Πποζηαζία από εξοςαλικώρ Mεηαδιδόµενα Nοζήµαηα και
Αιµαηογενώρ Mεηαδιδόµενα Nοζήµαηα
Πληποθοπίερ για ηαξιδιώηερ

εξοςαλικώρ Μεηαδιδόµενα Νοζήµαηα (ΜΝ)
Τα ΣΜΝ απνηεινύλ νµάδα ινηµώμεσλ πνπ νθείινληαη ζε δηάθνξνπο µηθξννξγαληζµνύο
πνπ µεηαδίδνληαη µε ηε ζεμνπαιηθή επαθή. Σηελ νµάδα απηή αλήθνπλ ε επαηίηηδα Β, ε
HIV ινίµσμε/AIDS, ε ζύθηιε, ε γνλόξξνηα, ην µαιαθό έιθνο, ην αθξνδίζην
ιεµθνθνθθίσµα, ν έξπεηαο ησλ γελλεηηθώλ νξγάλσλ, ε ινίµσμε µε ριαµύδηα θ.α.
Τα ΣΜΝ απαληώληαη ζε όιν ηνλ θόζµν αιιά εµθαλίδνληαη πην ζπρλά ζε ρώξεο µε ραµειό
πγεηνλνµηθό επίπεδν. Από ηα ΣΜΝ, θάπνηα µπνξεί λα απνηειέζνπλ ζεµαληηθό θίλδπλν γηα
ηε δσή αθνύ δε ζεξαπεύνληαη (π.ρ. HIV ινίµσμε/AIDS, επαηίηηδα Β), άιια είλαη
ζεξαπεύζηµα, αιιά είλαη εμαηξεηηθά µεηαδνηηθά (π.ρ. ζύθηιε, γνλόξξνηα) θαη άιια µπνξεί
λα πξνθαιέζνπλ µόληµεο επηπινθέο (π.ρ. έξπεο, ριαµύδηα).
Οι
o
o
o

ηαξιδιώηερ θα ππέπει:
Να απνθεύγνπλ ηνπο πνιιαπινύο ζεμνπαιηθνύο ζπληξόθνπο.
Να απνθεύγνπλ ηε ζεμνπαιηθή επαθή µε άγλσζηα άηνµα.
Να ρξεζηµνπνηνύλ πάληα πξνθπιαθηηθό θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεμνπαιηθήο πξάμεο ζε
όιεο ηηο πεξηπηώζεηο.
o Να απνθεύγνπλ ηε ζεμνπαιηθή επαθή ζε πεξίπησζε πνπ εµθαληζηεί νπνηνδήπνηε
έιθνο ή βιαηίδα (ζππξάθη) ζηα γελλεηηθά όξγαλα ή αλ παξνπζηαζηεί έθθξηµα από ηελ
νπξήζξα.
o Να θξνληίζνπλ λα εµβνιηαζηνύλ µε ην εµβόιην θαηά ηεο επαηίηηδαο Β αλ πξόθεηηαη λα
έρνπλ ζεμνπαιηθή επαθή µε θαηνίθνπο ησλ πεξηνρώλ όπνπ ηαμηδεύνπλ.

Αιµαηογενώρ µεηαδιδόµενα νοζήµαηα
Κίλδπλν πξνζβνιήο από αηµαηνγελώο µεηαδηδόµελα λνζήµαηα έρνπλ νη ηαμηδηώηεο νη
νπνίνη θαηά ηε δηάξθεηα ηαμηδηνύ ζε ρώξεο µε ραµειό πγεηνλνµηθό επίπεδν µπνξεί λα
ρξεηαζηνύλ ηαηξνλνζειεπηηθή θξνληίδα, άηνµα πνπ θάλνπλ ρξήζε ελδνθιεβίσλ νπζηώλ
θαη νη επαγγειµαηίεο πγείαο πνπ µεηαβαίλνπλ ζε ηέηνηεο ρώξεο γηα παξνρή αλζξσπηζηηθήο
βνήζεηαο.
Γενικά:
 Απνθπγή
 Απνθπγή
 Απνθπγή
 Απνθπγή

επαθήο µε αίµα ή ζσµαηηθά πγξά άιισλ αηόµσλ
θνηλήο ρξήζεο βεινλώλ θαη ζπξηγγώλ
δξαζηεξηνηήησλ όπσο δεξκαηνζηημία (ηαηνπάδ) ή piercing
κεηάγγηζεο όπνπ είλαη εθηθηό
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Οι ηαξιδιώηερ θα ππέπει:
o
Να απνθεύγνπλ ηελ επαθή µε αίµα ή άιια ζσµαηηθά πγξά άιισλ αηόµσλ ρσξίο ηε
ιήςε ησλ απαξαίηεησλ πξνθπιάμεσλ.
o
Να απνθεύγνπλ ηε ρξήζε ελ δπλάµεη µνιπζµέλσλ βεινλώλ, ζπξηγγώλ ή άιισλ
εξγαιείσλ γηα ηαηξηθνύο ιόγνπο (π.ρ. παξεληεξηθή ρνξήγεζε θαξµάθσλ,
ρεηξνπξγηθέο επεµβάζεηο). Επίζεο, πξέπεη λα ειέγρνπλ αλ έρεη γίλεη απνζηείξσζε
ησλ ηαηξηθώλ εξγαιείσλ θαη, ζε πεξηπηώζεηο όπνπ απαηηείηαη παξεληεξηθή ρνξήγεζε
θαξµάθσλ, λα ειέγρνπλ εάλ νη βειόλεο θαη νη ζύξηγγεο βξίζθνληαη εληόο
απνζηεηξσµέλεο ζπζθεπαζίαο ή αλ έρνπλ απνζηεηξσζεί ζε αηµό ή µέζσ βξαζµνύ γηα
20 ιεπηά. Σε αζζελείο πνπ θάλνπλ ζπρλά ελέζεηο (π.ρ. δηαβεηηθνί) ζπζηήλεηαη λα
έρνπλ µαδί ηνπο αξηζµό ζπξηγγώλ αλάινγν µε ηε δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνύ ηνπο θαη
επηπιένλ απόζεµα.
o
Να απνθεύγνπλ ηελ παξεληεξηθή ρξήζε θαξµάθσλ γηα µε ηαηξηθνύο ιόγνπο (π.ρ.
ελδνθιέβηα ρξήζε λαξθσηηθώλ) θαη ηδηαίηεξα ηελ θνηλή ρξήζε ζπξηγγώλ µε άιια
άηνµα.
o
Να απνθεύγνπλ ηε ρξήζε ελ δπλάµεη µνιπζµέλσλ βεινλώλ γηα θνζµεηηθνύο ιόγνπο
(π.ρ. ηαηνπάδ, ηξύπεµα απηηώλ).
o
Να απνθεύγνπλ µεηάγγηζε πνπ δελ ζεσξείηαη αζθαιήο.
o
Εάλ είλαη επαγγειµαηίεο πγείαο, λα ηεξνύλ ζρνιαζηηθά ηα µέηξα πξνθύιαμεο θαηά
ηε δηελέξγεηα ηαηξηθώλ πξάμεσλ θαη λα εµβνιηάδνληαη έλαληη ηεο επαηίηηδαο Β, αλ
δελ ην έρνπλ ήδε θάλεη.
Σηηο πεξηζζόηεξεο αλαπηπζζόµελεο ρώξεο ην αίµα θαη ηα παξάγσγά ηνπ δελ ζεσξνύληαη
αζθαιή, θαη νη µεηαγγίζεηο δελ γίλνληαη µε αζθαιή ηξόπν. Οη θίλδπλνη πνπ ζπλδένληαη µε
µε αζθαιή µεηάγγηζε είλαη: α) αζπµβαηόηεηα ηνπ µεηαγγηδόµελνπ αίµαηνο, θαη β)
µεηάγγηζε ινηµνγόλσλ παξαγόλησλ πνπ πξνθαινύλ αζζέλεηεο όπσο ην AIDS, ε επαηίηηδα
Β, ε επαηίηηδα C, ε εινλνζία, ε ζύθηιε, ε λόζνο ‘Chagas’. Γηα ηνπο ιόγνπο απηνύο
ζπζηήλνληαη ηα εμήο:
o Καηνρή από θάζε ηαμηδηώηε ηαηξηθνύ πηζηνπνηεηηθνύ πνπ λα απνδεηθλύεη ηελ νµάδα
αίµαηνο, θαζώο θαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο µε ην ηαηξηθό ηζηνξηθό (αζζέλεηεο, θάξµαθα
πνπ ιαµβάλεη).
o Απνθπγή µε αλαγθαίνπ ηαμηδηνύ όηαλ ππάξρνπλ ππνθείµελα λνζήµαηα πνπ λα
θαζηζηνύλ απαξαίηεηε ηε µεηάγγηζε αίµαηνο ή παξαγώγσλ απηνύ.
o Απνθπγή δξαζηεξηνηήησλ πνπ µπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε ηξνραίν αηύρεµα.
o Σε πεξίπησζε αλάγθεο, δπλαηόηεηα επαθήο µε ηηο ηνπηθέο ηαηξηθέο ππεξεζίεο.
o Σε πεξίπησζε αηµνξξνθηιίαο, αλαδήηεζε εθ ησλ πξνηέξσλ ηαηξηθήο ζπµβνπιήο θαη
αλεύξεζε όισλ ησλ αξµόδησλ ππεξεζηώλ πγείαο ζηε ρώξα πξννξηζµνύ.
o Σε πεξίπησζε αζζέλεηαο πνπ απαηηεί µεηάγγηζε παξαγόλησλ πιάζµαηνο γηα
αλαπιήξσζε παξαγόλησλ πήμεο ή αλνζνζθαηξηλώλ, αλαδήηεζε εθ ησλ πξνηέξσλ
ηαηξηθήο ζπµβνπιήο ώζηε λα γίλνπλ νη απαξαίηεηνη δηαθαλνληζµνί.
o Χνξήγεζε αλζεινλνζηαθήο αγσγήο ζε µεηαγγηδόµελνπο, ζε πεξηνρέο όπνπ ελδεµεί ε
εινλνζία.
o Απνθπγή µεηάγγηζεο αίµαηνο όπνπ απηό είλαη εθηθηό. Σηηο πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο
αξθεί γηα ηε ζηαζεξνπνίεζε ηνπ αζζελνύο ε αλαπιήξσζε ηνπ ελδαγγεηαθνύ όγθνπ µε
ρνξήγεζε ππνθαηάζηαησλ πιάζµαηνο (θξπζηαιινεηδή ή θνιινεηδή).
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