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Szanowni Państwo, 
 

Co roku, dochodzi do aż 37 000 zakłuć wśród personelu medycznego podczas wykonywania 

codziennych zadań. Według danych WHO, 37% zakażeń WZW typu B, 39% WZW typu C oraz 

4,4% HIV – to procent rozpoznawanych chorób po zranieniu się sprzętem używanym 

w placówkach ochrony zdrowia. Konsekwencją tego typu zdarzeń są zakażenia personelu 

poważnymi chorobami zakaźnymi, co przyczynia się do absencji. Takie sytuacje, nie są jedynie 

zagrożeniem dla zdrowia i życia lekarzy, pielęgniarek, ale również dla pacjentów, którzy 

najbardziej odczuwają niestabilność funkcjonowania placówek medycznych. 
 

Wsłuchując się w głosy środowiska medycznego oraz biorąc pod uwagę powyższe informacje, 

pragniemy Państwa zaprosić do Koalicji na rzecz Bezpieczeństwa Szpitali, której priorytetem 

jest zredukowanie liczby przypadków ekspozycji zawodowej na materiał zakaźny, 

spowodowany zranieniami i zakłuciami podczas codziennej pracy. To właśnie personel 

pielęgniarski, którego praca opiera się na używaniu sprzętu medycznego takiego jak igły, 

skalpele, jest najbardziej narażony na ekspozycję zawodową. Niestety, jak wynika z raportu 

„Implementacja Dyrektywy Rady 2010/32/UE w Polskich szpitalach”, blisko 70% personelu 

medycznego zraniła się nawet do 5 razy podczas swojego stażu pracy, z czego 40% nie zgłosiło 

takiego zdarzenia przełożonym.  
 

Deklaracja „Bezpieczny szpital, to bezpieczny pacjent”, to inicjatywa Koalicji, która została 

przygotowana w oparciu Dyrektywę Rady Unii Europejskiej dotyczącą zapobiegania 

zranieniom ostrymi narzędziami w sektorze szpitali i opieki zdrowotnej oraz wytycznych 

przygotowanych przez ministerialny Zespół ds. Zapobiegania i Zwalczania Zakażeń i Chorób 

Zakaźnych wydanych na łamach zeszytów Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek 

Epidemiologicznych. Zachęcamy do podpisania dokumentu oraz wprowadzenia 

i przestrzegania zasad z deklaracji, które nie tylko poprawią bezpieczeństwo pracy personelu 

pielęgniarskiego, ale również pacjentów.  
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Kluczową kwestią dla zapobiegania tego typu sytuacjom, jest edukacja personelu na temat 

ryzyka, które niesie za sobą zakłucie czy też zranienie sprzętem medycznym. Dodatkowo 

istotnym elementem jest podkreślenie, że dla dobra pracownika, jak i pacjentów. 
 

obowiązkiem jest zgłaszanie przypadków ekspozycji zawodowej. To pozwoli na zapewnienie 

służbie zdrowia lepszego dostępu do bezpiecznych rozwiązań, co z kolei zapewni 

bezpieczeństwo pacjentom.  
 

Serdecznie zachęcamy do dołączenia do Koalicji oraz złożenia podpisów pod załączoną 

deklaracją. 

 

Z wyrazami szacunku 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

dr n. zdr. Maria Cianciara 
Prezes Polskiego Stowarzyszenia 
Pielęgniarek Epidemiologicznych 

Izabela Kucharska 
Zastępca Głównego  

Inspektora Sanitarnego 

prof. uniw. Jarosław J. Fedorowski  
Prezes Polskiej Federacji Szpitali 

 

 

 
 

 
 
 
  

 
 

Mariola Łodzińska 
Wiceprezes Naczelnej Izby  

Pielęgniarek  
i Położnych 

dr n. med. Paweł Witt 
Prezes Polskiego Towarzystwa 

Pielęgniarek Anestezjologicznych  
i Intensywnej Opieki 
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