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Deklaracja – „Bezpieczny szpital, to bezpieczny pacjent” 

Konsekwencjami zakłuć i zranień są zakażenia, do których zaliczyć należy poważne choroby zakaźne 

oraz absencję personelu medycznego. Tym samym zagrażają one nie tylko zdrowiu i życiu osób 

objętych ryzykiem, ale również wpływają niekorzystnie na funkcjonowanie podmiotów leczniczych.  

Zmniejszenie liczby ekspozycji zawodowych na materiał zakaźny spowodowany zranieniami 

i zakłuciami powinno być priorytetem zarówno dla pracodawców, jak i pracowników sektora ochrony 

zdrowia. Zawarta poniżej deklaracja ma na celu popularyzację dobrych praktyk, które zapewnią 

możliwie najbezpieczniejsze środowisko pracy dla personelu medycznego. Została ona opracowana 

w oparciu o Implementację Dyrektywy Rady 2010/32/UE w Polskich Szpitalach oraz wytycznych 

technicznych opracowanych przez ministerialny Zespół ds. Zapobiegania i Zwalczania Zakażeń 

i Chorób Zakaźnych wydanych na łamach zeszytów Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek 

Epidemiologicznych. Według obowiązujących przepisów już dziś:  

• Pracodawca jest zobowiązany do opracowania i wdrożenia procedur, które wyeliminują lub 

ograniczą narażenie na zranienie ostrymi narzędziami.  

• Pracownik ma obowiązek ich przestrzegania. 

Składając podpis pod niniejszą deklaracją, pracodawca (jednostka, szpital) jest zobowiązany do 

konsekwentnego przestrzegania poniższych zasad oraz deklaruje chęć przystąpienia do „Koalicji na 

Rzecz Bezpieczeństwa Szpitali”. 

Deklaracja Koalicji na Rzecz Bezpieczeństwa Szpitali 
1. Szpital zobowiązany jest do opracowania oceny ryzyka wystąpienia zakłucia i zranienia na 

danym stanowisku pracy 
2. Szpital obliguje się do udostępnienia środków eliminujących lub ograniczających stopień 

narażenia na zranienia i zakłucia przez personel medyczny 
3. Szpital ma opracowane i wdrożone konkretne wytyczne dla pracowników dotyczące sposobu 

postępowania, gdy dojdzie do zakłucia lub zranienia 
4. Szpital prowadzi cykliczną edukację (szkolenia indywidualne i ogólne) teoretyczne 

i praktyczne w zakresie zapobiegania zakłuciom i zranieniom 
5. Szpital dba o prawidłową organizację pracy zespołu medycznego, który ma na celu 

zapobieganie zakłuciom i zranieniom  
6. Szpital zapewnia prawidłową gospodarkę odpadami medycznymi 
7. W szpitalu  jest prowadzony rzetelny rejestr zakłuć i zranień oraz zdarzeń niepożądanych 
8. Szpital każdorazowo prowadzi analizę okoliczności i przyczyn występowania zakłuć i zranień 

 – adnotuje wszelkie przypadki 
9. Szpital monitoruje stosowanie sprzętu bezpiecznego przez personel medyczny 
10. Szpital zgłasza swoją gotowość do przystąpienia w przyszłości do ogólnopolskiego 

elektronicznego systemu ewidencji zakłuć i zranień wśród personelu medycznego 
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