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ΤΗΝ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ-Β
*Δροσίτης Ιωάννης*, Μπολίκας Εμμανουήλ, Φλυτζανής Δημήτριος, Κουνάλη Ειρήνη, 

Παναγιωτάκη Ευαγγελία.    Βενιζέλειο Π.Γεν.Νοσ.Ηρακλείου

Σκοπός: Λόγω των γνωστών αυξανόμενων αντιεμβολιαστικών κινημάτων και της
αναζωπύρωσης των Ηπατιτίδων στον Ελλαδικό χώρο, ερευνάται το ερώτημα του
εμβολιασμού στο Προσωπικό του Τομέα-Υγείας.

Υλικό-Μέθοδοι: Δημιουργήθηκε λεπτομερές ανώνυμο ερωτηματολόγιο που αφορούσε στον
εμβολιασμό ή όχι του υγειονομικού-προσωπικού, όλων των Υπηρεσιών και ηλικιών του
Βενιζελείου.Π.Νοσ.Ηρακλείου (Εικόνα 1), κατά του ιού της Ηπατίτιδας-Β. Παράλληλα με το
ερωτηματολόγιο που διανεμήθηκε προσωπικά στους συμμετέχοντες, αυτό αναρτήθηκε
ηλεκτρονικά στην Ιστοσελίδα του Νοσοκομείου και χορηγήθηκε κωδικός πρόσβασης.
Απάντησαν το ερωτηματολόγιο 632 άτομα, δηλαδή ποσοστό 52% του συνολικού ενεργού-

προσωπικού, (1.215 άτομα)
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Αποτελέσματα: 

Στο  ερώτημα για τον εμβολιασμό κατά της Ηπατίτιδας-Β, 491 εργαζόμενοι, ποσοστό 77,69%), 
απάντησαν ναι, ενώ 141, ποσοστό 22,31%, απάντησαν όχι (Εικόνα 2).                                              
Οι νεαρότερες ηλικίες < 50 ετών, έχουν υποβληθεί στον εμβολιασμό, σε υψηλότερο ποσοστό, 
~85% κατά μέσο όρο, έναντι των μεγαλύτερων > 50 ετών, ποσοστό 65,49% (Εικόνα 2). Οι 
άνδρες έναντι των γυναικών εμβολιάσθηκαν σε περίπου ίσα ποσοστά ~77,7% (Εικόνα 3). 
Ακόμα οι νοσηλευτές: προηγούνται στην εφαρμογή του εμβολιασμού με ποσοστό 87,0%. 
Ακολουθούν οι γιατροί: με ποσοστό 84,39% και στη συνέχεια το λοιπό επιστημονικό 
προσωπικό: με 79,59%. Κατόπιν τα λοιπά επαγγέλματα νοσοκομείου: με 77,03%, οι τεχνικοί: με 
50,0%, και τέλος οι διοικητικοί: με 45,98% (Εικόνα 4)           

Συμπεράσματα: 

Ευτυχώς η μεγάλη πλειοψηφία των εργαζομένων σε ένα Β-Βάθμιο Περιφερικό Νοσοκομείο, 
δηλώνει  εμβολιασμό κατά του ιού της Ηπατίτιδας-Β. Το ενθαρρυντικό μήνυμα είναι ότι οι 
μικρότερες γενεές έχουν κατανοήσει την σοβαρότητα των καταστάσεων, την αναγκαιότητα των 
μέτρων πρόληψης και την χρησιμότητα του εμβολιασμού κατά της Ηπατίτιδας-Β, τουλάχιστον 
στους χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας. Ακόμα οι επαγγελματίες υγείας του νοσοκομείου, 
που έρχονται σε άμεση επαφή με τον άρρωστο, δείχνουν να το έχουν ενστερνιστεί 
περισσότερο.


