
Zapobieganie zakażeniom 
szpitalnym 

Szkolenie przeznaczone jest dla studentów 
odbywających praktyki studenckie oraz 

uczniów odbywających praktyczną naukę 
zawodu w Uniwersyteckim Szpitalu 

Dziecięcym w Krakowie 



Definicje zakażenia

 ZAKAŻENIE - wniknięcie do organizmu i rozwój w nim 
biologicznego czynnika chorobotwórczego.

 ZAKAŻENIE SZPITALNE - zakażenie, które wystąpiło w związku      
              z udzieleniem świadczeń zdrowotnych, w przypadku gdy 
choroba:

   a)  nie pozostawała w momencie udzielania świadczeń 

             zdrowotnych w okresie wylęgania     albo 

   b)  wystąpiła po udzieleniu świadczeń zdrowotnych,

          w okresie nie dłuższym niż najdłuższy okres jej wylęgania. 



Przygotowanie  do  pracy 

 Zmiana odzieży z prywatnej na roboczą (również dotyczy obuwia).
 Odzież robocza powinna mieć krótki rękaw. Długi rękaw należy 

podwinąć do 2/3 długości przed przystąpieniem do zajęć.  
  Długie włosy muszą być upięte.
  Podczas zajęć nie wolno siadać na łóżku pacjenta. 
 W przypadku zabrudzenia odzieży roboczej materiałem     

biologicznym należy ją zmienić na czystą !!!.



Przygotowanie rąk

 Zabrania się noszenia sztucznych paznokci i tipsów. 
 Zabrania się noszenia pomalowanych lakierem paznokci. 
 Paznokcie nie powinny wystawać poza opuszkę palca. 
 Należy zdjąć biżuterię (obrączkę, pierścionki, bransolety). 
 Zegarek umieścić ponad nadgarstkiem, jeśli się zsuwa należy go zdjąć.
 Skaleczenia i otarcia skóry rąk muszą być zaopatrzone   wodoodpornym 

opatrunkiem. 
 Po przyjściu na zajęcia należy wykonać higieniczne mycie                             

    i  higieniczną dezynfekcję rąk 



Higiena rąk

Właściwa higiena rąk jest 
najskuteczniejszą 

metodą zapobiegania zakażeniom 
szpitalnym.

 Higiena rąk dotyczy:
• mycia
• mycia i dezynfekcji
• dezynfekcji 
• pielęgnacji skóry



 Mycie rąk – usuwa widoczne zabrudzenia i eliminuje            
florę przejściową.

 Dezynfekcja rąk – eliminuje florę przejściową  i jednocześnie    
redukuje florę stałą.

     Pamiętaj!

Skóra rąk personelu zmieniona chorobowo to 
ryzyko zakażenia:

- pacjenta

- personelu

Celem higieny rąk jest zmniejszenie liczby drobnoustrojów bytujących  na 
skórze do bezpiecznego poziomu 



Higieniczne mycie rąk

 Higieniczne mycie rąk w znacznym stopniu usuwa drobnoustroje 
należące do flory przejściowej i gwarantuje oczyszczenie rąk                 z 
widocznych zabrudzeń. 

UWAGA

      Ręce należy myć tylko w niżej wymienionych sytuacjach, w każdym innym 
przypadku do rutynowej higieny rąk zaleca się wcieranie                        w 
ręce preparatu na bazie alkoholu; procedura jest szybsza, bardziej 
efektywna i lepiej tolerowana przez skórę.



Kiedy myjemy ręce

 po przyjściu do pracy i po jej zakończeniu,
 zawsze kiedy ręce są  widocznie zabrudzone,
 przed posiłkiem, spożywaniem napojów,
 po wykonanych czynnościach porządkowych,
 po wyjściu z toalety,
 po kichaniu, kaszlu jeżeli usta/nos osłania się ręką, 
  po każdym użyciu chusteczki do nosa ,
 przed aseptyczną procedurą (np. procedura zakładania cewników 

centralnych), 
 po kontakcie z krwią i płynami ustrojowymi, wydzielinami i  wydalinami
 po kontakcie z pacjentem i jego otoczeniem w przypadku Clostridium difficile, 

a dopiero po tej czynności zdezynfekować ręce (preparaty alkoholowe nie 
działają na spory bakterii),

 po zdjęciu rękawic, jeżeli na rękach są pozostałości talku lub ręce zostały 
zanieczyszczone materiałem biologicznym.

 przed wyjściem z zajęć.



Postępowanie
 zwilż ręce letnią bieżącą wodą
 ułóż dłoń na kształt kubka
 pobierz z dozownika 3-5ml mydła
 myj ręce zgodnie z techniką higienicznego mycia i dezynfekcji rąk wg 

Ayliffe tak, aby zapewnić całkowite pokrycię rąk środkiem myjącym
 dokładnie opłucz ręce pod bieżącą letnią wodą
 zakręć kurek przy użyciu suchego ręcznika jednorazowego użycia
 dokładnie osusz ręce ręcznikami papierowymi jednorazowego użycia
 zużyte ręczniki umieść w worku  na odpady
 czas mycia ok 60 sekund





Higieniczna dezynfekcja rąk

 Higieniczna dezynfekcja rąk eliminuje w znacznym stopniu florę 
przejściową i  częściowo florę stałą, nie usuwa zabrudzeń!!!!!!!

Wskazania do higienicznej dezynfekcji rąk
 przed i po kontakcie z pacjentem lub wykonaniem zabiegów aseptycznych,
 przed obsługą inwazyjnych urządzeń w opiece nad chorym bez względu czy 

rękawiczki ochronne są używane czy nie,
 po kontakcie z płynami ustrojowymi, wydzielinami, błoną śluzową, naruszoną 

powłoką skórną lub opatrunkami,
 przechodząc od zakażonej części ciała do innej części ciała chorego,
 po kontakcie z powierzchniami i obiektami nieożywionymi (w tym 

urządzeniami medycznymi) znajdującymi się w bezpośrednim otoczeniu 
pacjenta,

 po zdjęciu sterylnych lub niesterylnych rękawic,
 przed przygotowaniem i podaniem leków lub żywności.



Postępowanie
 preparat dezynfekcyjny wcieraj tylko w suche dłonie,
 ułóż dłoń na kształt kubka i pobierz z dozownika około 3-5 ml, preparatu do 

higienicznej dezynfekcji rąk,
  wcieraj preparat w skórę dłoni i nadgarstków przez 30 sekund, zgodnie z 

techniką higienicznej dezynfekcji rąk wg Ayliffe tak, aby zapewnić całkowite 
pokrycie rąk środkiem dezynfekcyjnym, 

 dezynfekuj obie ręce przez 5 krotne wcieranie preparatu dezynfekcyjnego,
 łączny czas wcierania musi trwać 30 sekund, 
 zwróć szczególną uwagę na czubki palców, kciuki i przestrzenie między 

palcami.





Okolice najczęściej pomijane 
przy myciu rąk według L. Taylor



5 momentów higieny rąk





Definicje

 Strefa pacjenta  to pacjent, powierzchnie i sprzęt, które są wyłącznie 
dedykowane dla pacjenta, takie jak przedmioty, z którymi pacjent ma 
bezpośredni kontakt, np. łóżko, stolik przyłóżkowy, pościel, pompy 
infuzyjne, monitory, inny sprzęt i aparatura medyczna. 

 Strefa pracownika medycznego to wszystkie powierzchnie, 
środowisko szpitalne poza strefą pacjenta. 



Zasady stosowania rękawic 
medycznych

Użycie rękawiczek nie zastępuje mycia i/lub dezynfekcji rąk. 

Ręce muszą być umyte i/lub zdezynfekowane po zdjęciu rękawiczek!

Zasady stosowania rękawiczek:
 rękawiczki należy zakładać i zdejmować w miejscu wykonywania  procedury,
 zakładać rękawiczki przy kontakcie z krwią i innymi płynami ustrojowymi,
 zakładać rękawiczki w trakcie wszystkich zabiegów, przy których jest kontakt 

z błonami śluzowymi lub uszkodzoną skórą pacjenta,
 zmieniać rękawiczki między zabiegami brudnymi i czystymi u tego samego 

pacjenta,
 zmieniać rękawiczki przed kontaktem z kolejnym pacjentem,
 w przypadku przekłucia, pęknięcia, rozdarcia należy natychmiast zmienić 

rękawiczki.

Rękawiczki po zdjęciu wyrzuć do worka na odpady medyczne zakaźne!



Wskazania do stosowania 
rękawiczek

Jałowe rękawiczki jednorazowe:
 procedury chirurgiczne,
 inwazyjne procedury radiologiczne,
 założenie i procedury związane z dostępem naczyniowym,
 nakłucia,
 cewnikowanie pęcherza moczowego,
 odsysanie wydzieliny z rurki intubacyjnej, tracheostomijnej,
 przygotowanie żywienia pozajelitowego oraz chemioterapeutyków

Niejałowe rękawiczki jednorazowe:
 gdy istnieje możliwość kontaktu z krwią, płynami ustrojowymi, uszkodzoną 

skórą, materiałem potencjalnie zakaźnym, czy przedmiotami wizualnie 
zabrudzonymi płynami ustrojowymi,

 w przypadku sytuacji epidemiologicznych lub nagłych np. resuscytacja 
krążeniowo- oddechowa, przyjmowanie pacjenta                       z innego 
szpitala lub zakładu pielęgnacyjno – opiekuńczego itp.





Bezpieczne zdejmowanie 
rękawic medycznych



Stosowanie  środków ochrony 
indywidualnej

Fartuchy:  
 zakładać podczas wykonywania zabiegów przy, których istnieje ryzyko 

kontaktu z krwią, płynami ustrojowymi, wydzielinami, wydalinami, 
 zakładać w celu ochrony odzieży przed zamoczeniem, np. podczas kąpieli 

lub mycia chorych, czyszczenia aparatury i sprzętu medycznego,
 zakładać w sytuacji, gdy może dojść do skażenia odzieży drobnoustrojami 

lub materiałem zakaźnym, np. podczas usuwania zawartości ssaków, 
basenów, worków moczowych itp.,

 zakładać w celu ochrony pacjentów szczególnie podatnych na zakażenie 
podczas pielęgnacji i zabiegów.

Ochrona twarzy:
 maski ochronne stosować gdy istnieje ryzyko przeniesienia czynnika 

zakaźnego drogą kropelkową,
 maski w połączeniu z przesłoną na oczy (okulary, gogle, przyłbice) stosować 

podczas zabiegów, gdy istnieje prawdopodobieństwo powstania aerozoli, 
rozpryśnięcia się krwi lub płynów ustrojowych.



Czepki:
 służą do zabezpieczenia włosów personelu przed zanieczyszczeniami 

materiałem biologicznym pochodzącym od pacjenta oraz stanowią ochronę 
przed spadnięciem włosów do sterylnego pola operacyjnego, na sterylne 
obłożenie pola zabiegowego, na narzędzia, materiały i sprzęt przygotowywany 
do sterylizacji, do przygotowania i podawania posiłków pacjentom.

Ochraniacze na buty:
 nie są zalecane ze względu na duże ryzyko przeniesienia drobnoustrojów z 

podłogi i butów na ręce,
 w przypadku ich stosowania należy bezwzględnie zapewnić warunki do mycia 

rąk.
Rękawiczki: 
 stosować w celu ochrony przed czynnikami biologicznymi (zapobieganie 

zakażeniom u pacjentów oraz u pracowników), 
 stosować w celu ochrony przed czynnikami chemicznymi (np.: preparaty 

dezynfekcyjne, leki, cytostatyki, itp.).

      Przed założeniem i po zdjęciu środków ochrony indywidualnej należy wykonać 
higieniczną dezynfekcję rąk lub higieniczne mycie i higieniczną dezynfekcję 
rąk.



Postępowanie po ekspozycji zawodowej na 
krew lub inny potencjalnie zakaźny materiał 
biologiczny

Ekspozycja zawodowa to narażenie na zakażenie drobnoustrojami 
chorobotwórczymi, na skutek kontaktu z materiałem biologicznym, w 
trakcie wykonywania pracy zawodowej.

       Dotyczy możliwości zakażenia wirusami: HIV, HBV, HCV. 

Materiał biologiczny zakaźny to: 
 krew,
 wydaliny i wydzieliny zawierające widoczne domieszki krwi (mocz, kał, 

ślina, plwocina, wymiociny, wydzielina z nosa, pot, łzy), 
 inny potencjalnie zakaźny materiał biologiczny: płyny: mózgowo-rdzeniowy, 

opłucnowy, otrzewnowy, osierdziowy, owodniowy; maź stawowa; mleko 
kobiece; wydzielina pochwowa; nasienie; hodowle tkankowe lub 
mikrobiologiczne.



Do zakażenia może dojść poprzez: 
 naruszenie ciągłości skóry przez zakłucie, zadrapanie, skaleczenie 

narzędziem zabrudzonym materiałem biologicznym,
 kontakt uszkodzonej skóry z materiałem biologicznym, 
 zachlapanie błon śluzowych, spojówek materiałem biologicznym.

Ekspozycja skóry nieuszkodzonej: 
 przemyć skórę dużą ilością bieżącej wody i mydłem, 
 zdezynfekować eksponowaną skórę.

Dalszej profilaktyki poekspozycyjnej nie stosuje się.



Ekspozycja skóry uszkodzonej:
  przemyć skórę dużą ilością bieżącej wody i mydłem, 
 nie tamować krwawienia, nie wyciskać rany, 
 nie używać środków dezynfekcyjnych, 
 zabezpieczyć zranienie wodoodpornym jałowym.

Ekspozycja spojówek i błon śluzowych:
 spojówki przepłukać kilkakrotnie wodą lub roztworem 0,9% NaCl (przy 

otwartych powiekach), 
 przed przystąpieniem do płukania spojówek zdjąć soczewki kontaktowe, 
 nie przecierać spojówek oczu gazikami, 
 śluzówki jamy ustnej i nosa przepłukać wielokrotnie zimną wodą, albo 

roztworem 0,9% NaCl, 
 nie używać środków dezynfekcyjnych.

Zgłosić ekspozycję opiekunowi/personelowi oddziału/jednostki.



Dalsze postępowanie:
 pobrać od osoby eksponowanej ok. 5 ml krwi (celem ustalenia statusu 

serologicznego osoby eksponowanej),
 jeśli osoba eksponowana nie wyrazi zgody na pobranie krwi należy to 

odnotować w Karcie ekspozycji,
 pobrać krew od pacjenta będącego źródłem ekspozycji (za zgodą pacjenta 

lub jego prawnych opiekunów),
 na skierowaniu na badanie należy dopisać Ekspozycja,
 osoba eksponowana powinna jak najszybciej (nie później niż 48 godz. po 

ekspozycji) zgłosić się do lekarza chorób zakaźnych, który po ocenie ryzyka 
podejmie decyzję o włączeniu lub nie profilaktyki poekspozycyjnej. 



Postępowanie z odpadami
 Odpady  to substancje lub przedmioty, których posiadacz pozbywa się, 

zamierza się pozbyć lub do ich pozbycia się jest obowiązany.

 Odpady komunalne to odpady powstające w gospodarstwach domowych, a 
także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych  
wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne 
do odpadów powstających                         w gospodarstwach domowych: 

           -  odpady o charakterze bytowo-gospodarczym zbliżone  składem   

              i wyglądem do odpadów domowych,

          -   odpady podlegające odzyskowi:  szkło, makulatura, plastik.

Gromadzone w workach jednorazowego użycia lub pojemnikach                       
wielokrotnego użycia koloru czarnego.



 Odpady medyczne  to odpady powstające w związku z udzielaniem 
świadczeń zdrowotnych oraz prowadzeniem badań i doświadczeń 
naukowych w zakresie medycyny. Odpady medyczne klasyfikuje się w 
następujący sposób:

 Odpady zakaźne o kodach 18 01 02*, 18 01 03* to odpady, które 
zawierają żywe mikroorganizmy lub ich toksyny, o których wiadomo lub co 
których istnieją wiarygodne podstawy do przyjęcia, że wywołują choroby 
zakaźne u ludzi lub innych żywych organizmów.

       Gromadzone w workach jednorazowego użycia koloru czerwonego

 Odpady niebezpieczne, inne niż zakaźne, o kodach 18 01 06*,                  
        18 01 08*, 18 01 10*, to odpady, które zawierają substancje 
chemiczne, o których wiadomo lub co do których istnieją  wiarygodne 
podstawy do sądzenia, że wywołują choroby niezakaźne u ludzi lub innych 
żywych organizmów albo mogą być źródłem  skażenia środowiska.

       Gromadzone w workach jednorazowego użycia koloru żółtego



Odpady medyczne o ostrych końcach i krawędziach  zbiera się                    
                          w pojemnikach jednorazowego użycia, odpornych na działanie 
wilgoci, mechanicznie odpornych na  przekłucie bądź przebicie.  

Kolor pojemników  zgodny z rodzajem odpadów  w nich  gromadzonych

 Odpady inne niż niebezpieczne   o kodach 18 01 01, 18 01 04,                 
          18 01 09, to odpady, które nie powodują zagrożenia 
epidemiologicznego lub chemicznego.

       Gromadzone w workach jednorazowego użycia koloru niebieskiego



Zasady usuwania odpadów:

 Każda osoba wytwarzająca  odpady jest osobiście odpowiedzialna za 
prawidłową segregację

 Odpady są segregowane w miejscu ich powstawania
 Odpady są zbierane do oznakowanych worków  lub pojemników                  

   o odpowiednim kolorze i wypełnianych nie więcej niż 2/3 objętości
 Po wypełnieniu worek jest szczelnie zamykany bez możliwości powtórnego 

otwarcia
 Pojemniki na odpady ostre należy  wymieniać nie rzadziej niż co                  

72 godziny, niezależnie od stopnia ich wypełnienia 



 Każdy worek z odpadami medycznymi lub pojemnik musi posiadać 
widoczne oznakowanie identyfikujące, które zawiera:

       -  kod odpadów medycznych w nim przechowywanych,

       -  nazwę wytwórcy odpadów medycznych,

       -  numer REGON wytwórcy odpadów medycznych,

       - numer księgi rejestrowej wytwórcy odpadów medycznych

         w  rejestrze   podmiotów wykonujących działalność leczniczą,

       - datę i godzinę otwarcia (rozpoczęcia użytkowania),

       - datę i godzinę zamknięcia.



Zasady postępowania                
             z bielizną szpitalną

 W obrębie oddziałów i pozostałych jednostek organizacyjnych Szpitala nie 
wolno liczyć i segregować bielizny.

 Brudnej bielizny nie należy zmieniać bezpośrednio przed posiłkami       
            i procedurami medycznymi.

 W trakcie zmiany brudnej bielizny należy unikać kontaktu bielizny pacjenta 
i pościeli z ubraniem roboczym personelu; w kontakcie                        z 
bielizną skażoną zakładać fartuchy ochronne – foliowe i rękawiczki (po 
użyciu wrzucić do odpadów zakaźnych).

 Bieliznę należy zdejmować ostrożnie i bezpośrednio po zdjęciu 
umieszczać w worku bez wytrzepywania, przepierania (nie wolno rzucać 
pościeli na podłogę).



 Bieliznę należy pakować w miejscu jej używania; nie wolno przenosić 
bielizny luzem.

 Przy pakowaniu bielizny należy zwracać uwagę, aby razem                      z 
bielizną nie umieszczać innych materiałów (przedmioty ostre, pampersy, 
ołówki, długopisy, chusteczki jednorazowe itp.). 

 Niedopuszczalne jest pranie bielizny w oddziałach.

 Czysta bielizna w oddziałach układana jest asortymentowo i 
przechowywana w wyznaczonych zamkniętych pomieszczeniach; 
niedopuszczalne jest pobierania bielizny z magazynów przez 
pacjentów bądź rodziców/opiekunów dzieci.



Opracowanie materiału szkoleniowego

mgr Jadwiga Majka

Specjalista ds. epidemiologii 

mgr pielęgniarstwa Beata Grabowska  

Specjalista ds. epidemiologii

Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych
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