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1. Cel: 

Określenie zasad bezpiecznego postępowania przy pracy z ostrymi narzędziami, zasad 

postępowania po ekspozycji na krew i IPIM oraz zmniejszenia ryzyka zakażeń szpitalnych . 

2. Odpowiedzialność 

Niniejsza procedura obowiązuje wszystkich pracowników zatrudnionych w Powiatowym 

Centrum Zdrowia Sp. z o. o. We Lwówku Śląskim na podstawie umowy o pracę oraz 

umowy cywilno – prawnej lub umowy kontraktowej, praktykantów, wolontariuszy, 

stażystów i studentów. 

3. Definicje i wyjaśnienia pojęć 

HIV – ludzki wirus niedoboru odporności 

HBV – wirus zapalenia wątroby typu B 

HCV – wirus zapalenia wątroby typu C 

krew -  krew ludzka, składnik krwi ludzkiej, produkty krwiopochodne 

IPIM – inny potencjalnie infekcyjny materiał ( płyby ustrojowe, nasienie, wydzielina 

pochwowa, płyn mózgowo – rdzeniowy, otrzewnowy, owodniowy, mleko kobiece, ślina i 

inne płyny, które w sposób widoczny są skażone krwią, hodowle tkankowe zawierające 

HIV, HBV, HCV oraz inne płyny zawierające te wirusy) 

Osoba eksponowana – osoba narażona na zakażenie w wyniku kontaktu z krwią lub IPIM 

Ekspozycja – kontakt z krwią lub IPIM poprzez skórę, oko, jamę ustną lub inną błonę 

śluzową 

Ostre narzędzie – należy przez to rozumieć wyroby medyczne służące do cięcia, kłucia 

oraz mogące spowodować zranienie lub przeniesienie zakażenia. 

Rodzaje ekspozycji 

I.   Ekspozycje nie wymagające szczegółowego postępowania 

A.   Ekspozycja skóry nieuszkodzonej 

B.    Ekspozycja wątpliwa 

• śródskórne ( powierzchniowe) skaleczenie igłą nieskażoną krwią lub IPIM, 

• powierzchniowa rana bez następowego widocznego krwawienia, wywołana przez 
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narzędzie uznane za nieskażone krwią lub IPIM, 

• wcześniej nabyte skaleczenie lub rana skażona płynem ustrojowym innym niż krew 

lub IPIM, a nie zawierająca śladu krwi ( np. moczu) 

II.  Ekspozycje wymagające postępowania poekspozycyjnego i obserwacji 

poekspozycyjnej 

A. Ekspozycja prawdopodobna 

• śródskórne ( powierzchowne) igłą skażoną krwią lub IPIM, 

• powierzchowna rana bez następowego widocznego krwawienia wywołana przez 

narzędzie skażone krwią lub IPIM, 

• wcześniej nabyte skaleczenie lub rana skażona krwią lub IPIM, 

• kontakt śluzówek lub spojówek z krwią lub IPIM. 

B.    Ekspozycja ewidentna 

• uszkodzenie przenikające igłą skażoną krwią lub IPIM, 

• wstrzyknięcie krwi poniżej 1 ml 

• skaleczenie lub podobna rana z następowym krwawieniem wywołana przez 

narzędzie w sposób widoczny zanieczyszczony krwią lub IPIM 

UWAGA !!! 

• mocz, kał, ślina, plwocina, wymiociny, wydzielina z nosa, pot i łzy ( jeżeli nie 

zawierają domieszek krwi lub IPIM )  nie są zakaźne ! 

• Kontakt z nimi nie wymaga profilaktyki poekspozycyjnej ! 

4. Organizacja prac związanych z narażeniem na zranienie ostrymi  narzędziami 

W celu przeciwdziałania zranieniom pracowników ostrymi narzędziami, wprowadza się 

wymienione poniżej środki ostrożności do wdrożenia na wszystkich stanowiskach pracy . 

A.  Każdy pracownik zobowiązany jest do: 

• bezpiecznego używania ostrych narzędzi z użyciem odpowiednich do rodzaju i 

stopnia narażenia środków ochrony indywidualnej przy udzielaniu świadczeń 

zdrowotnych, zachowując szczególną ostrożność, zgodnie z obowiązującymi w 

Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. we Lwówku Śląskim przepisami, 
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zarządzeniami, instrukcjami i zaleceniami producenta sprzętu medycznego, oraz 

dobrymi praktykami chirurgicznymi i pielęgniarskimi. 

• W przypadku kontaktu z odpadami medycznymi, stosowania się do obowiązującej    

,, Procedury postępowania z odpadami medycznymi" 

5. Postępowanie po ekspozycji na krew lub inny potencjalnie infekcyjny materiał 

(IPIM) 

Ekspozycja przeskórna Zachlapanie śluzówek 

• Umyć skórę eksponowanej części 

ciała wodą z mydłem. Nie należy 

używać wody zimnej lub bardzo 

zimnej, gdyż spowoduje to 

obkurczenie naczyń krwionośnych i 

utrudni wpływ krwi, 

• Nie należy tamować wypływu krwi, 

ani też wyciskać krwi z rany. Należy 

pozwolić na jej swobodny wypływ. 

• Ranę po podjęciu w/w działań należy 

zabezpieczyć wodoodpornym 

opatrunkiem. 

• Przepłukać kilkakrotnie wodą lub solą 

fizjologiczną. Nie stosować alkoholu 

i innych środków dezynfekcyjnych. 

 

Zgłosić fakt ekspozycji przełożonemu 

 

Zabezpieczyć do badań serologicznych próbki krwi od źródła zakażenia i od osoby 

eksponowanej. Jeśli osoba będąca źródłem ekspozycji jest przytomna, powinna wyrazić 

ustną zgodę na badania (co należy odnotować w dokumentacji medycznej). W przypadku, 

gdy źródłem ekspozycji jest osoba nieletnia poniżej 16 r.ż. zgodę na badania wyrażają 

opiekunowie prawni, a w wieku 16- 18 lat – opiekunowie prawni i badany. W przypadku 
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odmowy przez pacjenta źródłowego wykonania badań – należy potraktować go jak 

potencjalnego zakażonego HIV, HBV i HCV. 

 

 6.  W przypadku ekspozycji prawdopodobnej lub ewidentnej u osoby eksponowanej 

w dniu ekspozycji  należy pobrać krew na oznaczenie: 

• poziomu przeciwciał anty HBS u osób szczepionych 

• antygenu HBS u osób nie szczepionych 

• poziomu przeciwciał anty HCV 

• przeciwciała anty HIV 

 

W celu wykluczenia zakażenia podczas ekspozycji należy badania powtarzać po 6 

tygodniach, 3 miesiącach i 6 miesiącach. 

 

 7. W przypadku ekspozycji prawdopodobnej lub ewidentnej u pacjenta będącego 

powodem ekspozycji w dniu ekspozycji należy pobrać krew na oznaczenie: 

• poziomu przeciwciał anty HCV 

• antygenu HBS 

• przeciwciała anty HIV 

 

8. Zapobieganie zakażeniom poekspozycyjnym HBV 

• postępowanie poekspozycyjne jest uzależnione od wyniku badania antygenu HBS u 

osoby, która była źródłem zakażenia: 

- wynik dodatni – przeprowadzamy działanie wyszczególnione w niższej tabeli 

- wynik ujemny – nie podejmujemy działania 
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Osoba eksponowana Swoista immunoglobulina 

anty Hbs 

Szczepionka przeciw WZW t. 

B 

Zakażona HBV Nie Nie 

Nie zakażona HBV , nie 

szczepiona p/WZW B 

 

Tak Tak 

Przeciwciała anty Hbs 

powyżej 10 IU/ml 

Nie Nie 

Przeciwciała anty Hbs 

poniżej 10 IU/ ml 

Tak Tak                                                                                            

 

 3 dawki, schemat 0,1,6 m-cy 

kontrola przeciwciał po 

pełnym cyklu szczepień 

 

 

9. Zapobieganie zakażeniom poekspozycyjnym HCV 

• nie ma specyficznego postepowania, ale leczenie ostrego wirusowego zapalenia 

wątroby typu C jest skuteczne u około 90 % pacjentów. Należy wykonać badanie 

przeciwciał anty HCV po 3 i 6 miesiącach od ekspozycji i oznaczyć aktywność ALT 

co miesiąc przez około 6 miesięcy. 

 

SCHEMAT POSTĘPOWANIA 

Wypełnić ,, Formularz zgłoszenia ekspozycji na krew lub IPIM " , z którym należy udać się 

do lekarza danego oddziału , na którym doszło do ekspozycji, który w razie potrzeby 

konsultuje się z lekarzem chorób zakaźnych w Poradni Profilaktyki HIV we Wrocławiu w 

Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego, ( centrala : (71) 700 30 00  

, dla połączeń komórkowych : 495 595 500 , poniedziałek 13:00 -17:00 , wtorek - piątek 

9:00 -13:00 , lub Izba Zakaźna 71 395 75 20 ; 71 395 76 22  czy Informacja Chorób 

Zakaźnych 71 395 76 29 – czynne całą dobę ), 

następnie lekarz oddziału na którym doszło do ekspozycji wypełnia Kartę zgłoszenia 

ekspozycji i jest odpowiedzialny za ustalenie ryzyka zakażenia oraz ew. wdrożenie 
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swoistego, dalszego postępowania poekspozycyjnego. 

 

• Jeżeli wyniki badań pacjenta będącego powodem ekspozycji są ujemne, lekarz 

decyduje o dalszym postępowaniu w zależności od rodzaju ekspozycji 

 

• STOSOWANIE  LEKÓW ANTYRETROWIRUSOWYCH POWINNO 

ROZPOCZĄĆ SIĘ JAK NAJSZYBCIEJ, OPTYMALNIE W CIĄGU 1-2 

GODZIN PO EKSPOZYCJI ( NAJPÓŹNIEJ 48 -72) 

• Do czasu wykluczenia zakażenia HIV osoba, która uległa ekspozycji powinna ; 

- zachować wstrzemięźliwość seksualną lub przestrzegać zasad bezpiecznego seksu   ( m.in. 

stosować prezerwatywy), 

- nie zachodzić w ciążę 

- wstrzymać się od oddawania krwi, plazmy, nasienia, tkanek 

 

• Jeżeli pacjent będący powodem ekspozycji jest zakażony HCV u ossoby 

eksponowanej należy oznaczyć : 

- poziom przeciwciał anty HCV w dniu ekspozycji, po 6 tygodniach, 3 i  6 miesiącach 

- aktywność aminotransferez ( ALAT) po 3 miesiącach 

 

• Każda ekspozycja zawodowa powinna być oceniona przez lekarza chorób 

zakaźnych. Konsultacja: Poradnia Profilaktryki HIV, Wrocław, ul. Koszarowa 

5, tel. 071-32-61-325 , decyduje o tym lekarz wypełniający Kartę zgłoszenia 

ekspozycji zawodowej oraz  o wizycie osoby eksponowanej w Poradni profilaktyki 

HIV i AIDS we Wrocławiu. 

•  informuje pielęgniarkę oddziałową / koordynującą o konieczności zapewnienia 

zastępstwa na oddziale. 

• Transport osoby eksponowanej do poradni profilaktycznej powinien nastapić 
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niezwłocznie po ekspozycji. 

• Transport zapewnia pracodawca 

 

8. Dalsze postępowanie 

• osoba eksponowana jest odpowiedzialna za zgłoszenie ekspozycji zgodnie z 

procedurą i przestrzeganie terminów badań. W celu otrzymania skierowania na 

badanie udaje się  do Ordynatora / lekarza oddziału , na którym doszło do ekspozycji 

, który jest odpowiedzialny za wystawienie skierowania na badanie dla osoby 

eksponowanej z jego oddziału, 

• ekspozycję należy zgłosić pielęgniarce oddziałowej / koordynującej, pielęgniarce 

epidemiologicznej oraz ordynatorowi oddziału lub lekarzowi dyżurnemu, do których 

obowiązków należy poświadczenie danych osoby narażonej, statusu pacjenta oraz 

okoliczności wypadku w Karcie zgłoszenia ekspozycji zawodowej. 

• Po wypełnieniu Karty zgłoszenia ekspozycji zawodowej osoba eksponowana 

niezwłocznie dostarcza ją do Pielęgniarki epidemiologicznej,  która rejestruje 

ekspozycję i przekazuje informację Specjaliście ds BHP oraz Prezesowi Spółki, co 

stanowi podstawę do prawidłowego rozliczenia wszystkich świadczeń związanych z 

postępowaniem poekspozycyjnym. 

• Specjalista ds BHP wszczyna postępowanie powypadkowe, 

• pielęgniarka epidemiologiczna przekazuje osobie eksponowanej wypisane 

skierowania na dalsze badania labolatoryjne 

• osoba eksponowana jest zobowiązana do dostarczenia wyników badań  Piel. 

Epidemiologicznej niezwłocznie po ich wykonaniu, 

• pielęgniarka epidemiologiczna jest uprawniona do monitorowania postępowania 

poekspozycyjnego i nadzoru nad przestrzeganiem procedury. 

 

9. Obowiązki lekarza wypełniającego kartę zgłoszenia ekspozycji 

• uzupełnienie Karty zgłoszenia ekspozycji zawodowej, przeprowadzenie wywiadu 
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dotyczącego okoliczności zdarzenia, 

• ustalenie wstępnego postępowania poekspozycyjnego na podstawie szacunkowego 

ryzyka ekspozycji, konsultacja z lekarzem chorób zakaźnych, 

• Utalenie daty konsultacji  u lekarza chorób zakaźnych 

• wypisanie skierowania na transport i do Poradni Profilaktyki HIV i AIDS przy 

Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Chorób Infekcyjnych ul. Koszarowa 5 we 

Wrocławiu. 

• Postępowanie po ekspozycji jak i konsultacje telefoniczne, lekarz dokumentuje w 

Karcie zgłoszenia ekspozycji zawodowej. 

 

Podstawa prawna 

• Ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi z dnia 5 

grudnia 2008 r ( Dz.U. z dnia 18 stycznia 2018 r. Poz. 151) 

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2013 r. W sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na 

zranienie ostrymi narzędziami uzywanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych ( 

Dz. U. Z 2013 r. Poz. 696) 

 

Bibliografia 

• Rekomendacje Polskie Towarzystwo Naukowe AIDS 2016 

• http://www.programyzdrowotne.pl 

• www.aids.gov.pl 

 

 

Załącznik nr 1 

Wypełnia osoba eksponowana 

 

Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. we Formularz zgłoszeniowy ekspozycji 

http://www.programyzdrowotne.pl/
http://www.aids.gov.pl/
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Lwówku Śl. zawodowej na krew lub inny potencjalnie 

infekcyjny materiał 

1. Nazwisko i imię osoby eksponowanej .............................................................................. 

 

2. Czas ekspozycji       ......................................   3.  Miejsce zdzraenia................................. 

                                      dzień  miesiąc rok  godz 

 

4. Stanowisko / zawód osoby eksponowanej ........................5. Miejsce.................... 

 

 pracy ......................... 

 

6. Typ ekspozycji 

 

• ekspozycja wątpliwa 

•  śródskórna, powierzchowna ( prawdopodobna)      

• ewidentna 

 

7. Narzędzie / sprzęt będące przyczyną przerwania ciągłości tkanek 

 

• igła ze światłem 

• igła bez światła 

• inne ostre narzędzie ( podać jakie).................................................. 

• inny materiał( podać jaki).................................................. 

 

8. Eksponowana część ciała........................................................................ 

 

9. Czynność, w czasie której doszło do ekspozycji......................................... 

 

10. Opis zdzraenia.................................................................................................. 

 

.................................................................................................................................... 

 

....................................................................................................................................... 

 

 

11. Głębokość zranienia 

• rana powierzchowna ( np. Otarcie naskórka) 

• rana głęboka z krwawieniem lub bez krwawienia( podac jaka).................................. 

• nie dotyczy ( ekspozycja błon śluzowych ) 

 

12. Czy narzędzie było zauważalnie zanieczyszczone krwią 
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• tak 

• nie 

• nie wiadomo 

• nie dotyczy ( np. Ekspozycja błon śluzowych) 

13. Podjęte przez pracownika działania nieswoiste ................................................................ 

 

............................................................................................................................................. 

14. Wczasie ekspozycji osoba eksponowana miała na sobie 

 

• rękawiczki 

• okulary ochronne / gogle 

• osłonę na twarz 

• fartuch ochronny 

• maskę jednorazowego użytku 

• inne 

15. Osoba będąca powodem ekspozycji znana 

 

• tak 

• nie 

16. Imię, nazwisko osoby będącej powodem ekspozycji ................................................. 

 

 PESEL .................................. Nr historii choroby ............................Oddział / komórka 

 

 organizacyjna .............................................................. 

 

17. Świadkowie zdarzenia 

 

lp. Nazwisko i imię Stanowisko Czytelny podpis Data 

     

     

 

 

 

18. Uwagi 

 

        Data....................................          Podpis osoby eksponowanej ................................. 

 

 

Wypełnia lekarz 
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Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. we 

Lwówku Śl. 

Formularz zgłoszeniowy ekspozycji 

zawodowej na krew lub inny potencjalnie 

infekcyjny materiał 

14. Wyniki badań pacjenta będącego powodem ekspozycji : 

 

•    badanie wykonano                   badanie nie wykonano                       Data 

 
• WZW B     antygen Hbs ( +)                         antygen Hbs ( -)                ....................... 

 

• WZW C    p/ciała anty HCV (+)                    p/ciała anty HCV (-)       ........................ 

 

• HIV          p/ciała anty HIV (+)                     p/ciała anty HIV (-)          ........................ 

 

15. Osoba eksponowana szczepiona przeciw WZW B 

 

• nie       

• tak wg schematu   ....................liczba dawek  ............................ 

• do 36 miesięcy od zakończonego szczepienia 

• ponad 36 miesięcy od zakończonego szczepienia 

 

16. Badanie na pozim przecieciał anty HBS  u osoby eksponowanej w dniu ekspozycji 

 

• badanie wykonano 

•  badanie nie wykonano 

• osoba nie wyraziła zgody na badanie 

 

17. Badanie na obecność  p/ciał anty HIV u osoby eksponowanej w dniu ekspozycji 

 

• badanie wykonano 

• badanie nie wykonano 

• osoba nie wyraziła zgody na badanie 

 

18. Badanie na obecność p/ciał anty HCV u osoby eksponowanej w dniu ekspozycji 

 

• badanie wykonano 

• badanie nie wykonano 

• osoba nie wyraziła zgody na badanie 

 

19. Wdrożono dalsze swoiste postępowanie poekspozycyjne 

 

• szczepienie p/WZW B                   tak                      nie                   nie dotyczy 

• immunoglobulina anty HBV          tak                      nie                   nie dotyczy 
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• leki antyretrowirusowe                    tak                      nie                   nie dotyczy 

 

• inne  ........................................................................................................................... 

 

20. Zalecenia dalszego postępowania poekspozycyjnego 

 

• tak 

• nie 

• Rodzaj ...................................................................................................... 

 

    

Data ............................                                  Pieczęć i podpis lekarza................................ 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POTWIERDZENIE ZAPOZNANIA SIĘ PRACOWBIKÓW Z PROCEDURĄ 
(odpowiedzialny kierownik komórki organizacyjnej) 

 

L.p. Data Nazwisko i imię Stanowisko Oddział Podpis 
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