ΕΝΩΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

Μεταδοτικές Ασθένειες & Προσωπική Προστασία
Σαν διασώστης θα έλθεις πολλές φορές σε επαφή µε πολλούς ασθενείς που πολλοί από
αυτούς ίσως πάσχουν από διάφορες µεταδοτικές ασθένειες. Μεταδοτικές ασθένειες
υπάρχουν πολλές (βλ. πίνακα 1), ειδικό ενδιαφέρον όµως έχουν οι παρακάτω:

•

Σύνδροµο Επίκτητης Ανοσολογικής Ανεπάρκειας (AIDS)

Η νόσος προκαλείται από έναν ιό (HIV) που προσβάλλει το ανοσολογικό σύστηµα του
οργανισµού. Οι γνωστοί τρόποι µετάδοσης είναι το αίµα, τα προϊόντα αίµατος, τρύπηµα
από µολυσµένη βελόνα και η σεξουαλική επαφή. Μέχρι σήµερα δεν έχει βρεθεί εµβόλιο η
αποτελεσµατική θεραπευτική προσέγγιση για την αντιµετώπιση της νόσου. Στη χώρα µας οι
πάσχοντες και αριθµός φορέων του ιού είναι σε αυξάνουσα µορφή.

•

Ηπατίτιδα

Η ηπατίτιδα είναι µια ασθένεια που προκαλεί φλεγµονή του ήπατος. Τα σηµαντικότερα αίτια
που προκαλούν ηπατίτιδα είναι οι ιοί ηπατίτιδας Α, Β, C, D και Ε. Οι γνωστοί τρόποι
µετάδοσης των ιών είναι το αίµα ή παράγοντα του αίµατος, τρύπηµα από µολυσµένη
βελόνα, µετάγγιση αίµατος ή σεξουαλική επαφή. Ο ιός της ηπατίτιδας αποβάλλεται επίσης
µε τα κόπρανα των παθόντων και µπορεί να επιζήσει
σε αποξηραµένο αίµα 6-7 µέρες. Η ηπατίτιδα Β είναι η
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αιτία θανάτου σε περισσότερους από 200 διασώστες
κάθε χρόνο στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής –
• Ανεµοβλογιά
• ∆ιφθερίτιδα
περισσότερο από κάθε άλλη µεταδοτική ασθένεια.
•

•

Φυµατίωση

Η φυµατίωση είναι µια µολυσµατική και πολύ
µεταδοτική ασθένεια των πνευµόνων και µπορεί να
αποβεί Θανατηφόρα Αντίθετα µε τις παραπάνω, η
φυµατίωση µπορεί να µεταδοθεί δια µέσου του αέρα.
Από τη δεκαετία του '80 θεωρείτο ότι η ασθένεια αυτή
είχε εξαλείψει από τον πλανήτη αλλά επανέρχεται
στην «ενεργό δράση της» σταθερά αλλά και µε νέα
ένταση η οποία δεν αντιδρά σε φάρµακα που
συνηθίζονταν να χορηγούνται για την εξάντληση της.
Είναι ίσως σοφό να υποθέτει ο διασώστης ότι ο
ασθενής που βήχει έντονα ίσως έχει προσβληθεί από
φυµατίωση και να παίρνει τα κατάλληλα µέτρα
προστασίας.

•
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Τέτανος

Ο τέτανος είναι µια βαριά λοιµώδης ασθένεια που προκαλεί µυϊκούς σπασµούς και πολύ
συχνά θάνατο. Το µικρόβιο του τετάνου είναι ένα µικρόβιο αναερόβιο (δεν ζει στον αέρα ή
στο οξυγόνο) αλλά επιβιώνει σε υψηλές θερµοκρασίες ακόµη και σε ξηρασίες, στο χώµα,
στη σκόνη, στα κόπρανα των ζώων, κλπ. Το µικρόβιο αυτό µπορεί να µπει στον ανθρώπινο
οργανισµό από ένα τραύµα η έγκαυµα που έχει καταστρέψει την επιδερµίδα. Έχοντας σαν
σπίτι του πλέον το ανθρώπινο σώµα πολλαπλασιάζεται σε κατάλληλες συνθήκες (έλλειψη
Ο2) παράγοντας µια τοξική ουσία, την τοξίνη, η οποία προσβάλλει το ανθρώπινο νευρικό
σύστηµα. Συσπάσεις και σπασµοί των µυών (κυρίως των µασητήρων, της πλάτης, της
κοιλιακής χώρας και των αυχενικών) είναι τα κυριότερα συµπτώµατα του τέτανου. Σε
προχωρηµένα στάδια οι «σπαστικές» αυτές κρίσεις επεκτείνονται στους αναπνευστικούς
µυς µε συνέπεια το πιθανό θάνατο. Επιπρόσθετα παρουσιάζεται πυρετός και αυξηµένη
εφίδρωση ενώ ο ασθενής έχει ακέραιες τις διανοητικές του λειτουργίες. Με πολύ δύσκολη
θεραπευτική αγωγή (αναπνευστικό) η ασθένεια αυτή έχει δείκτη θνησιµότητας 30-50%.
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Πρόληψη και Παρεµπόδιση Μετάδοσης Ασθενειών
Με τη πάροδο του χρόνου, οι ιατρικές επιστηµονικές έρευνες ανακαλύπτουν συνεχώς
καινούργιες ασθένειες αλλά και παλιές (θεωρούµενες εξαλειµµένες) που παρουσιάζονται µε
καινούργια ένταση η "διαφορετική ταυτότητα". Επειδή τα µέτρα πρόληψης αλλάζουν
συνεχώς, η συνεχή ενηµέρωση και η άψογη πρακτική εφαρµογή µέτρων πρόληψης, είναι
ηθικό καθήκον κάθε επαγγελµατία και εθελοντή διασώστη αλλά και υψηλή εύθηνη απέναντι
στον εαυτό του, στην οικογένειά του, στους συνάδελφους του και στους ασθενείς του.
Η κύρια µέθοδος πρόληψης της µετάδοσης είναι η παρεµπόδιση εισβολής διαφόρων ιών
στο ανθρώπινο σώµα (κάτι που η επιδερµίδα κάνει πολύ καλά).
Οι διάφοροι ιοί µεταδίδονται µε διάφορους τρόπους αλλά οι κυριότεροι είναι οι εξής:
Άµεσα

- επαφή µε ασθενή (π.χ. χειραψία, "φιλί της ζωής", κλπ.)

Έµµεσα

- επαφή µε υπάρχοντα του ασθενή (π.χ. ρούχα, φάρµακα, χαρτικά, κλπ.)

Μέσω αέρα

- σταγονίδια προερχόµενα από βήχα η εκτοξεύονται µε εµετό

Υπέθεσε πάντα ότι όλα τα «υγρά» του ασθενούς είναι µολυσµένα.

Για τις παραπάνω περιπτώσεις ο διασώστης πρέπει να πάρει τις κατάλληλες προφυλάξεις:

1. ∆ιαθεσιµότητα και άψογη εφαρµογή εφοδιασµού προσωπικής προστασίας.
•
•
•
•
•

Πλαστικά γάντια µιας χρήσης
Μάσκα (χειρουργείου) προσώπου (µύτη και στόµα)
Πλαστικά γυαλιά προστασίας
Μάσκα παροχής αναπνευστικής βοήθειας µε 'µονοδροµική' βαλβίδα
Στολή χειρουργείου µιας χρήσης

2. Άψογη εφαρµογή µέτρων προστασίας για µολυσµένα αιχµηρά αντικείµενα η
εργαλεία.
•
•
•

Βελόνες ενέσεων
Μαχαίρια η αλλά κοφτερά αντικείµενα
Σπασµένα γυαλικά (µπουκάλια, τζαµιά κλπ.)

3. ∆ιαθεσιµότητα και άψογη εφαρµογή εφοδιασµού παροχής αναπνευστικής
βοήθειας.
•
•

Μάσκα παροχής αναπνευστικής βοήθειας µε 'µονοδροµική' βαλβίδα
Συσκευή παροχής αέρα στους πνεύµονες ("ventilation bag", Αmbu)

4. Λεπτοµερή πλύσιµο χεριών (µε ειδικά αντί-µικροβιακά, ειδικά µετά από επαφή µε
ασθενή)

5. Λεπτοµερή απολύµανση όλων των εργαλείων, επιφανειών και ρουχισµού.
6. Εµβολιασµός διασώστη (τέτανο, φυµατίωση, ηπατίτιδα, κλπ.) όπως προβλέπουν οι
διατάξεις του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας.
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