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Szanowni Paƒstwo,
Mija kolejny rok, w którym doszło do wielu istotnych zmian w sytuacji epidemiologicznej w Polsce i na Êwiecie,
a tak˝e w systemie nadzoru epidemiologicznego. Pojawiły si´ zagro˝enia epidemiczne, o których pisaliÊmy w poprzednich numerach biuletynu, a tak˝e piszemy w tym, który właÊnie oddajemy w Paƒstwa r´ce, takie jak zaka˝enia jelitowe
E.coli O104 w Europie Zachodniej, rozszerzajàca si´ epidemia odry w Europie Zachodniej i Południowej, kolejna fala
pan/epidemii grypy AH1N12009 oraz lawinowo narastajàca liczba zaka˝eƒ szpitalnych Clostridium difficile.
W bie˝àcym numerze poruszamy po raz kolejny temat dotyczàcy higieny ràk według wytycznych WHO z 2009 r.
Jest to druga cz´Êç obszernego streszczenia tych wytycznych, które w Polsce nie były dotychczas dostatecznie promowane i wdra˝ane do codziennej praktyki w placówkach ochrony zdrowia. Innym istotnym tematem jest prawidłowe
post´powanie z odpadami medycznymi, które zgodnie z nowymi przepisami, powinno obejmowaç segregacj´ w miejscu wytworzenia, bezpieczne gromadzenie i przechowywanie oraz ich utylizacj´. Racjonalna gospodarka odpadami
oznacza równie˝ umiej´tnoÊç oddzielenia odpadów medycznych zakaênych od pozostałych odpadów, które mo˝na
utylizowaç tak jak odpady komunalne, co mo˝e generowaç dla placówki znaczne oszcz´dnoÊci. W sekcji nowych
aktów prawnych omawiamy nowe rozporzàdzenie Min. Zdrowia w sprawie obowiàzkowych szczepieƒ ochronnych,
które wprowadza nowe szczepienia i poszerza zakres ich stosowania, zgodnie z trendami w krajach rozwini´tych.
W swoim imieniu i całego Zarzàdu Stowarzyszenia Higieny Lecznictwa zapraszam do udziału w warsztatach naukowo-szkoleniowych w Warszawie w dniu 1.12.2011 r. poÊwieconych aktualnym zagadnieniom epidemiologii szpitalnej.
Z okazji zbli˝ajàcych si´ Âwiàt Bo˝ego Narodzenia i Nowego Roku 2012, składam wszystkim członkom i sympatykom Stowarzyszenia serdeczne ˝yczenia zdrowia, szcz´Êcia i pomyÊlnoÊci w ˝yciu osobistym i zawodowym.

w imieniu Zarzàdu
Przewodniczàcy Stowarzyszenia Higieny Lecznictwa

Dr med. Pawe∏ Grzesiowski

Stowarzyszenie
Higieny
Lecznictwa

Biuletyn Stowarzyszenia Higieny Lecznictwa
Kwartalnik
ISSN 1499–6268
Wydawca
Stowarzyszenie Higieny Lecznictwa
Projekt graficzny, sk∏ad i ∏amanie
Beata Rosa
NaÊwietlanie
Artgraph Sp. z.o.o.
Druk
Drukarnia Rapid, Piaseczno
Nak∏ad: 1000 egzemplarzy
Rada Redakcyjna
Pawe∏ Grzesiowski
Anna Zió∏ko
El˝bieta Lejbrandt
Danuta Pawlik
Anna Tymoczko

Adres Redakcji
Siedziba Zarzàdu SHL
00-927 Warszawa
Krakowskie PrzedmieÊcie 24 lok. 11
tel: 22 828 13 00
fax: 22 828 09 96
mail: shl@cls.edu.pl
strona internetowa: www.shl.org.pl
Biuletyn jest kwartalnikiem, rozprowadzanym wÊród członków SHL nieodpłatnie.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialnoÊci za zamieszczane teksty sponsorowane i treÊç reklam.
Redakcja dokłada wszelkich staraƒ, aby treÊç materiałów miała najwy˝szy poziom merytoryczny. W zwiàzku z tym,
zastrzega sobie prawo do nie przyjmowania, skracania i redagowania nadsyłanych tekstów.

4
Biuletyn 2011, 3-4 (42)

Stowarzyszenie
Higieny
Lecznictwa

Spis treÊci
Aktualna sytuacja epidemiologiczna odry w Polsce i Europie
El˝bieta Płoƒska
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Warszawa ......................................................................................................................str 6

Post´powanie z odpadami medycznymi w Êwietle nowych przepisów
Arkadiusz Chełstowski
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Warszawa ....................................................................................................................str 13

Punkty Konsultacyjno-Diagnostyczne HIV
Magdalena Ankiersztejn-Bartczak
Fundacja Edukacji Społecznej ....................................................................................................................................................................str 17

Wytyczne Âwiatowej Organizacji Zdrowia dotyczàce higieny ràk personelu medycznego z 2009 r. – cz´Êç druga
Tłumaczenie, streszczenie - Magdalena Gudziƒska-Adamczyk
Szpital Kliniczny im. Ks. Anny Mazowieckiej ..................................................................................................................................................str 20

Nowe rozporzàdzenie Ministra Zdrowia w sprawie obowiàzkowych szczepieƒ ochronnych
Komentarz Paweł Grzesiowski, Stowarzyszenie Higieny Lecznictwa, Fundacja Instytut Profilaktyki Zaka˝eƒ ..........................................str 30

Zaka˝enia w dyscyplinach zabiegowych perspektywy nowych rozwiàzaƒ
Streszczenie wykładu podczas konferencji SHL, STARE JABŁONKI 2011
Krzysztof Szufnarowski
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, Wrocław, OÊrodek Badawczo – Rozwojowy ......................................................................................str 42

Higiena ràk – stan wiedzy na 2011 r.
Streszczenie wykładu podczas konferencji SHL, STARE JABŁONKI 2011
Małgorzata Fleischer
Katedra i Zakład Mikrobiologii AM, Wrocław ..............................................................................................................................................str 44

INFORMACJA O KURSIE DLA LEKARZY – PRZEWODNICZÑCYCH ZESPOŁÓW KONTROLI ZAKA˚E¡ SZPITALNYCH ..................str 47

5
Biuletyn 2011, 3-4 (42)

Artuku∏y przeglàdowe

Stowarzyszenie
Higieny
Lecznictwa

Aktualna sytuacja epidemiologiczna odry
w Polsce i Europie
El˝bieta Płoƒska
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Warszawa

Odra jest ostrà wirusowà, bardzo zaraêliwà chorobà
zakaênà. Łaciƒska nazwa choroby, morbilli, jest zdrobnieniem słowa morbus (choroba), co mogłoby Êwiadczyç o jej niezbyt groênym charakterze. W krajach strefy umiarkowanej rzeczywiÊcie rzadko bywa chorobà
groênà, ale w strefie tropikalnej bywa zabójcza (4,6,8).
Pierwsze wzmianki o odrze mo˝na znaleêç w tekstach
ju˝ w VII wieku, a w wieku X choroba została opisana
przez perskiego lekarza Rhazesa jako „bardziej przera˝ajàca ni˝ ospa prawdziwa”. W roku 1846 po raz pierwszy opisano czas inkubacji odry oraz fakt wytwarzania odpornoÊci na całe ˝ycie po jej przechorowaniu. W
roku 1954 wirus odry został wyizolowany z hodowli
nerki ludzkiej i małpiej. Pierwszà ˝ywà atenuowanà
szczepionk´ przeciw odrze zastosowano w USA w
roku 1963 (1), w Polsce w 1975 r.(9). Zanim wprowadzono masowe szczepienia przeciw odrze, zaka˝enia
wirusem odry w okresie dzieciƒstwa były niemal
powszechne. Ponad 90 % populacji dzieci i młodzie˝y
przechorowywało odr´ zanim ukoƒczyło 15 lat ˝ycia
(1).
Wirus odry, jest RNA - wirusem otoczkowym, sklasyfikowanym jako
Morbillivirus w rodzinie
Paramyxoviridae, o Êrednicy 100 - 200 nm. Otoczka
wirusa składa si´ z 2 warstw białkowych majàcych
znaczenie w patogenezie choroby. Białko F (fusion)
jest odpowiedzialne za połàczenie komórki wirusa i
błon komórkowych w nabłonku górnych dróg oddechowych gospodarza, penetracj´ wirusa do krwioobiegu oraz niszczenie krwinek (hemoliz´). Białko H
(hemaglutynina) odpowiedzialne jest za adsorpcj´
wirusa odry do komórek gospodarza (1). Wirus odry
jest szybko inaktywowany przez ciepło, Êwiatło, kwaÊne
pH, eter i trypsyny. W powietrzu lub na powierzchniach
oraz przedmiotach prze˝ywa nie dłu˝ej ni˝ 2 godziny
(1). W klimacie umiarkowanym odra wyst´puje głównie
póênà zimà i wiosnà, w obszarach strefy tropikalnej
zachorowania wyst´pujà całorocznie.

Epidemiologia
Odra jest chorobà rozpowszechnionà na całym
Êwiecie a w krajach rozwijajàcych si´ mo˝e mieç przebieg Êmiertelny. W krajach o du˝ym przyroÊcie naturalnym, w których jest wystarczajàco du˝a populacja
dzieci wra˝liwych na zaka˝enie, stale wyst´pujà zaka˝enia endemiczne lub epidemiczne (1,4). Ponad 95 %
zgonów z powodu odry wyst´puje w krajach o niskich
dochodach i słabej infrastrukturze sektora ochrony
zdrowia. W roku 1980 przed wprowadzeniem masowych szczepieƒ p/odrze w wielu krajach Êwiata notowano 2,6 mln zgonów rocznie. (6). WHO szacuje, ˝e w
2008 roku z powodu odry zmarło na Êwiecie 164 000
osób, było to prawie 450 zgonów dziennie. Tymczasem
do słu˝b sanitarnych zgłoszono tylko 222 408 przypadków zaka˝enia wirusem odry (6). Szacuje si´, ˝e
rocznie na Êwiecie choruje na odr´ ok. 20 milionów
osób (2,3,8) a około 10 % umiera, z czego wi´cej ni˝
połowa w Indiach (3).
W USA liczba raportowanych przypadków odry
zmniejszyła si´ z 900 000/rok w latach 40 – tych XX
wieku do mniej ni˝ 150 przypadków rocznie zaczynajàc
od 1997 r. W roku 2009 zarejestrowano tylko 67 przypadków odry. W efekcie szeroko zakrojonych szczepieƒ p/odrze w 2000 r. odra została uznana za wyeliminowanà w Stanach Zjednoczonych. W 2002 roku
udało si´ przerwaç krà˝enie wirusa odry na obszarze
półkuli zachodniej. Jednak wirusy odry nadal sà przywo˝one do USA z innych regionów Êwiata, gdzie choroba ta wyst´puje endemicznie lub w ogniskach zachorowaƒ (2).
W Polsce liczba raportowanych przypadków odry
równie˝ zmniejszyła si´ z 130 000/rok w latach 60 –
tych XX wieku do mniej ni˝ 120 przypadków rocznie
zaczynajàc od 2006 roku. W roku 2010 zarejestrowano
tylko 14 przypadków odry(11).
W małych, izolowanych wspólnotach (np. etnicz-
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nych, religijnych lub przeciwników szczepieƒ) zaka˝enia wirusem odry samoistnie wygasajà do czasu pojawienia si´ „importowanego”, nowego wirusa, powodujàcego epidemi´. W krajach o wysokim standardzie
˝ycia, ale o niskim wskaêniku immunizacji, zaka˝enia
endemiczne co 2- 3 lata zast´powane sà zaka˝eniami
epidemicznymi, atakujàcymi przede wszystkim dzieci
do 5 r. ˝., u których przebieg choroby jest stosunkowo
łagodny (4,7).
W celu zwalczania odry na Êwiecie WHO/UNICEF
stworzyły globalny strategiczny plan eliminacji odry i
ró˝yczki (6,9). Poczàtkowo program zakładał eliminacj´ tych chorób w Europie do 2005 roku a na Êwiecie
do 2011 roku. W roku bie˝àcym ze wzgl´du na sytuacj´ epidemiologicznà odry w Europie wydłu˝ono
czas trwania programu
do 2015 roku (6,7).
Najwa˝niejszym zadaniem planu strategicznego dla
Êwiata, jest uzyskanie trwałego zmniejszenia ÊmiertelnoÊci z powodu odry o 95% w stosunku do 2000 r.,
kiedy to zarejestrowano 737 000 zgonów.(6,9)
Patogeneza i transmisja zaka˝enia
ZakaênoÊç odry jest tak du˝a, ˝e po zetkni´ciu si´ z
wirusem odry choruje > 90 % podatnych na zaka˝enie
osób. ZakaênoÊç dla otoczenia zaczyna si´ na 4 dni
przed i trwa przez 4 dni od wystàpienia wysypki (maksymalna zakaênoÊç odry zaczyna si´ w pierwszych
godzinach objawów prodromalnych i trwa do 4 dnia
wysypki (1,2). Nie ma udokumentowanego nosicielstwa tej choroby. Odra jest chorobà dotyczàca tylko
ludzi, przenosi si´ drogà kropelkowà. Transmisja
powietrzna zaka˝enia za poÊrednictwem aerozolu kropelek wydzieliny z dróg oddechowych została udokumentowana do 2 godzin od opuszczenia pokoju przez
osob´ wydalajàcà wirusy (1). Mo˝liwe jest równie˝
przeniesienie zaka˝enia przez r´ce po dotkni´ciu
zabrudzonych wydzielinà z dróg oddechowych przedmiotów lub powierzchni i nast´pnie przeniesienie wirusów na Êluzówki nosa i gardła (1,3).
Odra jest zaka˝eniem systemowym (uogólnionym).
Pierwotnym miejscem zaka˝enia jest nabłonek oddechowy nosogardzieli, w którego komórkach nast´puje
replikacja wirusa. W ciàgu 2 – 3 dni dochodzi do zaj´cia regionalnych w´złów chłonnych
i pierwotnej
wiremii, która jest spowodowana zaka˝eniem układu
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siateczkowo – Êródbłonkowego w górnych drogach
oddechowych, szpiku i Êledzionie. Wtórna wiremia
nast´puje 5 – 7 dni od poczàtkowej infekcji wirusem i
jest odpowiedzialna za zaka˝enie całego układu oddechowego oraz innych narzàdów (1). Wtórna faza wiremii odpowiada szczytowi goràczki (4). W okresie prodromalnym wirus odry znajduje si´ w płynach ustrojowych, w tym w wydzielinie dróg oddechowych, w gardle, migdałkach podniebiennych, skórze, nabłonku
dróg oddechowych, k´pkach Peyera (4). Wysypka i
wiele innych objawów odry, w tym równie˝ powikłania
odry, nie sà spowodowane bezpoÊrednim, cytopatycznym działaniem wirusa na komórki, tkanki lub
narzàdy. Wysypka jest efektem działania limfocytów T
na antygeny wirusa odry pojawiajàce si´ w komórkach
skóry; zapalenie jelit i biegunka sà nast´pstwem cytotoksycznego działania limfocytów T na wirusy zaka˝ajàce k´pki Peyera; zapalenie oskrzeli i płuc to skutek
toksycznego działania limfocytów T na wirusy odry w
komórkach nabłonka dróg oddechowych (4). Wirus
odry obficie wyst´puje w skórze, ale jest szybko z niej
usuwany wraz z wystàpieniem wysypki i pojawieniem
si´ krà˝àcych we krwi przeciwciał w klasie Ig M i Ig A
(4). Przechorowanie odry pozostawia trwałà odpornoÊç
(2,10).
Przebieg choroby i powikłania
Okres wyl´gania odry, od ekspozycji (nara˝enia) do
objawów prodromalnych wynosi Êrednio 10 – 12 dni,
do wystàpienia wysypki Êrednio 14 dni (zakres od 7 do
18 dni). Objawy prodromalne trwajà 2 – 4 dni (zakres 1
– 7 dni) i obejmujà goràczk´, kaszel, nie˝yt nosa,
zapalenie spojówek, małe plamki z niebiesko – białà
lub białà cz´Êcià centralnà na ró˝owym tle Êluzówki
jamy ustnej (plamki Koplika) uwa˝ane za objaw patognomoniczny dla odry.
Charakterystyczna wysypka odrowa grudkowa, w
górnej cz´Êci ciała cz´Êciej grudkowo – plamista, czerwona lub czerwonobrunatna pojawia si´ 3 – 7 dnia od
poczàtku goràczki, poczàtkowo na twarzy na linii włosów
a nast´pnie przesuwa si´ w dół twarzy, szyi, tułowia. W
ciàgu 3 - 4 dni uogólnia si´ docierajàc a˝ do stóp. Trwa
zwykle 5-6 dni a nast´pnie znika w tej samej kolejnoÊci
jak si´ pojawiała. W obszarach najwi´kszego nasilenia
wysypki nast´puje stopniowe złuszczanie skóry.
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Powikłania mogà wyst´powaç w ok. 30% zgłaszanych przypadków odry. Cz´Êç autorów uznaje je za
objawy zaka˝enia uogólnionego (4). Cz´Êciej dotyczà
dzieci < 5 r. ˝. i osób > 20 lat. W USA w latach 1985 –
1992 biegunki były raportowane w 8% przypadków
odry. Były to zatem najcz´Êciej zgłaszane powikłania
odry. Zapalenia ucha Êrodkowego odnotowano w 7% 10 % przypadków i wyst´powały one prawie wyłàcznie
u dzieci. Zapalenia płuc stwierdzono w 6% zgłoszonych
przypadków odry (zarówno wirusowe jak i bakteryjne) i
były one jednoczeÊnie najcz´stszà przyczynà Êmierci.
Ostre zapalenia mózgu odnotowano u około 0,1 %
zgłoszonych przypadków odry. Objawy zapalenia
mózgu pojawiajà si´ zwykle 6 dni po wystàpieniu
wysypki (zakres 1 – 15 dni) i charakteryzujà si´ goràczkà, bólami głowy, wymiotami, sztywnoÊcià karku,
podra˝nieniem opon mózgowo – rdzeniowych, sennoÊcià, drgawkami, Êpiàczkà. W płynie mózgowo – rdzeniowym stwierdza si´ pleocytoz´ i podwy˝szony
poziom białka. ÂmiertelnoÊç w odrowym zapaleniu
mózgu wynosi ok. 15%. W około 25 % przypadków po
zapaleniu mózgu pozostajà trwałe powikłania neurologiczne. Drgawki z goràczkà lub bez zgłaszane sà w
0,6-0,7% przypadków odry (1,3). Âmierç z powodu
odry obserwowano w 0,2% przypadków zachorowaƒ
na odr´ w USA w okresie 1985-1992. Od roku 1995 w
USA rejestruje si´ nie wi´cej ni˝ 1 zgon rocznie w przebiegu odry. Podobnie jak w przypadku innych powikłaƒ
po odrze, ryzyko zgonu jest wy˝sze u dzieci < 5 r. ˝ i >
20 lat. Zapalenie płuc stanowi przyczyn´ około 60 %
wszystkich zgonów i jest najcz´stszà przyczynà zgonów u dzieci. DoroÊli cz´Êciej umierajà w przebiegu
odrowego zapalenia mózgu (1,2). Podobne tendencje
obserwowano w czasie tegorocznego epidemicznego
wzrostu liczby zachorowaƒ na odr´ w krajach Unii
Europejskiej. W okresie od 1 stycznia do 31 sierpnia
2011 roku zarejestrowano 26 262 zachorowania na
odr´ (zapadalnoÊç 5,2/100 000). Najwi´cej zachorowaƒ rejestrowano w grupie dzieci < 5 r. ˝. a zwłaszcza
< 1 r. ˝. Najmniej zachorowaƒ rejestrowano w grupie
wieku > 30 lat. Tylko 10% osób chorujàcych na odr´
nie miało ˝adnych powikłaƒ (7).
SSPE (podostre stwardniajàce zapalenie mózgu)
jest rzadkà zwyrodnieniowà chorobà oÊrodkowego
układu nerwowego, zale˝nà od przewlekłego zaka˝e-

nia wirusem odry (1,2). Poczàtek choroby to okres
Êrednio 7 lat od zachorowania na odr´ (zakres od 1
miesiàca do 27 lat). Szczególnie cz´sto SSPE wyst´puje u ludzi, którzy zostali zaka˝eni wirusem odry w
wieku < 2 r. ˝. (2). Choroba ta wyst´puje z cz´stoÊcià
5 – 10 przypadków na 1 000 000 raportowanych przypadków odry. Poczàtek choroby jest podst´pny, powoli nast´puje zmiana osobowoÊci, pogorszenie zachowania i intelektu, niezr´cznoÊç ruchów (ataksja), mioklonie i drgawki kloniczne a w koƒcu Êmierç.
Rozpoznanie SSPE opiera si´ na objawach klinicznych,
charakterystycznym zapisie EEG oraz typowych zmianach histopatologicznych w bioptatach tkanki mózgowej. Od 1980 roku w USA niezwykle rzadko zdarzajà
si´ przypadki SSPE (1).
Zachorowanie na odr´ podczas cià˝y podwy˝sza
ryzyko przedwczesnego porodu, samoistnych poronieƒ oraz urodzenia dziecka o niskiej masie urodzeniowej. Wady wrodzone w postaci cech dymorficznych
bez okreÊlania zespołów wad rozwojowych, wyst´pujà
w USA rzadko (1, 3). Odmienny obraz kliniczny odry
wyst´puje u pacjentów, którym poekspozycyjnie podano immunoglobuliny oraz u małych niemowlàt, które
majà jeszcze przeciwciała matczyne. Odra taka charakteryzuje si´ długim okresem wyl´gania, łagodnymi
objawami prodromalnymi i dyskretnà, krótkotrwałà
wysypkà. Podobnie łagodnà postaç odry odnotowuje
si´ równie˝ u osób wczeÊniej zaszczepionych przeciw
odrze (1,2). Rzadko obserwuje si´ odr´ krwotocznà z
wysokà goràczkà powy˝ej 38,5oC, drgawkami, majaczeniem, zaburzeniami oddychania i krwawieniami do
skóry i błon Êluzowych (1).
Wi´ksze ryzyko powa˝nych powikłaƒ i Êmierci obserwuje si´ zwłaszcza w populacjach niedo˝ywionych (2).
Odra u dzieci w krajach rozwijajàcych si´ nie jest chorobà łagodnà. Wysypka jest bardzo nasilona, krwotoczna i złuszcza si´ intensywniej, eksponujàc du˝e
obszary skóry na wtórne zaka˝enia bakteryjne.
Zapalenie jamy ustnej utrudnia jedzenie i picie.
Niedobór witaminy A oraz zaka˝enie spojówek wirusem
odry nakładajà si´ powodujàc owrzodzenia rogówki i
Êlepot´. Wolniejsze usuwanie wirusa z organizmu ludzi
êle od˝ywionych uszkadza leukocyty przez co prowadzi do upoÊledzenia odpornoÊci typu komórkowego
powodujàc zwi´kszenie wra˝liwoÊci na zaka˝enia bak-
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teryjne. Szybko pojawiajàce si´ zapalenia płuc i zapalenie jelit z biegunkà prowadzà do utraty białka i zgonu.
Wskaênik ÊmiertelnoÊci w odrze w krajach rozwijajàcych si´ mo˝e si´gaç nawet do 25% (1,2,4,6). W
Afryce głównà przyczynà Êlepoty jest odra (4,6). Odra u
osób z deficytami odpornoÊci w zakresie limfocytów T
(niektóre białaczki, chłoniaki, AIDS) trwa dłu˝ej i ma
bardziej nasilone objawy. Zdarzajà si´ te˝ przypadki
bez typowej wysypki a pacjent mo˝e wydalaç wirus
odry jeszcze przez kilka tygodni po ostrej chorobie (1).
Diagnostyka kliniczna i laboratoryjna
Przypadek kliniczny odry charakteryzuje si´ goràczkà ponad 38,3 oC, kaszlem, nie˝ytem nosa lub zapaleniem spojówek oraz uogólnionà wysypkà grudkowo –
plamistà trwajàcà ponad 3 dni. Kryteria laboratoryjne
rozpoznania odry - izolacja wirusa nie jest zalecana
jako rutynowa metoda diagnozowania odry dla celów
klinicznych. Jednak uzyskanie izolatów wirusa ma znaczenie dla molekularnej obserwacji epidemiologicznej
wirusów krà˝àcych w Êwiecie i mo˝e pomóc w ustaleniu geograficznego pochodzenia wirusa (1,2). Wirus
odry mo˝e byç izolowany z moczu, aspiratów z jamy
nosowo-gardłowej, krwi oraz wymazów z gardła.
Materiał kliniczny dla izolacji wirusa nale˝y pobieraç
od ka˝dej osoby z klinicznym podejrzeniem odry i
dostarczaç
do
laboratorium
referencyjnego.
Najbardziej prawdopodobne jest znalezienia wirusa w
materiale klinicznym w ciàgu 3 dni od poczàtku wystàpienia wysypki. Wraz z materiałem do izolacji wirusa
nale˝y pobieraç surowic´ krwi u tego samego chorego
na badania serologiczne. Próbki kliniczne powinny byç
uzyskane w ciàgu 7-10 dni od wystàpienia wysypki.
Najcz´Êciej stosuje si´ testy serologiczne immunoenzymatyczne (ELISA, EIA). U osób zaszczepionych
przeciw odrze nale˝y najpierw poszukiwaç przeciwciał
Ig M. Odpowiedê serologiczna w klasie IgM trwa przewa˝nie 28 dni, czasem nawet do 2 miesi´cy. Wykonuje
si´ badanie jednorazowo. U osób niezaka˝onych przeciwciała w klasie Ig M powinny byç ujemne, a Ig G
dodatnie lub ujemne w zale˝noÊci od faktu chorowania
na odr´ lub szczepienia p/odrze w przeszłoÊci. Poziom
p/ciał w klasie Ig G powinien byç badany dwukrotnie –
1 próbka jak najszybciej po wystàpieniu wysypki, druga
po 10 do 30 dni od pierwszej. Ocenie podlega sero-
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konwersja czyli znaczàcy wzrost poziomu przeciwciał
w klasie Ig G. Odpowiedê serologiczna w klasie Ig G
mo˝e trwaç przez wiele lat (1,2,8).
Leczenie
W odrze nie ma leczenia swoistego. JeÊli przebieg
odry nie jest powikłany stosuje si´ leczenie objawowe
(11). WHO zaleca aby wszystkie dzieci chorujàce na
odr´, niezale˝nie od miejsca zamieszkania, otrzymywały witamin´ A w celu zmniejszenia ryzyka powikłaƒ.
Witamina A powinna byç podawana jeden raz na dob´,
przez 2 kolejne dni, w nast´pujàcych dawkach: 50 tys.
j.m. u dzieci < 6 m. ˝.; 100 tys. j.m. 6 – 12 m. ˝.; 200
tys. j.m. 12 m. ˝. U dzieci z klinicznymi objawami awitaminozy A, po upływie 2 – 4 tygodni nale˝y podaç
nast´pnà dawk´ witaminy A (2).
Zapobieganie
Najwi´kszà rol´ odgrywajà szczepienia ochronne. W
USA od 2005 r. stosuje si´ wyłàcznie szczepionki skojarzone – MMR (odra, Êwinka, ró˝yczka) lub zamiennie
MMRV (odra, Êwinka, ró˝yczka, ospa wietrzna). W
Polsce obowiàzkowe szczepienia MMR, w populacji
dzieci w wieku 13 -14 m. ˝., wprowadzono w roku
2004 (9). Szczepionki skojarzone MMR i MMRV zawierajà ˝ywy wirus odry i sà skuteczne w 95% (zakres 9098%), po zastosowaniu zalecanego pełnego dwudawkowego schematu szczepienia odpornoÊç utrzymuje
si´ przez całe ˝ycie (1). Obydwie szczepionki sà przygotowywane na hodowli tkankowej fibroblastów
kurzych i dostarczane w formie liofilizowanego proszku, który przed podaniem nale˝y rozpuÊciç w sterylnej
wodzie, wolnej od Êrodków konserwujàcych.
Liofilizowanà szczepionk´ nale˝y przechowywaç w
temperaturze 2 - 8 C a˝ do czasu jej podania. JeÊli
podany zakres temperatur nie jest utrzymywany szczepionka gwałtownie traci swà moc (1,4). Szczepionki
MMR i MMRV zawierajà niewielkà iloÊç albuminy ludzkiej, neomycyn´, sorbitol, ˝elatyn´.
ImmunogennoÊç i skutecznoÊç szczepionki
Poszczepienne przeciwciała przeciwodrowe rozwijajà si´ u ok. 95% dzieci zaszczepionych w 12 m. ˝. i
98% dzieci zaszczepionych w wieku 15 m. ˝. Wskaêniki
serokonwersji sà podobne po podaniu pojedynczego
antygenu szczepionki p/odrze, MMR (szczepionki sko-
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jarzonej p/odrze, Êwince, ró˝yczce) i MMRV (szczepionki skojarzonej p/odrze, Êwince, ró˝yczce, ospie
wietrznej). Około 2-5% dzieci po otrzymaniu tylko jednej dawki szczepionki MMR nie reaguje na nià w ogóle.
Zjawisko takie mo˝e byç zwiàzane z brakiem odpowiedzi na szczepionki, obecnoÊcià biernych p/ciał u biorcy szczepionki lub innymi przyczynami. Wi´kszoÊç
ludzi nie reagujàca na dawk´ pierwszà, odpowie
dopiero na nast´pnà (1,2). Badania serologiczne
potwierdzajà odpornoÊç na zachorowanie na odr´ u >
99% osób, które otrzymujà dwie dawki szczepionki
p/odrze. (2). Pierwsza dawka szczepionki p/odrze
powinna byç podawana w 13 – 15 m. ˝. gdy nie ma ju˝
ryzyka neutralizacji przez przeciwciała matczyne (6).
Mimo, ˝e miana przeciwciał po szczepieniu sà ni˝sze
ni˝ po zachorowaniach naturalnych, to zarówno serologiczne jak i epidemiologiczne dane wskazujà na to, ˝e
przeciwciała po szczepieniu utrzymujà si´ przez długi
okres czasu i prawdopodobnie u wi´kszoÊci osób
utrzymywaç si´ b´dà przez całe ˝ycie. Wi´kszoÊç
zaszczepionych osób wytwarza zarówno odpornoÊç
humoralnà jak i komórkowà (1).
Za dokumentacj´ potwierdzajàcà wykonanie szczepieƒ p/odrze uznaje si´ tylko takà, w której zostały wpisane daty i nazwy szczepionek a zapisy zostały
potwierdzone przez pracownika placówki wykonujàcej
szczepienia. Osoby, które nie posiadajà odpowiedniej
dokumentacji szczepieƒ, powinny byç traktowane jako
nieuodpornione i nale˝y wykonywaç u nich wszystkie
zalecane lub obowiàzkowe szczepienia. Fakt zaszczepienia powinien byç udokumentowany w postaci trwałego zapisu w dokumentacji medycznej pacjenta, która
pozostaje w placówce medycznej a nie tylko w dokumentacji przechowywanej przez pacjenta (1).
U wszystkich dzieci zalecane jest dwudawkowe
szczepienie p/odrze w odst´pie co najmniej 4 tygodni.
Pierwsza dawka szczepionki powinna byç podana w
dniu lub po pierwszych urodzinach. Dawka szczepionki podana przed ukoƒczeniem 1 r. ˝. nie mo˝e byç
liczona jako cz´Êç cyklu i po ukoƒczeniu 12 m. ˝. nale˝y ponownie rozpoczynaç pełny cykl szczepienia. W
USA druga dawka szczepionki p/odrze rutynowo podawana jest w 4-6 r. ˝. zanim dziecko pójdzie do szkoły.
W wieku 11 lub 12 lat zalecana jest wizyta lekarska,
która pozwala sprawdziç status szczepieƒ u nastolatka

i ewentualnie podaç drugà dawk´ szczepionki MMR u
tych dzieci, które jej jeszcze nie otrzymały. Dzieci, które
otrzymały wczeÊniej (ale powy˝ej 12 miesiàca ˝ycia) 2
dawki szczepionki p/odrze w odst´pie 4 tygodni, nie
potrzebujà dodatkowej dawki w chwili pójÊcia do szkoły (1). Dzieci, które sà w wieku szkolnym lecz nie majà
dokumentacji o wykonanych szczepieniach MMR lub
innych dowodach odpornoÊci na te choroby, powinny
byç dopuszczone do ucz´szczania na zaj´cia po otrzymaniu pierwszej dawki szczepionki. Dawk´ drugà nale˝y u tych dzieci podaç najszybciej jak to jest mo˝liwe z
zachowaniem 4 tygodniowego odst´pu (1).
Dopuszczono stosowanie szczepionki MMRV u
dzieci w wieku od 1 r. ˝. do 13 urodzin, nie nale˝y podawaç u osób > 13 r. ˝. Szczepionka jako dawka pierwsza powinna byç podawana w wieku 12 m. ˝. – 47 m.
˝., tak samo jak podawane oddzielnie MMR i V. Przed
podaniem MMRV nale˝y omówiç z rodzicami lub opiekunami dziecka korzyÊci i zagro˝enia zwiàzane ze
szczepieniem. CDC zaleca, aby w pierwszej dawce
podawaç oddzielnie szczepionk´ p/odrze, Êwince i
ró˝yczce oraz p/ospie wietrznej w przypadku gdy
opiekunowie wyra˝ajà obawy co do zastosowania
szczepionki wysoce skojarzonej MMRV (1,2). Polski
Program Szczepieƒ Ochronnych na rok 2011 obejmuje
2 dawki obowiàzkowego szczepienia przeciw odrze,
Êwince, ró˝yczce ( w 13 – 14 m. ˝. oraz w 10 r. ˝.).
Pełne informacje dotyczàce szczepieƒ MMR w Polsce
znajdujà si´ w dokumencie „Program Szczepieƒ
Ochronnych”
publikowanym jako załàcznik do
Komunikatu Głównego Inspektora Sanitarnego.
W USA na podstawie badaƒ i analiz danych epidemiologicznych dotyczàcych bardzo du˝ej populacji
stwierdzono, ˝e wszyscy doroÊli urodzeni po 1957
roku, jeÊli nie majà medycznych przeciwwskazaƒ do
szczepienia p/odrze powinni otrzymaç co najmniej 1
dawk´ szczepionki MMR, chyba ˝e majà dokumentacj´ potwierdzajàcà wczeÊniejsze szczepienia lub obecnoÊç p/ciał w iloÊci zapewniajàcej odpornoÊç na te
choroby. Fakt urodzenia poni˝ej 1957 r. mo˝na uznaç
za akceptowalny dowód odpornoÊci na odr´, Êwink´ i
ró˝yczk´. Nie dotyczy to kobiet w wieku prokreacyjnym
i pracowników placówek medycznych. Przed szczepieniami nie muszà byç wykonywane badania serologiczne. Szczepienia u dorosłych sà dedykowane przede
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wszystkim studentom, podró˝nikom, pracownikom
słu˝by zdrowia i innym pracujàcym w placówkach
medycznych (1).
Osoby otrzymujàce du˝e dobowe dawki kortykosteroidów ( ≥ 2 mg/kg m. c. lub > 20 mg prednizonu bàdê
jego ekwiwalentu) codziennie lub co drugi dzieƒ przez
≥ 14 dni nie powinny byç szczepione MMR przez 1
miesiàc od dnia zakoƒczenia leczenia. Osoby leczone
małymi dawkami lub < 14 dni a tak˝e otrzymujàce kortykosteroidy miejscowo mogà byç szczepione natychmiast po zakoƒczeniu leczenia, chocia˝ niektórzy eksperci wolà czekaç jeszcze 14 dni po zakoƒczeniu sterydoterapii (2). Przy stosowaniu innych leków immunosupresyjnych, szczepienie MMR lub MMRV powinno
byç wstrzymane na okres ≥ 3 miesi´cy po zaprzestaniu
leczenia immunosupresyjnego i remisji choroby podstawowej. Tak długa przerwa opiera si´ na zało˝eniu,
˝e odpowiedê immunologiczna zostaje przywrócona w
ciàgu 3 miesi´cy a w tym samym czasie choroba
zasadnicza pozostanie w remisji po leczeniu immunosupresyjnym (2). U osób z niedoborowymi zaburzeniami odpornoÊci po szczepieniu MMR lub MMRV mo˝e
wystàpiç zwi´kszona replikacja wirusów szczepionki.
Notowano zgony zwiàzane z infekcjà wirusem odry po
szczepieniach u osób z ci´˝kimi niedoborami odpornoÊci. Tacy chorzy nie powinni byç szczepieni MMR
i MMRV.

alergiczne (anafilaksja) na składniki szczepionki lub po
poprzedniej dawce szczepionki, w zasadzie nie
powinny byç szczepione MMR. Niektóre dane sugerujà, ˝e reakcja anafilaktyczna po szczepieniu p/odrze,
Êwince, ró˝yczce nie jest zwiàzana z nadwra˝liwoÊcià
na antygeny jaja kurzego lecz na inne składniki szczepionki np. ˝elatyn´ (1,2). Ryzyko powa˝nych reakcji
alergicznych po MMR u osób uczulonych na jajka jest
bardzo niewielkie. Wyniki testów skórnych z u˝yciem
szczepionek nie sà czynnikiem prognostycznym co do
wystàpienia reakcji alergicznych przy szczepieniu.
Dlatego uwa˝a si´, ˝e szczepionk´ MMR mo˝na podawaç dzieciom uczulonym na jajka, bez uprzednich
testów skórnych lub stosowania specjalnych procedur
(1,2). Osoby z silnà alergià na ˝elatyn´ lub neomycyn´
pod postacià pokrzywki, obrz´ków jamy ustnej i gardła,
zaburzeƒ oddychania, niedociÊnienia lub wstrzàsu nie
powinny byç szczepione MMR i MMRV (2).
Szczepionka MMR nie zawiera penicyliny wi´c nadwra˝liwoÊç na penicyliny nie jest przeciwwskazaniem
do szczepienia MMR (1). Kobiety w cià˝y nie powinny
byç szczepione MMR, a przez 4 tygodnie po szczepieniu kobiety powinny unikaç zachodzenia w cià˝´. Bliski
kontakt z kobietà ci´˝arnà nie stanowi przeciwwskazania do szczepieƒ MMR. Karmienie piersià nie jest przeciwwskazaniem do szczepienia MMR zarówno u kobiety jak i dziecka.

Profilaktyka odry czynno - bierna
˚ywa szczepionka p/odrze mo˝e zapobiec chorobie, jeÊli jest podana w ciàgu 72 godzin po ekspozycji.
Podanie immunoglobuliny mo˝e zapobiec zachorowaniu, złagodziç objawy odry lub zapewniç tymczasowà
ochron´ przed zachorowaniem je˝eli swoista surowica
zostanie podana do 6 dni od ekspozycji. Zalecana
dawka to 0,25 ml/kg m. c. (max 15 ml) domi´Êniowo, a
u osób z obni˝onà odpornoÊcià 0,5 ml/kg m. c. (max
15 ml) domi´Êniowo. Immunoglobuliny sà wskazane u
osób wra˝liwych z kontaktów domowych, zwłaszcza u
dzieci do 1 r. ˝., dla których ryzyko powikłaƒ jest najwi´ksze (1). Nale˝y pami´taç, ˝e ochronne działanie
immunoglobulin ma charakter tymczasowy i po 5 – 6
miesiàcach od ich podania nale˝y rozpoczàç szczepienia je˝eli nie rozpocz´to ich wczeÊniej.
Osoby, u których wczeÊniej wystàpiły ci´˝kie reakcje

Bezpieczeƒstwo szczepieƒ
W USA cz´stoÊç wyst´powania NOP po szczepieniach MMR jest nast´pujàca - w 5-15% przypadków
wyst´puje goràczka ≥ 39,4 oC, anafilaksja ok. 1 – 3,5
przypadków na 1 000 000 podanych dawek, w 5%
wysypka, zwykle w 7 – 10 dni po szczepieniu, w 25%
przypadków objawy stawowe, 1/25 000 - 30 000 podanych dawek szczepionki ( do 2 miesi´cy po MMR)
trombocytopenia zwłaszcza u osób, które w wywiadzie
majà plamic´ lub trombocytopeni´ (1,2), 1/1 000 000
dawek encefalopatia, rzadko wyst´puje głuchota i
zapalenie Êlinianek. W Polsce brak jest takich danych.
Niepo˝àdane odczyny poszczepienne sà wynikiem
replikacji wirusa odry w komórkach i zdarzajà si´ zwykle w 5-12 dniu po szczepieniu, trwajà zwykle 1 – 2 dni.
Dane naukowe nie potwierdziły zwiàzku przyczynowo–skutkowego mi´dzy szczepieniami MMR a nast´-
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pujàcymi chorobami i objawami: utrata słuchu, retinopatia, zapalenie nerwu wzrokowego, pora˝enie mi´Êni
okoruchowych, zespół Guillain–Barre, ataksja mó˝d˝kowa, choroba Crohna, autyzm (2). Nie ma ˝adnych
dowodów na to, ˝e szczepionka p/odrze mo˝e spowodowaç SSPE. Wszystkie analizy genetyczne wirusów
odry stwierdzanych w materiale pochodzàcym z tkanki
mózgowej chorych na SSPE wykazały obecnoÊç materiału genetycznego dzikiego wirusa odry (3).
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Post´powanie z odpadami medycznymi w Êwietle
nowych przepisów
Arkadiusz Chełstowski
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna,
Warszawa

Wprowadzenie
W ostatnich latach zaszły istotne zmiany w sposobach leczenia, technikach, wyposa˝eniu aparaturowym
placówek medycznych, diagnozowaniu, a tak˝e sposobach przeprowadzania zabiegów operacyjnych i leczniczych i co si´ z tym wià˝e zmian´ myÊlenia i post´powania z odpadami pochodzàcymi z placówek
medycznych. Odpady medyczne to substancje stałe,
ciekłe i gazowe powstajàce przy leczeniu, diagnozowaniu oraz profilaktyce, w działalnoÊci medycznej prowadzonej w obiektach lecznictwa zamkni´tego, otwartego
oraz w obiektach badawczych i eksperymentalnych.
WÊród odpadów powstajàcych w placówkach opieki
zdrowotnej mo˝na wyró˝niç: odpady bytowo-gospodarcze z pomieszczeƒ biurowych, administracyjnych,
zaplecza warsztatowego i słu˝b technicznych, zakładów niezabiegowych, z kuchni i resztki posiłków z
oddziałów niezakaênych; odpady specyficzne: zaka˝one drobnoustrojami (zu˝yte materiały opatrunkowe,
igły, strzykawki, materiały laboratoryjne i medyczne,
odpady z sal operacyjnych, amputowane cz´Êci ciała,
z oddziałów zakaênych, oddziałów chirurgicznych,
odpady posekcyjne itp.), leki cytostatyczne i sprz´t
u˝ywany przy ich podawaniu. Odr´bnà grup´ stanowià
odpady specjalne: odpady radioaktywne, zu˝yte diagnostyki izotopowe, substancje toksyczne, zu˝yte
oleje, substancje chemiczne, zu˝yte rozpuszczalniki
odczynniki chemiczne. Odpady medyczne w przypadku niewłaÊciwego systemu organizacyjnego ich wytwarzania i unieszkodliwiania mogà stwarzaç zagro˝enia z
uwagi na:
– potencjalnà obecnoÊç czynników infekcyjnych
typu biologicznego,
– mo˝liwoÊci wystàpienia niebezpiecznych substancji chemicznych pochodzàcych z przeterminowanych lekarstw i odczynników.

Zasady post´powania z odpadami zakaênymi.
Zasady dotyczàce post´powania z odpadami
medycznymi zostały uregulowane w rozporzàdzeniu
Ministra Zdrowia z 30 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu post´powania z odpadami medycznymi (Dz. U. 2010 r., nr 139, poz. 940). Odpady niebezpieczne, z wyjàtkiem odpadów o ostrych koƒcach i kraw´dziach, muszà zostaç zebrane do pojemników lub
worków jednorazowego u˝ycia koloru czerwonego z
folii polietylenowej, nieprzezroczystych, wytrzymałych,
odpornych na działanie wilgoci i Êrodków chemicznych, z mo˝liwoÊcià jednokrotnego zamkni´cia. Worki
jednorazowego u˝ycia nale˝y umieÊciç na stela˝ach
lub w sztywnych pojemnikach (jednorazowego lub wielokrotnego u˝ycia) w sposób pozwalajàcy na unikni´cie zaka˝enia osób majàcych kontakt z workiem lub
pojemnikiem.
Odpady medyczne
Odpady medyczne poszczególnych rodzajów nale˝y w miar´ mo˝liwoÊci grupowaç. Pojemniki lub worki
nale˝y zapełniaç do 2/3 ich obj´toÊci w sposób umo˝liwiajàcy bezpieczne zamkni´cie. Niedopuszczalne jest
otwieranie raz zamkni´tych pojemników lub worków
jednorazowego u˝ycia.
Odpady medyczne o ostrych koƒcach i kraw´dziach
zbiera si´ w pojemnikach jednorazowego u˝ycia,
sztywnych, odpornych na działanie wilgoci, mechanicznie odpornych na przekłucie bàdê przeci´cia.
Magazynowanie odpadów o kodach 18 01 03*(inne
odpady, które zawierajà ˝ywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo
lub co do których istniejà wiarygodne podstawy do
sàdzenia, ˝e wywołujà choroby u ludzi i zwierzat) i 18
01 82*(pozostałoÊci z ˝ywienia pacjentów oddziałów
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zakaênych) mo˝e odbywaç si´ (w temperaturze od 10
do 18 °C) tak długo, jak pozwalajà na to ich właÊciwoÊci, jednak nie dłu˝ej ni˝ 72 godziny. Je˝eli odpady te
magazynowane sà w temperaturze poni˝ej 10 °C,
mogà byç przechowywane maksymalnie 30 dni.
Magazynowanie odpadów o kodzie 18 01 02* ( cz´Êci
ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty słu˝àce do jej przechowywania) mo˝e odbywaç si´ tylko
w temperaturze do 10 °C, a czas ich przechowywania
nie mo˝e przekroczyç 72 godzin.
Odpady specjalne.
Odpady specjalne, z wyjàtkiem odpadów o ostrych
koƒcach i kraw´dziach, zbiera si´ do worków jednorazowego u˝ycia z folii polietylenowej, koloru ˝ółtego,
nieprzezroczystych, wytrzymałych, odpornych na działanie wilgoci i Êrodków chemicznych, z mo˝liwoÊcià
jednokrotnego zamkni´cia. Magazynowanie odpadów
medycznych o kodach 18 01 06* (chemikalia, w tym
odczynniki chemiczne, zawierajàce substancje niebezpieczne), 18 01 08* (leki cytotoksyczne i cytostatyczne), 18 01 10* (odpady amalgamatu dentystycznego)
mo˝e odbywaç si´ w temperaturze od 10 do 18 °C tak
długo, jak pozwalajà na to ich właÊciwoÊci, jednak nie
dłu˝ej ni˝ 72 godziny. Odpady ze wskazanymi kodami
mogà byç przechowywane maksymalnie 30 dni, je˝eli
temperatura wynosi mniej ni˝ 10 °C.
Zgodnie z § 5 ust. dopuszczalne jest magazynowanie
odpadów medycznych, w odpowiednio przystosowanych do tego celu (...) przenoÊnych urzàdzeniach chłodniczych, przeznaczonych wyłàcznie do magazynowania
odpadów medycznych. PrzenoÊne urzàdzenie chłodnicze jest przeznaczone do magazynowania niewielkiej
iloÊci odpadów i powinno posiadaç wn´trze wykonane z
materiałów gładkich, łatwo zmywalnych i umo˝liwiajàcych dezynfekcj´, byç zabezpieczone przed dost´pem
owadów, gryzoni oraz innych zwierzàt, byç zabezpieczone przed dost´pem osób nieupowa˝nionych.
Nale˝y podkreÊliç, ˝e odpady medyczne (odpady
zakaêne, odpady specjalne) powstałe w wyniku udzielania Êwiadczeƒ zdrowotnych w miejscu wezwania (np.
podczas wizyt domowych) powinny zostaç usuni´te
przez osoby udzielajàce Êwiadczeƒ zdrowotnych z
zachowaniem odpowiednich Êrodków ostro˝noÊci. W
zwiàzku z tym zakaêne odpady medyczne wytworzone

w trakcie Êwiadczenia usług na wezwanie powinny byç
bezzwłocznie dostarczane do właÊciwie przygotowanych pomieszczeƒ magazynowych, przeznaczonych
do magazynowania tego typu odpadów.
Zbiorcze zestawienia danych
Od 1 stycznia 2011 r. obowiàzuje rozporzàdzenie
ministra Êrodowiska z 8 grudnia 2010 r. w sprawie
zakresu informacji oraz wzorów formularzy słu˝àcych
do sporzàdzania i przekazywania zbiorczych zestawieƒ
danych, które odnosi si´ mi´dzy innymi do odpadów
medycznych. Zbiorcze zestawienia danych o odpadach nale˝y sporzàdziç na podstawie wzorów formularzy, które znajdujà si´ w załàcznikach do rozporzàdzenia ministra Êrodowiska z 25 maja 2007 r. w sprawie
zakresu informacji oraz wzorów formularzy słu˝àcych
do sporzàdzania i przekazywania zbiorczych zestawieƒ
danych (Dz.U. 2007 r., nr 101, poz. 686). Podmioty,
które nie dopełnià obowiàzku zło˝enia zbiorczego
zestawienia danych o odpadach, zagro˝one sà karà
pieni´˝nà wynikajàcà z ustawy o odpadach medycznych. Nale˝y podkreÊliç, ˝e zbiorcze zestawienia
danych (dalej sprawozdanie) musi zostaç przekazane
marszałkowi województwa właÊciwemu ze wzgl´du na
miejsce wytwarzania odpadów, w terminie do 15 marca
danego roku, za poprzedni rok kalendarzowy.
Podobnie lekarze, którzy nie wywià˝à si´ z obowiàzku
sprawozdawczoÊci lub nie sporzàdzà i nie zło˝à sprawozdania w wyznaczonym terminie podlegajà karom
pieni´˝nym. Majàc na uwadze regulacje ustawy o
odpadach nale˝y przyjàç, ˝e obowiàzek sprawozdawczoÊci polegajàcej na sporzàdzeniu i dostarczeniu właÊciwemu podmiotowi zbiorczego zestawienia danych
dotyczàcych odpadów odnosi si´ do ka˝dego lekarza,
który wykonujàc prywatnà praktyk´, "generuje" odpady
medyczne. Nie ma przy tym znaczenia iloÊç i rodzaj
odpadów. Oznacza to, ˝e obowiàzku sprawozdawczego nie majà na przykład lekarze, którzy w ramach prywatnej praktyki lekarskiej udzielajà Êwiadczeƒ zdrowotnych polegajàcych wyłàcznie na wydawaniu opinii i
orzeczeƒ lekarskich, oraz lekarze, którzy udzielajà
Êwiadczeƒ zwiàzanych z udzielaniem porad lekarskich.
Unieszkodliwianie odpadów
Zmiany wprowadzone w marcu 2010 roku (ustawa z
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dnia 2010 roku o zmianie ustawy o odpadach i niektórych innych ustaw – Dz. U. nr 28, poz. 145) spowodowały, ˝e aktualnie nie obowiàzuje ju˝ bezwzgl´dny
nakaz spalania zakaênych odpadów medycznych w
spalarniach. Ustawa zmieniajàca reguluje te˝ zagadnienia obowiàzywania zezwoleƒ, pozwoleƒ lub decyzji
zatwierdzajàcych program gospodarki odpadami niebezpiecznymi w zakresie dotyczàcym unieszkodliwiania zakaênych odpadów medycznych i weterynaryjnych metodami innymi ni˝ termiczne przekształcanie
odpadów. Wydane zezwolenia zachowywały moc na
czas, na jaki zostały wydane, jednak nie dłu˝ej ni˝ do
12 marca 2011 r. Ustawa dopuszcza natomiast u˝ycie
innych metod unieszkodliwiania – pod warunkiem, ˝e
prowadzi to do obni˝enia zawartoÊci ogólnego w´gla
organicznego do 5%.
Dopuszczone do stosowania metody unieszkodliwiania zakaênych odpadów medycznych i weterynaryjnych ma okreÊliç nowy akt wykonawczy ministra zdrowia, który nie został dotychczas wydany.
Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Ârodowiska
obecnie prawo nie dopuszcza do deponowania na
składowiskach odpadów medycznych po procesach
alternatywnego unieszkodliwiania. Alternatywne metody (tzn. inne ni˝ spalanie) unieszkodliwiania odpadów,
jak np. sterylizacja czy autoklawowanie, mogà byç
jedynie etapem poÊrednim w likwidacji niebezpiecznych materiałów.
W tych krajach UE, w których na du˝à skal´ stosuje
si´ metody alternatywne, np. w Niemczech czy Austrii,
zakaêne odpady medyczne po dezynfekcji czy sterylizacji sà spalane w spalarniach, najcz´Êciej komunalnych. Dopuszczenie metod alternatywnych miałoby
sens, gdyby odpady po autoklawowaniu były spalane
w spalarniach komunalnych, których usługi sà taƒsze
ni˝ specjalistycznych spalarni odpadów medycznych.
Segregacja odpadów w placówkach wykonujàcych działalnoÊç leczniczà
Nie wszystkie odpady pochodzàce z zakładów
udzielajàcych Êwiadczeƒ zdrowotnych sà odpadami
medycznymi. Cz´Êç z nich mo˝na zakwalifikowaç jako
odpady komunalne.
Zgodnie z rozporzàdzeniem Ministra Ârodowiska w
sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2001 r. Nr 112,
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poz. 1206) odpadom medycznym przydzielono kody
18 01 xx. W zale˝noÊci od właÊciwoÊci fizyko-chemicznych podzielone sà one na dwanaÊcie podgrup z
czego 7 to odpady niebezpieczne (zaznaczone
gwiazdkami). W ka˝dej placówce medycznej powinien
byç powołany zespół, zajmujàcy si´ gospodarkà odpadami, którego zadaniem b´dzie opracowanie, wprowadzenie, monitoring i udoskonalanie programu redukcji
odpadów. Celem nadrz´dnym powinno byç zapobieganie powstawaniu odpadów u êródła. Nale˝y
uwzgl´dniç równie˝ mo˝liwoÊç ich odzysku i recyklingu
(z wyjàtkiem odpadów zakaênych). Aby zrealizowaç to
zadanie nale˝y w gospodarce odpadami zastosowaç
przedstawione ni˝ej zasady:
1.
prawidłowe zakwalifikowanie odpadów do
danego rodzaju, nie mieszanie odpadów niebezpiecznych, wymagajàcych kosztownych
metod unieszkodliwiania z odpadami nie niebezpiecznymi, nadajàcymi si´ do odzysku lub
recyklingu;
2.
procedury segregacji i klasyfikacji powinny byç
tak opracowane aby:
l odpady zakaêne i inne niebezpieczne nie
ulegały zmieszaniu z odpadami komunalnymi;
l do odpadów zakaênych zaliczane były
tylko te, które miały bezpoÊredni kontakt z
chorym zakaênie oraz sà zanieczyszczone
drobnoustrojami chorobotwórczymi w iloÊci wystarczajàcej do przeniesienia infekcji;
l niezakaêne odpady niebezpieczne były
rozdzielane według zawartych w nich substancji;
l do odpadów komunalnych lub medycznych pozostałych zaliczane były wszystkie,
które nie powodujà zagro˝enia epidemiologicznego lub chemicznego.
l nie zanieczyszczone i nadajàce si´ do
odzysku i recyklingu materiały były segregowane oddzielnie: drewno, metale,
papier, szkło, tworzywa sztuczne;
l pojemniki na odpady zakaêne nie były
ustawiane obok przeznaczonych na surowce wtórne, odpady komunalne czy niebez-
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pieczne aby odpady nie ulegały przypadkowemu zmieszaniu.
zakupy produktów medycznych i leków pod
kàtem ograniczenia iloÊci /ograniczenie opakowaƒ wielowarstwowych/ i toksycznoÊci
wytwarzanych odpadów /dotyczy to przede
wszystkim tych produktów, które mogà zawieraç rt´ç, zwiàzki chloru, bromu, kadmu, ołowiu/;
okreÊlenie rodzaju, składu, podstawowych
właÊciwoÊci i iloÊci odpadów powstajàcych w
placówce medycznej;
porównanie uzyskanych danych z informacjami z innych, podobnych placówek medycznych;
opracowanie procedur klasyfikacji, segregacji i
post´powania z poszczególnymi rodzajami
odpadów i umieszczenie ich w miejscach
powstawania odpadów w pobli˝u stanowisk
pracy;
selektywna zbiórka poszczególnych grup i

8.

9.

10.

11.
12.

rodzajów odpadów, z ukierunkowaniem na
wybranych odbiorców odpadów;
zorganizowanie i urzàdzenie pomieszczeƒ
zwiàzanych z gospodarkà odpadami, spełniajàcych wymagane warunki techniczne;
ustalenie kosztów i oszcz´dnoÊci wynikajàcych z wprowadzenia programu redukcji
odpadów;
opracowanie materiałów informacyjnych o
zasadach segregacji i post´powania z odpadami dla personelu i pacjentów;
opracowanie procedur na wypadek sytuacji
awaryjnych;
szkolenia personelu zró˝nicowane dla
poszczególnych stanowisk pracy.
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Punkty Konsultacyjno-Diagnostyczne HIV
Magdalena Ankiersztejn-Bartczak
Fundacja Edukacji Społecznej

Wprowadzenie
Idea
stworzenia
Punktów
KonsultacyjnoDiagnostycznych (PKD) wykonujàcych bezpłatne i anonimowe badania w kierunku HIV połàczonych z poradnictwem przed i po teÊcie pojawiła si´ w Polsce pod
koniec lat 90. Nadzór finansowy i merytoryczny nad
Punktami sprawuje obecnie Krajowe Centrum ds. AIDS
(KC ds. AIDS). W 2001r. na terenie Polski istniało 11
PKD. 10 lat póêniej jest ich 30. Obecnie w ka˝dym
województwie działa przynajmniej jeden Punkt testowania. Placówki te, koordynowane sà przez organizacje
pozarzàdowe, a finansowane sà ze Êrodków KC ds.
AIDS i/ lub Êrodków samorzàdowych, w ramach konkursu ofert. Aktualne adresy i godziny pracy PKD
dost´pne sà na stronie www.aids.gov.pl
Artykuł został opracowany na podstawie danych
otrzymanych z Krajowego Centrum ds. AIDS oraz
danych zebranych i opracowanych przez Fundacj´
Edukacji Społecznej z prowadzonych przez nià PKD
Rola poradnictwa HIV
Poradnictwo okołotestowe jest integralnà cz´Êcià
testowania w kierunku HIV. Rozmowa przed testem
słu˝y oszacowaniu ryzyka zaka˝enia HIV osoby testujàcej si´, omówieniu procedury testowania i rozwa˝aniu
sytuacji otrzymania wyniku zarówno ujemnego jak i
dodatniego. Jest równie˝ elementem działaƒ profilaktycznych, które majà na celu zach´cenie do podejmowania mniej ryzykownych zachowaƒ, by nie doszło do
zaka˝enia w przyszłoÊci. Poradnictwo jest osobistà,
poufnà rozmowà doradcy z klientem PKD. Badanie
mo˝e byç wykonane tylko u osoby powy˝ej 18 r. ˝.,
która wyraziła Êwiadomà zgod´ na tego typu test.
Osoby mi´dzy 16 a 18 r. ˝. na badanie muszà mieç
równie˝ zgod´ opiekuna prawnego, gdy˝ zgodnie z
prawem na wszelkie zabiegi medyczne połàczone z
przerwaniem ciàgłoÊci tkanek u osób małoletnich
wymagana jest jednoczesna zgoda małoletniego (1618 r.˝.) i rodzica bàdê te˝ opiekuna prawnego. Wynik
testu klient mo˝e odebraç tylko osobiÊcie i najcz´Êciej
jest on ju˝ dost´pny nast´pnego dnia pracy PKD.

Wynik ujemny oznacza, ˝e 3 miesiàce temu i wczeÊniej
nie doszło do zaka˝enia HIV. Nie oznacza to, ˝e ˝aden
z partnerów seksualnych testujàcego si´ nie był zaka˝onych HIV, tylko, ˝e u pacjenta, który wykonał badanie
nie doszło do zaka˝enia. Wynik dodatni testu przesiewowego zawsze wymaga potwierdzenia testem
Western Blot. To dopiero jego dodatni wynik potwierdza
wykrycie zaka˝enia HIV i koniecznoÊç skierowania do
placówki Êwiadczàcej pomoc/opiek´ medycznà zajmujàcej si´ osobami zaka˝onymi.
Punkty Konsultacyjno-Diagnostyczne pozwalajà
uzyskaç niezb´dne dane statystyczne i epidemiologiczne. Wywiad przed i po teÊcie jest prowadzony
według standardów opracowanych przez Krajowe
Centrum ds. AIDS. Osoby pracujàce w PKD sà to głównie lekarze, piel´gniarki oraz psycholodzy/pedagodzy.
Ka˝dy doradca musi przejÊç specjalistyczne szkolenie
koƒczàce si´ egzaminem pisemnym i ustnym. Praca w
PKD wymaga aktualnej, szczegółowej wiedzy o zaka˝eniu HIV i chorobie AIDS, diagnostyce, leczeniu antyretrowirusowym, drogach zaka˝enia i mo˝liwoÊci ich
ograniczenia. Potrzebne sà równie˝ umiej´tnoÊci psychologiczne do pracy z klientem, przede wszystkim do
przygotowania do dodatniego wyniku testu i udzielenie
wsparcia przy jego wydawaniu.
Otrzymanie wyniku dodatniego dla wielu osób jest
sytuacjà trudnà i zaskakujàcà. Mimo, ˝e osoby te były
Êwiadome ryzykownych zachowaƒ, które podejmowały
w swoim ˝yciu, wi´kszoÊç osób robiàc test ma nadziej´ na wynik ujemny. Przekazanie informacji o zaka˝eniu
wymaga od doradcy pełnej wiedzy o ˝yciu z HIV, pokierowaniu do opieki medycznej ale i zaoferowanie wsparcia psychologicznego w tej trudnej sytuacji. Ludzie bardzo ró˝nie reagujà na dodatni wynik testu, stàd te˝
nale˝y byç przygotowanym na ró˝norodne zachowania
i skrajne reakcje.
Informacje zbierane w trakcie rozmowy przed i po
teÊcie sà podstawà do szerszych opracowaƒ.
Przygotowane przez koordynatorów comiesi´czne
zestawienia iloÊciowe z liczby wykonanych testów, licz-
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by wyników dodatnich, porad bez testu oraz prawdopodobnych drogach zaka˝enia sà przesyłane do KC ds.
AIDS. Ka˝dy punkt przesyła równie˝ wypełnione ankiety
wywiadów z listà zagadnieƒ wypełnionà przez doradc´
podczas rozmowy. WÊród ró˝nych danych sà mi´dzy
innymi takie dane jak: wiek, płeç, miejsce zamieszkania,
liczba wykonanych testów w kierunku HIV, ryzykowne
zachowania, orientacja seksualna, liczba partnerów w
ostatnich 12 miesiàcach i całym ˝yciu, w tym liczba stałych i przygodnych partnerów, stosowanie prezerwatywy czy u˝ywanie substancji psychoaktywnych.
Opracowanie danych z PKD z całego kraju daje pełnà
informacj´ o osobach wykonujàcych badanie w kierunku HIV ale i o osobach, które otrzymujà wynik dodatni.
Sà podstawà do kierunkowych działaƒ profilaktycznych
wÊród osób, które najcz´Êciej zaka˝ajà si´ w Polsce.
Rocznie około 25 tysi´cy osób wykonuje bezpłatny i
anonimowy test w kierunku HIV w PKD.
Podsumowanie działalnoÊci PKD
W 2010 r. w PKD nadzorowanych przez KC ds. AIDS
wykonano łàcznie 25 402 testy w kierunku HIV. 285
osób otrzymało wynik dodatni. 786 osób miało rozmow´ przed testem bez zlecenia badania. Zazwyczaj
głównà przyczynà było okienko serologiczne, czyli czas
w którym wynik testu jest niewiarygodny, bo nie obejmuje sytuacji z ostatnich 3 miesi´cy. WÊród wszystkich
badanych osób 2 088 stanowiły kobiety w cià˝y.
SpoÊród wszystkich pozytywnych wyników badaƒ przesiewowych 80 nie zostało potwierdzonych testem WB.
Fundacja Edukacji Społecznej (FES) od 2003 r. prowadzi PKD w Warszawie. Poczàtkowo mieÊcił si´ on w
przychodni przy ul. Romera 4 w Warszawie i w pełni był
finansowany ze Êrodków KC ds. AIDS. Na jednym
dy˝urze przyjmowało dwóch doradców i jedna piel´gniarka, która pobierała krew. W kolejnych latach liczba
klientów systematycznie wzrastała. W 2008 r. Punkt
zmienił swojà siedzib´. Dzi´ki dotacji z Urz´du Miasta
st. Warszawy i KC ds. AIDS mo˝liwe było uruchomienie
dwóch punktów. Na ich prac´ u˝yczone zostały
pomieszczenia w Wojewódzkiej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej w Warszawie przy ul. ˚elaznej 79 i
Nowogrodzkiej 82 wejÊcie B. Ârodki te pozwoliły na
prowadzenie w obu punktu dy˝urów od poniedziałku
do piàtku. Miejsca te spotkały si´ z du˝à aprobatà

klientów. Zapewniajà one anonimowoÊç, a osoby tam
pracujàce majà nie tylko wymagane kwalifikacje doradców, ale równie˝ wieloletnie doÊwiadczenie w pracy z
osobami zaka˝onymi. Poni˝ej zamieszczono dane z lat
2004–2011 z otrzymanych wyników dodatnich i ujemnych w Punktach prowadzonych przez Fundacj´. Cyfry
na wykresie odnoszà si´ do liczby wyników dodatnich.
Niepokoi fakt, znacznego przyrostu wykrytych zaka˝eƒ
w bie˝àcym roku. Do koƒca paêdziernika 2011 r. przy
podobnej liczbie wykonanych testów, jest prawie dwa
razy wi´cej wyników dodatnich. Przez wiele lat w PKD
w całej Polsce utrzymywała si´ tendencja, ˝e 1 na 100
wykonanych testów był dodatni. Obecnie w PKD koordynowanych przez FES jest 1,8 na 100. Warto dodaç,
˝e od 2005 r. wÊród wykrytych zaka˝eƒ deklarowanà
drogà zaka˝enia stanowià kontakty seksualne. Punkty
koordynowane przez FES majà niewielkà liczb´ osób,
które zgłaszajà si´ na test w kierunku HIV, ze wzgl´du
na przyjmowanie substancji psychoaktywnych drogà
iniekcji. Wi´kszoÊç osób wykonujàca badanie ma
wykształcenie wy˝sze. WÊród osób zgłaszajàcych si´
na badanie dominujà m´˝czyêni (66%) - jest ich dwa
razy wi´cej ni˝ kobiet. Znacznie cz´Êciej otrzymujà równie˝ wynik dodatni. Zaka˝enie HIV wykrywane jest
przede wszystkich wÊród osób mi´dzy 20 a 29 r. ˝.
Drugà grupà sà osoby mi´dzy 30 a 39 r. ˝.
Punkty Konsultacyjno-Diagnostyczne z roku na rok
majà coraz wi´cej klientów, dzi´ki czemu mo˝na
wykryç wi´kszà liczb´ zaka˝eƒ i odpowiednio wczeÊnie
objàç osoby seropozytywne opiekà medycznà. ÂwiadomoÊç zaka˝enia mo˝e uchroniç inne osoby przed
nara˝eniem na kontakt z wirusem. Z roku na rok powinna byç zwi´kszana liczba godzin pracy punktów oraz
ich iloÊç, tak by wszyscy, którzy podejmà decyzj´ o
wykonaniu takiego testu nie mieli problemu z dost´pem do takiego miejsca.
Finansowanie PKD w wi´kszoÊci pochodzi z bud˝etu Ministerstwa Zdrowia w ramach otwartych konkursów przeprowadzanych przez Krajowe Centrum ds.
AIDS. Zaanga˝owanie Êrodków samorzàdowych jest
dobrà praktykà mi´dzy innymi w Warszawie czy
Wrocławiu. Pozwala to na szeroki dost´p do testowania
i umo˝liwia organizacjom pozarzàdowym rozszerzenie
godzin pracy punktów. Fundacja Edukacji Społecznej
trzykrotnie organizowała akcj´ badaƒ przesiewowych,
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Artuku∏y przeglàdowe

gdzie oprócz testu w kierunku HIV mo˝na było bezpłatnie i anonimowo wykonaç badanie w kierunku wirusowego zapalenia wàtroby typu C (HCV). Ostatnia
„Kampania dla Zdrowia” przyczyniła si´ do znacznego
wzrostu klientów w Punkcie chcàcych wykonaç oba
testy. Niektórym osobom łatwiej było zach´ciç swojego
partnera seksualnego do wykonania testu w kierunku
HIV i HCV, ni˝ tylko do badania w kierunku HIV. Tego
typu działania pokazujà, ˝e istnieje ogromna potrzeba
rozszerzenia oferty badaƒ przesiewowych dost´pnych
bezpłatnie i anonimowo.

Liczba wyników dodatnich i ujemnych w PKD w latach 2004-2011 koordynowanych przez FES.

19
Biuletyn 2011, 3-4 (42)

Wytyczne

Stowarzyszenie
Higieny
Lecznictwa

Wytyczne Âwiatowej Organizacji Zdrowia dotyczàce
higieny ràk personelu medycznego z 2009 r.
– cz´Êç druga
Tłumaczenie, streszczenie – Magdalena Gudziƒska-Adamczyk
Szpital Kliniczny im. Ks. Anny Mazowieckiej

Wybór produktów do higieny ràk i zasady
post´powania z nimi
A. Nale˝y zapewniç pracownikom placówek opieki
zdrowotnej skuteczne preparaty słu˝àce do utrzymania higieny ràk, które nie stwarzajà du˝ego
ryzyka wywołania podra˝nieƒ (IB).
B. Aby zmaksymalizowaç akceptacj´ produktów do
higieny ràk przez pracowników placówki opieki
zdrowotnej, nale˝y zbieraç informacje zwrotne o
tolerancji tych Êrodków, odczuciach towarzyszàcych ich stosowaniu i wra˝eniach zapachowych
co do stosowanych produktów (IB).
C. Wybierajàc produkt przeznaczony do higieny ràk:
a. okreÊl jakie sà znane interakcje pomi´dzy produktami stosowanymi do mycia ràk, produktami do piel´gnacji skóry i r´kawicami ochronnymi u˝ywanymi w placówce (II);
b. zbierz informacje od producenta o ryzyku
zanieczyszczenia produktu (IB);
c. zapewnij dozowniki dost´pne w ka˝dym punkcie udzielania Êwiadczeƒ medycznych (IB);
d. upewnij si´, ˝e dozowniki działajà prawidłowo,
sà niezawodne i dozujà odpowiednià iloÊç produktu (II);
e. upewnij si´, ˝e dozowniki przeznaczone na
alkoholowy płyn do dezynfekcji ràk sà przystosowane do materiałów łatwopalnych (IC);
f. zbierz i oceƒ informacje od producentów dotyczàce wpływu kremów, lotonów i alkoholowych
Êrodków do dezynfekcji ràk na skutecznoÊç
mydeł biobójczych u˝ywanych w twojej placówce (IB);
g. porównywane pod wzgl´dem ceny mogà byç
tylko te produkty, które spełniajà wymagania co
do skutecznoÊci, tolerancji skórnej i akceptowalnoÊci przez pracowników (II).

D. Nie dolewaj mydła (IA) ani produktów alkoholowych (II) do cz´Êciowo opró˝nionych dozowników. Je˝eli dozowniki na mydło sà u˝ywane
powtórnie, wyczyÊç je według zalecanych procedur.
Piel´gnacja skóry
A. Pracownikom placówek opieki zdrowotnej powinny byç dostarczone w formie szkoleƒ informacje o
sposobach zmniejszania ryzyka wystàpienia kontaktowego zapalenia skóry i innych uszkodzeƒ
skóry (IB).
B. Nale˝y zapewniç dost´pnoÊç alternatywnych preparatów do higieny ràk pracownikom z potwierdzonymi alergiami lub takim, u których wystàpiły
inne potwierdzone działania niepo˝àdane produktów standardowo u˝ywanych w placówce. (II).
C. Nale˝y zapewniç pracownikom lotony lub kremy
do ràk zmniejszajàce ryzyko wystàpienia kontaktowego zapalenia skóry zwiàzanego z dezynfekcjà i myciem ràk (IA).
D. Je˝eli w placówce jest dost´pny alkoholowy preparat do dezynfekcji ràk, nie jest zalecane dodatkowo stosowanie mydła biobójczego/antybakteryjnego (II).
E. Mydło i alkoholowy preparat do dezynfekcji ràk
nie powinny byç u˝ywane jednoczeÊnie (II).
U˝ywanie r´kawic
A. U˝ywanie r´kawic nie zast´puje potrzeby utrzymania higieny ràk poprzez mycie albo dezynfekcj´ (IB).
B. Zakładaj r´kawice wtedy, kiedy mo˝na zdroworozsàdkowo spodziewaç si´ kontaktu z krwià lub
innym materiałem potencjalnie zakaênym, błonami Êluzowymi lub uszkodzonà skórà (IC).
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C. Zdejmij r´kawice po zakoƒczeniu czynnoÊci
wykonywanych u pacjenta. Nie noÊ tej samej pary
r´kawic do piel´gnacji/badania wi´cej ni˝ jednego chorego. (IB).
D. Noszàc r´kawice nale˝y je zmieniaç przenoszàc
si´ od czynnoÊci wykonywanych w “ska˝onym”
anatomicznym obszarze ciała chorego do innego
obszaru (np. uszkodzona skóra, błony Êluzowe,
miejsce wnikania do ciała wyrobu medycznego)
albo do czynnoÊci w otoczeniu chorego (II).
E. Ponowne u˝ywanie r´kawic jest niewłaÊciwe. (IB)
Inne aspekty higieny ràk
A. Nie nale˝y nosiç sztucznych ani przedłu˝anych
paznokci, je˝eli ma si´ w pracy bezpoÊredni kontakt z pacjentami (IA). Naturalne paznokcie
powinny byç krótkie (koniuszek poni˝ej 0,5 cm od
skóry) (II).
Programy edukacyjne i motywacja pracowników
placówek opieki zdrowotnej
A. W promowaniu higieny ràk wÊród pracowników
opieki zdrowotnej nale˝y si´ skoncentrowaç na
czynnikach, które majà potwierdzony wpływ na
ludzkie zachowania, a nie tylko na rodzaju stosowanego produktu do higieny ràk. Strategia powinna byç wielostronna i zawieraç elementy edukacji
i poparcia ze strony starszych stopniem pracowników. (IA)
B. Nale˝y szkoliç pracowników opieki zdrowotnej,
aby wiedzieli, jakie czynnoÊci wykonywane przy
pacjencie mogà skutkowaç mikrobiologicznym
zanieczyszczeniem ràk, i jakie sà dobre i złe strony ró˝nych metod dekontaminacji ràk. (II).
C. Nale˝y monitorowaç stosowanie si´ pracowników
do zalecanych sposobów utrzymania higieny ràk
i dostarczaç im informacje zwrotne na ten temat.
(IA)
D. Nale˝y zach´caç do nawiàzania współpracy
pomi´dzy pacjentami i ich rodzinami a pracownikami opieki zdrowotnej w promowaniu higieny ràk
w placówkach opieki zdrowotnej (II).
OdpowiedzialnoÊç osób zarzàdzajàcych i instytucji
Dla zarzàdzajàcych ochronà zdrowia

Wytyczne

A. Niezb´dne jest zapewnienie przez zarzàdzajàcych odpowiednich warunków do wdro˝enia wielokierunkowych strategii promujàcych higien´ ràk
i kultur´ zapewniania bezpieczeƒstwa pacjentom
poprzez zastosowanie poni˝szych punktów od
pkt. B do pkt. I
B. zapewnienie pracownikom dost´pu do bezpiecznej wody bie˝àcej we wszystkich punktach wodnych i niezb´dnego wyposa˝enia tych punktów w
utensylia do mycia ràk (IB).
C. zapewnienie pracownikom łatwo dost´pnego
alkoholowego Êrodka do dezynfekcji ràk w miejscach udzielania Êwiadczeƒ medycznych (IA).
D. uczynienie lepszego przestrzegania procedur
higieny ràk priorytetem w placówce opieki zdrowotnej i zapewnienie w tym celu (jak równie˝ dla
innych działaƒ zmierzajàcych do ograniczenia
szerzenia si´ zaka˝eƒ szpitalnych) wsparcia kierownictwa, zaplecza administracyjnego, odpowiednich zasobów finansowych. (IB).
E. Zapewnienie pracownikom odpowiedniego czasu
poÊwi´conego na higien´ ràk, w tym czasu na
szkolenia dotyczàce higieny ràk (II)
F. wdro˝enie wielodyscyplinarnego, wielostronnego
programu nakierowanego na popraw´ przestrzegania procedur higieny ràk przez pracowników
(IB).
G. Zapewnienie bezpiecznego oddzielenia dopływu
wody od odpływu Êcieków na terenie placówki i
zapewnienie rutynowego sprawdzania i serwisowania systemu wodnego (IB).
H. zapewnienie silnego wsparcia dla higieny ràk i
innych działaƒ przeciwepidemicznych (II).
I. produkcja i przechowywanie alkoholowych Êrodków dezynfekcyjnych muszà spełniaç wymogi krajowych wytycznych co do bezpieczeƒstwa pracy i
inne odnoÊne przepisy prawne (II).
Dla rzàdów poszczególnych krajów
A. uczynienie przestrzegania higieny ràk priorytetem
na skal´ krajowà i zapewnienie spójnego, dobrze
finansowanego programu jej wdra˝ania, długofalowego i podlegajàcego monitorowaniu (II).
B. wspieranie wzmocnienia systemów walki z zaka˝eniami w placówkach opieki zdrowotnej (II).
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C. Promowanie higieny ràk w społeczeƒstwie aby
zwi´kszyç wÊród obywateli ÊwiadomoÊç otrzeby
chronienia w ten sposób siebie i innych osób. (II).
D. zach´cenie placówek opieki zdrowotnej do zastosowania oceny przestrzegania higieny ràk jako
parametru monitorowania jakoÊci (czynià to np.
Australia, Belgia, Francja, Szkocja, USA) (II).
Inne wa˝ne informacje
1. Naukowe dowody na zdolnoÊç flory szpitalnej do
przetrwania na skórze ràk i przenoszenia si´ kolonizacji
na inne osoby.
WÊród gronkowców wchodzàcych w skład flory fizjologicznej skóry pracowników placówek opieki zdrowotnej bardzo cz´sta jest opornoÊç na metycylin´, ale
zaka˝enia szpitalne, w tym epidemiczne, najcz´Êciej
zwiàzane sà jednak z florà przejÊciowà. Mo˝liwoÊç
transmisji flory przejÊciowej zale˝y nie tylko od gatunku
patogenu i stopnia zanieczyszczenia nim skóry osobyêródła, ale te˝ od wilgotnoÊci skóry tej osoby. Je˝eli
chodzi o pacjentów, najsilniej skolonizowana przez
flor´ szpitalnà jest zwykle skóra pach, pachwin i koƒczyn górnych. Stwierdzono, ˝e iloÊç Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis, Acinetobacter spp,
Staphylococcus aureus mo˝e si´gaç nawet 10 6
CFU/cm 2 skóry pacjenta. Udowodniono, ˝e
Acinetobacter oraz enterokoki, w tym VRE, potrafià
przetrwaç na skórze ràk ponad 60 min, a
Pseudomonas aeruginosa i Burkholderia cepacia przenoszà si´ z osoby na osob´ poprzez uÊcisk r´ki nawet
po 180 min od zabrudzenia dłoni zawierajàcà je plwocinà. Natomiast zarówno chorobotwórcze, jak i niechorobotwórcze szczepy Escherichia coli i Klebsiella pneumoniae przetrwajà na nieuszkodzonej skórze ràk poni˝ej 10 min. (redukcja CFU/cm 2 skóry odpowiednio po
6 i po 2 min). Szczególne ryzyko stwarzajà przewlekłe
choroby skóry ràk u pracowników szpitala. Wówczas
patogeny stanowiàce w normalnych warunkach co najwy˝ej flor´ przejÊciowà, np. Serratia marcescens,
mogà skolonizowaç r´ce na wiele miesi´cy.
2. KoniecznoÊç oceny biobójczej skutecznoÊci alkoholowych preparatów do dezynfekcji ràk. Zgodnie z
zaleceniami wszystkie preparaty do higieny ràk, z
wyjàtkiem mydeł nie zawierajàcych składników bakte-

riobójczych, powinny byç badane w celu wykazania,
˝e:
– sà skuteczniejsze ni˝ zwykłe mydło,
– ich działanie spełnia przyj´te (np. w danym kraju)
normy skutecznoÊci.
Skład tych preparatów powinien byç oceniony pod
kàtem tego, czy substancje nawil˝ajàce skór´ nie
zmniejszajà skutecznoÊci biobójczej. Obecnie stosuje
si´ wiele metod; nale˝y podkreÊliç, ˝e ocena MIC i testy
zawiesinowe i inne wykonywane w sztucznych warunkach nie odzwierciedlajà warunków u˝ycia preparatu
na ˝ywej skórze. Nawet testy symulowanego u˝ycia
uwa˝ane sà przez niektórych badaczy za „zbyt sztuczne”, promujà oni testowanie preparatów w „warunkach
polowych”. Idealne byłyby badania kliniczne, ale sà
one drogie i czasochłonne. Ze wzgl´du na bardzo
ró˝ne protokoły badaƒ skutecznoÊci biobójczej, bezpoÊrednie porównanie badaƒ dwóch preparatów cz´sto nie jest mo˝liwe. Ró˝nice najcz´Êciej dotyczà metody nanoszenia patogenu testowego na skór´ (sztucznie czy kontaminacja w warunkach naturalnych), obj´toÊci dozy badanego preparatu, czasu jego działania
na skór´ i metody sprawdzania zmniejszenia zanieczyszczenia mikrobiologicznego po dekontaminacji.
Wi´kszoÊç metod testowania nale˝y jednak do jednej z
dwóch kategorii: 1) badanie zdolnoÊci do usuwania
flory przejÊciowej (tak powinny byç testowane produkty
do higienicznej dezynfekcji ràk) lub 2) badanie zdolnoÊci do zmniejszania iloÊci flory fizjologicznej (produkty
do chirurgicznej dezynfekcji ràk). Czytajàc angloj´zyczne wyniki badaƒ preparatów do dezynfekcji ràk warto
pami´taç, ˝e termin efficacy odnosi si´ do skutecznoÊci ocenianej in vivo, ale w warunkach laboratoryjnych,
a effectiveness – do skutecznoÊci w warunkach klinicznych.
3. Mi´dzynarodowe normy powszechnie u˝ywane
do oceny preparatów do dezynfekcji ràk:
l
Europa: higieniczna dezynfekcja ràk (mydło biobójcze lub preparat do dezynfekcji) – normy
europejskie EN 1499 i EN 1500 (organizmem
testowym jest E.coli), chirurgiczna dezynfekcja
ràk – EN 12791 (naturalna flora skórna).
l
Ameryka Północna (USA i Kanada): norma FDA
nr ASTM E-1174 (E.coli, S.marcescens – całe
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r´ce) i ASTM E-2011 (rhinovirus, rotavirus –całe
r´ce); a tak˝e norma ASTM E-1838 (palce- HAV,
rhinovirus, adenovirus, rotavirus), norma ASTM E2276 (palce-E.coli, S.marcescens, S.aureus,
S.epidermidis), norma ASTM E-2613 (palceC.albicans, A.niger) – według tych norm mo˝na
badaç aktywnoÊç wobec ró˝nych gatunków
patogenów. Chirurgiczna dezynfekcja ràk –
norma ASTM E-1115 (naturalna flora skórna).
W ka˝dym przypadku jednak spektrum aktywnoÊci
biobójczej preparatu musi byç najpierw ocenione w
badaniach in vitro. W ostatnich latach szeroko dyskutowana jest dokładnoÊç tych powszechnie stosowanych
norm badania skutecznoÊci, m.in. ze wzgl´du na:
– przeprowadzanie badaƒ na ochotnikach nieb´dàcych pracownikami opieki zdrowotnej (inna flora
skórna),
– porównywanie do innego (wzorcowego) preparatu zamiast oceny bezwzgl´dnej skutecznoÊci,
– ocenianie skutecznoÊci przedłu˝onej (ponad
dob´) w przypadku chirurgicznej dezynfekcji ràk.
4. Substancje czynne stosowane w preparatach do
dezynfekcji ràk:
a. Alkohole
b. Chlorheksydyna
c. Chloroksylenol
d. Heksachlorofen
e. Zwiàzki jodu i jodofory
f. Czwartorz´dowe zwiàzki amoniowe w du˝ych st´˝eniach
g. Triclosan

Wytyczne

powszechnym stosowaniem w szpitalu alkoholowego
preparatu do dezynfekcji ràk a pojawianiem si´ ognisk
zaka˝eƒ C. difficile (CDI). Liczba przypadków CDI w
USA zacz´ła rosnàç na długo przed wprowadzeniem
alkoholowych płynów do dezynfekcji ràk i ma zwiàzek
przede wszystkim ze stosowaniem antybiotyków.
Preparaty alkoholowe nadal pozostajà złotym standardem w dekontaminacji ràk bez widocznego zanieczyszczenia i wycofanie si´ z ich u˝ywania podczas
opieki nad chorymi niezaka˝onymi C. difficile byłoby
niebezpieczne.
6. Zjawisko opornoÊci bakterii na niektóre substancje czynne stosowane w preparatach do dezynfekcji
ràk.
Zmniejszone MIC (minimalne st´˝enie hamujàce)
dla danej substancji aktywnej w badaniach wpływu na
wzrost bakterii in vitro nie musi oznaczaç opornoÊci na
tà substancj´ w roztworze stosowanym w warunkach
rzeczywistych. Nie ma te˝ znaku równoÊci mi´dzy
posiadaniem przez szczepy bakteryjne ró˝nych
mechanizmów lekoopornoÊci, a zwi´kszonà opornoÊcià na Êrodki dezynfekcyjne, chocia˝ wykazano, ˝e
Êrodki zawierajàce triclosan mogà powodowaç selekcj´ szczepów Pseudomonas spp opornych na wiele
grup antybiotyków, a wÊród gronkowców opornych na
metycylin´ sà niektóre szczepy wykazujàce krzy˝owà
opornoÊç na triclosan. Według ustaleƒ WHO konieczne
sà dalsze wyjaÊniajàce badania w tym zakresie.
7. Wra˝liwoÊç patogenów na substancje czynne
wyst´pujàce w preparatach przeznaczonych do dezynfekcji ràk:

5. Ârodki do dezynfekcji ràk a wytwarzanie form
przetrwalnikowych bakterii (C.difficile, B.anthracis):
Poza zwiàzkami jodowymi, ale zastosowanymi w
st´˝eniach du˝o wy˝szych ni˝ u˝ywane do dezynfekcji
skóry, ˝adna z substancji aktywnych stosowanych do
dezynfekcji ràk nie ma własnoÊci sporobójczych wobec
Clostridium spp i Bacillus spp. Mycie ràk mechanicznie
usuwa spory, a mydła z substancjà bakteriobójczà nie
majà tu przewagi nad zwykłym mydłem. Po umyciu i
dokładnym wysuszeniu ràk mo˝na zastosowaç alkoholowy preparat dezynfekcyjny. Wbrew krà˝àcym pogłoskom nie wykazano statystycznego zwiàzku pomi´dzy
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AktywnoÊç alkoholowych preparatów do dezynfekcji
ràk wobec wirusów bezosłonkowych – o ile roztwory
alkoholu o st´˝eniach 60-70% sà skuteczne wobec
praktycznie wszystkich wirusów otoczkowych, o tyle
wra˝liwoÊç wirusów bezotoczkowych jest bardzo zró˝nicowana. Najmniej wra˝liwe na ich działanie sà enterowirusy (polio) i wirus HAV, ale 70% izopropanol i 6070% etanol wykazały w badaniach wystarczajàcà skutecznoÊç wobec rotavirus, adenowirus i rhinovirus.
Ogólnie etanol ma lepszà aktywnoÊç wirusobójczà ni˝
izopropanol, ale nadal prowadzone sà badania, aby
ostatecznie ustaliç, jakie jest progowe st´˝enie wystarczajàce do zapobiegania przenoszeniu wirusów drogà
kontaktowà.
8. Nowe rozwiàzania w preparatach do dezynfekcji
ràk.
Preparat zawierajàcy oprócz alkoholu etylowego
tak˝e polimery z jonami srebra, oceniany przez FDA
(USA), wykazał we wst´pnej fazie badaƒ przedłu˝one
działanie bakteriobójcze na skórze ludzkiej i zwierz´cej,
ale nie został jeszcze dopuszczony do u˝ytku w obszarze medycznym. ˚el zawierajàcy chlorheksydyn´ w
nanoczàstkach wykazuje skutecznoÊç bakteriobójczà
wobec bakterii tlenowych porównywalnà z 60%v roztworem izopropanolu i wobec beztlenowych porówny-

walnà z ˝elem zawierajàcym 62%v etanol. Preparat ten
ma te˝ przedłu˝one działanie bakteriobójcze (do 3
godzin), wymaga jednak dalszych badaƒ metodami in
vivo.
9. Najlepsza grupa substancji czynnych.
WHO oficjalnie uznaje jednak preparaty oparte na
alkoholach jako substancji czynnej za jedyne działajàce wystarczajàco szybko i wystarczajàco skutecznie
wobec dostatecznie szerokiego spektrum mikroorganizmów chorobotwórczych. WHO zaleca stosowanie preparatów alkoholowych w oparciu o nast´pujàce fakty:
1. poparte badaniami naukowymi korzyÊci z szerokiego spectrum działania w połàczeniu z minimalnym ryzykiem powstawania opornoÊci
2. mo˝liwoÊç u˝ycia w miejscach, gdzie nie ma
dost´pu do bie˝àcej wody, r´czników I innych
Êrodków do higieny ràk (wystarczy dozownik)
3. mo˝liwoÊç poprawy przestrzegania procedury
higienicznej dezynfekcji ràk poprzez jej skrócenie
i uczynienie wygodniejszà (np. w porównaniu z
myciem)
4. korzyÊci ekonomiczne – redukcja rocznych kosztów zwiàzanych z zaka˝eniami szpitalnymi (które
zwykle stanowià około 1% bud˝etu szpitala)
5. minimalizacja ryzyka zdarzeƒ niepo˝àdanych z
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powodu lepszego profilu bezpieczeƒstwa i lepszej
tolerancji przez personel ni˝ majà inne substancje
czynne
Dla optymalizacji przestrzegania procedury higieny
ràk, alkoholowe Êrodki dezynfekcyjne powinny byç
łatwo dost´pne, tzn. albo w dozownikach umieszczonych jak najbli˝ej miejsca wykonywania czynnoÊci przy
pacjencie, albo w małych opakowaniach przenoÊnych
do u˝ytku osobistego.
W rekomendacjach podano skład recepturowy i
sposób przygotowania dwóch preparatów dezynfekcyjnych (jeden oparty na etanolu, drugi na izopropanolu), mo˝liwych do przygotowania przez aptek´ szpitalnà, pod warunkiem prowadzenia Êcisłej kontroli jakoÊci
i warunków produkcji. WHO nie zaleca jednak rezygnacji z u˝ywania gotowych, posiadajàcych badania skutecznoÊci preparatów, je˝eli sà one dost´pne w danym
kraju.
10. Czynniki zalecane przez WHO do uwzgl´dnienia
przy wyborze preparatu do dezynfekcji ràk:
l
wzgl´dna skutecznoÊç substancji czynnej;
l
tolerancja skóry i reakcje alergiczne
l
preferencje pracowników i pacjentów co do
zapachu, koloru, konsystencji, „lepienia si´” i
łatwoÊci w u˝yciu preparatu
l
wzgl´dy praktyczne, takie jak dost´pnoÊç, wygoda u˝ycia i funkcjonalnoÊç dozowników i łatwoÊç
ochrony dozowników i roztworu przed zanieczyszczeniami
l
czas wysychania (produkty, które długo pozostawiajà wilgoç na skórze, mogà êle wpływaç na
przestrzeganie procedur higieny ràk)
l
po rozwa˝eniu powy˝szych czynników – wybór
dokonany przez potencjalnych u˝ytkowników
(pracowników placówki).
11. Czynniki negatywnie wpływajàce na przestrzeganie procedur higieny ràk :
A. wynikajàce z badaƒ epidemiologicznych:
l
Status zawodowy (lekarz, pomoc piel´gniarki,
fizjoterapeuta, technik)
l
Płeç m´ska
l
Praca w oddziale: anestezjologii i intensywnej
terapii, chirurgicznym, SOR

Wytyczne

Obcià˝enie pracà: praca w dni robocze (nie w
weekend), nadmierne obło˝enie oddziału lub
zbyt mała obsada personelu medycznego
l
Noszenie fartuchów, r´kawic – postrzegane jako
zast´pujàce higien´ ràk
l
Gdy coÊ nagle przerwało czynnoÊci wykonywane
przy chorym
l
Opieka nad chorymi <65 r˝, nad chorymi po
operacji w polu czystym lub czystym ska˝onym,
nad chorym nieprzebywajàcym w izolatce
l
CzynnoÊci stwarzajàce du˝e ryzyko przeniesienia
patogenów poprzez r´ce, ale nie postrzegane
jako takie przez personel
B. zgłaszane przez samych pracowników placówek
medycznych jako powód nieprzestrzegania procedur
higieny ràk:
l
Podra˝nienie i wysuszenie skóry przez preparat
do dezynfekcji higienicznej ràk
l
Mało umywalek lub ich niewygodne umiejscowienie
l
Brak mydła, r´czników papierowych
l
Zbyt mało czasu w ciàgu dnia pracy
l
Małe – według pracownika - ryzyko nabycia zaka˝enia od pacjenta
l
Złe przyjmowanie przez pacjentów („czy jestem
brudny, ˝e musi pan myç r´ce po zbadaniu
mnie?”)
l
Wiara, ˝e r´kawice ochronne zast´pujà potrzeb´
higieny ràk
l
Brak/nieznajomoÊç wytycznych i procedur
l
Brak wiedzy i edukacji na temat zaka˝eƒ szpitalnych i wpływu higieny ràk na ich szerzenie si´
l
Brak gratyfikacji za przestrzeganie higieny ràk
(niekoniecznie finansowej)
l
Brak pozytywnego przykładu ze strony starszych
sta˝em pracowników
l
Brak wiary w wytyczne i rekomendacje
l

12. Strategie promowania procedur zwiàzanych z
higienà ràk w placówkach opieki zdrowotnej, które
posiadajà udowodnionà skutecznoÊç:
l
Udost´pnienie alkoholowego Êrodka higieny ràk
l
Stałe udost´pnienie mydła i wody
l
Zainstalowanie automatycznych ostrze˝eƒ dêwi´kowych przypominajàcych o higienie ràk
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Edukacja w zakresie higieny ràk, ułatwienie pracownikom dbania o skór´ (np. płyny z substancjà
nawil˝ajàcà skór´)
l
Rutynowe kontrolowanie przestrzegania procedur higieny ràk i informacje zwrotne na oddziały
l
„Przypominacze” (np. znaki, plakaty) w miejscu
pracy
l
Poprawa atmosfery panujàcej w placówce
(poczucie bezpieczeƒstwa, brak pi´tnowania
osób, które popełniły jakàÊ nieprawidłowoÊç,
edukacja w miejsce karania)
l
Promowanie aktywnego uczestniczenia w szkoleniach z zakresu higieny ràk
l
Unikanie nadmiernego obło˝enia, braków w
obsadzie oddziału, czy nadmiernego obcià˝ania
pracà w inny sposób
l
System sankcji i nagród
l
Zapewnienie pacjentów, ˝e majà prawo pytaç i
upominaç si´ o zachowanie higieny ràk
l
Łàczenie powy˝szych metod
Sposobami o zdecydowanie niskiej skutecznoÊci
okazały si´: rozdawanie materiałów edukacyjnych i
szkolenia bez interakcji ze słuchaczami (pogadanki).
l

13. Aspekty kulturowe wpływajàce na przestrzeganie
higieny ràk:
A. Alkohol w preparatach do dezynfekcji ràk – pomimo nielicznych doniesieƒ o zatruciach spowodowanych przez wchłanianie alkoholu przez skór´
podczas dezynfekcji ràk, w badaniach eksperymentalnych nie wykazano istotnego wchłaniania
ani etanolu, ani izopropanolu, nawet przy intensywnym i wielokrotnym w ciàgu dnia wykonywaniu procedury higienicznej dezynfekcji ràk. Je˝eli
chodzi o wzgl´dy religijne i zakaz spo˝ywania
alkoholu obowiàzujàcy w niektórych religiach, z
reguły dopuszcza si´ tam u˝ywanie alkoholu do
celów medycznych (zawartoÊç w lekarstwach,
oczyszczenie rany), co pozwalałoby tak˝e na stosowanie alkoholowych Êrodków do dezynfekcji
ràk.
B. Bi˝uteria a higiena ràk – w kilku badaniach wykazano, ˝e skóra pod pierÊcionkami jest znacznie
silniej kolonizowana przez bakterie G(-), ni˝
podobne miejsca wolne od bi˝uterii. Kolonizacja

przez Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter baumannii czy Enterococcus faecalis mo˝e utrzymywaç si´ pod bi˝uterià nawet przez kilka miesi´cy.
Im wi´cej pierÊcionków, tym wi´ksze te˝ prawdopodobieƒstwo nosicielstwa Staphylococcus
aureus czy Candida albicans. Ponadto bi˝uteria o
ostrych kraw´dziach mo˝e uszkadzaç r´kawiczki
jednorazowe i raniç skór´ przy dezynfekcji czy
myciu ràk, a liczne pierÊcionki utrudniajà prawidłowe zastosowanie metody Ayliffe. Ustalono, ˝e
podczas pracy w zwykłym oddziale bezpieczne
jest noszenie maksymalnie jednego prostego
pierÊcionka lub obràczki, ale najlepiej jest w czasie pracy bi˝uteri´ tego typu zdejmowaç i nosiç
np. na łaƒcuszku na szyi. Zdj´cie bi˝uterii z ràk to
bezwzgl´dna koniecznoÊç podczas pracy na
bloku operacyjnym, w zespole porodowym i w
innych obszarach szczególnego ryzyka, takich jak
oddział intensywnej terapii lub noworodkowy.
C. Paznokcie a higiena ràk – liczne badania pokazujà, ˝e skóra pod wolnà cz´Êcià płytki paznokciowej jest cz´sto zasiedlona przez koagulazoujemne gronkowce, pałki G(-) (w szczególnoÊci
Pseudomonas spp), a tak˝e Corynebacterium
spp i grzyby dro˝d˝opodobne. Zidentyfikowano
kilka ognisk zaka˝eƒ szpitalnych, gdzie êródło
zaka˝eƒ Pseudomonas aeruginosa, Serratia marcescens, Klebsiella pneumoniae czy Candida
albicans stanowiły osoby z kolonizacjà szczepem
epidemicznym pod długimi naturalnymi lub
sztucznymi paznokciami. Âwie˝o nało˝ony gładki
lakier jest dopuszczalny poza obszarami krytycznymi typu blok operacyjny, ale lakier z odpryskami równie˝ utrudnia dezynfekcj´. Zgodnie z ustaleniami ekspertów WHO dopuszczalna długoÊç
paznokci naturalnych nie powinna przekraczaç
0,5 cm poza opuszk´, paznokcie sztuczne sà
natomiast zdecydowanie przeciwwskazane u
osób majàcych kontakt z pacjentami, ze wzgl´du
na brak mo˝liwoÊci dobrej dezynfekcji, szczególnie miejsca połàczenia materiału przedłu˝ajàcego z paznokciem naturalnym.
14. Zalecenia co do lokalizacji dozowników z
mydłem i płynem dezynfekcyjnym – dozowniki z

26
Biuletyn 2011, 3-4 (42)

Stowarzyszenie
Higieny
Lecznictwa

mydłem powinny byç umieszczane przy ka˝dym zlewie, a dozowniki z płynem dezynfekcyjnym wsz´dzie
tam, gdzie wykonuje si´ czynnoÊci lecznicze, piel´gnacyjne i diagnostyczne wymagajàce kontaktu dotykowego z pacjentem. Dopuszczalne jest umieszczanie
dozowników np. na Êcianie pomi´dzy łó˝kami chorych.
Nale˝y jednak uwa˝aç na pacjentów, którzy mogà spo˝yç płyn dezynfekcyjny (dzieci, a tak˝e osoby z demencjà, uzale˝nione od alkoholu i z innymi schorzeniami
psychiatrycznymi). Rozwiàzanie mogà stanowiç osobiste przenoÊne dozowniki, które mogà byç np. umieszczane w kieszeni, stawiane na wózku opatrunkowym
lub przypinane do fartucha. Dozowniki powinny byç
uruchamiane łokciem lub nadgarstkiem i mieç budow´
pozwalajàcà na umieszczenie ró˝nych rodzajów
wymiennych wkładów (np. preparaty od ró˝nych producentów). Dozownik powinien uwidaczniaç etykiet´
wło˝onego wkładu (rodzaj preparatu, data wa˝noÊci).
Mechaniczne systemy dozowania sà preferowane w
stosunku do podatnych na uszkodzenia systemów
elektronicznych typu fotokomórka.

Wytyczne

uniknàç uszkodzeƒ naskórka (co sprzyja kolonizacji
bakteriami patogennymi oraz zwi´ksza ryzyko nabycia
zaka˝eƒ wirusami przenoszonymi drogà kontaktu z
krwià).
16. Dane dotyczàce epidemiologii zaka˝eƒ szpitalnych na skal´ Êwiatowà: na podstawie danych z ró˝nych systemów nadzorowych eksperci WHO szacujà,
˝e w chwili obecnej w krajach rozwini´tych i rozwijajàcych si´ z powodu ró˝nych zaka˝eƒ szpitalnych cierpi
około 1,4 mln osób (!). W niektórych krajach rozwijajàcych si´ zapadalnoÊç wynosi nawet powy˝ej 20% (nie
podano, czy dane pochodzà z czynnego, czy biernego
systemu nadzoru). Ocenia si´, ˝e niezale˝nie od kraju i
typu szpitala najcz´stsze sà zaka˝enia układu moczowego, w nast´pnej kolejnoÊci zaka˝enia miejsca operowanego, zaka˝enia ło˝yska naczyniowego i zapalenia płuc.

15. Osuszanie ràk po myciu
W warunkach pozaszpitalnych stosuje si´ praktycznie 5 sposobów osuszania ràk: r´czniki papierowe w
rolce, r´czniki papierowe w dozowniku, r´czniki wielokrotnego u˝ytku, suszarki do ràk i samoistne suszenie
„na powietrzu”. Badania nie wykazały ró˝nic w skutecznoÊci tych metod, je˝eli chodzi o efekt koƒcowy (stopieƒ osuszenia ràk). Jednak˝e r´czniki wielokrotnego
u˝ytku stanowià zagro˝enie epidemiologiczne ze
wzgl´du na dobre warunki do namna˝ania si´ w mokrej
tkaninie bakterii przeniesionych z ràk podczas wycierania; natomiast suszenie ràk suszarkà oraz samoistne
ich wysychanie zabierajà du˝o czasu potrzebnego na
opiek´ nad pacjentem oraz êle wpływajà na stan skóry
(pierzchni´cie) i dlatego mogà spowodowaç unikanie
mycia ràk przez personel. Ponadto niektóre typy suszarek do ràk generujà aerozol z wody pozostałej w załamaniach skóry ràk, co sprzyja rozprzestrzenianiu si´
patogenów łatwo namna˝ajàcych si´ w Êrodowisku wilgotnym, np. Enterobacteriaceae. Godne polecenia jest
zatem u˝ywanie jednorazowych r´czników papierowych. Osuszajàc r´ce papierowym r´cznikiem nale˝y
raczej przyciskaç go do skóry ni˝ trzeç skór´, ˝eby
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Nowe rozporzàdzenie Ministra Zdrowia w sprawie
obowiàzkowych szczepieƒ ochronnych
Komentarz Paweł Grzesiowski,
Stowarzyszenie Higieny Lecznictwa, Fundacja Instytut Profilaktyki Zaka˝eƒ

Rozporzàdzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiàzkowych szczepieƒ
ochronnych
Na podstawie art. 17 ust. 10 ustawy z dnia 5 grudnia
2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zaka˝eƒ i chorób zakaênych u ludzi (Dz. U. Nr 234, poz. 1570, z 2009
r. Nr 76, poz. 641 oraz z 2010 r. Nr 107, poz. 679 i Nr
257, poz. 1723) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:
1) wykaz chorób zakaênych obj´tych obowiàzkiem
szczepieƒ ochronnych;
2) osoby lub grupy osób obowiàzane do poddawania si´ obowiàzkowym szczepieniom ochronnym przeciw chorobom zakaênym, wiek i inne okolicznoÊci stanowiàce przesłank´ do nało˝enia obowiàzku szczepieƒ
ochronnych na te osoby;
3) kwalifikacje osób przeprowadzajàcych szczepienia ochronne;
4) sposób przeprowadzania szczepieƒ ochronnych;
5) tryb przeprowadzania konsultacji specjalistycznej
dla osób, w przypadku których lekarskie badanie kwalifikacyjne daje podstawy do długotrwałego odroczenia
obowiàzkowego szczepienia ochronnego;
6) wzory:
a) zaÊwiadczenia o przeprowadzonym lekarskim
badaniu kwalifikacyjnym,
b) ksià˝eczki szczepieƒ,
c) karty uodpornienia;
7) sposób prowadzenia dokumentacji medycznej
dotyczàcej obowiàzkowych szczepieƒ ochronnych i jej
obiegu;
8) wzory sprawozdaƒ z przeprowadzonych obowiàzkowych szczepieƒ ochronnych oraz tryb i terminy
ich przekazywania.

§ 2. Obowiàzkiem szczepieƒ ochronnych sà obj´te
nast´pujàce choroby zakaêne:
1) błonica;
2) gruêlica;
3) inwazyjne zaka˝enie Haemophilus influenzae
typu b;
4) inwazyjne zaka˝enia Streptococcus pneumoniae
;
5) krztusiec;
6) nagminne zaka˝enie przyusznic (Êwinka);
7) odra;
8) ospa wietrzna;
9) ostre zapalenie rogów przednich rdzenia kr´gowego (choroba Heinego-Medina);
10) ró˝yczka;
11) t´˝ec;
12) wirusowe zapalenie wàtroby typu B;
13) wÊcieklizna.
§ 3.Obowiàzek poddania si´ obowiàzkowym szczepieniom ochronnym przeciw:
1) błonicy obejmuje:
a) dzieci i młodzie˝ od 7 tygodnia ˝ycia do ukoƒczenia 19 roku ˝ycia,
b) osoby ze stycznoÊcià z chorymi na błonic´;
2) gruêlicy obejmuje dzieci i młodzie˝ od dnia urodzenia do ukoƒczenia 15 roku ˝ycia;
3) inwazyjnemu zaka˝eniu Haemophilus influenzae
typu b obejmuje dzieci od 7 tygodnia ˝ycia do ukoƒczenia 6 roku ˝ycia;
4) inwazyjnym zaka˝eniom Streptococcus pneumoniae obejmuje:
a) dzieci od 2 miesiàca ˝ycia do ukoƒczenia 5 roku
˝ycia:
– po urazie lub z wadà oÊrodkowego układu nerwo-
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wego, przebiegajàcymi z wyciekiem płynu mózgowo –
rdzeniowego,
– zaka˝one HIV,
– po przeszczepieniu szpiku, przed przeszczepieniem lub po przeszczepieniu narzàdów wewn´trznych
lub przed wszczepieniem lub po wszczepieniu implantu Êlimakowego,
b) dzieci od 2 miesiàca ˝ycia do ukoƒczenia 5 roku
˝ycia chorujàce na:
– przewlekłe choroby serca,
– schorzenia immunologiczno-hematologiczne, w
tym małopłytkowoÊç idiopatycznà, ostrà białaczk´,
chłoniaki, sferocytoz´ wrodzonà,
– aspleni´ wrodzonà, dysfunkcj´ Êledziony, po splenektomii lub po leczeniu immunosupresyjnym,
– przewlekłà niewydolnoÊç nerek i nawracajàcy
zespół nerczycowy,
– pierwotne zaburzenia odpornoÊci,
– choroby metaboliczne, w tym cukrzyc´,
– przewlekłe choroby płuc, w tym astm´,
c) dzieci od 2 miesiàca ˝ycia do ukoƒczenia 12 miesiàca ˝ycia urodzone przed ukoƒczeniem 37
tygodnia cià˝y lub urodzone z masà urodzeniowà
poni˝ej 2500 g;
5) krztuÊcowi obejmuje dzieci i młodzie˝ od 7 tygodnia ˝ycia do ukoƒczenia 19 roku ˝ycia;
6) nagminnemu zaka˝eniu przyusznic (Êwince)
obejmuje dzieci i młodzie˝ od 13 miesiàca ˝ycia do
ukoƒczenia 19 roku ˝ycia;
7) odrze obejmuje dzieci i młodzie˝ od 13 miesiàca
˝ycia do ukoƒczenia 19 roku ˝ycia;
8) ospie wietrznej obejmuje:
a) dzieci do ukoƒczenia 12 roku ˝ycia:
– z upoÊledzeniem odpornoÊci o wysokim ryzyku
ci´˝kiego przebiegu choroby,
– z ostrà białaczkà limfoblastycznà w okresie remisji,
– zaka˝one HIV,
– przed leczeniem immunosupresyjnym lub chemioterapià,
b) dzieci do ukoƒczenia 12 roku ˝ycia z otoczenia
osób okreÊlonych w lit. a, które nie chorowały na
osp´ wietrznà,
c) dzieci do ukoƒczenia 12 roku ˝ycia, inne ni˝
wymienione w lit. a i b, nara˝one na zaka˝enie ze
wzgl´dów Êrodowiskowych, w szczególnoÊci
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nara˝one na zaka˝enie ze wzgl´du na czasowe
lub stałe przebywanie we wspólnych pomieszczeniach, co umo˝liwia przeniesienie wirusa i
wybuch ogniska epidemicznego, w tym zwłaszcza w domach opieki długoterminowej, domach
dziecka, ˝łobkach i innych instytucjach opiekuƒczych;
9) ostremu zapaleniu rogów przednich rdzenia kr´gowego (chorobie Heinego-Medina) obejmuje dzieci i
młodzie˝ od 7 tygodnia ˝ycia do ukoƒczenia 19 roku
˝ycia;
10) ró˝yczce obejmuje dzieci i młodzie˝ od 13 miesiàca ˝ycia do ukoƒczenia 19 roku ˝ycia;
11) t´˝cowi obejmuje:
a) dzieci i młodzie˝ od 7 tygodnia ˝ycia do ukoƒczenia 19 roku ˝ycia,
b) osoby zranione, nara˝one na zaka˝enie;
12) wirusowemu zapaleniu wàtroby typu B obejmuje:
a) dzieci i młodzie˝ od dnia urodzenia do ukoƒczenia 19 roku ˝ycia,
b) uczniów uczelni medycznych lub innych uczelni,
prowadzàcych kształcenie na kierunkach
medycznych, którzy nie byli szczepieni przeciw
wirusowemu zapaleniu wàtroby typu B,
c) studentów uczelni medycznych lub innych uczelni, prowadzàcych kształcenie na kierunkach
medycznych, którzy nie byli szczepieni przeciw
wirusowemu zapaleniu wàtroby typu B,
d) osoby szczególnie nara˝one na zaka˝enie w
wyniku stycznoÊci z osobà zaka˝onà wirusem
zapalenia wàtroby typu B, które nie były szczepione przeciw wirusowemu zapaleniu wàtroby
typu B,
e) osoby zaka˝one wirusem zapalenia wàtroby typu
C,
f) osoby wykonujàce zawód medyczny nara˝one na
zaka˝enie, które nie były szczepione przeciw wirusowemu zapaleniu wàtroby typu B;
13) wÊciekliênie obejmuje osoby majàce stycznoÊç
ze zwierz´ciem chorym na wÊcieklizn´ lub podejrzanym o zaka˝enie wirusem wÊcieklizny.
§ 4. Od poddania si´ obowiàzkowym szczepieniom
ochronnym sà zwolnione osoby, które wczeÊniej pod-
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dały si´ obowiàzkowym szczepieniom ochronnym w
zakresie wymaganym w rozporzàdzeniu i posiadajà
potwierdzajàcà to dokumentacj´, pod warunkiem, ˝e
od wykonania obowiàzkowych szczepieƒ ochronnych
minàł okres nie dłu˝szy od okresu utrzymywania si´
odpornoÊci.
§ 5. Obowiàzkowe szczepienia ochronne sà prowadzone zgodnie z Programem Szczepieƒ Ochronnych na
dany rok, ogłaszanym przez Głównego Inspektora
Sanitarnego w formie komunikatu, o którym mowa w art.
17 ust. 11 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zaka˝eƒ i chorób zakaênych u ludzi.
§ 6. Osoby, o których mowa w art. 17 ust. 6 ustawy z
dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu
zaka˝eƒ i chorób zakaênych u ludzi, przeprowadzajà
obowiàzkowe szczepienia ochronne, je˝eli odbyły w
ramach doskonalenia zawodowego kurs lub szkolenie
w zakresie szczepieƒ ochronnych i uzyskały dokument
potwierdzajàcy ukoƒczenie tego kursu lub szkolenia lub
uzyskały specjalizacj´ w dziedzinie, w przypadku której
ramowy program kształcenia podyplomowego obejmował problematyk´ szczepieƒ ochronnych na podstawie
przepisów o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz
przepisów o zawodach piel´gniarki i poło˝nej.
§ 7. 1. Lekarskie badanie kwalifikacyjne oraz obowiàzkowe szczepienia ochronne u osoby, która nie
ukoƒczyła 6 roku ˝ycia, przeprowadza si´ w obecnoÊci
osoby, która sprawuje prawnà piecz´ nad tà osobà,
albo opiekuna faktycznego w rozumieniu art. 3 ust. 1
pkt 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach
pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2009 r. Nr
52, poz. 417, z póên. zm. ) ), zwanego dalej „opiekunem faktycznym”.
2. Lekarskie badanie kwalifikacyjne oraz obowiàzkowe szczepienia ochronne u osoby, która ukoƒczyła 6
rok ˝ycia, a nie osiàgn´ła pełnoletnoÊci, mo˝na przeprowadziç bez obecnoÊci osoby, która sprawuje prawnà piecz´ nad tà osobà, albo opiekuna faktycznego,
po uzyskaniu ich pisemnej zgody i informacji na temat
uwarunkowaƒ zdrowotnych mogàcych stanowiç przeciwwskazanie do szczepieƒ.
3. Lekarskie badanie kwalifikacyjne oraz obowiàzko-

we szczepienia ochronne przeprowadza si´ indywidualnie.
4. Wzór zaÊwiadczenia o przeprowadzonym lekarskim badaniu kwalifikacyjnym jest okreÊlony w załàczniku nr 1 do rozporzàdzenia.
§ 8. 1. Lekarz przeprowadzajàcy konsultacj´ specjalistycznà dla osoby, w przypadku której lekarskie badanie kwalifikacyjne daje podstawy do długotrwałego
odroczenia obowiàzkowego szczepienia ochronnego,
odnotowuje w dokumentacji medycznej, o której mowa
w § 9 ust. 1, wynik konsultacji specjalistycznej, z
uwzgl´dnieniem okresu przeciwwskazania do wykonania szczepienia, rodzaju szczepionek przeciwwskazanych do stosowania lub indywidualnego programu
szczepieƒ ze wskazaniem rodzajów stosowanych
szczepionek oraz terminu kolejnej konsultacji specjalistycznej.
2. Przepisy § 7 ust.1 – 3 stosuje si´ odpowiednio.
§ 9.1. Informacje na temat przeprowadzonych obowiàzkowych szczepieƒ ochronnych wykonanych od
dnia urodzenia sà dokumentowane w:
1) karcie uodpornienia, której wzór jest okreÊlony w
załàczniku nr 2 do rozporzàdzenia;
2) ksià˝eczce szczepieƒ, której wzór jest okreÊlony
w załàczniku nr 3 do rozporzàdzenia, stanowiàcej
odr´bnà cz´Êç włàczonà do ksià˝eczki zdrowia;
3) dokumentacji medycznej, o której mowa w przepisach o rodzajach i zakresie dokumentacji medycznej
oraz sposobie jej przetwarzania.
2. W przypadku gdy osoba obowiàzana do poddania
si´ obowiàzkowemu szczepieniu ochronnemu lub
osoba, która sprawuje prawnà piecz´ nad tà osobà,
albo opiekun faktyczny przedstawi zaÊwiadczenie lekarskie o wykonaniu obowiàzkowego szczepienia ochronnego lub szczepienia zalecanego w zakresie wymaganym w ramach obowiàzkowych szczepieƒ ochronnych,
osoby przeprowadzajàce szczepienia ochronne odnotowujà w karcie uodpornienia wykonanie obowiàzkowego szczepienia ochronnego oraz dołàczajà do karty
uodpornienia przedstawione zaÊwiadczenie.
3. Do karty uodpornienia dołàcza si´ wymaganà na
piÊmie zgod´, o której mowa w § 7 ust. 2.
4. W dokumentach, o których mowa w ust. 1, odno-
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towuje si´ fakt poinformowania osoby obowiàzanej do
poddania si´ obowiàzkowemu szczepieniu ochronnemu lub osoby, która sprawuje prawnà piecz´ nad tà
osobà, albo opiekuna faktycznego o obowiàzku poddania si´ temu szczepieniu.
§ 10. 1. Wpisów do dokumentów, o których mowa w
§ 9 ust. 1 pkt 1 i 2, dokonuje si´ czytelnym pismem
odr´cznym w odpowiednich cz´Êciach dokumentów,
bezpoÊrednio po wykonaniu lub niewykonaniu szczepienia ochronnego.
2. Wpisu bł´dnego w dokumentacji medycznej, o
której mowa w § 9 ust. 1 pkt 1 i 2, nie usuwa si´; dodaje si´ adnotacj´ o przyczynie bł´du oraz dat´ i podpis
osoby dokonujàcej adnotacji.
§ 11.1. Karty uodpornienia sà przechowywane w kartotece w sposób umo˝liwiajàcy wyszukiwanie osób
podlegajàcych obowiàzkowym szczepieniom ochronnym.
2. W przypadku koniecznoÊci przekazania karty uodpornienia przekazuje si´ jà za pokwitowaniem osobie
przeprowadzajàcej obowiàzkowe szczepienie ochronne.
§ 12. 1. Osoba wystawiajàca zaÊwiadczenie o urodzeniu ˝ywym, która zało˝yła ksià˝eczk´ szczepieƒ,
przekazuje jà za pokwitowaniem osobie obowiàzanej
do poddania si´ obowiàzkowym szczepieniom ochronnym lub osobie sprawujàcej prawnà piecz´ nad tà
osobà albo opiekunowi faktycznemu.
2. W przypadku zagubienia lub zniszczenia ksià˝eczki szczepieƒ osoby przeprowadzajàce obowiàzkowe
szczepienie ochronne wydajà na podstawie posiadanej
karty uodpornienia duplikat ksià˝eczki szczepieƒ.
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obowiàzkowych szczepieƒ ochronnych, którego wzór
jest okreÊlony w załàczniku nr 5 do rozporzàdzenia, jest
sporzàdzane i przekazywane przez osoby przeprowadzajàce obowiàzkowe szczepienia ochronne paƒstwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu, w terminie 15 dni po zakoƒczeniu kwartału, za pomocà
Êrodków komunikacji elektronicznej albo listem poleconym.
§ 15. 1. Karty uodpornienia wystawione na podstawie dotychczasowych przepisów oraz ksià˝eczki
szczepieƒ zało˝one na podstawie dotychczasowych
przepisów zachowujà wa˝noÊç.
2. Formularze karty uodpornienia oraz ksià˝eczki
szczepieƒ według wzorów okreÊlonych w dotychczasowych przepisach mogà byç wykorzystywane do
wyczerpania zapasów, nie dłu˝ej jednak ni˝ przez
okres 2 lat od dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszego rozporzàdzenia.
§ 16. Do kwartalnych sprawozdaƒ z realizacji szczepieƒ ochronnych sporzàdzanych przez osoby przeprowadzajàce szczepienia ochronne za trzeci kwartał 2011
r. stosuje si´ przepisy dotychczasowe.
§ 17. Przepis § 3 pkt 4 lit. c stosuje si´ wobec dzieci
urodzonych po dniu 30 wrzeÊnia 2011 r.
§ 18. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem 1
paêdziernika 2011 r.

§ 13. Kwartalne sprawozdanie z przeprowadzonych
obowiàzkowych szczepieƒ ochronnych, którego wzór
jest okreÊlony w załàczniku nr 4 do rozporzàdzenia, jest
sporzàdzane i przekazywane przez osoby przeprowadzajàce obowiàzkowe szczepienia ochronne paƒstwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu, w terminie 7 dni po zakoƒczeniu kwartału, za pomocà Êrodków komunikacji elektronicznej albo listem poleconym.
§ 14. Kwartalne sprawozdanie z przeprowadzonych
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Rozporzàdzenie z 18.08.2011 r. zmienia przepisy,
które obowiàzywały w zakresie szczepieƒ obowiàzkowych od 2002 r. To bardzo długi okres, w którym wiele
starych przepisów nie obowiàzywało w rzeczywistoÊci,
a sposób realizacji programu szczepieƒ regulował
wydawany corocznie szczegółowy komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego.
Obecne rozporzàdzenie wprowadziło szczepienia w
poszerzonym zakresie, obejmujàce 13 chorób zakaênych, w tym inwazyjne zaka˝enia Haemophilus influenzae typu b; inwazyjne zaka˝enia Streptococcus pneumoniae oraz osp´ wietrznà. Rozporzàdzenie wyeliminowało potrzeb´ wykonywania badaƒ tuberkulinowych
przed szczepieniami przeciw gruêlicy, a tak˝e oceny u
niemowlàt blizny po szczepieniu przeciw gruêlicy.
Zmieniony zakres szczepieƒ obowiàzkowych dotyczy
krztuÊca - do ukoƒczenia 19 roku ˝ycia; ró˝yczki - obejmuje dzieci i młodzie˝ od 13 miesiàca ˝ycia do ukoƒczenia 19 roku ˝ycia; gruêlicy - obejmuje dzieci i młodzie˝ od dnia urodzenia do ukoƒczenia 15 roku ˝ycia;
wÊcieklizny - obejmuje osoby majàce stycznoÊç ze
zwierz´ciem chorym na wÊcieklizn´ lub podejrzanym o
zaka˝enie wirusem wÊcieklizny. W najwi´kszym stopniu
poszerzeniu uległy zalecenia szczepieƒ przeciw wzw B,
ospie wietrznej oraz pneumokokom.
Szczepienie przeciw wirusowemu zapaleniu wàtroby
typu B obejmuje dzieci i młodzie˝ od dnia urodzenia do
ukoƒczenia 19 roku ˝ycia, uczniów uczelni medycznych lub innych uczelni, prowadzàcych kształcenie na
kierunkach medycznych, którzy nie byli szczepieni
przeciw wirusowemu zapaleniu wàtroby typu B, studentów uczelni medycznych lub innych uczelni, prowadzàcych kształcenie na kierunkach medycznych, którzy
nie byli szczepieni przeciw wirusowemu zapaleniu
wàtroby typu B, osoby szczególnie nara˝one na zaka˝enie w wyniku stycznoÊci z osobà zaka˝onà wirusem
zapalenia wàtroby typu B, które nie były szczepione
przeciw wirusowemu zapaleniu wàtroby typu B, osoby
zaka˝one wirusem zapalenia wàtroby typu C oraz
osoby wykonujàce zawód medyczny nara˝one na
zaka˝enie, które nie były szczepione przeciw wirusowemu zapaleniu wàtroby typu B.
Zakres szczepieƒ przeciw ospie wietrznej poszerzono o grup´ dzieci do ukoƒczenia 12 roku ˝ycia, nara˝onych na zaka˝enie ze wzgl´dów Êrodowiskowych, w
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szczególnoÊci zaka˝enie ze wzgl´du na czasowe lub
stałe przebywanie we wspólnych pomieszczeniach.
Szczepienia przeciw inwazyjnym zaka˝eniom
Streptococcus pneumoniae rozszerzono na dzieci od 2
miesiàca ˝ycia do ukoƒczenia 5 roku ˝ycia chorujàce
na przewlekłe choroby serca, schorzenia immunologiczno-hematologiczne, w tym małopłytkowoÊç idiopatycznà, ostrà białaczk´, chłoniaki, sferocytoz´ wrodzonà, aspleni´ wrodzonà, dysfunkcj´ Êledziony, po splenektomii lub po leczeniu immunosupresyjnym, przewlekłà niewydolnoÊç nerek i nawracajàcy zespół nerczycowy, pierwotne zaburzenia odpornoÊci, choroby
metaboliczne, w tym cukrzyc´, przewlekłe choroby
płuc, w tym astm´ oraz dzieci od 2 miesiàca ˝ycia do
ukoƒczenia 12 miesiàca ˝ycia urodzone przed ukoƒczeniem 37 tygodnia cià˝y lub urodzone z masà urodzeniowà poni˝ej 2500 g.
Rozporzàdzenie ustala wymagania wobec osób,
które przeprowadzajà obowiàzkowe szczepienia
ochronne – muszà wykazaç si´ w ramach doskonalenia zawodowego ukoƒczeniem kursu lub szkolenia w
zakresie szczepieƒ ochronnych lub specjalizacjà w
dziedzinie, w przypadku której ramowy program kształcenia podyplomowego obejmował problematyk´
szczepieƒ ochronnych, jednak nie precyzuje szczegółowego programu tego szkolenia. Przepisy regulujà
równie˝ tryb dokumentowania szczepieƒ oraz konsultacji specjalistycznej, w przypadku stwierdzenia przeciwwskazaƒ do szczepienia.
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Zaka˝enia w dyscyplinach zabiegowych perspektywy
nowych rozwiàzaƒ
Streszczenie wykładu podczas konferencji SHL,
STARE JABŁONKI 2011
Krzysztof Szufnarowski
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, Wrocław,
OÊrodek Badawczo – Rozwojowy

Primum non nocere (po pierwsze nie szkodziç) – jest
podstawowym wymogiem etycznym zarówno lekarza,
jak i innych pracowników słu˝by zdrowia wobec
pacjenta. To równie˝ obowiàzek prawny ludzi kierujàcych opiekà zdrowotnà. Jednym z wielu powikłaƒ i
szkód jakich mo˝e doznaç pacjent w wyniku działaƒ
zmierzajàcych do wyleczenia jest zaka˝enie szpitalne.
Liczba zainfekowanych osób Êwiadczy jak wielki jest to
problem (w USA w 2004 roku szacunkowo od 1,7 do
2,0 mln osób rocznie, w Europie w 2008 roku co 20
pacjent został zainfekowany podczas procedur
medycznych
wykonywanych
w
szpitalach).
JednoczeÊnie w Unii Europejskiej szacuje si´, ˝e około
1/3 tych infekcji mo˝na uniknàç poprzez system nadzoru i wdro˝enie odpowiednich rozwiàzaƒ. W dyscyplinach zabiegowych zaka˝enie mo˝e dotyczyç ka˝dego
z narzàdów i układów organizmu, jednak najwi´cej
emocji budzà zaka˝enia zwiàzane z miejscem operowanym (ZMO), czyli bezpoÊrednio zwiàzane z procedurà chirurgicznà. Na powstanie tego typu infekcji ma
wpływ szereg czynników, które mo˝na pogrupowaç w 3
kategorie: zwiàzane z pacjentem, Êrodowiskiem i operatorem. Zmiany w tych trzech obszarach, czyli poprawa organizacji pracy, zmiana cz´Êci wyposa˝enia i
wspomo˝enie umiej´tnoÊci ludzi mogà doprowadziç
do zmniejszenia ryzyka zaka˝eƒ wÊród pacjentów.
Zmiana organizacji pracy to wprowadzenie tzw:
„bundle of care”, czyli pakietu czynnoÊci, które muszà
byç wykonane wszystkie razem w odpowiedniej kolejnoÊç, aby przynieÊç lepszy efekt koƒcowy. Ka˝da z
tych czynnoÊci, procedur ma udokumentowany wpływ
na redukcj´ zaka˝eƒ. Zasadà tu obowiàzujàcà jest
wszystko albo nic, a zyskiem synergia działania i
zmniejszenie liczby ZMO wi´ksze, ni˝ gdyby zsumo-

waç spadek ich liczby po ka˝dej z tych czynnoÊç osobno. W skład takiego pakietu wchodzi najcz´Êciej od 4
do 8 elementów w postaci okreÊlonych interwencji lub
czynnoÊci zwiàzanych z opiekà nad pacjentem.
Zazwyczaj obejmujà odpowiednià okołooperacyjnà
profilaktyk´ antybiotykowà, właÊciwe usuwanie owłosienia przed operacjà, opatrunek na ran´, utrzymanie
normotermii i właÊciwego poziomu glukozy we krwi
podczas operacji i w okresie okołooperacyjnym. Inne
czynnoÊci, np: folie operacyjne, od˝ywienie pacjenta
sà uwzgl´dniane lub nie w pakiecie w zale˝noÊci od
oÊrodka. Or´downikami tego typu rozwiàzaƒ sà liczne
instytucje m.in. Centers for Disease Control and
Prevention (CDC), National Institute of Health and
Clinical Experience (NICE), Institut for Health
Improvement (IHI).
Innym elementem, który mo˝na poprawiç to wymiana cz´Êci powierzchni płaskich w szpitalu, szczególnie
cz´sto dotykanych na wykonane ze stopów miedzi.
Uzasadnieniem tego typu post´powania jest fakt, ˝e
wi´kszoÊç powierzchni nie jest gładkich, a szansa
przetrwania patogenów pomimo nawet prawidłowo
przeprowadzanych procesów czyszczenia jest bardzo
du˝a. Efektem tego jest ryzyko rozprzestrzenienia si´
szczepów bakterii, w tym szczególnie zjadliwych i opornych na dost´pne antybiotyki w Êrodowisku i zaka˝enia
pacjentów. Miedê ma bardzo dobre właÊciwoÊci bakteriobójcze, wykorzystywane ju˝ w staro˝ytnoÊci, m.in do
leczenia ran i dekontaminacji wody. Według przeprowadzonych badaƒ działa bakteriobójczo na patogeny
szpitalne, niezale˝nie od ich mechanizmów opornoÊci i
w czasie do 60 minut powoduje całkowità elimancj´
drobnoustrojów z powierzchni. Efekt ten uzyskujemy w
temperaturze pokojowej i przy umiarkowanej wilgotno-
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Êci powietrza, a wi´c w normalnych warunkach sali
szpitalnej. Powodzenie operacji i zminimalizowanie
ryzyka powikłaƒ zale˝y w najwi´kszym stopniu od chirurga, jego umiej´tnoÊci, doÊwiadczenia. Nowoczesna
technologia równie˝ tu umo˝liwia nam wiele usprawnieƒ. Ju˝ wprowadznie w latach 80-tych ubiegłego
wieku techniki laparoskopowej spowodowało zmniejszenie ryzyka powstania ZMO, a na poczàtku obecnego wieku dalszy post´p nastàpił za sprawà wprowadzenia i upowszechnienia operacji robotowych.
Obecnie na Êwiecie sà 1933 instalcje tego typu, w tym
1411 w USA, w Europie 342, w Polsce 1 (w
Wojewódzkim
Szpitalu
Specjalistycznym
we
Wrocławiu, OÊrodku Badawczo-Rozwojowym), dla
porównania w Republice Czeskiej 9, a w Niemczech
51. Operacje przy u˝yciu robota sà przeprowadzane
nie tylko w chirurgii ogólnej, ale równie˝ w ginekologii,
urologii, laryngologii, torakochirurgii. Pozwalajà zwi´kszyç precyzj´ i dokładnoÊç operacji, umo˝liwiç operacj´ równoczeÊnie wielu specjalistom, w tym równie˝ na
odległoÊç, a z punktu widzenia pacjenta zmniejszajà
ból pooperacyjny, czas pobytu w szpitalu i ryzyko
powstania infekcji.
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Higiena ràk – stan wiedzy na 2011 r.
Streszczenie wykładu podczas konferencji SHL,
STARE JABŁONKI 2011
Małgorzata Fleischer
Katedra i Zakład Mikrobiologii AM, Wrocław

Drobnoustroje odpowiedzialne za zaka˝enia szpitalne mogà byç przenoszone zarówno drogà kontaktowà
jak i powietrznà, przy czym droga kontaktowa uznawana jest za szczególnie cz´stà, z bardzo istotnà rolà ràk
personelu.
Przestrzeganie prawidłowej higieny ràk
mo˝e istotnie wpłynàç na ograniczenie wyst´powania
zaka˝eƒ i rozprzestrzenianie si´ patogenów, w tym
szczepów wieloopornych. Opublikowane w 2009 r.
rekomendacje WHO odnoszà si´ do wszystkich aspektów higieny ràk, w tym przygotowania ràk do pracy,
wskazaƒ do mycia oraz do dezynfekcji, prawidłowej
techniki dekontaminacji a tak˝e metod kontroli niezb´dnych w ocenie przestrzegania przyj´tych zasad
post´powania.
Przygotowanie ràk do pracy.
Personel opiekujàcy si´ chorymi powinien mieç
zdrowà skór´ i zdrowe, naturalne, krótko obci´te
paznokcie. Długie a zwłaszcza sztuczne paznokcie
ułatwiajà kolonizacj´ wi´kszej liczby bakterii utrudniajàc tym samym skutecznà ich eliminacj´. W obszarach
zwi´kszonego ryzyka przed podj´ciem pracy nale˝y
zdjàç bi˝uteri´. Skóra pod pierÊcionkiem lub obràczkà
jest liczniej skolonizowana ni˝ porównywalne obszary
bez bi˝uterii, a tak˝e o wiele cz´Êciej wyst´pujà tam
Gram-ujemne pałeczki i grzyby z rodzaju Candida.
Noszenie zegarków lub bransoletek uniemo˝liwia prawidłowà dekontaminacje nadgarstków.
Metody dekontaminacji ràk.
Drobnoustroje obecne na skórze ràk mogà byç usuni´te w procesie mycia lub dezynfekcji. Mycie ràk
wodà z mydłem usuwa mechanicznie drobnoustroje
kolonizujàce przejÊciowo powierzchni´ skóry i jest zalecane w sytuacji, kiedy:

r´ce sà wizualnie brudne (antyseptyki nie majà
właÊciwoÊci myjàcych);
l
w Êrodowisku pracy personelu wyst´pujà osoby z
rozpoznanym lub prawdopodobnym zaka˝eniem
wywołanym przez patogeny wytwarzajàce przetrwalniki, np. Clostridium difficile (antyseptyki nie
majà właÊciwoÊci sporobójczych).
W pozostałych sytuacjach preferowanà metodà jest
dezynfekcja z u˝yciem antyseptyków na bazie alkoholu, która powinna byç wykonana:
l
przed i po kontakcie z pacjentem;
l
przed kontaktem z inwazyjnym sprz´tem;
l
po kontakcie z płynami ustrojowymi, wydzielinami, błonà Êluzowà, uszkodzonà skórà lub opatrunkiem rany;
l
w czasie zmiany obszaru opieki nad pacjentem
ze ska˝onego na czysty;
l
po kontakcie z powierzchnià i sprz´tem zlokalizowanym w pobli˝u pacjenta.
Przed przygotowaniem leków lub ˝ywnoÊci, zale˝nie
od potrzeb okreÊlanych na podstawie ryzyka przeniesienia drobnoustrojów, dopuszczalne sà: dezynfekcja
ràk lub ich umycie mydłem (antybakteryjnym lub zwykłym). Uzyskanie skutecznej eliminacji drobnoustrojów
oraz ochrona skóry przed niekorzystnym działaniem
mydła i antyseptyku wymaga przestrzegania wymienionych poni˝ej dodatkowych zasad:
l
W czasie mycia nale˝y nakładaç mydło wyłàcznie
na wst´pnie zwil˝onà skór´; po umyciu ràk i
dokładnym spłukaniu mydła kurek w tradycyjnych kranach powinien byç zamkni´ty jednorazowym r´cznikiem; r´ce nale˝y osuszyç r´cznikiem
jednorazowym.
l
W czasie dezynfekcji antyseptyk powinien byç
nakładany wyłàcznie na suchà skór´, tak aby
wypełnił dołek zgi´tej dłoni; antyseptyk nale˝y
l
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wcieraç w skór´ a˝ do wyschni´cia.
Mycie lub dezynfekcja muszà objàç wszystkie
obszary dłoni, w tym powierzchni´, przestrzenie
mi´dzypalcowe i okolice około paznokciowe z
pi´ciokrotnym przetarciem ka˝dej powierzchni.
Mydło i preparaty na bazie alkoholu nie powinny byç
stosowane jednoczeÊnie. Regularne mycie ràk wodà z
mydłem przed zastosowaniem preparatów alkoholowych zwi´ksza ryzyko podra˝nieƒ skóry i wystàpienia
dermatitis. Przed wykonaniem zabiegów inwazyjnych w
warunkach aseptycznych stosowane jest chirurgiczne
mycie ràk obejmujàce zazwyczaj 2-5 minutowe mycie
dłoni i przedramion z czyszczeniem paznokci do pierwszego zabiegu oraz dezynfekcj´ dłoni i przedramion w
czasie zalecanym przez producenta zastosowanego
antyseptyku. Według WHO do chirurgicznego mycia
ràk nie jest rekomendowane u˝ywanie szczotek, natomiast przed pierwszym zabiegiem zaleca si´ usuni´cie
złogów spod paznokci. W tym kontekÊcie u˝ycie szczotek wyłàcznie do czyszczenia paznokci wydaje si´ byç
akceptowalne. Preparaty do higieny ràk. W celu zminimalizowania ryzyka wyst´powania kontaktowych
zapaleƒ skóry zwiàzanych z myciem lub dezynfekcjà
ràk nale˝y zapewniç pracownikom emulsje lub kremy
do piel´gnacji skóry. Preparaty stosowane do dekontaminacji i piel´gnacji nale˝y wybraç uwzgl´dniajàc
ewentualne interakcje mi´dzy mydłem, antyseptykiem,
kremem lub emulsjà oraz stosowanymi w placówce
r´kawiczkami. Je˝eli do dezynfekcji ràk stosowany jest
preparat na bazie alkoholu nie jest zalecane stosowanie mydła antybakteryjnego. W celu zminimalizowania
wyst´powania kontaktowych zapaleƒ skóry nale˝y
zapewniç alternatywne preparaty do higieny ràk pracownikom z alergià i niepo˝àdanymi reakcjami na produkty stosowane standardowo w danej placówce opieki zdrowotnej.
l

Stosowanie r´kawiczek
R´kawiczki powinny byç nakładane przed spodziewanym kontaktem z krwià lub innym potencjalnie
zakaênym materiałem, błonà Êluzowà, lub uszkodzonà
skórà. Przed zało˝eniem r´kawiczek r´ce powinny byç
dokładnie osuszone. Nale˝y zawsze zmieniç r´kawiczki przed przejÊciem do kolejnego pacjenta lub przed
zmianà miejsca piel´gnacji ze ska˝onego na inne u

Streszczenia

tego samego pacjenta lub w tym samym Êrodowisku.
R´kawiczki powinny byç natychmiast zdj´te po zakoƒczeniu czynnoÊci wymagajàcych ich u˝ycia. Nale˝y
pami´taç, ˝e stosowanie r´kawiczek nie zwalnia z
potrzeby dezynfekcji ràk. Edukacja i kontrola higieny
ràk. W programach edukacyjnych nale˝y skupiç uwag´
na czynnikach, które majà istotny wpływ na zachowania personelu, sytuacjach prowadzàcych do ska˝enia
ràk oraz zaletach i wadach metod stosowanych w
higienie ràk. Szkolenia i wdra˝anie programów kontroli
higieny ràk powinny byç prowadzone przez osoby z
doÊwiadczeniem i du˝ym autorytetem wÊród pracowników.
Kontrola higieny ràk powinna obejmowaç:
ocen´ stanu skóry ràk;
l
kontrol´ przygotowania ràk do pracy;
l
kontrol´ techniki mycia ràk z ewentualnà mikrobiologicznà kontrolà skutecznoÊci dekontaminacji skóry ràk;
l
monitorowanie cz´stoÊci mycia ràk.
Cz´stoÊç mycia ràk mo˝e byç monitorowana metodà bezpoÊrednià (obserwacja i rejestracja wyników w
karcie kontroli) lub poÊrednià (wskaênik zu˝ycia antyseptyków). Wyniki kontroli zawsze powinny byç omawiane z osobami obj´tymi monitorowaniem. WHO w
promowaniu higieny ràk zaleca współprac´ z pacjentami i ich rodzinami.
Podsumowanie
1. Wprowadzanie zasad higieny ràk personelu i
stałe monitorowanie ich przestrzegania powinno
byç priorytetem w placówkach słu˝by zdrowia.
2. Programy zwiàzane z higienà ràk majà podstawy
merytoryczne i wsparcie administracyjne, jednak
konieczne jest tak˝e wsparcie finansowe.
l

PiÊmiennictwo:
1. Allegranzi B, Pittet D.: Role of hand hygiene in
healthcare-associated infection prevention. J
Hosp Infect, 2009, 73, 305-315. Review.
2. Boyce J.M., Pittet D.: Guideline for hand hygiene
in health-care settings: recommendations of the
Healthcare Infection Control Practices Advisory
Committee and the HICPAC/SHEA/APIC/IDSA
Hand Hygiene Task Force. Infect Control Hosp
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INFORMACJA O KURSIE DLA LEKARZY – PRZEWODNICZÑCYCH ZESPOŁÓW KONTROLI ZAKA˚E¡ SZPITALNYCH
Zakład Profilaktyki Zaka˝eƒ i Zaka˝eƒ Szpitalnych Narodowego Instytutu Leków, we współpracy z Fundacjà „Instytut Profilaktyki Zaka˝eƒ” i Stowarzyszeniem
Higieny Lecznictwa, na mocy art. 2 pkt 3 ust. 2 Ustawy o instytutach badawczych (Dz.U.2010.96.618) oraz rozporzàdzenia Ministra Zdrowia w sprawie kwalifikacji
członków zespołu kontroli zaka˝eƒ szpitalnych, (DZ.U.2010.108.706), organizuje niezb´dne szkolenia dla lekarzy pełniàcych funkcj´ przewodniczàcego zespołu kontroli zaka˝eƒ szpitalnych, nie posiadajàcych specjalizacji z dziedziny epidemiologii lub chorób zakaênych lub zdrowia publicznego. KURS spełnia wymagania rozporzàdzenia Ministra Zdrowia w sprawie kwalifikacji członków zespołów kontroli zaka˝eƒ szpitalnych.
Szkolenia obejmujà pełny zakres tematyczny dotyczàcy systemu kontroli zaka˝eƒ szpitalnych, w tym aspekty prawne, organizacyjne, epidemiologiczne, mikrobiologiczne oraz praktyczne procedury monitorowania, dekontaminacji, polityki antybiotykowej, post´powania w ognisku epidemicznym oraz bezpieczeƒstwa personelu
medycznego zgodnie z ustawà z 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zaka˝eƒ i chorób zakaênych u ludzi (Dz.U.2008.234.1570). Wykładowcami sà praktycy,
doÊwiadczeni lekarze, piel´gniarki, specjaliÊci zdrowia publicznego, mikrobiolodzy i prawnicy współpracujàcy z Zakładem Profilaktyki Zaka˝eƒ i Zaka˝eƒ Szpitalnych,
Fundacjà Instytut Profilaktyki Zaka˝eƒ i Stowarzyszeniem Higieny Lecznictwa.
Uczestnicy otrzymujà numerowany certyfikat uprawniajàcy do pełnienia funkcji lekarza przewodniczàcego zespołu kontroli zaka˝eƒ szpitalnych oraz punkty edukacyjne zgodnie z wymogami okreÊlonymi w uchwale Naczelnej Izby Lekarskiej z 2005 roku.
Kierownik programowy kursu - dr med. Paweł Grzesiowski, Prezes Fundacji Instytut Profilaktyki Zaka˝eƒ (paolo@cls.edu.pl), Przewodniczàcy Stowarzyszenia
Higieny Lecznictwa
Koordynator kursu - mgr Anna Ziółko, asystent w Zakładzie Profilaktyki Zaka˝eƒ i Zaka˝eƒ Szpitalnych w Narodowym Instytucie Leków (epid@cls.edu.pl), w-ce
Przewodniczàca Stowarzyszenia Higieny Lecznictwa

Program kursu:
Cz´Êç teoretyczna – obejmuje około 110 godzin dydaktycznych, w 4 blokach warsztatowo- wykładowych (4 bloki x po 3 dni). Zaj´cia odbywajà si´ w Warszawie,
w siedzibie organizatora (Zakład Profilaktyki Zaka˝eƒ i Zaka˝eƒ Szpitalnych, NIL, ul. Chełmska 30/34).
Cz´Êç praktyczna – obejmuje około 10 godzin dydaktycznych zaj´ç praktycznych w wybranych szpitalach w kraju (woj. mazowieckie).
Opłata za uczestnictwo w kursie wynosi 2 500 zł – istnieje mo˝liwoÊç rozło˝enia płatnoÊci na 2 raty.
W ramach opłaty uwzgl´dniono koszty uczestnictwa w zaj´ciach teoretycznych i praktycznych (w tym zaj´cia komputerowe), obszerne materiały szkoleniowe,
przerwy kawowe oraz obiady podczas zaj´ç dydaktycznych. Opłata nie obejmuje noclegów i kosztów dojazdu. Opłat´, po wczeÊniejszym zawiadomieniu o zakwalifikowaniu do udziału w kursie nale˝y przekazaç na konto Narodowego Instytutu Leków z dopiskiem „kurs dla lekarzy i nazwiskiem lekarza”: 15 1060 0076 0000 3210
0014 7453
Zgłoszenia sà dost´pne na stronach internetowych www.shl.org.pl i www.studentpoint.pl
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DEKLARACJA CZ¸ONKA ZWYCZAJNEGO
Zg∏aszam ch´ç przystàpienia/odnowienia przynale˝noÊci do Stowarzyszenia Higieny Lecznictwa. Wyra˝am zgod´ na
zachowanie i przetwarzanie moich danych osobowych w bazie SHL.
Zobowiàzuj´ si´ do przestrzegania postanowieƒ Statutu Stowarzyszenia oraz op∏acania sk∏adek cz∏onkowskich.
NAZWISKO:
IMI¢:
STOPIE¡ / TYTU¸ NAUKOWY
FUNKCJA:
ADRES ZAMIESZKANIA:
MIASTO:

KOD:

ULICA:

NR:

TEL:

E–MAIL:

MIEJSCE PRACY:
NAZWA
MIASTO

KOD:

ULICA:

NR:

TEL:

FAX:

E–MAIL:
Data wstàpienia do SHL (w przypadku odnowienia cz∏onkostwa):
ADRES DO KORESPONDENCJI:

ZAMIESZKANIA

MIEJSCE PRACY

IMI¢ .....................................................

NAZWISKO ..........................................................................................

ADRES .....................................................................................................................................................................

............................................

PODPIS CZŁONKA WPROWADZAJÑCEGO SHL

DATA
............................................

CZYTELNY PODPIS
............................................

Sk∏adki cz∏onkowskie w wysokoÊci 50 zlotych rocznie prosimy nadsy∏aç na konto SHL:
ING 58 1050 1025 1000 0023 5352 1103
z dopiskiem Stowarzyszenie Higieny Lecznictwa, 62–500 Konin, ul. Staszica 16
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DEKLARACJA CZ¸ONKA ZWYCZAJNEGO
Zg∏aszam ch´ç przystàpienia/odnowienia przynale˝noÊci do Stowarzyszenia Higieny Lecznictwa. Wyra˝am zgod´ na
zachowanie i przetwarzanie moich danych osobowych w bazie SHL.
Zobowiàzuj´ si´ do przestrzegania postanowieƒ Statutu Stowarzyszenia oraz op∏acania sk∏adek cz∏onkowskich.
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KOD:
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NR:

TEL:

FAX:

E–MAIL:
Data wstàpienia do SHL (w przypadku odnowienia cz∏onkostwa):
ADRES DO KORESPONDENCJI:

ZAMIESZKANIA

MIEJSCE PRACY

IMI¢ .....................................................
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............................................
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Sk∏adki cz∏onkowskie w wysokoÊci 50 zlotych rocznie prosimy nadsy∏aç na konto SHL:
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z dopiskiem Stowarzyszenie Higieny Lecznictwa, 62–500 Konin, ul. Staszica 16
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