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Rozporządzenie Ministra Zdrowia   
z dn. 6 czerwca 2013r ; 
W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
przy wykonywaniu prac związanych                              
z narażeniem na zranienie ostrymi 
narzędziami używanymi przy udzielaniu 
świadczeń zdrowotnych 
 

Dz. U. z dn. 19 czerwca 2013r, poz 969 



Polska 
37000- szacunkowa 
liczba zakłuć ostrymi 
narzędziami medycznymi 

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



* zapewnienie możliwie najbezpieczniejszego środowiska 

pracy 

* zapobieganie zranieniom pracowników wskutek stosowania 

wszelkich ostrych narzędzi 

* ochrona pracowników narażonych 

* przyjęcie zintegrowanego  podejścia w formułowaniu polityki 

w odniesieniu  do oceny ryzyka  

 

  

 

Główne cele rozporządzenia  



Ostre narzędzie  
 
To wyrób medyczny służący do cięcia, 
kłucia oraz mogący spowodować  
zranienie i w efekcie przeniesienie 
zakażenia.  
   
Jako ostre przedmioty powinny być traktowane  
również te wyroby medyczne, które przy swoim 
zwykłym użytkowaniu mogą nieść zagrożenia 
zranienia np. ampułki szklane przy ich otwieraniu. 



Zranienie ostrym narzędziem 
 
Traktowane jest jako wypadek przy  
pracy 
- tzn. nagłe zdarzenie wywołane  
przyczyną zewnętrzną powodującą uraz  
albo śmierć, które wystąpiło w związku   
z pracą.  
 
 



Kogo obowiązuje 
rozporządzenie? 

 osoby zatrudnione   na podstawie umów cywilno-
prawnych 

 
 zatrudnieni  za pośrednictwem agencji pracy  

czasowej 
 
  będącymi stażystami, praktykantami, uczniami  
i słuchaczami szkół,  doktorantami oraz studentami 
 uczelni medycznych, jak również wolontariuszy 



A co z osobami wykonującymi  zawód 
medyczny w formie indywidualnej 
praktyki zawodowej ? 

                     

A co z osobami zatrudnionymi w firmach  
zewnętrznych współdziałających nie 
należących do sektora opieki zdrowotnej ? 
 



 I ETAP - Ocena ryzyka  
 
Opis ocenianego stanowiska pracy zawierający: 
 Wykonywane zadania 
 Niebezpieczne, szkodliwe czynniki 
 Środki ochrony indywidualnej 
 Wykaz osób zatrudnionych 
 
Wyniki oceny ryzyka dla czynników środowiskowych 
oraz środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko 
 
Datę przeprowadzonej oceny i podpis osoby 
dokonującej oceny 
 

 



Pracodawca ma obowiązek : 
 
1. Prowadzić rejestr prac  narażających pracowników  
na działanie szkodliwego czynnika biologicznego.   
 

                                     Dz. U. nr 81, poz.  716 z późn. zm. 
 
 

2. Prowadzić wykaz zranień ostrymi narzędziami 
Dz. U. z dn. 19 czerwca 2013r, poz 969 

 
 



Kolejny nr 
zdarzenia 
w roku 

Data 
zdarzenia 

Jednostka 
organizacyjna 
podmiotu 
wykonującego 
działalność leczniczą 

Rodzaj i model 
narzędzia, 
które 
spowodowało 
zranienie 

Rodzaj procedury 
medycznej oraz 
czynność w 
trakcie której 
doszło do 
zranienia 

Inne informacje 
w trakcie 
postępowania 
przy ustalaniu 
okoliczności i 
przyczyn 
zranienia ostrym 
narzędziem 

1  
 

2  
 

3  
 



3. Prowadzić edukacje z zakresu BHP wśród osób 
zatrudnionych w placówkach ochrony zdrowia.  
 

Dz.U. z 2004r nr 180 poz 1860 z późn. zm. 
 

4. Zabezpieczyć pracownika w środki ochrony 
indywidualnych. 

Dz.U. z 2003r nr 169 poz. 6650 
 
5. Sporządzić i przedstawić pracownikom raport                 
o zaistniałych sytuacjach zranień   w placówce za  
okres 6 miesięcy. 

Dz. U. z dn. 19 czerwca 2013r, poz 969 
 



7. Przedstawić wykaz narzędzi ostrych używanych w 
placówce medycznej wraz ze skazaniem  rozwiązań 
BEZPIECZNYCH. 

Dz. U. z dn. 19 czerwca 2013r, poz 969 
 
 

8. Opracować i wdrożyć procedury postępowania  
podczas  procedur z zastosowaniem ostrych narzędzi. 
 

Dz. U. z dn. 19 czerwca 2013r, poz 969 
 
 
 



Inspektor  
BHP 

Piel. Epide- 
miologiczna 

Dział  
Zaopatrzenia 

Kierownicy  
Jednostek 

Dyrektor 

Zespół  
ds. Zakażeń 

Lekarz  
zakładowy  Dział  

Jakości 



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 

 

 



Dziękuje za uwagę 


