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ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟ ΑΝΣΙΜΔΣΩΠΙΗ ΔΞΟΤΑΛΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΗ 1
Σα ΚΛ θαη ην HIV/AIDS είλαη αλαγλσξηζκέλεο ζπλέπεηεο ηνπ βηαζκνχ (1). Ζ έξεπλα ζε
γπλαίθεο πνπ θηινμελνχληαη ζε μελψλεο θαθνπνηεκέλσλ γπλαηθψλ έρεη απνδείμεη φηη νη γπλαίθεο
πνπ πθίζηαληαη ζεμνπαιηθή θαη θπζηθή θαθνπνίεζε απφ ηνπο ζπληξφθνπο ηνπο έρνπλ
ζεκαληηθά πςειφηεξεο πηζαλφηεηεο λα πάζρνπλ απφ ΚΛ (2).
Γηα ηα ζχκαηα trafficking ζην ρψξν ηεο ζεμνπαιηθήο εθκεηάιιεπζεο, ε επηθηλδπλφηεηα έλαληη
ησλ ΚΛ θαη ηνπ HIV/AIDS, είλαη ηδηαίηεξα πςειή.
εξοςαλική βία και HIV/AIDS
Σν βίαην ζεμ κπνξεί λα απμήζεη ην ξίζθν κεηάδνζεο ηνπ HIV. ηε βίαηε θνιπηθή δηείζδπζε
ηξαπκαηηζκνί θαη εθδνξέο είλαη ζπλήζε ζπκβάκκαηα, δηεπθνιχλνληαο έηζη ηελ είζνδν ηνπ ηνχ
κέζσ ηνπ θνιπηθνχ βιελλνγφλνπ.
Οη έθεβεο δηαηξέρνπλ αθφκε κεγαιχηεξν θίλδπλν αθφκε θαη κέζσ ηνπ κε βίαηνπ ζεμ ιφγσ
αλσξηκφηεηαο ηνπ θφιπνπ πνπ έηζη δελ απνηειεί απνηειεζκαηηθφ «θξαγκφ».
ηελ πεξίπησζε ηνπ πξσθηηθνχ βηαζκνχ ε επηθηλδπλφηεηα έλαληη ηνπ HIV/AIDS είλαη αθφκε
κεγαιχηεξε αθνχ ν ηζηφο ζηνλ πξσθηφ κπνξεί εχθνια λα ηξαπκαηηζηεί δηεπθνιχλνληαο ηελ
είζνδν ηνπ ηνχ.
Δρεη κεγάιε ζεκαζία νη εξγαδφκελνη/εο ζην ρψξν ηεο πγείαο λα εθπαηδεχνληαη ζηελ
αλαπαξαγσγηθή πγεία, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο αλαγλψξηζεο θαη δηαπίζησζεο ηεο θαθνπνίεζεο
θαη ηεο αλαγλψξηζεο θαη αληηκεηψπηζεο ησλ ΚΛ.
μεηά ζσεηική έπεςνα, πποηείνεηαι:
1. ην πξσηφθνιιν αληηκεηψπηζεο ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο πνπ αθνινπζεί.
2. ε έθδνζε θαη δηαλνκή ηνπ πξσηνθφιινπ αληηκεηψπηζεο ζπκάησλ ζεμνπαιηθήο
βίαο ζε φια ηα θέληξα θηινμελίαο πξνζθχγσλ θαη δνκέο ηεο ΤΠΤΣ, ηα
λνκαξρηαθά λνζνθνκεία θαη θέληξα πγείαο.
3. ηελ εθπαίδεπζε θαη έληαμε λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ φισλ ησλ λνκαξρηαθψλ
λνζνθνκείσλ θαζψο θαη ησλ κεγάισλ γεληθψλ λνζνθνκείσλ ζηελ «Οκάδα
αληηκεηψπηζεο εμνπαιηθήο Θαθνπνίεζεο» πνπ νθείιεη θαη λα εμαζθαιίδεη ηελ
ηήξεζε ησλ θαηεπζπληεξίσλ νδεγηψλ αληηκεηψπηζεο ζπκάησλ ζεμνπαιηθήο βίαο.
4. Σελ ηήξεζε αλψλπκνπ αξρείνπ θαηαγξαθήο ησλ ζπκάησλ ζεμνπαιηθήο βίαο ψζηε
λα εθηηκάηαη ην θαηλφκελν θαη λα ζρεδηάδνληαη παξεκβάζεηο ζηελ θνηλφηεηα.

Σν πξσηφθνιιν απνηειεί Διιεληθή εθδνρή ηνπ πξσηνθφιινπ πνπ εθαξκφδεηαη ζηνλ Θαλαδά
απφ ην 1982.
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Α. ΤΝΑΙΝΔΗ: ΙΑΣΡΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ
Ο/ε αζζελήο ζα πξέπεη λα πιεξνθνξείηαη θαη λα ειέγρεη φιν ην θάζκα ησλ ππεξεζηψλ πνπ
ηνπ/ηεο πξνζθέξνληαη ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ απνθάζεσλ γηα ηηο ηαηξηθέο/λνκηθέο επηινγέο
θαη ηελ εκπινθή άιισλ αλζξψπσλ. Απηφ είλαη έλα ζεκαληηθφ βήκα γηα ηε βνήζεηα ηνπ/ηεο
αζζελνχο ψζηε λα αληηκεησπίζεη ην θπζηθφ θαη ςπρηθφ ηξαχκα ηεο ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο.
Ζ ζεμνπαιηθή βία είλαη κηα ηξαπκαηηθή εκπεηξία πνπ θάλεη ηα ζχκαηα λα αηζζάλνληαη
αβνήζεηα: λνηψζνπλ φηη έρνπλ ράζεη ηνλ έιεγρν ηνπ εαπηνχ ηνπο. Απηφ ην αίζζεκα κπνξεί λα
επηδεηλσζεί κέζα απφ ηαηξηθνχο ρεηξηζκνχο αιιά θαη απφ ηελ φιε δηαρείξηζε ηεο ζεμνπαιηθήο
θαθνπνίεζεο.
Ο ξφινο ηνπ εμεηαζηή δελ είλαη λα απνδείμεη ηελ θαθνπνίεζε αιιά λα πηζηνπνηήζεη ηα θιηληθά
θαη ςπρνινγηθά επξήκαηα. Σν ζχκα ζεμνπαιηθήο βίαο παξακέλεη αζζελήο πνπ πξέπεη λα έρεη ηελ
ίδηα πξνζνρή θαη ζεβαζκφ φπσο νπνηνζδήπνηε άιινο αζζελήο. Έλα ζχκα ζεμνπαιηθήο βίαο
κπνξεί λα κελ είλαη πξφζπκν λα εμεηαζηεί. ε έλαλ/κία ηέηνην/α αζζελή ε γπλαηθνινγηθή ή ε απφ
ζην νξζφ εμέηαζε κπνξεί λα κνηάδεη ζπλέρεηα ηεο βίαο.
Ηδηαίηεξα φηαλ πξφθεηηαη γηα παηδηά-εθήβνπο, ε εμέηαζε απαηηεί αθφκε κεγαιχηεξεο δεμηφηεηεο
απφ ηελ πιεπξά ηνπ εμεηαζηή.
ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ
Μέπη ζςγκαηάθεζηρ
Δίλαη ζεκαληηθφ λα εμαζθαιηζζεί ε ζπγθαηάζεζε κεηά πιεξνθφξεζε (informed consent) πξηλ
ηελ εμέηαζε ηνπ ζχκαηνο (Παξάξηεκα Η). Δάλ ην ζχκα είλαη γηα νπνηνδήπνηε ιφγν αλίθαλν λα
θαηαιάβεη ζε ηη ζπγθαηαηίζεηαη (π.ρ. εάλ είλαη ππφ ηελ επήξεηα θαξκάθσλ/αιθνφι,
ηξαπκαηηζκνχ θιπ) ε εμέηαζε νθείιεη λα αλαβιεζεί έσο φηνπ είλαη ζε ζέζε λα ζπγθαηαηεζεί.
Τπάξρνπλ δχν (2) κέξε ζπγθαηάζεζεο.
πγθαηάζεζε γηα ηελ θιηληθή εμέηαζε θαη ηελ παξνρή ζεξαπείαο : νη πιεξνθνξίεο
πνπ παξέρνληαη ζην ζχκα αθνξνχλ ζηελ θιηληθή εμέηαζε θαη ηε ζεξαπεπηηθή
αληηκεηψπηζε ησλ επηπηψζεσλ ηεο θαθνπνίεζεο.

πγθαηάζεζε θνηλνπνίεζεο ησλ ζηνηρείσλ ζηελ αζηπλνκία : Δμεγείηαη ζην ζχκα φηη
απηφ ην κέξνο ηεο ζπγθαηάζεζεο αληηζηνηρεί ζηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ/ηεο γηα ηελ ελεκέξσζε
ηεο αζηπλνκίαο γηα ηε ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε θαη ηε κεηαθνξά ησλ ζηνηρείσλ πνπ έρνπλ
ζπιιεγεί ζηελ αζηπλνκία. Σν ζχκα ελεκεξψλεηαη γηα ηε ζχληαμε ηαηξηθήο/λνκηθήο αλαθνξάο πνπ
ζα είλαη δηαζέζηκε ζηελ αζηπλνκία, ηελ εηζαγγειία θαη ην δηθεγφξν ππεξάζπηζεο.

Δίλαη ζεκαληηθφ γηα ην ζχκα λα μέξεη φηη κπνξεί λα δηαγξάςεη νπνηνδήπνηε ζεκείν κε ην νπνίν
δηαθσλεί φπσο θαη φηη κπνξεί λα αιιάμεη γλψκε ζε νπνηαδήπνηε ζηηγκή.
Ζ ζπγθαηάζεζε κεηά ελεκέξσζε είλαη κηα ζπλερήο δηαδηθαζία ζε θάζε θάζε ηεο εμέηαζεο.
Κεξηθέο θνξέο ην ζχκα ζπγθαηαηίζεηαη ζηελ ηαηξηθή αληηκεηψπηζε αιιά απνθαζίδεη φηη δελ ζέιεη
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κηα γπλαηθνινγηθή ή εμέηαζε απφ ην νξζφ, αθνχ ε θιηληθή εμέηαζε έρεη αξρίζεη. Δίλαη απηνλφεην
φηη ε επηζπκία ηνπ ζχκαηνο είλαη πάληα ζεβαζηή.
ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΑΝΣΙΜΔΣΩΠΙΗ
Ζ αληηκεηψπηζε ησλ επεηγφλησλ πξνβιεκάησλ ηνπ ζχκαηνο πξνεγείηαη ηεο ζρεηηθήο κε ηελ
θαθνπνίεζε εμέηαζεο απφ ηελ Οκάδα Αληηκεηψπηζεο εμ. Θαθνπνίεζεο (ΟΑΘ).
Σα ζχκαηα θαθνπνίεζεο πνπ ρξεηάδνληαη επείγνπζα αληηκεηψπηζε, αληηκεησπίδνληαη απφ ηα
ΣΔΠ 2 θαη ζηε ζπλέρεηα φηαλ ζηαζεξνπνηεζνχλ απφ ηελ ΟΑΘ. Ζ ζπκβνιή ηεο ΟΑΘ πξέπεη λα
δεηεζεί εάλ ν/ε ηαηξφο ηνπ ΣΔΠ ζπιιέμεη πιηθά πνπ κπνξεί λα απνηειέζνπλ ηαηξνδηθαζηηθά
ζηνηρεία ή εάλ ην ζχκα ρξεηάδεηαη εηδηθή ππνζηήξημε.
ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΣΑΗ
Όια ηα ζχκαηα ζεμ. θαθνπνίεζεο ππφθεηληαη ζε θιηληθή εμέηαζε κε ηηο πξνυπνζέζεηο
ζπγθαηάζεζεο πνπ αλαθέξζεθαλ. Δίλαη κία απφ ηηο επηινγέο ηνπ ζχκαηνο θαηά ηελ αξρηθή
δηαδηθαζία ζπγθαηάζεζεο. Δάν ηο θύμα επιλέξει μόνον ηην κλινική εξέηαζη ε δηαδηθαζία
είλαη ε αθφινπζε.

Α. Πξηλ ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο πξέπεη λα έρνπλ πηζηνπνηεζεί ηα θαησηέξσ:
1. Ο/ε αζζελήο είλαη κεγαιχηεξνο/ε ησλ 14 εηψλ (αιιηψο παξαπέκπεηαη ζε παηδηαηξηθφ
λνζνθνκείν).
2. Ο/ε αζζελήο έρεη θαθνπνηεζεί ζην δηάζηεκα ησλ πξνεγνχκελσλ επηά εκεξψλ.
3. Ο/ε αζζελήο βξίζθεηαη ζην ηαηξείν ηνπ ΣΔΠ ή ηνπ θέληξνπ ΤΠΤΣ/θηινμελίαο πξνθχγσλ.
4. Ο/ε αζζελήο επηθνηλσλεί θαιά κε ην πεξηβάιινλ θαη κπνξεί λα δψζεη ζπγθαηάζεζε κεηά
ελεκέξσζε.
5. Ο/ε αζζελήο δελ έρεη επείγνλ ηαηξηθφ πξφβιεκα.
Β. Θαηά ηελ άθημε ηνπ/ηεο αζζελνχο ν/ε ηαηξφο πξέπεη:
1. Λα πάξεη ην δειηίν θαηαγξαθήο ζπκβάκκαηνο ζεμ. θαθνπνίεζεο, ην έληππν
ζπγθαηάζεζεο θαη εηηθέηηεο κε ην φλνκα ηνπ ζχκαηνο.
2. Λα ζπζηεζεί ζηνλ/ζηελ αζζελή θαη ην άηνκν πνπ ην/ηε ζπλνδεχεη.
3. Λα πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα λα θιεζεί θνηλσληθφο/ή ιεηηνπξγφο ή άηνκν απφ
αζρνινχκελε ΚΘΟ ζην ηαηξείν θαη ζχκθσλα κε ηελ επηζπκία ηνπ/ηεο αζζελνχο, λα
μεθηλήζεη ηελ θιηληθή εμέηαζε ή λα πεξηκέλεη ηνλ/ηελ θνηλσληθή ιεηηνπξγφ ή ην κέινο
ΚΘΟ.
ΙΣΟΡΙΚΟ
1. ςνένηεςξη αζθενή
Θχξηνο ζηφρνο είλαη ε ππνζηήξημε ηνπ/ηεο αζζελνχο θαη ε δηεξεχλεζε ηνπ πεξηζηαηηθνχ
θαθνπνίεζεο. Ο/ε αζζελήο νθείιεη λα ην θαηαλνεί, φπσο θαη φηη κπνξεί λα αξλεζεί θαη λα
δηαθφςεη ηελ εμέηαζε αιιά θαη ηε ζεξαπεπηηθή αληηκεηψπηζε νπνηαδήπνηε ζηηγκή. Δμεγείηαη
γηα θάζε εμέηαζε ζε ηί ζπλίζηαηαη θαη γηαηί γίλεηαη.
2
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α) Εεηείηαη απφ ηνλ /ηελ αζζελή ζπγθαηάζεζε γηα ηελ εμέηαζε εμεγψληαο ην πεξηερφκελνπ
ηνπ εληχπνπ ζπγθαηάζεζεο θαη δεηψληαο ηελ ππνγξαθή ηνπ/ηεο. Δλεκεξψζηε ηνλ /ηελ
αζζελή φ ηη κπνξεί λα δηαγξάςεη νπνηνδήπνηε κέξνο ηνπ εληχπνπ. Ο/ε αζζελήο δελ ζεσξείηαη
φηη έρεη ζπγθαηαηεζεί αλ δελ έρεη θαιφ επίπεδν επηθνηλσλίαο ή αλ γηα νπνηνδήπνηε άιιν ιφγν
δελ είλαη ζε ζέζε λα δψζεη ελζπλείδεηα ηε ζπγθαηάζεζή ηνπ/ηεο.
β) Ηζηνξηθφ ηεο ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο δηεξεπλψληαο:
Σνπο ηζρπξηζκνχο ηνπ/ηεο: ζεκαληηθά είλαη ηα ζεκεία ηξαπκαηηζκνχ θαη νη παξάγνληεο
πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε κεηάδνζε ΚΛ θαη HIV/AIDS θαη ηελ πηζαλή εγθπκνζχλε. Γηα λα
θαζνξηζζεί αλ ν/ε αζζελήο εκπίπηεη ζηελ θαηεγνξία πνπ ρξήδεη ρνξήγεζεο HIV ΡΔΡ 3
πξέπεη λα εθηηκεζεί ε πηζαλή νξνζεηηθφηεηα ηνπ βηαζηή. Γελ είλαη απαξαίηεην γηα
ηνλ/ηελ αζζελή λα επηκείλεη ζε ιεπηνκέξεηεο γηα ηελ θαθνπνίεζε αιιά αλ ζέιεη λα
κηιήζεη γη απηφ, είλαη ζεκαληηθφ λα γίλεη ζεβαζηή απηή ε αλάγθε.
Σξαπκαηηζκνχο ή άιια πξνβιήκαηα πγείαο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαθνπνίεζε.
Φφβνπο ζρεηηθνχο κε ηηο ζπλέπεηεο/επηπηψζεηο ηεο θαθνπνίεζεο.
γ) Γπλαηθνινγηθφ ηζηνξηθφ-πιεξνθνξίεο γηα:
Αληηζχιιεςε
Σειεπηαία έκκελν ξχζε
Γπλαηθνινγηθά άιια πξνβιήκαηα (νπνηνδήπνηε ΚΛ ζηνπο ηειεπηαίνπο έμη κήλεο)
Δγθπκνζχλε (είλαη ε αζζελήο έγθπνο ;)
Πφηε είρε ηειεπηαία ζεμνπαιηθή επαθή κε ην/ηε ζχληξνθφ ηεο/ηνπ
δ) Έλα γεληθφ ηαηξηθφ ηζηνξηθφ
αιιεξγίεο
θάξκαθα πνπ ιακβάλεη ηψξα
ρξφληα πξνβιήκαηα πγείαο
ε) Δπηηξέπεηαη ζην άηνκν πνπ ζπλνδεχεη ηνλ/ηελ αζζελή λα παξακείλεη θαηά ηελ εμέηαζε εαλ
απηφ επηζπκεί ν/ε αζζελήο.
ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΣΑΗ
Πποεηοιμαζία αζθενούρ για ηην κλινική εξέηαζη
Δμεγείηαη ζηελ/ζηνλ αζζελή κε πνηφ ηξφπν θαη πνηά εξγαιεία ζα γίλεη ε
εμέηαζε
Εεηείηαη απφ ηνλ /ηελ αζζελή λα γδπζεί.
Κλινική εκηίμηζη από ηο κεθάλι έωρ ηα πόδια
Θαηαγξάθνληαη φιεο νη εμσηεξηθέο θαθψζεηο ζην ζψκα απφ ηνλ/ηελ ηαηξφ.
Κεηξψληαη θαη θαηαγξάθνληαη νη επψδπλεο πεξηνρέο θαη ηα εκθαλή ηξαχκαηα.
Απεηθνλίδνληαη νη θαθψζεηο ζην θχιιν θαηαγξαθήο ηξαπκάησλ ηνπ ζψκαηνο θαη
θαηαγξάθνληαη φιεο νη επψδπλεο πεξηνρέο.
Δξέηαζη ζσεηικών με ηοςρ ιζσςπιζμούρ ηος/ηηρ αζθενούρ πεπιοσών.
3

Υνξήγεζε κεηά ηελ πηζαλή έθζεζε ζε HIV πξνθπιαθηηθήο αληηξεηξντθήο αγσγήο
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Δμέηαζε ηνπ ζηφκαηνο, ησλ γελλεηηθψλ νξγάλσλ θαη ηνπ πξσθηνχ ζχκθσλα κε ηε
ζπγθαηάζεζε ηνπ/ηεο αζζελνχο θαη ην ηζηνξηθφ ζεμ. θαθνπνίεζεο ηνπ/ηεο αζζελνχο.
Αλαδήηεζε επψδπλσλ πεξηνρψλ θαη ηξαπκάησλ.
Γπλαηθνινγηθή εμέηαζε αλάινγα κε ηε ζπγθαηάζεζε θαη ην ηζηνξηθφ ζεμ. θαθνπνίεζεο
ηεο αζζελνχο (παξαπέκπεηαη ζην λνζνθνκείν).
Θαηαγξαθή ησλ επξεκάησλ.
Μεηά ηην εξέηαζη
Αλαθνίλσζε ησλ επξεκάησλ ζηνλ/ζηελ αζζελή
Δπγαζηηπιακόρ έλεγσορ (αθοπά ζηα νοζοκομεία και εξηγείηαι ζηον/ζηην αζθενή όηι
θα γίνει)
Έιεγρνο έλαληη ΚΛ
Θαιιηέξγεηα νπξεζξηθνχ/θνιπηθνχ εθθξίκκαηνο
ΛΑΑΣ ηεζη γηα ριακχδηα (κε δηαζέζηκν)
νξνινγηθφο έιεγρνο γηα ζχθηιε, επαηίηηδα Β θαη C θαη
έιεγρνο έλαληη HIV
Σεζη εγθπκνζχλεο
Έιεγρνο γηα ρξήζε θαξκάθσλ (βιέπε ζρεηηθφ παξάξηεκα) θαη αιθνφι πξέπεη λα
γίλεηαη εάλ ν εμεηάδσλ ππνπηεχεηαη φηη ν/ε αζζελήο κπνξεί λα είλαη ππφ ηελ επήξεηα
θαξκάθσλ ή άιισλ ηνμηθψλ νπζηψλ.
ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΗ ΑΝΣΙΜΔΣΩΠΙΗ
1. Ζ ρνξήγεζε πξνιεπηηθήο αγσγήο γηα ηα ΚΛ εμαξηάηαη απφ ην πηζαλφηεξν
παζνγφλν θαη είλαη ε αθφινπζε.(3 )
Πξφιεςε γνλνθνθθηθήο, ριακπδηαθήο ή ηξηρνκνλαδηθήο ινίκσμεο:
Ceftriaxone 125 mg im
Azithromycin 1gr per os θαη
Metronidazole 2 gr per os, φια καδί.
Δάλ ν/ε αζζελήο είλαη αιιεξγηθφο/ή ζηα αλαθεξφκελα αληηβηνηηθά,
είλαη έγθπνο ή ζειάδεη, γίλνληαη άιιεο επηινγέο θαξκάθσλ.
Γηα ηελ πξφιεςε απφ Ζπαηίηηδα Β, άκεζε έλαξμε εκβνιηαζκνχ εάλ δελ είλαη
εκβνιηαζκέλν ην άηνκν.
Γηα ηελ πξνθχιαμε απφ HIV ινίκσμε αθνχ εθηηκεζεί ν θίλδπλνο κεηάδνζεο,
απνθαζίδεηαη ε έλαξμε αληηξεηξντθήο αγσγήο κεηά ζπλελλφεζε κε γηαηξφ κηαο
απφ ηηο Κνλάδεο Ινηκψμεσλ. Δθφζνλ θξηζεί ζθφπηκε, ε ρνξήγεζή ηεο πξέπεη λα
γίλεη εληφο 48 σξψλ θαη γηα δηάζηεκα ηεζζάξσλ εβδνκάδσλ. 4
O θίλδπλνο θαηά κέζνλ φξν γηα ηε κεηάδνζε HIV ινίκσμεο απφ κηα θαη κφλε απξνθχιαθηε
ζεμνπαιηθή επαθή κε έλα κνιπζκέλν άηνκν είλαη ζρεηηθά ρακειή (1-2/1000 απφ ηνλ άλδξα
ζηε γπλαίθα θαη πεξίπνπ 0.5-1/1000 απφ ηε γπλαίθα ζηνλ άλδξα). Σν κέζν ξίζθν γηα
απξνθχιαθηε πξσθηηθή επαθή ζεσξείηαη πςειφηεξν (πεξίπνπ 5-30/1000).

Όια ηα λνζνθνκεία νθείινπλ λα δηαζέηνπλ ζπζθεπαζία αλάγθεο ησλ απαηηνχκελσλ
αληηξεηξντθψλ θαξκάθσλ ζχκθσλα θαη κε νδεγίεο ηνπ ΘΔΔΙΠΛΟ
4
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Δλ ηνχηνηο επεηδή ζην βηαζκφ, ιφγσ ηεο βίαηεο επαθήο, ππάξρεη ηφζν κηθξνζθνπηθή φζν θαη
καθξνζθνπηθή βιάβε ησλ βιελλνγφλσλ, ε πηζαλφηεηα κεηάδνζεο ηεο ινίκσμεο απμάλεηαη ( 4).
2. ρνξήγεζε πξνθχιαμεο απνθπγήο εγθπκνζχλεο εάλ ε αζζελήο δελ παίξλεη
αληηζπιιεπηηθά
3. ςπρηαηξηθή εθηίκεζε/δηαρείξηζε.
ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ
Δμεγείηαη ζηνλ/ηελ αζζελή ε ζεκαζία ηεο ηαηξηθήο ζεξαπείαο θαη ηεο
ζπκβνπιεπηηθήο παξαθνινχζεζεο.
Γίδεηαη ζηνλ/ηελ αζζελή ξαληεβνχ γηα επαλεθηίκεζε
Δξσηάηαη ν/ε αζζελήο εάλ επηζπκεί ξαληεβνχ κε ηνλ/ηελ ςπρνιφγν. Σνπ/ηεο
εμαζθαιίδεηαη ε δηαζχλδεζε.
πδεηείηαη ε παξαθνινχζεζε ησλ ΚΛ
1. Σεζη γηα HIV ζε 6 θαη 12 εβδνκάδεο.
2. Σεζη γηα ζχθηιε ζε 6-8 εβδνκάδεο.
3. Θ/α γηα γνλφθνθθν θαη ριακχδηα ζηελ επφκελε επίζθεςε.
4. Δάλ ιακβάλεη πξνθπιαθηηθή αληηξεηξντθή αγσγή νθείιεη λα έρεη
θαηαλνήζεη ην ζρήκα ρνξήγεζεο θαη ηε δηαδηθαζία παξαθνινχζεζεο.
Πιεξνθνξηαθφ έληππν πιηθφ
Οθείιεη λα πξνζθέξεηαη ζηνλ/ηελ αζζελή έληππν πιηθφ γηα ηε ζεμ. θαθνπνίεζε, γηα ηηο
νκάδεο ζηήξημεο θαη γηα φπνηα ζεξαπεία ηνπ/ηεο έρεη ρνξεγεζεί.
πδήηεζε γηα ηελ αζθαιή αλαρψξεζε θαη δηακνλή ηνπ/ηεο αζζελνχο.
Δπαθή κε θνηλσληθέο ππεξεζίεο γηα ηελ πξνψζεζε ζε μελψλα θαθνπνηεκέλσλ αηφκσλ εαλ
δελ ππάξρεη άιιε δπλαηφηεηα δηακνλήο.
Θαηαγξαθή ζην θάθειιν ηεο ζεξαπεπηηθήο
ρνξεγήζεθε.
Θαηαγξαθή ψξαο αλαρψξεζεο θαη ππνγξαθή.

αληηκεηψπηζεο

θαη αγσγήο πνπ
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι
DATE RAPE DR U GS
Ο αγγιηθφο φξνο ‘date rape drugs’ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ πεξηγξαθή νπζηψλ νη νπνίεο
θάπνηεο θνξέο ρξεζηκνπνηνχληαη πξνθεηκέλνπ λα ππνβνεζήζνπλ ζεμνπαιηθή επίζεζε (5,6).
Ωο ζεμνπαιηθή επίζεζε νξίδεηαη νπνηνδήπνηε είδνο ζεμνπαιηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηελ νπνία
έλα άηνκν δελ ζπκθσλεί. Κπνξεί λα πεξηιακβάλεη αλάξκνζην άγγηγκα, θνιπηθή δηείζδπζε,
ζεμνπαιηθή επαθή, βηαζκφ θαη απφπεηξα βηαζκνχ. Ιφγσ ηεο επίδξαζεο ησλ νπζηψλ απηψλ, ηα
ζχκαηα κπνξεί λα είλαη (απφ ηελ άπνςε ησλ θπζηνινγηθψλ αληαλαθιαζηηθψλ) αβνήζεηα,
αλίθαλα λα αξλεζνχλ ζεμνπαιηθή δξαζηεξηφηεηα θαη λα ζπκεζνχλ ζηε ζπλέρεηα ηη είρε
ζπκβεί.
Τπάξρνπλ ηνπιάρηζηνλ ηξεηο ηέηνηεο νπζίεο (κε ηελ επξεία έλλνηα φιεο νη λαξθσηηθέο νπζίεο
κπνξνχλ λα ππνβνεζήζνπλ ζεμνπαιηθή παξελφριεζε, θαη ζπγθεθξηκέλα θάπνηνη πξνζζέηνπλ
ζηε ιίζηα ησλ νπζηψλ πνπ αλαθέξνληαη παξαθάησ ηελ νπζία “Έκζηαζη”:
1. GHB (gamma hydroxybutyric acid): θπθινθνξεί σο άνζκν θαη άρξσκν πγξφ,
ιεπθή ζθφλε, θαη ράπη Δίλαη θαηαζηαιηηθφ ηνπ Θεληξηθνχ Λεπξηθνχ
πζηήκαηνο. Πξνθαιεί δηαηαξαρέο ζπλείδεζεο, απψιεηα πξφζθαηεο κλήκεο,
αίζζεκα νλεηξψδνπο θαηάζηαζεο, εθίδξσζε θιπ. ε ζπλδπαζκφ κε αιθνφι
κπνξεί λα πξνθαιέζεη λαπηία θαη αλαπλεπζηηθή δπζρέξεηα. Θπθινθνξεί ζην
δξφκν σο «πγξή έθζηαζε» ή «βηηακίλε G».
2. Rohypnol (flunitrazepam): ράπη ην νπνίν δηαιχεηαη φηαλ πξνζηίζεηαη ζε
πγξφ. Σα θαηλνχξγηα ράπηα γίλνληαη κπιε φηαλ πξνζηίζεληαη ζε πγξφ, σζηφζν
ηα παιηά, ηα νπνία παξακέλνπλ άρξσκα, δηαηίζεληαη αθφκε. Πξνθαιεί
δηαηαξαρέο ζπλείδεζεο, απψιεηα πξφζθαηεο κλήκεο, αίζζεκα κέζεο,
δπζθνιία επηθνηλσλίαο, κπνράιαζε, δηαηαξαρέο φξαζεο. ε πεξίπησζε
αλάκεημεο κε αιθνφι ή άιια αληηθαηαζιηπηηθά κπνξεί λα είλαη ζαλαηεθφξν.
3. Ketamine (ketamine hydrochloride): πγξφ θαη ιεπθή ζθφλε. Υξεζηκνπνηείηαη
ψο αλαηζζεηηθφ θπξίσο γηα ηα δψα. Βξίζθεηαη θαη ζηα θηεληαηξεία. Κπνξεί λα
ελεζεί ή λα εηζπλεπζζεί. Πξνθαιεί νλεηξψδεηο θαηαζηάζεηο θαη παξαηζζήζεηο.
ε πςειέο δφζεηο πξνθαιεί ακλεζία, ππέξηαζε
4. MDMA
(Ecstasy):
ζπλζεηηθφ
ρεκηθφ
αληίζηνηρν
ηνπ δηεγεξηηθνχ
κεζακθεηακίλε θαη ηνπ παξαηζζεζηνγφλνπ κεζθαιίλε. ε κεγάιεο δφζεηο
παξεκβαίλεη ζην ζεξκνξπζκηζηηθφ ζχζηεκα ηνπ ζψκαηνο. Κπνξεί λα νδεγήζεη
ζε ππεξζεξκία κε πηζαλή θαηάιεμε ηελ επαηηθή, λεθξηθή θαη θαξδηαθή
αλεπάξθεηα.
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