Πίνακας 2: Οδηγίες για τους επαγγελματίες υγείας που εκτίθενται στον ιό
της ηπατίτιδας C (HCV)
Σε επαγγελματίες υγείας που εκτίθενται στον χώρο εργασίας σε αίμα ή άλλα σωματικά
υγρά δεν συνιστάται προφύλαξη μετά την έκθεση (Exposure Prone Procedures-PEP)
στον HCV.
Δεν υπάρχει εμβόλιο έναντι του HCV και δεν ενδείκνυται κάποιο άλλο μέσο προφύλαξης.
Εάν η πηγή είναι HCV RNA θετική*, anti- HCV θετική ή εάν είναι άγνωστη, προτείνεται
ο παρακάτω αλγόριθμος:
Ορολογικός έλεγχος (anti-HCV) του επαγγελματία υγείας εντός 48 ωρών από την έκθεση

Θετικός

Αρνητικός

Περαιτέρω έλεγχος

HCV RNA test**

Θετικό

Αρνητικό

Παραπομπή σε ηπατολογικό ιατρείο
για προϋπάρχουσα χρόνια HCV
λοίμωξη

Έλεγχος HCV RNA≥3
εβδομάδες*** μετά την έκθεση

Θετικό

Παραπομπή σε
ηπατολογικό
ιατρείο

Αρνητικό

STOP

* Εάν δεν είναι δυνατόν να ελεγχθεί η πηγή για HCV RNA, τότε ελέγξτε για αντισώματα HCV
(anti-HCV). Αν η πηγή είναι anti-HCV θετική πρέπει να γίνει έλεγχος στους επαγγελματίες υγείας που
εκτέθηκαν. Σημειώστε ότι τα άτομα με οξεία λοίμωξη μπορεί να έχουν HCV RNA θετικό αλλά anti-HCV
αντισώματα αρνητικά.
**Θα μπορούσε επίσης να γίνει έλεγχος anti-HCV σε ≥6 μήνες και εφόσον είναι θετικός να
ακολουθήσει έλεγχος με HCV RNA.
Ο μεμονωμένος αρνητικός έλεγχος HCV RNA θεωρείται επαρκής για να αποκλείσει τη χρόνια μόλυνση
από τον HCV σε άτομο με θετικά anti-HCV που δεν έχει επαναλαμβανόμενη έκθεση στον ιό.
***HCV RNA ανιχνεύεται εντός 3 εβδομάδων μετά την έκθεση, όταν τα αντισώματα είναι ακόμη
μη ανιχνεύσιμα. Άτομα που εμφανίζουν συμπτώματα οξείας HCV λοίμωξης, όπως ίκτερο, μπορούν να
ελεγχθούν νωρίτερα από 3 εβδομάδες, αλλά εάν ο έλεγχος αποβεί αρνητικός, θα απαιτηθεί εκ νέου έλεγχος
σε ≥ 3 εβδομάδες.

Η αυτόματη κάθαρση της οξείας λοίμωξης μπορεί να συμβεί έως και έξι μήνες μετά την έκθεση, συνεπώς τα
άτομα που ελέγχονται με HCV RNA θετικό σε <6 μήνες μετά την έκθεση πρέπει να ελεγχθούν ξανά σε ≥ 6
μήνες για να προσδιοριστεί η κατάσταση της λοίμωξης.

Εάν ο επαγγελματίας υγείας έχει μολυνθεί, θα πρέπει να παραπέμπεται σε ιατρόηπατολόγο για περαιτέρω έλεγχο και αντιμετώπιση.
Οι οδηγίες σχετικά με την αντιμετώπιση της HCV λοίμωξης επικαιροποιούνται ανά τακτά
διαστήματα και αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Δ.Υ.
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