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Data obowiqzywania:

1.1. Celem procedury jest minimalizacja ryzyka zwiqzanego z naraZeniem pracownik6w na dzialanie
czynnik6w biologicznych wystEpuj4cych na wielu stanowiskach pracy.
1.2. Przedmiotem procedury jest zapewnienie ochrony i bezpieczeristwa pracownikom i pacjentom
Szpitala przed narazeniem na dzialanie czynnik6w biologicznych.

2. Terminologia:
2.1. Indywidualne Srodki ochrony przed skaZeniami - Srodki przeznaczone do indywidualnej
ochrony powierzchni ciala ludzkiego oraz dr6g oddechowych i oczu przed skazeniem Srodkami
icznymi.
drobnoustroje kom6rkowe, pasozyty wewnEtrzne, jednostki
bezkomorkowe zdolne do replikacji lub przenoszenia materialu genetycznego, w tym zmodyfikowane
truj qcymi, promien

i

o

tw6rczymi

or az zakazeniem Srodkami biolo g

2.2. Crynnik biologiczny -

genetycznie hodowle kom6rkowe, kt6re mogq byc przyczynqzakaZenia, alergii lub zatrucia.

3. Zakres stosowania procedury:
3.1. Proceduraprzeznaczonajest do stosowania przez wszystkich pracownik6w medycznych Szpitala,
real izuj qcych bezpo Sredni o I ub poSrednio Swiadczenia na rzecz p acjenta.

4. Spos6b postgpowania:
4.1, Ryzyko zwiqzane z naruheniem pracownik6w na dzialanie czynnik6w biologicznych wystqpuje
na wielu stanowiskach pracy, dlatego zasady stosowania uniwersalnych Srodk6w ochrony osobistej
zna i stosuje w codziennej pracy kazdy pracownik Szpitala kontaktuj4cy siq z:
a. pacjentem i jego Srodowiskiem,
b. krwia oraz plynami ustrojo!\ymi i wydzielinami pacjenta: plynem oplucnowym, otrzewnowym,
m6zgowo-rdzeniowym, owodniowym, osierdziowym, maziq stawowq sperm% v'rydzielinq z
pochwy, Slin4

c. tkankami lub narzqdami,
d. wydalinami pacjenta: moczem i kalem.
4.2. Uniwersalne Srodki ochrony osobistej dla personelu medycznego spelniajq podw6jnq rolE:
a. zapobiegajq zaka2eniu i kolonizacj i personelu,
b. zapobiegajq zaka2eniu i kolonizacji pacjenta w wyniku przenoszenia na rEkach personelu
czynnik6w biologicznych od innych chorych,
c. zapobiegajq zakaleniu pacjenta w wyniku przeniesienia czynnik6w biologicznych do tkanek
p acj enta w czasi e wykonywa nia zabie g6w inwazyj nych.

4.3. Materiaiy barierowe, przeznaczone na odzieL ochronnq dla personelu medycznego muszq przede
wszystkim zabezpieczac przed przenikaniem szkodliwych dla zdrowia czynnik6w biologicznych
Dokument nie moze by6 zmieniany lub powielany bez zgody Pelnomocnika ds.
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i osiadaniem ich na sk6rze. Materialy wl6kiennicze przeznaczone na ochronnqodzieZ medycznq np.
na fartuchy operacyjne, powinny charakteryzowa6 siq przede wszystkim odpornoScie na: (l)
przesiqkanie krwi i innych plyn6w ustrojowych oraz (2) przenrkanie drobnoustroj6w przenoszonych
przez te plyny. Obok wykazywania sig wlaSciwoSciami ochronnymi, materialy barierowe powinny
umozliwia6 odprowadzanie ciepla i wilgoci na zewnqtrz w celu zapewnienia komfortu u2ytkowania.

4.4. odzie? ochronna: rEkawice, fartuchy ochronne, maski, okulary, czepki, obuwie
4.4.1. Rgkawice - stosowanie i zalecenia og6lne:
a. przed zaloheniem rgkawic i po ich zdjgciu nalezy zdezynfekowad rpce,
b. rEkawice nale?y zahJada1, wyl4cznie na suche dlonie,
c. rgkawice nalezy nakladai bezpoSrednio przed wykonaniem okreslonych czynnoSci i usuwa6 je
natychmiast po jej zakofczeniu,
d. rpkawice sterylne nalezy stosowad w czasie wykonywania zabiegow aseptycznych - w celu
ochrony pacjenta,
e. rqkawice niesterylne naleZy stosowad w sytuacji, kiedy istnieje ryzyko skazenia sk6ry rqk
drobnoustroj ami obecnymi w materiale biolo gi cznyrn,
f. nie nale?y ulywa(, tej samej pary rEkawic do opieki nad wiEcej niz jednym pacjentem,
g. rEkawicenale?y zmienia(, miEdzy zabiegiem brudnym i czystym u tego samego pacjenta,
h. nale2y wymieniai lub zdejmowa6 rgkawice po kontakt akcie z powierzchnia ska2ona a przed
kontaktem z powierzchnia czystq w Srodowisku pacjenta,
i. rgkawice nale?y zdejmowai zawsze po zakonczeniu pracy przy pacjencie.
Stosowanie rgkawice w zale2noSci od przeznaczenia:
a. rqkawice do badan i zabieg6w
- niesterylne (lateksowe, nitrylowe)
b. rEkawice chirurgiczne - sterylne
c. rgkawice diagnostyczne, niesterylne, do procedur wysokiego ryzyka
d. rEkawice foliowe, np. w przypadku mo2liwoSci kontaktu zmaterralem biologicznym
e. rEkawice gospodarcze
Wszystkie rgkawice, z wyj4tkiem rgkawic gospodarczych s4jednorivowego uzy.tku.
Rgkawice niesterylne - zastosowanie:
a. do wykonywania wszystkich czynnoSci, w czasie kt6rych wystEpuje rl,zyko kontaktu z krwiq lub
innym potencj alni e zakuhnym materialem,
b. w kontakcie z czynrrikami chemicznymi,
c. do badari diagnostyc zny ch, np. rektoskopia,
d. w izolacji kontaktowej.
Rpkawice chirurgiczne-sterylne - zastosowanie:
a. podczas zabieg6w wykonywanych w warunkach aseptycznych
Dokument nie mo2e by6 zmieniany lub powielany bez zgody Pelnomocnika ds.
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b. w czasie

manipr"rlacji sterylnym sprzQtem

Rgkawice diagnostyczne, niesterylne do procedur wysokiego ryryka - zastosowanie:
a. badania lekarskie, czynnoSci terapeutyczne (kontakt z potencjalnie zakrlnvm materialem)
b. toaleta ciala pacjent6w OIT
c. wstqpne mycie endoskop6w
Rgkawice foliowe - zastosowanie:
a. kontrola drurezy pacjent6w OIT
Rgkawice gospodarc ze - zastosowanie :
a. podczas zabieg6w mycia i dekontaminacji powierzchni
b. podczas mycia i czyszczenia aparatury i sprzEtu medycznego
c. do przygotowania roboczych roztwor6w dezynfekcyjnych

Technika zakladania/zdeimowania rekawic diasnostycznvch niesterrlnvch
Rqkawice zalJada siE na czyste umyte lub zdezynfekowane rQce, po dokladnym ich osuszeniu lub
wyschniqciu.

KolejnoSd postgpowania przy zakladaniu rgkawic diagnostycznych
ryzyka
",

y'

-

do procedur wysokiego

-'.---_***,,.,,F

IJ

-v{-*-\l:*,-*
\Y,{/
.ll
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1*%

1. Nalezy wyjqd rgkawicg

2. Trzyma sig jqza

z opakowania.

bgdzie stykala sie ze sk6ra.

czE66, kt6ra

3. Nalezy wlo?yc pierwsz4 rEkg

w przygotowana rekawice.
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4. NastEpniewziq(d*gq

5. Nalezy trzyma(,

rEkawicE.

kt6ra nie bgdzie stykala siq ze
skor4. Rgkawice powinny byc
dokladnie naciagniete na dlonie.

K o lej no56 post€pow an ia przy
t"ffi
;' .
't
t
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zdej

jqza czEic,

mo{aniu rpkawic

6. Ubranymiw rqkawice dlorimi
nie nalezy dotykad powierzchni,
kt6re moglyby je skontaminowai.

diagnosf-v-czn ch

/'

./ >-,/

:

i\

;-"*"-'-/ t\<-*.,
---rq*
u

*r

!, .tl
i1 1
;;L%*#

1. NaleZy chwyci6 rgkawicE

za
2.Drug4 dlori wsuwa sig do Srodka
3.Tak wywinigte na zewnqtrzi
zewngtrznq przy(rodkow4 powie zdejmowanej rgkawicy i zsuwa
zrolowane rgkawice naleiry umiesci6
dloni i zsun46, wywijajqc
poprzez zrolowanie i wywinigcie na w pojemniku z odpadami.
wewngtrzn4 powierzchniq na
zewnqtrz, j ednocze6n ie nasuwaj 4c j 4
zewnEtrz. Nie wolno jej puszczat,.
na trrymanq pierwsz4 rgkawice.

jej

Rgkawice po uZyciu nale?y traktowad jako odpad medyczny niebezpiec'zny zakalny iumieszczac
w pojemniku na odpady z czerwonp workiern.
Nastgpnie nale?y przeprowadzid higieniczne odkaaanie rqkza pomocq Srodk6w do dezynfekcji rq! lub
za pomocewody z mydlem.

Dokument nie moze by6 zmieniany lub powielany bez zgody Pelnomocnika ds. Jako6ci
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Technika zaklad?_nia/zdeimowania rekawic chirurgicznvch
oSd

-

sterylnvch

postep*rr ania prza zakladaniu rgkawic chirurgicznych

-

steryln

/ t"{*l#'W'l!ffij' '*}; ***"-'.

'-'idff
y
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;;"s;"

.\;.

rt:1"

/L*-./-".-.\

#
3

REkawice ubierai na umyte,
dokladnie osuszone dlonie,
zwlaszcza w przestrzeniach
miEdzypalcowych.
i{-

\rt-ili.
^" -Y\:{:
; ./
i"'

,":ffi{4:/
dq=::#^--

Rozszczelni6 kopertq zewnptrznqi wyjqd zapakowane w kopertE
wewnEtrznq rEkawice - najlepiej, gdy ten etap jest wykonywany przez
innq osobE . Trzymajqc w rQce skrzydelka koperty, otworzyd
opakowanie.

*

K,-,

E*.s
d--*-*--*---<;Jr
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Il.fb
1
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b

s

Lew4rEkq przylrzymal
wywiniqty mankiet prawej
rekawicy.

Wyjqd praw4rqkawicq,
wloly(, prawerEkq do
prawei rekawicy.

Praw4 rEkE ubranq w rEkawicE

wlo|yc

w wywiniEcie mankietu lewej rEkawicy.

*A*,4\q

!
o

UnieS jednoczeSnie rEkawicE

do s6ry.

-

\*,
t \".-

I

Trzymajqc w wywinigciu lewej rEkawicy prawqrEkq, wlo2y6 lewq
r9k9 do lewei rgkawicy.
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Praw4rpkqwywin46 do wyprostowania i naci4gnq6 mankiet W wywiniEcie prawej rEkawicy wlo?yt,
lewej rgkawicy na mankiet fartucha.
lewqrEkE ubran4 w rEkawicp.

Wywinqd do wyprostowania

i

naciqgnq6 mankiet prawej
rgkawicy na mankiet

fartucha.

KolejnoSd postgpowania przy zdejmowaniu rgkawic chirurgicznlr;,

- ster.r'ln1,ch

IU.

dloni i czgSciowo naci4gaj4c
calkowicie.

j ar. Zswtq6,

roluj4c czESi zewngtrznqdo Srodka. Nigdy nie zsuwa sig jej
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CzESciowo zrolowanq

i zsuniqtq rEkawicq nale?y chwyci6 za drugq

rqkawicE i postEpowai podobni e jak z poprzedni4.

/.,";,ijti

rH:'"-\ \
h
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i,/ ;

N /t\
"\ ff.,/
r-Tf\H
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-/\

*'r\.\*

";,(.

y,
l;

19

Wywiniqt4 i

-ll{

1

I r{r
20 q#
iowo zsunigt4 rqkawicq naci4ga na tE drugq.

"-"rL-,

i ,I$$_1-'}"
tl
REce poddaje sip higienicznej

dezynfekcji przy uzyciu mydla
biob6jczego lub Srodka do
dezynfekcj i higienicznej r4k.
Rqkawice chirurgiczne skazone materialem biologicznym po uzyciu nale7y traktowai jako odpad
medyczny niebezpieczny zaku\ny i umieszczai w pojemniku na odpady z czerwonym workiem.
4.4.2. Fartuchy ochronne - stosowane s4 w celu:
a. ochrony odzie?y personelu przed kontaminacjq
b. ochrony pacjenta podatnego nazakahenie przed mikroorganizmami, kt6re mogq znajdowai siq na
ubraniu lub ciele personelu
c. utrzymania ubrania personelu w czystoSci i suchoSci
Stosowane obowi4zkowo w sytuacjach:
a. zabieg6w, przy wykonywaniu kt6rych istnieje prawdopodobieristwo rozprySniEcia sig krwi lub
plyn6w ustrojowych
b. mozliwoSci skazeni a odzieLy materialem zakuhny m zaw rcr aj qcym drobnoustroj e

Dokument nie mo2e byc zmieniany lub powielany bez zgody Pelnomocnika ds. JakoSci

(.
.9-

u
6

PROCEDURA

I.'NI}YTRSYT[CI(I

f

tb

"*'
Sta nda

?- Dtrt-E

4/r.c,t"f

rd Akredytacyj ny

CMJ:

SUPITAL KLI}flCU},IY
i$, l.Er,{llu}i{n.**dselltg*
&.f; u tocl"rwtv

Strona

9ztO

Zasady stosowania Srodkriw

ochrony osobistej

WYDANIE nr 1
Data obowiqzywania:

,/o o8- b€
- ryzyko kontaktu z plynami ustrojowymi np. bronchoskopia
Fartuchy sterylne - procedury aseptyczne , np. zalozenie dojscia centralnego
Fartuchy sterylne barierowe - na sali operacyjnej podczas zabieg6w operacyjnych
Fartuchy jednorazowe foliowe. zawiqfywane z tylu - bezpoSredni kontakt z zainfekowanym
materialem i plynami ustrojowymi, np. usuwarrie zawartoSci butli drenazowych, work6w z moczem,
basen6w, ssak6w oraz w sytuacji zabieg6w pielEgnacyjnych lub diagnostycznych zwiqzanych
z ry zykiem masywne go skaZeni a lub zamo czenia o dziety .
Fartuchlz niesterylne

4,4.3. Maski ochronne - stosowane s4 w celu:
a. zapobiegania rozsiewaniu mikroorganizm6w z nosa i jamy ustnej podczas oddychania, rozmowy,
ziew aria, kaszlu, kichania;
b. aby chroni6 osobp noszqce przedwdychaniem mikroorganizm6w rozsiewanychprzezinnych.

I

ZaloZona maska:

rffi

,w

NIEPRAWIDLOWO

PRAWIDI,OWO

Dwuwarstwowa chirurgiczna:
a. podczas wykonywania zabieg6w diagnostycznych, np. endoskopia/bronchoskopia,
b. podczas toalety drzewa oskrzelowego u pacjenta zaintubowanego lub z rurk4tracheotomijn4
c. kontakt z pacjentem zakuZonym,np.z grypq.
Tr6jwarstwowa chirureiczna - na sali operacyjnej podczas zabieg6w operacyjnych.
Z filtrem hepa / P2 / N95 - kontakt z pacjentem prqtkujqcym.

4.4,4. Okulary ochronne/oslony twarzy - stosowane se
kontaktem z aerosolem krwi lub innych plyn6w ustrojowych.

w celu ochrony oczultwarzy przed

- stosowane podczas zabieg6w operacyjnych i innych zabieg6w aseptycznych, np.
zalohenie dojScia centralnego. Ponadto redukujq rozsiewanie wlos6w i zluszczeh nask6rka oraz
ochraniaj q pr zed kontaminacj 4.
4.4,5. Czepki

Dokument nie mo2e byc zmieniany lub powielany bez zgody Pelnomocnika ds. JakoSci
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5. OdpowiedzialnoS6 i uprawnienia:
5.1. Za wdrozenie i nadzor nad stosowaniem procedury w praktyce odpowiadajq bezpoSredni
przeloaeni (kierownicy klinik/dziatr6w, pielEgniarki oddzialowe) jednostek organizacyjnych Szpitala,
w kt6rych realizowane sq Swiadczenia medyczne zwiqzane z naraZeniem pracownik6w na dzialanie
czynnik6w biologicznych.
5.2. Za zapewnienie dostEpnoSci Srodk6w ochrony indywidualnej oraz wyznaczenie miejsca
przechowywania odpowiadajq bezpoSredni przeloleni (kierownicy klinik/dzia16w, pielEgniarki
oddzialowe) jednostek organizacylnych Szpitala, w kt6rych realizowane sq Swiadczenia medyczne
zwiqzane z nar tzeniem prac ownik6w na dzialanie c zynnik6w bi o I o gi c znych.

6. Dokumenty zrviqz ne z procedurQ:
6.1. Akty Prawne:
1. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz nvalczaniu zakazefi i chor1b zakainych u ludzi (Dz. U. Nr 234, poz. 1570 zp62n. zm.)
6.2. Literatura:
1. M. CiuruS: ,,Procedury higieny w plac6wkach ochrony zdrowia" Instytut Problem6w Ochrony
Zdrowia,Warszawa2009

2. M. Fleischer,

B.

Bober- Gheek: ,,Podstawy pielqgniarstwa epidemiologicznego" Centrum
Ksztalcenia Podyplomowe go PielEgniarek i Poloznych, W ar szaw a 2002
3. Heczko P. ,,W6jkowska-Mach J.: Zakuzenia szpitalne. PodrEcznik dla zespol6w kontroli zakuzeh.

PZWL, Warszawa 2009
6.3. Dokumenty: Nie dotyczy.

7. Kontrola przebiegu procedury:

Kontrola procedury

w

ramach obowi4Tujqcych

w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym procedur epidemiolo gicznych.

8. Zalqczniki:
8.1. Zalqcznik nr

I - Potwierdzenie zapoznaria

siE z zasadami stosowania Srodk6w ochrony osobistej
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