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Polska 
37000- szacunkowa 
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narzędziami medycznymi 

60% ekspozycje wśród  
pielęgniarek 
36% głównie na salach chorych 
29% w gabinetach zabiegowych 

Dr hab. N. med. Maria Gańczak 



  

 Nie każde zdarzenie zranienia jest zgłaszane bo : 

 

 - niska świadomość zagrożeń wynikających z 
faktu ekspozycji zawodowej 

- obawa przed podważeniem kompentencji przez 
przełożonego 

- przeciążenie pracą ( presja czasu ) 

 



• zapewnienie bezpiecznego środowiska pracy 

• zapobieganie zranieniom pracowników wskutek 
stosowania ostrych narzędzi  

• ochrona pracowników narażonych na zranienia 

• ocena ryzyka zranienia i zapobieganiu ryzyku 
zranienia 



 
• pielęgniarki i położne, lekarze zabiegowi 
• pracownicy stacji dializ,  
• laboranci,  
• pracownicy służb ratowniczych,  
• osoby sprzątające w placówkach służby zdrowia,  
• stomatolodzy,  
• kosmetyczki,  
• pracownicy prosektoriów.  
 



Ekspozycje na materiał biologiczny można podzielić 
na te, 
 
 które nie wymagają szczególnego postępowania 
(ekspozycja skóry nieuszkodzonej, ekspozycja 
wątpliwa – śródskórne lub powierzchowne 
skaleczenie igłą uznaną za nieskażoną, 
powierzchowna rana bez widocznego krwawienia 
wywołana przez narzędzie uznane za nieskażone) 



i wymagające postępowania ekspozycyjnego wraz 
z obserwacją poekspozycyjną.  

 
• powierzchowna rana bez widocznego 
krwawienia, ale powstała na skutek zranienia 
skażonym narzędziem, 
• kontakt błon śluzowych, spojówek z materiałem 
biologicznym, 
• wcześniej nabyte skaleczenie bądź rana, która 
miała kontakt z krwią lub płynem ustrojowym, 
• uszkodzenie przenikające skórę skażonym 
narzędziem, 
• skaleczenie z krwawieniem wywołane przez 
skażone narzędzie, 
 

 



Na skutek ekspozycji na krew i płyny 
ustrojowe może dojść do zakażenia 
HBV, HCV, HIV – jako najbardziej 
niebezpiecznych i powszechnych 
zakażeń krwiopochodnych. 



Ostre narzędzie : 
Wyrób medyczny służący do cięcia, kłócia oraz  
mogący spowodować zranienie  i w efekcie przeniesienie 
zakażenia. Jako ostre przedmioty powinny być też 
traktowane również wyroby medyczne , które przy 
swoim zwykłym użytkowaniu mogą nieść zagrożenie 
zranieniem. 



Zranienie ostrym narzędziem traktowane jest  
jako wypadek przy pracy. 
 
 
 
 
 
 
Wypadek w pracy to nagłe zdarzenie wywołane 
przyczyną zewnętrzną , powodujące uraz lub śmierć 



Wszystkie osoby pracujące w sektorze opieki 
zdrowotnej czyli osoby będące  pracownikami w 
rozumieniu przepisów pracy, również osoby 
zatrudnione na umowach cywilno-prawnych, 
zatrudnione za pośrednictwem agencji pracy 
czasowej, będący stażystami, praktykantami, 
uczniami i słuchaczami szkół wyższych, 
doktorantami oraz wolontariuszami 
uczestniczącymi w udzielaniu świadczeń 
zdrowotnych. 



Pracodawca: 

  opracować i wdrożyć procedury bezpiecznego 
postępowania z ostrymi narzędziami 

  eliminować przypadki zbędnego stosowania 
ostrych narzędzi zastępując go bezpiecznym 
sprzętem 

  opracować i wdrożyć procedury stosowania 
ochron indywidualnych 

  analizowanie raportu o bezpieczeństwie i higienie 
pracy sporządzanego co 6 miesięcy 

  weryfikować procedury zgłaszania zranień 

  przeprowadzać ustawiczne szkolenia 
pracowników z zakresu BHP 

  zabezpieczyć dostępność szczepień 
profilaktycznych 

 

 



Obowiązki pracownika : 

  stosować ochrony indywidualne 

  postępować zgodnie z procedurami 

  zgłaszać zdarzenia zranienia jako 

ekspozycję zawodową i wypadek w pracy 

  informować  bezpośredniego przełożonego 

o sytuacjach niebezpiecznych 

 

 



Rejestracja zranień ostrymi narzędziami: 

 

 kolejny nr zdarzenia 

 data zdarzenia 

  jednostka organizacyjna podmiotu 
wykonującego działalność leczniczą 

  rodzaj, model narzędzia które spowodowało 
zranienie 

  rodzaj procedury medycznej w trakcie której 
doszło do zranienia 

  inne informacje postępowania przy ustalaniu 
okoliczności zdarzenia 

 

 
 



Procedury i szkolenia 

 

o Instruktarz stanowiskowy  

 

o Procedura postępowania poeskpozycyjnego 

 

o Procedura zapobiegania zranieniom w 
jednostce 

 

o  Szkolenia kadry pracowników medycznych  
 



Procedura przekazywania skażonych wyrobów medycznych do  
Centralnej Sterylizatorni 



Procedura stosowania ochron indywidualnych w 
Centralnej Sterylizatorni. 









Szkolenia z zakresu BHP w Centralnej Sterylizatorni 



Poszukiwanie alternatywnych rozwiązań dla   
sprzętu medycznego  stwarzającego 
ryzyko zranienia w Centralnej Sterylizatorni 











Dziękuje za uwagę 


