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1 Вступ
В кожному Центральному стерилізаційному відділенні, де вироби піддаються
повторюваній обробці, ми маємо справу з безліччю інструментів і небезпечних речовин
(наприклад, дезінфікуючі і миючі засоби і т.д.).
Ця ситуація ускладнюється практикою роботи, що вимагає маніпуляції з важкими
предметами.
Для запобігання нещасних випадків і ситуацій "ледь не сталося" дуже важливо
ретельно дослідити всі області на предмет будь-якої небезпеки (фактичні ризики) або
загрози (потенційні ризики) для працівників. У разі виявленні небезпеки або загрози,
необхідно вжити заходів для захисту співробітників. Положення, що регулюють безпеку
праці, закріплені в національному законодавстві кожної країни.

2 Небезпеки в ЦСВ
Необхідно визначити потенційні загрози і небезпеки та довести їх до відома персоналу.
Приклади видів небезпеки, що мають місце в ЦСВ:
Під час використання робочих інструментів

 Небезпеки, пов'язані з опіками у зв'язку з гарячими поверхнями і роботою
парового стерилізатору.

Заходи: інструктаж та використання відповідного захисного обладнання (захисні
рукавички)

Особливості робочих процесів
 Ризик отримання травми, обумовлений гострими предметами
 Захаращені шляхи пересування
 Завдання, що виконуються на драбинах

Заходи: інструктаж та використання відповідних контейнерів та відповідного
обладнання

Небезпеки, обумовлені робочими матеріалами
 Забруднені прилади (кров'ю, гноєм, сечею, фекаліями, мокротинням і

т.д.).
Заходи: інструктаж та використання відповідного особистого захисного
обладнання (водонепроникні рукавички, лицьова маска і захисні окуляри)

Небезпеки, пов'язані з фізичними впливами
 Випаровування хімічних засобів, алкоголю, жар, пара, стиснене повітря,

гази тощо.
Заходи: інструктаж та використання захисного одягу

Небезпеки, пов'язані з фізичними навантаженнями

 Підйом і перенесення вантажів (контейнерів)

Заходи: інструктаж із методів підйому і перенесення вантажів
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3 Робочі матеріали
Якщо матеріали є становлять шкоду для життя та здоров’я, вони класифікуються і
маркуються як небезпечні.

Згідно всесвітньо узгодженої системи (GHS), знак-квадрат помаранчевого кольору, як
символ для позначення вмісту небезпечних речовин, замінюють на нову систему
піктограм небезпеки (червоні ромбовидні позначення, квадрат з чорними символами на
білому тлі).

GHS спрямована на створення всесвітньої єдиної системи класифікації і маркування
хімічних речовин. Регламент GHS (Регламент ЄC № 1272/2008), що діє з 20 січня 2009
року, і, наприклад, в Австрії застосовується безпосередньо, без будь-яких поправок у
зв'язку з національним законодавством.

Протягом наступних перехідних періодів дозволяється використання "старих" знаків:

 Речовини - до грудня 2010 року

 Препарати (матимуть назву "суміші" в майбутньому) - до червня 2015 року

Положення перехідного періоду регламенту GHS також зазначають, що маркування і
класифікація речовин і сумішей згідно регламенту GHS також дозволяється до
закінчення перехідного періоду.

3.1 Робочі матеріали/маркування

Небезпечні робочі матеріали ніколи не кладуться у контейнери
продовольчих товарів (пляшки напоїв, консервні банки і т.д.) через ризик

плутанини!
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Символи, зображені на рисунках нижче, допоможуть співробітникам досить легко
розпізнавати небезпечні робочі матеріали.
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Характеристика
небезпеки в даний

момент
Майбутні терміни згідно GHS

Характеристика
небезпеки в

майбутньому

Вибухонебезпечність

Нестабільна, вибухова речовина/суміш
Вибухові речовини/суміші. Див. підрозділи 1.1
- 1.3
Самореактивна речовина/тип А (тип В)
сумішей
Органічні пероксиди типу А (типу B)

Загрози

БЕЗ МАРКУВАННЯ
Вибухова речовина/суміш

Підрозділи 1-4
Увага

Легкозаймистість
Рідини і пари, гази, аерозолі

- надзвичайна легкозаймистість Загрози

Низька займистість
Рідини і пари

- низька займистість

БЕЗ СИМВОЛУ

Рідини і пари, аерозолі

- займистість Увага

БЕЗ МАРКУВАННЯ

Температура
займання 50-60 C

Низька займистість Самозаймисті рідини, тверді і сипучі
матеріали

Загрози

Увага

Низька займистість Виділяють займисті гази при контакті з водою,
категорії 1, 2 і 3

БЕЗ МАРКУВАННЯ

Самозаймисті речовини і сумішей, категорії 1 і
2

Самореагуючі речовини і суміші, тип B, C і D;
тип E і F

Горючі
Органічні пероксиди

Тип B, C і D, введіть E і F

Горючі
Горючі (окисні) рідини

Категорії 1, 2 і категорія 3

Загрози

Увага

БЕЗ МАРКУВАННЯ
Гази під тиском Увага

Спричиняє корозію металів Увага
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Характеристика
небезпеки в

даний момент Майбутні терміни згідно GHS
Характеристика

небезпеки в
майбутньому

Висока
токсичність

Гостра токсичність
Летальний випадок при вдиханні, потраплянні на
шкіру, заковтуванні Загрози

Токсичність
Гостра токсичність
Токсичність при вдиханні, потраплянні на шкіру,
заковтуванні

Токсичність

Токсичність проти конкретного цільового
органу
При одноразовому впливі, при багаторазовому
впливі
Канцерогенність
Мутагенність мікробних клітин
Репродуктивна токсичність

Загрози

Шкода здоров'ю

Сенсибілізація дихальних шляхів
Небезпека розвитку аспіраційних станів
Токсичність проти конкретного цільового
органу
При одноразовому впливі, при багаторазовому
впливі
Канцерогенність
Мутагенність мікробних клітин
Репродуктивна токсичність

Увага

Гостра токсичність
Шкода здоров'ю
при вдиханні, потраплянні на шкіру, заковтуванні

Увага

Агресивність Подразнення шкіри
(незворотні наслідки)

Загрози

---------------------

Увага

Подразник Серйозна шкода очам
(незворотні наслідки)

Подразник

Серйозна шкода очам
Токсичність проти конкретного цільового
органу
Подразнення дихальних шляхів
Подразнення шкіри
Сенсибілізація шкіри

БЕЗ СИМВОЛУ
Токсичність проти конкретного цільового
органу
Наркотичний вплив Увага
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3.2 Небезпечні робочі матеріали/вибухонебезпечне
середовище

Вибухонебезпечне середовище являє собою суміш повітря та горючих газів, парів,
туману або пилу, що можуть вибухнути.

Вибухонебезпечне середовище, може проявитися в будь-якому місці використання
таких речовин.

Співробітники повинні отримати необхідний інструктаж.

Приклад:

Обробка поверхні дезінфікуючим засобом на спиртовій основі

 Використовуйте тільки на поверхнях з невеликою площею

 Не використовувати будь-яке електрообладнання в безпосередній близькості
від поверхні, на якій було застосовано засіб на основі спирту (вкажіть зони)

3.3 Паспорти безпеки
Паспорти безпеки, які включають детальний опис речовини, повинні бути в наявності
для всіх шкідливих речовин, (склад, інгредієнти, інструкції, засоби індивідуального
захисту, надзвичайні заходи, і т.д. повинні бути описані).

Рекомендується зберігати паспорти безпеки разом в єдиному файлі та/або в локальній
мережі для швидкого доступу всіх співробітників під час планової роботи.

При необхідності, складіть короткий опис найважливішої інформації (наприклад, заходи
першої допомоги, засоби індивідуального захисту тощо) в якості інструкції для роботи з
відповідними речовинами.

3.4 Інструктаж/робочі речовини
Зокрема щодо використання небезпечних речовин, всім працівникам
важливо бути поінформованими і знати, як використовувати такі речовини,
і відповідні профілактичні заходи і заходи безпеки, яких треба
дотримуватися при роботі з небезпечними речовинами.

Приклад:

Заміна контейнеру з дезінфікуючим засобом автоматичної мийки-дезінфектора:

Необхідно дотримуватися заходів крайньої обережності при використанні таких
небезпечних речовин. Просто використовувати рукавички недостатньо,
необхідне обладнання - лицьова маска, окуляри і фартух. При необхідності
також прийміть заходів захисту від вибуху.
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Дезінфекція поверхні:

Використовуйте правильну/ належну дозу дезінфікуючого засобу і уникайте
безпосереднього контакту зі шкірою, а також використовуйте захисні рукавички.

3.5 Робочі інструменти
Визначення робочих інструментів

Робочі інструменти - це всі машини, апарати, обладнання і системи в розпорядженні
співробітників ЦСВ.

ЦСВ має у своєму розпорядженні численні інструменти, необхідні для повторюваної
обробки виробів медичного призначення.

Приклади:

 Мийки-дезінфектори автоматичні

 Обладнання для ультразвукової обробки (ванни)

 Апарат для термозапаювання - пакування

 Стерилізатори (парові, газові)

 Парогенератори

Але асортимент інструментів, застосовуваний для планових операцій в ЦСВ, не
обмежується інструментами, необхідними для повторюваної обробки приладів, також
там знаходяться інвентар для прибирання підлоги, а також хірургічне обладнання яке
підлягає очищенню, обробці та стерилізації.

Робочі прилади повинні:

 підходити для призначеного завдання з точки зору безпеки та охорони праці.

 відповідати нормативно-правовим положеннями, що регулюють охорону та
безпеку праці на робочому місці.

 для забезпечення регулярного обслуговування та сервісу підтримуватися у
стані, який відповідає нормативно-правовим положенням та рекомендаціям
виробника

Слід дотримуватись інструкцій, наданих виробником наприклад, інструкції з
експлуатації, обслуговування та випробування.
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Для робочого обладнання для якого наданий журнал обслуговування, необхідно
регулярно та вчасно оновлювати записи.
Приклад: Стерилізатор
Вже на момент купівлі стерилізатора важливо переконатися, що він відповідає
вимогам, викладеним у відповідному стандарті. Крім того, приміщення, в якому
встановлено стерилізатор, має відповідати вимогам діючих нормативів.
Слід вимагати від виробника надання інструкції з експлуатації стерилізатора, яких слід
дотримуватись.
Отже, дуже важливо, щоб кожен співробітник знав, де знайти ці інструкції і також
дотримувався їх.
Регламенти з обслуговування та сервісу повинні виконуватися на щоденній,
щотижневій, щомісячній або щорічній основі відповідно до плану.
Слід назначити і навчити відповідального(их) за виконання таких завдань; надати
задокументовані докази такого навчання.
Проведення всіх форм робочого процесу у правильній послідовності і внесення всіх
завдань в журнал обслуговування також покращать безпеку співробітників.
Це стається тому, що добре доглянутий інструмент є надійнішим, ніж пристрій, який
зовсім не обслуговується або обслуговується неправильно.
Робочі інструменти/інструктаж
Усі співробітники повинні отримати навчання зі способів роботи з інструментами та
машинами.
Кожен повинен знати, як поводитися з інструментом.
Інструменти необхідно використовувати з належним
дотриманням рекомендацій, щоб вони продовжували
функціонувати належним чином та протягом тривалого часу.
Також необхідно призначити відповідального(их) за
обслуговування.
Необхідно мати в наявності письмові стандартні операційні процедури (СОП), що
докладно описуватимуть принцип виконання завдань.
Аналогічним чином, кожен співробітник повинен знати, яку дію потрібно вчинити, якщо
інструмент працює несправно.
Приклад:
Неконтрольований вибіг пари зі стерилізатору:

 Кожен повинен знати:
 де знаходиться КНОПКА АВАРІЙНОГО ВИМИКАННЯ
 принцип її роботи, що потрібно зробити у випадку несправності та кого

необхідно повідомити.
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4 Обов'язки співробітників
 Вжити захисних заходів, зазначених у відповідних інструкціях та інструктажах.
 Використовувати робочі інструменти та машини належним чином.
 Використовувати засоби особистого захисту за призначенням.
 Уникати небезпечних дій для себе та інших.
 Не видаляти та не виводити з експлуатації захисні пристрої або обладнання.
 Уникати вживання та перебування у стані алкогольного та наркотичного

сп’яніння, або під впливом сильнодіючих лікарських засобів на робочому місці.
 Подавати звіти про нещасні випадки, ситуації "ледь не сталося" або потенційні

загрози на робочому місці.

5 Щеплення
Всі співробітники ЦСВ повинні пройти щеплення проти гепатиту B.
Факти щеплення підлягають документальній фіксації.
Незважаючи на захисні заходи, вони не виключають загрози інфікування через кров. Це
тому, що на сьогоднішній день немає вакцини проти гепатиту С або ВІЛ.
Тому важливо, щоб всі працівники проінформовані про цю загрозу і поводилися з
особливою обережністю під час обробки забруднених кров'ю інструментів або
обладнання. Необхідно також гарантувати, що вони використовують засоби
індивідуального захисту належним чином.

6 Засоби індивідуального захисту (ЗІЗ)
Засоби особистого захисту повинні надаватися в розпорядження
співробітників.
Під терміном "засіб" розуміється виріб, що використовується для
захисту власного здоров'я співробітників.

6.1 Одноразові рукавички
Використовувати одноразові рукавички дійсно тільки один раз, а потім
утилізувати їх.
Використовувати одноразові рукавички при роботі з дезінфікуючими засобами,
миючими засобами, забрудненими виробами та машинами.

6.1.1 Небезпеки, пов'язані з використанням рукавичок:
Занадто тривале використання рукавичок може привести до зростання тепла і вологи,
тим самим пом'якшуючи шкіру (мацерація).

Компоненти, використовувані в рукавичках, можуть призвести до алергії, такої як
латексна або порошкова алергія.
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Слід доглядати за рукавичками тим способом, який вказаний виробником.
Захисний ефект буде втрачено при неправильному використанні.

6.1.2 Критерії відбору захисних рукавичок
НЕ КОЖЕН ТИП РУКАВИЧОК ПІДХОДИТЬ ДЛЯ БУДЬ-ЯКОЇ ЗАДАЧІ!
Критерії, пов'язані з робочим місцем:

Чи є ймовірність отримання різаних чи колотих поранень?
Чи будуть застосовані кислоти, луги тощо?

Критерії, пов'язані з умовами праці:
Відчуття на дотик, надійне зчеплення, необхідність застосування швидкості в

роботі пальцями і т.д.
Умови користування:

Тривалість зносу, потіння, тощо.
Особисті критерії:

Розміри, чутливість, і т.д.
Можна визначити зручність і придатність одноразової рукавички при використанні за
призначенням, якщо відомо про вимоги до застосування, і є шанс випробувати різні
тестові зразки. Тільки після того, як продукт визнається придатним для відповідного
використання, може розглядатися вибір ціни.
Співробітники повинні мати інформацію про правильне користування рукавичками, це
має бути задокументовано.

6.1.3 Типи/приклади рукавичок
Побутові рукавички загалом стійкі до хімічних речовин. Вони в основному
використовуються для завдань очищення та дезінфекції. Дозволяється їх повторне
використання за умови їх цілісності.
Одноразові рукавички (наприклад, виготовлені з латексу) широко використовуються в
медичних установах. Вони захищають від патогенних організмів, але не всі вони є
стійкими до хімічних речовин.
Спеціальні рукавички захищають, залежно від типу, від спеціальних хімічних речовин,
холоду, жару тощо.

6.1.4 Захист шкіри
Якщо використовуються одноразові рукавички, застосовуйте особливі заходи догляду
за своєю шкірою, наприклад, використовуйте креми і лосьйони.

6.2 Орофаціальна маска (лицьова маска)
Носити орофаціальну маску для виконання всіх завдань, в яких існує ризик утворення
бризок рідини (наприклад, при промивці пустотілих виробів за допомогою
пневматичного або водяного пістолету-розпилювача).
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6.3 Захисні окуляри
Використовувати захисні окуляри для виконання всіх завдань з утворенням парів
(препарати на спиртовій основі), або якщо існує ризик утворення бризок рідин
(наприклад, при промивці пустотілих приладів за допомогою пневматичного або
водяного пістолету-розпилювача).

6.4 Захисний одяг
(одноразові фартух і головний убір)

Захисний одяг допомагає запобігти забрудненню/змочуванню одягу рідинами, такими
як дезінфікуючі засоби, кров або інші рідини тіла.

7 Інструктаж
Термін "інструктаж" (навчання) означає пояснення співробітникам
принципів правильного проведення процедур, використовуваних під
час обробки виробів та інструментів, а також моделі правильного
робочого процесу.

Мета інструктажу - забезпечити певний рівень відповідних знань усіх
співробітників.

Співробітники повинні отримати інформацію в такий спосіб, який гарантуватиме, що
вони розуміють надані пояснення, вони повинні задокументувати це за допомогою
свого підпису.

Співробітники мають регулярно і постійно (на щорічній основі) проходити інструктаж.

Проводити сесії інструктажу, коли новий співробітник вступає на посаду, вносяться
зміни до робочого процесу або при застосуванні нових матеріалів і робочих
інструментів та машин.

8 Нещасні випадки на робочому місці

8.1 Визначення нещасного випадку на робочому місці
Нещасний випадок на робочому місці - це нещасний випадок, що має відношення до
роботи (на робочому місці) або в дорозі з/на роботу.

8.2 Визначення ситуацій "ледь не сталося"
Ситуація "ледь не сталося" - це ситуація, в якій нещасний випадок майже мав місце,
але в останню мить його вдалося уникнути ("щасливий порятунок"). Коли таке
відбувається, важливо усунути потенційні небезпеки, щоб аналогічна ситуація не
виникла у майбутньому (наприклад, замінити пошкоджений кабель).
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8.3 Звітність за нещасні випадки
На робочому місці треба призначити відповідального(их) за звітування про нещасні
випадки і відповідального за отримання звітів.

9 Види небезпеки, пов'язані з особливими
патогенами

Кров та інші рідини організму можуть становити небезпеку для персоналу ЦСВ.
Наступні інструкції дають пояснення про основні наявні патогени і особливості їх
розповсюдження.

Для підкреслення важливості дотримання всіх заходів запобігання нещасним випадкам,
інструкції дають короткий опис різних симптомів хвороби, викликаної відповідними
патогенами.

Вони також дають пояснення конкретних надзвичайних заходів після контакту із кров'ю
або іншими рідинами.

Першорядне значення полягає з самого початку в розумінні заходів для уникання травм
або інших джерел передачі (наприклад, потрапляння бризок рідини в очі).
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10 ІНСТРУКЦІЙ

10.1 Інструкція - ВІЛ

Збудники і маршрути передачі

Збудники (патогени) - віруси імунодефіциту людини (ВІЛ-1 і ВІЛ-2)
ВІЛ-інфекція призводить до дефекту в імунній системі, найважчою формою якого є
СНІД (синдром набутого імунодефіциту).
Високі вірусні концентрації ВІЛ в основному зустрічаються у крові, спермі і

вагінальних виділеннях інфікованої людини. Вірус поширюється або через
парентеральний контакт або (рідше) через бризки цих рідин на слизові оболонки.
Вірус також може поширюватися під час грудного вигодовування.

3 головних шляхи передачі:
 незахищений статевий акт (вірус гепатиту B також може поширюватися

таким чином!)
 попадання крові або препаратів крові, що містять вірус, у кровообіг (=

парентеральний спосіб передачі, наприклад, через травми голкою, обмін
голкою серед споживачів ін'єкційних наркотиків, переливання зараженої крові
або препаратів крові)

 передача від інфікованої матері до дитини: перед, під час або після
пологів (через грудне вигодовування)

ВІЛ НЕ передається через:
 тілесні контакти в повсякденному соціальному спілкуванні (рукостискання і

т.д.)
 обмін посудом або столовими приборами
 обмін санітарно-гігієнічним обладнанням
 укуси комах
 повітряно-крапельні інфекції (кашель, розмова)

ризик інфікування є особливо високим у перші тижні після зараження (до утворення
антитіл!), у випадку прогресивного імунодефіциту та при появі клінічних симптомів
захворювання.
 Ризик передачі, при травмування зараженими ВІЛ гострими предметами (травми

голкою), є помітно меншим. Вірогідність інфікування ВІЛ суттєво менша ні
вірогідність інфікування у випадку гепатиту B:

ВІЛ:  близько 0,3%
вірус гепатиту В: близько 30%



Симптоми

Інкубаційний період:6 днів - 6 тижнів

ВІЛ – первинне зараження: підвищена температура, гострий набряк лімфатичних
вузлів, труднощі з ковтанням тощо. Загалом, симптоми є
дуже легкими і проходять після близько 1-2 тижнів. Ця
початкова інфекція зазвичай не відноситься до ВІЛ,
припускаючи, що жодного ризику інфікування не було.
Початкова інфекція прогресує у

Безсимптомну ВІЛ-інфекцію: вона може тривати від кількох місяців до кількох
років, виявлення антитіл до ВІЛ часто є єдиною ознакою
існуючої інфекції.

СНІД: важкий імунний дефект (скорочення числа клітин CD4+)
зазвичай проявляється через настання важких
опортуністичних інфекцій (= інфекції, викликані
патогенами або мікробами, що є нешкідливими або
викликають лише легку інфекцію у здорових осіб,
наприклад кандидози), виникнення злоякісної форми раку
(наприклад, саркома Капоші, B-клітинна лімфома).

Заходи для запобігання професійному ВІЛ-інфікуванню при повторюваній
обробці виробів медичного призначення

 застосовувати надзвичайні заходи обережності при роботі з виробами або
матеріалами, забрудненими рідинами

 використовувати рукавички, якщо існує ймовірність контакту з рідинами, що містять
вірус

 використовувати лицьову маску і захисні окуляри (і одноразовий фартух при
необхідності), якщо є ймовірність утворення бризок патогенних рідин або утворення
крапель, що містять вірус
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Продовження аркушу інструкції - ВІЛ (сторінка 3 з 3)

 обережно утилізувати гострі об'єкти (канюлі, бите скло), які вступали в контакт із
кров'ю або іншими рідинами (на канюлях відсутній захисний ковпачок)

 наповнювати контейнери лише до двох третин максимального рівня, (не
запресувати голки в уже заповнені контейнери, не переносити вміст контейнеру в
інший контейнер)

 вживати дезінфекційних заходів віруліцидними речовинами і методами дезінфекції

Дотримання цих запобіжних заходів надає захист також і проти вірусів гепатиту В
і гепатиту C!

Заходи в разі травми, завданої забрудненим об'єктом (травми голкою, різані
рани)

викликати кровотечу, тобто негайно надавити рану і продовжувати це робити
протягом досить тривалого часу (декілька хвилин) (забороняється в деяких країнах!)

у той же час дезінфікувати рану віруліцидним дезінфікуючим засобом для рук.
Викликає дискомфорт та відчуття печіння!!!

для вирішення ходу подальших дій без затримки зверніться до відповідальної особи
(черговий лікар, професійний лікар, представник охорони праці і т.д.)

після консультації з відповідальною особою і уточнення ризику інфекції, прийміть
профілактичні заходи на основі медикаментів при необхідності (чим швидше, тим
краще)

зробіть запис про нещасний випадок (або ситуацію "ледь не сталося") і застосуйте
необхідних заходів (наприклад, проведіть інструктаж з засобів індивідуального
захисту для співробітників) для запобігання виникнення таких випадків у
майбутньому.
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10.2 Інструкції - гепатит В

Збудник і маршрути передачі

Гепатит B є одним з найбільш поширених інфекційних захворювань по всьому світу

Збудником гепатиту є вірус гепатиту В (HBV),

HBV, як і ВІЛ, знаходиться в крові і в інших біологічних рідинах інфікованих осіб
(слина, піт, слізна рідина, сперма і грудне молоко)

HBV, через високу концентрацію вірусу в крові інфікованих осіб (до 109/мл в
сироватці), є дуже заразним.

Передача HBV відбувається головним чином через потрапляння крові або інших
рідин інфікованої людини в кров або тканини реципієнта (= парентеральний
маршрут)

Маршрути передачі:

в основному через:

 колоті і різані поранення, заподіяні гострими проедметами, забрудненими кров'ю
або препаратами крові (канюлі, скальпелі, бите скло)

 незахищений статевий акт з інфікованою людиною

 передача до або під час народження від інфікованої матері до дитини (=
вертикальна передача)

 переливання крові або застосування препаратів крові (в той же час було
можливо значно знизити ризик інфікування, застосовуючи більш інтенсивні
заходи контролю)

 спільне використання ін'єкційного обладнання

 через обладнання для діалізу

 забруднене обладнання через погану гігієну під час акупунктури, манікюру,
педикюру, татуювання або пірсингу.

Інкубаційний період:1 – 6 місяців

Симптоми: дві третини інфікованих HBV осіб розвивають гострий гепатит з або без
жовтяниці, і одна третина інфекцій проходить безсимптомно

90% всіх гострих інфекцій гепатиту В у дорослих усуваються повністю,
породжуючи довічний імунітет.
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Продовження аркушу інструкції - HBV

Близько 5-10% інфекцій можуть прогресувати до хронічного гепатиту. Хронічні
випадки підрозділяються на безсимптомний стан переносника HBsAg (найбільш
поширене джерело інфекції) і хронічний гепатит В.

Без лікування близько у половини всіх хворих на хронічний гепатит В розвивається
цироз печінки.

Профілактичні заходи при роботі з інфікованими особами

Кращий захист: вакцинація від гепатиту В

Усі працівники медичної сфери, які мають загрозу зіткнутися з гепатитом B на
робочому місці, повинні бути вакциновані.

Витрати на вакцинацію найчастіше несуть відповідні органи. Наприклад, в Австрії
витрати несе Австрійський інститут соціального страхування від нещасних випадків
(AUVA).

Необхідний вакцинний захист забезпечується при перевищенні концентрації
захисних антитіл (анти-HBs титрів) 10 МО/л після завершення базової програми
вакцинації.

Інші спеціальні захисні заходи:

в установах охорони здоров'я:

 використовувати рукавички, якщо існує ймовірність контакту з рідинами, що містять
вірус

 використовувати лицьову маску і захисні окуляри, якщо є ймовірність утворення
бризок рідин організму або крихітних крапель (аерозолів), що містять вірус

 обережно утилізувати гострі вироби, які вступали в контакт із кров'ю або іншими
рідинами (на канюлях відсутній захисний ковпачок)

 перевіряти донорську кров інші продукти крові на антитіла HBV

 використовувати окреме обладнання для діалізу інфікованих і неінфікованих
пацієнтів

 дотримуватися правил гігієни при повторюваній обробці виробів та об'єктів, які мали
контакт із кров'ю або іншими рідинами.

у побутовому середовищі:

 не використовувати спільні леза бритви, зубні щітки або манікюрний інструмент

 уникати незахищеного статевого акту
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10.3 Інструкції - гепатит С

Збудник і маршрути передачі

Збудником гепатиту С є вірус гепатиту С (HCV), люди є єдиними природними
носіями

HCV знаходиться в крові і (при низьких концентраціях) в інших рідинах організму
(слина, піт, слізна рідина, сперма і грудне молоко) інфікованих осіб

Передача HCV відбувається головним чином парентеральним шляхом з
потраплянням крові або інших рідин інфікованої людини в кров або тканини
реципієнта

Маршрути передачі:

в основному через:

 переливання крові або застосування препаратів крові (в той же час було
можливо значно знизити ризик інфікування, вживаючи більш інтенсивних заходів
контролю)

 спільне використання ін'єкційного обладнання

 через обладнання діалізу

менш поширені маршрути або менш відомі випадки:

 процедури стоматологічного лікування, що супроводжуються кровотечою

 ендоскопія

 забруднене обладнання через погану гігієну під час акупунктури, манікюру,
педикюру, татуювання або пірсингу

 незахищений статевий акт з інфікованою людиною

Інкубаційний період:15 – 160 днів

Симптоми: 25% осіб, інфікованих HCV, розвивають гострий гепатит, 50-70%
випадків прогресують до хронічного гепатиту. У близько 20 % усіх хворих на
хронічний гепатит С розвивається цироз печінки.
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Продовження аркушу інструкції - HCV

Профілактичні заходи при роботі з інфікованими особами

в установах охорони здоров'я:

 використовувати рукавички, якщо існує ймовірність контакту з рідинами, що містять
вірус

 використовувати лицьову маску і захисні окуляри, якщо є ймовірність утворення
бризок рідин організму або аерозолів, що містять вірус

 обережно утилізувати гострі предмети, які вступали в контакт із кров'ю або іншими
рідинами (на канюлях відсутній захисний ковпачок)

 проводити випробування донорської крові та інших препаратів крові на наявність
антитіл до вірусу гепатиту С

 використовувати окреме обладнання для діалізу інфікованих і неінфікованих
пацієнтів

в побутовому середовищі:

 не використовувати спільні леза бритви, зубні щітки або манікюрний інструмент

 уникати незахищеного статевого акту

Що не становить небезпеки?

 Спільне використання скляного посуду, столових приладів, постільної білизни
та рушників (за умови, що вони не забруднені кров'ю з відкритої рани)

 ризику передачі від годуючих мам немає!
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10.4 Інструкцій - контакт з біологічними матеріалами

Необхідні заходи при контакті рук з кров'ю та іншими біологічними матеріалами

ВАЖЛИВО: завжди використовувати рукавички під час обробки матеріалів,
забруднених кров'ю або іншими біологічними рідинами та органічними залишками!

видалити грубий бруд з забрудненого місця одноразовою або губчастою
серветкою, просоченою дезінфікуючим засобом

ретельно промити руки під проточною водою, уникаючи бризок, а потім промити
рідким милом з водою

висушити одноразовим рушником

дезінфікувати руки віруліцидним дезінфікуючим засобом (залишаючи його
принаймні на 60 секунд)

якщо шкіра потріскана або пошкоджена: закрити рану і, при необхідності,
використати по дві рукавички на руку

Заходи при контакті непошкодженої шкіри та слизистої оболонки із біологічними
матеріалами

ВАЖЛИВО: Якщо можливі бризки біологічних матеріалів,
обов'язково використовувати засоби індивідуального захисту

(окуляри і лицьова маска)!
Шкіра: видалити грубий бруд із забрудненої зони одноразовою або губчатою
серветкою, просоченою дезінфікуючим засобом, а потім дезінфікувати руки
віруліцидним дезінфікуючим засобом, використовуючи свіжі вологі серветки

Рот: негайно і ретельно промити слизові оболонки водою, а потім сполоснути
дезінфікуючим засобом, який переноситься слизовими оболонками

Очі: ретельно і негайно промити водою (переважно з душу або пляшечки для
очищення очей), а потім, якщо це необхідно, використовуючи дезінфікуючий
розчин, який слизові оболонки здатні перенести (увага: правильно розбавити)
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Заходи уникнення травми від гострих предметів

негайно утилізувати використані канюлі, скальпелі, биті кров'яні трубки і т.д. у
відповідно промаркований контейнер із захистом від проколів і пошкодження

 наповнювати контейнери лише до двох третин максимального рівня, (не
запресовувати голки в уже заповнені контейнери, не переносити вміст
контейнеру в інший контейнер)

замінювати ковпачки заборонено (тобто не тримайте ковпачок і не замінюйте
його на використовуваних канюлях)

Надзвичайні заходи в разі травм, завданих забрудненими об'єктами (травми
голкою, різані рани)

викликати кровотечу, тобто негайно надавити рану і продовжувати це робити
протягом досить тривалого часу (декілька хвилин) (забороняється в деяких країнах)

у той же час дезінфікувати рану віруліцидним дезінфікуючим засобом для рук.
Викликає дискомфорт та відчуття печіння!!!

для вирішення ходу подальших дій без затримки зверніться до відповідальної особи
(черговий лікар, професійний лікар, відповідальний з безпеки та охорони праці і т.д.)

зробіть запис про нещасний випадок (або ситуацію "ледь не сталося") і застосуйте
необхідних заходів (наприклад, проведіть інструктаж з засобів індивідуального
захисту для співробітників) для запобігання виникнення таких випадків у
майбутньому.



11 Додаток

11.1 Форма інструктажу
ІНСТРУКТАЖІ

На робочому місці/у відділі/установі: № документу:

Дата Інструктована
особа

Зміст інструктажу Інструктаж провів
Мною інструктаж

прослухано та
зрозуміло
(підпис)

Наступний
інструктаж


