Quines possibilitats hi ha de
contagi per esquitxada en ulls i
mucosa oral, per part d’una
persona portadora d’Hepatitis C?
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Descripció del cas
La Laia és una infermera d’urgències de torn de matí des de fa 20 anys.
Col·laborant amb el metge de guàrdia per realitzar una paracentesis
evacuadora a una persona portadora d’hepatitis C, en el moment d’extreure
mostra de líquid ascític per ser analitzat, ha notat com li entrava líquid en
conjuntiva i en la mucosa oral.
Anàlisi de la situació
La Laia no portava en aquests moments tots els EPI’S habituals per realitzar
aquest procediment (mascareta, bata, ulleres de protecció) ja que no era la
persona que realitzava el procediment i, per tant, era bastant improbable que
rebés una esquitxada.
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En aquest cas, s’han de valorar aquestes dues situacions:
•

•

Per a tota actuació infermera que pugui ocasionar una esquitxada, fins
i tot en la col·laboració en un procediment, és necessari utilitzar ulleres
i mascareta de prevenció.
La Laia és una infermera que habitualment porta ulleres de protecció

Quina possibilitats té la Laia de contagi d’hepatitis C, en cas d’esquitxada:
•
•
•
•

El risc d'infecció per hepatitis C és del 0.5 al 1.8 %. Aquest risc
s'incrementa quan la font està coinfectada amb HCV – HIVi
El risc d’infecció per hepatitis C quan la mostra no es hemàtica, és molt
baix.
És important la determinació de la càrrega viral a la persona atesa per
verificar si el virus està actiu.
La Laia ha de realitzar controls d’analítica a les 6 setmanes, 3 i 6
mesos.

Respostes
1. S’ ha d’informar a la Unitat de prevenció de riscos laborals de l’accident
i aplicar el protocol estàndard del centre davant de contactes
accidentals amb fluids biològics.
2. Insistir en l’aplicació de precaucions estàndards
3. Seguir els controls amb vigilància de la salut.
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