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Εισαγωγή
Οι ιοί της ηπατίτιδας Β και C και ο ιός της ανθρώπινης ανοσοανε-

πάρκειας (HIV) είναι οι πιο σοβαροί αιματογενώς μεταδιδόμενοι βλα-
πτικοί επαγγελματικοί βιολογικοί παράγοντες από άποψη συχνότη-
τας, επικινδυνότητας και αντιμετώπισης για τους εργαζόμενους στην 
υγειονομική περίθαλψη. 

Η σημασία της πρόληψης και της αποτελεσματικής και έγκαιρης αντι-
μετώπισης μετά από την έκθεση των υγειονομικών εργαζομένων (ια-
τρών, οδοντιάτρων, νοσηλευτών/τριών, φοιτητών ιατρικής και νοση-
λευτικής, προσωπικού εργαστηρίων, τραυματιοφορέων, προσωπικού 
ΕΚΑΒ, εργαζομένων στην καθαριότητα, διευθέτηση και αποκομιδή 
απορριμμάτων και κάθε άλλου εργαζόμενου που στις δραστηριό-
τητές του υπάρχει το ενδεχόμενο επαφής με αίμα ή άλλα βιολογι-
κά υγρά και ιστούς ή μολυσμένα αντικείμενα και εργαλεία από τους 
ασθενείς μιας μονάδας υγειονομικής περίθαλψης ή ενός εργαστηρί-
ου) είναι μεγάλη, αν αναλογιστεί κανείς ότι στον ευρύτερο κλάδο οι-
κονομικής δραστηριότητας της υγείας και κοινωνικής μέριμνας (ΣΤΑ-
ΚΟΔ-03) στη χώρα μας εργάζονται 192.363 άτομα, σύμφωνα με τα 
στοιχεία της τελευταίας απογραφής το Μάρτιο του 2001.

Η αποφυγή της επαγγελματικής έκθεσης σε αίμα είναι ο κύριος τρό-
πος αποτροπής της μετάδοσης του ιού της ηπατίτιδας Β, του ιού της 
ηπατίτιδας C και του ιού της ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας στους 
εργασιακούς χώρους της υγειονομικής περίθαλψης. Η ανοσοποίηση, 
όμως, για την ηπατίτιδα Β και η αγωγή μετά από την έκθεση αποτε-
λούν ακέραια συστατικά ενός πλήρους προγράμματος για την πρόλη-
ψη των αιματογενώς μεταδιδόμενων λοιμώξεων και σημαντικά στοι-
χεία της ασφάλειας των εργασιακών χώρων.  Οι δημόσιες υπηρεσίες 
μιας χώρας (ΚΕΕΛ στη χώρα μας) δημοσιεύουν οδηγίες για τη διαχεί-
ριση της έκθεσης στους παραπάνω ιούς, οι οποίες περιλαμβάνουν και 
τις εκτιμήσεις για την προφύλαξη μετά από έκθεση (ΠΜΕ). 

Επιδημιολογικά στοιχεία
Μεγάλος αριθμός εργαζομένων στον τομέα της υγειονομικής πε-
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ρίθαλψης μπορεί να εκτεθεί σε αίμα ή σε άλλα βιολογικά υγρά μέ-
σω (διάγραμμα 1):
•  διαδερματικών τραυματισμών με μολυσμένα αιχμηρά όργανα, όπως 

βελόνες και χειρουργικά νυστέρια (82%),
•  επαφής με τους βλεννογόνους των ματιών, της μύτης ή του στό-

ματος (14%),
•  έκθεσης από δερματικές λύσεις ή εκδορές (3%), 
•  ανθρωπίνων δηγμάτων (1%).

Οι συσκευές που συνδέθηκαν με τους διαδερματικούς τραυματι-
σμούς μεταξύ των εργαζομένων στα νοσοκομεία κατά τη διάρκεια 
του 1995-2000 [στοιχεία από Center for Disease Control and Pre-
vention - CDC (2002b)] ήταν οι βελόνες συριγγών (60%), τα κομ-
μάτια γυαλιού (2%), άλλα/άγνωστα (6%) και από τα χειρουργεία οι 
βελόνες συρραφής (17%), τα χειρουργικά νυστέρια (7%) και άλλα 
(8%) (διάγραμμα 2).

Μετά από διαδερματικό τραυματισμό με ένα μολυσμένο αιχμηρό 
όργανο, ο μέσος κίνδυνος μόλυνσης είναι 0.3% για το HIV, 1.8% 
για την ηπατίτιδα C, ενώ για την ηπατίτιδα Β κυμαίνεται από 6% ως 
30% (CDC, ΗΠΑ).

Οι λοιμώξεις από τον ιό της ηπατίτιδας Β μεταξύ των εργαζομέ-
νων υγειονομικής περίθαλψης των ΗΠΑ, σύμφωνα με το CDC [CDC 
(2002a)] ήταν 10.721 το 1983 και 384 το 1999. Παρατηρείται μια 
πτώση κατά 96% στη διάρκεια μιας 17ετούς περιόδου. Το CDC ση-
μειώνει ότι, στα μέσα της δεκαετίας του ’80, οι μονάδες υγειονομι-
κής περίθαλψης άρχισαν να εφαρμόζουν τις συνιστώμενες προφυ-
λάξεις για την έκθεση στα βιολογικά υγρά και ακολούθησαν, έπειτα 
(το 1992), τα πρότυπα του OSHA για τα αιματογενώς μεταδιδόμενα 
παθογόνα, τα οποία απαίτησαν από τους εργοδότες να χορηγήσουν 
εμβόλια για την ηπατίτιδα Β στους εκτεθειμένους εργαζομένους.

Τα επιδημιολογικά στοιχεία για τη χώρα μας είναι πτωχά. Το ΚΕ-
ΕΛ αναφέρει το συνολικό αριθμό των κρουσμάτων ηπατίτιδας Β και 
C από το 1998 έως το 2004, που δηλώθηκαν στο σύστημα υπο-
χρεωτικής δήλωσης (πίνακας 1). Από το 2003 καταγράφεται ο αριθ-
μός των κρουσμάτων ηπατίτιδας Β και C στο ιατρονοσηλευτικό προ-
σωπικό, ο οποίος είναι μηδενικός για το 2003 (σε σύνολο 224), ένα 

(1) για ηπατίτιδα Β το 2004 (σε σύνολο 279), ένα (1) για ηπατίτιδα 
Β το 2005 (σε σύνολο 190) και ένα (1) για HCV το 2005 (σε σύνο-
λο 30) (πίνακας 2).

Από στοιχεία, επίσης, του CDC, ο αριθμός των τεκμηριωμένων πε-
ριπτώσεων επαγγελματικής μετάδοσης του HIV μεταξύ των εργαζο-
μένων της υγειονομικής περίθαλψης (ΕΥΠ) των ΗΠΑ στο διάστημα 
μεταξύ του 1981 και 2002 ανέρχεται στις 57. Οι περισσότερες περι-
πτώσεις επαγγελματικής μετάδοσης HIV εμφανίστηκαν μεταξύ των νο-
σηλευτών (24 περιπτώσεις, 42.1%) και των εργαστηριακών εργαζομέ-
νων (19 περιπτώσεις, 33.3%). Ακολουθούν οι ιατροί (6 περιπτώσεις, 
10.5%) και διάφορες ομάδες υγειονομικών εργαζομένων. Μεταξύ 
των τεκμηριωμένων περιπτώσεων του HIV μετά από επαγγελματική 
έκθεση, το 84% προέκυψε από τη διαδερματική έκθεση.

Σε ό,τι αφορά τον ιό της ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας, το ΚΕ-
ΕΛ αναφέρει ότι στο διάστημα 1996-2003 είχαν καταγραφεί 125 πε-
ριστατικά επαγγελματικής έκθεσης στον ιό και πως «σε όλα χορη-
γήθηκε η ενδεδειγμένη χημειοπροφύλαξη (προφύλαξη μετά από 
έκθεση) και σε κανένα από αυτά δεν καταδείχθηκε επαγγελματική 
μετάδοση HIV».

Κίνδυνοι επαγγελματικής μετάδοσης
Κίνδυνος επαγγελματικής μετάδοσης του ιού της ηπατίτιδας B 

Στο περιβάλλον της υγειονομικής περίθαλψης, η μετάδοση του ιού 
της ηπατίτιδας B μπορεί να γίνει μέσω: 
•  τυχαίου διαδερματικού τρυπήματος με τις βελόνες των συριγγών ή 

με αιχμηρά αντικείμενα (τα οποία έχουν έλθει σε επαφή με το μο-
λυσμένο αίμα), ή

•  των λύσεων της συνοχής του δέρματος ή των βλεννογόνων.
Ο κίνδυνος λοίμωξης με τον ιό συσχετίζεται πρώτιστα με το βαθμό 

επαφής με αίμα στο χώρο εργασίας, καθώς επίσης και με την κατά-
σταση του ηπατικού αντιγόνου e της ηπατίτιδας Β (HBeAg) του ατό-
μου-πηγής. Στις μελέτες υγειονομικών εργαζόμενων που τραυμα-
τίσθηκαν από βελόνες μολυσμένες με αίμα που περιείχε τον HBV, 
ο κίνδυνος ανάπτυξης κλινικής ηπατίτιδας, όταν το αίμα ήταν θετι-
κό και στα δύο αντιγόνα της ηπατίτιδας Β (HbsAg και HBeAg), ήταν 
22-31% και ο κίνδυνος εμφάνισης ορολογικών στοιχείων λοίμωξης 
ηπατίτιδας Β ήταν 37-62%. Ο κίνδυνος ανάπτυξης κλινικής ηπατίτι-
δας από βελόνα μολυσμένη με αίμα HBsAg-θετικό και HBeAg-αρ-
νητικό ήταν 1-6% και ο κίνδυνος εμφάνισης ορολογικών στοιχείων 
ήταν 23-37%. Το αίμα περιέχει τους υψηλότερους τίτλους δεικτών 
HBV από όλα τα βιολογικά υγρά και είναι ο σημαντικότερος φορέ-
ας μετάδοσης στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. Το HBsAg 
βρίσκεται επίσης σε διάφορα άλλα βιολογικά υγρά, όπως στο μη-
τρικό γάλα, στη χολή, στο εγκεφαλονωτιαίο υγρό, στα περιττώματα, 
στις ρινοφαρυγγικές εκκρίσεις, στο σάλιο, στο σπέρμα, στον ιδρώτα 
και στο αρθρικό υγρό. 

Κίνδυνος επαγγελματικής μετάδοσης του ιού της ηπατίτιδας C 
Στο νοσοκομειακό περιβάλλον, η μετάδοση του ιού της ηπατίτι-

δας C γίνεται μετά από τραυματισμό κυρίως με βελόνες συριγγών 
και ελάχιστα με άλλα αιχμηρά αντικείμενα. Τα στοιχεία για την επιβί-
ωση ιού στο περιβάλλον είναι περιορισμένα. Σε αντίθεση με τον ιό 
της ηπατίτιδας B, επιδημιολογικά στοιχεία για τον HCV υποδεικνύουν 
ότι η περιβαλλοντική μόλυνση με αίμα που περιέχει τον HCV δεν εί-
ναι σημαντικός κίνδυνος για τη μετάδοση στον υγειονομικό τομέα. 
Η μετάδοση είναι σπάνια από το αίμα μέσω βλεννογόνων και καμία 
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ΠIΝΑΚΑΣ 1. ΕΠΙΔΗμΙΟΛΟγΙΚa ΣτΟΙχΕIΑ  
γΙΑ τΗ χωΡΑ μΑΣ, ΚΡΟΥΣμΑτωΝ  
ΗΠΑτΙτΙΔΑΣ Β ΚΑΙ C, 2001-2005

Έτος δήλωσης Ηπατίτιδα Β Ηπατίτιδα C HΙV

2001 219 122 -

2002 171 69 -

2003 144 57 23

2004 183 27 69

2005 190 29 30

ΠΙΝΑΚΑΣ 2. Ο ΑΡΙθμΟΣ τωΝ ΚΡΟΥΣμΑτωΝ 
ΗΠΑτΙτΙΔΑΣ Β ΚΑΙ C ΣτΟ ΙΑτΡΟΝΟΣΗΛΕΥτΙΚΟ 

ΠΡΟΣωΠΙΚΟ (2003-2005)

Έτος δήλωσης Ηπατίτιδα Β Ηπατίτιδα C HΙV

2003 0 0 0

2004 1 0 0

2005 1 0 1



μετάδοση σε ΕΥΠ δεν έχει τεκμηριωθεί από το αίμα μέσω ακέραιου 
δέρματος. Ο κίνδυνος για τη μετάδοση από την έκθεση στα βιολο-
γικά υγρά ή τους ιστούς δεν έχει ποσοτικοποιηθεί, αλλά αναμένεται 
να είναι χαμηλός. Ο HCV δε μεταδίδεται εύκολα μέσω της επαγγελ-
ματικής έκθεσης στο αίμα. Ο μέσος όρος επίπτωσης της ορομετα-
τροπής του anti-HCV μετά από τυχαία διαδερματική έκθεση από μια 
HCV θετική πηγή είναι 1.8% (0-7%). Η επίπτωση της ηπατίτιδας C 
μεταξύ των υγειονομικών εργαζομένων είναι 1-2% μικρότερη από 
αυτήν των ενηλίκων του γενικού πληθυσμού και 10 φορές μικρότε-
ρη από την HBV λοίμωξη.

Κίνδυνος επαγγελματικής μετάδοσης του ιού της ανθρώπινης 
ανοσοανεπάρκειας 

Σε προοπτικές μελέτες ΕΥΠ ο μέσος κίνδυνος μετάδοσης του ιού 
της ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας (HIV) μετά από μία διαδερματι-
κή έκθεση σε HIV μολυσμένο αίμα υπολογίζεται περίπου στο 0.3%, 
μετά από έκθεση των βλεννογόνων περίπου στο 0.09% και μέσω μη 
ακέραιου δέρματος σε <0,1%. Ο κίνδυνος για τη μετάδοση κατόπιν 
έκθεσης στα βιολογικά υγρά ή τους ιστούς, επίσης, δεν έχει ποσοτι-
κοποιηθεί, αλλά είναι πιθανώς αρκετά χαμηλότερος από την έκθε-
ση στο αίμα. Οι επιδημιολογικές και εργαστηριακές μελέτες δείχνουν 
ότι διάφοροι παράγοντες θα μπορούσαν να επηρεάσουν τον κίνδυ-
νο μετάδοσης του HIV μετά από μια επαγγελματική έκθεση. Σε μία 
αναδρομική, case-control μελέτη ΕΥΠ που είχαν διαδερματική έκ-
θεση στον HIV, ο κίνδυνος μόλυνσης βρέθηκε αυξημένος μετά από 
έκθεση σε μεγαλύτερη ποσότητα αίματος του ασθενή (πηγή) όπως 
επισημάνθηκε από: α) μια συσκευή εμφανώς μολυσμένη με το αίμα 
του ασθενή, β) μια παραγωγική διαδικασία που περιλαμβάνει τη βε-
λόνα που χρησιμοποιήθηκε άμεσα σε μια φλέβα ή μια αρτηρία, ή γ) 
από ένα «εν τω βάθει» τραύμα. Ο κίνδυνος, επίσης, αυξήθηκε από 
την έκθεση σε αίμα ασθενών με νόσο τελικού σταδίου, ενδεχομένως 
απεικονίζοντας είτε τον υψηλότερο τίτλο του HIV στο αίμα κατά το τέ-
λος της διάρκειας του AIDS είτε άλλους παράγοντες. 

Οδηγίες για τη διαχείριση των δυνητικά 
εκτεθειμένων εργαζομένων στην υγειονομική 
περίθαλψη, σε HBV, HCV και HIV

Η πρόληψη της έκθεσης παραμένει η αρχική στρατηγική για τη μεί-
ωση των αιματογενώς μεταδιδόμενων επαγγελματικών λοιμώξεων. 
Ωστόσο, η επαγγελματική έκθεση θα συνεχίσει να υπάρχει. Οι μονά-
δες υγειονομικής περίθαλψης στα πλαίσια της νομοθετικής τους υπο-
χρέωσης για την παροχή υπηρεσιών υγιεινής και ασφάλειας στους 
εργαζομένους τους (Ν.1568/85, ΠΔ 17/96, ΠΔ 185/96 κ.ά.) -και όχι 
μόνο- πρέπει να δημιουργήσουν Εσωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας 
και Πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου, γενικά, αλλά και του 
ιδιαίτερου κινδύνου των επαγγελματικών αιματογενώς μεταδιδόμε-
νων λοιμώξεων. 

Η συνεργασία των ειδικών ιατρών εργασίας των υπηρεσιών αυτών 
με τις επιτροπές των ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων, με τους ειδι-
κούς ιατρούς, με τις επιτροπές υγιεινής και ασφάλειας των υγειονο-
μικών μονάδων, με τους τεχνικούς, με τους εργαζόμενους και με τη 
διοίκηση μπορεί να καταστήσει διαθέσιμο ένα σύστημα που θα πε-
ριλαμβάνει γραπτά πρωτόκολλα για την άμεση αναφορά, την αξιο-
λόγηση, την παροχή συμβουλών, την επεξεργασία και την παρακο-
λούθηση των επαγγελματικών εκθέσεων, οι οποίες θα μπορούσαν 
να συμβούν στους ΕΥΠ που εκτίθενται σε κίνδυνο αιματογενώς μετα-
διδόμενης λοίμωξης. Οι ΕΥΠ πρέπει να εκπαιδεύονται σε ό,τι αφορά 

τον κίνδυνο και την πρόληψη των αιματογενώς μεταδιδόμενων λοι-
μώξεων και να εμβολιάζονται για την ηπατίτιδα Β. 

Πρόληψη
Γενικά μέτρα προφύλαξης
•  Υγειονομική εκπαίδευση και προγράμματα πληροφόρησης και 

επιμόρφωσης για τους εργαζόμενους που εκτίθενται σ’ αυτόν τον 
κίνδυνο,

•  σχολαστική τήρηση των «γενικών προφυλάξεων», οι οποίες πρέ-
πει να ακολουθούνται πάντα με όλους τους ασθενείς, ανεξάρτητα 
από τη νόσο και τη βεβαιότητα της διάγνωσής της, 

•  χρήση των κατάλληλων ατομικών μέσων προστασίας (γάντια, μά-
σκα, μπλούζα μιας χρήσης), κατάργηση του χειρισμού κάλυψης της 
βελόνας των συριγγών,

•  χρήση των νέων συριγγών και νυστεριών ασφαλείας, τα οποία δι-
αθέτουν αυτόματους ή ειδικούς μηχανισμούς κάλυψης,

•  συλλογή των αιχμηρών υλικών, των συριγγών και των βελόνων 
σε κατάλληλα δοχεία.

Εμβολιασμοί
Εμβολιασμός για την ηπατίτιδα Β

Κάθε εργαζόμενος που εκτελεί εργασίες που περιλαμβάνουν την 
επαφή με το αίμα, βιολογικά υγρά που περιέχουν αίμα, άλλα βιο-
λογικά υγρά ή αιχμηρά αντικείμενα πρέπει να εμβολιάζεται κατά της 
ηπατίτιδας Β (διάγραμμα 3). Στη χώρα μας συνιστάται από το ΚΕΕΛ 
έλεγχος του anti-HBc πριν τον εμβολιασμό των υγειονομικών εργαζο-
μένων [σε άλλες χώρες (π.χ. ΗΠΑ, οδηγία CDC) δε συνιστάται, εκτός 
από τις περιπτώσεις που η υγειονομική μονάδα θεωρεί ότι ο έλεγχος 
είναι οικονομικώς συμφέρων)]. 

Σε θετικό αποτέλεσμα συνιστάται συμπληρωματικός έλεγχος του 
anti-HBs και του HbsAg, ενώ σε αρνητικό αποτέλεσμα συνιστάται εμ-
βολιασμός. Το εμβόλιο της ηπατίτιδας Β χορηγείται σε τρεις δόσεις 
(0, 1 και 6 μήνες), ενδομυϊκά. 

Οι ΕΥΠ που έχουν επαφή με ασθενείς ή με αίμα και διατρέχουν κίν-
δυνο διαδερματικού τραυματισμού πρέπει να εξεταστούν 1-2 μήνες 
μετά από την ολοκλήρωση της σειράς των 3 δόσεων του εμβολίου 
για anti-HBs. Για τα άτομα που δεν αποκρίνονται στο αρχικό εμβό-
λιο (anti-HBs <10mIU/mL) πρέπει να επαναληφθεί ένα σχήμα 3 δό-
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Διάγραμμα 3. Στοιχεία από 709 ερωτηματολόγια υποκειμενικής 
εκτίμησης της μελέτης του ΕΛΙΝΥΑΕ για την υγεία και ασφάλεια 
στους χώρους εργασίας των νοσοκομείων.

Εμβολιασμός για ηπατίτιδα Β (%)

Ιατροί Νοσηλευτές-Μαίες Βοηθητικό νοσηλευτικό

Μη εμβολιασμένοι Ατελώς εμβολιασμένοι Πλήρως εμβολιασμένοι
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σεων του εμβολίου ή να διερευνηθεί το ενδεχόμενο ύπαρξης θετι-
κού HBsAg. Τα επανεμβολιασμένα άτομα πρέπει να ελεγχθούν μετά 
από την ολοκλήρωση της δεύτερης σειράς εμβολίων. 

Τα άτομα που δεν ανταποκρίνονται σε μια αρχική σειρά εμβολίου 

(3 δόσεων) έχουν πιθανότητα ανταπόκρισης 30-50% σε μια δεύτε-
ρη (σειρά 3 δόσεων). Τα άτομα που αποδεικνύονται HBsAg-θετικά 
πρέπει να ενημερωθούν για την αποτροπή της μετάδοσης του HBV 
σε άλλους και για την ανάγκη ιατρικής παρακολούθησης. Κάθε έκ-
θεση σε αίμα ή σε βιολογικά υγρά ενός ανεμβολίαστου και ευαίσθη-
του ατόμου πρέπει να οδηγεί στην έναρξη της σειράς εμβολιασμού 
για την ηπατίτιδα Β.

Αντιμετώπιση μετά από έκθεση
Αντιμετώπιση της περιοχής έκθεσης

Τα τραύματα και οι περιοχές του δέρματος που ήρθαν σε επαφή 
με αίμα ή βιολογικά υγρά πρέπει να πλένονται με σαπούνι και νερό 
και οι βλεννογόνοι να ξεπλένονται με νερό. Δεν υπάρχουν στοιχεία 
για τη χρήση των αντισηπτικών για τη φροντίδα των τραυμάτων ή για 
το ότι η έκθλιψη υγρού με πίεση από το τραύμα μειώνει περαιτέρω 
τον κίνδυνο των αιματογενώς μεταδιδόμενων παθογόνων, ωστόσο 
η χρήση των αντισηπτικών δεν αντενδείκνυται. 

Αναφορά επαγγελματικής έκθεσης
Όταν συμβεί μια επαγγελματική έκθεση, πρέπει να καταγραφούν 

οι συνθήκες έκθεσης και η αντιμετώπιση μετά από την έκθεση του 
εκτεθειμένου στον ατομικό ιατρικό του φάκελο (στην υπηρεσία της 
ιατρικής της εργασίας). Επιπλέον, πρέπει να εφαρμόζεται η νομοθε-
σία και οι οδηγίες (ΚΕΕΛ) για τις ανάγκες καταγραφής και αναφοράς 
των επαγγελματικών τραυματισμών και εκθέσεων (πίνακας 3).

Αξιολόγηση της έκθεσης και της πηγής έκθεσης
Αξιολόγηση της έκθεσης 

Η έκθεση πρέπει να αξιολογηθεί για τη δυνατότητα μετάδοσης 
HBV, HCV και HIV, με βάση τον τύπο του εμπλεκόμενου σωματι-
κού υγρού, την οδό και σοβαρότητα της έκθεσης. Το αίμα, τα υγρά 
που περιέχουν ορατό αίμα ή άλλα ενδεχομένως μολυσματικά υγρά 
(σπέρμα, κολπικές εκκρίσεις, εγκεφαλονωτιαίο υγρό, αρθρικό, πλευ-
ρικό, περιτοναϊκό, περικαρδιακό και αμνιακό υγρό) και οι ιστοί μπορεί 
να είναι μολυσμένοι από αιματογενώς μεταδιδόμενους ιούς. Έκθεση 
σε αυτά τα υγρά ή τους ιστούς μέσω ενός διαδερματικού τραυματι-
σμού (με βελόνα ή άλλο αιχμηρό αντικείμενο) ή μέσω επαφής με 
τους βλεννογόνους είναι καταστάσεις που θέτουν σε κίνδυνο μετά-
δοσης των αιματογενώς μεταδιδόμενων ιών και απαιτούν περαιτέρω 
αξιολόγηση (πίνακας 4). 

Αξιολόγηση της πηγής έκθεσης 
Το άτομο του οποίου το αίμα ή τα βιολογικά υγρά είναι πηγή μιας 

επαγγελματικής έκθεσης πρέπει να εξετάζεται για λοίμωξη HBV, HCV 
και HIV. Διαθέσιμες πληροφορίες από το ιατρικό του ιστορικό κατά τη 
διάρκεια της έκθεσης (π.χ. αποτελέσματα εργαστηριακών εξετάσεων 
ή προηγούμενο ιατρικό ιστορικό που επιβεβαιώνουν τη διάγνωση) 
θα μπορούσαν να επιβεβαιώσουν ή να αποκλείσουν την αιματογε-
νώς μεταδιδόμενη λοίμωξη. Εάν η κατάσταση της υγείας του ατόμου-
πηγής σε ό,τι αφορά τη λοίμωξη HBV, HCV και HIV είναι άγνωστη, 
τότε πρέπει να ενημερωθεί για το συμβάν και να γίνουν ορολογικές 
εξετάσεις για τον έλεγχο λοίμωξης με τους παραπάνω ιούς. Οι διαδι-
κασίες για τη διενέργεια των εξετάσεων του ατόμου-πηγής περιλαμ-
βάνουν την ενημέρωση και τη συγκατάθεσή του, σύμφωνα με την 
ιατρική δεοντολογία και τη νομοθεσία. Οι εξετάσεις για τον καθορι-
σμό της λοίμωξης HBV, HCV και HIV μιας πηγής έκθεσης πρέπει να 
εκτελούνται το συντομότερο δυνατόν (πίνακας 5).

ΠΙΝΑΚΑΣ 3. ΟΔΗγΙΕΣ γΙΑ τΟ ΠΕΡΙΕχΟμΕΝΟ  
τΗΣ ΑΝΑφΟΡΑΣ τΗΣ ΕΠΑγγΕΛμΑτΙΚΗΣ ΕΚθΕΣΗΣ 

(CDC, 18 MMWR, June 29 2001)

Ημερομηνία και χρόνος έκθεσης 

Λεπτομέρειες της εκτέλεσης της εργασιακής διαδικασίας, συμπερι-
λαμβανομένων των πού και πώς συνέβη η έκθεση, εάν είχε σχέση 
με αιχμηρό αντικείμενο, του τύπου και της εμπορικής ονομασίας του 
αντικειμένου και πως και πότε στη διαδικασία χειρισμού του αντικει-
μένου συνέβη η έκθεση 

Λεπτομέρειες της έκθεσης, συμπεριλαμβανομένου του τύπου και του 
ποσού του υγρού ή του υλικού και τη σοβαρότητα της έκθεσης [π.χ. 
για διαδερματική έκθεση το βάθος του τραυματισμού και το πόσο 
υγρό εγχύθηκε, για την έκθεση του δέρματος ή των βλεννογόνων ο 
κατ’ εκτίμηση όγκος του υλικού και η κατάσταση του δέρματος (π.χ. 
ραγάδες, εκδορές, άθικτο)]

Λεπτομέρειες για την πηγή έκθεσης (π.χ. εάν το υλικό της πηγής περι-
είχε HBV, HCV ή HIV και, εάν η πηγή είναι HIV-μολυσμένη, το στάδιο 
της νόσου, ιστορικό αντιρετροϊκής θεραπείας, το ιϊκό φορτίο και πλη-
ροφορίες αντίστασης στα αντιρετροϊκά, αν είναι γνωστές)

Λεπτομέρειες για το εκτεθειμένο άτομο (π.χ. εμβολιασμός ηπατίτιδας 
Β και αντισωματική ανταπόκριση)

Λεπτομέρειες για την παροχή συμβουλών, την αντιμετώπιση και την 
παρακολούθηση μετά από την έκθεση

ΠΙΝΑΚΑΣ 4. ΠΑΡΑγΟΝτΕΣ ΠΟΥ ΛΑμΒΑΝΟΝτΑΙ 
ΥΠΟψΗ ΣτΟΝ ΚΑθΟΡΙΣμΟ τΗΣ ΑΝΑγΚΗΣ γΙΑ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥθΗΣΗ τωΝ ΕΠΑγγΕΛμΑτΙΚωΝ 
ΕΚθΕΣΕωΝ (HBV, HCV, HIV) (CDC, 21 MMWR, June 

29 2001)

Το είδος της έκθεσης:

Διαδερματικό τραύμα

Έκθεση βλεννογόνων

Έκθεση μη ακέραιου δέρματος

Το δάγκωμα αποτελεί έκθεση σε αίμα και για τα δύο άτομα 

Το είδος και η ποσότητα του αίματος/ιστού:

Αίμα

Υγρά που περιέχουν αίμα

Πιθανά μολυσματικά υγρά ή ιστοί (σπέρμα, κολπικές εκκρίσεις και ΕΝΥ, 
αρθρικό, πλευριτικό, περιτοναϊκό, περικαρδιακό και αμνιακό υγρό)

Απ’ ευθείας επαφή με συμπυκνώματα ιών 

Η μολυσματικότητα της πηγής:

Παρουσία του HbsAg

Παρουσία αντισωμάτων HCV

Παρουσία αντισωμάτων HIV

Η ευαισθησία του εκτεθειμένου ατόμου: 

Εμβόλιο της ηπατίτιδας Β και αντισωματική ανταπόκριση

ΗΒV, HCV και  HIV αντισωματική κατάσταση
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Αντιμετώπιση της έκθεσης
Αντιμετώπιση της έκθεσης στον ιό της ηπατίτιδας Β 

Για τις διαδερματικές ή βλεννογόνιες εκθέσεις στο αίμα πρέπει να 
εξεταστούν διάφοροι παράγοντες για τη λήψη απόφασης να παρα-
σχεθεί προφύλαξη, συμπεριλαμβανομένης της ύπαρξης HBsAg της 
πηγής και του εμβολιασμού για την ηπατίτιδα Β και της αντισωμα-
τικής ανταπόκρισης του εκτεθειμένου ατόμου. Σε περίπτωση που η 
κατάσταση εμβολιασμού και η αντισωματική ανταπόκριση του εκτε-
θειμένου ατόμου δεν είναι γνωστή, πρέπει να γίνει επανεξέταση. Αν 
έχει εμβολιασθεί και είναι γνωστή η αντισωματική ανταπόκριση ή αν 
στην επανεξέταση ευρεθεί ικανοποιητικός τίτλος αντισωμάτων (an-

ti-HBs >10mIU/mL) δεν είναι αναγκαίο να ακολουθήσει αγωγή μετά 
από την έκθεση. Κάθε έκθεση σε αίμα ή βιολογικά υγρά ενός ανεμ-
βολίαστου ατόμου πρέπει να οδηγεί στη χορήγηση μιας δόση HBIG 
και στην έναρξη του εμβολιασμού κατά της ηπατίτιδας Β. 

Όταν ενδείκνυται χορήγηση HBIG, πρέπει να χορηγείται στο συντο-
μότερο δυνατό χρονικό διάστημα μετά από την έκθεση (κατά προτί-
μηση μέσα σε 24 ώρες). Η αποτελεσματικότητα της HBIG όταν χορη-
γηθεί σε περισσότερες από 7 ημέρες μετά την έκθεση είναι άγνωστη. 
Όταν ενδείκνυται το εμβόλιο της ηπατίτιδας Β, πρέπει επίσης να χο-
ρηγείται το συντομότερο δυνατόν (κατά προτίμηση μέσα σε 24 ώρες) 
και μπορεί να χορηγηθεί ταυτόχρονα με την HBIG σε άλλο μέρος του 
σώματος (το εμβόλιο πρέπει πάντα να χορηγείται στο δελτοειδή μυ). 
Για τα εκτεθειμένα άτομα που βρίσκονται στο στάδιο του εμβολια-
σμού, αλλά δεν έχουν ολοκληρώσει τη σειρά των δόσεων, ο εμβολι-
ασμός πρέπει να ολοκληρωθεί όπως έχει σχεδιασθεί και να προστεθεί 
η HBIG. Άτομα για τα οποία είναι γνωστό ότι δεν έχουν ανταποκρι-
θεί σε μια αρχική σειρά εμβολίων και εκτίθενται σε HBsAg-θετικό αί-
μα ή σε βιολογικά υγρά, πρέπει να λαμβάνουν μια δόση HBIG και 
να επαναλαμβάνουν τη σειρά του εμβολιασμού της ηπατίτιδας Β, με 
τη χορήγηση της πρώτης δόσης το συντομότερο δυνατό μετά από 
την έκθεση. Η επιλογή μιας δόσης HBIG και η σειρά εμβολιασμού 
προτιμάται για τους μη ανταποκρινόμενους που δεν ολοκλήρωσαν 
μια δεύτερη σειρά 3 δόσεων του εμβολίου. Για τα άτομα που ολο-
κλήρωσαν προηγουμένως μια δεύτερη σειρά εμβολίων, αλλά απέ-
τυχαν, για να αποκριθούν προτιμώνται δύο δόσεις HBIG, μια δόση 
το συντομότερο δυνατό μετά από την έκθεση και μια δεύτερη δόση 
1 μήνα αργότερα (πίνακες 6, 7).

Μακροπρόθεσμη αποτελεσματικότητα του εμβολίου 
ηπατίτιδας Β
1.  Ο τίτλος anti-HBs μειώνεται σε <10mIU/mL στο 30-50% των ενη-

λίκων, μετά από 8-10 έτη από τον εμβολιασμό.
2.  Η έκθεση στον HBV οδηγεί σε αναμνηστική απάντηση anti-HBs, η 

οποία προλαμβάνει τη σοβαρή κλινική λοίμωξη.
3.  Η ανοσολογική μνήμη παραμένει άθικτη για τουλάχιστον 20 έτη 

μετά από την ανοσοποίηση.
4.  Η χρόνια HBV λοίμωξη είναι σπάνια μεταξύ των ανταποκρινόμε-

νων στον εμβολιασμό.
5. Συμπληρωματικές δόσεις δε συνιστώνται.

Παρενέργειες του εμβολίου ηπατίτιδας Β
•  Πόνος και ερύθημα στο σημείο του εμβολιασμού.
•  Ήπιος έως μέτριος πυρετός.
•  Αναφυλαξία σε 1 στις 600.000 χορηγούμενες δόσεις.
•  Καμία σοβαρή ανεπιθύμητη ενέργεια δεν έχει παρατηρηθεί.
•  Δεν υπάρχει κίνδυνος ανεπιθύμητων ενεργειών για το έμβρυο.

Εξετάσεις παρακολούθησης και παροχή συμβουλών μετά την 
έκθεση στον ιό της ηπατίτιδας B

Στους εκτεθειμένους στον ιό της ηπατίτιδας B εργαζομένους γίνεται 
παρακολούθηση των anti-HBs μετά από τον εμβολιασμό. Οι εξετά-
σεις για anti-HBs γίνονται 1-2 μήνες μετά από την τελευταία δόση. Η 
anti-HBs ανταπόκριση στο εμβόλιο δεν μπορεί να εξακριβωθεί, εάν 
έχει ληφθεί HBIG το προηγούμενο 3μηνο ή 4μηνο. Επιπλέον, συ-
νιστάται στους εκτεθειμένους να αποφύγουν να γίνουν δότες αίμα-
τος, πλάσματος, οργάνων, ιστών ή σπέρματος. Δεν υπάρχει ανάγκη 
τροποποίησης σεξουαλικών πρακτικών ή αποφυγής εγκυμοσύνης ή 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5. ΑξΙΟΛΟγΗΣΗ τΗΣ ΠΗγΗΣ ΕΚθΕΣΗΣ 
(CDC, 21 MMWR, June 29 2001)

Γνωστές πηγές

Εξετάσεις των γνωστών πηγών για HBsAg, anti-HCV και HIV αντι-
σώματα: 
-  εξετάσεις για τον άμεσο προσδιορισμό των ιών των ασθενών-πη-

γών δε συνιστώνται 
-  χρήση μιας ταχείας εξέτασης αντισωμάτων HIV
-  εάν το άτομο-πηγή δεν είναι μολυσμένο με ένα αιματογενώς μετα-

διδόμενο παθογόνο, οι βασικές ή περαιτέρω εξετάσεις του εκτεθει-
μένου ατόμου δεν είναι απαραίτητες

Για τις πηγές των οποίων η κατάσταση λοίμωξης παραμένει άγνωστη 
(π.χ. το άτομο- πηγή αρνείται τις εξετάσεις), εξετάζουμε τις ιατρικές δι-
αγνώσεις, τα κλινικά συμπτώματα και το ιστορικό επικίνδυνων συνη-
θειών και συμπεριφορών

Δεν εξετάζουμε τις απορριμμένες βελόνες για αιματογενώς μεταδι-
δόμενα παθογόνα

Άγνωστες πηγές 

Αξιολογούμε την πιθανότητα έκθεσης σε μια πηγή υψηλού κινδύ-
νου μόλυνσης

Εξετάζουμε την πιθανότητα λοίμωξης με αιματογενώς μεταδιδόμενα 
παθογόνα των ασθενών στο περιβάλλον της έκθεσης

ΠΙΝΑΚΑΣ 6. ΣΥΝΙΣτωμΕΝΗ ΑΝτΙμΕτωΠΙΣΗ  
μΕτΑ ΑΠΟ ΕΚθΕΣΗ ΣτΟΝ HBV

Ανεμβολίαστοι HBIGx1 και έναρξη του εμβολιασμού

Εμβολιασμένοι 
(άγνωστη αντισωματι-
κή ανταπόκριση)

Έλεγχος του εκτεθειμένου για anti-HBs: 
α) εάν είναι ικανοποιητικά, καμιά θερα-
πεία, β) εάν δεν είναι ικανοποιητικά, χο-
ρήγηση HBIGx1 και αναμνηστική δόση 
εμβολίου

ΠΙΝΑΚΑΣ 7. ΑΠΟτΕΛΕΣμΑτΙΚΟτΗτΑ τΗΣ ΑγωγΗΣ 
μΕτΑ ΑΠΟ ΕΚθΕΣΗ ΣτΟΝ HBV

Αγωγή Πρόληψη της HBV λοίμωξης

Πολλαπλές δόσεις HBIG, μό-
νο όταν η 1η δόση αρχίζει μέ-
σα σε 1 εβδομάδα

70-75%

Σειρά εμβολιασμού για ηπα-
τίτιδα Β μόνο

70-75%

Συνδυασμός HBIG και σειράς 
εμβολιασμού 

85-95%



ΙΑΤΡΙΚΟ ΘΕΜΑ

32   IATPIKO BHMA •  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2007

θηλασμού, ούτε τροποποίησης των καθηκόντων των εκτεθειμένων 
εργαζόμενων για τη φροντίδα των ασθενών. Σε οξεία HBV λοίμωξη, 
ακολουθείται η καθιερωμένη αγωγή.

Αντιμετώπιση της έκθεσης στον ιό της ηπατίτιδας C 
Οι διαδικασίες για την παρακολούθηση και για τις εξετάσεις για 

HCV, μετά από διαδερματική ή βλεννογόνια επαγγελματική έκθεση 
σε αίμα, περιλαμβάνουν: 
•  Για το άτομο-πηγή:
εξέταση για anti-HCV 
•  Για το άτομο που εκτέθηκε σε μια HCV- θετική πηγή:
εξετάσεις για anti-HCV και ALT,
εξετάσεις παρακολούθησης (π.χ. σε 4-6 μήνες) για την anti -HCV δρα-
στηριότητα και την ALT (για την έγκαιρη διάγνωση της λοίμωξης με τον 
HCV μπορεί να γίνει εξέταση για HCV-RNA σε 4-6 εβδομάδες).
•  Επιβεβαίωση των αναφερόμενων θετικών anti-HCV αποτελεσμά-

των με συμπληρωματικές εξετάσεις RIBA 1ης-2ης γενιάς και HCV-
RNA (PCR).
Οι ειδικοί που παρέχουν -στα νοσοκομεία- την αγωγή στους ερ-

γαζόμενους που εκτέθηκαν στον ιό της ηπατίτιδας C, στον επαγγελ-
ματικό χώρο, πρέπει να έχουν σαφή γνώση του κινδύνου λοίμωξης 
από τον ιό, της κατάλληλης συμβουλευτικής ενημέρωσης και των κα-
τάλληλων εξετάσεων και ιατρικής παρακολούθησης. Η ανοσοσφαι-
ρίνη (IG) και οι αντι-ιϊκοί παράγοντες δε συνιστώνται για προφύλαξη 
μετά από έκθεση σε HCV-θετικό αίμα (CDC). Επιπλέον, καμία οδη-
γία δεν υπάρχει για τη θεραπεία κατά τη διάρκεια της οξείας φάσης 
της λοίμωξης με τον HCV. 

Τα στοιχεία στα οποία βασίζεται μια σύσταση για τη θεραπεία 
της οξείας λοίμωξης είναι ανεπαρκή επειδή: α) κανένα στοιχείο δεν 
υπάρχει σχετικά με την επίδραση της θεραπείας στους ασθενείς με 
οξεία λοίμωξη που δεν έχουν κανένα στοιχείο της νόσου, β) ακόμα 
και όταν η θεραπεία αρχίζει νωρίς κατά τη διάρκεια της χρόνιας λοί-
μωξης είναι εξίσου αποτελεσματική και με αυτόν τον τρόπο αποτρέ-
πεται η θεραπεία των ατόμων που θα έχουν αυτόματη ίαση (το 15-
25% των ασθενών με οξεία λοίμωξη HCV έχει αυτόματη ίαση), και 
γ) η κατάλληλη θεραπευτική αγωγή είναι άγνωστη. Ισχύουν οι ίδι-
ες συστάσεις και συμβουλές με αυτές για τους εκτεθειμένους στον 
ιό της ηπατίτιδας B.

Αντιμετώπιση της έκθεσης στον ιό της ανθρώπινης 
ανοσοανεπάρκειας 

Οι εργαζόμενοι που εκτέθηκαν στον ιό της ανθρώπινης ανοσοα-

νεπάρκειας (HIV) πρέπει να αξιολογηθούν εντός ωρών μετά από την 
έκθεσή τους και να κάνουν τις βασικές εξετάσεις για τον HIV (για να 
προσδιοριστεί η κατάσταση της υγείας τους κατά το χρόνο της έκθε-
σης). Η ορολογική εξέταση πρέπει να είναι διαθέσιμη σε όλους τους 
ΕΥΠ που ανησυχούν για το ενδεχόμενο επαγγελματικής μόλυνσης 
με τον HIV. 

Οι εκτιμήσεις που επηρεάζουν τη λογική και τις οδηγίες για προφύ-
λαξη μετά από έκθεση (ΠΜΕ) περιλαμβάνουν (πίνακας 8): 
•  την παθογένεση της λοίμωξης HIV, ιδιαίτερα στη χρονική περίοδο 

της πρόωρης λοίμωξης,
•  τη βιολογική λογική ότι η λοίμωξη μπορεί να προληφθεί ή να βελ-

τιωθεί με τη χρησιμοποίηση αντιρετροϊκών φαρμάκων, 
•  τα άμεσα ή έμμεσα στοιχεία της αποτελεσματικότητας των συγκε-

κριμένων παραγόντων που χρησιμοποιούνται για την προφύλα-
ξη, και 

•  τον κίνδυνο και το όφελος της προφύλαξης μετά από έκθεση σε 
εκτεθειμένους ΕΥΠ.
Η συστηματική λοίμωξη με τον ιό HIV δεν εμφανίζεται αμέσως, αλ-

λά αφήνει ένα βραχύ παράθυρο κατά τη διάρκεια του οποίου η αντι-
ρετροϊκή παρέμβαση μετά από την έκθεση θα μπορούσε να τροπο-
ποιήσει ή να προλάβει την αντιγραφή του ιού. Θεωρητικά, η έναρξη 
αντιρετροϊκής ΠΜΕ αμέσως μετά από την έκθεση θα μπορούσε να 
προλάβει ή να αποτρέψει τη συστηματική λοίμωξη με τον περιορι-
σμό του πολλαπλασιασμού του ιού στα αρχικά κύτταρα στόχους ή 
στους λεμφαδένες. Η έκθεση στον HIV μετά από ατύχημα πρέπει να 
αντιμετωπίζεται ως ένα επείγον ιατρικό περιστατικό. Η έναρξη πρέ-
πει να γίνεται το συντομότερο δυνατόν μετά από την έκθεση (εντός 
ωρών). Το διάστημα μετά από το οποίο η ΠΜΕ δεν είναι πλέον πι-
θανό να είναι αποτελεσματική στους ανθρώπους είναι άγνωστο. Η 
έναρξη ΠΜΕ ακόμη και ημέρες ή εβδομάδες μετά από μια έκθεση 
πρέπει να εξετάζεται.

Στον καθορισμό του «ποιοι» και «πόσοι» παράγοντες θα χρησιμο-
ποιηθούν για ΠΜΕ, σημαντικό ρόλο έχουν η επαγγελματική εμπει-
ρία και η εμπειρία στη θεραπεία του HIV. Η θεραπευτική αγωγή πρέ-
πει να είναι ανεκτή από τον εκτεθειμένο εργαζόμενο. Μετά από την 
έναρξη της χημειοπροφύλαξης γίνεται ο βασικός έλεγχος (γενική αί-
ματος, βιοχημικός έλεγχος και γενική ούρων), ο οποίος επαναλαμ-
βάνεται μετά από δύο εβδομάδες. Έλεγχος αντισωμάτων για τον HIV 
γίνονται σε 3 μήνες και 6 μήνες μετά από την έκθεση. 

Επέκταση της παρακολούθησης σε 12 μήνες συνιστάται σε ειδικές 
περιπτώσεις, όπως όταν υπάρχει συλλοίμωξη με HCV, όπου τα αντι-
σώματα κατά του HIV αργούν να εμφανιστούν (ΚΕΕΛ).

Καταστάσεις όπου η ΠΜΕ ακολουθείται σπάνια, αλλά 
επιτρέπεται:
1.  Επαφή ακέραιου δέρματος με αίμα και βιολογικά υγρά ενδεχο-

μένως μολυσματικά.
2.  Έκθεση σε άγνωστη πηγή, σε πληθυσμούς όπου η επίπτωση του 

HIV είναι χαμηλή.
3.  Χαμηλού κινδύνου έκθεση σε άγνωστη πηγή.

Καταστάσεις όπου η ΠΜΕ για HIV μπορεί να συστηθεί:
1.  Αντίσταση του ιού του ατόμου-πηγής στους αντιρετροϊκούς πα-

ράγοντες.
2.  Γνωστή ή πιθανή εγκυμοσύνη στην εκτεθειμένη εργαζόμενη.
3.  Τοξικότητα της αρχικής θεραπευτικής αγωγής της ΠΜΕ.

ΠΙΝΑΚΑΣ 8. ΠΑΡΑγΟΝτΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ γΙΑ HIV 
μΕτΑΔΟΣΗ μΕτΑ ΑΠΟ ΔΙΑΔΕΡμΑτΙΚΗ ΕΚθΕΣΗ  

ΣΕ HIV-μΟΛΥΣμΕΝΟ ΑΙμΑ (ΠΗγΗ CDC)

Παράγοντας κινδύνου Odds ratio (95% CΙ)

Βαθύ τραύμα 15 (6.0-41)

Εμφανές αίμα στη συσκευή 6,2 (2,2-21)

Διαδικασία που περιλαμβάνει βελό-
να που χρησιμοποιήθηκε σε φλέβα ή 
αρτηρία

4,3 (1,7-12)

Ασθενής με νόσο τελικού σταδίου 5,6 (2,0-16)

Χορήγηση Ζιδοβουδίνης (Zidovudine) 
μετά από την έκθεση

0,19 (0,06-0,52)
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Εκτιμήσεις ΠΜΕ για HIV στις έγκυες, εκτεθειμένες γυναίκες:
1.  Η εγκυμοσύνη δεν αποτελεί αντένδειξη για ΠΜΕ.
2.  Η εκτεθειμένη εργαζόμενη πρέπει να λάβει την απόφαση για 

ΠΜΕ, αφού πρώτα ενημερωθεί.
3.  Η επιλογή της θεραπευτικής αγωγής είναι πολυσύνθετη:
•  μπορεί να επιδεινώσει διάφορες καταστάσεις στην εγκυμοσύνη,
•  οι μέσο- και μακρο-πρόθεσμες επιπτώσεις στο έμβρυο / νεογέν-

νητο είναι άγνωστες,
•  τα περισσότερα διαθέσιμα στοιχεία αναφέρονται στη ζιδοβου-

δίνη,
•  μερικά φάρμακα αντενδείκνυνται κατά τη διάρκεια της εγκυμο-

σύνης.

Αποτελεσματικότητα της προφύλαξης μετά από την έκθεση 
(ΠΜΕ)

Τα στοιχεία από μελέτες σε πειραματόζωα είναι δύσκολο να ερ-
μηνευθούν και να επεκταθούν στους ανθρώπους, αλλά παρέχουν 
ενθαρρυντικά στοιχεία για την αποτελεσματικότητα της ΠΜΕ. Η 
αποτελεσματικότητα της ΠΜΕ είναι μειωμένη σε επαφή με μεγάλη 
δόση μολυσματικού υλικού, σε χρονική καθυστέρηση της έναρ-
ξης, σε βράχυνση της διάρκειάς της και σε ελάττωση της δόσης της. 
Από μελέτες σε ανθρώπους, λίγες πληροφορίες υπάρχουν για την 
αποτελεσματικότητα της ΠΜΕ. Η ορομετατροπή είναι σπάνια με-
τά από την επαγγελματική έκθεση σε HIV-μολυσμένο αίμα. Σε μια 
μελέτη case-control, η χρήση ενός φαρμάκου (ZDV) συνδέθηκε 
με μείωση κατά 81% του κινδύνου για HIV μόλυνση. Οι περιορι-
σμοί της μελέτης συνίστανται στο μικρό αριθμό των περιπτώσεων 
(cases) που μελετήθηκαν και στη χρήση περιπτώσεων (cases) και 
μαρτύρων (controls) από διαφορετικές ομάδες (Cardo et al, NEJM 
1997; 337:1485-90).

Παροχή συμβουλών μετά από την έκθεση στον ιό της 
ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας 

Οι εκτεθειμένοι εργαζόμενοι στον ιό της ανθρώπινης ανοσοανε-
πάρκειας πρέπει να ενημερώνονται για τις παρενέργειες των φαρ-
μάκων της ΠΜΕ και για τα συμπτώματα της οξείας μόλυνσης με 
τον ιό (πυρετός, εξάνθημα, γριπώδης συνδρομή, νυχτερινοί ιδρώ-
τες, ανορεξία, απώλεια βάρους κ.λπ.). Επιπλέον, πρέπει να συμ-
βουλεύονται σχετικά με την πρόληψη της δευτερογενούς μετάδο-
σης (χρήση προφυλακτικού κατά τη σεξουαλική επαφή, αποφυγή 
δωρεάς αίματος / ιστού) και για τον κίνδυνο μετάδοσης των φαρ-
μάκων της ΠΜΕ κατά το θηλασμό. Κανένας περιορισμός εργασί-
ας δεν ενδείκνυται.

Στρατηγική της πρόληψης
Στις μονάδες της υγειονομικής περίθαλψης πρέπει να υπάρχουν 

υπηρεσίες προστασίας και πρόληψης των κινδύνων για την υγεία 
των υγειονομικών εργαζομένων, αλλά και ειδικότερα καθορισμός 
μιας πολιτικής και διαδικασίας για τη διαχείριση των αιματογενώς 
μεταδιδόμενων παθογόνων. Είναι καλό να γίνεται εφαρμογή διοι-
κητικών πολιτικών, όπως η εκπαίδευση των εργαζομένων, ο εμβο-
λιασμός τους για ηπατίτιδα Β, η υποβολή αναφοράς της επαγγελ-
ματικής έκθεσης, η πρόσβαση στην προφύλαξη μετά την έκθεση 
(ΠΜΕ) κ.ά. Είναι σημαντικό να υπάρχει εξασφάλιση εργαστηρια-
κής επάρκειας για εξετάσεις των αιματογενώς μεταδιδόμενων ιών 
και επιλογή και εφαρμογή της κατάλληλης θεραπευτικής αγωγής 

για ΠΜΕ, καθώς και εξασφάλιση της πρόσβασης των εκτεθειμέ-
νων εργαζόμενων στην παροχή συμβουλών και παρακολούθη-
ση των ανεπιθύμητων ενεργειών και των ορομετατροπών. Οι μο-
νάδες υγειονομικής περίθαλψης πρέπει να παρακολουθούν, να 
αναβαθμίζουν και να επαναξιολογούν τις διαδικασίες πρόληψης 
και αντιμετώπισης της επαγγελματικής έκθεσης (π.χ. χρόνος μετα-
ξύ της έκθεσης και της αξιολόγησης, καταγραφή των επαγγελμα-
τικών εκθέσεων, εξετάσεις των ατόμων-πηγών, ολοκλήρωση της 
παρακολούθησης κ.λπ.).

Συμπεράσματα
Η αντιμετώπιση της επαγγελματικής έκθεσης των υγειονομικών ερ-

γαζομένων στους ιούς της ηπατίτιδας Β, C και στον ιό της ανθρώπινης 
ανοσοανεπάρκειας είναι σύνθετη. Η πρόληψη αποτελεί καθοριστική 
προτεραιότητα με βασικούς άξονες τον εμβολιασμό για την ηπατίτι-
δα Β και την αποφυγή της επαγγελματικής έκθεσης σε αίμα.
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