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safety needle devices



Hollow-bore needles are the cause of injury in 68.5% of cases



Safer Needle Devices:Protecting Health Care Workers.



Patient Safe Syringes



  :HBVخطر انتقال شغلي 
در اصل به ميزان تماس با خون و نيز  HBVعفونت خطر 

HBeوضعيت  Ag   داردفرد منبع بستگي:
HBeو  HBS Agصورتيکه  در  Ag    منبع هر دو مثبت باشد

. برآورد شده است% 22-31باليني، خطر ايجاد هپاتيت 
HBeچنانچه  Ag  منفي وHBS Ag مثبت باشد، خطر ايجاد هپاتيت 

. است%  1-6باليني از سوزن آلوده  ، 



HBV  در خون خشک شده در دماي اتاق روي
 سطوح محيط به مدت حداقل يک هفته زنده باقي
بدون سابقه مشخصي از مواجهه  HBVبه  HCP مي ماند و شايد توجيه گر برخي از موارد ابتال

.  باشد



 : HCVخطر انتقال شغلي 
، از طريق تماس شغلي   Cاحتمال انتقال هپاتيت
بطور متوسط . کمتر است Bبا خون از هپاتيت 

از موارد، بعد از %) 0-7محدوده % ( 1/8در 
، HCVمواجهه پوستي اتفاقي با منبع مبتال به 
.تبديل سرمي مشاهده مي شود



ساعت در  16تا  HCVبا وجود آنکه مشاهده شده 
خون خشک باقي مي ماند، داده هاي 

خطر  HCV، آلودگي محيطي با خون حاوي  HBVاپيدميولوژيک حاکي از آن است که برخالف 
ط قابل توجهي برا ي انتقال اين ويروس در محي

ز درماني بجز در مراکز هموديالي –هاي بهداشتي 
.محسوب نمي شود



HIVخطر انتقال شغلي
 HCPبه  HIVخطر متوسط براي انتقال 

ه بعد از مواجهه پوستي با خون آلوده  ب HIV  و %) 0/5 -0/2% (0/3، حدود
بعد از مواجهه غشاي مخاطي حدود 

برآورد %) 0/5 – %0/006 (0/09
.شده است 



PEPمراحل 
مداواي محل مواجهه: PEPمرحله اول 



ثبت وگزارش دهي:  PEPمرحله دوم 



ارزيابي مواجهه: PEPمرحله سوم 
عواملي که بايد در ارزيابي، مد نظر 

:باشند عبارتند از
نوع مواجهه. 1
بافت/نوع مايع . 2
شدت مواجهه. 3



ارزيابي منبع مواجهه:  PEPمرحله چهارم 
در صورت مشخص بودن منبع 

:مواجهه
و  HBS Ag   ،HCV Abبيمار از نظر  HIV Ab بررسي شود



:زماني که منبع مشخص نيست 
ي با توجه به شيوع پاتوژن هاي منتقل شونده از راه خون در جمعيت

که فرد منبع از آن جمعيت بوده، خطر مواجهه با اين پاتوژن ها را 
.  ارزيابي کنيد

آزمايش سوزنهاي دور ريخته شده براي پاتوژنهاي خوني ارزش 
.تشخيصي ندارد و ممنوع است



ارزيابي فرد :  PEPمرحله پنجم 
مواجهه يافته



 مديريت عفونت:  PEPمرحله ششم 
PEPهاي مختلف در 



Treatment when source is:Vaccination and/orantibody responsestatus of exposedapatient HBsAg positiveHbsAg negativeSource unknown or not
available for testing

initiate; 1xbHBIG
HB vaccine series

Initiate HB vaccine
series

Initiate HB vaccine
series

Unvaccinated/
non-immune

No treatmentNo treatmentNo treatment
Previously

knowncvaccinated,
dresponder

and1 xbHBIG
initiate

orerevaccination
2xbHBIG

No treatment
No treatment unless

known high-risk source;
thenfrisk source, -if high

treat as if source were
HbsAg positive

Previously
knowncvaccinated,

dresponder-non

Single vaccine
gbooster dose No treatment

No treatment unless
known high-risk source;

thenfrisk source,-if high
treat as if source were

HbsAg positive

Previously
cvaccinated,

antibody response
unknown

complete vaccine; 1xbHBIG
seriesComplete vaccine seriesComplete vaccine seriesIf still undergoing

vaccination



 HCVمواجهه با 
 در حال حاضر هيچ توصيه اي براي پروفيالکسي

.  وجود ندارد   HCVدارويي بعد از  تماس براي 
.  داردواکسن نيز وجود ن.ايمنوگلوبولين موثر نيست 

براي کارکنان مواجهه يافته بايد مشاوره مناسب، 
.  ، فرد مواجهه يافته، کانديد درمان استHCV در صورت ابتال به. آزمايش و پيگيري انجام شود



HIVمواجهه با 
معيارهای شروع پروفيالکسی

 
.  ساعت اخير اتفاق افتاده باشد 72مواجهه در .1
و
نيست يا در زمان تصميم گيری  HIVفرد مواجهه يافته مبتال به عفونت .2 وضعيت نامشخص دارد
و
قرار  مخاط و يا پوست آسيب ديده در تماس با مايعات بالقوه عفونی بدن.3 گرفته اند
و
است و يا جزء گروههای پر خطر قرار دارد  HIVمنبع مبتال به عفونت.4



:رژيم دارويي  انتخابي
 :عبارتند از  PEP HIVگزينه هاي معمول براي

حاوی دو داروي زير است به  مشخص نيست HIVرژيم ارجح برای مواردی که وضعيت منبع از نظر  :  صورت داروی ترکيبی ارائه می شود
Tenofovir 300 mg PO qd + Emtricitabineb,c 200 mg PO qd(Travada) 

 
:  در صورتی که نتوان به هر علت از رژيم ارجح استفاده کرد، رژيم جايگزين شامل موارد زير است Tenofovir 300 mg PO qd +Lamivudine (3TC) 150 mg BID 

 
يا
 Zidovudine (AZT) 300 mg BID+Lamivudine (3TC) 150 mg BID 

در اين حالت به طور . رژيم سه دارويي خواهد بود اثبات شده باشد HIVدر صورتيکه ابتال منبع به  .  به رژيم فوق اضافه مي شود Lopinavir+Ritonavir)(معمول کالترا
.  روز است 28دوره درمان 




