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    Zasady bezpieczeństwa i higieny 

pracy mają na celu stworzenie 

takich warunków pracy, zarówno 

personelowi, jak i pacjentom, 

aby wykonanie zabiegu mogło 

przebiegać sprawnie                    

i bezpiecznie, nie zagrażając 

zdrowiu obu stron. 

     Rozwiązania organizacyjne                  

i  technologiczne zapewniają 

pracownikom zdrowe, 

bezpieczne i higieniczne warunki 

pracy. 

 

 

 

 



    Problemy bezpieczeństwa 

pracy i ochrony zdrowia 

pracowników zakładów opieki 

zdrowotnej stanowią 

priorytetowe zadania 

nadzorczych i kontrolnych 

organów nad warunkami 

pracy. 

     



Klasyfikacja czynników występujących                     
w środowisku  pracy: 

 

 Czynnik niebezpieczny 

 Czynnik szkodliwy 

 Czynnik uciążliwy 

 

    Czynnikiem niebezpiecznym jest czynnik, 
którego oddziaływanie  na pracownika 
prowadzi lub może prowadzić do urazu. 

  
 



 Czynnikiem szkodliwym  

    

   nazywamy czynnik, którego oddziaływanie  

   na pracownika prowadzi lub może  

   prowadzić do schorzenia. 

 



Czynnikiem uciążliwym  

   nazywamy czynnik, którego oddziaływanie 

na pracownika może spowodować złe 

samopoczucie lub nadmierne zmęczenie 

nie powodując jednak trwałego 

pogorszenia stanu zdrowia pracownika. 

 

 



Czynniki szkodliwe występujące podczas 

wykonywania procesu dezynfekcji          

i sterylizacji: 

 

 Czynniki biologiczne 

 Substancje chemiczne 

 Czynniki fizyczne 

 



CZYNNIKI BIOLOGICZNE 

 

Są to takie mikro - makroorganizmy , które 

występując w środowisku pracy wywierają 

szkodliwy wpływ na organizm ludzki i mogą być  

    przyczyną chorób pochodzenia zawodowego, 

np. wirusy , bakterie, grzyby, pasożyty. 



   czynniki biologiczne można klasyfikować 

również na podstawie innych kryteriów, takich 

jak: 

 środowisko występowania,  

 sposób przenoszenia  

 stopień ryzyka,  

 



 

Według Rozporządzenia Ministra Zdrowia  

      Dz.U.nr 81, poz.716 z 2005r. 

    Dz. U.nr 48,poz.288 z 2008r.  

   w sprawie szkodliwych czynników 
biologicznych dla zdrowia w środowisku 
pracy oraz ochrony zdrowia pracowników 
zawodowo narażonych na te czynniki 
dzieli się je na  cztery klasy: 



• klasa I oznacza praktycznie brak 
zagrożenia, 

• klasa II - umiarkowane zagrożenie,  

• klasa III - poważne zagrożenie  

• klasa IV - bardzo poważne zagrożenie, 
grożące śmiercią  

 



Grupy zawodowe najbardziej narażone na  zakażenie:  

HBV, HCV, HIV w czasie  wykonywania pracy 
zawodowej 

 
    Pielęgniarki 

    Pracownicy laboratoriów 

    Lekarze 

    Sanitariusze 

    Salowe 

    Policjanci 

    Strażnicy miejscy 

    Służba więzienna  

 

 



  Pracownicy Centralnej Sterylizatorni  

   narażeni są na kontakt z czynnikami  

   biologicznymi  podczas  wykonywania      

dezynfekcji  poprzez   naruszenie 

   ciągłości tkanek w kontakcie ze skażonym  

   instrumentarium czyli kontakt z materiałem 

zakaźnym. 

 



   Pozostałości 
czynników 
biologicznych : 

 
Krew 

Krew – substancje białkowe np. 
skoagulowane 

Tkanki  

Wydzieliny  

Wydaliny 

 

 



Miejsca szczególnie narażone na działanie 

mikroorganizmów to m.in.: klamki, 

telefony, szczotki do mycia, pojemniki, 

kuwety, pistolety, ochronniki słuchu, 

długopisy, klawiatura komputerowa, 

czytniki kodów kreskowych, klucze, 

aparatura itp. Miejsca te są często 

skażone przez personel, który nie zawsze 

przestrzega zasad BHP 





SUBSTANCJE CHEMICZNE 

    

   Powszechnie występujące czynniki szkodliwe             
w środowisku pracy . 

   Zgodnie z przepisami ustawy z 11 stycznia    
2001 r. (Dz. U. Nr 11 poz. 84 z późniejszymi 
zmianami) o substancjach i preparatach 
chemicznych, do kategorii niebezpiecznych 
substancji i preparatów chemicznych klasyfikuje 
się następujące substancje i preparaty: 

         

 



-o właściwościach wybuchowych, 

- o właściwościach utleniających, 

- skrajnie łatwopalne, 

- wysoce łatwopalne, 

- łatwopalne, 

- bardzo toksyczne, 

- toksyczne, 

- szkodliwe, 

 



- żrące, 

- drażniące, 

- uczulające, 

- rakotwórcze  

- mutagenne, 

- działające szkodliwie na rozrodczość, 

- niebezpieczne dla środowiska 



Substancje chemiczne  

    w powietrzu na 

stanowiskach pracy 

występują w postaci: 

 

gazów,  

par, cieczy lub  

ciał stałych.  

 



 

W warunkach narażenia 

zawodowego wchłanianie 

substancji zachodzi przede 

wszystkim przez drogi 

oddechowe, ale również 

przez skórę i z przewodu 

pokarmowego.  

 



 SUBSTANCJE CHEMICZNE    

   substancje i preparaty chemiczne w procesie 

dezynfekcji i sterylizacji to np: 

Środki do dezynfekcji  

   (manualnej , maszynowej, powierzchni.) 

Sterylizacja niskotemperaturowa   

    (tlenek etylenu , formaldehyd) 

 

 



   Ryzyko związane ze 

    stosowaniem        

    substancji i preparatów 

    chemicznych to 

    prawdopodobieństwo 

    wystąpienia  

    u pracowników 

    niekorzystnych skutków 

    zdrowotnych. 

 



   Skutki narażenia na  

substancje chemiczne mogą 

być miejscowe : działanie 

drażniące i uczulające skórę,      

błony śluzowe i układowe,  

    a ich nasilenie może mieć 

charakter ostry lub 

przewlekły.  

 



Czynniki Fizyczne 

                            
      Do czynników fizycznych występujących w Centralnej     

     Sterylizatorni możemy zaliczyć: 

- hałas, 

- porażenia prądem elektrycznym, 

- mikroklimat  

- promieniowanie ( widzialne tj. oświetlenie), 

- oparzenia termiczne,  

- wymuszona pozycja ciała, 

- zakłucia. 

 

 
 

 

 

 



HAŁAS 

    Hałas może  powodować skutki 
fizjologiczne (wpływać na układ 
nerwowy i układ krążenia),być 
źródłem stresu zawodowego ,             
oraz zaburzeń nerwowych                        
i psychicznych ,powodować 
zmęczenie i rozpraszać uwagę, 
pogarszać wydajność pracy, 
utrudniać komunikację słowną         
i odbiór sygnałów dźwiękowych, 
zwiększać ryzyko wypadków przy 
pracy.   
 



 PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM 

Powszechne stosowanie urządzeń 

zasilanych energią elektryczną 

niesie ze sobą różnego rodzaju 

zagrożenia zarówno dla człowieka 

jak i jego środowiska.  

    Są to: porażenia oraz oparzenia 

prądem 

 



Urządzenia i instalacje elektryczne powinny być 

tak wykonane i używane, aby pracownik nie był 

narażany na: 
porażenie prądem elektrycznym, 

przepięcie atmosferyczne, 

szkodliwe oddziaływanie pól elektromagnetycznych,  

     oraz nie stanowiły zagrożenia pożarowego, wybuchowego i nie 

wywoływały  innych szkodliwych skutków. 

każde urządzenie powinno posiadać instrukcję obsługi  dostępną 

dla pracowników 

 

 



 OŚWIETLENIE  

   Jest to stosowanie światła 

(promieniowania 

widzialnego) w celu 

uwidocznienia miejsc, 

obiektów lub ich 

otoczenia. Oświetlenie 

decyduje nie tylko o tym, 

jak widzimy otoczenie, 

ale również jak się w nim 

czujemy. 



    Niewłaściwe oświetlenie 
stanowisk pracy prowadzi 
do nadmiernego 
zmęczenia narządu 
wzroku, dolegliwości 
wzroku, spadku 
wydajności pracy oraz 
może powodować 
pogłębienie wad wzroku.  

 





WARUNKI  CIEPLNE  

 

 

 

W miejscu pracy są bardzo   

ważnym elementem  

wpływającym na  

samopoczucie, wydajność,  

zdrowie a także  

bezpieczeństwo i higienę  

pracy pracownika. 

 



                          MIKROKLIMAT 

W mikroklimacie gorącym pracownicy 
narażeni są na utratę ciepła                        
przy zbyt wysokiej temperaturze               
w sposób bierny i czynny.  

Pracownik pracujący w otoczeniu                          
wysokiej temperatury narażony jest           
na udar, wyczerpanie,                            
omdlenia i kurcze cieplne. 
 



OPARZENIA  TERMICZNE 

 

Gorące narzędzia po 

dezynfekcji termicznej 

(str. czysta) 

gorące narzędzia po 

suszeniu w suszarce 

Załadunek i rozładunek 

komory sterylizatora 

 



   

Zasady postępowania i metody 

ochrony przed zagrożeniami 

występującymi na stanowisku 

pracy.  

 



Za likwidację lub ograniczenie  

   oddziaływania czynników 
niebezpiecznych ,szkodliwych                    
i uciążliwych w  środowisku pracy 
na  pracowników, odpowiada 
pracodawca. 

Dz.U.z. 2003r. Nr 169 poz. 1650 z późn. zm.   
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki 
Socjalnej z dnia 26 września1997 r.                    
w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy 



Do podstawowych zasad likwidacji lub 

ograniczenia wpływu tych czynników 

zaliczane są: 

eliminacja źródeł czynników niebezpiecznych      

i szkodliwych, 

organizację pracy oraz wpływ na bezpieczne 

zachowanie pracowników, 

nieustanne poprawianie poziomu 

bezpieczeństwa,  

 

 



ograniczenie oddziaływania czynników 

przez odsunięcie pracowników z obszaru 

ich oddziaływania,  

ograniczenie oddziaływania czynników 

przez osłonięcie obszaru narażenia, 

ograniczenie wpływu czynników poprzez 

zastosowanie ochron osobistych, 

 

 



 

pracodawca ma obowiązek określić poziom 
ryzyka zawodowego, 

zapoznać pracowników z zagrożeniami  

   i poziomem ryzyka, 

zapewnić i udostępnić karty charakterystyki 
substancji niebezpiecznych, 

prowadzić właściwe szkolenia. 

 



Pracodawca ma szczególny obowiązek: 

utrzymywać w pełnej sprawności urządzenia 
eliminujące i ograniczające zagrożenie 
czynnikami szkodliwymi na stan zdrowia 
pracowników w ich miejscu pracy oraz 
urządzenia do kontroli pomiarów tych 
czynników, 

przeprowadzać badania i pomiary czynników 
szkodliwych dla zdrowia, na własny koszt, 

rejestrować i przechowywać wyniki badań, 
pomiarów czynników szkodliwych oraz 
udostępniać je pracownikom. 

 



   Artykuł 227. Kodeksu pracy nałożył na 

pracodawcę obowiązki związane                         

z dokonywaniem pomiarów występujących        

w miejscu pracy czynników szkodliwych dla 

zdrowia (w tym rakotwórczych)  

Dla czynników szkodliwych, występujących                     

w środowisku pracy, określono dopuszczalne 

stężenie i natężenie w zależności od ich 

wielkości i czasu działania na pracownika. 
     Dz. U.z.2002r. Nr 217 poz. 1833 z późn. zm. 

     Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 

2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników 

szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.  



W   Centralnej Sterylizatorni 

obniżenie poziomu ryzyka możemy uzyskać poprzez: 

konteneryzację transportu skażonego instrumentarium, 

mechanizację transportu wewnętrznego (kontenerów, 

transporterów rolkowych), 

obniżenie temperatur przez stosowanie wydajnych 

systemów wentylacyjnych lub klimatyzacyjnych. 

system centralnego dozowania środków 

dezynfekcyjnych. 



Ograniczenie wpływu czynników 

niebezpiecznych i szkodliwych można  

uzyskać dzięki zastosowaniu 

ochron osobistych, przestrzegając: 

w zależności od istniejących zagrożeń, 

właściwego doboru i stosowania ochron 

osobistych, 

odpowiedniej konserwacji i przechowywania 

ochron osobistych. 

 

 



 

 

Istotnym elementem  są szkolenia na których 

pracodawca powinien informować                 

o zagrożeniach i potencjalnych skutkach nie 

stosowania ochron osobistych na stanowisku 

pracy.  Poznanie zasad wykonywania pracy                    

w sposób bezpieczny dla siebie i innych 

osób, postępowania w sytuacjach awaryjnych 

oraz udzielenia pomocy osobie, która uległa 

wypadkowi. 

 

    

 



 

Szkolenie wstępne – instruktaż stanowiskowy  
obowiązkowo przejść musi każdy pracownik 
Centralnej Sterylizatornii, zatrudnienie którego 
równoznaczne jest z narażeniem na działanie 
czynnika niebezpiecznego dla zdrowia.    
Zasadą jest przeprowadzenie tego szkolenia 
przed dopuszczeniem pracownika do 
wykonywania pracy, lub w przypadku 
wprowadzenia zmian technologicznych na 
stanowisku pracy. 

 



Środki ochrony indywidualnej 

Środki ochrony indywidualnej powinny 

zapewnić  wysoki poziom ochrony a także 

zmniejszyć narażenie personelu  na 

krwiopochodne czynniki infekcyjne 

przenoszone przez krew i płyny ustrojowe, 

substancje chemiczne.  

 



 

 

Do ochrony pracowników przed czynnikami 

szkodliwymi zalecane jest stosowanie:  

 sprzętu ochrony układu 

oddechowego, 

sprzętu ochrony oczu    

i twarzy, 

odzieży ochronnej, 

rękawic ochronnych, 

obuwia ochronnego, 

 



Sprzęt ochrony układu oddechowego 

 

 Przyłbice 

 Maski ochronne  

 Sprzęt specjalistyczny 

 izolujący drogi oddechowe. 
 

 



Sprzęt ochrony oczu i twarzy 

 

Sprzęt ten powinien spełniać wymagania dotyczące 
ochrony przed czynnikami w postaci: kropel lub 
rozbryzgów cieczy, pyłów oraz gazów. Dodatkowo 
gogle oraz osłony twarzy powinny spełniać 
wymagania dotyczące odporności na działanie 
środków dezynfekcyjnych, a ich konstrukcja 
powinna być pozbawiona elementów 
umożliwiających gromadzenie się aerozoli 
biologicznych.  
 



Osłony twarzy powinny być 

wyposażone w dużą 

panoramiczną szybkę, 

stanowiącą skuteczną 

barierę, uniemożliwiającą 

kontakt cieczy z twarzą 

pracownika. Dodatkowo 

mogą być one wyposażone 

w tzw. naczółek 

zapewniający ochronę 

również z góry.  

 



 okulary 

gogle 

przyłbice 

czepek ochronny 

 

 



Odzież ochronna 

 

 

Fartuch 

ochronny 
     przód fartucha i części 

rękawów od mankietu do 

wysokości powyżej łokcia 

ze wstawką nieprzemakalną 

 

 



Fartuch ochronny: 

zapobiega przedostawaniu 

czynników infekcyjnych do 

skóry, która może być 

uszkodzona,  

chroni przed działaniem 

par, cieczy, gazów             

i drobnych cząstek stałych, 

 chroni przed działaniem   

strumienia cieczy. 
 

 



Obuwie ochronne 

     jest wykonane z tworzyw 
sztucznych bądź z gumy.  

     Ze względów medycznych 
obuwie powinno 
odpowiadać normom 
higienicznym, aby mogło 
być poddawane 
rutynowemu codziennemu 
myciu ręcznemu lub 
termicznemu w maszynie 
myjąco-dezynfekującej        
i mogło być 
dezynfekowane.  

 



Obuwie ochronne 

    Ze względów 

bezpieczeństwa pracy 

obuwie powinno być 

antyelektrostatyczne     

i mieć zabezpieczenie 

przed poślizgiem. 

Powinno także być 

wygodne i stabilne.  

 

 



Rękawice ochronne 

    ważne jest, aby rękawica 
nie tylko zapewniała 
ochronę przed 
mikroorganizmami, czy 
też czynnikami 
chemicznymi, ale była 
jednocześnie odporna na 
zużycie w wyniku 
działania czynników 
mechanicznych, co 
zwiększy również jej 
trwałość.  

 



     rękawice należy zdjąć po 

zakończonej pracy, oraz 

zmienić natychmiast po 

stwierdzeniu ich uszkodzenia, 

 

 

  



Do ochrony przed 

hałasem możemy 

używać zatyczek do 

uszu lub słuchawek 

 



    

   Na stanowisku pracy w narażeniu na działanie 

czynnika szkodliwego zabronione jest 

spożywanie posiłków, 

palenie tytoniu, 

wdychanie opar 

nie używanie ochron osobistych 

 



 

PYTANIA? 

 

               

                          DZIĘKUJE   ZA UWAGĘ 


