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385.000 Πεξηζηαηηθά δηαδεξκηθήο 

έθζεζεο εηεζίσο 

1000 Πεξηζηαηηθά ηελ εκέξα (Μ.Ο.)

50% Γελ αλαθέξνληαη γηα θαηαγξαθή



Οπνηνδήπνηε βηνινγηθό πγξό εκθαλώο 

επηκνιπζκέλν κε αίκα 

 ίελος 

 πέρμα 

 Κολπικές εκκρίζεις 

 ΕΝΤ

 Μη ζηερεοποιημένοι ιζηοί

Άιια πιηθά δπλεηηθά κνιπζκαηηθά

ΓΔΝ ΘΔΩΡΔΙΣΑΙ ΜΟΛΤΜΑΣΙΚΟ

•ΕΜΕΣΟ 

•ΙΔΡΩΣΑ

•ΔΑΚΡΤΑ 

•ΟΤΡΑ 

•ΚΟΠΡΑΝΑ



Γιαδεπμική επαθή (βελόνη ή άλλο 

αισμηπό) ενόρ επαγγελμαηία ςγείαρ ή 

επαθή βλενογόννων ή δέπμαηορ με λύζη 

ηηρ ζςνέσειαρ ηος με αίμα , ιζηούρ ή άλλα 

δςνηηικά μολςζμαηικά βιολογικά ςγπά.

Οξηζκόο Δπαγγεικαηηθήο Έθζεζεο



Δθηίκεζε θηλδύλνπ

Πιθανόηηηα μόλςνζηρ με HBV απο μολςζμένο 

αζθενή ανά πεπιζηαηικό* 30%

Πιθανόηηηα μόλςνζηρ με HCV απο μολςζμένο 

αζθενή ανά πεπιζηαηικό 1.8%

Πιθανόηηηα μόλςνζηρ με HIV απο μολςζμένο 

αζθενή ανά πεπιζηαηικό 0.3%

Πιθανόηηηα μόλςνζηρ με HBV απο αζθενή ανά 

πεπιζηαηικό*
0.126%

Πιθανόηηηα μόλςνζηρ με HCV απο αζθενή ανά 

πεπιζηαηικό
0.024%

Πιθανόηηηα μόλςνζηρ με HIV απο αζθενή ανά 

πεπιζηαηικό
0.001%

*Πποζωπικό πος δεν έσει λάβει εμβολιαζμό καηά ηηρ HBV



Δθηίκεζε θηλδύλνπ HBV

•1985 12.000 πεξηζηαηηθά κόιπλζεο κε HBV

Δθαξκνγή εκβνιηαζκνύ/Βαζηθέο πξνθπιάμεηο

•1997 500 πεξηζηαηηθά κόιπλζεο κε HBV

Ο κίνδςνορ μόλςνζηρ εξαπηάηαι απο ηο είδορ ηηρ 

επαγγελμαηικήρ επαθήρ , ηη σοπήγηζη ή μη PEP 

και εάν η πηγή ειναι HBeAg (+).

Κπκαίλεηαη 6%-30%



Δθηίκεζε θηλδύλνπ HCV

•Γελ ππάξρνπλ επαξθή δεδνκέλα γηα 

κόιπλζε κε HCV κεηά απν επαγγεικαηηθή 

έθζεζε.

Η βιβλιογπαθία πεπιγπάθει ηεκμηπιωμένα 

πεπιζηαηικά μόλςνζηρ 

Ο κίνδςνορ οπομεηαηποπήρ ειναι 1,8% 

(range:0%-7%)



Δθηίκεζε θηλδύλνπ HIV

•Σν πξώην ηεθκεξησκέλν πεξηζηαηηθό 

νξνκεηαηξνπήο πεξηγξάθεηαη ην 1984 
(Lancet 1984; ii:1376-7)

Γεδομένα έωρ 2002

Μέζνο θίλδπλνο κεηάδνζεο HIV κεηά απν επαγγεικαηηθή έθζεζε

0,3% Γιαδεπμική έκθεζη

Οπαηά μολςζμένο αισμηπό

Αισμηπό ζε αγγείο

Βαθύ ηπαύμα

0,009% έκθεζη βλεννογόνων



Ννκνζεζία

•E.E. 2009

•Η.Π.Α. 2000

Needlestick Safety and Prevention Act (OSHA)





Κόζηνο επαγγεικαηηθήο έθζεζεο

Οηθνλνκηθό

Δπγαζηηπιακόρ έλεγσορ εκηεθένηορ & 

πηγήρ , Follow up

Υημειοπποθύλαξη (Post Exposure 

Prophylaxis)

πλαηζζεκαηηθό Άγσορ & θόβορ

σκαηηθό Παπενέπγειερ θαπμάκων PEP 

Κνηλσληθό 

Απώλεια ςπηπεζιών/επγαηοωπών

Ιαηπική θπονηίδα

Γικαζηικοί αγώνερ 



Πνηνη θηλδπλεύνπλ



Πνπ θηλδπλεύνπλ



Πσο θηλδπλεύνπλ



Απν ηη θηλδπλεύνπλ



Πόηε θηλδπλεύνπλ



Improper Disposal, 

9%

Other, 1%

Unsafe Work 

Practice, 7%

Improper Safety 

Device Activation, 

6%

Safer Needle 

Device Available, 

26%

Unnecessary 

Needle Use, 15%

Nonpreventable, 

18%

Undetermined,18%

Preventable, 64%

Πξνιακβάλνληαη ηα αηπρήκαηα;



Γηαδηθαζία κεηα απν έθζεζε

Αλαθνξά/  

θαηαγξαθή ΔΝΛ

Δκβνιηαζκόο Υεκεηνπξνθύιαμε Follow up

Έιεγρνο «πεγήο»

Έιεγρνο 

εθηεζέληνο

Ιζηνξηθό 

εκβνιηαζκνύ

Εκηίμηζη κινδύνοσ

πγθαηάζεζε (informed consent)





Γηαδηθαζία κεηα απν έθζεζε HBV



Γηαδηθαζία κεηα απν έθζεζε HIV



Γηαδηθαζία κεηα απν έθζεζε HCV

•Έιεγρνο ηεο πεγήο γηα anti-HCV

Πηγή (+) anti-HCV  έλεγσορ HCV RNA

αν (+) κίνδςνορ μεηάδοζηρ 

•Έιεγρνο εθηεζέληνο γηα anti-HCV

•Δπαλαιεπηηθόο έιεγρνο 4-6 εβδνκάδεο anti-HCV , ALT 

(HCV RNA ελαιιαθηηθά)

•Αν η πηγή ειναι άγνωζηη εκηίμηζη ζσεηικού κινδύνος και 

έλεγσορ – παπακολούθηζη για ζςμπηώμαηα



Φξνληίδα ηξαύκαηνο

•Καζαξηζκόο κε λεξό θαη 

ζαπνύλη

•Καηαηνληζκόο βιελλνγόλσλ κε 

λεξό 

•Γελ ππάξρνπλ ζηνηρεία γηα ηε 

ρξήζε αληηζεπηηθώλ

•Όρη ζύλζιηςε πεξηνρήο 

•Όρη θαπζηηθέο νπζίεο , ρισξίλε



ηξαηεγηθή πξόιεςεο



ηξαηεγηθή πξόιεςεο ρεηξνπξγείν

•Πξνζνρή ζηα κέηξα αηνκηθήο πξνζηαζίαο

•Υξήζε ελαιιαθηηθώλ πιηθώλ κε ραξαθηεξηζηηθά 

αζθαιείαο (λπζηέξη , βειόλα ξαθήο , γάληηα αλζεθηηθά/κε 

επηθάιπςε αληηζεπηηθώλ θιπ)

•Σξνπνπνίεζε εξγαζηαθήο πξαθηηθήο (ρξήζε εξγαιείσλ 

αληί ρεξηώλ,πξνθνξηθή αλαθνίλσζε/ ρξήζε «νπδέηεξεο 

δώλεο» θαηά ηε κεηαθίλεζε αηρκεξώλ, 

•Οξζή νξγάλσζε ρώξνπ/πξνζσπηθνύ/ρεηξνπξγηθήο 

νκάδαο

•Σξνπνπνίεζε ρεηξνπξγηθήο ηερληθήο εάλ ππάξρεη γλσζηή 

«πεγή»



πζθεπέο αζθαιείαο



πζθεπέο αζθαιείαο



πζθεπέο αζθαιείαο



πζθεπέο αζθαιείαο

•Δλζσκαησκέλνο κεραληζκόο

•Απιή ζηε ρξήζε

•Αμηόπηζηε θαη απηόκαηε

•Δμαζθάιηζε ιεηηνπξγίαο ηνπ κεραληζκνύ αζθαιείαο

•Αθίλδπλε γηα ηνλ αζζελή (ινηκώμεηο θιπ)

•Σερληθή ρξήζεο παξόκνηα κε ζπκβαηηθά πιηθά 

•Μέγεζνο παξόκνην κε ζπκβαηηθά πιηθά 

•Cost/effective
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Πξνγξάκκαηα πξόιεςεο αηπρεκάησλ

•Δθαξκνγή πξνγξάκκαηνο πξόιεςεο αηπρεκάησλ κε 

αηρκεξά

•Δθπαίδεπζε πξνζσπηθνύ

•Σξνπνπνίεζε εξγαζηαθώλ πξαθηηθώλ 

•Δηζαγώγή λέσλ πιηθώλ αζθαιείαο



Πξνγξάκκαηα πξόιεςεο αηπρεκάησλ

NSPA

Infection Control and Hospital Epidemiology.January 2007,vol 28, No 1




