
πΑ40.     Αξιολογηση τησ Ανοσολογικησ κΑτΑστΑσησ κΑι ΕνημΕρωσησ ΕνΑντι τησ ηπΑτιτιδΑσ Β 
ΕργΑζομΕνων νοσοκομΕιου δΕυτΕροΒΑθμιΑσ φροντιδΑσ 
Γ. Κωνσταντίνου1, Β. Δρακόπουλος2, Α. Χαρανά3, Θ.Κ. Κωνσταντινίδης4

1. Ειδικός Ιατρός Εργασίας, 2. Ειδικός Ιατρός Εργασίας ΕΛΙΝΥΑΕ, 3. Γ.Ν. Βόλου «Αχιλλοπούλειο», 
4. Ειδικός Ιατρός Εργασίας Ιατρική Σχολή Δ.Π.Θ.

Η ηπατίτιδα Β προκαλείται από τον ιό της ηπατίτιδας Β και αποτελεί σοβαρό πρόβλημα δημόσιας υγείας. Ο ιός της ηπατίτιδας Β 
(HBV) είναι η σημαντικότερη απειλή μόλυνσης για τους εργαζόμενους στην υγειονομική περίθαλψη και ο εμβολιασμός έχει αποδει-
χτεί ο πιο αποτελεσματικός τρόπος αποφυγής της λοίμωξης. Σκοπός της εργασίας είναι η συλλογή πληροφοριών σχετικά με την 
ανοσολογική κατάσταση των εργαζομένων σε νοσοκομείο δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας έναντι του ιού της ηπατίτιδας Β και 
η επιρροή που έχει η ενημέρωση των εργαζομένων για τους βιολογικούς παράγοντες στον χώρο εργασίας στην πραγματοποίηση 
του εμβολιασμού κατά της ηπατίτιδας Β. Μελετήθηκαν 423 ενήλικες εργαζόμενοι με άμεση έκθεση σε βιολογικούς παράγοντες 
σε σύνολο 813 εργαζομένων. Η αξιολόγηση των δεικτών έναντι της ηπατίτιδας Β έγινε με ορολογικό έλεγχο των δεικτών HBsAg, 
HBcAb και HBsAb μετά από λήψη περιφερικού αίματος. Ο επιπολασμός επαρκούς εμβολιασμού έναντι της ηπατίτιδας Β βρέθηκε σε 
σχετικά χαμηλό ποσοστό 14 % ενώ ένα 5 % παρουσίαζε φυσική ανοσία. Μετά την ενημέρωση των εργαζομένων για τους κινδύνους 
έκθεσης σε βιολογικούς παράγοντες και ιδιαίτερα τα αιματογενός  μεταδιδόμενα νοσήματα, τις επιπτώσεις στην υγεία και τους τρό-
πους πρόληψης στους χώρους εργασίας το 24 %  των εργαζομένων που δεν βρέθηκαν να παρουσιάζουν αντισώματα HBs άρχισαν 
τον εμβολιασμό κατά της ηπατίτιδας Β. Το τελικό αποτέλεσμα της προσπάθειας για την ανοσολογική κάλυψη έναντι στην ηπατίτιδα 
Β στο χώρου του νοσοκομείου ήταν θετικό για την ευαισθητοποίηση  των εργαζομένων αλλά το συνολικό ποσοστό κάλυψης παρα-
μένει σε σχετικά χαμηλά επίπεδα. Συμπεραίνουμε  ότι η συνεχής ενημέρωση για την αντίληψη των κινδύνων στον εργασιακό χώρο 
καθώς και η  ευαισθητοποίηση των εργαζομένων σχετικά με την προληπτική κάλυψη του εμβολιασμού θα  πρέπει να ενταθούν με 
τελικό αποτέλεσμα τη συνολική σε έκταση κάλυψη των εργαζομένων από την έκθεση τους σε βιολογικούς κινδύνους.




