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ZG PTPAiIO 20/IV/2012                                                                        Warszawa dn.02.11.2012 
 
 
                                                                                                             Główny Inspektor Sanitarny 
 
 
 
 

W nawiązaniu do  projektu rozporządzenia  Ministra Zdrowia w sprawie  „bezpieczeństwa i higieny 
pracy przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na zranienie ostrymi narzędziami 
używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych”, znak sprawy GIS-PR-020-4/MRW, Jt/12/18 
 
Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki zgłasza swoje uwagi: 
 

1. Zapis w treści § 4   

„ w miarę możliwości oraz jeżeli charakter wykonywanych świadczeń zdrowotnych na to 

pozwala, wprowadza do stosowania narzędzia, które zgodnie z warunkami używania nie są 

niebezpieczne lub są mniej niebezpieczne, lub narzędzia wyposażone w mechanizmy 

chroniące przed zranieniem” 

nie obliguje jednoznacznie pracodawcy do zapewnienia narzędzi medycznych wyposażonych w 
mechanizmy zabezpieczające przed zranieniem. Pozostawienie pracodawcy określenia „w miarę 
możliwości” ze względu na ciągłe oszczędności, spowoduje niedobór lub brak takiego sprzętu.  
W świetle zapisów Dyrektywy 32/2010/UE zdrowie i bezpieczeństwo pracowników jest kwestią 
priorytetową warunkującą jakość opieki. Pracodawca powinien być zobowiązany do zapewnienia  
właściwego środowiska pracy poprzez wyeliminowanie zbędnego stosowania ostrych narzędzi i 
zapewnienie wyrobów medycznych zawierających mechanizmy chroniące przed zranieniem. 
 

2.  rozporządzenie definiuje zranienie jako wypadek w pracy, jednak brakuje zapisów po 

czyjej strony leżą koszty leczenia. 

Leczenie profilaktyczne a niekiedy przedłużone lekami antybakteryjnymi i antywirusowymi jest 
kosztowne i stoimy na stanowisku, że przynajmniej część kosztów powinna leżeć po stronie 
pracodawcy 
 

3. W treści § 10.1 widnieje zapis o treści 

„ jeżeli w  wyniku oceny ryzyka, o której mowa w §3 ust. 1, pracodawca zidentyfikuje 

możliwość wystąpienia w środowisku pracy szkodliwego biologicznie czynnika 

chorobotwórczego, przeciw któremu jest dostępne szczepienie ochronne, pracowników 

informuje się o korzyściach i ujemnych stronach szczepienia oraz możliwych skutkach 

niepoddania się takiemu szczepieniu..” 
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Podstawowe szczepienia profilaktyczne, jak szczepienia przeciwko żółtaczce typu B, powinny być 
zalecane jako obowiązkowe i refundowane przez pracodawców lub Ministerstwo Zdrowia, jako 
specyficzna profilaktyka WZW.  
Samo wskazanie dostępności szczepienia jest niewystarczające i pozwala na powstanie szerokiej 
grupy pracowników medycznych nie objętych profilaktyką, co może skutkować zwiększeniem 
skutków odległych ewentualnego zranienia ostrym narzędziem.  
Zgodnie z klauzulą 6 ust. 4 Dyrektywy 32/2010/UE , ewentualne  szczepienie powinno być 
bezpłatne dla wszystkich pracowników w danym miejscu pracy. 
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