
Ελληνική Εταιρεία Λοιμώξεων

ΕΤΗΣΙΟ ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΟ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΣΤΙΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ
2014-2015

Μάθημα 2ο

25 Νοεμβρίου 2014

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ

Βεϊνή Φανή
Νοσηλεύτρια Επιτήρησης Λοιμώξεων, MSc
ΓΝΑ “Ο Ευαγγελισμός”

∆ιοργάνωση: Focus on Health

Με την ευγενική χορηγία της εταιρείας





1

Υγιεινή 
επαγγελματιών υγείας

Βεϊνή Φανή
Νοσηλεύτρια Επιτήρησης 
Λοιμώξεων, MSc
ΓΝΑ “Ο Ευαγγελισμός”

Βασικά στοιχεία ενός προγράμματος ελέγχου λοιμώξεων

• Υγιεινή των χεριών

• Επιτήρηση λοιμώξεων (διαδικασίες και 
αποτελέσματα)

• Διερεύνηση και διαχείριση επιδημίας

• Πρόγραμμα εκπαίδευσης 
επαγγελματιών υγείας

• Μέτρα Προφύλαξης: Βασικές και Ειδικές 
προφυλάξεις

• Εκτίμηση κινδύνου και εφαρμογή 
Μέτρων Ατομικής Προστασίας

• Πρόληψη και διαχείριση έκθεσης 
προσωπικού σε ΤΒ

• Πρόληψη και διαχείριση έκθεσης σε 
αιματογενώς μεταδιδόμενα νοσήματα

• Εμβολιασμός προσωπικού

• Antibiotic stewardship

• Πρόληψη λοιμώξεων που συνδέονται με 
παρεμβατικές πρακτικές 
(CLABSI,CAUTI,VAP) 

• Διαχείριση επιδημιολογικά σημαντικών 
παθογόνων (π.χ. MDROs) 

• Οδηγίες για επαναχρησιμοποίηση υλικών 
και εξοπλισμού (απολύμανση, 
αποστείρωση)

• Υγιεινή περιβάλλοντος (έλεγχος νερού, 
τροφίμων)

• Καθαριότητα περιβάλλοντος

• Διαχείριση αποβλήτων που παράγονται 
στο Νοσοκομείο 

• Επιτήρηση κατασκευαστικών εργασιών 
στο Νοσοκομείο

Lessons learned: 
Protection of healthcare workers from infectious disease risks

Σχετικά με την προστασία του προσωπικού, αποτελεσματικότερα συστατικά ενός 
προγράμματος ελέγχου λοιμώξεων θεωρούνται:

• Γρήγορη αξιολόγηση και έναρξη εφαρμογής κατάλληλων μέτρων προφύλαξης σε 
ασθενείς με μεταδοτικά νοσήματα

• Συμμόρφωση στις βασικές προφυλάξεις,  κατά τη νοσηλεία του ασθενή, ειδικά η 
εφαρμογή υγιεινής των χεριών 

• Κατάλληλη χρήση μέτρων ατομικής προστασίας (γάντια, μάσκα, γυαλιά, ρόμπα) 

• Εμβολιασμός προσωπικού πριν την έκθεση σε μεταδιδόμενα νοσήματα 

• Αξιολόγηση έκθεσης προσωπικού για χορήγηση προφύλαξης μετά από έκθεση
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Εκτίμηση κινδύνου 
που προέρχεται από τους ασθενείς

Κατά την προσέλευση  του ασθενή:

• Αναγνωρίζονται σημεία & συμπτώματα που 
προϊδεάζουν σε μεταδοτικά νοσήματα: 

• Πυρετό, κακουχία
• Βήχα, συνάχι, καταρροή, μυαλγίες
• Εξάνθημα
• Διάρροια, εμετό
• Ανοικτές πληγές
• Αιμορραγία

• Λαμβάνονται βασικές προφυλάξεις

• Φυσική απομόνωση ασθενή (μάσκα, 
απόσταση 1‐2 μέτρα)

• Συστήνεται η εφαρμογή «ετικέτας του βήχα» 

Εκτίμηση κίνδυνου 
που προέρχεται από το Νοσοκομείο

• Φυσικοί κίνδυνοι
• ζέστη, κρύο, X‐rays

• Βιολογικοί κίνδυνοι: 
• Μηνιγγίτιδα, Φυματίωση, Ιλαρά, Ηπατίτιδα Β, C, HIV

• Χημικοί κίνδυνοι
• Αντισηπτικά, απολυμαντικά, κυτταροτοξικά, αναισθητικά αέρια

• Εργονομικοί κίνδυνοι
• Μυοσκελετικά προβλήματα

• Ψυχολογικοί κίνδυνοι
• Κυκλικό ωράριο εργασίας, burnout

Για την ασφάλεια του προσωπικού, 
το σύστημα υγείας…

• Αναγνώριση
• κατηγορίες εργαζομένων
• κινδύνους που προκύπτουν από  
την εργασίας τους 

• Εμβολιαστικό status  εργαζόμενου
• Αρχείο επαγγελματιών, κάρτα 
εργαζομένου

• Πρόγραμμα εμβολιασμών 
• Αναγνώριση  ομάδων  υψηλού 
κινδύνου

• Ετήσιο πρόγραμμα εμβολιασμού 
για τη γρίπη

• TB status προσωπικού 
• Screening προσωπικού 
βασισμένο σε εκτίμηση κινδύνου

• Πρόγραμμα ελέγχου επί έκθεσης 
στη φυματίωση

• Οδηγίες για έκθεση σε αιχμηρά 
• διαχείριση ατυχήματος
• νέες μεθόδους για βέλτιστες 
πρακτικές

• Οδηγίες για προφύλαξη μετά την 
έκθεση (post‐exposure prophylaxis)

• πρωτόκολλο διαχείρισης 
έκθεσης προσωπικού

• Εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
• πρόληψη αιματογενώς 
μεταδιδόμενων νοσημάτων

• βασικές και ειδικές 
προφυλάξεις

• έτρα Ατομικής Προστασίας 
(ΜΑΠ/PPE)
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Φάκελος Υγείας του Εργαζόμενου

• Ιδανικά: ένα φάκελο για κάθε εργαζόμενο, δημιουργείται κατά την 
πρόσληψη, ανανεώνεται με νέα στοιχεία

• Εμπιστευτικά δεδομένα, εύκολα προσβάσιμα

• Εισαγωγή των δεδομένων σε ηλεκτρονική βάση 

• Ειδικές πληροφορίες για ανοσοκατεσταλμένο προσωπικό 

• Περιλαμβάνει δεδομένα:
• κατάσταση ανοσίας
• τεκμηριωμένες λοιμώξεις
• ιστορικό εμβολιασμού
• ανεπιθύμητες ενέργειες από εμβόλια
• για κάθε εμβόλιο:

• ημερομηνία χορήγησης

• Lot number
• κατασκευάστρια εταιρεία

• ποιος το χορήγησε και υπογραφή 

www.vaccinehistory.com

http://www.historyofvaccines.org/content/timelines/all

Έλεγχος λοιμώξεων στο 
χώρο του Νοσοκομείου
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Τρόποι μετάδοσης

PIDAC 2013

•Βασικές 
Προφυλάξεις

Εκτίμηση κινδύνου

•Ειδικές Προφυλάξεις

Βασικές προφυλάξεις

• Υγιεινή των χεριών
• τεχνική, χρονική στιγμή, ποσότητα 
αντισηπτικού

• Μέτρα Ατομικής Προστασίας
• Γάντια: ΔΕΝ υποκαθιστούν την υγιεινή των 
χεριών

• Γυαλιά: ΔΕΝ προστατεύουν τα γυαλιά 
οράσεως

• Ποδιά: ΠΡΟΣΟΧΗ κατά την αφαίρεση
• Μάσκα: απλή χειρουργική

• Υγιεινή περιβάλλοντος

• Διαχείριση ιματισμού

• Διαχείριση αιχμηρών

PIDAC 2013
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Ειδικές προφυλάξεις

• Προφυλάξεις επαφής
• Άμεση επαφή με ασθενή
• Έμμεση επαφή με μολυσμένη 
επιφάνεια του ασθενή

• Προφυλάξεις σταγονιδίων
• Απλή χειρουργική μάσκα

• Αερογενείς προφυλάξεις
• Σε αερογενώς μεταδιδόμενα 
νοσήματα (π.χ. φυματίωση, ιλαρά)

• FFP3: φιλτράρει τον εισπνεόμενο
αέρα, άρα εφαρμόζεται στον ΕΥ

• Fitting test σε κάθε εργαζόμενο που 
την χρησιμοποιεί

Οι βασικές προφυλάξεις 

λαμβάνονται  για όλους 

τους ασθενείς ανεξάρτητα, 

ενώ οι ειδικές προφυλάξεις 

λαμβάνονται  όταν  ένα 

παθογόνο είναι γνωστό ή 

υπάρχει ισχυρή υποψία για 

αυτό

Λοιμώδη νοσήματα 

σε χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας
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Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών 2011

National policies for vaccination of HCWs in Europe 
by vaccine and by country as of 2011

Maltezou et al.  Vaccine 2014

Ιλαρά (measles)

• Μεταδοτική ιογενής εξανθηματική νόσος 

• Επιπλοκές: πνευμονία, εγκεφαλίτιδα, θάνατος

• Υποχρεωτικώς δηλούμενο νόσημα (24ωρο)

• Τρόπος μετάδοσης: αερογενής μετάδοση

• Μεταδοτικότητα: 4 ημέρες πριν την έναρξη συμπτωμάτων έως και 4 ημέρες μετά το 
εξάνθημα 

• Απομόνωση, FFP3 μάσκα, κλειστή πόρτα

• Επαφή για περισσότερα από 15΄είναι ικανή να μεταδώσει τον ιό

• 2001‐2008: 557 επιβεβαιωμένες περιπτώσεις, από αυτές οι 126 
νοσηλεύτηκαν, 5 από αυτές μπήκαν σε ΜΕΘ και 2 πέθαναν

Friebelkorn P  J Infect Dis 2010

• Επιβεβαιωμένη νοσοκομειακή μετάδοση

• 2008 Σικάγο: ασθενής με ιλαρά παρέμεινε για 63 λεπτά στα ΤΕΠ, είχανε 201 εκθέσεις 
προσωπικού, 12 διαφορετικά τμήματα με κόστος 18.900 $

Ο’Donnell A AJIC 2010
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Ιλαρά (measles)

• Εμβόλιο: MMR (Measles‐Mumps‐Rubella)

• MMR: 2 δόσεις (αποτελεσματικότητα:95% & 99% μετά την 1η και τη 2η δόση αντίστοιχα) 

• Ανεπιθύμητες ενέργειες: αναφυλαξία (1‐3.5 ανά 1.000.000 δόσεις)

• WHO: Δεν δίνει σαφείς  οδηγίες για Επαγγελματίες Υγείας

• Ευρωπαϊκή Ένωση: διαφορετικές οδηγίες ανά χώρα (υποχρεωτικό ή συστήνεται)

• Οδηγίες: κάθε Επαγγελματίας Υγείας πρέπει να έχει:
• Γραπτή τεκμηρίωση με δύο δόσεις εμβολίου

• Εργαστηριακά επιβεβαιωμένη ανοσία

• Ιατρικά επιβεβαιωμένη νόσηση

• Σε περίπτωση έκθεσης:
• Επίνοσα άτομα πρέπει να εμβολιάζονται εντός 72 ωρών από την έκθεση

• Εκτεθέντα επίνοσα μέλη του προσωπικού πρέπει να απομακρύνονται από την 5η

έως την 21η ημέρα μετά την έκθεση  άσχετα του αν έλαβαν το εμβόλιο ή όχι μετά 
την έκθεση

ΚΕΕΛΠΝΟ

Ερυθρά (rubella)

• Μεταδοτική εξανθηματική νόσος 

• Συμπτώματα: πυρετός, εξάνθημα, λεμφαδενοπάθεια, αρθραλγία
• Μετάδοση: 7 ημέρες πριν έως 5‐7 ημέρες μετά το εξάνθημα

• Υποχρεωτικώς δηλούμενο νόσημα (24ωρο)
• Έγκυες γυναίκες (1ο τριμήνου): κίνδυνος για αποβολή

• Εμβόλιο: MMR (Measles‐Mumps‐Rubella) ΠΡΟΣΟΧΗ στις εγκύους!

• Εμβόλιο από 1970 περίπου 
• Επιδημίες σε νοσοκομεία πριν την καθολική καθιέρωση εμβολίου

• Τρόπος μετάδοσης: μέσω σταγονιδίων, μπορεί να διαφύγει της προσοχής !
• Έλεγχος αντισωμάτων δεν συστήνεται, η ανοσιακή μνήμη παραμένει άθικτη 
• Οδηγίες: κάθε ΕΥ πρέπει να έχει: (Πιθανή επαφή με εγκύους)

• Γραπτή τεκμηρίωση με δύο δόσεις εμβολίου
• Εργαστηριακά επιβεβαιωμένη ανοσία
• Ιατρικά επιβεβαιωμένη νόσηση

• Σε περίπτωση έκθεσης : 
• παρακολούθηση ή/και απομάκρυνση από τα καθήκοντα από την ημέρα 7 μέχρι την 
ημέρα 21 από την έκθεση 

ΚΕΕΛΠΝΟ

Παρωτίτιδα (mumps)

• Οξεία ιογενής λοίμωξη, χαρακτηρίζεται από πυρετό, φλεγμονή σιελογόνων αδένων

• Από ασυμπτωματική νόσος έως μη ειδική νόσος του αναπνευστικού, 
σιελαδενίτις, κώφωση, ορχίτις, μηνιγγοεγκεφαλίτιδα

• Υποχρεωτικώς δηλούμενο νόσημα(24ωρο)
• Τρόπος μετάδοσης: μέσω σταγονιδίων

• Εμβόλιο από 1970 περίπου 

• Εμβόλιο: MMR (Measles‐Mumps‐Rubella)

• Έλεγχος αντισωμάτων δεν συστήνεται, η ανοσιακή μνήμη παραμένει άθικτη 

• Οδηγίες: κάθε ΕΥ πρέπει να έχει:
• Γραπτή τεκμηρίωση με δύο δόσεις εμβολίου

• Εργαστηριακά επιβεβαιωμένη ανοσία

• Ιατρικά επιβεβαιωμένη νόσηση

• Σε περίπτωση έκθεσης: μία δόση εμβολίου και παρακολούθηση ή/και 
απομάκρυνση από την εργασία από την 12η έως την 26η ημέρα από την 
τελευταία έκθεση

ΚΕΕΛΠΝΟ
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Κοκκύτης (pertussis)
• Υψηλά μεταδοτική βακτηριακή νόσος 
• Αίτιο: Bordetella pertussis, είναι ένας  Gram‐αρνητικός, αερόβιος κοκκοβάκιλλος

• Τρεις φάσεις της νόσου (προ‐καταρροϊκή κτλ) 

• Περίοδος μεταδοτικότητας: ξεκινά κατά την καταρροϊκή φάση 

• Υποχρεωτικώς δηλούμενο νόσημα(24ωρο)
• Η.Π.Α: 2013 σημαντική επιδημία κοκκύτη 
• Ελλάδα: σποραδικά κρούσματα, τελευταία επιδημία το 2006
• Εμβόλιο: Tdap
• Τρόπος μετάδοσης: μέσω σταγονιδίων

• Οδηγίες: (εκτός από τη σύσταση για εμβολιασμό στην παιδική ηλικία), 
χορήγηση μίας δόσης Tdap στην ενήλικο ζωή

• Σε περίπτωση έκθεσης: 
• χορήγηση προφυλακτικά azithromycin 
• απομάκρυνση έως 5 ημέρες από την έναρξη της προφύλαξης

ΚΕΕΛΠΝΟ

Τέτανος – Διφθερίτιδα

• Υποχρεωτικώς δηλούμενο νόσημα (μία εβδομάδα)

• Το Td είναι το αντιτετανικό εμβόλιο κατάλληλο για ενήλικες και 
προστατεύει από τον τέτανο και τη διφθερίτιδα

• Οδηγίες: χορήγηση μίας δόσης Td ανά δεκαετία, εκτός αν δεν 
υπάρχει τεκμηρίωση για προηγούμενο εμβολιασμό οπότε γίνεται 
πλήρης εμβολιασμός

• Οι επαγγελματίες υγείας πρέπει να λάβουν τουλάχιστον μία δόση 
Tdap στην ενήλικη ζωή τους, μετά συνεχίζουν με απλή δόση Td ανά 
δεκαετία

• Tdap: μπορεί να χορηγηθεί ανεξάρτητα από την χρονική στιγμή που 
χορηγήθηκε η τελευταία δόση Td

Ανεμοβλογιά (varicella)

• Βακτηριακή εξανθηματική νόσος που προκαλεί λοίμωξη που οφείλεται στον ιό VZV

• Εξαιρετικά μεταδοτική: ΕΥ μετέδωσε  σε 30 ασθενείς και σε 30 άλλους ΕΥ 

(AJIC 1987)

• Υποχρεωτικώς δηλούμενο νόσημα 

• Ο ασθενής μεταδίδει:
• 2 ημέρες πριν και 

• 5 ημέρες μετά την εμφάνιση του εξανθήματος

• Τρόπος μετάδοσης: μέσω επαφής με τις βλάβες (μολυσματικές φυσαλίδες) ή 
μέσω αερογενούς μετάδοσης (aerozol που δημιουργείται από τις φυσαλίδες)

• Σοβαρές παρενέργειες σε ανοσοκατασταλμένους ασθενείς
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• Εμβόλιο από 1995 περίπου από ζωντανό εξασθενημένο στέλεχος του ιού

• Οδηγίες: κάθε επαγγελματίας υγείας  πρέπει να έχει:
• Γραπτή τεκμηρίωση με δύο δόσεις εμβολίου

• Εργαστηριακά επιβεβαιωμένη ανοσία

• Ιατρικά επιβεβαιωμένη νόσηση

• Ανεπιθύμητες αντιδράσεις από το εμβόλιο: 
• τοπικές αντιδράσεις (24% μετά τη πρώτη δόση και 32% μετά τη δεύτερη)

• εξάνθημα γενικευμένο ή στο σημείο της χορήγησης του εμβολίου

• Σε περίπτωση μη εμβολιασμού συστήνεται η χορήγηση 2 δόσεων εμβολίου 
με 4‐8 βδομάδες απόσταση μεταξύ τους 

Ανεμοβλογιά (varicella)

• Προφυλάξεις: 
• προφυλάξεις επαφής και 
• αερογενείς προφυλάξεις μέχρι οι βλάβες να ξεραθούν 

• Έκθεση προσωπικού: μέσω επαφής με μολυσματικά σημεία του ασθενή ή 
ακόμα και  κατά την παραμονή στο ίδιο δωμάτιο (από 5΄έως 1h)

• Σε περίπτωση έκθεσης: 
• απομάκρυνση (εκτεθέντα μη άνοσου) προσωπικού από 10η‐21η ημέρα από την έκθεση

• οδηγίες για εμβολιασμό (δεν συστήνεται ισχυρά μετά από έκθεση)

• σε επίνοσους εκτεθέντες δεν χορηγείται υπεράνοσος γ‐σφαιρίνη εκτός αν είναι έγκυος 
ή ανοσοκατεσταλμένο άτομο

• για ανοσοεπαρκή άτομα χημειοπροφύλαξη με ακυκλοβίρη πιθανόν να είναι πιο 
αποτελεσματική 

ΚΕΕΛΠΝΟ

Ανεμοβλογιά (varicella)

Μηνιγγίτιδα: εμβόλιο για επαγγελματίες υγείας

•Υποχρεωτικώς δηλούμενο νόσημα (24ωρο)

•Τρόπος μετάδοσης:  μέσω σταγονιδίων

•Ο ασθενής παύει να είναι μεταδοτικός μετά από 24 ώρες αποτελεσματικής 
θεραπείας

• Εμβολιασμός συστήνεται:
• Σε επαγγελματίες υγείας με ασπληνία ή με ανεπάρκεια του συμπληρώματος

• Σε κλινικούς μικροβιολόγους που εκτίθενται στο μικροοργανισμό συστηματικά μία 
μονή δόση και ένα booster κάθε 5 έτη, αν παραμένουν σε κίνδυνο

• Επαγγελματίες υγείας >55 ετών που έχουν ένα από τους παραπάνω λόγους πρέπει να 
εμβολιαστούν

• Χορηγούνται δύο δόσεις εμβολίου
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Μηνιγγίτιδα Neisseria meningitidis

• Προφύλαξη δίνεται σε επαγγελματίες υγείας:

• που ήρθαν σε στενή επαφή με ασθενή με μηνιγγίτιδα χωρίς τις ειδικές 

προφυλάξεις (χειρουργική μάσκα) 

• που συμμετείχε πριν τη χορήγηση αντιμικροβιακών στις εξής διαδικασίες, 

“who have had intensive, close contact”: αναζωογόνηση στόμα με στόμα, 

ενδοτραχειακή διασωλήνωση, οφθαλμολογική εξέταση

TABLE. Recommended chemoprophylaxis regimens for protection against meningococcal disease —Advisory Committee on 
Immunization Practices (ACIP), United States, 2012

Drug Age group Dosage Duration and route of 
administration*

Rifampin† Children aged <1 mo 5 mg/kg every 12 hrs 2 days

Children aged ≥1 mo 10 mg/kg every 12 hrs 2 days

Adults 600 mg every 12 hrs 2 days

Ciprofloxacin§ Adults 500 mg Single dose

Ceftriaxone Children age <15 yrs 125 mg Single IM dose

Ceftriaxone Adults 250 mg Single IM dose

Abbreviation: IM = intramuscular.

Catch – up programs

Πρέπει να ελέγχεται η ανοσιακή κατάσταση του προσωπικού

• Κατά  τον ετήσιο εμβολιασμό για τη γρίπη

• Κατά το ετήσιο screening του προσωπικού για ΤΒ

Φυματίωση Νόσημα με παγκόσμια κατανομή

Τρόπος μετάδοσης: αερογενής μετάδοση
Τήρηση βασικών και ειδικών προφυλάξεων 
Ελλάδα: μεγάλη σημασία η τήρηση των προφυλάξεων λόγω
μεγάλης εισροής μεταναστών από χώρες όπου η φυματίωση είναι ενδημικό νόσημα, 
ανθεκτικών στελεχών φυματίωσης, επιδημίας HIV 
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Πρόληψη διασποράς
• Εκτίμηση κινδύνου κατά την εισαγωγή
• Εφαρμογή απλής χειρουργικής μάσκας στον ασθενή
• Εφαρμογή της ετικέτας του βήχα
• Φυσική απομόνωση μέχρι την τελική αξιολόγηση
• Χρήση μάσκας FFP3 στον επαγγελματία υγείας και στον μεταφορέα
• Απομόνωση και των ύποπτων και των επιβεβαιωμένων περιστατικών
• Η πόρτα του θαλάμου προς το διάδρομο παραμένει κλειστή
• Εάν δεν υπάρχει διαθέσιμο ατομικό δωμάτιο γίνεται συν-νοσηλεία  με 
άλλο ασθενή (cohorting)

• Μετακίνηση ασθενή μόνο για τις απολύτως απαραίτητες εξετάσεις 
• Ασθενείς θεωρούνται μη μεταδοτικοί: τρία συνεχόμενα (-) πτύελα

Guidelines for preventing the transmission 
of Mycobacterium tuberculosis in Health-Care settings 2005

Μελέτη σχετικά με το διάστημα  απομόνωσης

• Σε μελέτη που έγινε σε κλινική φυματίωσης για διάστημα 2 ετών 
βρέθηκε ότι:

o Μέσος χρόνος αρνητικοποίησης πτυέλων ήταν οι 24 μέρες με διάστημα 
εμπιστοσύνης τις 10-53 ημέρες

o στατιστικά σημαντική  για  παράταση παραμονής θετικών  πτυέλων ήταν
oη υψηλή κλίμακα θετικοποίησης του αρχικού δείγματος πτυέλων για 
οξεάντοχα (4+) 

oη αντοχή στα φάρμακα

Infect Control Hosp Epidemiol  2010
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Κατηγοριοποίηση κινδύνου νοσηλευτικού ιδρύματος

∆ιαθέσιμες κλίνες<200 ∆ιαθέσιμες κλίνες>200

Χαμηλός κίνδυνος <3 ασθενείς με 
φυματίωση/έτος

<6 ασθενείς με 
φυματίωση/έτος

Μεσαίος κίνδυνος ≥3 ασθενείς με 
φυματίωση/έτος

≥6ασθενείς με 
φυματίωση/έτος

CDC 2005

Ετήσιες Δηλώσεις Φυματίωσης
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Κατηγοριοποίηση νοσηλευτικών τμημάτων

Υψηλός κίνδυνος Μεσαίος κίνδυνος Χαμηλός κίνδυνος

Τμήματα που νοσηλεύουν 
>από 5 μεταδοτικούς
ασθενείς ανά έτος

Τμήματα που νοσηλεύουν 
2 έως 4 μεταδοτικούς 
ασθενείς ανά έτος

Τμήματα που 
νοσηλεύουν ένα 

μεταδοτικό ασθενή ανά 
έτος

Τμήματα υψηλού κινδύνου για έκθεση στη φυματίωση 

Αυτοί που εργάζονται:
• ΤΕΠ
• Μικροβιολογικό 

εργαστήριο
• Βρογχοσκοπικά 

εργαστήρια
• Πνευμονολογικά 

τμήματα
• Παθολογικά τμήματα
• Μονάδα Ειδικών 

Λοιμώξεων 

Έλεγχος 
προσωπικού 
ανά έτος 

Τμήματα υψηλού κινδύνου για ασθενείς με ανοσοκαταστολή

Αυτοί που εργάζονται:

• Αιματολογικά τμήματα
• Ογκολογικό τμήμα
• Μονάδες Μεταμόσχευσης

Έλεγχος 

προσωπικού 

ανά  έτος 
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Λανθάνουσα Φυματίωση

• Τα μυκοβακτηρίδια αναπτύσσουν στρατηγικές για να αποφεύγουν την 
ανοσιακή απάντηση και να επιβιώνουν για χρόνια σε μη αναπαραγωγική 
φάση 

• Έτσι ορισμένοι βάκιλοι παραμένουν ζωντανοί στο σώμα για πολλά 
χρόνια

Αυτή η κατάσταση ονομάζεται λανθάνουσα φυματίωση

• Τα άτομα με λανθάνουσα φυματίωση είναι ασυμπτωματικά και δεν είναι 
μολυσματικά 

• Ο επαγγελματίας υγείας Δεν νοσεί και κυρίως ΔΕΝ μεταδίδει

Ενεργοποιείται κάθε λανθάνουσα φυματίωση;

• Το 5%-10% των ανθρώπων που έχουν μολυνθεί και δεν έχουν πάρει 
θεραπεία, θα αναπτύξει κάποια στιγμή στη ζωή του ενεργή νόσο

• Τα δύο πρώτα χρόνια από τη μόλυνση είναι μεγαλύτερος ο κίνδυνος 
νόσησης

• Παραμένει δια βίου ένας μικρός κίνδυνος αν το ανοσοποιητικό μας σύστημα 
εξασθενήσει

CDC Guidelines for preventing the 
transmission 

of Mycobacterium tuberculosis in 
Health-Care settings 2005

Επαγγελματίες υγείας με μεγαλύτερο 
κίνδυνο να ενεργοποιήσουν τη νόσο

Άτομα που πάσχουν από: 

• Νοσήματα που προκαλούν ανοσοκαταστολή όπως ο 

σακχαρώδης διαβήτης, η κακοήθεια, η λευχαιμία,  η χρόνια 

νεφρική ανεπάρκεια, η μεταμόσχευση οργάνου, ο αλκοολισμός  

καθώς και η λήψη κορτιζόνης ≥ 15mg/day για ≥1 μήνα

CDC Guidelines for preventing the 
transmission 

of Mycobacterium tuberculosis  in 
Health-Care settings 2005
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Διερεύνηση λανθάνουσας φυματίωσης

TST: Tuberculin Skin Test ή PPD:
Purified Protein Derivative: 

Interferon Gamma 
Release Assay

Δερματοαντίδραση mantoux

• Χορήγηση μείγματος αντιγόνων 
μυκοβακτηριδίου, γνωστά ως  
παράγωγα καθαρής πρωτεΐνης

• Διαδερμική χορήγηση

• Η αξιολόγηση γίνεται 48‐72 ώρες 
μετά την έγχυση

• Μετράται η σκληρία και όχι απλά το 
κοκκίνισμα

• Εμπειρία  προσωπικού για  
διενέργεια και εκτίμηση mantoux

Εμβόλιο φυματίωσης

• Περιέχει Mycobacterium bovis και όχιMycobacterium tuberculosis

• Όταν έχουμε (+) mantoux δεν είμαστε σίγουροι αν προέρχεται από 
έκθεσή μας στο Mycobacterium tuberculosis ή σε άλλα άτυπα 
μυκοβακτηρίδια

• Γι΄αυτό ειδικότερη εξέταση θεωρείται η δοκιμασία IGRA  με την 
οποία έχουμε παραγωγή και μέτρηση ειδικής ιντερφερόνης γ΄ που 
παράγεται μετά από έκθεση στο Mycobacterium tuberculosis
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Quantiferon-TB Gold In-Tube
Interferon
Gamma 
Release
Assay

• Θεωρία: τα Τ-λεμφοκύτταρα ατόμου που έχει εκτεθεί στο αντιγόνο του 
Μυκοβακτηριδίου, παράγουν υψηλά επίπεδα ιντερφερόνης γ΄ όταν 
επανεκτεθούν στο ίδιο αντιγόνο του μυκοβακτηριδίου

Quantiferon-TB Gold In-Tube

3 cc αίμα συγκεντρώνονται και 
εκτίθενται στα αντιγόνα ESAT-
6, CFP-10 και TB7.7

Το αίμα επωάζεται για ένα 
βράδυ, αφαιρείται το πλάσμα 
και αξιολογείται για επίπεδα 
ιντερφερόνης γ΄ με τη χρήση 
ELISΑ

Quantiferon-TB Gold In-Tube

• Εκθέτουμε το περιφερικό αίμα στα 3 ειδικά αντιγόνα ESAT-6, 
CFP-10 και TB7.7 (κόκκινο φιαλίδιο)

• Τρία φιαλίδια:
1. Μάρτυρας (ότι ο ασθενής παράγει ιντερφερόνη)              

(γκρι φιαλίδιο)

2. Μέτρηση ιντερφερόνης περιφερικού αίματος                 
(μωβ  φιαλίδιο)

3. Δείγμα που εκτίθεται στα αντιγόνα                               
(κόκκινο φιαλίδιο)

• Μετράμε τη διαφορά ανάμεσα στην περιφερική και στην ειδική 
ιντερφερόνη, ανάμεσα στο (2) και στο (3) και αν η διαφορά 
ξεπερνά ένα προκαθορισμένο κατώφλι, τότε έχουμε ένα (+) 
αποτέλεσμα 
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Είδος 
τεστ

Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα

TST

•Έχει μελετηθεί εκτενώς
•Φθηνό
•Η θεραπεία βασίζεται στα 
αποτελέσματα του

•2 επισκέψεις
•πιθανότητα λάθους λόγω 
υποκειμενικότητας αξιολογητή
• χαμηλότερη ειδικότητα 
(επηρεάζεται από άτυπα και BCG)

IGRA •Υψηλή ειδικότητα
•Παρόμοια ευαισθησία
•Αρκεί 1 επίσκεψη

•Υψηλό κόστος
•Απροσδιόριστα αποτελέσματα

Διερεύνηση προσωπικού 

• Σε ένα έτος ελέχθησαν 375 επαγγελματίες υγείας
• 259 νοσηλευτές

• 68 ιατροί

• 17 τραυματιοφορείς

• 5 φυσιοθεραπευτές

• Αποτέλεσμα: 143 (+) mantoux (παλιές και νέες)

• Όλες οι (+) mantoux  ελέχθησαν με IGRA

• Μόνο οι 24 mantoux ήταν (+) IGRA 

• Αυτό το προσωπικό εκτιμήθηκε από λοιμωξιολόγο και εδόθη 
χημειοπροφύλαξη, όπου θεωρήθηκε αναγκαίο

• Επί παλιάς αρνητικής mantoux ή αγνώστου προφίλ:

• Έλεγχος με  mantoux
• Αν βρεθεί (‐) mantoux, επανέλεγχος ανάλογα με το τμήμα

• Αν βρεθεί (+) mantoux, συνεχίζεται ο έλεγχος με IGRA

• λήψη αίματος για IGRA εντός 3 ημερών από τη mantoux για την αποφυγή boostering

• Επί παλιάς ή πρόσφατης θετικής mantoux, έλεγχος με IGRA

• Συχνότητα screening: ανάλογα με το τμήμα που εργάζονται

Πρωτόκολλο ελέγχου επαγγελματιών υγείας για φυματίωση
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Πρωτόκολλο ελέγχου προσωπικού για φυματίωση

Η διενέργεια mantoux μπορεί 
να προκαλέσει 

την έκκριση ιντερφερόνης;

Ναι
Σε μελέτες που έγιναν σε επαγγελματίες υγείας και 
μετρήθηκε η έκκριση ιντερφερόνης  την 3η, 7η και 30η 
μέρα μετά τη mantoux, βρέθηκε ως καταλληλότερη η τρίτη 
ημέρα

Plos Οne Aug 2009 (4):8; e6686

Σε περίπτωση έκθεσης προσωπικού στη φυματίωση

• Επί παλιάς (‐) mantoux ή αγνώστου προφίλ:
• διερεύνηση με  mantoux τη στιγμή της έκθεσης

• αν βρεθεί (‐) mantoux, επανέλεγχο σε 3 μήνες με mantoux

• αν βρεθεί (+) mantoux, ελέγχεται με IGRA και στο 3μηνο ξανά με IGRA

• επανάληψη της ίδιας μεθόδου 3 μήνες μετά την έκθεση

• Επί παλαιάς (+) mantoux:

• διερεύνηση με IGRA τη στιγμή της έκθεσης 
• επανάληψη της ίδιας μεθόδου 3 μήνες μετά την έκθεση
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Επαγγελματική έκθεση σε βιολογικά υγρά είναι η 
έκθεση που προκύπτει κατά την άσκηση καθηκόντων 
ενός επαγγελματία υγείας 

• 385.000 ατυχήματα/ έτος στους επαγγελματίες υγείας (CDC)

• εκτιμάται:  50% υποδήλωση των ατυχημάτων         (CDC, 2009)

Η έκθεση αφορά: 

Διαδερμική επαφή

Έκθεση βλεννογόνων 

Επαφή με δέρμα που περιέχει αμυχές ή με δερματίτιδα  

Αιματογενώς μεταδιδόμενα παθογόνα

Ηπατίτιδα Β

Ηπατίτιδα C

HIV

Αιματογενώς μεταδιδόμενα νοσήματα

Παγκόσμια εργάζονται 35 εκατ. Επαγγελματίες Υγείας (ΕΥ) και εκτιμάται ότι 
έχουμε:

• 16.000 Eπαγγελματίες Yγείας με HCV 

• 66.000 Επαγγελματίες Yγείας με HBV
Prus‐Ustun A Am J Ind Med 2005

1980 επιδημία  HIV: Εφαρμογή βασικών προφυλάξεων καθολικά 

Στρατηγικές προστασίας επαγγελματιών υγείας 
από αιματογενώς μεταδιδόμενα νοσήματα

• Εμβολιασμό των επαγγελματιών υγείας με το εμβόλιο της Ηπατίτιδας Β

• Καθολική εφαρμογή των βασικών προφυλάξεων 

• «Μηχανικό» προστατευτικό περιβάλλον
• Εύκολη πρόσβαση σε κυτία αιχμηρών
• Συστήματα ασφαλείας (π.χ. φλεβοκέντηση, αιμοληψία, συρραφή τραυμάτων) 

• Εργασιακό προστατευτικό περιβάλλον
• Χρήση εργαλείων λαβής των αιχμηρών (βελονοκάτοχο)
• Προφορική ανακοίνωση μεταφοράς αιχμηρού
• Ουδέτερη ζώνη
• Χρήση ατραυματικών ραμμάτων και βελονών
• Διπλό γάντι με το εσωτερικό να είναι διαφορετικό χρώμα (πιο σκούρο)

Taranisia MacCannell

Clin Liver Dis 2010
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Hepatitis B Virus

• Τρίγωνο: επαγγελματία υγείας + παθογόνο + αιχμηρό αντικείμενο

• Η πιθανότητα για λοίμωξη μετά από έκθεση εξαρτάται από την οδό έκθεσης, τη 
μολυσματικότητα της πηγής, την ανοσιακή κατάσταση του εκτεθέντα

• HBV: σταθερός στο περιβάλλον για πολλές ημέρες

Kramer A   BMC Infectious Disease 2006 6:130

Κίνδυνος επαγγελματικής έκθεσης σε Ηπατίτιδα Β

• Κίνδυνος μετάδοσης μετά από διαδερμική έκθεση: 6‐30% για ανεμβολίαστο  προσωπικό

• Στους Επαγγελματίες Υγείας η μετάδοση γίνεται διαδερμικά, μέσω έκθεσης βλεννογόνων ή 
μέσω επαφής αίματος με δέρμα εκτεθέντα που έχει αμυχές

• Αίμα: σοβαρός κίνδυνος έκθεσης του προσωπικού

• Άλλα σωματικά υγρά θεωρούνται δυνητικά μολυσματικά:

• ENY, αρθρικό, πλευριτικό, περικαρδιακό

• Σάλιο και δάκρυα: έχουμε ανίχνευση του ιού, δεν έχει τεκμηριωθεί επαγγελματική νόσηση

• Πτύελα, ούρα, έμετος: δεν θεωρούνται μολυσματικά

• Σπερματικά και κολπικά υγρά: σεξουαλική μετάδοση, δεν αφορά επαγγελματίες υγείας

• Άρα τα άλλα υγρά θεωρούνται μη μολυσματικά ΕΚΤΟΣ αν έχουν πρόσμιξη αίματος

MMWR 2013 CDC 

Guidance for evaluating HCP for Hepatitis B virus protection 

and for Administering Postexposure Management

Εμβόλιο έναντι της Ηπατίτιδας Β στους ΕΥ 

• USA 1981: διαθέσιμο  το εμβόλιο της Ηπατίτιδας Β

• USA 1982: σύσταση για χρήση στους επαγγελματίες υγείας (σύσταση από ACIP)

• USA 1991: σύσταση για έλεγχο του προσωπικού για anti‐HBs (ACIP)

• 1/1/1998: συστήνεται ο βρεφικός εμβολιασμός για Ηπατίτιδα  Β στην Ελλάδα
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Ηπατίτιδα Β και επαγγελματίες Υγείας

• 1983: 17.000 περιπτώσεις επαγγελματιών υγείας που ανέπτυξαν 
ηπατίτιδα στα πλαίσια της εργασίας τους

• 2010: 10 αναφερόμενες περιπτώσεις (αν και εκτιμάται ότι είναι 
γύρω στις 250)

• Τι βοήθησέ? Ισχυρή σύσταση για  εμβολιασμό έναντι της Ηπατίτιδας 
Β και καθολική εφαρμογή  των βασικών προφυλάξεων 

Schillie A.

Risk of hepatitis B among HCP 2013 

http://www.cdc.gov/vaccines/acip

Εμβόλιο έναντι της Ηπατίτιδας Β στους ΕΥ 

Το εμβόλιο για την Ηπατίτιδα Β πρέπει να: 

• Χορηγείται πριν την έναρξη της εργασίας ή/και της εκπαίδευσης του 
προσωπικού

• Χορηγείται δωρεάν στους ΕΥ

• Προηγείται (cost effective) ιολογικός έλεγχος στους EY

• Πρέπει να τεκμηριώνεται στο φάκελο του Επαγγελματία Υγείας  η άρνησή 
του να εμβολιαστεί για Ηπατίτιδα Β

Εμβόλιο έναντι της Ηπατίτιδας Β στους ΕΥ 

• Τρείς δόσεις εμβολίου

• Οδός χορήγησης:  ΙΜ     

• Χρόνος χορήγησης: 0,1,6 μήνες
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Εμβόλιο έναντι της Ηπατίτιδας Β στους ΕΥ 

• Παράγοντες για τη μη αποτελεσματικότητα του εμβολίου:
• Υπέρβαρεις επαγγελματίες υγείας

• Καπνιστές

• Γενετικοί παράγοντες

• Ανοσοκαταστολή ΕΥ

• Κατά τη διάρκεια του εμβολιασμού:
• Αν το εμβόλιο δεν γίνει στο σωστό χρόνο, συνεχίζουμε από εκεί που σταμάτησε ο 
εμβολιασμός

• Αν έχουν γίνει 1‐2 δόσεις εμβολίου και έχουμε αναπτύξει αντισώματα δεν 
αμελούμε να ολοκληρώσουμε τον εμβολιασμό

Αν ο ΕΥ δεν αναπτύξει ικανοποιητικό τίτλο
• Άτομα που δεν αναπτύξουν ικανοποιητικό τίτλο μετά τον πρώτο πλήρη εμβολιασμό, 
κάνουν ένα δεύτερο κύκλος εμβολιασμού με 3 δόσεις εμβολίου

• Άτομα που δεν ανέπτυξαν τίτλο με τον πρώτο εμβολιασμό ανταποκρίνονται κατά:

• 25%‐50% με μία επιπλέον δόση

• 44%‐100% με τρεις επιπλέον δόσεις

• Άτομα με μετρήσιμο αλλά χαμηλό τίτλο (1‐9mIU/mL) μετά τον πλήρη εμβολιασμό 

ανταποκρίνονται καλύτερα σε δεύτερο σχήμα εμβολιασμού

• Άτομα χωρίς ανιχνεύσιμο τίτλο, δύσκολα ανταποκρίνονται σε δεύτερο σχήμα 

εμβολιασμού

• Άτομα που και μετά τον δεύτερο τίτλο δεν αναπτύξουν αντισώματα θεωρούνται επίνοσα 

(non‐responders)  και σε κάθε έκθεση με (+) HBsAg πρέπει να τους χορηγείται 

υπεράνοσος γ‐σφαιρίνη

Διάρκεια ανοσίας
• Προστατευτικός τίτλος (anti‐HBs): >10 mIU/mL

• Προστασία για την Ηπατίτιδα Β έχει τεκμηριωθεί έως και 22 χρόνια μετά τον 
εμβολιασμό 

• Δεν συστήνονται αναμνηστικές ή επαναληπτικές δόσεις 
• ΕΞΑΙΡΕΣΗ: χορηγούμε booster σε Επαγγελματία Υγείας που έχει εμβολιαστεί στο 
παρελθόν και  δεν γνωρίζει το status του (ελέγξουμε την ανταπόκριση στο booster)

MMWR 2013 CDC 

Guidance for evaluating HCP for Hepatitis B virus protection 

and for Administering Postexposure Management

PRESENT EVIDENCE

Even at the beginning of the HBV vaccination program, the most evident way to investigate the 
duration of protection was via the measurement of hepatitis B surface antibodies (anti‐ HBs). In 1989, 
Jilg et al [7] compared 3 different schedules in young healthy adults (range, 22–26 years of age). With 
an en‐ larging interval between dose 2 and dose 3, a higher geometric mean concentration (GMC) of 
anti‐HBs was induced after the complete series. For the first time, a correlation was demonstrated 
between the peak titer 1 month after a complete series and the duration of the presence of 
antibodies: the higher peak value, the longer the persistence of anti‐HBs [7]. This finding was 
subsequently confirmed in several different studies [8, 9]. The protective cutoff level was set at $10 
mIU/mL anti‐HBs, based on vaccine efficacy studies [10–12]. 

Elke Leuridan

Clinical Infectious Diseases 2011
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Διάρκεια ανοσίας

• ΠΡΟΣΟΧΗ η ανοσία πρέπει να μπορεί να τεκμηριώνεται!!
• Η αναφορά και μόνο ότι ο ΕΥ έχει εμβολιαστεί στο παρελθόν δεν αρκεί, 
πρέπει να γίνει και έλεγχος αντισωμάτων 

• “Η δήλωση και μόνο δεν προστατεύει από την Ηπατίτιδα Β”

• Σε επαγγελματίες υγείας επιβάλλεται ο έλεγχος αντισωμάτων μετά 
την ολοκλήρωση του εμβολιασμού (1‐2 μήνες) σε αντίθεση με το 
γενικό πληθυσμό

• Στο πέρασμα των ετών θα έχουμε μείωση του τίτλου αντισωμάτων 
αλλά η ανοσιακή μνήμη παραμένει άθικτη, οπότε σε δυνητική 
έκθεση το κύτταρο παράγει εκ νέου αντισώματα

MMWR 2013 CDC 

Guidance for evaluating HCP for Hepatitis B virus protection 

and for Administering Postexposure Management

Ασφάλεια εμβολίου

• 1982‐2004: 70.000.000 έφηβοι και 50.000.000 παιδιά έχουν 
εμβολιαστεί μόνο στις ΗΠΑ

• Συχνότερες παρενέργειες είναι 
• Πόνος στο σημείο της ένεσης (3%‐29%)

• Δεκατική πυρετική κίνηση (1%‐6%)

• Εγκυμοσύνη δεν αντενδείκνυται για εμβολιασμό

Ηπατίτιδα C

• Κίνδυνος μετάδοσης μετά από διαδερμική έκθεση: 0%-7% (1.8%)

• Κίνδυνος μετάδοσης μετά από έκθεση βλεννογόνων: σπάνιος

• Δεν έχει ποτέ αναφερθεί μετάδοση μετά από έκθεση με δέρμα με 
αμυχές ή δερματίτιδα

MMWR 2001
Updated U.S. Public Health Service Guidelines for the Management of Occupational Exposures to 

HBV, HCV, and HIV and Recommendations for Postexposure Prophylaxis

• Δεν υπάρχει εμβόλιο για την Ηπατίτιδα C
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HIV

• 1986: πρώτη αναφορά μετάδοσης του HIV από 
ασθενή σε επαγγελματία υγείας 

• Ο κίνδυνος μετάδοσης μετά από διαδερμική έκθεση: 0,3%
oΑυξάνεται όταν υπάρχει αίμα στη συσκευή, όταν η διαδικασία έγινε σε φλέβα ή 
αρτηρία, όταν υπάρχει βαθύ τραύμα

• Ο κίνδυνος μετάδοσης μετά από έκθεση βλεννογόνων: 0,09%

• Ο κίνδυνος μετάδοσης μετά από έκθεση με άθικτο δέρμα: αμελητέος

• Δυνητικά παθογόνα: ΕΝΥ, αρθρικό, πλευριτικό, περικαρδιακό, περιτοναϊκό, 
αμνιακό υγρό

• Μη παθογόνα: κόπρανα, σάλιο, πτύελα, ιδρώτας, δάκρυα, ούρα, εμετός, ρινικές 
εκκρίσεις

CDC 2005
Management of Occupational Exposures to HIV

Τι κάνουμε σε περίπτωση ατυχήματος

• Αν πρόκειται για διαδερμική έκθεση

oΠεριποιούμαστε το σημείο ατυχήματος

o Χρησιμοποιούμε αντισηπτικό δέρματος

oΑν χρειάζεται, το καλύπτουμε

oΔΕΝ μαλάσουμε το σημείο 

oΔΕΝ βουτάμε το σημείο σε απολυμαντικό !!! (π.χ. σε χλωρίνη)

CDC Guidance for Evaluating HCP for Hepatitis B protection 

December 2013 

Τι κάνουμε σε περίπτωση ατυχήματος

• Αν πρόκειται για έκθεση βλεννογόνων

o Ξεπλένουμε με άφθονο τρεχούμενο νερό
o Γέρνουμε κάτω από τη βρύση με το μάτι που έχει υποστεί την έκθεση κι όχι από την 
αντίθετη πλευρά
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Τι κάνουμε σε περίπτωση ατυχήματος
•Καλούμε τις Νοσηλεύτριες Λοιμώξεων

• Ιστορικό ατυχήματος

• Εκτίμηση του κινδύνου
• τύπος έκθεσης 
• τύπος βιολογικού υγρού 
• μολυσματικότητα πηγής

• Έλεγχος πηγής (HBsAg, anti-HCV, anti-HIV)

• Έλεγχος εκτεθέντος (HBsAg,anti-HBc, anti-HBs, anti-HCV, anti-HIV)
• Εμπιστευτικά δεδομένα στην εργαστηριακή βάση του Νοσοκομείου

• Οδηγίες για παρακολούθηση (follow-up)
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Άμεσες ενέργειες και Follow-up
HBV

oΕνεργητική ανοσοποίηση: εμβόλιο HBV
oΧορηγείται μία δόση εμβολίου ΙΜ στο δελτοειδή μυ

oΠαθητική ανοσοποίηση: υπεράνοσος γ-σφαιρίνη 
oΧορηγείται ΙΜ στο γλουτό

oΗ αποτελεσματικότητα της υπερανόσου μειώνεται όσο περνάνε οι 
ημέρες, γι΄αυτό συστήνεται η χορήγηση να γίνεται σε <7 ημέρες
(ιδανικά σε <48 ώρες)

oΈλεγχος anti-HBs 4-6 μήνες μετά τη χορήγηση υπερανόσου 

Άμεσες ενέργειες και Follow-up
HCV

oΗ υπεράνοσος γ-σφαιρίνη δεν χρησιμοποιείται σε έκθεση σε Ηπατίτιδα C

oBaseline την χρονική στιγμή 0 με anti-HCV

oΠαρακολούθηση εκτεθέντος σε 4,12 εβδομάδες με HCV Ag 

oΧρόνος θετικοποίησης με HCV Ag: 15 μέρες μέσος όρος, ενώ με        
anti-HCV περίπου 50 ημέρες

• Στις 4 και στις 12 εβδομάδες λαμβάνονται 2 πήγματα: 
• ένα για HCV Ag και 
• ένα για PCR (back up): διατήρηση ορού και έλεγχος αν χρειαστεί

oΑν στις 12 εβδομάδες θετικοποιηθεί το αντιγόνο: εξέταση και από το 
πήγμα των 4 εβδομάδων και από το πήγμα των 12 εβδομάδων με PCR 

oΑν υπάρχει σαφής αύξηση του τίτλου, εκτιμάται από λοιμωξιολόγο 

Άμεσες ενέργειες και Follow-up
HIV

o Εκτίμηση και από λοιμωξιολόγο
o 24/7 εφημερία 

o Χορήγηση χημειοπροφύλαξης (Post Exposure Prophylaxis) 
o τις πρώτες ώρες μετά την έκθεση
o για 4 εβδομάδες με δύο ή τρία αντιρετροϊκά φάρμακα, αναλόγως την 
επικινδυνότητα της έκθεσης

o Εκτίμηση κινδύνου για διαδερμική έκθεση σε HIV
o Υψηλός κίνδυνος: ΚΑΙ επαφή με αρκετή ποσότητα αίματος από φλέβα ή αρτηρία 
του ασθενή με βελόνη με αυλό ΚΑΙ υψηλό τίτλο του ιού

o Αυξημένος κίνδυνος: Ή έκθεση σε αρκετή ποσότητα αίματος Ή υψηλός τίτλος του 
ιού

o Χαμηλός κίνδυνος: ΟΥΤΕ έκθεση σε αρκετή ποσότητα αίματος ΟΥΤΕ υψηλός 
τίτλος του ιού  

oΠαρακολούθηση εκτεθέντος σε 0,4,12,24 εβδομάδες με anti-HIV 
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Βασικές προφυλάξεις

oΥγιεινή των χεριών

oΜέτρα ατομικής προστασίας

oΕφαρμογή άσηπτης τεχνικής

oΥγιεινή περιβάλλοντος

oΑσφαλής χρήση και ασφαλής 
απόρριψη αιχμηρών

Ασφαλείς πρακτικές

Ασφαλής χρήση αιχμηρών

oΑποφυγή χρήσης αιχμηρών

oΕφαρμόζουμε ουδέτερη ζώνη

oΟρατό το αιχμηρό σε όλη τη 
διαδικασία χρήσης του

oΔΕΝ το καλύπτουμε με γάζες ή 
άλλα υλικά

oΔΕΝ το αφήνουμε εκτεθειμένο στο 
περιβάλλον του ασθενή ή πάνω 
στα σεντόνια του 

oΑνακοίνωση ότι μεταφέρουμε 
αιχμηρό αντικείμενο

Απόρριψη  αιχμηρών
oΚατάλληλη θέση, στόμιο, υλικό 
κατασκευής

oΦέρει σήμα  βιολογικού 
κινδύνου

oΚοντά στο σημείο νοσηλείας 

oΠλήρωση κατά το ¾
oΈγκαιρη απομάκρυνση από 
τους χώρους νοσηλείας
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Recommended Practices for Sharps Safety

• Αποφυγή χρήσης αιχμηρών,                          
όπου αυτό είναι εφικτό

• Χρήση συστημάτων ασφαλείας

• Ουδέτερη ζώνη χειρισμού των αιχμηρών

• Non‐touch τεχνική όταν γίνεται χειρισμός 
αιχμηρών

• Εργαλείο συλλογής αιχμηρού, 
συσκευασία ράμματος για 
συγκράτηση του ράμματος, χρήση  
βελονοκάτοχου

• Χρήση μέτρων ατομικής προστασίας
• Διπλά γάντια (εσωτερικό πιο σκούρο)
• Αλλαγή γαντιών περίπου κάθε 90 
λεπτά

• Εύκολα αναγνωρίσιμα κυτία αιχμηρών σε 
σταθερό σημείο

AORN Journal 

January 2014

Recap ??Recap ??

ΠΟΤΕ ΔΕΝ 
επανατοποθετούμε 

το καπάκι της βελόνας

Χρησιμοποιούμε την τεχνική 
του ενός χεριού 

αντί των δύο χεριών

Απορρίπτουμε και τις 

ΜΗ χρησιμοποιημένες βελόνες 

σε κυτίο αιχμηρών
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Influenza

Influenza

• WHO: εκτιμά ότι 15% του πληθυσμού νοσεί κάθε έτος  από γρίπη με 
θανάτους που εκτιμώνται στους 250.000 έως 500.000

• Επιπτώσεις: παραγωγικότητα πληθυσμού, αυξάνεται η θνησιμότητα

• Επιπτώσεις συστήματα υγείας: αυξάνεται το κόστος νοσηλείας, οι ημέρες 
νοσηλείας, επισκέψεις στο σύστημα υγείας, απουσία προσωπικού

• Νοσοκομειακή μετάδοση της γρίπης έχει πολλές φορές τεκμηριωθεί και 
επιδημίες έχουν προκύψει σε ΜΕΘ, σε νεογνικές ΜΕΘ, παθολογικά και 
χειρουργικά τμήματα, σε μονάδες μεταμόσχευσης κ.α.

• Δεδομένα ΚΕΕΛΠΝΟ 

2013‐2014
Σύνολο Νοσηλευθέντων σε ΜΕΘ  330

Συνολικός αριθμός θανάτων (σε ΜΕΘ & εκτός ΜΕΘ) 145

Influenza
• Μετάδοση: από τις εκκρίσεις του 
αναπνευστικού, μέσω σταγονιδίων που 
αποβάλλονται κατά το βήχα, το φτέρνισμα 
ή την ομιλία

• Αποβολή μολυσμένων σταγονιδίων έως 
και 4 ημέρες πριν την έναρξη των 
συμπτωμάτων

• Παρατεταμένη αποβολή σε ασθενείς 
μεγαλύτερης ηλικίας, με χρόνια 
προβλήματα υγείας ή σε 
ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς 

• Ο ιός επιβιώνει στις επιφάνειες για πολλές 
ώρες και στα χέρια του προσωπικού για 
περισσότερο από 5 λεπτά
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Εμβόλιο γρίπης 2014‐2015

Στελέχη 2014‐2015
• an A/California/7/2009 (H1N1)pdm09‐like virus;

• an A/Texas/50/2012 (H3N2)‐like virus ;

• a B/Massachusetts/2/2012‐like (B/Yamagata lineage) 

Δύο είδη εμβολίων
• Trivalent inactivated vaccine (TIV) 

• LAIV (Live attenuated influenza vaccine)
• Δεν συστήνεται σε Επαγγελματίες Υγείας με επαφή με 

ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς ή αν είναι οι ίδιοι 
ανοσοκατασταλμένοι

Εμβόλιο γρίπης 2014‐2105

Εμβολιαστική περίοδος: Οκτώβριος‐
Νοέμβριος

Προσαρμόζεται στην τοπική 
επιδημιολογία της νόσου και στις 
κλιματικές συνθήκες 

Ανοσία: σε 15 περίπου ημέρες από 
τον εμβολιασμό

Αντένδειξη: υπερευαισθησία σε 
συστατικό του εμβολίου ή  σοβαρή 
αναφυλακτική αντίδραση από αυγό

Χορηγείται στο δελτοειδή μυ

Ήπια συμπτώματα γρίπης (κυρίως 
μετά τη χορήγηση εμβολίου για 
πρώτη φορά)

Σε υψηλή περίοδο γρίπης
και με αρκετούς ανεμβολίαστους Επαγγελματίες Υγείας

• Χημειοπροφύλαξη, όχι ως υποκατάστατο του εμβολιασμού
• Oseltamivir ή Zanamivir: 1x1 για 10 ημέρες 

• Θεραπεία
• Oseltamivir ή Zanamivir: 1x2 για 5 ημέρες

• «Το ΚΕΕΛΠΝΟ υπενθυμίζει ότι κατά την περίοδο αυξημένης κυκλοφορίας του ιού της 
γρίπης συστήνεται η έγκαιρη χορήγηση αντι‐ιικών σε ασθενείς με σοβαρή 
συμπτωματολογία ανεξαρτήτως παραγόντων κινδύνου για επιπλοκές από τη γρίπη, 
χωρίς να είναι αναγκαία η εργαστηριακή επιβεβαίωση της γρίπης»

• Σε περίπτωση συρροής κρουσμάτων: Είτε σε ασθενείς είτε σε 
επαγγελματίες υγείας που δεν είχαν εμβολιαστεί κατά την εμβολιαστική 
περίοδο ή που έχουν εμβολιαστεί σε <15 ημέρες, χορηγείται για χρονική 
περίοδο έως και 2 εβδομάδες ή μέχρι να λήξη η επιδημία (ό,τι είναι πιο 
κοντινό)

• Σε χρονιά με χαμηλή αποτελεσματικότητα του εμβολίου χορηγείται 
χημειοπροφύλαξη ακόμα και σε εμβολιασμένους επαγγελματίες υγείας
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Αποτελεσματικότητα του εμβολίου 

• Εξαρτάται από την χρονιά 
• Από 80% έως 50%

• “depend on vaccine 
matched year”

• 2013‐2014
• περίπου 62% 

• 2012‐2013
• περίπου 52%

Παραμένει ο μόνος μαζικός,

εύκολα εφαρμόσιμος 

και  πιο

αποτελεσματικός 

τρόπος αποφυγής 

μετάδοσης της γρίπης στο Νοσοκομείο

Εμβολιαστική κάλυψη από επαγγελματίες υγείας

• Παραμένει εξαιρετικά χαμηλή

• Ευρώπη: περίπου 40%

• Ελλάδα: περίπου 10‐15%

• Λόγοι που δεν εμβολιαζόμαστε
• «Το εμβόλιο δεν είναι αποτελεσματικό

• Το εμβόλιο δεν είναι ασφαλές

• Δεν θα κολλήσω εγώ γρίπη

• Το εμβόλιο θα με κάνει να αρρωστήσω

• Δεν ανήκω στις ομάδες υψηλού κινδύνου

• Φοβάμαι τις ενέσεις»

• Πως θα αυξήσουμε τον εμβολιασμό

• Ενημέρωση, αφίσες

• Αφίσες για ενημέρωση

• Θετικά μοντέλα

• Εύκολη πρόσβαση στο εμβόλιο στο χώρο 
εργασίας

• Διαφορετικές βάρδιες

• Κινητό συνεργείο

• Δωρεάν εμβόλιο

• Αναφορά εμβολιαστικής κάλυψης ανά 
έτος

• Αναφορά σε περίπτωση συρροής 
κρουσμάτων σε ένα τμήμα 

• Προσωπικές ιστορίες !!
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Influenza

• Συστήνεται ο ετήσιος εμβολιασμό των επαγγελματιών υγείας ως μέτρο
πρόληψης λοιμώξεων στο χώρο του Νοσοκομείου

• Αποτελεσματικό μέτρο: το Νοσοκομείο να αναφέρει την εμβολιαστική
κάλυψη του προσωπικού, ώστε αυτό να λειτουργήσει ως «μοχλός πίεσης»
του προσωπικού

• Φεβρουάριο 2014: Η εγκύκλιος θεωρεί την εμβολιαστική κάλυψη του
προσωπικού δείκτη αξιολόγησης της ποιότητας των παρεχόμενων
υπηρεσιών υγείας για το Νοσοκομείο

Άρθρο 11

Δείκτες Ελέγχου Λοιμώξεων

“Ποσοστό ετήσιου αντιγριπικού εμβολιασμού 

επαγγελματιών υγείας σε κάθε νοσοκομείο

ή ιδιωτική Κλινική”

Οι Επαγγελματίες Υγείας 
ανήκουμε στις ομάδες 
υψηλού κινδύνου 

Προστατεύουμε 

τον εαυτό μας,

την οικογένειά μας 

και τους ασθενείς 

που νοσηλεύουμε

“First do not harm”

Διαφορετικές στρατηγικές…..

• Απομάκρυνση από την θέση εργασίας τους των επαγγελματιών 
υγείας που δεν δέχτηκαν να εμβολιαστούν και που εργάζονταν 
κοντά σε ευπαθείς πληθυσμούς (για τη χρονική περίοδο γρίπης)

• Υπογραφή δήλωσης ότι αρνούνται να εμβολιστούν αν και 
ενημερώθηκαν   (όπως και Ελλάδα από φέτος)

• Χρήση χειρουργικής  μάσκας σε όλη τη διάρκεια της έξαρσης της 
εποχικής γρίπης

• Υποχρεωτικός εμβολιασμός κατά την πρόσληψη ή κατά τη ετήσια 
εμβολιαστική περίοδο
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Mandatory vaccination

• USA: υποχρεωτικός σε αρκετές πολιτείες, αρκετούς επιστημονικούς φορείς
• Virginia Mason Medical Center (2005 ως συνθήκη για πρόσληψη)

• Προϋπόθεση για πιστοποίηση νοσοκομείων το ποσοστό εμβολιαστικής κάλυψης

• 2012: Medicare (CMS): “pay‐for‐reporting”

• Ποινές, απόλυση, αλλαγή θέσης, μάσκα, κονκάρδα

• Ευρώπη: δεν υπάρχει συνολικά η έννοια του υποχρεωτικού εμβολιασμού 
• Όλα τα εμβόλια: «συστήνονται»

• Ελλάδα: 2014 υπεύθυνη δήλωση του επαγγελματία υγείας ότι αρνείται να 
εμβολιαστεί, αλλά ήρθε σχετικά αργά

University Hospital of Geneva Switzerland

I am 
vaccinated 
to protect 

you

I am 
wearing a 
mask to 

protect you

Αντιεμβολιαστικό κίνημα

• Περιορίζεται η  αυτονομία των επαγγελματιών υγείας

• Προβληματισμοί για χαμηλή αποτελεσματικότητα εμβολίου

• Απουσία στοιχείων για τη συσχέτιση κάλυψης και θνητότητας

• Αποζημίωση σε εμφάνιση ανεπιθύμητης ενέργειας
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Vaccine handling & storage

• Διατήρηση σταθερής θερμοκρασίας για 7 ημέρες πριν την τοποθέτηση των εμβολίων

• Ιδανική θερμοκρασία: 2‐8ο C

• Αισθητήρας θερμομέτρου στο κέντρο του ψυγείου

• Διατήρηση temperature log book

• Παρακολουθούμε την ημερομηνία λήξης εμβολίου

• Δεν τοποθετούμε τα εμβόλια στην πόρτα του ψυγείου

• Δεν διατηρούμε τα εμβόλια μέσα στα κυτία συσκευασίας

• Μπουκάλια γεμάτα με νερό στα κενά ράφια για διατήρηση θερμοκρασίας

• Διατήρηση «ψυχρής αλυσίδας» παντού

• Παγοκυψέλες κατά τη μεταφορά εμβολίων 

Ευχαριστώ για την προσοχή  σας









Με την ευγενική χορηγία της εταιρείας


