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Τν πξόβιεκα ...

 Ννζειεπηέο ζε θαζεκεξηλή επαθή κε αζζελείο

 Κίλδπλνο αλάπηπμεο ινίκσμεο

HIV

HBV

HCV

Tb Syphilis



Μεραληζκνί πηζαλήο έθζεζεο ζε κηθξόβηα ...

 διαδερμαηικός ενοθθαλμιζμός (ηξαπκαηηζκόο 

κε αηρκεξά) – HIV, HBV

 αεξνγελώο (εηζπλνή) – ηιαξά, θπκαηίσζε, 

γξίππε

 πεπηηθή νδόο – ζαικνλέια

 άκεζε επαθή ζώκαηνο (κε αθέξαην δέξκα) -

έξπεο

 κεζνιαβεηήο (εξγαιεία) 



Τξόπνο, ρξόλνο θαη ρώξνο έθζεζεο ...

 ... βειόλα, ξαθή, βειόλεο ηύπνπ πεηαινύδαο, 

ρεηξνπξγηθά λπζηέξηα, θιεβνθαζεηήξεο

 ... θαηά ηε θιεβνθέληεζε, θαηά ηελ πξνζπάζεηα 

επαλαθάιπςεο βειόλαο, θαηά ηελ απόξξηςε 

κηαο βειόλαο

 ... ζάιακνη λνζειείαο (δσκάηηα αζζελώλ), 

ρεηξνπξγεία, Α’ Βνήζεηεο, ΜΔΘ



Νοζηλεσηές ...

 ... ζπρλόηεξε έθζεζε (Tarantola et al. 2003, Hsieh et al. 2006, 

Smith et al. 2006)

 ... κε ζπκκόξθσζε κε ηηο νδεγίεο πξνθύιαμεο 
(Golan et al. 2006, Jeong et al. 2008, Delobelle et al. 2009)

 … Κύπξνο – κε ηθαλνπνηεηηθή ζπκκόξθσζε



Σθνπόο ...

 Η αλαδήηεζε θαη παξνπζίαζε ηνπ εμνπιηζκνύ θαη 
δηαδηθαζίσλ πξνζηαζίαο από επαγγεικαηηθή έθζεζε ζε 
κηθξόβηα κε ζπζηεκαηηθή αλαζθόπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο

Μέζνδνο ...

 MEDLINE, CINAHL, EMBASE

 Λέμεηο θιεηδηά: protective equipment, ptotection, 

exposure, health care professionals, Standard 

Precautions, needlesticks, airborne, bloodborne, 

pathogens, infections

 Οδεγίεο CRD



256 άξζξα

108 άξζξα

101 άξζξα

67 άξζξα

52 άξζξα

50 άξζξα

44 άξζξα γηα ρξήζε 
ζηελ αλαζθόπεζε

148 άξζξα κε ζρεηηθά κε ην ζέκα ή δηπιά 

6 άξζξα απεξξίθζεζαλ ιόγσ κεζνδνινγηθώλ 
αδπλακηώλ

34 άξζξα κε ζρεηηθά κεηά από αλάγλσζε ηεο 
πεξίιεςεο

15 άξζξα δε βξέζεθε ην πιήξεο θείκελν

2 άξζξα κε ζρεηηθά κε ην ζέκα κεηά από 
αλάγλσζε ηνπ θεηκέλνπ

7 άξζξα γηα ηα νπνία δε βξέζεθε ε πεξίιεςε



Υγηεηλή ρεξηώλ ...

 ν πην ζεκαληηθόο παξάγνληαο πξόιεςεο 

δηαζπνξάο κηθξνβίσλ

Υγηεηλή ρεξηώλ

Νεξό θαη ζαπνύλη Πξντόληα πνπ δελ απαηηνύλ λεξό



Υγηεηλή ρεξηώλ ...

Σπλίζηαηαη: 

- όηαλ ηα ρέξηα είλαη εκθαλώο ιεξσκέλα (αίκα, ζθόλε 
θιπ) θαη πεξηπνίεζε αζζελώλ κνιπζκέλσλ κε 
Clostridium difficile ρξήζε λεξνύ θαη ζαπνπληνύ                                

- ζε όιεο ηηο άιιεο πεξηπηώζεηο ρξήζε πξντόλησλ κε 
αληηζεπηηθό παξάγνληα πνπ δε ρξεηάδεηαη λεξό –
ζηέγλσκα 

- απνθπγή πιπζίκαηνο κε λεξό θαη ζαπνύλη όηαλ έρνπλ 
ρξεζηκνπνηεζεί πξηλ πξντόληα πγηεηλήο ρεξηώλ πνπ δελ 
απαηηνύλ λεξό



Γάληηα ...

 θξαγκόο πξνζηαζίαο ησλ ρεξηώλ

 Latex (εύθακπηα, κηθξνζθνπηθά ηξππήκαηα από 
ηε ρξήζε θιείλνπλ απηόκαηα, αλζεθηηθά) (Korniewicz 
et al. 1989, 2002, Rego & Roley 1999)

 Vinyl, Nitrile Rubber

 δελ εκπνδίδνπλ ην ηξύπεκα κε βειόλα αιια...

... κεηώλνπλ ηελ πνζόηεηα ηνπ αίκαηνο πνπ 
δπλαηό λα ελνθζαικηζηεί θαηά 46%-86% κεηά 
από ηξύπεκα



 ε εθαξκνγή γαληηώλ δελ επηθέξεη ζεκαληηθή 

κείσζε ζηηο δεμηόηεηεο (νξζό κέγεζνο, 

πξνζαξκνγή) ζε ζρέζε κε ηε  κε ρξήζε (Fry et al. 

2010)

Γάληηα ...



 κηθξό κέγεζνο – θόπσζε ρεξηώλ

 κεγάιν κέγεζνο – κείσζε δεμηνηήησλ

 δηαθνξεηηθό δεύγνο ζε θάζε αζζελή

 δελ πιέλνληαη (δελ απνκαθξύλνληαη ηα κηθξόβηα, 

θαηαζηξέθεηαη ε αθεξαηόηεηά ηνπο) (Ho et al. 2003, 

Siegel et al. 2007)

 πγηεηλή ησλ ρεξηώλ κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπο

Γάληηα ...



Απιή κάζθα πξνζώπνπ ...

 πεξηνξηζκόο εηζπλνήο ή εθπλνήο κηθξνβίσλ

 νξζή εθαξκνγή

 αδπλακία πιήξνπο ζηεγαλνπνίεζεο πξνζώπνπ

 κε απνδνηηθέο ζε ζπγθεθξηκκέλα κηθξόβηα 

(SARS, Τb) 

 κηαο ρξήζεο

 αιιαγή όηαλ πγξαλζεί



Σσκαηηδηαθή κάζθα (Ν95)...

 θηιηξάξεη κηθξά ζσκαηίδηα (0.3 micrometer)

 θπκαηίσζε, επινγηά, SARS, ηιαξά, H1N1

 δηάξθεηα ρξήζεο κέρξη θαη 8 ώξεο αλαιόγσο 
θαηαζθεπαζηή (Kamming et al. 2003)

 κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί από ην ίδην άηνκν αλ 
δελ έρεη ιεξσζεί

 δπζθνξία (Foo et al. 2006, Brankston et al. 2007)

 user-seal check (Siegel et al. 2007) – άιινη κέζνδνη 
ειέγρνπ ηεο ζηεγαλνπνίεζεο (Lam et al. 2011)



Μπινύδεο ...

 πξνζηαζία ζώκαηνο/ελδπκάησλ

 ξνύρηλε κπινύδα – κεηώλεηαη ε 

απνηειεζκαηηθόηεηα κε ηνλ αξηζκό ησλ 

πιπζηκάησλ

 αθαίξεζε κπινύδαο ρσξίο επαθή κε ην ζώκα



Γηαδηθαζίεο ...

 απνθπγή επαλαθάιπςεο βειόλαο

 απόξξηςε βειόλαο+ζύξξηγγαο σο εληαίαο νληόηεηαο ζε 
θηβώηηα απόξξηςεο αηρκεξώλ αληηθεηκέλσλ (δε 
δηαρσξίδνληαη)

 ρεηξνπξγεία

- νπδέηεξε δώλε

- δηπιά γάληηα - κείσζε κέρξη θαη 95% ηνπ κηθξνβηαθνύ 
θνξηίνπ κεηά από ηξαπκαηηζκό κε βειόλα ξαθήο (Burguer

& Heller 2004)

- δηπιά γάληηα – κείσζε κέρξη 87% ηεο έθζεζεο ζε αίκα 
όηαλ ην εμσηεξηθό γάληη ηξππεζεί ή αιινησζεί



 απνθπγή ρξήζεο αηρκεξνύ εμνπιηζκνύ

 ρξήζε εμνπιηζκνύ κε αζθαιηζηηθέο δεηθιίδεο

- βειόλεο κε κεραληζκό θάιπςεο

- βειόλεο πνπ απνζύξξνληαη κεηά ηε ρξήζε

- λπζηέξηα/καραηξίδηα κηαο ρξήζεο

- καραηξίδηα κηαο ρξήζεο

- ξαθέο κε ακβιεία κύηε

Γηαδηθαζίεο ...











Σπκπεξάζκαηα ...

 ππαξρνπλ δηαδηθαζίεο θαη εμνπιηζκόο ζηε 

δηάζεζε ησλ επαγγεικαηηώλ πγείαο

 εθπαίδεπζε, νξζή θαη ζπζηεκαηηθή ρξήζε



Σαο επραξηζηώ !!


