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επιστημονικές σελίδες

Ορισμός επαγγελματικών 
δερματοπαθειών

Επαγγελματικές δερματοπάθειες είναι εκεί
νες όπου η επαγγελματική έκθεση είναι ο κύρι
ος αιτιολογικός παράγοντας για την εμφάνισή 
τους. Αυτός ο ορισμός της American Medical 
Association του 1939 εξακολουθεί να ισχύει 
και σήμερα.

Συχνότητα
Στην Ολλανδία, το 7% των εργαζομένων 

απουσιάζουν κάθε χρόνο λόγω επαγγελματι
κών δερματοπαθειών, με βάση τις επίσημες 
καταγραφές.

Στοιχεία από μελέτες καταδεικνύουν αρκε
τά μεγαλύτερη επίπτωση για τις επαγγελματι
κές δερματοπάθειες. Τα επίσημα συστήματα 
καταγραφής αποκαλύπτουν μόνο την «κορυ
φή του παγόβουνου» και έτσι εξηγούνται εν 
μέρει οι διαφορές στις επίσημες καταγραφές 
από χώρα σε χώρα.

Επιπτώσεις των επαγγελματικών 
δερματοπαθειών
•  Περιορισμός της ικανότητας και επιδεξιότη

τας για την εκτέλεση εργασίας.
•  Κίνδυνος εξάπλωσης δερματικών μεταδοτικών 

λοιμώξεων όπως για παράδειγμα στους επαγ
γελματίες υγείας, στους εργαζόμενους σε 
catering ή σε βιομηχανίες τροφίμων.

•  Αισθητική μειονεξία.
•  Οικονομικό κόστος για ιατρική φροντί

δα και αποκατάσταση από μείωση της πα
ραγωγικότητας, λόγω απουσίας κατά τη δι
άρκεια της νόσησης. Το 1997 μια έρευνα του 
Υπουργείου Υγείας της Ολλανδίας προσδιό
ρισε το συνολικό κόστος των επαγγελματι
κών δερματοπαθειών της χώρας για το έτος 
1995 σε 80 εκατ. ευρώ.

Επαγγέλματα υψηλού κινδύνου 
•  Αγρότης
•  Κτηνίατρος
•  Μηχανικός
•  Φανοποιός 
•  Αρτοποιός 
•  Κομμωτής, αισθητικός
•  Μάγειρας
•  Καθαριστής
•  Χτίστες
•  Ξυλουργοί
•  Υδραυλικοί
•  Κηπουροί
•  Ελαιοχρωματιστές
•  Ιατροί, νοσηλευτές
•  Παραιατρικό προσωπικό
•  Νοικοκυρές, οικιακές βοηθοί

Τύποι επαγγελματικών 
δερματοπαθειών

•  Δερματίτιδα εξ’ επαφής 
(οξεία, υποξεία, χρόνια)

α. Ερεθιστική
β. Αλλεργική

•  Δερματίτιδα ατοπική

•  Δερματίτιδα από επαφή λόγω μηχανικών 
παραγόντων

•  Δερματίτιδα υπερκερατωσική
•  Δερματίτιδα αερομεταφερόμενη
•  Έκζεμα αστεατωτικό
•  Κνίδωση εξ’ επαφής
•  Ακμή και ροδόχρους ακμή
•  Διαταραχές μελάγχρωσης 

(λευκόδερμα, υπερμελάγχρωση)
•  Δερματοπάθειες από μικρόβια και παρά

σιτα
•  Βακτηριακές λοιμώξεις 

(ερυσίπελας, βρουκέλλωσις, νόσος του Lyme)
•  Ιογενείς λοιμώξεις 

(νόσος του Orf, μυρμηκιές, μυκητιάσεις)
•  Δήγματα εντόμων
•  Κακοήθειες του δέρματος

 (Βασικοκυτταρικό καιι ακανθοκυτταρικό επι
θηλίωμα)

Αιτιολογικοί παράγοντες
Α. Ερεθιστικοί

•  Οξέα και βάσεις 
•  Κόλλες
•  Υγρασία
•  Ρεύματα αέρα
•  Ζώα
•  Χαμηλή θερμοκρασία
 Απορρυπαντικά
•  Υψηλή θερμοκρασία
•  Τροφές όπως κρέας και ψάρια

Β. Αλλεργιογόνοι
•  Ενδιάμεσα χρωμάτων
•  Εμφανιστικά φωτογραφιών
•  Επιταχυντικά ελαστικού
•  Εντομοκτόνα
•  Έλαια, λιπαντικά 
•  Φυσικές ρητίνες
•  Συνθετικές ρητίνες
•  Εκρηκτικά
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στην επούλωση του τραύματος
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Εικόνα 1. Οξεία ερεθιστική δερματίτιδα εξ’ επαφής 
από οξείδιο του αιθυλενίου.

Εικόνα 2. Οξεία 
ερεθιστική δερ
ματίτιδα μετά από 
χρήση εντομοκτό
νου.

Εικόνα 3. Ακανθοκυτταρικό επιθηλίωμα σε αγρότη.


