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Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiegow sprawie 

zapobiegania ekspozycji na czynniki biologiczne 

wśród personelu pielęgniarskiego  

 

Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie reprezentuje ponad 5000 pielęgniarek i jest niezależnym głosem 

zawodu 

Misją PTP jest promocja interesów, statusu oraz praktyki profesji pielęgniarskiej w UE. 

Zranienia spowodowane zakłuciem oraz innym ostrym sprzętem medycznym oraz potencjalne 

ryzyko zakażenia ciężkimi chorobami stanowią główny problem leczniczy oraz bezpieczeństwa 

zdrowotnego pracowników ochrony zdrowia w całej UE. 

Ryzyko ostrych zranień może być znaczącym czynnikiem wpływającym na rozwój zawodowy oraz  

dystress, choroby oraz absencję spowodowaną zranieniami wynikającymi z nieodpowiedniego 

zabezpieczenia personelu w wysokiej jakości sprzęt oraz obecnie występującym niedoborem  

zasobów ludzkich w profesjach medycznych. Brak zasobów ludzkich powoduje, że czynności 

medyczne wykonywane w sposób szybki, choć poprawny, narażone są na ryzyko błędu skutkujący 

występowaniem ryzyka zakażenia tak pacjenta jak i personelu medycznego w tym przede wszystkich 

grupy pielęgniarskiej – najczęściej wykonującej czynności związane z ww. zagrożeniem. 

Zranienia ostrymi przedmiotami najczęściej dotyczą pielęgniarek. Lecz także inni pracownicy 

ochrony zdrowia jak i  personelu pomocniczego  jak personel sprzątający, który także jest zagrożony 

zranieniami. 

Dodatkowo sprzęt medyczny, zwłaszcza igły są najczęściej używanym sprzętem służącym  do 

samookaleczenia poza ochroną zdrowia, w medycynie konwencjonalnej jak i niekonwencjonalnej, a 

co kreuje dodatkowe niebezpieczeństwo dla ogółu społeczeństwa w każdym średnim szpitalu.  

Tło: 

Porozumienia EPSU i HOSPEEM podpisane 9 czerwca 2009 r. nakłada na kraje członkowskie 

wdrożenie odpowiedniego postępowania zabezpieczającego personel przed narażeniem na czynniki 

biologiczne. 

Według danych z Eucomed każdego roku dochodzi do 12-30 zakłuć na 100 łóżek szpitalnych. Oznacza to 

jednak, że od 60-80 % incydentów nie jest zgłaszanych. 

Jeżeli dojdzie do zranienia zakażoną igłą to ryzyko transmisji infekcji wynosi 1/30 pracowników, 

którzy mogą ulec zakażeniu Hepatitis B, 1/30 Hepatitis C oraz 1/300 HIV. 

Ponadto: 

 1 mln przypadkowych zakłuć rocznie  w krajach UE, 

 236 tys. w USA 

 100 tys. w Wielkiej Brytanii; 

 50 000 to sytuacje, w których dochodzi do zakażeń 
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 4,1 mln pacjentów w UE cierpi z powodu infekcji związanych z kontaktem z ochroną zdrowia 

W LATACH 2010 – 2015 SPODZIEWANY JEST WZROST ZACHOROWAŃ o  200%  

Koszty leczenia  infekcji wywołanej zakażeniem krwi w wyniku zranienia to 1mln $, gdy brak 

infekcji 3000$, natomiast profilaktyka  tylko  0,28 $ 

Może to stanowić znaczącą przyczynę problemów natury  psychicznej wynikających z przedłużającej 

się procedury diagnostycznej, która musi być przeprowadzona w związku z oceną występowania  

chorób o poważnych konsekwencjach dla personelu pielęgniarskiego. 

Wzywamy instytucje w Polsce do zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom ochrony zdrowia oraz 

wdrożenia Dyrektywy 2000/54/UE, które przede wszystkim obejmie: 

 lepszą informację i edukację pracowników ochrony zdrowia w związku z ryzykiem ekspozycji, 

metodami prewencji i efektywnego zgłaszania incydentów, 

 bezpieczną praktykę pracowników, zabezpieczoną efektywną pomocą w przypadku zranień, 

 „Bezpieczną Technologię Wkłuć” zwłaszcza w przypadku ryzyka procedur medycznych, 

 Wykorzystanie sprzętu zabezpieczającego przed zakłuciami jak np. kaniula do żył obwodowych 

typu np. Safety. 

Wzywamy organizacje pielęgniarskie do podjęcia wspólnych działań w sprawie. 
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