεια των συμπτωμάτων

Ιλαρά 

1-2 ημέρες πριν την έναρξη των συμπτωμάτων (3-5 ημέρες 

πριν το εξάνθημα) και μέχρι 4 ημέρες από την έκθυση του 

εξανθήματος.

Ιός Ανεμευλογιάς/ Έρπητα 

Ζωστήρα 

2 ημέρες πριν, έως και 5 ημέρες μετά την έκθυση του 

εξανθήματος ή μέχρι οι βλάβες να σχηματίσουν εφελκίδες 

(ανοσοκατασταλμένοι ασθενείς μπορούν να παραμείνουν 

μολυσματικοί για 1 εβδομάδα ή και περισσότερο). 

Mycobacterium 

tuberculosis

Διακοπή απομόνωσης όταν ο ασθενής βρίσκεται υπό 

αποτελεσματική θεραπεία, βελτιώνεται κλινικά και 

υπάρχουν 3 αρνητικά πρωινά επιχρίσματα πτυέλων. 

5. Ορθοί χειρισμοί στον καθετήρα αιμοκάθαρσης   

6. Ορθή διαχείριση των αιχμηρών αντικειμένων, ιματισμού, και  αποβλήτων  

• Όπου είναι δυνατόν, η χρήση βελονών και άλλων αιχμηρών αντικειμένων θα

πρέπει  να  περιορίζεται  με  τη  μείωση  των  παρεμβατικών  διαδικασιών.  Ο

περιορισμός  αυτός επιτυγχάνεται με τη χρήση ειδικών συσκευών ασφαλείας. 

•  δοχεία  αιχμηρών  αντικείμενων  πρέπει  να  τοποθετούνται  όσο  το  δυνατόν

πλησιέστερα  στον  τόπο  εργασίας  και  όλα  τα  αιχμηρά  αντικείμενα,  να

απορρίπτονται εκεί. 

7. Ασφάλεια της ποιότητας του νερού στη Μονάδα Αιμοκάθαρσης  

Βασικοί Άξονες Προγράμματος Πρόληψης των Λοιμώξεων

Ένα  πρόγραμμα  πρόληψης  νοσοκομειακών  λοιμώξεων  επικεντρώνεται  σε  τρεις

τομείς: 

1. την εκπαίδευση του προσωπικού στον έλεγχο των λοιμώξεων

15



2. την επιτήρηση των λοιμώξεων 

3. τη  χρήση  των  ειδικών  Δεσμών  Ελέγχου  των  λοιμώξεων  σε  Μονάδες

Εξωνεφρικής Κάθαρσης. 

1. Εκπαίδευση και έλεγχος λοιμώξεων

Το προσωπικό σε μονάδες αιμοκάθαρσης θα πρέπει να λαμβάνει συχνή εκπαίδευση

σχετικά με τις πρακτικές πρόληψης και ελέγχου των λοιμώξεων. Οι νέοι εργαζόμενοι

θα πρέπει  να  εκπαιδεύονται  αναλόγως  πριν  αρχίσουν  να  εργάζονται  στη  μονάδα.

Απαραίτητη είναι η εκπαίδευση στην ακόλουθη θεματολογία:

- ορθή τεχνική υγιεινής των χεριών

- ορθή χρήση του προστατευτικού εξοπλισμού

-  τους  τρόπους  μετάδοσης  αιματογενώς  μεταδιδόμενων  νοσημάτων,  παθογόνων

βακτηρίων και άλλων μικροοργανισμών  

- τους Τύπους Προφυλάξεων

- ορθή διαχείριση του καθετήρα Αιμοκάθαρσης

-  κατάλληλη  μέθοδος  καθαρισμού  και  απολύμανσης  του  εξοπλισμού  και  των

περιβαλλοντικών επιφανειών

Θα πρέπει  επίσης  να  παρέχεται  κατάρτιση  και  εκπαίδευση  των  ασθενών  και  της

οικογένειας σχετικά με τις πρακτικές ελέγχου των λοιμώξεων. Απαραίτητη είναι η

εκπαίδευση στην ακόλουθη θεματολογία:

- Προσωπική υγιεινή και τεχνική υγιεινής  των χεριών 

-  Φροντίδα  του  καθετήρα  αιμοκάθαρσης  και  αναγνώριση  των  συμπτωμάτων

λοίμωξης. 

- Συνιστώμενοι εμβολιασμοί

2. Επιτήρηση των λοιμώξεων 

Η  επιτήρηση  των  λοιμώξεων  επιτρέπει  στις  Μονάδες  Υγείας  να  κατανοούν  τα

υπάρχοντα προβλήματα, να παρακολουθούν τις αλλαγές με την πάροδο του χρόνου

και  να  αξιολογούν  τα  αποτελέσματα  των  παρεμβάσεων.  Για  να  είναι  χρήσιμη  η

επιτήρηση, δεν θα πρέπει να απλά συλλέγονται οι πληροφορίες, αλλά πρέπει επίσης

να επανεξετάζονται, να αξιολογούνται και να γίνονται οι απαραίτητες παρεμβάσεις

όπου αυτό είναι απαραίτητο.
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3. Χρήση  ειδικών Δεσμών Ελέγχου των λοιμώξεων σε Μονάδες Εξωνεφρικής

Κάθαρσης.

Η  εφαρμογή  των  δεσμών  μέτρων  ελέγχου  είναι  ένας  δομημένος  τρόπος  για  τη

βελτίωση των διαδικασιών της φροντίδας και την έκβαση των ασθενών.  Είναι ένα

σύνολο τεκμηριωμένων πρακτικών -συνήθως τριών έως πέντε- που όταν εκτελούνται

συλλογικά και αξιόπιστα, έχει αποδειχθεί ότι βελτιώνουν την έκβαση των ασθενών.

Συμπερασματικά

Για τη θέσπιση ενός αποτελεσματικού προγράμματος ελέγχου λοιμώξεων θα πρέπει

να υπάρχει  ένα σαφές  μήνυμα από τη διοίκηση της  υγειονομικής  μονάδας ότι  τα

προγράμματα  αυτά  είναι  απαραίτητα  και  πως  οι  δραστηριότητες  ελέγχου  των

λοιμώξεων αποτελούν μέρος των υποχρεώσεων της μονάδας προς τους ασθενείς.  Η

αξιολόγηση των δεδομένων επιτήρησης του προγράμματος βοηθά να επικεντρωθούν

οι  προσπάθειες  αλλαγής  πολιτικής  ελέγχου  λοιμώξεων  σε  ότι  χρειάζεται  αλλαγή,

προσθέτει αξιοπιστία στις διορθωτικές ενέργειες και ενθαρρύνει τους επαγγελματίες

υγείας να συμμετέχουν ενεργά στο πρόγραμμα βελτίωσης της ποιότητας φροντίδας.
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ΥΓΕΙΝΟΜΙΚΟΣ   ΕΛΕΓΧΟΣ   ΤΟΥ   ΝΕΡΟΥ   ΚΑΙ   ΤΟΥ   ΥΓΡΟΥ   ΣΤΙΣ  

ΜΟΝΑΔΕΣ  ΧΡΟΝΙΑΣ  ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ 

Σύγχρονα  δεδομένα 

Ένας  αιμοκαθαιρόμενος  ασθενής  που  υποβάλλεται  σε  αιμοδιάλυση  3x/εβδομάδα  με  

~150 λίτρα/συνεδρία εκτίθεται   σε   23.400   λίτρα/έτος. Το   υγρό   αιμοκάθαρσης  

αποτελείται   κατά   99%   από   νερό   προερχόμενο   από   επεξεργασία   με   αντίστροφη  

ώσμωση,   ενώ   προστίθενται   και   χημικά   όπως   οξέα,   άλατα   και   διττανθρακικά.   Μία  

μέσου   μεγέθους   ΜΤΝ   παράγει   >1.000.000   λίτρα   υγρού   αιμοκάθαρσης/έτος. 

Παγκοσμίως,  παράγονται  25.000.000.000  λίτρα  υγρού  αιμοκάθαρσης  με  αποτέλεσμα                      

το   υγρό   αιμοκάθαρσης   να   αποτελεί   το   μεγαλύτερο   σε   όγκο   προϊόν   που  

χρησιμοποιείται  στην  ιατρική (Nystrand, 2008).  

Με  μόνο  μία  ημιδιαπερατή,  συνθετική  μεμβράνη  σα  φραγμό  μεταξύ  του  αίματος  του  

ασθενούς  και  του  υγρού  αιμοκάθαρσης,  η  ποιότητα  του  νερού  είναι  απαραίτητη  για  

την   παροχή   στον   ασθενή   μίας   καλής   συνεδρίας   αιμοκάθαρσης.   Συνεπώς,   το νερό 

είναι ένας κοινός παράγοντας κινδύνου για  όλους  τους  αιμοκαθαιρόμενους  ασθενείς.  

Σφάλματα  κατά  την  επεξεργασία  του  νερού  επηρεάζουν  ταυτόχρονα  το  σύνολο  των  

ασθενών   υπό   θεραπεία   σε   μία   Μονάδα   Τεχνητού   Νεφρού.   Αποτυχία   στην  

αναγνώριση   της   κακής   ποιότητας   του   νερού,   στη   σωστή   επεξεργασία νερού  

μολυσμένου  με  βακτήρια,   ενδοτοξίνες  ή   νερού   που  περιέχει  υψηλές  συγκεντρώσεις  

χημικών   ουσιών   ή   αποτυχία   αναγνώρισης   μη   αποτελεσματικής   λειτουργίας   των  

μηχανημάτων   εκθέτουν   τους   αιμοκαθαιρόμενους   ασθενείς   σε   κίνδυνο   για   βλάβη  

ακόμη  και  για  θάνατο.   

Η  χρήση  του  νερού  στην  αιμοκάθαρση 

Το   νερό   στις  ΜΤΝ   χρησιμοποιείται   κατεξοχήν   για   την   παρασκευή   των   υγρών   της  

αιμοκάθαρσης   (διαλυμάτων)   που   δημιουργούνται   με   την   ανάμειξη  

κονιορτοποιημένων  αλάτων  ή  συμπυκνωμένων  ενώσεων  ηλεκτρολυτών.  Η  παραγωγή  

γίνεται  εντός  του  οργάνου  (on-line)  ή  σε  ανεξάρτητη  περιφερειακή  μονάδα  (off-line). 

Το  ειδικά  κατεργασμένο  νερό  αποθηκεύεται  σε  δεξαμενές  έως  ότου  χρησιμοποιηθεί,  

ενώ   παράλληλα   χρησιμεύει   και   στο   ξέπλυμα   των   συσκευών   πριν   την  

επαναχρησιμοποίησή  τους.   



Παρόλο   που   το   πόσιμο   νερό   του   δικτύου   ύδρευσης   υποβάλλεται   σε   ειδική  

κατεργασία   για   την   απομάκρυνση   των   μικροβιακών   και   χημικών   κινδύνων   (π.χ.  

κροκίδωση,   καθίζηση,   φίλτρανση   και   χλωρίωση),   τα   ποιοτικά   κριτήρια   της   χρήσης  

του   για ανθρώπινη κατανάλωση  δεν   επαρκούν   για  ασφαλή   διάθεσή   του  στις  ΜΤΝ.  

Συστατικά  τα  οποία  προστίθενται  για  βελτίωση  της  ποιότητας  και  της  ασφάλειας  της  

παροχής  πόσιμου  νερού  (όπως  το  χλώριο  ή  το  φθόριο)  είναι  δυνητικά  επικίνδυνα  για  

τους  ασθενείς  που  υποβάλλονται  σε  αιμοκάθαρση. Αφενός  γιατί εκτίθενται  σε  πολύ  

μεγαλύτερες   συγκεντρώσεις   νερού   από   ότι   ο   μέσος   πληθυσμός,   αφετέρου   το   νερό  

των  υγρών  αιμοδιάλυσης  περνά  απευθείας  στην  κυκλοφορία  του  ασθενούς  χωρίς  τη  

διαμεσολάβηση  του  γαστρεντερικού  βλεννογόνου. 

 

Σχήμα   1: Τυπικό   σύστημα   επεξεργασίας   νερού   σε   μία   Μονάδα   Τεχνητού   Νεφρού.   Το  

γράμμα   «Α»   αντιπροσωπεύει   το   σημείο   όπου   πολλές   Μ.Τ.Ν.   έχουν   μία   δεύτερη   μονάδα  

αντίστροφης   όσμωσης   ή   μονάδα   απιονισμού,   μαζί   με   νεότερες   μεθόδους   όπως   UV 

ακτινοβολία.  Η  διακεκομένη  γραμμή  «Β»  υποδεικνύει  το  σημείο  όπου  το  νερό  αιμοδιάλυσης  

μπορεί   να  ανακυκλωθεί   είτε   μέσα  στη   δεξαμενή   είτε   να   επανα-τροφοδοτηθεί   στο  σύστημα  

πριν  από  τη  μονάδα  αντίστροφης  όσμωσης.  ETRF: endotoxin-retaining filter (Damasiewicz et 

al., 2012). 

 

Για  αυτό  το  λόγο  το  νερό  δικτύου  ύδρευσης  υφίσταται  περαιτέρω  επεξεργασία  από  τα 

συστήματα   επεξεργασίας   νερού   που   υφίστανται   σε   μία  Μονάδα   Τεχνητού  Νεφρού  

και   συνήθως   αποτελούνται   από   μία   μονάδα   προ-επεξεργασίας,   την   κύρια   μονάδα 



καθαρισμού   και   μία   μονάδα   περαιτέρω   καθαρισμού   προκειμένου   να   αυξηθεί   η  

ποιότητα  του  υγρού  αιμοκάθαρσης, οι  ιδιαιτερότητες  του  οποίου  εξαρτώνται  από  την  

ποιότητα  του  νερού  παροχής  (Σχήμα  1). 

Χημικοί  κίνδυνοι   

Η   παρουσία   διαφόρων   χημικών   ενώσεων   στα   υγρά   αιμοδιάλυσης   (π.χ.   ασβεστίου,  

νατρίου,  αλουμινίου,  χλωραμινών,  φθορίου,  χαλκού,  ψευδαργύρου,  θειϊκών,  νιτρικών  

ιόντων)   μπορεί   να   προκαλέσει   μια   σειρά   από   οξείες   ή   χρόνιες   παθολογικές  

καταστάσεις (Πίνακας   1).     Οι   βελτιώσεις   στην   ποιότητα   των   υδάτων   έχει  

ελαχιστοποιήσει τη συχνότητα   εμφάνισης   σοβαρής χημικής   ρύπανσης,   πράγμα   που  

σημαίνει ότι συχνά   η   συζήτηση   για   την   ποιότητα   του   νερού   αιμοδιάλυσης   αφορά  

κυρίως   τη   μικροβιακή   του   μόλυνση.   Ωστόσο,   διαλείπουσες 

αναφορές   περιστατικών   χημικής   ρύπανσης   χρησιμεύσουν ως 

μια   υπενθύμιση   των   σοβαρών   συνεπειών   που   προκαλούνται   όταν   υπάρχουν   κενά  

στην  ποιότητα  του  παρεχόμενου  νερού  αιμοδιάλυσης (Junglee, 2010).  

Πίνακας  1: Συχνοί  ρυπαντές  στο  νερό  και  κλινικές  επιπτώσεις 

Ρυπαντής Κλινικές  τοξικές  επιδράσεις 

Αλουμίνιο Εγκεφαλοπάθεια,  νεφρική  νόσος  οστών,  αναιμία 

Χλώριο  ή  χλωραμίνες Αιμολυτική  αναιμία 

Φθόριο Νεφρική  νόσος  οστών 

Ασβέστιο  ή  μαγνήσιο Σύνδρομο  «σκληρού  νερού»  (ναυτία,  έμετος,  πονοκέφαλος,  

μυϊκή  αδυναμία) 

Νιτρικά Μεθαιμοσφαιριναιμία 

Χαλκός Αιμολυτική  αναιμία 

Ψευδάργυρος Ναυτία,  έμετος,  πυρετός 

Μόλυβδος Κοιλιακός  πόνος,  μυϊκή  αδυναμία 

 

Μικροβιολογικοί  κίνδυνοι 

Μικροβιακή  μόλυνση  μπορεί  να  συμβεί  σε  κάθε  πλευρά  της  μεμβράνης  αντίστροφης  

ώσμωσης,   σαν   αποτέλεσμα   του   νερού τροφοδοσίας, ή   λόγω   μόλυνσης   του υγρού  

αιμοδιάλυσης.  Οι  υπεύθυνοι   της  ύδρευσης  ελέγχουν  πολύ  προσεκτικά   την  ποιότητα  



του  παρεχόμενου  ύδατος,  οπότε  οι  περισσότερες  περιπτώσεις  μικροβιακής  μόλυνσης  

είναι   αποτέλεσμα   ανεπαρκειών   στην   παρασκευή   και   διανομή   του   νερού  

αιμοδιάλυσης.  Η  μικροβιακή  ανάπτυξη  στη  μονάδα αντίστροφης  ώσμωσης μπορεί  να  

προκαλέσει   μικρές   ατέλειες   στη   μεμβράνη   επιτρέποντας   σε   βακτήρια   και  

πυρετογόνες   ουσίες   να   δισισδύσουν   και   να   μολύνουν   το   παραγόμενο   νερό. Η 

παραμονή  στάσιμου νερού στους  σωλήνες  σύνδεσης των  μηχανημάτων  στο  βρόγχο  

της  Μ.Τ.Ν.  αποτελεί   το  σημαντικότερο  αίτιο   βακτηριακής  ανάπτυξης  στο  σύστημα  

διανομής  νερού.  Επίσης, σημεία  σύνδεσης  και  σωλήνες  με  τυφλά  σημεία εντός  των  

μηχανημάτων   αιμοκάθαρσης   αποτελούν   σημεία   εισόδου και   ανάπτυξης  

μικροοργανισμών, που   μπορούν   να   οδηγήσουν   σε   ανάστροφη   μόλυνση   του  

συστήματος  διανομής  νερού (Lonnemann, 2004). 

Οι μικροοργανισμοί που επιβιώνουν   σε   υγρά   αιμοκάθαρσης   εκμεταλλεύονται   το 

φτωχό σε   θρεπτικά   συστατικά περιβάλλον, και   δεν   είναι   τα   τυπικά   παθογόνα   που  

εμφανίζονται   στην   κλινική   πράξη.   Η   μόλυνση   μπορεί   να   προκληθεί   από   μύκητες, 

ιούς   ή   πρωτόζωα,   αν   και   τα   βακτήρια   αποτελούν   τη   συχνότερη   αιτία   μόλυνσης 

(Πίνακας  2).  

Πίνακας  2: Βακτήρια  που  απομονώνται  συχνά  σε  υγρό  αιμοδιάλυσης (Damasiewicz et al., 

2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η   βακτηριακή   μόλυνση   των   συστημάτων   επεξεργασίας   νερού   και   διανομής   του  

μπορεί  να  οδηγήσει  σε  σχηματισμό  βιοϋμενίου (biofilm). Αυτό  αποτελεί  σημαντικό  

πρόβλημα  λόγω: 

 Acinetobacter spp. 
 Flavobacterium spp.  
 Pseudomonas spp.  
 Enterobacter cloacae  
 Serratia spp.  
 Alcaligenes spp.  
 Achromobacter spp.  
 Aeromonas spp.  
 Burkholderia cepacia  
 Vibrio spp.  
 Mycobacterium spp. (non-tuberculous)  
 Sphingomonas spp.  
 Ochrobactrum spp. 



   - επιμονής  των  βακτηρίων  σε  διάφορα  σημεία  του  συστήματος 

   - διαρκής  απελευθέρωσης  βακτηρίων  &  συστατικών  τους 

   - ανάπτυξης  αντοχής  κατά  τις  διαδικασίες  απολύμανσης 

Ο  σχηματισμός  ενός  βαθμού  βιοϋμενίου στα  συστήματα  νερού  των  Μ.Τ.Ν.  θεωρείται  

αναπόφευκτος.  Όταν  όμως  το  σχηματιζόμενο  βιοϋμένιο  έχει  φτάσει  σε  τέτοιο  βαθμό  

ώστε   η   λειτουργία   του   συστήματος   να   τίθεται   σε   κίνδυνο   από   άποψη   ιατρική   και  

τεχνική  τότε  μιλάμε  για  biofouling. Κλειδί  στην  αποφυγή  εμφάνισης  biofouling είναι  

η  ελαχιστοποίηση  εμφάνισης  βιοϋμενίου με  μείωση  των  προσφερόμενων  θρεπτικών  

ουσιών.   Επομένως, η   στρατηγική   ελέγχου   της   ανάπτυξης   των   μικροοργανισμών  

περιλαμβάνει  αφενός   το  σωστό  σχεδιασμό  και   λειτουργία  της  Μ.Τ.Ν.,  αφετέρου  τη  

συστηματική   απολύμανση   του   συστήματος   επεξεργασίας   νερού   και   των  

μηχανημάτων  αιμοδιάλυσης.   

Τα   προγράμματα   απολύμανσης   θα   πρέπει   να   σχεδιάζονται   με   τη   λογική   της  

εμπόδισης  του  βακτηριακού  πολλαπλασιασμού,  και  όχι  της  εξάλειψης  των  βακτηρίων  

όταν   αυτά   έχουν   πλέον   αναπτυχθεί   σε   ανεπίτρεπτο   βαθμό.   Με   αυτή   τη   λογική   η  

παρακολούθηση  των  επιπέδων  των  μικροβίων  και   των  ενδοτοξινών  βοηθάει  στο  να  

διαπιστωθεί  αν  το  εφαρμοζόμενο  πρόγραμμα  απολύμανσης  είναι  αποτελεσματικό  και  

δεν  αποτελεί  ένδειξη  για  το  χρόνο  διενέργειας  της  απολύμανσης.   

Κατευθυντήριες  οδηγίες  και  υγειονομικός  έλεγχος 

Από   τα   ανωτέρω   γίνεται   κατανοητό   ότι τόσο το   νερό   που   χρησιμοποιείται   για   την  

παρασκευή  του  υγρού  αιμοκάθαρσης  όσο  και  το  ίδιο  το  υγρό  αιμοδιάλυσης  πρέπει  να  

πληρούν επίσημες  συστάσεις  ποιότητας, που  αφορούν  τόσο  σε  μικροβιολογικές  όσο  

και  χημικές  παραμέτρους.   

Αρκετές πρότυπες μέθοδοι ISO υπάρχουν:  ISO  13959:2014  “Water  for  haemodialysis 

and   related   therapies”,   ISO  11663:2014  “Quality  of  dialysis   fluid   for  haemodialysis  

and   related   therapies”,   ISO 23500:2014 “Guidance   for   the   preparation   and   quality  
management   of   fluids   for   haemodialysis   and   related   therapies”,   ISO   26722:2014  

“Water   treatment   equipment   for   haemodialysis   applications   and   related   therapies”,  

ISO 13958:2014 “Concentrates for haemodialysis and related therapies”.   



Σύμφωνα με το ISO 13959:2014  “Water for haemodialysis and related therapies”, οι 

χημικές παράμετροι   που πρέπει   να   πληρούνται   στο   νερό   αιμοδιάλυσης   φαίνονται  

στον  Πίνακα  3.   

Πίνακας   3: Μέγιστα   επιτρεπτά   επίπεδα   χημικών   ουσιών   και   ιχνοστοιχείων   στο   νερό  

(Damasiewicz et al., 2012). 

 

Οι   μικροβιολογικές   παράμετροι   που   πρέπει   να   πληρούνται   τόσο   στο   νερό  

αιμοδιάλυσης   όσο   και   στο   υγρό   αιμοκάθαρσης   (απλό   ή   υπερκάθαρο)   και   αφορούν  

στην  Ολική  Μεσόφιλη  Χλωρίδα  (ΟΜΧ) και  στον  έλεγχο  των  ενδοτοξινών,  σύμφωνα  

με   τα   ISO 13959:2014 και   ISO 11663:2014 φαίνονται   στον  Πίνακα   4. Το   επίπεδο  



συναγερμού  ορίζεται  στο  50% του  μέγιστου  επιτρεπόμενου  επιπέδου,  με  εξαίρεση  το  

υπερκάθαρο υγρό  αιμοδιάλυσης.   

Πίνακας  4: Μέγιστα  επιτρεπτά  όρια  για  ΟΜΧ  και  ενδοτοξίνες  στο  υγρό  αιμοκάθαρσης,  στο  

υπερκάθαρο  υγρό  αιμοκάθαρσης  και  στο  νερό  αιμοδιάλυσης (Damasiewicz et al., 2012). 

 

 
Πρόγραμμα  δειγματοληψιών  για  μικροβιολογικό  και  χημικό  έλεγχο  της  Μ.Τ.Ν. 

Το   πρόγραμμα   δειγματοληψιών   θα   πρέπει   να   βασίζεται   στα   αποτελέσματα  

επικύρωσης  του  συστήματος  επεξεργασίας  νερού  και  στις  οδηγίες  (παρακολούθησης  

και  χρήσης)  που  παρέχονται  από  τον  κατασκευαστή  του.   

Τα  δείγματα  θα  πρέπει  να  λαμβάνονται  σε  σταθερά  χρονικά  διαστήματα  λαμβάνοντας  

υπόψη:  

 την  πολυπλοκότητα  του  συστήματος  επεξεργασίας   

 την  ύπαρξη  και  το  μέγεθος  των  δεξαμενών  αποθήκευσης  και   

 το  χρόνο  λειτουργίας  της  ΜΤΝ  

Όσον   αφορά   στη   λήψη   δειγμάτων   για   μικροβιολογική   ανάλυση   αυτή   θα   πρέπει   να  

γίνεται   μετά   την   πάροδο   τουλάχιστον   24h   από   την   απολύμανση,   ώστε   να  

αποφευχθούν   τα   ψευδώς   αρνητικά   αποτελέσματα. Όταν   η   απολύμανση   του  

συστήματος   επεξεργασίας   γίνεται   καθημερινά   η   λήψη   των   δειγμάτων   θα   πρέπει   να  

γίνεται  πριν  και  όσο  το  δυνατό  πιο  κοντά  στην  ώρα  της  απολύμανσης.  Τα  δείγματα  

από   τα   μηχανήματα   αιμοκάθαρσης   θα   πρέπει   να   συλλέγονται   πριν   από   την  

απολύμανση.   Η  συνιστώμενη  συχνότητα  δειγματοληψίας για  μικροβιολογικό  έλεγχο  

του   νερού   και   του   υγρού   αιμοκάθαρσης   σε νέα   συστήματα   είναι   μία   (1)   φορά   ανά  

εβδομάδα   έως   ότου   έχει   καθιερωθεί   ένα   μοτίβο (pattern).   Ακολούθως   απαιτείται  

δειγματοληψία  μία  (1)  φορά  ανά  μήνα.  



Ειδικότερα  όσον  αφορά  στο  υγρό  αιμοδιάλυσης  απαιτείται  μία  (1)  φορά  ανά  μήνα,  με  

εκ   περιτροπής   λήψη   από   τα   επιμέρους   μηχανήματα,   ώστε   το   σύνολο   των  

μηχανημάτων  της  μονάδας  να  έχουν  ελεγχθεί  τουλάχιστον  μία  φορά  ανά  έτος  και  σε  

κάθε  λήψη  να  λαμβάνονται   δείγματα  από  διαφορετικό  μηχάνημα.  Όσον  αφορά  στο  

υπερκάθαρο   υγρό   αιμοδιάλυσης   απαιτείται   λήψη   πριν   από   την   πρώτη   χρήση   της  

εγκατάστασης,  ώστε  να  επικυρωθεί  η  λειτουργία  της  και  στη  συνέχεια  μία  (1)  φορά  

ανά  μήνα.  Σημειώνεται  ότι  δεν  είναι  απαραίτητη  η  λήψη  δειγμάτων  εάν  στο  σύστημα  

περιλαμβάνονται  φίλτρα  κατακράτησης  βακτηριδίων  και  ενδοτοξινών  τα  οποία  έχουν  

επικυρωθεί   και   λειτουργούν   και   ελέγχονται   βάσει   των   σχετικών   οδηγιών   του  

κατασκευαστή   τους,   εκτός εάν  ο   κατασκευαστής   τους  απαιτεί   την  πραγματοποίηση  

μικροβιολογικών   αναλύσεων.   Το   υγρό   υποκατάστασης   δεν   είναι   απαραίτητο   να  

ελέγχεται εάν στο  σύστημα  περιλαμβάνονται  φίλτρα  κατακράτησης  βακτηριδίων  και  

ενδοτοξινών, τα   οποία   έχουν   επικυρωθεί   και   λειτουργούν   βάσει   των   σχετικών  

οδηγιών  του  κατασκευαστή  τους.   

Η   ελάχιστη   συχνότητα   λήψης   δειγμάτων   νερού   αιμοδιάλυσης   για   χημική   ανάλυση  

είναι   μία   φορά   ανά   έτος. Εάν   το   υγρό   αιμοδιάλυσης   παράγεται   από   νερό  

αιμοδιάλυσης  το  οποίο  καλύπτει  τις  απατήσεις  του  ISO  13959  και  από  υλικά  τα  οποία  

δεν   προκαλούν   επιπρόσθετη   χημική   επιμόλυνση,   δεν   είναι   απαραίτητος   ο  

επιπρόσθετος   έλεγχος   του   υγρού   αιμοδιάλυσης   όσον   αφορά   στις   χημικές  

παραμέτρους. Οι   συνιστώμενες   συχνότητες   δειγματοληψίας νερού   και   υγρού  

αιμοδιάλυσης   για   χημική   ανάλυση, προτεινόμενες   από   την   Ελληνική  Νεφρολογική  

Εταιρεία   (εκτός   αν   προβλέπεται   διαφορετικά   από   τα   αποτελέσματα   επικύρωσης  

λειτουργίας  του  συστήματος),  παρουσιάζονται στον  Πίνακα  5  και  6  αντίστοιχα.   



Πίνακας   5: Συνιστώμενες   συχνότητες   δειγματοληψίας νερού   αιμοδιάλυσης   για   χημικό  

έλεγχο

 

Πίνακας   6: Συνιστώμενες   συχνότητες   δειγματοληψίας υγρού αιμοδιάλυσης   για   χημικό  

έλεγχο

 

Επισημαίνεται   ότι   απαιτείται   τροποποίηση   των   προαναφερόμενων   συχνοτήτων   και  

λήψη  επιπρόσθετων  δειγμάτων  στις  περιπτώσεις:   

- αλλαγών  /  τροποποιήσεων  τμημάτων  του  συστήματος  παροχής   

- βλαβών  /  δυσλειτουργιών  τμημάτων  του  συστήματος  παροχής   

- επιδημιών 

Σε   περίπτωση   που   η   ΟΜΧ   ξεπεράσει   τα   επιτρεπτά   όρια   τότε   πρέπει   να   ληφθούν  

δείγματα   από   το   σύστημα   διανομής   νερού   ή   από   το   σύστημα   διανομής   υγρού  

αιμοκάθαρσης  και  από  τα  μηχανήματα  αιμοκάθαρσης σε  εβδομαδιαία  βάση  έως  ότου  

λάβουμε   επιτρεπτά   όρια   ΟΜΧ.   Παράλληλα   θα   πρέπει   να   αναθεωρηθούν   το  

πρόγραμμα  της  εφαρμοζόμενης απολύμανσης  και  το  πρόγραμμα  δειγματοληψιών  και  

να  εκτιμηθούν  τα  μικροβιολογικά  δεδομένα  των  3  προηγούμενων  μηνών.    

 
 



Απαιτούμενος  εξοπλισμός  για  τη  διενέργεια  της  δειγματοληψίας  

 Δοχεία   δειγματοληψίας   (περιέκτες)   αποστειρωμένα   γυάλινα   ή   πλαστικά,  

κατάλληλα   σε   όγκο   (500ml   ή   1000ml),   για   τη   λήψη   δειγμάτων   που  

προορίζονται  για  ανάλυση  ΟΜΧ.  

 Δοχεία  δειγματοληψίας  (περιέκτες)  αποστειρωμένα  και  ελεύθερα  ενδοτοξινών 

(pyrogen free) (ή  κατασκευασμένοι  από  υλικό  που  δεν  απορροφά  ενδοτοξίνες  

όπως  π.χ.  πολυστυρένιο),  κατάλληλα  σε  όγκο  (~  50ml,  εκτός  αν  καθορίζεται  

διαφορετικά   από   το   εργαστήριο   ανάλυσης) για   τη   λήψη   δειγμάτων   που  

προορίζονται  για  ανάλυση ενδοτοξινών.  

 Δοχεία   δειγματοληψίας   (περιέκτες)   γυάλινα   ή   πλαστικά,   χωρητικότητας  

τουλάχιστον   1,5   λίτρων,   κατάλληλα   για   το   είδος   του   νερού και   των 

αιτούμενων  παραμέτρων  κτλ.,  βάσει  των  αναγραφομένων  στον  Πίνακα  7 για  

τη  λήψη  δειγμάτων  που  προορίζονται  για   χημική  ανάλυση.  (για  τον  ακριβή  

καθορισμό   των   περιεκτών   /   ποσότητας   δείγματος   προηγείται   συνεννόηση  

μεταξύ  του  εργαστηρίου  και  των  υπεύθυνων  της  δειγματοληψίας).   

 Εξοπλισμός  για  επιτόπιες  μετρήσεις  (pH,  αγωγιμότητα,  υπολειπόμενο  χλώριο  

κτλ)  όργανα  και  αντιδραστήρια,  εφόσον  πρόκειται  να  γίνουν  επιτόπιες χημικές  

αναλύσεις 

 Εξοπλισμός  κατάλληλος  για  επιτόπια  διήθηση  δειγμάτων  (συσκευές  διήθησης,  

χοάνες,   φίλτρα   κτλ),   εφόσον   απαιτείται   από   τις   υπό   εξέταση   χημικές  

παραμέτρους  

 Εξοπλισμός  κατάλληλος  για  επιτόπια  οξίνιση  δειγμάτων   (σιφώνια,  οξύ  κτλ),  

εφόσον  απαιτείται  από  τις  υπό  εξέταση  χημικές  παραμέτρους  

 Γάντια  αποστειρωμένα  

 Ετικέτες, μαρκαδόροι,  δελτία  δειγματοληψίας 

 Αιθανόλη  (70%)  ή  ισοπροπανόλη  (70%) 

 Σύριγγες 

 Κιβώτια  μεταφοράς  δειγμάτων  (π.χ.  ισόθερμα  δοχεία  για  μεταφορά  δειγμάτων  

υπό  ψύξη)  και  υλικά  συσκευασίας  περιεκτών 

 Παγοκύστες,  φορητά  ψυγεία ή  ψυχόμενοι  θάλαμοι  σε  οχήματα 

 Μέσα  ατομικής  προστασίας  δειγματολήπτη 

 

 



Πίνακας   7: Απαιτήσεις   για   τη   λήψη   και   συντήρηση   δειγμάτων   που   προορίζονται   για  

χημική  ανάλυση 

 
 
Επιλογή   θέσης   λήψης   δείγματος   νερού   αιμοδιάλυσης   για   μικροβιολογικό   και  

χημικό  έλεγχο   

Τα  δείγματα  θα  πρέπει  να  λαμβάνονται  από  διάφορα  αντιπροσωπευτικά  σημεία  του  

συστήματος  διανομής.  Τα  σημεία  τα  οποία  συνήθως επιλέγονται   είναι   το  τέλος  του  

συστήματος   διανομής   του   νερού   ή   το   τελευταίο   μηχάνημα   σε   ένα   τυφλό   σύστημα  

διανομής   όπου   η   ροή   είναι   η   χαμηλότερη   ή   σε   οποιοδήποτε   τυφλό   σημείο   του  

δικτύου  διανομής  του  νερού,  Ενδεικτικά  αναφέρονται:   

 Δεξαμενές   Αποθήκευσης σε   σύστημα   άμεσης   τροφοδοσίας:   ο   έλεγχος   του  

νερού   διενεργείται   με   λήψη   δείγματος   στην   1η   έξοδο   του   συστήματος  

διανομής.   

 Δεξαμενές   Αποθήκευσης   σε   σύστημα   έμμεσης   τροφοδοσίας (ή   όταν  

διενεργείται   άμεσος   έλεγχος   της   δεξαμενής   σε   περίπτωση   προβλήματος): 

λαμβάνονται  δείγματα  από  την  έξοδο  της  δεξαμενής.  

 Σύστημα  Διανομής:  λαμβάνονται  δείγματα  από  



- την  τελευταία  έξοδο  του  συστήματος  διανομής  

- τις  εξόδους  που  τροφοδοτούν  επαναχρησιμοποιούμενο  εξοπλισμό   

- τις  εξόδους  που  τροφοδοτούν  τις  δεξαμενές  ανάμιξης  συμπυκνωμένων  

διττανθρακικών  διαλυμάτων   

- τις  δεξαμενές  ανάμιξης  συμπυκνωμένων  διττανθρακικών  διαλυμάτων  

Επιλογή   θέσης   λήψης   δείγματος   υγρού αιμοδιάλυσης   για   μικροβιολογικό   και  
χημικό  έλεγχο 

Η   λήψη   των   δειγμάτων   διενεργείται   από   καθορισμένες   θέσεις   λήψης   της  

εγκατάστασης:   

 Στη   γραμμή   εισόδου   του   υγρού   αιμοδιάλυσης   στο   μηχάνημα   αιμοκάθαρσης  

(φίλτρα)  ή   

 Στην   έξοδο   του   υγρού   αιμοδιάλυσης   από   το   μηχάνημα   αιμοκάθαρσης  

(φίλτρα)  ή   

 Στη  γραμμή  εξόδου  του  υγρού  αιμοδιάλυσης  από  το  μηχάνημα  αιμοκάθαρσης  

(φίλτρα)   

Τρόπος   δειγματοληψίας   για   λήψη   νερού   ή   υγρού   αιμοδιάλυσης   για   χημική  

ανάλυση 

Αφήνετε   αρκετό   νερό   (200-500ml)   να   τρέξει   (χρόνος:   ~   60sec.) πριν   τη   λήψη   του  

δείγματος.  Ξεπλένεται  καλά  ο  περιέκτης  τρεις  (3)  φορές  και  γεμίζεται  μέχρι  το  στόμιο  

εκτός  αν  προβλέπεται  αλλιώς  από  τη  μέθοδο  της  προς  ανάλυση  παραμέτρου  (κατόπιν  

οδηγιών  από  το  εργαστήριο  ανάλυσης).   

Μην  ξεπλένετε  τον  περιέκτη  εάν  περιέχει  ήδη  κάποια  συντηρητική  ουσία  (βλ.  Πίνακα 

7 – Μέθοδος  συντήρησης). 

Τρόπος   δειγματοληψίας   για   λήψη   νερού   αιμοδιάλυσης   για   μικροβιολογική 
ανάλυση 

Πριν  τη  λήψη  του  δείγματος  απολυμαίνετε  το  εσωτερικό  των  εξόδων  – ειδικά  στην  

περίπτωση   που   δεν   υπάρχει   άμεση   σύνδεση   με   μηχάνημα   αιμοκάθαρσης.   Για   την  

απολύμανση   χρησιμοποιείται   70%  αιθανόλη  ή   ισοπροπανόλη   ή  μία  αποστειρωμένη  

γάζα  εμβαπτισμένη  σε  αλκοόλη. Ο  χρόνος  έκθεσης  πρέπει  να  είναι  >15  sec.   



 Αφήνετε  αρκετό  νερό  (200-500ml)  να  τρέξει  (χρόνος:  ~  60sec.)   

 Λαμβάνετε  το  δείγμα  υπό  άσηπτες  συνθήκες   

Εναλλακτικά  αποσυνδέστε  τις  σωληνώσεις  από  τη  βρύση  και  αφήστε  τις  βρύσες  να  

εκπλυθούν  για  2  έως  3 min  πριν  την  άσηπτη  λήψη  του  δείγματος.   

Τα  δείγματα  θα  πρέπει  να  λαμβάνονται  χωρίς  να  υπάρχει  ταυτόχρονη  άμεση  επαφή  

με   τη βρύση,   καθώς   οποιαδήποτε   μετακίνηση   της   βαλβίδας   μπορεί   να   παρασύρει  

βιοφίλμ.   

Εάν  το  σύστημα  επεξεργασίας  διαθέτει  ειδικά  σχεδιασμένες  θέσεις  δειγματοληψίας:  

- Αφήνετε   το   νερό   να   τρέξει   για   τουλάχιστον   60sec,   πριν   τη   λήψη   του  

δείγματος   

- Απολυμάνετε   τη θέση   λήψης   με   αποστειρωμένη   γάζα   εμβαπτισμένη   με  

αλκοόλη.   Η   λήψη   του   δείγματος   θα   πρέπει   να   γίνει   όταν   δεν   υπάρχουν  

υπολείμματα  απολυμαντικού   

- Λαμβάνετε το  δείγμα  υπό  άσηπτες  συνθήκες   

Τρόπος   δειγματοληψίας   για   λήψη   υγρού αιμοδιάλυσης   για   μικροβιολογική 
ανάλυση 

Όταν   το   σύστημα   διανομής   του   υγρού   διαθέτει   καθορισμένες   θέσεις   λήψης   στις  

οποίες   η   λήψη   μπορεί   να   γίνει   με   χρήση   σύριγγας,   για   τη   λήψη   του   δείγματος  

ακολουθούνται  τα  ακόλουθα:   

- Απολυμάνετε   τη   θέση   λήψης με   χρήση   αλκοόλης   και   αφήστε   να   την   να  

στεγνώσει   

- Χρησιμοποιείστε   μία   αποστειρωμένη   σύριγγα   30ml   και   αναρροφήστε  

ποσότητα  υγρού  από  μέσα  προς  τα  έξω  και  αντίστροφα  στη  θέση  λήψης   

- Απορρίψτε  τη  σύριγγα  την  οποία  χρησιμοποιήσατε   

- Χρησιμοποιείστε   μία   νέα   αποστειρωμένη   σύριγγα   και   κάνετε   λήψη   τις  

απαιτούμενης  ποσότητας  του  δείγματος   

Για  θέσεις  λήψης  που  διαθέτουν  διάφραγμα  (septum)  η  χρήση  της  2ης  σύριγγας  δεν  

είναι   απαραίτητη. Εναλλακτικά,   όταν   το   μηχάνημα   αιμοκάθαρσης   το   επιτρέπει,  

λαμβάνεται  δείγμα, υπό  άσηπτες  συνθήκες,  αμέσως  μετά  το  μηχάνημα  αιμοκάθαρσης  



(φίλτρα)   με   αποσύνδεση   του   συνδέσμου   εκροής   εκπλύματος.   Πριν   τη   λήψη   του  

δείγματος,  πρέπει  να  γίνεται  έκπλυση  (ξέπλυμα)  για  30  έως  60  sec. 

 
Σήμανση  – ταυτοποίηση  του  δείγματος   

Ο   περιέκτης   επισημαίνεται   με   ετικέτα   στην   οποία   αναγράφονται   τα   ακόλουθα  

στοιχεία:   

 Μοναδικό  αριθμό  ταυτοποίησης  δείγματος   

 Ημερομηνία  και  ώρα  λήψης  δείγματος   

 Αρχή  δειγματοληψίας   

 Αρχικά  του  δειγματολήπτη   

Προσοχή  θα  πρέπει  να  δοθεί  ώστε  ο  αριθμός  δείγματος  που  αναφέρεται  στην  ετικέτα  

να   ταυτοποιείται   με   τον   αριθμό   που   αναγράφεται   στο   αντίστοιχο   δελτίο  

δειγματοληψίας. 

 
Αποστολή  – Μεταφορά  του  δείγματος  στο  εργαστήριο  ανάλυσης   
  
Τα   δείγματα   πρέπει   να   προστατεύονται   από   το   φως   του   ήλιου   και   την   υπερβολική  

θερμότητα, γι΄αυτό  τοποθετούνται  με  ασφάλεια  σε  ισόθερμα  δοχεία  υπό  ψύξη  και  η  

επιθυμητή  θερμοκρασία  (5±3)  ºC  επιτυγχάνεται  με  την  τοποθέτηση  παγοκύστεων. 

Οι  παγοκύστες  δεν  τοποθετούνται  σε  άμεση  επαφή  με  τον  περιέκτη.  Για  τον  σκοπό  

αυτόν,   τοποθετούνται   ανάμεσα   στον   περιέκτη   και   τις   παγοκύστες   προστατευτικά  

φύλλα   πλαστικού   με   αεροκυψέλες,   ή   φύλλα   χαρτιού   (π.χ.   από   εφημερίδα).   Επίσης,  

σημαντικό   ρόλο   παίζει   ο   σωστός   υπολογισμός   της   ποσότητας   των   παγοκύστεων  

σύμφωνα   με   τον   αριθμό   των   δειγμάτων,   τον   συνολικό   όγκο   καθώς   και   την   αρχική  

τους   θερμοκρασία. Οι   παγοκύστες   πρέπει   να   αποτελούν   min 10%   του   συνολικού  

όγκου  του  ψυγείου   και  να  είναι  κατεψυγμένες (min -18  °C  για  24  ώρες)  προκειμένου  

να   χρησιμοποιηθούν   για   την   κάλυψη   της   βάσης   (και,   ει   δυνατόν, των   πλαϊνών  

πλευρών)  του  ψυγείου.  

Ο  χρόνος  που  μεσολαβεί  από  τη  δειγματοληψία  μέχρι  την  ανάλυση  του  δείγματος  στο  

εργαστήριο   πρέπει   να   είναι   όσο   το   δυνατόν   συντομότερος.   Ιδανικά   η   ανάλυση   θα  

πρέπει   να   ξεκινήσει   εντός   4h από   την   ώρα   της   δειγματοληψίας, διαφορετικά   η  



ανάλυση   πρέπει   να   γίνει   το   αργότερο   εντός   24   ωρών   από   την   ώρα   της  

δειγματοληψίας. Κατάλληλα   προς   ανάλυση   δείγματα   θεωρούνται   αυτά   τα   οποία  

καθόλη  αυτή  τη  χρονική  περίοδο  διατηρήθηκαν  σε  σωστές  συνθήκες  ψύξης   (5±3)  ºC.  

Τα  δείγματα  που  προορίζονται   για  ανάλυση  ενδοτοξινών  αν  δεν  αναλυθούν  άμεσα,  

διατηρούνται  σε  συνθήκες  ψύξης  έως  24h. 

Οι   μέγιστοι χρόνοι   συντήρησης   των   δειγμάτων   (συμπεριλαμβανομένου   του   χρόνου  

μεταφοράς)  για  χημική  ανάλυση  παρουσιάζονται  στον  Πίνακα  7. 
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ȃȃȠȠȚȚȫȫșșȦȦ  ĮĮııĳĳĮĮȜȜȒȒȢȢ  ııĲĲȘȘ  įįȚȚȐȐȡȡțțİİȚȚĮĮ  ĲĲȘȘȢȢ  ııȣȣȞȞİİįįȡȡȓȓĮĮȢȢ  ĮĮȚȚȝȝȠȠțțȐȐșșĮĮȡȡııȘȘȢȢ  

ȈȈĮĮȟȟȚȚȫȫȞȞȘȘȢȢ  ǻǻȘȘȝȝȒȒĲĲȡȡȘȘȢȢ  

ȆȡȩİįȡȠȢ ȃİĳȡȠʌĮșȫȞ ȃ. ȁȑıȕȠȣ 
 
ȀĮȜȘȝȑȡĮ ıĮȢ, 
 
ĬĮ ȒșİȜĮ ȞĮ İȣȤĮȡȚıĲȒıȦ ĲȠ ǻ.Ȉ. ĲȘȢ ǼȜȜȘȞȚțȒȢ ȃİĳȡȠȜȠȖȚțȒȢ ǼĲĮȚȡİȓĮȢ 
ȃȠıȘȜİȣĲȫȞ țĮȚ ĲȘȞ  ȅȡȖĮȞȦĲȚțȒ ǼʌȚĲȡȠʌȒ ĲȘȢ 28ȘȢ ǾȝİȡȓįĮȢ,  ȖȚĮ ĲȘȞ İȣȖİȞȚțȒ 
ʌȡȩıțȜȘıȘ, ȞĮ ıȣȝȝİĲȑȤȦ ıĲȠ İʌȚıĲȘȝȠȞȚțȩ ʌȡȩȖȡĮȝȝĮ  țĮȚ ȞĮ ȝȠȚȡĮıĲȫ ȝĮȗȓ ıĮȢ 
ĲȚȢ İȝʌİȚȡȓİȢ ȝȠȣ țĮȚ ĲĮ ıȣȞĮȚıșȒȝĮĲȐ ȝȠȣ, țĮĲȐ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ĲȘȢ ıȣȞİįȡȓĮȢ ĲȘȢ 
ĮȚȝȠțȐșĮȡıȘȢ.. 
ȅȞȠȝȐȗȠȝĮȚ  ȈĮȟȚȫȞȘȢ ǻȘȝȒĲȡȚȠȢ, İȓȝĮȚ ĮıșİȞȒȢ ȝİ ȋȡȩȞȚĮ ȃİĳȡȚțȒ ȃȩıȠ ĲİȜȚțȠȪ 
ıĲĮįȓȠȣ, ȣʌȠȕȐȜȜȠȝĮȚ ıİ ĮȚȝȠțȐșĮȡıȘ ĲȡİȓȢ ĳȠȡȑȢ ĲȘȞ İȕįȠȝȐįĮ ıĲȘȞ ȂȠȞȐįĮ 
ȉİȤȞȘĲȠȪ ȃİĳȡȠȪ  ĲȠȣ ī, ȃȠıȠțȠȝİȓȠȣ  ȂȣĲȚȜȒȞȘȢ  țĮȚ İȓȝĮȚ Ƞ ʌȡȩİįȡȠȢ ĲȦȞ 
ȃİĳȡȠʌĮșȫȞ ĲȘȢ ȃȒıȠȣ ȁȑıȕȠȣ.  

ǼȓȞĮȚ ȝİȖȐȜȘ ȝȠȣ ȤĮȡȐ țĮȚ ĲȚȝȒ ʌȠȣ ȕȡȓıțȠȝĮȚ İįȫ, ȝİĲĮĳȑȡȠȞĲĮȢ ĲȠȣȢ ȤĮȚȡİĲȚıȝȠȪȢ 
ĲȦȞ ȝİȜȫȞ  ȝĮȢ, ĮȜȜȐ  țĮȚ ĲȠȣ ȃȠıȘȜİȣĲȚțȠȪ țĮȚ ǿĮĲȡȚțȠȪ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ ĲȘȢ Ȃȉȃ. 
ĲȠȣ ȃȠıȠțȠȝİȓȠȣ ȂȣĲȚȜȒȞȘȢ. 

ȆȡȚȞ ıĮȢ ʌȦ ȖȚĮ ĲȠ ĮȞ ȞȠȚȫșȦ Ȓ ȩȤȚ ĮıĳĮȜȒȢ țĮĲȐ ĲȘȞ ĮȚȝȠțȐșĮȡıȘ, șȑȜȦ ȞĮ 
ȝȠȚȡĮıĲȫ ȝĮȗȓ ıĮȢ ĲȘȞ ʌȡȠıȦʌȚțȒ ȝȠȣ İȝʌİȚȡȓĮ ıĲȠ țȩıȝȠ ĲȘȢ ĮȚȝȠțȐșĮȡıȘȢ. 

ǹʌȩ  ĲȩĲİ ʌȠȣ șȣȝȐȝĮȚ ĲȠȞ İĮȣĲȩ ȝȠȣ, ĲȠȞ șȣȝȐȝĮȚ ȝȑıĮ ıİ șȐȜĮȝȠ ȞȠıȠțȠȝİȓȠȣ, ıİ 
ĮȓșȠȣıĮ ȤİȚȡȠȣȡȖİȓȠȣ, ȝİ ĲȘ ȝİȖȐȜȘ ıĲȡȠȖȖȣȜȒ ȜȐȝʌĮ ȝİ ĲĮ ʌȠȜȜȐ ĳȫĲĮ İʌȐȞȦ Įʌȩ 
ĲȠ țİĳȐȜȚ ȝȠȣ, ʌȡȚȞ țȜİȓıȦ ĲĮ ȝȐĲȚĮ ȝȠȣ țȐșİ ĳȠȡȐ, ʌȠȣ ȤȡİȚĮȗȩĲĮȞ ȞĮ ʌȐȡȦ 
ȞȐȡțȦıȘ.  

ȄȪʌȞȘıĮ ʌȠȜȜȐ ȤȡȩȞȚĮ ȝİĲȐ. (ĮȣĲȩ șȣȝȐȝĮȚ Įʌȩ ʌĮȚįȓ ȑȞĲȠȞĮ) țĮȚ ȑĳĲĮıİ İʌȚĲȑȜȠȣȢ 
ȖȚĮ ȝȑȞĮ Ș ȫȡĮ ȞĮ ȝʌȦ ıĲȠ ȝȣıĲȚțȩ țĮȚ ĲȡȠȝĮțĲȚțȩ ȤȫȡȠ ĲȘȢ ĮȚȝȠțȐșĮȡıȘȢ. 

ǲĲıȚ ʌȓıĲİȣĮ, įȘȜĮįȒ, ʌȦȢ ȩĲĮȞ ʌİȡȐıȦ ĮȣĲȒ ĲȘȞ ʌȩȡĲĮ ʌȠȣ ĮȞȠȓȖİȚ Įʌ’ ȑȟȦ ȖȚĮ ȞĮ 
ȝʌİȚȢ, ĮȜȜȐ įȪıțȠȜĮ ȟİțȜİȚįȫȞİȚ ʌȡȠȢ ĲĮ ȑȟȦ, Ș ȗȦȒ  ĲİȜİȚȫȞİȚ, ĮȡȤȓȗİȚ Ƞ 
țĮĲȒĳȠȡȠȢ, Ƞ ʌȩȞȠȢ țĮȚ Ș șȜȓȥȘ. 

īȚĮ ȝȑȞĮ Ƞ ȤȡȩȞȠȢ ıĲĮȝȐĲȘıİ ıĲȚȢ 20/3/2014,  ȩĲĮȞ ȝȠȣ ȑȖȚȞİ țĮȚ Ș ĮȞĮțȠȓȞȦıȘ ȩĲȚ 
ĮȞȒțȦ țĮȚ İȖȫ İʌȓıȘȝĮ ıĲȠ țȜĮȝʌ ĲȦȞ ĮȚȝȠțĮșĮȚȡȩȝİȞȦȞ!  

ȆİȡȓİȡȖĮ țĮȚ țȣȡȓȦȢ ĮȡȞȘĲȚțȐ ıȣȞĮȚıșȒȝĮĲĮ ȖȑȝȚıĮȞ ĲȠ ȝȣĮȜȩ ȝȠȣ țĮȚ ĲȘȞ ȥȣȤȒ  
ȝȠȣ.  ȅȚ  ȝȑȡİȢ țĮȚ ȠȚ ȫȡİȢ ȝȑȤȡȚ ȞĮ ıȣȞįİșȫ ĳȐȞȘțĮȞ ĮĲİȜİȓȦĲİȢ țĮȚ ȝĮȡĲȣȡȚțȑȢ.  

ȂȑȤȡȚȚȚȚȚȚ........ʌȠȣ ıȣȞįȑșȘțĮ. 

(ǻİȞ șĮ ĮȞĮĳȑȡȦ ĲȘȞ ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘ ĲȘȢ ȠȚțȠȖİȞİȓĮȢ ȝȠȣ Įʌȩ ĲȩĲİ ȝȑȤȡȚ ıȒȝİȡĮ, įİȞ 
İȓȞĮȚ İʌȓ ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ, ĮȜȜȐ ȣʌȒȡȟİ ȂİȖĮȜİȚȫįȘȢ.) 

ĬĮ ıĮȢ ȝȚȜȒıȦ ȖȚĮ ĲȠ įİȪĲİȡȠ ıʌȓĲȚ ȝȠȣ ĲȘ Ȃȉȃ. 
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Ǿ ıȣıĲȘȝĮĲȚțȒ țĮȚ ȝİȖȐȜȘ ȕȠȒșİȚĮ Ȓȡșİ Įʌȩ ĲȠ ȞȠıȘȜİȣĲȚțȩ ʌȡȠıȦʌȚțȩ ĲȘȢ 
ȝȠȞȐįĮȢ, ȖȚĮ ȞĮ ȟİʌİȡȐıȦ ĲȠȣȢ ĳȩȕȠȣȢ ȝȠȣ, țĮȚ ĲȚȢ ĮȞȘıȣȤȓİȢ ȝȠȣ țĮȚ ȞĮ ĮʌĮȞĲȒıȦ 
ıİ ʌȠȜȜȐ İȡȦĲȒȝĮĲȐ ȝȠȣ. ȀȐșİ ȝȑȡĮ ʌȠȣ ʌİȡȞȠȪıİ ȑȞȚȦșĮ țĮȚ ʌȚȠ țĮȜȐ. 

ȄȑȡİĲİ...Ș ĮȚȝȠțȐșĮȡıȘ İȓȞĮȚ ȝȚĮ ʌĮȡİȟȘȖȘȝȑȞȘ șİȡĮʌİȓĮ. ȀȐʌȠĲİ ʌȡȚȞ ȤȡȩȞȚĮ 
ȖȚȞȩĲĮȞ ȝİ ȝȘȤĮȞȒȝĮĲĮ ʌĮȜĮȚȐȢ ĲİȤȞȠȜȠȖȓĮȢ, ȐȜȜĮ ȣȜȚțȐ țĮȚ ĳȓȜĲȡĮ  țĮȚ ʌȠȜȜȑȢ 
ʌȠȜȜȑȢ ȫȡİȢ …ȉİȜȚțȐ ĲĮ ʌȡȐȖȝĮĲĮ įİȞ İȓȞĮȚ țĮȚ ĲȩıȠ ĲȡĮȖȚțȐ !!!, įȚȩĲȚ… 

ȈȒȝİȡĮ ȝİ ĲȘ ȞȑĮ ĲİȤȞȠȜȠȖȓĮ ıİ ȩȜĮ ĲĮ İʌȓʌİįĮ, Ș ĮȚȝȠțȐșĮȡıȘ İȓȞĮȚ ȜȚȖȩĲİȡȠ 
İʌȫįȣȞȘ, ȠȚ ȫȡİȢ İȓȞĮȚ ȜȚȖȩĲİȡİȢ ĮȜȜȐ ĲȠ ıȘȝĮȞĲȚțȩĲİȡȠ  ʌİȡȚııȩĲİȡȠ ȐȞİĲȘ țĮȚ 
ĮıĳĮȜȒȢ.. 

ǻİȞ İȓȝĮȚ İȣĲȣȤȒȢ ʌȠȣ  țȐȞȦ ĮȚȝȠțȐșĮȡıȘ, ĮȜȜȐ İȓȝĮȚ  ȩȝȦȢ ĲȣȤİȡȩȢ, ʌȠȣ Ș 
șİȡĮʌİȓĮ  ȝȠȣ ʌȡȠıĳȑȡİȚ ȝȚĮ ĳȣıȚȠȜȠȖȚțȒ ȗȦȒ,  ĮʌȠȜĮȝȕȐȞȦ ĲȘȞ țĮșȘȝİȡȚȞȩĲȘĲĮ, 
țĮȚ ıȤİįȚȐȗȦ ĲȠ ȝȑȜȜȠȞ ȝȠȣ, ȝİ ĲȠ ȩȞİȚȡȠ ĲȘȢ ȂİĲĮȝȩıȤİȣıȘȢ. 

ĬȜȓȕȠȝĮȚ țĮȚ ȣʌȠĳȑȡȦ ʌȠȣ ȣʌȠȕȐȜȜȠȝĮȚ ȝȑȡĮ ʌĮȡȐ ȝȑȡĮ  ıİ ĲȡȪʌȘȝĮ țĮȚ ȩĲȚ ȐȜȜĮ 
İʌȚĳȑȡİȚ Ș ĮȚȝȠțȐșĮȡıȘ. 

ȋĮȓȡȠȝĮȚ  ȩȝȦȢ ʌȠȣ ȝʌȠȡȫ ȞĮ ĮȖțĮȜȚȐȗȦ, ȞĮ ȝȚȜȐȦ , ȞĮ ĮțȠȪȦ, ȞĮ ȕȜȑʌȦ ȞĮ 
ȝİȖĮȜȫȞİȚ, ȞĮ ȥȚȜȫȞİȚ  țĮȚ ȞĮ țĮȝĮȡȫȞȦ  ĲȠ 15 ȤȡȩȞȦȞ ʌĮȜȚțȐȡȚ ȝȠȣ. 

ȋĮȓȡȠȝĮȚ ʌȠȣ ĮʌȠȜĮȝȕȐȞȦ ĲȘ ȗİıĲĮıȚȐ țĮȚ ĲȘȞ ĮȖȐʌȘ ĲȘȢ ȠȚțȠȖİȞİȓĮȢ ȝȠȣ, ʌĮȡȐ ĲȠȣ 
ȩĲȚ ȟȑȡȦ ȩĲȚ ıĲİȞȠȤȦȡȚȠȪȞĲĮȚ țĮȚ ĮȞȘıȣȤȠȪȞ ȖȚĮ ȝȑȞĮ. 

  ĬĮ ȒșİȜĮ ʌȠȜȪ, ȞĮ ȤȫıȦ ĲȠ țİĳȐȜȚ ȝȠȣ țȐĲȦ Įʌȩ ȝȚĮ ȕȡȪıȘ țĮȚ ȞĮ ʌȚȫ Ȟİȡȩ  ȝȑȤȡȚ 
ȞĮ ıĲİȡȑȥİȚ. 

 ǵȝȦȢ ȤĮȓȡȠȝĮȚ ʌȠȣ  ȝʌȠȡȫ ȞĮ ĮʌȠȜĮȝȕȐȞȦ ĲȘȞ ȡȠȣĲȓȞĮ ĲȘȢ țĮșȘȝİȡȚȞȩĲȘĲĮȢ, ȞĮ 
țȠȜȣȝʌȐȦ ıĲĮ ȖĮȜĮȗȠʌȡȐıȚȞĮ ȞİȡȐ  ĲȠȣ ǹȚȖĮȓȠȣ, ȞĮ ĲȡȑȤȦ, ȞĮ ĮȞİȕĮȓȞȦ ıĲĮ 
ȩȝȠȡĳĮ ȥȘȜȐ ȕȠȣȞȐ ĲȠȣ ȞȘıȚȠȪ ȝȠȣ țĮȚ ȞĮ ʌİȡȚįȚĮȕĮȓȞȦ ıĲĮ ıĲİȞȐ ʌȑĲȡȚȞĮ 
ȝȠȞȠʌȐĲȚĮ ĲȠȣ ȂȩȜȣȕȠȣ țĮȚ ĲȘȢ ǹȖȚȐıȠȣ. 

ǼʌȚșȣȝȫ ȝİ ȩȜȘ ȝȠȣ ĲȘȞ ȥȣȤȒ, ȞĮ “ĮıİȜȖȒıȦ “ȝİ ȑȞĮ țȠȣĲȐȜȚ, İʌȐȞȦ ıİ ȑȞĮ 
ȠȜȩțȜȘȡȠ țĮȡʌȠȪȗȚ. 

 XĮȓȡȠȝĮȚ ȝİ ĲȚȢ ȝȚțȡȑȢ țĮșȘȝİȡȚȞȑȢ ĮʌȠȜĮȪıİȚȢ, ʌȠȣ  ȤȡȦȝĮĲȓȗȠȣȞ ĲȘ ȗȦȒ ȝȠȣ țĮȚ 
ĲȘȞ țȐȞȠȣȞ  ȜȓȖȠ ʌȚȠ İȞįȚĮĳȑȡȠȣıĮ. 

ǻİ șȑȜȦ ȞĮ ıĮȢ țȠȣȡȐıȦ ȐȜȜȠ ȝİ ĲȘȞ İȝʌİȚȡȓĮ ȝȠȣ țĮȚ șȑȜȦ ȞĮ ıĮȢ ʌȦ ĲȠ ȜȩȖȠ ʌȠȣ 
İȓȝĮȚ İįȫ. 

Ȃİ ȡȦĲȒıĮĲİ ȞĮ ıĮȢ ʌȫ ĮȞ: ȃȚȫșȦ ĮıĳĮȜȒȢ ıĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ĲȘȢ șİȡĮʌİȓĮȢ ȝȠȣ ? 

ȂȠȞȐįĮ ȉİȤȞȘĲȠȪ ȃİĳȡȠȪ,ȁȒȝȞȠȣ, ȀĮȡʌİȞȘıȓȠȣ, ǱȡĲĮȢ, ǹȖȡȚȞȓȠȣ, ȂȣĲȚȜȒȞȘȢ… 
ǵȜİȢ țĮĲȐ ĲȘȞ ȐʌȠȥȒ ȝȠȣ  ȑȤȠȣȞ ȑȞĮ țȠȚȞȩ ȖȞȫȡȚıȝĮ. 

“Ǿ ȗȦȒ ȝĮȢ İȟĮȡĲȐĲĮȚ Įʌȩ ȑȞĮ ȝȘȤȐȞȘȝĮ ĮȚȝȠțȐșĮȡıȘȢ,  țĮȚ İȓȞĮȚ ıĲĮ ȤȑȡȚĮ 
ĲȠȣ ȃȠıȘȜİȣĲȚțȠȪ ȆȡȠıȦʌȚțȠȪ, ʌȩıȠ țĮȜȐ ȟȑȡİȚ ȞĮ ĲȠ țȠȣȝĮȞĲȐȡİȚ.” 

ȃĮȚ. Ƞ ʌȡȫĲȠȢ țĮȚ țȪȡȚȠȢ ʌĮȡȐȖȠȞĲĮȢ ȖȚĮ ȞĮ ĮȚıșȐȞİıĮȚ ĮıĳĮȜȒȢ ıĲȠ ȝȘȤȐȞȘȝĮ, 
İȓȞĮȚ ĲȠ ȃȠıȘȜİȣĲȚțȩ ȆȡȠıȦʌȚțȩ, ĮȢ ȝİ ıȣȖȤȦȡȑıȠȣȞ  țĮȚ ȞĮ ȝȠȣ ĲȠ İʌȚĲȡȑȥȠȣȞ ȠȚ 
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ȖȚĮĲȡȠȓ, ĲȠȣȢ ĮȖĮʌȐȦ, ĲȠȣȢ ȤȡȦıĲȐȦ ʌȠȜȜȐ, ĮȜȜȐ Ș įȚİțʌİȡĮȓȦıȘ ĲȘȢ ĮıĳĮȜȠȪȢ 
ıȣȞİįȡȓĮȢ ĲȘȢ ĮȚȝȠțȐșĮȡıȘȢ İȓȞĮȚ ȃȠıȘȜİȣĲȚțȒ ȣʌȩșİıȘ.  

ȀĮĲȐ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ĲȘȢ ĮȚȝȠțȐșĮȡıȘȢ, ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ıȣȝȕȠȪȞ ʌȠȜȜȐ (ȞĮȚ, ʌȠȜȜȐ!) 
ȣʌȐȡȤȠȣȞ ȩȝȦȢ ȠȚ ȐȖȡȣʌȞȠȚ ĳȡȠȣȡȠȓ ʌȠȣ ȝʌȠȡȠȪȞ, ȞĮ ʌĮȡİȝȕĮȓȞȠȣȞ  ȐȝİıĮ, 
ĮȞĲȚȝİĲȦʌȓȗȠȞĲĮȢ  ĮʌȠĲİȜİıȝĮĲȚțȐ țȐșİ ĲȚ , ıĲȠȞ  țȐșİ ȑȞĮȞ Įʌȩ İȝȐȢ. 

ǲȞĮ ʌȡȠıȦʌȚțȩ  İȣĮȓıșȘĲȠ, ȝİ ĮʌȑȡĮȞĲȘ ĮȖȐʌȘ țĮȚ țĮĲĮȞȩȘıȘ, ʌȠȜȪ țĮȜȐ 
İțʌĮȚįİȣȝȑȞȠ țĮȚ ıİ șȑıȘ ȝȐȤȘȢ țȐșİ ıĲȚȖȝȒ, țȐșİ ȜİʌĲȩ, İĲȠȚȝȠʌȩȜİȝȠ ȞĮ 
įȚĮȤİȚȡȚıĲİȓ țȐșİ İȓįȠȣȢ İʌȚʌȜȠțȒ.. 

ȉȚ ȞĮ ʌȡȦĲȠșȣȝȘșȫ!!! ȉȚ ȞĮ ʌȡȦĲȠʌȫ !!! 

ǼȓȞĮȚ ĲȩıĮ ʌȠȜȜȐ ʌȠȣ șĮ ȤȡİȚĮıșȠȪȝİ ʌȠȜȜȑȢ ȫȡİȢ ȓıȦȢ țĮȚ ȝȑȡİȢ  ȞĮ ĲĮ Ȝȑȝİ. 

ȉȠȣȢ İȣȤĮȡȚıĲȫ țĮȚ ʌȡȠıȦʌȚțȐ ĮȜȜȐ țĮȚ İț ȝȑȡȠȣȢ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ıȣȞĮıșİȞȫȞ ȝȠȣ. 

ȅ įİȪĲİȡȠȢ ʌĮȡȐȖȠȞĲĮȢ ĮıĳȐȜİȚĮȢ ıĲȚȢ ȂȠȞȐįİȢ İȓȞĮȚ ĲĮ ıȪȖȤȡȠȞĮ ȝȘȤĮȞȒȝĮĲĮ țĮȚ  
İȟȠʌȜȚıȝȩȢ ĲȠȣȢ, ȝİ ĲĮ ĮȞȐȜȠȖĮ  ıȣıĲȒȝĮĲĮ țĮȚ ʌĮȡĮȝȑĲȡȠȣȢ ĮıĳĮȜİȓĮȢ. 

ȀĮȚ ĲȑȜȠȢ  ĲĮ “ıȦıĲȐ” țĮȚ ȕȚȠıȣȝȕĮĲȐ ĳȓȜĲȡĮ țĮȚ ȣȜȚțȐ ǹȚȝȠțȐșĮȡıȘȢ ȝİ ĲȘȞ 
ĮȞȐȜȠȖȘ ĮʌȩįȠıȘ țĮȚ ʌȡȠıĮȡȝȠȖȒ ıĲȠȞ țȐșİ ĮıșİȞȒ. (İȓȞĮȚ ȖȞȦıĲȐ ıİ ȩȜȠȣȢ ȝĮȢ ĲĮ 
ʌȡȠȕȜȒȝĮĲĮ ʌȠȣ ĮȞĲȚȝİĲȦʌȓȗĮȝİ ĲİȜİȣĲĮȓĮ ȝİ ĲȚȢ ȡȒȟİȚȢ ĲȦȞ  ĳȓȜĲȡȦȞ  țĮȚ ĲȦȞ 
ȖȡĮȝȝȫȞ  ĮȚȝȠțȐșĮȡıȘȢ, ȞĮ ĲȡȑȤİȚ ĲȠ ĮȓȝĮ țĮȚ ĲȠ įȚĮȜȣĲȚțȩ ȣȖȡȩ). 

ǻİȞ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩȞ ıĲȠ ȩȞȠȝĮ ĲȘȢ ʌİȡȚıĲȠȜȒȢ ĲȦȞ įĮʌĮȞȫȞ ȞĮ İʌȚȜȑȖȠȞĲĮȚ ĲĮ 
ĳșȘȞȩĲİȡĮ ȣȜȚțȐ, ȝȑıĮ Įʌȩ ĲĮ ȠʌȠȓĮ ʌİȡȞȐİȚ ĲȠ įȚțȩ ȝĮȢ ĮȓȝĮ, Ș įȚțȒ ȝĮȢ ȗȦȒ !!!   

 ǼȚȜȚțȡȚȞȐ ĮȞĮȡȦĲȚȑȝĮȚ ʌȠȚȠȢ ĮȡȝȩįȚȠȢ, ʌȠȣ ĮʌȠĳĮıȓȗİȚ ȖȚĮ ĲȘ ȗȦȒ ȝĮȢ țĮȚ șĮ İȓȤİ  
ĲȠ ȓįȚȠ  ʌȡȩȕȜȘȝĮ, ȝİ İȝȐȢ, ıĲȠ ȩȞȠȝĮ ĲȠȣ țȑȡįȠȣȢ șĮ ĲȠ įİȤȩĲĮȞ ĮȣĲȩ, ȖȚĮ ĲȘ įȚțȒ 
ĲȠȣ ȗȦȒ??? 

ȀĮȚ İįȫ ʌȡȑʌİȚ ȩȜȠȚ ȠȚ ȑȤȠȞĲİȢ İȣșȪȞȘ țĮȚ ĮʌȠĳĮıȓȗȠȣȞ ȖȚĮ ĲȘȞ ȗȦȒ ĲȦȞ ȐȜȜȦȞ, 
İțĲȩȢ Įʌȩ ĲȠ ȞĮ ĮʌȠȜĮȝȕȐȞȠȣȞ ĲȚȢ ȦȡĮȓİȢ țĮȚ įİȡȝȐĲȚȞİȢ ʌȠȜȣșȡȩȞİȢ, ʌȡȑʌİȚ ȞĮ 
ıțȪȥȠȣȞ İʌȐȞȦ ıĲĮ ʌȡȠȕȜȒȝĮĲĮ țĮȚ ıĲȚȢ İȜȜİȓȥİȚȢ ĲȦȞ ȂȠȞȐįȦȞ. ȀȣȡȓȦȢ ıĲȚȢ 
ʌĮȡĮȝİșȩȡȚİȢ țĮȚ ȃȘıȚȦĲȚțȑȢ ǹțȡȚĲȚțȑȢ ȂȠȞȐįİȢ, ʌȠȣ ȖȚĮ ĲȘ ȜȪıȘ ĲȠȣȢ, ȤȡİȚȐȗȠȞĲĮȚ 
ȝȩȞȠ ȜȓȖȠ șȑȜȘıȘ țĮȚ ȜȓȖȠ ĳȚȜȩĲȚȝȠ. 

Ǽʌȓ ʌȜȑȠȞ  ȑȤȠȣȝİ ĮȞȐȖțȘ ıĲĮ ȞȘıȚȐ Įʌȩ İȚįȚțȠȪȢ İʌȚıĲȒȝȠȞİȢ  țĮȚ ȠȜȠțȜȘȡȦȝȑȞȘ 
ȠȝȐįĮ ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘȢ, ȩʌȦȢ İȚįȚțȠȪ ǹȖȖİȚȠȤİȚȡȠȣȡȖȠȪ, ȌȣȤȠȜȩȖȠȣ, ȃİĳȡȠȜȩȖȠȣ țĮ. 

  ǹȞĮȖțĮȗȩȝĮıĲİ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌĮȡĮȝȚțȡȒ įȣıȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ  ĲȘȢ fistula, Ȓ ȐȜȜȘȢ ȝȚțȡȒȢ Ȓ 
ȝİȖȐȜȘȢ İʌȚʌȜȠțȒȢ ȞĮ ĲĮȜĮȚʌȦȡȠȪȝİșĮ, ȞĮ ĲĮȟȚįİȪȠȣȝİ ıĲȘȞ ǹșȒȞĮ Ȓ ıĲȘ 
ĬİııĮȜȠȞȓțȘ, ȝİ ʌȠȜȜȑȢ įȣıțȠȜȓİȢ țĮȚ ʌȡȠȕȜȒȝĮĲĮ, ʌȡȠıȦʌȚțȐ, Ȓ ȠȚțȠȞȠȝȚțȐ, įȚȩĲȚ  
ıȣȞȒșȦȢ, țȐʌȠȚȠȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȝĮȢ ıȣȞȠįİȪİȚ țȐșİ ĳȠȡȐ, ȖȚĮ ȞĮ ʌȡȠıĲĮĲȑȥȠȣȝİ ĲȠ 
ʌȠȜȣĲȚȝȩĲİȡȠ ĮȖĮșȩ, ʌȠȣ İȓȞĮȚ Ș ȊȖİȓĮ ȝĮȢ. 

ȅȚ ȂȠȞȐįİȢ ȃİĳȡȠȪ İȓȞĮȚ țȐĲȚ ĲȠ ȚįȚĮȓĲİȡȠ, İȓȞĮȚ țȐĲȚ ĲȠ ȟİȤȦȡȚıĲȩ, ıİ ıȤȑıȘ ȝİ ĲȚȢ 
ȜȠȚʌȑȢ țȜȚȞȚțȑȢ İȞȩȢ ȃȠıȠțȠȝİȓȠȣ , įȚȩĲȚ ǹıșİȞİȓȢ țĮȚ ȆȡȠıȦʌȚțȩ İȓȞĮȚ ȖȚĮ 4-5 ȫȡİȢ 
ĲȘȞ ȘȝȑȡĮ ıȤİįȩȞ ıĲȠȞ ȓįȚȠ ȤȫȡȠ. ǼȝİȓȢ “ ʌĮȡĮțȠȜȠȣșȠȪȝİ”  ȩȜİȢ ĲȚȢ țȚȞȒıİȚȢ ĲȠȣ 
ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ  țĮȚ ĲȠ ʌȡȠıȦʌȚțȩ ʌĮȡĮțȠȜȠȣșİȓ  țĮȚ İȜȑȖȤİȚ ıȣȞİȤȫȢ ȩȜȘ ĲȘȞ 
įȚĮįȚțĮıȓĮ  ĲȘȢ ĮȚȝȠțȐșĮȡıȘȢ. ǻȚȩĲȚ ȩȜȠȚ țĮȚ ȩȜĮ İȓȞĮȚ įȓʌȜĮ ȝĮȢ. 
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ȆȡȠıȦʌȚțȐ  Ș  ıĲȒȡȚȟȘ, ʌȠȣ ȝȠȣ ʌĮȡȑȤİȚ  ĲȠ ǿĮĲȡȠ - ȃȠıȘȜİȣĲȚțȩ ʌȡȠıȦʌȚțȩ ĲȘȢ 
ȂȠȞȐįĮȢ  ȉ. ȃ. ĲȘȢ  ȂȣĲȚȜȒȞȘȢ, İȓȞĮȚ  ĮĳȐȞĲĮıĲĮ ĮʌȜȩȤİȡȘ țĮȚ ȝİȖĮȜȩțĮȡįȘ  țĮȚ 
ȤȐȡȚȢ  ıİ ĮȣĲȠȪȢ, țĮȚ ĲȘȞ ȠȚțȠȖȑȞİȚȐ ȝȠȣ įİȞ țĮĲȑȡȡİȣıĮ , ȕȡȒțĮ ȟĮȞȐ ĲȠȞ İĮȣĲȩ ȝȠȣ 
țĮȚ ĲȘȞ ĮȖȐʌȘ ȖȚĮ ȗȦȒ țĮȚ įȘȝȚȠȣȡȖȓĮ.  ȆȠȜȜȑȢ ĳȠȡȑȢ  “İȖȦȚıĲȚțȐ”  ĮʌȠȡȡȠĳȘȝȑȞȠȢ 
Įʌȩ ĲȠ įȚțȩ ȝȠȣ ʌȡȩȕȜȘȝĮ,  įİ ȡȫĲȘıĮ ȖȚĮ ĲĮ įȚțȐ ĲȠȣȢ ʌȡȠȕȜȒȝĮĲĮ,  įİȞ ȞȠȚȐıĲȘțĮ 
ȖȚĮ ĲȠȞ įȚțȒ ĲȠȣȢ țĮșȘȝİȡȚȞȩĲȘĲĮ, ȤȦȡȓȢ  ĮȣĲȩ ȞĮ ıȘȝĮȓȞİȚ, ȩĲȚ įİȞ țĮĲĮȞȠȫ ĲĮ 
ʌȡȠȕȜȒȝĮĲȐ ĲȠȣȢ, ĮȜȜȐ ĮȞ ȝʌȠȡİȓĲİ ȞĮ ȝİ țĮĲĮȜȐȕİĲİ, ʌȡȠĲİȡĮȚȩĲȘĲĮ ʌȐȞĲĮ ȑȤİȚ  Ș 
ȗȦȒ ȝĮȢ, įȚȩĲȚ ʌȐȞĲĮ ȣʌȐȡȤİȚ ĲȠ ȐȖȤȠȢ ĲȠȣ ĲȣȤĮȓȠȣ ıȣȝȕȐȞĲȠȢ țĮĲȐ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ĲȘȢ 
ıȣȞİįȡȓĮȢ ĲȘȢ ĮȚȝȠțȐșĮȡıȘȢ țĮȚ ȩȤȚ ȝȩȞȠ. 

īȚĮ ʌȠȜȜȐ  șȑȜȦ ȞĮ ĲȠȣȢ ȗȘĲȒıȦ ıȣȖȖȞȫȝȘ țĮȚ ıȣȖȤȡȩȞȦȢ ȞĮ ĲȠȣȢ İȣȤĮȡȚıĲȒıȦ, 
įȚȩĲȚ įİȞ ĳȡȠȞĲȓȗȠȣȞ  ȝȩȞȠ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮıĳĮȜȒ șİȡĮʌİȓĮ ȝĮȢ, įȘȝȚȠȣȡȖȠȪȞ ʌȡȠȨʌȠșȑıİȚȢ 
ȖȚĮ ȞĮ ȑȤȠȣȝİ ʌȠȚȩĲȘĲĮ ıĲȘȞ țĮșȘȝİȡȚȞȩĲȘĲȐ ȝĮȢ, İȣȤȐȡȚıĲȠ țĮȚ ĳȚȜȚțȩ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ,   
ĮȜȜȐ ʌȡȠ ʌĮȞĲȩȢ ʌȡȠıʌĮșȠȪȞ ȝİ ʌȠȜȪ ȣʌȠȝȠȞȒ țĮȚ İʌȚȝȠȞȒ ȞĮ ȝĮȢ İȝʌȞİȪıȠȣȞ ĲȠ 
ȞȩȘȝĮ ĲȠȣ ıİȕĮıȝȠȪ ȖȚĮ ĲȘ ȗȦȒ ȝĮȢ. 

ǹȞ ʌȠȜȜȑȢ ĳȠȡȑȢ ĮȣĲȩ įİȞ ĲȠ ȕȜȑʌȠȣȝİ, ȗȘĲȠȪȝİ ĲȘȞ țĮĲĮȞȩȘıȒ ĲȠȣȢ….  

Ǽȟ ȐȜȜȠȣ ĮȣĲȐ ıȣȝȕĮȓȞȠȣȞ ıİ ȩȜİȢ ĲȚȢ ȠȚțȠȖȑȞİȚİȢ, ȞĮ ȝĮȜȫȞȠȣȞ, ȞĮ ĮȖĮʌȚȠȪȞĲĮȚ, 
țĮȚ ȞĮ ĮȜȜȘȜȠȨʌȠıĲȘȡȓȗȠȞĲĮȚ,  ȖȚĮĲȓ ȞĮ ȝȘ ıȣȝȕĮȓȞİȚ țĮȚ ıĲȘ įȚțȒ ȝĮȢ  ȠȚțȠȖȑȞİȚĮ, 
ĲȘȞ ȠȚțȠȖȑȞİȚĮ ĲȘȢ ȂȠȞȐįĮȢ? 

ȉİȜȚțȐ ȝİ ȩıĮ ĮȞȑĳİȡĮ, 

ǻİȞ ȟȑȡȦ ĮȞ ĮʌȐȞĲȘıĮ ıĲȠ İȡȫĲȘȝȐ ıĮȢ, ĮȞ ĮȚıșȐȞȠȝĮȚ ĮıĳĮȜȒȢ țĮĲȐ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ 
ĲȘȢ ıȣȞİįȡȓĮȢ, ĮȜȜȐ ʌȚıĲȑȥĲİ ıĲȘ ıȘȝİȡȚȞȒ ĮȞĮĳȠȡȐ ȝȠȣ,  țĮĲĮșȑĲȦ ĲȘȞ ȥȣȤȒ ȝȠȣ 
ȖȚĮ ʌȡȫĲȘ ĳȠȡȐ, įȚȩĲȚ ʌȡȠıʌȐșȘıĮ ȞĮ ıĮȢ ȝİĲĮĳȑȡȦ ĮȣĲȩ ʌȠȣ țĮșȘȝİȡȚȞȐ 
ĮȚıșȐȞȠȝĮȚ țĮȚ ȝʌȠȡȫ ȞĮ ĲȠ ʌȦ, ȩʌȦȢ İȖȫ ĲȠ ȞȠȚȫșȦ. 

ǹıĳĮȜİȓȢ țĮȚ ȣȖȚİȓȢ ȞİĳȡȠʌĮșİȓȢ ıȘȝĮȓȞİȚ.... 

ǼȚįȚțȐ İțʌĮȚįİȣȝȑȞȘ ȃİĳȡȠȜȠȖȚțȒ ȠȝȐįĮ. (īȚĮĲȡȠȓ – ȃȠıȘȜİȣĲȑȢ, ȊʌȠıĲȘȡȚțĲȑȢ 
İȚįȚțȩĲȘĲİȢ ȖȚĮ ȐȝİıȘ ĮȞĲȚȝİĲȫʌȚıȘ ĲȦȞ ʌȡȠȕȜȘȝȐĲȦȞ)  

ȈȪȖȤȡȠȞȠȢ țĮȚ İʌĮȡțȒȢ İȟȠʌȜȚıȝȩȢ (ȂȘȤĮȞȒȝĮĲĮ – ĳȓȜĲȡĮ – ĮȞĮȜȫıȚȝȠ ȣȜȚțȩ - ) 

ȀĲȚȡȚĮțȒ ȣʌȠįȠȝȒ ȝİ ĲȚȢ țĮĲȐȜȜȘȜİȢ įȠȝȑȢ ĮıĳĮȜİȓĮȢ. 

   ǼȝİȓȢ ȠȚ ȃİĳȡȠʌĮșİȓȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȑȤȠȣȝİ țȠȚȞȠȪȢ ıĲȩȤȠȣȢ,  ȞĮ įȚİțįȚțȠȪȝİ ĮıĳĮȜİȓȢ 
ȝȠȞȐįİȢ, ȝİ ıȪȖȤȡȠȞĮ  țĮȚ ĮıĳĮȜȒ ȝȘȤĮȞȒȝĮĲĮ, ıȪȖȤȡȠȞȠ țĮ ĮıĳĮȜȑȢ ȣȜȚțȩ țĮȚ 
İȟȠʌȜȚıȝȩ, ȐȞİĲȠ țĮȚ ĮıĳĮȜȑȢ  ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ. ǲȤȠȣȝİ įȚțĮȓȦȝĮ ȞĮ ĮʌĮȚĲȠȪȝİ ȑȞĮ 
ĮʌȠĲİȜİıȝĮĲȚțȩ ȈȪıĲȘȝĮ ȊȖİȓĮȢ, ȖȚĮ ȩĲȚ  ʌȠȜȣĲȚȝȩĲİȡȠ ĮȖĮșȩ ȑȤȠȣȝİ ....ĲȘȞ ȣȖİȓĮ 
ȝĮȢ. 

ȀĮȚ ȖȚĮ ȞĮ ȝȘȞ ĲȠ ȖȣȡȓıȠȣȝİ ıİ įȚĮįȒȜȦıȘ șĮ țȜİȓıȦ ȜȑȖȠȞĲĮȢ ĲȠ İȟȒȢ. 

ǼȓȝĮȚ 37 ȤȡȠȞȫȞ țĮȚ ȝȑȤȡȚ ĲȫȡĮ ʌȡȠıʌȐșȘıĮ țĮȚ țĮĲȐĳİȡĮ  ʌȠȜȜȐ Ȓ țĮȚ ȜȓȖĮ 

ʌȡȐȖȝĮĲĮ ıĲȘ ȗȦȒ ȝȠȣ,  ʌȒȡĮ ȤĮȡȑȢ ĮȜȜȐ țĮȚ  ȜȪʌİȢ  ȖȑȜĮıĮ țĮȚ ȑțȜĮȥĮ.  

 ĬȑȜȦ ȩȝȦȢ ȞĮ țȐȞȦ ĮțȩȝȘ ʌİȡȚııȩĲİȡĮ. 

 ĬȑȜȦ ȞĮ ȕȜȑʌȦ ĲȠ ʌĮȚįȓ ȝȠȣ ȞĮ ȝİȖĮȜȫȞİȚ,  ȞĮ ȗȫ ĲȘȞ țȐșİ ĲȠȣ ıĲȚȖȝȒ. 
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 ĬȑȜȦ ȞĮ ȕȜȑʌȦ   țȐșİ ȝȑȡĮ ĲȠȞ ȒȜȚȠ, ĲȘȞ ȕȡȠȤȒ, ĲĮ ıȪȞȞİĳĮ, ĲȠȞ ĮȑȡĮ, ĲȠ ȖĮȜȒȞİȝĮ 

țĮȚ ĲȘȞ ĳȠȣȡĲȠȪȞĮ ĲȘȢ șȐȜĮııĮȢ.  

ĬȑȜȦ ȞĮ ʌȫ ıİ ȩȜȠȣȢ İıȐȢ,  ʌȠȣ ȑȤİĲİ ĲȘȞ ȗȦȒ ȝĮȢ ıĲĮ ȤȑȡȚĮ ıĮȢ, ȑȞĮ ȂİȖȐȜȠ 

ǼȣȤĮȡȚıĲȫ țĮȚ İț ȝȑȡȠȣȢ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ıȣȞĮıșİȞȫȞ ȝȠȣ, ȞĮ ıĮȢ ʌĮȡĮțĮȜȑıȦ ȝȑıĮ Įʌȩ 

ĲȚȢ ʌȠȜȜȑȢ įȣıțȠȜȓİȢ ʌȠȣ ĮȞĲȚȝİĲȦʌȓȗİĲİ, ȞĮ ıȣȞİȤȓıİĲİ ȞĮ țȐȞİĲİ ĲȠ țĮȜȪĲİȡȠ ȖȚĮ 

ĲȘ ȗȦȒ ȝĮȢ. 

ĬȑȜȦ ȞĮ ıĮȢ ʌȦ ĮʌȜȐ ȝİ ʌȠȜȪ ıİȕĮıȝȩ țĮȚ ĮȟȚȠʌȡȑʌİȚĮ, ȩĲȚ ĬǼȁȍ ȃǹ ǽǾȈȍ !!! 

                                                                                         ȈĮȢ  ǼȣȤĮȡȚıĲȫ. 
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ǼǼȀȀȆȆǹǹǿǿǻǻǼǼȊȊȈȈǾǾ  ȃȃȅȅȈȈǾǾȁȁǼǼȊȊȉȉȍȍȃȃ  ȀȀǹǹǿǿ  ǹǹȈȈĬĬǼǼȃȃȍȍȃȃ  
  ȈȈȉȉǾǾȃȃ  ȊȊīīǿǿǼǼǿǿȃȃǾǾ  ȀȀǹǹǿǿ  ǹǹȈȈĭĭǹǹȁȁǼǼǿǿǹǹ  ȉȉǾǾȈȈ  ǼǼȇȇīīǹǹȈȈǿǿǹǹȈȈ    

ȈȈǼǼ  ȋȋȍȍȇȇȅȅȊȊȈȈ  ȆȆǹǹȇȇȅȅȋȋǾǾȈȈ  ȊȊīīǼǼǿǿȅȅȃȃȅȅȂȂǿǿȀȀǾǾȈȈ  ĭĭȇȇȅȅȃȃȉȉǿǿǻǻǹǹȈȈ  
  

ǻǻȡȡ  ȀȀĮĮȣȣțțȚȚȐȐ  ĬĬİİȠȠįįȫȫȡȡĮĮ    

ȀĮșȘȖȒĲȡȚĮ ǼĳĮȡȝȠȖȫȞ, ȉȝȒȝĮ ȃȠıȘȜİȣĲȚțȒȢ  
ǹȜİȟȐȞįȡİȚȠ ȉİȤȞȠȜȠȖȚțȩ ǼțʌĮȚįİȣĲȚțȩ ǴįȡȣȝĮ ĬİııĮȜȠȞȓțȘȢ 

 

ȈĲĮ ĲȑȜȘ ĲȘȢ įİțĮİĲȓĮȢ ĲȠȣ 1990, ıİ ĮȞĮĳȠȡȐ ĲȠȣ ǿȞıĲȚĲȠȪĲȠȣ ǿĮĲȡȚțȒȢ 
ĲȦȞ ǾȆǹ ȝİ ĲȓĲȜȠ «ȉȠ ıĳȐȜİȚȞ İȓȞĮȚ ĮȞșȡȫʌȚȞȠ, İĳĮȡȝȩȗȠȞĲĮȢ ȑȞĮ ʌȚȠ 
ĮıĳĮȜȑȢ ȈȪıĲȘȝĮ ȊȖİȓĮȢ» įȘȝȠıȚİȪșȘțİ ȩĲȚ ĲĮ ȚĮĲȡȠȞȠıȘȜİȣĲȚțȐ ȜȐșȘ 
țȠıĲȓȗȠȣȞ ĲȘ ȗȦȒ ıİ 44.000 ȝİ 98.000 ȐĲȠȝĮ țȐșİ ȤȡȩȞȠ, įȓȞȠȞĲĮȢ ĲȘȞ 
ĮĳȠȡȝȒ ȖȚĮ ĲȠ țȓȞȘȝĮ «ǹıĳȐȜİȚĮ ĲȦȞ ĮıșİȞȫȞ».  ȅȚ İȡİȣȞȘĲȑȢ, ȩȝȦȢ, 
țĮĲȑȜȘȟĮȞ țĮȚ ıİ ȐȜȜĮ ıȣȝʌİȡȐıȝĮĲĮ, ȩʌȦȢ, ȖȚĮ ʌĮȡȐįİȚȖȝĮ, ȩĲȚ ȠȚ 
İʌĮȖȖİȜȝĮĲȓİȢ ȣȖİȓĮȢ ȑȤȠȣȞ ȣȥȘȜȩĲİȡĮ ʌȠıȠıĲȐ ȝȘ șĮȞĮĲȘĳȩȡȦȞ ȞȩıȦȞ țĮȚ 
ĲȡĮȣȝĮĲȚıȝȫȞ ʌȠȣ ıȤİĲȓȗȠȞĲĮȚ ȝİ ĲȘȞ İȡȖĮıȓĮ Įʌȩ ȩĲȚ ȠȚ İȡȖĮȗȩȝİȞȠȚ ıİ 
ȠȚțȠįȠȝȚțȑȢ țĮȚ ȕȚȠȝȘȤĮȞȚțȑȢ İȡȖĮıȓİȢ (NIOSH 2009, DoL 2011). 

Ǿ ȣȖİȓĮ țĮȚ Ș ĮıĳȐȜİȚĮ ĲȦȞ İȡȖĮȗȠȝȑȞȦȞ ȠȡȓȗȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ ȆĮȖțȩıȝȚȠ 
ȅȡȖĮȞȚıȝȩ ȊȖİȓĮȢ ȦȢ ıȦȝĮĲȚțȒ, ȞȠȘĲȚțȒ țĮȚ țȠȚȞȦȞȚțȒ İȣİȟȓĮ, țĮșȫȢ țĮȚ 
įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ ʌȡȠıȦʌȚțȒȢ ĮȞȐʌĲȣȟȘȢ ĲȠȣ ĮĲȩȝȠȣ (ILO/WHO 1950).  ȈĲȩȤȠȢ 
İȓȞĮȚ Ș ʌȡȠĮȖȦȖȒ & įȚĮĲȒȡȘıȘ ĲȠȣ ȣȥȘȜȩĲİȡȠȣ İʌȚʌȑįȠȣ ĳȣıȚțȒȢ, ȞȠȘĲȚțȒȢ 
țĮȚ țȠȚȞȦȞȚțȒȢ İȣİȟȓĮȢ ĲȦȞ İȡȖĮȗȠȝȑȞȦȞ ıİ ȩȜĮ ĲĮ İʌĮȖȖȑȜȝĮĲĮ, Ș ʌȡȩȜȘȥȘ 
ĲȦȞ İʌȚįȡȐıİȦȞ ĲȦȞ İȡȖĮıȚĮțȫȞ ıȣȞșȘțȫȞ ıĲȘȞ ȣȖİȓĮ țĮȚ ĮıĳȐȜİȚĮ ĲȦȞ 
İȡȖĮȗȠȝȑȞȦȞ, Ș ʌȡȠıĲĮıȓĮ ĲȠȣȢ Įʌȩ İʌĮȖȖİȜȝĮĲȚțȠȪȢ țȚȞįȪȞȠȣȢ țĮȚ 
ȖİȞȚțȩĲİȡĮ Ș ʌȡȠıĮȡȝȠȖȒ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ ıĲȠȞ ȐȞșȡȦʌȠ (EU Commission 
2011).  

ȉȠ 10% ʌİȡȓʌȠȣ ĲȦȞ İȡȖĮȗȠȝȑȞȦȞ ıĲȚȢ ȤȫȡİȢ ȝȑȜȘ ĲȘȢ ǼȣȡȦʌĮȧțȒȢ 
ǲȞȦıȘȢ ĮʌĮıȤȠȜȠȪȞĲĮȚ ıĲȠȞ ĲȠȝȑĮ ĲȘȢ ȣȖİȓĮȢ țĮȚ ĲȘȢ țȠȚȞȦȞȚțȒȢ ʌȡȩȞȠȚĮȢ, 
ȝİ ĲȠȣȢ ʌİȡȚııȩĲİȡȠȣȢ ȞĮ ĮʌĮıȤȠȜȠȪȞĲĮȚ ıİ ȞȠıȘȜİȣĲȚțȐ ȚįȡȪȝĮĲĮ.  ǹȣĲȠȓ ȠȚ 
İȡȖĮȗȩȝİȞȠȚ ȕȡȓıțȠȞĲĮȚ İțĲİșİȚȝȑȞȠȚ ıİ įȚȐĳȠȡȠȣȢ ʌĮȡȐȖȠȞĲİȢ țȚȞįȪȞȠȣ, 
ȩʌȦȢ ȑțșİıȘ ıİ įȚȐĳȠȡĮ ȤȘȝȚțȐ Ȓ ĮțĲȚȞȠȕȠȜȓĮ, ȐȡıȘ țĮȚ ȝİĲĮĳȠȡȐ ĳȠȡĲȓȦȞ, 
ĲȡĮȣȝĮĲȚıȝȠȪȢ Įʌȩ ĮȚȤȝȘȡȐ ĮȞĲȚțİȓȝİȞĮ, ȑțșİıȘ ıİ ȕȓĮ Įʌȩ ıȣȞĮįȑȜĳȠȣȢ, 
ĮıșİȞİȓȢ Ȓ İʌȚıțȑʌĲİȢ, ʌĲȫıİȚȢ (Bell 2010).   

ǲȞĮ ȣȖȚȑȢ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ İȡȖĮıȓĮȢ, ȩʌȦȢ ĲĮ ȞȠıȘȜİȣĲȚțȐ ȚįȡȪȝĮĲĮ, 
ĮʌȠĲİȜİȓ ȑȞĮ ȤȫȡȠ ȩʌȠȣ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȟĮıĳĮȜȓȗİĲĮȚ Ș ȣȖİȓĮ & İȣİȟȓĮ ĲȦȞ 
İʌĮȖȖİȜȝĮĲȚȫȞ ȣȖİȓĮȢ, Ș ʌȠȚȩĲȘĲĮ ĲȘȢ ĳȡȠȞĲȓįĮȢ țĮĲĮȞĮȜȦĲȫȞ ȣʌȘȡİıȚȫȞ 
ȣȖİȓĮȢ, Ș ȠȡȖĮȞȦıȚĮțȒ ĮȡĲȚȩĲȘĲĮ țĮȚ Ș țȠȚȞȦȞȚțȒ İȣİȟȓĮ. 

 īȚĮ ȞĮ İʌȚĲİȣȤșȠȪȞ ȠȚ ʌĮȡĮʌȐȞȦ ıĲȩȤȠȚ İȓȞĮȚ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȘ Ș İĳĮȡȝȠȖȒ 
țȐʌȠȚȦȞ įȚĮįȚțĮıȚȫȞ ʌȡȩȜȘȥȘȢ țĮȚ ĮȞĲȚȝİĲȫʌȚıȘȢ țȚȞįȪȞȦȞ İȞĲȩȢ ĲȠȣ 
ȤȫȡȠȣ İȡȖĮıȓĮȢ.  ǹȡȤȚțȐ İȞĲȠʌȓȗȠȞĲĮȚ, țĮĲĮȖȡȐĳȠȞĲĮȚ, ȝİĲȡȠȪȞĲĮȚ țĮȚ 



2�
�

ĮȟȚȠȜȠȖȠȪȞĲĮȚ ȠȚ įȣȞȘĲȚțȠȓ țȓȞįȣȞȠȚ ıĲȠ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ İȡȖĮıȓĮȢ, țĮȚ ıĲȘȞ 
ʌȡȠțİȚȝȑȞȘ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ıĲȠȣȢ ȤȫȡȠȣȢ ʌĮȡȠȤȒȢ ȣȖİȚȠȞȠȝȚțȒȢ ĳȡȠȞĲȓįĮȢ, țĮȚ 
ĮțȠȜȠȣșİȓ Ș İțʌĮȓįİȣıȘ ĲȦȞ İʌĮȖȖİȜȝĮĲȚȫȞ țĮȚ Ș ȜȒȥȘ ĲȦȞ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȦȞ 
ȝȑĲȡȦȞ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ țĮȚ ʌȡȩȜȘȥȘȢ.  Ǿ įȚĮįȚțĮıȓĮ ĮȣĲȒ ʌȡĮȖȝĮĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ Įʌȩ 
ĲȠȞ ȉİȤȞȚțȩ ǹıĳĮȜİȓĮȢ țĮȚ ĲȠ īȚĮĲȡȩ İȡȖĮıȓĮȢ țȐșİ İȡȖĮıȚĮțȠȪ ȤȫȡȠȣ, ȝİ 
ĲȘȞ İȞİȡȖȒ ıȣȝȝİĲȠȤȒ ĲȦȞ İȡȖĮȗȠȝȑȞȦȞ (ĭǼȀ 84ǹ/2.6.2010, NHS Staff 
Council 2013).  

 Ǿ İĳĮȡȝȠȖȒ ĲȦȞ ȝȠȞĲȑȜȦȞ įȚĮıĳȐȜȚıȘȢ ĲȘȢ ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ ıĲȠ ȤȫȡȠ 
İȡȖĮıȓĮȢ İȓȞĮȚ ȝȚĮ ʌȠȜȣİʌȓʌİįȘ țĮȚ ʌȠȜȣʌĮȡĮȖȠȞĲȚțȒ įȚĮįȚțĮıȓĮ, ȩʌȠȣ 
ıȣȝȝİĲȑȤİȚ ĲȠ ȐĲȠȝȠ ĮȜȜȘȜİʌȚįȡȫȞĲĮȢ ȝİ ȐȜȜĮ ȐĲȠȝĮ țĮȚ ȝİ ĲȠ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ.  
īȚĮ ĮȣĲȩ ĲȠ ȜȩȖȠ ȠȚ ʌĮȡİȝȕȐıİȚȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ıĲȠȤİȪȠȣȞ ıİ ʌȠȜȜȐ İʌȓʌİįĮ 
țĮȚ ʌĮȡȐȖȠȞĲİȢ ĲȠȣ İȡȖĮıȚĮțȠȪ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ.   

 Ȉİ ȤȫȡİȢ ȝİ ĮȞĮʌĲȣȖȝȑȞĮ ȣȖİȚȠȞȠȝȚțȐ ıȣıĲȒȝĮĲĮ (ȀĮȞĮįȐȢ, ǾȞȦȝȑȞȠ 
ǺĮıȓȜİȚȠ) ȑȤİȚ ȕȡİșİȓ ȩĲȚ Ș ĮʌȫȜİȚĮ ȦȡȫȞ İȡȖĮıȓĮȢ ĲȦȞ ȞȠıȘȜİȣĲȫȞ ȜȩȖȦ 
ĲȡĮȣȝĮĲȚıȝȠȪ țĮĲȐ ĲȘȞ İȡȖĮıȓĮ ĳĲȐȞİȚ ıİ ȣȥȘȜȐ ʌȠıȠıĲȐ.  ȈȣȖțİțȡȚȝȑȞĮ, 
9000 șȑıİȚȢ ȞȠıȘȜİȣĲȫȞ ʌȜȒȡȠȣȢ ĮʌĮıȤȩȜȘıȘȢ ȤȐȞȠȞĲĮȚ țȐșİ ȤȡȩȞȠ ıĲȠȞ 
ȀĮȞĮįȐ ȜȩȖȦ ĮĲȣȤȘȝȐĲȦȞ ıĲȘȞ İȡȖĮıȓĮ Ȓ ȞȩıȦȞ ʌȠȣ ʌȡȠțȜȒșȘțĮȞ ıĲȘȞ 
İȡȖĮıȓĮ (RNAO 2008). ȈĲȠ ǼȜȜȘȞȚțȩ ȈȪıĲȘȝĮ ȊȖİȓĮȢ įİȞ ȑȤİȚ ȖȓȞİȚ 
ıȣȞĲȠȞȚıȝȑȞȘ țĮȚ İʌȓıȘȝȘ ʌȡȠıʌȐșİȚĮ țĮĲĮȖȡĮĳȒȢ ʌĮȡȩȝȠȚȦȞ 
ʌȡȠȕȜȘȝȐĲȦȞ, ʌĮȡȐ ȝȩȞȠ ıʌȠȡĮįȚțȑȢ İȡİȣȞȘĲȚțȑȢ İȡȖĮıȓİȢ (ǹȜİȟȩʌȠȣȜȠȢ 
2007, ȆĮȞĲĮȗȒ țĮȚ ıȣȞ. 2011).  Ȉİ ȑȞĮ ıȪıĲȘȝĮ ȣȖİȓĮȢ, ȩȝȦȢ, ȝİ ȤȡȩȞȚĮ 
ȑȜȜİȚȥȘ ȞȠıȘȜİȣĲȚțȠȪ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ, ĮȣĲȒ Ș ʌİȡĮȚĲȑȡȦ ȑȜȜİȚȥȘ țĮĲĮįİȚțȞȪİȚ 
ĲȘȞ ĮȞȐȖțȘ ĲȩıȠ ȖȚĮ ȕİȜĲȓȦıȘ ĲȦȞ ıȣȞșȘțȫȞ țĮȚ ĲȦȞ ʌȡȦĲȠțȩȜȜȦȞ 
İȡȖĮıȓĮȢ, ȩıȠ țĮȚ ȖȚĮ ȕİȜĲȓȦıȘ ĲȘȢ İțʌĮȓįİȣıȘȢ ĲȦȞ İʌĮȖȖİȜȝĮĲȚȫȞ ıİ 
șȑȝĮĲĮ ȣȖȚİȚȞȒȢ țĮȚ ĮıĳȐȜİȚĮȢ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ.  

 īȚĮ ĲȘȞ İȟĮıĳȐȜȚıȘ İȞȩȢ ĮıĳĮȜȠȪȢ ȤȫȡȠȣ İȡȖĮıȓĮȢ țĮȚ ʌĮȡȠȤȒȢ 
ĳȡȠȞĲȓįĮȢ ĲĮ ȞȠıȘȜİȣĲȚțȐ ȚįȡȪȝĮĲĮ (įȘȝȩıȚĮ țĮȚ ȚįȚȦĲȚțȐ) șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ 
țĮĲĮȡĲȓȗȠȣȞ İțʌĮȚįİȣĲȚțȐ ʌȡȠȖȡȐȝȝĮĲĮ ȝİ ıĲȩȤȠ ĲȘȞ ʌȡȩȜȘȥȘ țĮȚ 
ĮȞĲȚȝİĲȫʌȚıȘ İțįȒȜȦıȘȢ ĲȡĮȣȝĮĲȚıȝȫȞ țĮĲȐ ĲȘȞ ȐȡıȘ țĮȚ ȝİĲĮĳȠȡȐ 
ĮıșİȞȫȞ, ĲȘ ȝİĲĮĳȠȡȐ ĳȠȡĲȓȦȞ, ĲȘ ȤȡȒıȘ ĮȚȤȝȘȡȫȞ ĮȞĲȚțİȚȝȑȞȦȞ țĮȚ ĲȘȞ 
ĮȞĲȚȝİĲȫʌȚıȘ İʌȚșİĲȚțȩĲȘĲĮȢ ț.Į.  ȆȠȜȜȑȢ ĳȠȡȑȢ Ș İțʌĮȓįİȣıȘ ĮʌİȣșȪȞİĲĮȚ 
ıİ țȐșİ ȠȝȐįĮ ʌȠȣ ȕȡȓıțİĲĮȚ ıĲȠ ȤȫȡȠ ĲȠȣ ȞȠıȘȜİȣĲȚțȠȪ ȚįȡȪȝĮĲȠȢ 
ȟİȤȦȡȚıĲȐ.  ǼĳĮȡȝȩȗİĲĮȚ ȐȜȜȠ İțʌĮȚįİȣĲȚțȩ țĮȚ İȞȘȝİȡȦĲȚțȩ ʌȡȩȖȡĮȝȝĮ ȖȚĮ 
ĲȠȣȢ İʌĮȖȖİȜȝĮĲȓİȢ ȣȖİȓĮȢ, ȐȜȜȠ ȖȚĮ ĲȠȣȢ İȡȖĮȗȩȝİȞȠȣȢ ıİ ȣʌȠıĲȘȡȚțĲȚțȑȢ 
ȣʌȘȡİıȓİȢ (țȠȣȗȓȞĮ, țĮșĮȡȚȩĲȘĲĮ, ĮıĳȐȜİȚĮ), ȐȜȜȠ ȖȚĮ ĲȠȣȢ ĮıșİȞİȓȢ țĮȚ ȐȜȜȠ 
ȖȚĮ ĲȠȣȢ ıȣȞȠįȠȪȢ/İʌȚıțȑʌĲİȢ, ȝİ ĮʌȠĲȑȜİıȝĮ Ș ȖȞȫıȘ țĮȚ Ș ʌȜȘȡȠĳȠȡȓĮ ȞĮ 
ȝȘȞ įȚĮȤȑİĲĮȚ İȞĲȩȢ ĲȦȞ ȠȝȐįȦȞ (The Joint Commission 2012).   

Ǿ İțʌĮȓįİȣıȘ ıİ ȕĮıȚțȐ șȑȝĮĲĮ, ȩʌȦȢ įȚĮȤİȓȡȚıȘ ĮʌȠȕȜȒĲȦȞ, Ș 
ȝİĲĮțȓȞȘıȘ ĳȠȡĲȓȦȞ țĮȚ Ș įȚĮįȚțĮıȓİȢ ȑțĲĮțĲȘȢ ĮȞȐȖțȘȢ (ıİȚıȝȩȢ, ʌȣȡțĮȖȚȐ) 
șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ țȠȚȞȒ.  ǼʌȓıȘȢ, ĲĮ ʌȡȦĲȩțȠȜȜĮ įȚĮȤİȓȡȚıȘȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ 
ȕȡȓıțȠȞĲĮȚ ĮȞĮȡĲȘȝȑȞĮ ıİ İȝĳĮȞȒ ıȘȝİȓĮ ĲȠȣ ȞȠıȘȜİȣĲȚțȠȪ ȚįȡȪȝĮĲȠȢ 
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(ıĮȜȩȞȚ İʌȚıțİʌĲȫȞ, țİȞĲȡȚțȠȓ įȚȐįȡȠȝȠȚ) ȫıĲİ ȞĮ ȝʌȠȡİȓ țĮȞİȓȢ ȞĮ ĮȞĮĲȡȑȟİȚ 
ıİ ĮȣĲȐ ıİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĮȞȐȖțȘȢ.  

Ǿ ʌȚȠ ȜİʌĲȠȝİȡȒȢ țĮȚ İȟİȚįȚțİȣȝȑȞȘ İțʌĮȓįİȣıȘ ʌȡĮȖȝĮĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ 
țȣȡȓȦȢ țĮĲȐ ĲȘȞ ȑȞĲĮȟȘ ĲȠȣ İȡȖĮȗȩȝİȞȠȣ ıĲȘȞ ȣʌȘȡİıȓĮ (ʌȡȫĲȘ İȕįȠȝȐįĮ 
ʌȡȩıȜȘȥȘȢ), ıİ ȝȚțȡȑȢ ȠȝȐįİȢ ıĲȠ ȤȫȡȠ İȡȖĮıȓĮȢ İȞĲȩȢ Ȓ İțĲȩȢ ȦȡĮȡȓȠȣ, Ȓ 
ȝȑıȦ ȘȜİțĲȡȠȞȚțȠȪ ȣʌȠȜȠȖȚıĲȒ ȝİ ĮıȪȖȤȡȠȞȘ Ȓ ıȪȖȤȡȠȞȘ İțʌĮȓįİȣıȘ (e-
learning). ȈȣȞȒșȦȢ įȚĮȡțİȓ Įʌȩ ȝȓĮ ȑȦȢ įȪȠ İȕįȠȝȐįİȢ, țĮĲȐ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ĲȦȞ 
ȠʌȠȓȦȞ Ƞ ȞȑȠȢ ȣʌȐȜȜȘȜȠȢ įİȞ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ İțĲİȜȑıİȚ ȝȩȞȠȢ ĲȠȣ țĮȝȓĮ 
ʌĮȡȑȝȕĮıȘ Ȓ įİȟȚȩĲȘĲĮ.  Ȉİ ĲĮțĲȐ ȤȡȠȞȚțȐ įȚĮıĲȒȝĮĲĮ ʌȡȠȖȡĮȝȝĮĲȓȗİĲĮȚ 
ıȣȞȐȞĲȘıȘ ĲȠȣ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ țĮȚ ȝȑıĮ Įʌȩ ʌĮȡȠȣıȓĮıȘ ʌȡĮȖȝĮĲȚțȫȞ 
ʌİȡȚıĲĮĲȚțȫȞ İʌȚțȓȞįȣȞȦȞ ȖȚĮ ĲȘȞ ȣȖİȓĮ țĮȚ ĲȘȞ ĮıĳȐȜİȚĮ, ȝİ ĲȘ ȕȠȒșİȚĮ 
ʌĮȚȤȞȚįȚȫȞ ȡȩȜȦȞ, ȖȓȞİĲĮȚ ʌȡȠıʌȐșİȚĮ İʌȓȜȣıȘȢ ĲȠȣ ʌȡȠȕȜȒȝĮĲȠȢ țĮȚ 
ȣȚȠșȑĲȘıȘȢ ʌȚȠ ĮıĳĮȜȫȞ ʌȡĮțĲȚțȫȞ (problem-based learning).  ȂİĲȐ ĲȠ ĲȑȜȠȢ 
ĲȘȢ İțʌĮȚįİȣĲȚțȒȢ įȚĮįȚțĮıȓĮȢ ĲȠ ʌȡȠıȦʌȚțȩ İȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦȝȑȞȠ ȞĮ ĲȘȡİȓ ĲȚȢ 
ȜȓıĲİȢ İȜȑȖȤȠȣ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ įȘȝȚȠȣȡȖȘșİȓ ȖȚĮ țȐșİ įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲĮ ʌȠȣ 
ʌȡĮȖȝĮĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ ıĲȠ ȞȠıȘȜİȣĲȚțȩ ȓįȡȣȝĮ țĮȚ ĮʌȠĲİȜİȓ ʌȚșĮȞȩ țȓȞįȣȞȠ.   Ǿ 
İĳĮȡȝȠȖȒ ĲȑĲȠȚȦȞ ʌȡȠȖȡĮȝȝȐĲȦȞ ĳĮȓȞİĲĮȚ ȩĲȚ ȑȤİȚ șİĲȚțȐ ĮʌȠĲİȜȑıȝĮĲĮ 
(Fanello et al. 2002, Beech & Leather 2003, Nhiwatiwa 2003, Skillen et al. 
2003, RNAO 2008).  

 ǲȤİȚ ȕȡİșİȓ, İʌȓıȘȢ, ȩĲȚ Ș ʌĮȡȠȣıȓĮ ȝȑȞĲȠȡĮ Ȓ țȜȚȞȚțȠȪ İțʌĮȚįİȣĲȒ 
ȕȠȘșȐ ıĲȘȞ ȠȝĮȜȒ ȑȞĲĮȟȘ ĲȠȣ ȞȑȠȣ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ țĮȚ ĲȦȞ ĳȠȚĲȘĲȫȞ ıĲĮ țȜȚȞȚțȐ 
ĲȝȒȝĮĲĮ țĮȚ ıĲȘȞ țĮĲĮȞȩȘıȘ țĮȚ ʌȚıĲȒ ȣȚȠșȑĲȘıȘ ĲȦȞ ʌȡȦĲȠțȩȜȜȦȞ ȣȖȚİȚȞȒȢ 
țĮȚ ĮıĳȐȜİȚĮȢ, ĮȜȜȐ țĮȚ ıĲȘȞ İȣĮȚıșȘĲȠʌȠȓȘıȘ ĲȠȣ ʌĮȜȚȩĲİȡȠȣ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ 
(Donaldson & Carter 2005).  ȅȚ İțʌĮȚįİȣȝȑȞȠȚ ĮȣĲȠȓ ȞȠıȘȜİȣĲȑȢ ĮʌȠĲİȜȠȪȞ 
țĮȚ ĲĮ ȐĲȠȝĮ ʌȠȣ ȑȡȤȠȞĲĮȚ ıİ İʌĮĳȒ țĮȚ ȝİ ĲȠȣȢ ĮıșİȞİȓȢ țĮȚ ĲȠȣȢ ıȣȞȠįȠȪȢ 
ĲȠȣȢ İȞȘȝİȡȫȞȠȞĲȐȢ ĲȠȣȢ ȖȚĮ ĲĮ ʌȡȦĲȩțȠȜȜĮ ĮıĳĮȜİȓĮȢ țȐșİ ȞȠıȘȜİȣĲȚțȠȪ 
ȚįȡȪȝĮĲȠȢ (Bell et al. 2010).   

ȅȜȠțȜȘȡȫȞȠȞĲĮȢ, Ș İĳĮȡȝȠȖȒ İȞȩȢ ʌȡȦĲȩțȠȜȜȠȣ ĮıĳȐȜİȚĮȢ ȖȚĮ ĲȠȣȢ 
ĮıșİȞİȓȢ țĮĲȐ ĲȘȞ ȑȞĲĮȟȘ ĲȠȣȢ ıİ ȂȠȞȐįĮ ȉİȤȞȘĲȠȪ ȃİĳȡȠȪ Ȓ ȆİȡȚĲȠȞĮȧțȒȢ 
ȀȐșĮȡıȘȢ șĮ ȝʌȠȡȠȪıİ ȞĮ ȑȤİȚ țĮȜȐ ĮʌȠĲİȜȑıȝĮĲĮ.  ȀĮĲȐ ĲȘȞ ʌȡȫĲȘ 
İʌȓıțİȥȘ Ƞ İțʌĮȚįİȣȝȑȞȠȢ ȞȠıȘȜİȣĲȒȢ ʌȑȡĮ Įʌȩ ĲȘ įȚİȡİȪȞȘıȘ ĲȘȢ țĮȜȒȢ 
ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ĲȘȢ ĮȖȖİȚĮțȒȢ ʌȡȠıʌȑȜĮıȘȢ țĮȚ ĲȘȢ İȞȘȝȑȡȦıȘȢ ȖȚĮ ĲȚȢ 
įȚĮįȚțĮıȓİȢ ĲȘȢ țȐșĮȡıȘȢ, șĮ ȝʌȠȡȠȪıİ ȞĮ İȞȘȝİȡȫȞİȚ ĮįȡȐ ĲȠȞ ĮıșİȞȒ țĮȚ 
ĲȠ ıȣȞȠįȩ ĲȠȣ ȖȚĮ ĲĮ ʌȡȦĲȩțȠȜȜĮ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ĲȘȢ ȝȠȞȐįĮȢ (İȞįȣȝĮıȓĮ, 
ȝİĲĮțȓȞȘıȘ, İțțȑȞȦıȘ ıİ ȑțĲĮțĲİȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ) țĮȚ ʌĮȡȐȜȜȘȜĮ ȞĮ įȚĮȞİȓȝİȚ 
ĲȠ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȠ İȞȘȝİȡȦĲȚțȩ ȣȜȚțȩ.    
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