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Εηζαγωγή: Τν λνζνθνκείν απνηειεί ρώξν εξγαζίαο κέζα ζηνλ νπνίν νη εξγαδόκελνη έξρνληαη ζε θαζεκεξηλή βάζε ζε επαθή κε

κνιπζκαηηθά λνζήκαηα ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ HIV. O θίλδπλνο κεηάδνζεο ηνπ λνζήκαηνο ζρεηίδεηε κε ηνλ θόξην

εξγαζίαο, ηελ εηδηθόηεηα θαη ηνλ ηνκέα εξγαζίαο ηνπ πξνζσπηθνύ, ηηο πξνθπιάμεηο θαη ηα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη από πιεπξάο

ησλ εξγαδνκέλσλ όπσο επίζεο θαη ηελ ζηάζε ή ηελ επαγξύπλεζε γηα ηελ απνθπγή κεηάδνζεο ηνπ λνζήκαηνο πνπ νθείιεη

επηδεηθλύεη ην πξνζσπηθό.

Καηεγνξίεο εξγαδνκέλωλ πνπ βξίζθνληαη ζε απμεκέλν θίλδπλν:

•Δξγαδόκελνη ρεηξνπξγηθνύ ηνκέα θαη εξγαδόκελνη ζηνπο ρώξνπο εξγαζηήξησλ 

•Οδνληίαηξνη

•Πιήξσκα αζζελνθόξσλ 

• Πάξνρνη Α’ βνεζεηώλ
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Γεληθέο πξνθπιάμεηο

•Xξήζε γαληηώλ

•Πξνζεθηηθόο ρεηξηζκόο αηρκεξώλ αληηθείκελσλ

•Κίηξηλν θνπηί πάληα θνληά ζηελ πεξηνρή πξαθηηθήο

•Φξήζε ΜΑΠ όπσο πξνζηαηεπηηθά γπαιηά ζε 

επεκβαηηθέο δηαδηθαζίεο όπσο ηνπνζέηεζε θεληξηθήο 

γξακκήο

Φεηξηζκνο Γεηγκαησλ ζην Δξγαζηήξην

•Καιά θιεηζκέλα δνρεία

•Φξήζε γαληηώλ θαηά ηελ κεηαθνξά ησλ δεηγκάησλ

•Καζαξηζκόο επηθαλεηώλ κε εηδηθό πγξό 

Πσο εκπνδίδσ ηνλ HIV εάλ ζεσξήζσ όηη έρσ εθηεζεί  ?

• Άκεζν θαη ζρνιαζηηθό πιύζηκν ρεξηώλ

•Δλζάξξπλζε ηεο αηκνξξαγίαο κε άζθεζε πίεζεο ζην ζεκείν

•Αλαθνξά ζπκβάληνο ζηελ επηηξνπή λνζνθνκεηαθώλ ινηκώμεσλ

•Άκεζε έλαξμε ΡΔΡ (Post Exposure Prophylaxis) oπνπ ζπκπεξηιακβάλεηε θαη 

εηδηθή ςπρνινγηθή ππνζηήξημε
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• Σθνπόο : Η δηεξεύλεζε ηνπ θαηά πόζν είλαη πηζαλό λα κεηαδνζεί ν ηόο HIV ζε εξγαδόκελνπο ζηνλ ρώξν ηεο πγείαο

• Υιηθό : Η ιήςε ηνπ πιηθνύ γηα ηελ δηεθπεξαίσζε ηεο εξγαζίαο ιήθζεθε από έγθξηηεο ειεθηξνληθέο βάζεηο δεδνκέλσλ

• Μεζνδνινγία : Πξαγκαηνπνηήζεθε αλαζθόπεζε ηεο αξζξνγξαθία θαη κειεηώλ ζε δηεζλείο βάζεηο δεδνκέλσλ όπσο

«Pubmed» , «sciencedirect» , θαη «Wiley Online Library»

• Aπνηειέζκαηα : Γηαπηζηώλεηαη γηα άιιε κηα θνξά ε βαξύηεηα ηνπ λνζνθνκείνπ σο ρώξνο εξγαζίαο. Δπίζεο, ζπκθώλα κε

ηηο ηειεπηαίεο κειέηεο δηαπηζηώλεηαη πσο ρώξνη όπσο ην ΤΔΠ, αιιά θαη άιινη ρώξνη όπσο νη αίζνπζεο ρεηξνπξγείσλ ιόγσ

ηεο βαξύηεηαο ησλ πεξηζηαηηθώλ απνηεινύλ ζπκβάιισλ παξάγνληα ζηελ κεηάδνζε κνιπζκαηηθώλ λνζεκάησλ.

Δπηπξνζζέησο ε ρξήζε ησλ κέηξσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο απνηειεί αζπίδα γηα ηελ πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ, ελώ ε άκεζε

αληίδξαζε ζε ππνςία έθζεζεο ζηνλ ηό απνηειεί κηα δεύηεξε γξακκή άκπλαο.

• Σπκπεξάζκαηα : Η πηζαλόηεηα κεηάδνζεο ΗIV είλαη κηθξή αιιά ππαξθηή. Η δεκηνπξγία ππνζηεξηθηηθώλ θαη ελεκεξσηηθώλ

πξνγξακκάησλ ζρεηηθά κε ηελ δηαρείξηζε ησλ ινηκώμεσλ, θαζώο θαη ε ζπλερηδόκελε εθπαίδεπζε κέζσ ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ

πξνζσπηθνύ είλαη πςίζηεο ζεκαζίαο. Τειεπηαίν αιιά εμίζνπ ζεκαληηθό "ΚΑΛΛΙΟΝ ΤΟΥ ΘΔΡΑΠΔΥΔΙΝ ΤΟ

ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΔΙΝ΄΄



• Averting Hiv and Aids (2017.) Hiv & O sheet. Available at https:/www.avert.org/ 

• Center of Diseases Control (2015). Occupation HIV Transmission and Prevention Among Health Care Workers. Available at: 

https//www.cdc.gov/ 

• World Health Organization (2007). Prevention of HIV Transmission In Health Care Settings. available at : 

http://www.who.int

• Canadian Centre For Occupational Health & Safety (2017). Hiv/Aids in the Workplace. Available at: https://www.ccohs.ca

• Aitken C. Jeffries D. (2001) Nosocomial Spread of Viral Diseases. Clinmicrobial rev. 2001 Jul: 14(3): 528-546

ΜΕΤΑΔOΣΗ ΤΟΥ ΗΘV ΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟΝ ΦΩΡΟ ΤΗΣ ΥΓΕΘΑΣ
Μοσστάκης Στέυανος – Αθανάσιος (1), Koστροσμπάνος Ελεσθέριος (2)

Φοιτητής Νοσηλεστικής , Τ.Ε.Ι ΑΘΗΝΑΣ(1)

Φοιτητής Νοσηλεστικής , Τ.Ε.Ι ΑΘΗΝΑΣ(2)

http://www.who.int/
https://www.ccohs.ca/

