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BD прагне попередити трагедії … пропонуючи безпечні технології…

Багато хто із вас може 

розповісти історії, які 

коштували життя
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CDC прогнозує

• ВСІ медичні працівники мають ризик отримати травмування гострими 
медичними виробами

• CDC констатує, що середня частота травмування в лікарнях

30 травмувань голкою / 100 ліжок / рік

• Найбільший ризик, пов’язаний з травмуванням голкою – це 
незахищеність перед вірусами, що передаються з кров’ю

Найнебезпечніші віруси: ВІЛ, гепатит B, гепатит C

• 1 на 300ВІЛ

• 1 на 30Гепатит С

• 1 на 3Гепатит В

Ризик інфікування від 1 уколу голкою, 
яка забруднена інфікованою кров’ю, становить приблизно: 
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Ризик інфікування

Щоденно мільйони працівників закладів охорони здоров’я по
всьому світі стикаються з ризиком ненавмисного травмування
гострими медичними виробами

• Два мільйона травмувань гострими медичними виробами за рік

(світова статистика)

• Щоденне травмування – 5 490 випадків

• Потенційно – до 60% ніде не фіксуються

• Більше ніж 30 патогенів переносяться з кров’ю

– ВІЛ, гепатит B, гепатит C...

• 40% постраждалих не відносяться до категорії осіб, які безпосередньо

використовують гострі медичні вироби у своїх професійній діяльності

• 1 із 8 випадків інфікування - джерело невизначене
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• Україна належить до країн із середньою
поширеністю гепатитів. Однак, за результатами
моніторингу груп ризику інфікування вірусом
гепатиту С, захворюваність серед них значно
перевищує середньосвітові показники та сягає
40-60% контингенту

• Щорічно в країні реєструється 11-14 тисяч нових
випадків вірусних гепатитів. Станом на початок
2016 року в Україні на обліку перебувало 67141
хворих, які потребують лікування (20258 – на
гепатит В та 46883 – на гепатит С)

• Статистика на липень 2018 року, гепатит С:

інфіковано близько 2 млн,

на обліку – 52 448

http://www.moz.gov.ua/ua/portal/pre_20170608_c.html

http://www.moz.gov.ua/ua/portal/pre_20170608_c.html
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Частота травмування в залежності  
від медичного виробу

Інші
19%

Голки з 
крильцями

3%

Одноразові 
шприци

35%

Скальпелі 
багаторазові

5%

Інші голки
9%

Заповнені 
шприци

2%

Шовні голки
22%

Інші гострі вироби
5%

61% 
травмувань 

голками 
різного типу
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Частота травмування по відділеннях

Палата пацієнта
34%

За межами 
палати

1%

Відделення 
інтенсивної 

терапії
5%

Операціний зал
34%

Поліклініка
5%

Маніпуляційна
3%

Відделення 
невідкладної 

допомоги
6%

Інші
12%
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• Офіційні дані покладаються виключно на

випадки, про які було повідомлено, тому частота

травмування може виглядати заниженою.

• Центр контролю за захворюваністю (CDC)

оцінює що можливо про половину травмувань в

США не повідомляється.

• У Швеції 26.9% медиків не повідомляли про

випадки травмування, незважаючи на те, що

80.1% респондентів знали куди потрібно

звертатися.

Причини чому не повідомляється про 

травмування:

- припущення що ризик передачі інфекції

низький,

-відсутність інформації при процедуру

повідомлення,

-відсутність знань про те що повідомляти

важливо,

-складний та незрозумілий протокол

повідомлення,

-вважають що повідомлення про травмування

негативно вплине на них самих

Відсутність повідомлень про травмування
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• Під час одягання захисного

ковпачка на голку

трапляється 11,1% випадків

травмування

• Безпечні шприци/голки у

порівнянні зі звичайними

знижують

ризик травмування на 43.4%–

100%

Безпечні вироби знижують частоту 
травмування голкою

Частота травмування порожнистою 
голкою

19% після 
використання 
до утилізації

22% під час або 
після утилізації

59% до або під 
час іньєкції

BD Eclipse™

Іі
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Контакт із патогенами через укол 
голкою

Jagger J, De Carli G, Perry J, Puro V, Ippolito G. Chapter 31.  Occupational exposure to bloodborne pathogens:  epidemiology and prevention.  In:  

Wenzel RP; Prevention and Control of Nosocomial Infections.  4th ed. Baltimorek Md:  Lippincott, Williams & Wilkins; 2003.

Сьогодні нам відомі 30 патогенів...А завтра???

Вірусна інфекція Бактеріальна інфекція Грибкова інфекція

Гепатит B Brucella Abortus Blastomyces Dermatitidis

Гепатит C Corynebacterium Diphteriae Cryptococcus Neoformans

Гепатит G Neisseria Gonhorreae Sporotrichum Schenkii

Вірус імунодефіциту людини Leptospira Icterohaemorrhagiae

Simian Immunodeficiency Virus Mycobacterium Marinum Protozoal Infections

Herpes Simiae Mycoplasma Caviae Plasmodium Falciparum

Herpes Simplex Orientia Tsutsugamushi Toxoplasma Gondii

Herpes Zoster Rickettsia Rickettsii

Ебола/Marburg Staphylococcus Aureus Tumors

Денге Streptococcus Pyogenes Humon Colonic Adenocarcinoma

Creutzfeldt-Jakob Disease Бліда трепонема Sarcoma

Мікобактерія туберкульозу
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Чи знаєте Ви які саме патогени крові 
поширені серед пацієнтів вашої лікарні?

Дослідження у відділенні невідкладної допомоги Лікарні Johns Hopkins (США) 
показали статистику поширення гепатитів В, С та ВІЛ у зразках крові 2,523 
пацієнтів

29% були інфіковані одним із 3-х вірусів. Розподіл наступний:

Kelen GD, Green GB, Purcell RH, et. Al.

Hepatitis B and Hepatitis C in emergency department patients.  N Engl J Med. 1992;326:1399-1404
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Hep C Hep B HIV

Patient Disease State - Johns Hopkins Study

Hep C Hep B HIV
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Випадки непередбачуваного інфікування 
через кров

Через травмовану шкіру
Поранення голкою, подряпини, порізи 

та ін.
12

Через слизову оболонку

Добре відоме, але рідко обговорюється
чи фіксується

ФАКТИ
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Потрапляння крові на слизову оболонку
ФАКТИ

• 25% повідомлень складають випадки 
попадання крові на слизову оболонку (1)

• Лише 1/10 000 мл інфікованої плазми 
достатньо для переносу вірусу гепатита B  
(HBV) (2)

 Деякі випадки захворювання медичних 
працівників на гепатит С виявляють без 
факту травмування шкіри

 Звіти про попадання крові та інших рідин 
організму на слизову оболонку не 
складаються, не можуть бути підраховані 
але цей фактор є надзвичайно суттєвим

 57% медсестер мають гострі чи хронічні 
ураження шкіри рук (2)

1.Centres of Disease Control and Prevention, 2001. Updated US Public Health Service Guidelines for the Management of Occupational Exposures to HBV, HCV and HIV and Recommendations for Post exposure Prophylaxis. Morbidity 

and Mortality Weekly Report Vol 50.

2. Sauss K.W. Onia R. And Van Zundert A.A.H., 2008 Peripheral intravenous catheter use in Europe: towards the use of safety devices, Acta Anaestesiol Scand 2008.1-7 percutaneous exposure Well known as needle stick injuries (NSI), 

cuts scratches ect mucocutaneous exposure Well known but rarely discussed or addressed

Surveillance of Significant Occupational Exposure to Bloodborne Viruses in Healthcare Workers. Centre for Infections; England,Wales and Northern IrelandSeven-year 

Report: January 2005
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Рішення для безпечних ін’єкцій

14

Безпечне приготування Безпечна ін’єкція Безпечна утилізація

Навчання та практика

BD™ Blunt Fill Needle/ filter needle

BD Eclipse™

Venflon Pro Safety
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•Встановлення катетера

•Видалення голки із катетера

•Ін’єкція із використанням голки

•Забір крові із використання голки

•Використання голки для порту/коннектора

•Введення лікарського засобу у флакон

•Приготування розчинів

Маніпуляції, які можуть призвести до 
травмування голкою
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Перше покоління безпечних 
внутрішньовенних катетерів
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Перше покоління катетерів

Більшість безпечних катетерів першої генерації можуть

збільшити потенціал інфікування через розбризкування крові
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BD VenflonTM Pro Safety
канюля із захисним механізмом голки

Друге покоління безпечних катетерів як
профілактика травмування голкою

Захист медичної сестри під час встановлення
внутрішньовенних катетерів
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- Гладенька поверхня захисного механізму без гострих країв
мінімізує ризик подряпин та пошкодження рукавичок

- Під час витягування голки її вістря автоматично занурюється в 
пластиковий чохол

- Попереджує розбризкування крапель крові

- Пасивний захист – автоматичний захист голки

Друге покоління катетерів –
надійний захист від травмування 
голкою

../../Local Settings/Temp/Local Settings/Temp/notes82BA88/druva.avi
../../Local Settings/Temp/Local Settings/Temp/notes82BA88/druva.avi
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Друге покоління безпечних катетерів
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• Попереджають передачу патогенів, які передаються з кров’ю, тому що

захищають не тільки від травмування голкою, але й від

неконтрольованого розбризкування крові

• BD Venflon™ Pro Safety має унікальний дизайн для зменшення

загрози розбризкування крові

• Механізм захисту вістря голки у BD Venflon Pro Safety гладенький,

видимий та активується пасивно

Безпечні катетери 
BD Venflon™ Pro Safety 
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Ключові висновки травмування 
голкою

Ін’єкції- це найчастіша причина травмування 
голкою

32%–36% випадків

Середня витрата на кожен випадок 
травмування голкою у 2015 році становила 

747USD (діапазон 199–1,691USD). 

37%-39% випадків інфікування гепатитом В 
та С серед медичних працівників пов’язані із 

ураженням гострими контамінованими 
виробами

14.9%–69.4% медичних працівників 
повідомили про випадки уколу голкою. Така 
розбіжність пов’язана із звичною практикою 

в тій чи іншій країні та методикою 
підрахунку

Травмування забрудненою голкою 
негативно впливає на емоційний та 
психологічний стан  медиків, може 

призвести до втрати роботи чи 
посттравматичних стресів
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Ціна

23

Витрати з точки зору економіки

Юридичні витрати
та компенсації

Тестування

Миття та
дезінфекція

Новий персонал

Постконтактне
профілактичне
лікування

Аа

Консультування

Лікування

Тривалість лікування
ВІЛ – пожиттєво
Гепатит В – 4 роки
Гепатит С – 48 тижнів



For internal use only

Травмування голкою можливе

Ризикуємо щоденно

Ціна - життя
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Семіног Тетяна

Менеджер підрозділу BD MDS

+38 050 459 78 02

Tatiana.Seminog@bd.com

Дякую за увагу.
Запитання?


