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NA TERENIE SZPITALA

§1

Cel procedury:      
Zapobieganie  wypadkom i  urazom oraz  zapewnienie  bezpiecznych warunków osobom
przebywającym oraz zatrudnionym na terenie obiektu Szpitala. 
Procedura dotyczy pracowników, pacjentów oraz petentów. Przedstawia zakres podejmo-
wanych działań celem poprawy bezpieczeństwa oraz ochrony przed zagrożeniami na tere-
nie Szpitala.

§2
Definicje:
Zagrożenie - zjawisko wywołane działaniem sił natury bądź człowieka, które powoduje,
że poczucie bezpieczeństwa maleje bądź zupełnie zanika. 
Identyfikacja zagrożenia - proces rozpoznawania tego, czy zagrożenie istnieje oraz okre-
ślania jego charakterystyk.
Zapobieganie - wszystkie podejmowane czynności lub stosowane środki (a także plano-
wane) na każdym etapie działalności  na terenie Szpitala,  przeciwdziałające możliwości
wystąpienia wypadków i urazów lub zmniejszające ich prawdopodobieństwo.
Wypadek - zdarzenie nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną (z poza organizmu człowie-
ka) powodujące określony uraz.
Uraz – uszkodzenie tkanki, narządu lub większego obszaru ciała przez działanie czynnika
mechanicznego,  termicznego,  elektrycznego,  itp.,  powodujące  uszkodzenie  organizmu.
Urazom można tylko zapobiegać. 

§3
Odpowiedzialność:
Prezes PCZ odpowiedzialny jest za:

 uzgadnianie i przyjęcie zaplanowanych działań, celem poprawy bezpieczeństwa na
terenie Szpitala 

 zapewnienie finansowania zamierzonych zadań

§4
Inspektor ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy odpowiedzialny jest za:

 przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad
bhp

 bieżące  informowanie  pracodawcy  o  stwierdzonych  zagrożeniach  zawodowych,
wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń, 

 sporządzanie i przedstawianie pracodawcy dwa razy w roku okresowych analiz sta-
nu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć tech-
nicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia  i
zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy, 

  w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy oraz przedstawia-
nie propozycji  dotyczących uwzględnienia w tych planach rozwiązań techniczno-
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organizacyjnych zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa              i higieny
pracy, 

§5
Inspektor ochrony ppoż. odpowiedzialny jest za:

 wyposażenie budynku lub obiektu budowlanego w wymagane urządzenia przeciw-
pożarowe i podręczny sprzęt gaśniczy

 nadzór nad przebiegiem konserwacji i kontroli urządzeń i instalacji przeciwpożaro-
wych oraz sprzętu gaśniczego

 prowadzenie i przegląd okresowy podległych obiektów w zakresie ochrony przeciw-
pożarowej,

 prowadzenie szkoleń nowo przyjętych pracowników,
 prezentowanie na naradach i posiedzeniach kierownictwa, sytuacji o stanie bezpie-

czeństwa pożarowego,
 stały nadzór nad bezpieczeństwem pożarowym w zakładzie,
 współpracę z jednostkami zewnętrznymi w sprawach ochrony przeciwpożarowej.

§6
Kierownik Działu Techniczno-Gospodarczego odpowiedzialny jest za:

 sprawowanie  kontroli  nad właściwym użytkowaniem obiektów budowlanych oraz
utrzymanie ich w należytym stanie technicznym

 zlecanie wykonania dokumentacji technicznej, przygotowywanie umów oraz bieżą-
ca współpraca z jednostkami projektowymi w zakresie kontroli zgodności opracowa-
nia ze zleceniem, 

 przeprowadzanie okresowych kontroli stanu technicznego obiektów (w tym przeglą-
dy kominiarskie i elektryczne)

 nadzorowanie przebiegu realizacji remontów w zakresie zgodności z dokumentacją
techniczną, prawidłowości zastosowanych rozwiązań technicznych oraz dokonywa-
nie odbiorów obiektów po remoncie i modernizacji oraz przekazywanie użytkowni-
kom, 

 dokonywanie przeglądów gwarancyjnych oraz nadzór nad usuwaniem usterek zgła-
szanych przez użytkowników

§7
Specjalista ds. urządzeń medycznych odpowiedzialny jest za: 

 nadzór administracyjny nad aparaturą medyczną
 zlecenia  do  podmiotów  zewnętrznych,  producentów  aparatury  i  serwisów,

w zakresie usług naprawczo-konserwacyjnych i przeglądów okresowych
 prowadzenie rejestrów aparatury medycznej znajdującej się w poszczególnych ko-

mórkach i na oddziałach
 uczestniczenie w koordynacji prac związanych z montażem nowo zakupionej apa-

ratury medycznej i dopuszczeniem jej do eksploatacji

Sporządził: Zatwierdził: Data wprowadzenia: 06.03.2018 r.

3/7



PROCEDURA ZAPOBIEGANIA WYPADKOM I URAZOM                                                                                  NA
TERENIE SZPITALA

§8
Działania podejmowane na rzecz poprawy bezpieczeństwa wypadkowego na terenie
Szpitala.
Czynności mające na celu poprawę bezpieczeństwa wypadkowego na terenie Szpitala,
wchodzą w zakres obowiązków Inspektora ds. BHP i Inspektora ochrony przeciwpożaro-
wej.         Należą do nich w
szczególności:

a) wyposażenie obiektu w znaki informacyjne
b) nadzór nad właściwym rozmieszczeniem i utrzymaniem oznakowania ewakuacyjne-

go, oznakowania sprzętu przeciwpożarowego i innych znaków ostrzegawczych w
obiektach i podległym terenie

c) sprawowanie nadzoru nad odśnieżaniem i odladzaniem w okresie zimowym ciągów
komunikacyjnych, podjazdów, schodów itp. oraz w razie konieczności, dachów bu-
dynków

d) specjalne oznakowanie niskich stropów oraz stopni schodów w miejscach nieoświe-
tlonych

e) umieszczanie znaków ostrzegawczych informujących o działaniu czynników szko-
dliwych w środowisku pracy:

 Pole elektromagnetyczne
 Zagrożenie biologiczne
 Promieniowanie jonizujące
 Promieniowanie laserowe

f) Dokonywanie oceny ryzyka zawodowego – identyfikacja  zagrożenia na stanowi-
skach pracy, ograniczenie bądź całkowita likwidacja zagrożenia poprzez zastoso-
wanie środków ochrony zbiorowej lub środków ochrony indywidualnej

g) Przeprowadzanie  szkoleń  wstępnych  i  okresowych  z  zakresu  bezpieczeństwa
i higieny pracy oraz szkoleń w zakresie praktycznego użycia podręcznego sprzętu
gaśniczego

h) Zlecanie podmiotom zewnętrznym dokonywanie pomiarów i badań środowiska pra-
cy

i) Sporządzanie instrukcji postępowania i procedur określających zasady właściwego
wykonywania pracy przy użyciu narzędzi i sprzętu oraz stosowanie odpowiednich
metod pracy

j) Odpowiednie wyposażenie pracowników w sprzęt  pomocny w ręcznych pracach
transportowych

k) Nadzór  nad  warunkami  pracy  poprzez  branie  udziału  w  kontroli  wewnętrznej
i zewnętrznej

§9
Identyfikacja zagrożeń    
Identyfikacja zagrożeń wypadkowych dla osób będących pracownikami:
Zagrożenia wynikające z czynników środowiska pracy:

a) czynniki fizyczne: pole elektromagnetyczne, promieniowanie jonizujące, promienio-
wanie laserowe
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b) czynniki chemiczne: substancje i preparaty chemiczne stosowane do konserwacji
materiału biologicznego oraz stosowane w środkach dezynfekcyjnych

c) czynniki biologiczne: materiał biologiczny pochodzący od pacjenta (krew oraz wyda-
liny i wydzieliny)

d) czynniki psychofizyczne:
 obciążenie fizyczne (statyczne i dynamiczne) praca na oddziałach szpitala

związana z obsługą i pielęgnacją pacjentów, głównie ciężko chorych
 obciążenie psychonerwowe: praca zmianowa, praca na oddziale intensywnej

terapii
e) inne: ręczne podnoszenie i przenoszenie ciężarów (w tym osób), praca na wysoko-

ści, nietolerancja pracy zmianowej i nocnej.

§10
Zagrożenia wynikające z charakteru i sposobu wykonywania pracy:

 poruszanie się ciągami komunikacyjnymi
 stosowanie ostrych narzędzi i sprzętu medycznego przy udzielaniu świadczeń me-

dycznych
 nie przestrzeganie instrukcji i procedur określających metody i sposoby bezpiecznej

pracy.

Zagrożenia występujące w środowisku pracy oraz te, które mają związek ze sposobem
wykonywania pracy, mogą powodować wypadki. Ich skutkiem są urazy powodujące choro-
bę i czasową bądź stałą niezdolność do wykonywania pracy na dotychczas zajmowanym
stanowisku. Najczęstsze urazy mające miejsce w wyniku zagrożeń wypadkowych wynika-
jących ze środowiska pracy, charakteru lub sposobu wykonywanej pracy to: przeciążenie
układu mięśniowo-szkieletowego, skaleczenia, potłuczenia, zwichnięcia i złamania.

§11
Zapobieganie:

a) Identyfikacja  zagrożeń  wynikających  z  oceny ryzyka  zawodowego,  ograniczenie
bądź  eliminacja  zagrożenia  poprzez  zastosowanie  środków  ochrony  zbiorowej
i indywidualnej.

b) Przeprowadzanie szkoleń z zakresu bhp oraz szkolenie stanowiskowe
c) Badanie środowiska pracy
d) Zapewnienie pracownikom sprzętu wspomagającego ręczne prace transportowe
e) Sprawowanie kontroli nad warunkami pracy (kontrole wewnętrzne i zewnętrzne)

§12
Zagrożenia wypadkowe dla osób przebywających na terenie Szpitala nie będących
pracownikami
Dotyczy następujących osób:

 pacjenci oddziałów szpitalnych
 pacjenci, którym udzielana jest pomoc ambulatoryjna
 odwiedzający chorych
 interesanci i inne osoby znajdujące się na terenie Szpitala

§13
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Występujące zagrożenia:
a) Wypadkowe dla pacjentów oddziałów szpitalnych spowodowane najczęściej ogra-

niczonym sposobem poruszania się. Najczęstsze urazy są związane                     z
upadkiem na tym samym poziomie,  wypadnięciem z  łóżka,  poślizgnięciem się,
uderzeniem przy dojściu, przejściu oraz w drzwi.

b) Wypadkowe dla osób nie będących pacjentami, które z innych przyczyn przebywa-
ją na terenie Szpitala. Zagrożenia wynikają głównie ze sposobu poruszania się po
obiekcie, stanu technicznego ciągów komunikacyjnych (korytarze, schody), a także
wyposażenia pomieszczeń w sprzęt i urządzenia medyczne. 

§14
Zapobieganie:

a) Odpowiednia opieka nad pacjentem oraz zapewnienie właściwego sprzętu zabez-
pieczającego pacjenta w jego stanie chorobowym,

b) Urządzenia do transportu chorych, powinny mieć sprawną blokadę kół oraz drabin-
ki zabezpieczające przed wypadnięciem,

c) Bieżący przegląd gniazdek, kontaktów i puszek instalacji elektrycznych, odpowied-
nie oznakowanie urządzeń elektrycznych oraz okresowe przeglądy zerowania wy-
konywane przez osoby do tego upoważnione,

d) Oznakowanie mokrych miejsc i części dróg komunikacyjnych spowodowanych my-
ciem (rozlaniem wody, płynu) korytarza oddziału, klatki schodowej, pomieszczenia
itp.

e) Odpowiednie uchwyty w pomieszczeniach sanitarnych, umożliwiające chorym sa-
modzielną zmianę pozycji

f) Umieszczenie znaków informacyjnych i ostrzegawczych o czynnikach niebezpiecz-
nych w danym środowisku

g) Przeprowadzanie kontroli stanu technicznego obiektu i terenu w obrębie obiektu.

POTWIERDZENIE ZAPOZNANIA SIĘ PRACOWNIKÓW Z PROCEDURĄ
(odpowiedzialny kierownik komórki organizacyjnej)
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L.p. Data Nazwisko i imię Stanowisko Oddział Podpis
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