
ΑΙΧΜΗΡΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 

ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ 

ΤΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 



   Είναι επιστημονικά τεκμηριωμένο ότι το 
προσωπικό που υπηρετεί σε νοσηλευτικά 
ιδρύματα εκτίθεται κατά την άσκηση των 
καθηκόντων του σε διάφορους κινδύνους 
οι οποίοι πάντοτε εξαρτώνται από το χώρο 
και είδος της εργασίας που επιτελείται.  



                                   

                        Βασική αρχή 

 

   Κάθε ασθενής είναι πιθανό να είναι 
φορέας κάποιου παθογόνου 
μικροοργανισμού που μεταδίδεται με 
το αίμα και άλλα βιολογικά υγρά.  

 



 Η πρόληψη των τραυματισμών από 
αιχμηρά αντικείμενα στο χώρο του 
χειρουργείου άρχισε να αποτελεί το θέμα 
ερευνών, μόλις τα τελευταία 25 χρόνια. 

 Εναρκτήριο έναυσμα, η εμφάνιση του ιού 
της ηπατίτιδας και του aids ανάμεσα στο 
ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. 

 Η ασφάλεια του  προσωπικού υγείας 
αποτελεί σήμερα πρώτιστη σημασία στη 
αποπεράτωση των νοσηλευτικών και 
ιατρικών διεργασιών.  



Επιδημιολογικά στοιχεία 

 

Ιός της ηπατίτιδας Β  

 

 Ιός με υψηλή λοιμογόνο ιδιότητα  

 Αντοχή στο περιβάλλον  

 Μικρή ποσότητα ιού για μετάδοση 

 Μετάδοση με τρυπήματα από μολυσμένες 
βελόνες ή τραυματισμούς από άλλα 
αντικείμενα 

 



Ιός της ηπατίτιδας C 

 

 Μεταδίδεται αιματογενώς  

 Περισσότερες περιπτώσεις είναι συνέπεια 
τραυματισμού με μολυσμένη βελόνα 

 Ποσοστό ορομετατροπής είναι περίπου 
1,8%  

 

 



              Ιός HIV  

 

 Ιός με υψηλή λοιμογόνο ιδιότητα 

 

 Μεταδίδεται με τραύμα του δέρματος π.χ. με 
βελόνι, με επαφή βλεννογόνων και δέρματος, με 
αίμα και άλλα βιολογικά υγρά 

 

 Ο κίνδυνος μετάδοσης μετά από τρύπημα είναι 
περίπου 0,3% 



 Κέντρο για τον Έλεγχο και την Πρόληψη 
των Ασθενειών (CDC)  

 

 Πάνω από 385.000 τρυπήματα από βελόνα 
συμβαίνουν κάθε χρόνο σε νοσοκομεία 
των ΗΠΑ  

 300 περιστατικά επαγγελματικής 
μετάδοσης του ιού HIV, Heb B και C, 

διεθνώς  



Μέτρα προστασίας  

 

 Εμβολιασμός κατά της ηπατίτιδας Β  

 

 Απαγορεύεται η κάλυψη των  

    χρησιμοποιημένων βελονών  

 

 Αιχμηρά μολυσμένα εργαλεία να τοποθετούνται 
σε ειδικό δοχείο 

 

 Αν πρέπει να επαναχρησιμοποιηθεί τοποθετείται 
σε εδικό δοχείο   



 Η ραφή πρέπει να δίνεται 

   με βελονοκάτοχο  

 

 Η παράδοση αιχμηρών εργαλείων από χέρι 
σε χέρι πρέπει να αποφεύγεται 

 



Σε πολύωρες επεμβάσεις τα γάντια             

πρέπει να είναι διπλά  

 

Αιχμηρά αντικείμενα μίας χρήσης πρέπει να 

απορρίπτονται σε ειδικά δοχεία με σήμανση 

βιολογικού κινδύνου  



 Προτείνεται ο προεγχειρητικός έλεγχος για 
ανίχνευση αντισωμάτων του HIV HBV και 
HCV  





 Στην αποφυγή ατυχημάτων συμβάλλει η 
συνεχής επικοινωνία των εργαζόμενων με 
σαφείς οδηγίες ή προειδοποιήσεις στην 
διάρκεια της επέμβασης 



Διαχείριση επαγγελματικής έκθεσης σε 
βιολογικά υγρά μετά από τρύπημα  

 

 Το τραύμα πλένεται αμέσως με νερό και σαπούνι 
ή αντισηπτικό για 10 λεπτά  

 

 Το συμβάν δηλώνεται άμεσα στους 
προϊστάμενους και στην επιτροπή λοιμώξεων 
του νοσοκομείου 

 

 Συμπληρώνεται το έντυπο «δήλωσης μετά από 
επαγγελματική έκθεση σε αίμα ή βιολογικά 
υγρά» 



 Γίνεται εκτίμηση του κινδύνου μετάδοσης 
ανάλογα με τον τύπο του βιολογικού 
υγρού  

 

 Ελέγχεται η πηγή της έκθεσης για 
παρουσία Hb-sAg, anti-HCV, και HIV 
αντισωμάτων 

 

 Ο εκτιθέμενος ελέγχεται άμεσα για  Hb-
sAg, anti-HCV, anti-HIV και ALT τη στιγμή 
του ατυχήματος και πριν τη χορήγηση 
αγωγής  



 Έλεγχος για εγκυμοσύνη 

 

 Υπεύθυνος ιατρός για την περαιτέρω 
παρακολούθηση του περιστατικού είναι ο 
ιατρός προσωπικού. 



ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 



   Πηγή έκθεσης θετική σε HBV: 

 

 Εκτιμάται η ανοσολογική ικανότητα του 
εκτεθέντος για HBV λοίμωξη με λήψη anti-
HBs 

 

 Αν  η συγκέντρωση των αντισωμάτων  
μετά από προηγούμενο εμβολιασμό είναι 
κάτω των 10mlΙU ακολουθεί έναρξη 2ου 
κύκλου εμβολιασμού  



 Αν δεν έχει προηγηθεί εμβολιασμός και δεν 
υπάρχουν αντισώματα HBV ακολουθεί 
παθητική ανοσοποίηση με ανοσοσφαιρίνη  
HBIG (υπεράνοση γ-σφαιρίνη) και 
επιταχυνόμενο σχήμα εμβολιασμού.  

 

 Αν η συγκέντρωση αντισωμάτων είναι 
μεγαλύτερη ή ίση με 10mlΙU τότε δεν 
γίνεται καμία ενέργεια 

 



ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ ME ΘΕΤΙΚΟ HCV 



    Πηγή έκθεσης θετική σε HCV: 

 

 Δεν συνιστάται προφύλαξη αφού δεν υπάρχει 
προφυλακτικό εμβόλιο 

 

 Οι εκτεθέντες πρέπει να υποβάλλονται σε έλεγχο 
τρανσαμινασών αμέσως και 4-6 μήνες μετά την 
έκθεση ή και σε έλεγχο HCV RNA 4-6 βδομάδες 
μετά την έκθεση με στόχο την πρώιμη διάγνωση  

 

 Αν βρεθούν θετικοί, οι προσπάθειες εστιάζονται 
στη πρόληψη σοβαρής ηπατικής βλάβης  



ΣΤΑΔΙΑ  ΚΑΤΑΣΡΟΦΗΣ ΗΠΑΤΟΣ 



   Πηγή έκθεσης θετική στον HIV:  

 

 Συνιστάται έλεγχος αντισωμάτων για το ιό 
στην αρχή και μετά σε 6 βδομάδες, 3 
μήνες και 6 μήνες μετά την έκθεση  

 

 Χορηγείται προληπτική χημειοθεραπεία για 
διάστημα ενός μήνα, η άμεση έναρξη έχει 
μεγάλη σημασία 



Προστασία ασθενών και προσωπικού 



  Η συνεχής εκπαίδευση του υγειονομικού 
προσωπικού θεωρείται θεμελιώδης  για να 
είναι σε θέση να: 

   αναγνωρίζει   

   προβλέπει πιθανούς κινδύνους  

   ακολουθεί τις βασικές αρχές πρόληψης 
των επαγγελματικών ατυχημάτων στο 
χώρο εργασίας και  

   χρησιμοποιεί σωστά τα κατάλληλα μέσα 
ατομικής προστασίας που προβλέπονται σε 
κάθε περίπτωση.  



HEPATITIS B DIAGNOSTIC PROFILE 





Ευχαριστώ  

 

 

 

 

  

                                      

 

                                     


