
fu{.Д. Чe.мuч:, I.О" Tpoцьrca, АJ, tliОdубна
AIIAлI3 ABAPIAI{иX сиТyAl{-цr пoB,язAниx 3Р}l3l{кoivl IIiФIкyBAIiI{я BIл;;. 

rrlrдj

Унiвepситет, /Vleдичний iнститyт, м. Сyми
B yмoвaх стpiмкoгo рo3пoвсюд)I(€ння BlЛ-iнфекuii ссрrltItаселeнI{я, вpaxoвyючи аспекти прoфесlйнol 

.дiяльнoстi, меди"tttiпРaЩiвники вxoдятЬ. дo гpyпи p**й*y.,шoдо iнфiкyвання BIЛом,
ЧoPокy в УкpaТнi бiля 5 ф0 з.*n* й
пiд час вI{кol{aння пpoфесiйних oбo","#iУJаютЬ 

rтaтyс пoтepпiлиx
}leта робoти: пpоiнaлi 

'у'aTЦ 
пpl{чl{I{!r виtlиI(ненtlя аваpiйних'ситyaцiй на po6o.rнх мiсцrx'gд*n,ll_прaцiвникiв i вивчитиeфективнiсть захqдiв щoдo зaпoбiгaння BIл-йФ;;;;': 

b

-,-^-Р1тff}ro 
peтРoеIlективний аналiз аварiйниx ситyaцiй нaIllдсТaвl виBчeнI{я звiтiв закладiв оxoooни 

.,лoрЪ,'* nр ?JоЪ,n.o,iI{otIтакти з пoтенцiйнo iнфiкoваним матеpiалolt,t на рЬбoнoмy мiсuiв л i кyз ал ьн o. п p o ф iл а к ти ч ни х за кЛ aда x ( лiп з ) сy* 
" 
J*"oТ"й'* 

"' 
i3a пepiод 2003 p' _ 2 мiс. Ю09 o. y Лпз .;;;;;;i1бластiзаpе€стpoEанo 36 авapiйниx ситyацiй' i-'oы".'*," "J;-#." 

',n
iнфiкувaння, в якi .aлyЧel{o 36 мeдичниx прЦiвникй..ЪuJ""e.u,'
аваpiй пpoBoдI{лася y встаttoвЛе}loRtv3 гoдo ю п oт е p п iл oгo. t9:' ;. Ёffi Ё, " 

" "Jffi" .".ff".jfi,#-"":
наявнiсть антитiл л1 

!lл.' 
УпЬpruе *Po" д,," тестyBа}I.l{я за кoдolvtl I5 вiдбиpaлася безпосеpeдньо пiсля аBарil, але не пiзнitце 5 днiвпiсля неТ. Настyпнe тесryва}Iня пpoвoдI{ли неpeз 3" о-'i.-i .tuр."l piк пiсля нeбезпeчнom кoн'aк.y. У 34 випадка.x П03итI{вI{ий BIЛ-стаTyс пацiента бyв вiдомий дo кoнтактУ, У 2 * встановлeнийвiдpазy пiсля aваpii ста}IдаРтним експРес.тестом i в noo,й-o'yпiдтвepдх<ений мeтодoм IФh. Пepe*,**y xЙькiсть ;iЁlJд**склаЛl{ жiнки, якиx бyлo в 4 pазн Ъi,ь.шe, нiхt чoлoвiк;* -Ts npo,n7. Чaстiшre аваpiйнi ситyацiii спo"'"рi,,мe.&I{ч н o гo п е p с o I{ aЛy :' zz-^ iв t', \.i,;;#;x',""ъ:i"ж;н^*";(2s %),.сepед мoлoдшoгo IvIедиЧIloгo пepсoн aJry - 4(tl o/^}

-,-''^*i9llьший 
pнзик iнфiкyвання Ёlл 

",,""n."i., й',еЕ{}IяxхlрyрГlЧFioГo пpoфiлю тopаKaлЬI{e' xipУргiчн" " 
""Т.-вiддiлeння анестeзiолoгiТ та pЪанi"'цii 

^;.;;б;;;" Ёi-(Ъ}""iiаваpiйнi ситyацiТ. Пp, ,*aлi.i сTажy рooотl{ B}'яB'илoсЬt щoбiльtшiсть авapiй BI{ниKаЛo в медпpaфBI{иKIB, якi пpацюють за
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сгIeцiалЬнiстЮ вiд 5 до l0 poкiв _ 17,5 - npи стахri poбoти до

5 poкiв (з ннx l стy,п,eнт rt{едI{qнoгo колeдх<y), 14 - пpи стах<i

poбoтш пoнaд 10 pокiв.. 
Прn аналiзi ХaраКTеpy t\,lедиЧI{их мaнiпyляuiй'. .o*j..,.',n"

np.u,u.oo aваpiйних. еитyаuiй, ви3I{аченo, цlo 
" }1 (3: %)

Bипaдках це бyлo. npo"u,Ц"'*' iн'скцiй, У |? Jll %,
знезаpа)Ke}I}tя *"д*uнoго iнстpyмeнтарiч, ,y. 1, ' 

( l4 Yo)
постaкoвI{a пiдключичнoгo кaтеTepa' у 4 (l l %) I{aдaння

дoпомoгIt пpи епiлептичHolvly напа+i,- в ,l (з %| poбoтa з

бioматеpiaлом y лабopaтopii. У ts (50 /6) випаlкaх мали мiсцe

tloрylfielrня теx}Itкr,{ BихонaHня манiпyляuiй ii нexтyвання
np,Ь",,"' oсобистоi фзпеки, y тoтvfy числi iндивфальними
зaсoбами 3aхисTy.

Byсix36випадкахpr3yЛЬтатидoслiдlкeннякpoвi lv leдrrчнI, lx
пpаuiвникiв на наявt{iсть 

.aнiитiл 
дp BIЛ | / 2, вiдi6paнoi' вiдpaзy

ni"," aвapii, 6улн liегативниIltи. Посткoнтaктна пpофiлaктика
(ПIffT} ,n""p*"po"ipyсними IтPeпapатаI{и пpоBoдиЛа.сЬ У 32 вll-

пaдкаx. l потеpпiломy ПKП нe пPoведенo 3a IIрoтипoка.tанняl,Iи
(нaявнiсть aвтoi"yннoгo гellaтитy)' 3 - зa вiдсyтнoстi Тх згoд.и.

Ёибip мeд"*aме''iB дЛя ПKП залe:кaв вi'ц нaявностi пpе.паpатiв y

Лп3. Усi, Koмy пpиз}IaЧaJtась ПKГ[, oтpимали ii пoвний 28-дeнний
кypс' Cтaнo" 

"" 
bt.оз.oэ p. 30 мeлинним пpаЦiвцTlаI\{ прoве.п.енi

кЬнтpольнi тестyвaння на наявнiсть антитiл дo BtrЛ веpeз 3, 6,

12 мiс.' 3 потеpпiлим y 2008 р. - Чeрез 3 i 6 мiс. B yсix випaдках
peзyЛЬтати oбстеlкення бyли нeгатI,ilBниr,{и". 

Рeзyльтaти кoнтРoльtlиx o6стeхteнь свiдчать пpO- дoстат1{Ю
eфeктивйiсть *o*n,"k.y захoдiв з пpoфiлактики BIЛ-iнфeкuii
пiсля nо'''актy, У тoмy нислi ефективнiсть ПKП'

oтже, з- yp,хyвaнняld ЧaсТoтн aвapiitннx ситуaшiй y ЛП3

областi на 20ld p. мoхс{a спрoГ}Ioзyвaти вiд 5 дo 10 небезпечниx
кoнтактiв з вIЛ-iпqll(oвa}tиld матеpiaлoм нa po6oномy мiсцi.

Bpаxoвyюни це, неoбxiдно N{aти B tlаяBностi вiдповiднy кiлькiсть

aнтиpеiрoвipyс}Iих пpeпapатiв. Iля. пpo.вeден}lя ПKП. Пoтрiбнo
yдoскoналиTи сисТеl'{y }lавЧaння пеpсol{аЛу lrРавI{Лаl\d прфiлактики

ЬIЛ.i*6i*yвa}II{я 3 aKцеl{Tolr,l на найбiльш ypазлнвi грyIIи.
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