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ΕΙΣΑΓΩΓΗ:
Η Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια
(ΧΑΠ) είναι η τρίτη κύρια αιτία
θνησιμότητας παγκοσμίως. Περίπου το 15%
των κρουσμάτων ΧΑΠ οφείλεται σε
επαγγελματικές εκθέσεις. Τα ισχυρά
προϊόντα καθαρισμού και απολύμανσης που
χρησιμοποιούνται σε νοσοκομεία για την
εξάλειψη
επικίνδυνων
παθογόνων
παραγόντων
στις
περιβαλλοντικές
επιφάνειες συμβάλλουν στην ανάπτυξη
επαγγελματικού άσθματος μεταξύ των
επαγγελματιών υγείας. Τα τελευταία χρόνια
ενοχοποιούνται και για την ανάπτυξη
επαγγελματικής ΧΑΠ.
ΣΚΟΠΟΣ:
Η διερεύνηση της επίδρασης της χρήσης
απολυμαντικών από τους επαγγελματίες
υγείας στην ανάπτυξη της ΧΑΠ.

ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗΣ:
Πραγματοποιήθηκε
βιβλιογραφική
αναζήτηση στις ηλεκτρονικές βάσεις
δεδομένων Pubmed, Scopus, Μedline και
μέσω μηχανής αναζήτησης "google scholar"
χρησιμοποιώντας τις ακόλουθες λέξεις
κλειδιά: disinfectants, bleach, Chronic
Obstructive Pulmonary Disease, health
carers για το χρονικό διάστημα 2015-2020.
Κριτήρια
αποκλεισμού
των
άρθρων
αποτέλεσαν η γλώσσα, εκτός της αγγλικής
και ελληνικής.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:
Πρόσφατες μελέτες, στις οποίες εξετάστηκε
η έκθεση των επαγγελματιών υγείας σε
συγκεκριμένα απολυμαντικά, έδειξαν ότι
αυτή συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο
ανάπτυξης ΧΑΠ.

Η έκθεση στα προϊόντα καθαρισμού και τα απολυμαντικά είναι
κοινή στην εργασία και στο σπίτι και παραμένει συχνότερη στις
γυναίκες. Το ποσοστό κυμάνθηκε από 24% έως 32%. Τα πιο
συχνά
χρησιμοποιούμενα
απολυμαντικά
είναι
η
γλουταραλδεΰδη (ισχυρό απολυμαντικό που χρησιμοποιείται για
ιατρικά όργανα), η χλωρίνη, το υπεροξείδιο του υδρογόνου, οι
αλκοόλες και ενώσεις τεταρτοταγούς αμμωνίου που
χρησιμοποιούνται κυρίως για απολύμανση επιφανειών χαμηλού
επιπέδου και επίπλων.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Τα ευρήματα τονίζουν την ανάγκη για
κατευθυντήριες γραμμές για τον καθαρισμό και την
απολύμανση σε χώρους υγειονομικής περίθαλψης, όπως τα
νοσοκομεία, ώστε να ενημερώνονται και να λαμβάνονται υπόψη
οι κίνδυνοι για την υγεία των εργαζομένων. Χρειάζεται επιπλέον
διερεύνηση για τον ρόλο κάθε ειδικού απολυμαντικού.
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