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Choroby zakaźne i inwazyjne stanowią dość szczególną
grupę chorób zawodowych. W przypadku niektórych
spośród nich zakażenie i rozwijająca się choroba wpływają
na stan zdrowia pracownika, ale mogą również stwarzać zag-
rożenie dla otoczenia. Specyfika pracy w służbie zdrowia po-
woduje szczególnie duże zagrożenie dla pacjentów (często
już poważnie chorych), którzy kontaktują się z nosicielem
drobnoustroju. W naszym kraju na szczególną uwagę zasłu-
gują wirusowe zapalenia wątroby typu B i C. Aktualne dane
dotyczące poziomu ryzyka zawodowego powodowanego
przez te drobnoustroje przedstawiono w poprzedniej publi-
kacji (1). W niniejszej pracy autorzy chcieliby się skupić na
zagrożeniu pacjenta wirusami HBV i HCV, które może być
powodowane przez nosicieli tych wirusów wśród personelu
medycznego. Temat ten był problemem badawczym w wielu
krajach. W Polsce natomiast naukowej oceny skali problemu
dotychczas nie podejmowano, ponadto wydaje się, że ist-
nieją braki również w zakresie organizacji profilaktyki i pra-
wa w tym zakresie. Jest to tym bardziej interesujące, ze
w Polsce pobyt w placówkach służby zdrowia wiąże się z wy-
sokim ryzykiem zakażenia tymi wirusami (60% przypadków
zakażenia wirusem HBV stanowią zakażenia szpitalne).
Program profilaktyki realizowany w Polsce do 1999 r. kładł
przede wszystkim nacisk na stosowanie szczepień ochron-

nych (2). W świetle aktualnych programów profilaktyki HBV
realizowanych w wielu krajach (USA, Niemcy) należałoby
zwrócić również uwagę na istniejących nosicieli. W przypad-
ku wzw typu B istnieje możliwość zastosowania profilaktyki
specyficznej. Natomiast w przypadku HCV pozostaje
wyłącznie do dyspozycji profilaktyka niespecyficzna oraz w
świetle najnowszych danych również efektywna profilaktyka
poekspozycyjna (3,4).

DANE EPIDEMIOLOGICZNE I KLINICZNE

W Polsce częstość występowania wirusów HBV i HCV jest
większa niż w krajach Europy Zachodniej i USA. Również
częstość występowania obu tych wirusów wśród personelu
służby zdrowia jest większa. U naszych zachodnich sąsiadów
częstość występowania przeciwciał anty-HCV wśród pracow-
ników służby zdrowia jest dwukrotnie (0,8%) większa niż
w populacji ogólnej (w Niemczech częstość występowania
przeciwciał ocenia się na 0,4%, przy czym 84 % spośród nich
są to osoby czynnie zakażone (wirus wykryty za pomocą me-
tody PCR). W metaanalizie obejmującej 33 badania z lat
1990–1996, przeprowadzone w 16 krajach, które objęły 65
tysięcy pracowników służby zdrowia ze wszystkich specjal-
ności (5) stwierdzono, że:
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STRESZCZENIE Publikacja przedstawia aktualne problemy dotyczące ryzyka zakażenia pacjenta wirusowymi zapaleniami wątroby poprzez zakaźnych
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wirusami (60% przypadków zakażenia wirusem HBV stanowią zakażenia szpitalne). W świetle aktualnych programów profilaktyki HBV i HCV
realizowanych w wielu krajach należy zwrócić również w Polsce uwagę na istniejących nosicieli. Autorzy proponują stworzenie ram prawnych dla
ograniczenia ryzyka zakażenia pacjenta wirusowym zapaleniem wątroby, powodowanego przez zakażonego pracownika służby zdrowia.
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ABSTRACT The paper presents current problems regarding the risk for viral hepatitis transmission to patients by health service workers infected with
this disease. In Poland, the scientific assessment of this problem has not as yet been undertaken. Moreover, there is a lack of preventive measures
and legal regulations in this area. In our country, the stay in a hospital is accompanied by a high risk of viral hepatitis infection (hospital infections
make 60% of all HBV cases). In view of the HBV and HCV preventive programs carried out in many countries, the Polish specialists should turned
attention to the virus carriers among health service workers.

The authors propose to establish a legal framework aimed at reducing the risk of patient’ infection with viral hepatitis by a health service worker.
The experience of other countries presented in this paper may prove to be a useful guide in taking appropriate steps. Med Pr 2002, 53, 4, 339–342
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■ częstość występowania hepatitis C mieści się w zakre-
sie od 0,28% w populacji ogólnej pracowników służby zdro-
wia w Wielkiej Brytanii do 6,7% wśród personelu oddziałów
dializ we Włoszech (6,7),

■ średnia częstość występowania przeciwciał wyniosła
1,8%.

Z kolei w Stanach Zjednoczonych w największych do-
tychczas przeprowadzonych badaniach oceniono występo-
wanie wirusa HCV na poziomie 0,9%. Badania te objęły 770
chirurgów różnych specjalności z zamkniętych zakładów o-
pieki zdrowotnej (8). Ponieważ nie wszystkie osoby zdiagno-
zowane w ten sposób (obecność przeciwciał anty-HCV) są
jednocześnie RNA-HCV pozytywne, w ocenach ryzyka dla
pacjenta bierze się pod uwagę często minimum 70%
częstość obecności RNA wirusa przy seropozytywności.
W ocenie ryzyka dla populacji pacjentów należy jednak
uwzględnić jeszcze inne czynniki. Są to:

1. Prawdopodobieństwo przeniesienia wirusa na drodze
przezskórnej. Ryzyko przeniesienia na drodze przezskórnej
wirusa HBV jest dość duże i szacuje się je na poziomie
25–30% (9). W przypadku wirusa HCV jest ono mniejsze
– szacuuje się ono na około 2 % (10). Tylko jedna dotychczas
publikacja określa to ryzyko na znacznie większe (9,2%)
– lecz źródłem zakażenia byli w tym przypadku pacjenci
RNA-HCV dodatni (11).

2. Prawdopodobieństwo uszkodzenia skóry. Wg Krajl
i wsp. średnie ryzyko uszkodzenia rękawiczek podczas za-
biegów inwazyjnych wynosi 10,5%. Największe wartości o-
siąga podczas zabiegów chirurgii gastroenterologicznej
(17,6%), ortopedycznej (17,0%) oraz neuro- i kardiochirurgii
(13,5%). W przeciwieństwie do dostrzeżonych wypadków to
uszkodzenia niezauważone rodzą wysokie ryzyko przeniesie-
nia zakażenia (12). Rieger i wsp. natomiast stwierdził, że
prawdopodobieństwo zranienia może być nawet większe
(13).

3. Prawdopodobieństwo przeniesienia zainfekowanego
materiału na pacjenta. Ryzyko kontaminacji pacjenta po usz-
kodzeniu rękawic w badaniach Bell i wsp. ocenili na 27%
(przedział ufności: 17–32%) (14).

Dotychczas pojawiły się 2 publikacje, których autorzy
próbowali określić prawdopodobieństwo transmisji HCV na
pacjenta z uwzględnieniem powyższych czynników: w przy-
padku, gdy chirurg jest RNA-pozytywny, ryzyko transmisji na
pacjenta szacuje się na 0,0062% do 0,057%. Skutkuje to 1
infekcją na 1750–16000 zabiegów inwazyjnych (15). Naj-
nowsze dane wskazują jednak, ze wartości te są niedoszaco-
wane (13). Warto tutaj zaznaczyć, że zabiegi inwazyjne sta-
nowią dość pokaźny zbiór czynności, a przeniesienie HCV
może również wystąpić poprzez kontakt błon śluzowych
z zakaźnym aerozolem (stomatolodzy) (16). Podkreślić na-
leży również to, że w przypadku wzw typu B ryzyko przenie-
sienia może być o rząd wielkości większe niż HBV. Istotne
jest również pytanie, jakie warunki mogą sprzyjać przenie-
sieniu wirusa na pacjenta po dostrzeżonym lub też nie przer-
waniu ciągłości rękawic. Podczas retrospektywnej analizy

warunków, w jakich doszło do 19 infekcji HBV podczas za-
biegów wykonywanych przez tego samego kardiochirurga
nie dostrzeżono żadnych specyficznych czynników, które
wiązałyby się szczególnie z ryzykiem- niektórzy próbują
łączyć ten problem z mikrouszkodzeniami rękawic (17).
W chwili obecnej powszechne jest przekonanie, że koniecz-
ne są dalsze szerokie retrospektywne oceny, mogące służyć
dokładniejszej ocenie ryzyka przeniesienia HBV i HCV na
pacjenta. Warto również dodać, że około 40% wszystkich
przewlekłych zachorowań na wzw typu C brak jest podstaw
do określenia, na jakiej drodze doszło do zakażenia (tzw.
community acquired lub „sporadyczne” wzw typu C). Brak
jest ponadto danych, w jakim stopniu do zakażenia przyczy-
niają się niektóre zabiegi niewykonywane przez pracow-
ników służby zdrowia (tatuaże, przekłuwanie uszu etc.).

PRÓBY STWORZENIA RAM PRAWNYCH DLA
PROBLEMU

W naszym kraju nie podjęto dotychczas żadnych prób stwo-
rzenia ram prawnych dla tego problemu. Stanowi to
szczególny kontrast w świetle danych epidemiologicznych
szeregu państw, w których takie działania już podjęto. Mimo
to nawet w tych krajach problem zdolności do pracy za-
kaźnego personelu służby zdrowia stanowi złożony problem
i przynosi częste z tym związane skandale (18,19,20,21).
W naszym kraju teoretycznie, (bo stosowne przepisy ist-
nieją) lekarz zakładowy w placówkach służby zdrowia ma o-
bowiązek wykonania badań profilaktycznych z uwzględnie-
niem dodatkowych badań obejmujących również ocenę
występowania anty-HCV i HBsAg (22). Praktyka nasza
w tym zakresie odbiega na przykład od niemieckiej, gdzie są
to badania wykonywane powszechnie w określonej populacji
pracowników służby zdrowia zgodnie z podobnymi do na-
szych przepisami (23). Również wyniki własnych analiz (w
trakcie publikacji) sugerują, że na dane epidemiologiczne
o występowaniu np. wzw typu C i stwierdzanych chorobach
zawodowych wpływ może mieć szereg czynników o charak-
terze pozamedycznym. Ponadto należy dodać, że wzw typu
C ma najczęściej przebieg skąpoobjawowy i może często wa-
runkować niepodjęcie stosownych działań diagnostycznych.
Z teorii wynika, że to lekarz zakładowy (medycyny pracy)
najwcześniej winien poznać stan serologiczny pacjenta. Lecz
przykładowo w Niemczech lekarze zakładowi często nie in-
formują stosownych służb o stwierdzeniu zakaźności pra-
cownika służby zdrowia. Często tłumaczone jest takie
postępowanie jako zachowanie tajemnicy zawodowej (20).
W wielu krajach (np. Stany Zjednoczone, Wielka Brytania,
Niemcy) powstały już ramy prawne dające możliwość oceny
zdolności do pracy pracowników służby zdrowia zakażonych
HBV i HCV. W zaleceniach amerykańskiej Centers for Disa-
ses Control nie ogranicza się pracy pracowników służby
zdrowia zakażonych HBV przy zabiegach niestwarzających
ryzyka zakażenia dla pacjenta. CDC zaleca ponadto, aby lis-
ta zabiegów stwarzających zagrożenie dla pacjenta była pre-
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cyzyjnie określana przez odpowiednie instytucje i stowarzy-
szenia (24). Pracownicy służby zdrowia, którzy wykonują ob-
ciążone ryzykiem zabiegi winni znać swój stan immunolo-
giczny (stan odporności na zakażenie HBV, HBsAg, HBe-
Ag). Nie jest zalecane obligatoryjne wykonywanie powszech-
nych badań obecności przeciwciał anty-HIV, HBsAg, HBe-
Ag. Funkcjonują natomiast gremia/komisje dla oceny ograni-
czenia pracownika służby zdrowia w wykonywaniu zabiegów
obciążonych ryzykiem infekcji. CDC zaleca, aby w skład ta-
kiej komisji wchodzili następujący specjaliści:

■ lekarz zakładowy,
■ specjalista chorób zakaźnych,
■ ekspert oceniający wykonywane zabiegi oraz poziom

ich ryzyka,- kompetentny pracownik miejscowej placówki
Public Health,

■ epidemiolog szpitalny.
Podobne zalecenia przedstawił w lutym 1999 r. die Deut-

sche Vereinigung zur Bekämpfung der Viruskrankheiten
(DVV) w Niemczech w odniesieniu do wzw typu B, a w roku
2001 – również typu C (25,26). Stworzono również ramy
dla powołania stosownych gremiów w terenie w skład
których winni wchodzić: specjalista higieny szpitalnej, lekarz
zakładowy, pracownik służby bhp, lekarz chorób zakaźnych,
mikrobiolog lub wirusolog, lekarz leczący, przedstawiciel
Public Health Service oraz przedstawiciel pracodawcy. Ko-
misja taka może działać np. w ramach szpitala, izby lekars-
kiej lub instytucji Public Health Service. Istotne jest również
to, że w przypadku narażenia pacjenta na kontakt z zakażo-
nym pracownikiem służby zdrowia powinien on być o tym
poinformowany i należy mu zaproponować badanie serolo-
giczne. Warto dodać, że zabiegami szczególnego ryzyka jest
duża grupa czynności medycznych wykonywanych przez chi-
rurga, internistę (nakłucia, endoskopia), stomatologa i anes-
tezjologa. Jednakże ze szczególną uwagą winny być wykony-
wane zabiegi, które (25,26):

■ związane są z ograniczonym polem manipulacji i wi-
docznością,

■ długotrwałe,
■ z dużym ryzykiem zakłucia,
■ z palpacyjną kontrolą narzędzi,
■ ze sternotomią.
W naszym kraju, ze względu na istniejącą sytuację epide-

miologiczną, winny być podjęte również działania, które og-
raniczyłyby możliwość przeniesienia wirusów HBV i HCV
z personelu na pacjenta. Przestawione doświadczenia in-
nych krajów mogą być tutaj cenną wskazówką, gdyż próby o-
ceny epidemiologicznej tego problemu i stworzenia dla nie-
go ram prawnych nie były u nas dotychczas podejmowane.
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