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Rodzaje izolacji

izolacja standardowa :
- uniwersalne środki ostrożności 

izolacja zależna od dróg przenoszenia :
- kontaktowa

- kropelkowa

- powietrzna

- pokarmowa

- krwiopochodna



Środki Ochrony Indywidualnej

Podział

• RĘKAWICZKI OCHRONNE

• FARTUCHY OCHRONNE

• OCHRONA TWARZY

• OCHRONA GŁOWY

• OBUWIE OCHRONNE



Środki Ochrony Indywidualnej

- przeciwdziałanie rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych.

- zapobieganie absencji chorobowych personelu.

- zapobieganie chorobom zawodowym personelu.

- zapobieganie uszkodzeń narządów wewnętrznych  jak i rozwojowi chorób   
nowotworowych personelu.

- Dlatego jest bardzo ważny dobór 

właściwych Środków Ochrony Indywidualnej (ŚOI).



Kto odpowiedzialny za bezpieczne 

miejsce pracy ?

Za stworzenie bezpiecznego i higienicznego miejsca pracy 
odpowiedzialny jest pracodawca.

Regulowane jest to prawnie przez Konstytucję RP, która w 
art.66 mówi :

Każdy ma prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków 
pracy. Sposób realizacji tego prawa oraz obowiązki 
pracodawcy określa ustawa.

KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z 
dnia 2 kwietnia 1997 r http://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/polski/kon1.htm



Kto odpowiedzialny za bezpieczne 

miejsce pracy ?
Ustawą określającą te obowiązki jest Kodeks Pracy.

W dziale X

Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Rozdział I 

Podstawowe obowiązki pracodawcy

w art., 207 który stanowi:

§ 1. 

Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy 

w zakładzie pracy. Na zakres odpowiedzialności pracodawcy nie wpływają 

obowiązki pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 

powierzenie wykonywania zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy 

specjalistom spoza zakładu pracy, o których mowa w art. 23711 § 2. 

USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. http://www.pip.gov.pl/html/pl/html/k0000000.htm



Kto odpowiedzialny za bezpieczne 

miejsce pracy ?

§ 2. Pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie 

bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu 

osiągnięć nauki i techniki. W szczególności pracodawca jest obowiązany:

1) organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy,

2) zapewniać przestrzeganie w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i 

higieny pracy, wydawać polecenia usunięcia uchybień w tym zakresie oraz kontrolować 

wykonanie tych poleceń,

3) reagować na potrzeby w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 

dostosowywać środki podejmowane w celu doskonalenia istniejącego poziomu ochrony 

zdrowia i życia pracowników, biorąc pod uwagę zmieniające się warunki wykonywania 

pracy,

4) zapewnić rozwój spójnej polityki zapobiegającej wypadkom przy pracy i chorobom 

zawodowym uwzględniającej zagadnienia techniczne, organizację pracy, warunki 

pracy, stosunki społeczne oraz wpływ czynników środowiska pracy,



Kto odpowiedzialny za bezpieczne 

miejsce pracy ?

5) uwzględniać ochronę zdrowia młodocianych, pracownic w ciąży lub karmiących dziecko 

piersią oraz pracowników niepełnosprawnych w ramach podejmowanych działań 

profilaktycznych,

6) zapewniać wykonanie nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń wydawanych przez 

organy nadzoru nad warunkami pracy,

7) zapewniać wykonanie zaleceń społecznego inspektora pracy.

§ 21.

Koszty działań podejmowanych przez pracodawcę w zakresie bezpieczeństwa i higieny 

pracy w żaden sposób nie mogą obciążać pracowników.

§ 3. 

Pracodawca oraz osoba kierująca pracownikami są obowiązani znać, w zakresie niezbędnym do 

wykonywania ciążących na nich obowiązków, przepisy o ochronie pracy, w tym przepisy 

oraz zasady bezpieczeństwa i higieny pracy.



Kto odpowiedzialny za bezpieczne 

miejsce pracy ?

Kodeks pracy: DZIAŁ PIERWSZY

Art. 184

Rozdział II a. Nadzór i kontrola przestrzegania prawa pracy 

§ 1.

Nadzór i kontrolę przestrzegania prawa pracy, w tym przepisów i zasad 

bezpieczeństwa i higieny pracy, sprawuje Państwowa Inspekcja Pracy.

§ 2.

Nadzór i kontrolę przestrzegania zasad, przepisów higieny pracy i warunków 

środowiska pracy sprawuje Inspekcja Sanitarna.

§ 3.

Organizację i zakres działania inspekcji, o których mowa w § 1 i 2, określają 

odrębne przepisy.



Kto odpowiedzialny za bezpieczne 

miejsce pracy ?

Zespół wielodyscyplinarny złożony z:

Służb BHP

Zespołu kontroli zakażeń szpitalnych

Medycyny pracy

Administracji szpitala



IZOLACJA STANDARDOWA
Procedura oparta na założeniu-każdy pacjent może być zakażony lub skolonizowany

procedura (cel )

wykonawcy

wyrób medyczny (ŚOI)

efekt końcowy

Czy odpowiednio przeszkoleni ?

Czy odpowiednia liczba ?

Czy odpowiednie nadzór ?

Czy odpowiedni do procedury?

Czy zastosowany zgodnie z 

instrukcją?

Czy potwierdzona skuteczność w 

danym ośrodku?

Czy działanie dostosowane do 

procedury , pacjenta , personelu ?

Kontrola,

Efektywność,

Koszty,

Modyfikacja.



IZOLACJA ZALEŻNA OD DRÓG PRZENOSZENIA
Procedura wdrażana dodatkowo u pacjentów z łatwo przenoszącym 

się groźnym pod względem epidemiologicznym patogenem

PROCEDURA (cel )

zapobieganie rozprzestrzeniania się zakażeń w 

warunkach szpitalnych poprzez:

Odizolowanie źródła infekcji – mobilna izolacja ROOM 
DOPAIR®

przerwanie dróg przenoszenia zakażenia - ŚOI



Rozwiązanie – ROOM DOPAIR® 
IZOLACJA ZALEŻNA OD DRÓG PRZENOSZENIA

Procedura wdrażana 
dodatkowo u pacjentów z 
łatwo przenoszącym 
się groźnym pod względem 
epidemiologicznym 
patogenem.
Możliwość osiągnięcia 
czystości powietrza w klasie 
ISO 5 oraz redukcji patogenów 
o 99 % .
Ilość wymian powietrza 
10-20 razy na 1 h .

Rozmiar Izolatki (Room DOPAIR model): 3050 x 1900 x 2240mm



Rozwiązanie – ROOM DOPAIR® 
Zmniejszenie ilości patogenów

• Doczyszczanie:

• powietrza zanieczyszczonego 
przez drobnoustroje.

• substancji gazowych: 
anestetyki,medykamenty,

środki dezynfekcyjne

• cząstki pyłowe - stałe ( smog).

• biozanieczyszczenia: CO2 , 
zapachy , fragmenty naskórka.



Rozwiązanie – ROOM DOPAIR® 
Zmniejszenie ilości patogenów

1.Czynność wstępnego filtrowania

Filtr G4 zatrzymuje pył syntetyczny o 
sprawności> 90% zgodnie z EN779: 2012.

2. Działanie filtracyjne

Filtr F7 zatrzymuje cząstki od 0,4 μm z 
wydajnością> 80% zgodnie z EN779: 2012.

3.Reaktor HPC:

Moduł fotokatalizy: eliminacja patogenów,
najdrobniejszych cząstek oraz lotnych 
związków organicznych ( VOCs).

Wysoki stopień filtracji: Filtr HEPA H14 
zatrzymuje cząstki od 0,3 μm z 
wydajnością> 99,995% zgodnie z EN1822.

Drugi etap wysokiej filtracji (filtr HEPA 
H14) w celu zapewnienia doskonałej 
dekontaminacji cząstek

.

Powietrze pochłonięte przez ROOM DOPAIR 
przechodzi przez kilka etapów oczyszczania:

- Etap wstępnej filtracji, który składa się z 2 etapów 
filtrowania
- Proces niszczenia cząstek również składa się z 2 
etapów



Izolacja zależna od dróg przenoszenia

ŚOI
Kontaktowa:

rękawice, fartuchy 

Kropelkowa:

rękawice, fartuchy, maski, okulary, 

Powietrzna:

rękawice, fartuchy, maski, okulary,

Pokarmowa:

rękawice, fartuchy, 

Krwiopochodna:

rękawice, fartuchy, maski, okulary, obuwie ochronne



Izolacja zależna od dróg przenoszenia

ŚOI

ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ



ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

ODPOWIEDNI DOBÓR DO PROCEDURY

Nie ważne jest kto jest producentem ŚOI
Nie ważne jest z jakiego materiału jest on 

wykonany

Najważniejsze jest aby przy pomocy wyników 

badań wykonanych według norm 

zharmonizowanych pod nadzorem jednostek 

notyfikowanych dobrać odpowiedni ŚOI do 

odpowiedniej procedury jaką mamy wykonać.

Wymagania w stosunku do producenta ŚOI będą 

zależały od:



ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

1.Czasu trwania procedury (krótka lub długa)
wytrzymałość,brak mechacenia i pylenia,odporność na przenikanie płynów

2.Czy pacjent jest pacjentem wysokiego ryzyka 

(potwierdzona choroba lub nosicielstwo)
badanie na przenikanie mikroorganizmów

3.Czy będziemy mieli kontakt i z jakimi 

substancjami chemicznymi (mycie i dezynfekcja 

pacjenta i personelu)
badanie na kontakt z alkoholem lub innymi środkami chemicznymi – uszkadzanie

4.Czy będziemy mieli kontakt z czynnikami 

krwiopochodnymi lub płynami ustrojowymi.
odporność na ciśnienie płynów i na przenikanie czynników krwiopochodnych



ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

5.Czy ŚOI ma chronić tylko nas czy i pacjenta.
spełnianie dyrektyw - odpowiedzialność prawna

6.Czy pacjent lub personel jest uczulony na 

materiał użyty do produkcji ŚOI.
czy nie zawiera substancji uczulających np. lateksu.

7.Czy będą używane substancje łatwopalne.
określenie stopnia palność w kontakcie ze źródłami ciepła oraz elektrostatyczności.

8.Czy ŚOI zachowuje komfort cieplny.

zwiększona potliwość-wzrost ilości patogenów chorobotwórczych i złuszczanego 

naskórka.



RĘKAWICZKI OCHRONNE - ŚOI

Normy Europejskie:

PN-EN 374:

Rękawice chroniące przed substancjami chemicznymi i mikroorganizmami 

PN-EN 455:

Rękawice medyczne do jednorazowego użytku

Normy Światowe :

ASTM 1670:

Standardowa metoda odporności materiałów na przenikanie patogenów krwiopochodnych 

przy użyciu syntetycznej krwi przy ciągłym kontakcie z cieczą. 

ASTM 1671:

Standardowa metoda odporności materiałów na przenikanie patogenów krwiopochodnych 

przy ciągłym kontakcie z cieczą tzw. Viral Test oparty na BAKTERIOFAGACH Fi-X 174( 

najmniejszym  znanym wirusie o rozmiarach 25-27 nm)



Jakość użytkowa a nie pudełkowa



FARTUCHY OCHRONNE-ŚOI

Do egzekwowania wymagań od producentów możemy wykorzystać:

Dyrektywę 89/686/EWG

Normy Światowe :

ANSI/AAMI PB70 standard.

AAMI (Association of the Advancement of Medical Instrumentation)/ ANSI (American National Standards 

Institute)

ASTM 1670:
Standardowa metoda odporności materiałów na przenikanie 

patogenów krwiopochodnych przy użyciu syntetycznej krwi przy 

ciągłym kontakcie z cieczą. 

ASTM 1671:
Standardowa metoda odporności materiałów na przenikanie 

patogenów krwiopochodnych przy użyciu Phi-X174 Bakteriofaga 

przy ciągłym kontakcie z cieczą



Środki Ochrony Indywidualnej

Czy musi to tak

wyglądać ?

Czy zabezpieczyliśmy

siebie i pacjenta

przed transmisją 

patogenów i

naskórka ?



Efektywność filtrowania

Filtr Sito 

Filtr (Meltblown)

SMS

Bawełna



Fartuchy ochronne - standard PB70

POZIOM TEST/METODA WYMAGANIA AQL

1 Uderzenie sprejem /AATCC 4 ≤4.5 g 4%

2 Uderzenie sprejem /AATCC 4
Ciśnienie hydrostatyczne/AATCC 127

≤1.0 g
≥20cm

4%
4%

3 Uderzenie sprejem /AATCC 4
Ciśnienie hydrostatyczne/AATCC 127

≤1.0 g
≥50cm

4%
4%

4 Poziom 3 plus
przenikanie patogenów krwiopochodnych 
przy użyciu syntetycznej krwi przy ciągłym 
kontakcie z cieczą / ASTM F1670

TAK 4%

przenikanie patogenów krwiopochodnych 
przy użyciu Phi-X174 Bakteriofaga przy 
ciągłym kontakcie z cieczą / ASTM  F1671

TAK 4%



Środki Ochrony Indywidualnej

Czy w tym 

przypadku 

został dobrany 

prawidłowy ŚOI ?



Ubrania dla pacjenta 

i personelu pomocniczego

Żywe drobnoustroje na 

powierzchni czekają na transport



Ubranie pacjenta – pojazd dla drobnoustrojów

Wyniki badań

akryl 87,6%

poliester 96,2%

bawełna 63,2%
Allen, G. Aug 2004, Evidence for Practice, AORN Journal; Feb 2004, American Journal of Infection Control

Adhezja Staphyloccoccus 

aureus do różnych 

materiałów

akryl 95.4%

poliester 99.9%

bawełna 84.7%

Adhezja Pseudomonas aeru-

ginosa do różnych 

materiałów :



Fartuch MicroCool*, który nie zamienia 
komfortu na ochronę

… i nieprzepuszczalność

Wewnętrzna warstwa filmu zapewnia 
nieprzepuszczalną ochronę przed 
krwią  i wydzielinami.

Jest to nieprzepuszczalność        
zarówno dla płynów, jak wirusów.

Oddychanie…

Mikroporowy film, pozwala 

przechodzić parze przez fartuch 

rozpraszając ciepło, a ubranemu 

dając chłód i komfort

Dwie miękkie warstwy materiału dla 

dają uczucie komfortu



Ochrona twarzy i oczu - ŚOI

PN-EN 14683

Maski chirurgiczne przeznaczone do używania w 

salach operacyjnych i miejscach opieki medycznej 

o podobnych wymaganiach są przeznaczone do 

ochrony środowiska pracy, a nie użytkownika.

Gdy głównym celem jest ochrona użytkownika

przed zakażeniem, zaleca się użycie środków 

ochrony dróg oddechowych.

PN-EN 149.



Ochrona twarzy i oczu - ŚOI
Czynnikiem stwarzającym zagrożenie dla układu 

oddechowego są tzw. aerozole biologiczne (bioaerozole). 

Aerozole biologiczne są układami, w których fazą 

rozproszoną są mikroorganizmy w postaci kropelek lub 

cząstek stałych. Wielkość cząsteczek aerozolu 

biologicznego kształtuje się różnie dla poszczególnych 

elementów, tworzących fazę rozproszoną:

– wirusów – 0,01 ÷ 1 μm 

– bakterii – 0,1 ÷ 1 μm 

– glonów – 1 ÷ 9 μm 

– zarodników grzybów, mchów i porostów – 1 ÷ 90 μm 

– pyłków kwiatów – 9 ÷ 90 μm 

– nasion i owoców – 9 ÷ 900 μm.



Środki Ochrony Indywidualnej 
Ochrona twarzy i oczu

Cecha Jedn. Typ I Typ II Typ IIR

Skuteczność filtracji 
bakterii (BFE) % ≥ 95 ≥ 98 ≥ 98

Ciśnienie różnicowe Pa < 29,4 < 29,4 < 49,0

Odporność na 
rozpryski, ciśnienie

mm 
Hg

Nie 
wymagane Nie wymagane ≥ 120

Czystość 
mikrobiologiczna cfu/g ≤ 30

Maski chirurgiczne - Tablica 1 ( PN-EN 14683:2014 PL )   

minimalne wymagania funkcjonalne

Typ I nie do zastosowań profesjonalnych w szpitalach



Ochrona twarzy i oczu- ŚOI

stężenie substancji szkodliwej 

(aerozoli) 

nie przekracza najwyższego 

dopuszczalnego stężenia

FFP1 najniższy poziom ochrony; 4 - krotnej (NDS)

FFP2 Średnia skuteczność 10 - krotnej (NDS)

FFP3 Duża skuteczność 30 - krotnej (NDS)

Dobór ŚOI układu oddechowego do zagrożeń  
występujących w postaci aerozoli biologicznych,  
zależy od: rodzaju aerozolu, stężenia fazy 
rozproszonej i jej składu, wielkości cząstek, stopnia 
szkodliwości, wyrażonego przez wartość NDS dla 
składnika niebiologicznego, a także warunków 
mikroklimatycznych środowiska pracy 



Ochrona twarzy i oczu- ŚOI

Max % dla  NaCL – 95 l/min Max dla Oleju Parafiny – 95 l/min

FFP1 20 20

FFP2 6 6

FFP3 1 1

Skuteczność filtracji Wielkość cząstek modelowych 

FFP1 mała skuteczność ≥ 1 μm 

FFP2 średnia skuteczność 0,5 ÷ 1 μm 

FFP3 duża skuteczność 0,3 ÷ 0,5 μm.

Ze względu na przepuszczalność materiału filtracyjnego               

dla cząstek modelowych o różnej wielkość ustalono trzy zakresy 

skuteczności filtracyjnej. ( wg PN-EN 149 )

W zależności od wymaganej skuteczności materiału filtrującego 

dopuszczalna penetracja aerozoli modelowych wynosi:



Maski ochronne i chirurgiczne

Rodzaj/Para
metry

Chirurgiczna N95 respirator 
medyczny

N95 
respirator

Smogowa

Budowa Płaska/kaczor/jednor
azowa

Różne 
kształty/jednorazowa

Różne 
kształty/wielorazo
wa

Różne 
kształty/wielorazow
a

Filtr/procent 

filtracji dla 

patogenów(cząstek)

/oddychalność

Wielowarstwowa/Bakt

erie >98%/wirusy 

brak/<49Pa

Wielowarstwowa/cząstk
i 0,3 ÷ 0,5 μm > 99% 
;0,1μm > 99%/ <49Pa

HEPA( kompozyt 
poliestrowo-

szklany) lub 
wielowarstwowe 
/Brak/>49Pa

HEPA( kompozyt 
poliestrowo-
szklany) lub 
wielowarstwowe 
/Brak/Brak

Stopień efektywności 
filtrowanego 
powietrza/inne

45%-55%/nie 
zabezpiecza 
personelu przed 
wirusami i 
aerozolami,

95%/N-nie działa na 
oleje

95% dla  

P1,P2,P3(0,3 ÷ 0,5 
μm, nie działają 
na aerozole

Brak/brak nadzoru i 
dokumentacji/duże 
wycofania z rynku 
za niezgodności z 
opisem działania

Normy PN-EN 14683 PN-EN 149/PN-
EN 14683

PN-EN 149 Brak

Zastosowanie Ochrona środowiska 
pracy

Ochrona środowiska 
pracy i użytkownika

Ochrona  
użytkownika

Ochrona  
użytkownika



Zwiększenie emisji patogenów 

PACJENT 

TWÓJ 

PRZYJACIEL 

CZY WRÓG ?



Ten problem nas przecież nie dotyczy !

Zobaczmy więc transmisję kontaktową                

przy użyciu fluorescencji

Nie widać bakterii?





Maska FLUIDSHIELD*
komfort i bezpieczeństwo 

LONCET* -
opatentowana 
wysokowydajna 
warstwa filtracyjno 
– protekcyjna dla 
patogenów i 
płynów .



Środki Ochrony Indywidualnej

OCHRONA GŁOWY- OCHRONA OBUWIA

UBRANIE DLA PERSONELU

OCHRONA GŁOWY

OCHRONA OBUWIA

UBRANIE DLA PERSONELU



Środki Ochrony Indywidualnej

OCHRONA GŁOWY- OCHRONA OBUWIA

UBRANIE DLA PERSONELU

Czepki - chroniące głowę i szyję,

Obuwie - chroniące stopy lub skarpetki,

Bluzy i spodnie - chroniące pozostałą cześć ciała:

mają za zadanie z jednej strony chronić przed 
rozpryskami i bioareozolami z zewnątrz,

a z drugiej strony chronić  przed rozprzestrzenianiem 
się na naszym łuszczącym się naskórku bakterii 
tlenowych oraz beztlenowych.



Środki Ochrony Indywidualnej

OCHRONA GŁOWY- OCHRONA OBUWIA

UBRANIE DLA PERSONELU

-człowiek uwalnia 5000 płatków złuszczonego 

naskórka /1 min!

- płatki są wielkości 5–60 µm, a  każdy z nich może 

transportować około 5 bakterii tlenowych i beztlenowych.

- z tego powodu materiały stosowane do produkcji fartuchów i 

ubrań o porach większych niż 80 µm nie zabezpieczają przed

uwalnianiem płatków naskórka.



PODSUMOWANIE

Należy zrozumieć problem doboru odpowiedniego 
środka ochrony indywidualnej do wykonywanej 
procedury.

Należy pamiętać że w grupie wyrobów medycznych 
wykonanych z tego samego materiału np. nitrylu –
parametry funkcjonalności oraz cechy ochronne 
mogą być diametralnie różne.

Zastosowanie ŚOI musi być zgodne z instrukcją 
użycia.

Po zakończeniu procedury trzeba zachować 
szczególną ostrożność przy zdejmowaniu i 
utylizacji ŚOI który spełnił wymagania ochronne



PODSUMOWANIE

Dlaczego nie udaje nam się w wielu przypadkach procedura 
izolacji od strony ŚIO .

1. Czynnik ludzki ( administracja , personel szpitalny )

2. Czynnik od strony wyrobu medycznego 

3. Czynnik naukowy

4. Czynnik mieszany



PODSUMOWANIE-Czynnik ludzki

90% UŻYWANYCH ŚRODKÓW OCHRONY 
INDYWIDUALNEJ W POLSKICH SZPITALACH NIE SĄ 
WŁAŚCIWIE DOBRANE DO PROCEDUR ORAZ WYMOGÓW 
PRAWNYCH LUB NIE SĄ ŚOI POD WZGLĘDEM PRAWNYM.

ZE WZGLĘDU NA BRAK W SZPITALACH 
WYTYPOWANYCH OSÓB WYSZKOLONYCH SPECJALNIE 
POD WZGLĘDEM ZAPEWNIENIA PRAWIDŁOWYCH ŚOI ( 
BHP, ZKZS, administracja) W POLSKICH SZPITALCH 
REKLAMACJE NIEPRAWIDŁOWEGO DZIAŁANIA ŚOI SĄ 
PONIŻEJ 1%, A ZA TYM IDZIE SPADEK JAKOŚCI ŚOI ORAZ 
BRAK NADZORU NAD REALIZACJĄ PRAWIDŁOWYCH 
WYROBÓW OD DOSTAWCÓW.



PODSUMOWANIE- Czynnik ludzki

Przestrzeganie właściwej higieny rąk nie przekracza 40% i 
jest tym mniejsze im więcej jest wskazań do prowadzenia 
dekontaminacji skóry rąk w trakcie opieki nad pacjentem 

Ze względu na brak odpowiednich szkoleń oraz studiowania 
instrukcji obsługi ŚOI, mimo wykazanej laboratoryjnie 
skuteczności wyrobu, nieprawidłowe zastosowanie 
niweluje skuteczność .

Ze względu na rodzaj izolacji , brak odpowiedniego rodzaju 
ŚOI pod względem kompatybilności ( rękawice, maski, 
fartuchy, okulary ) lub brak któregoś z nich mimo 
wymogów procedury.

Brak odpowiedniej ilości właściwych ŚOI.

.



PODSUMOWANIE

Czynnik od strony wyrobu medycznego

Wyroby medyczne w 50% nie spełniają wykazywanych w 
oświadczeniach przez producentów parametrów ŚOI.

Instrukcje użycia ŚOI często wprowadzają w błąd 
użytkownika.

Konstruowane przez producentów ŚOI , często nie 
pozwalają na prawidłowe użycie w szpitalach ( brak 
możliwości rozebrania ŚOI na „czysto” .

Źle dopasowana maska pod względem wielkości lub brak 
stabilności powoduje kontaminację maski przez ręce przy 
próbach odpowiedniego dopasowania.

Dyskomfort powodowany przez noszenie maski ( uczucie 
gorąca , świąd, wysypka, uczucie wilgotności , duszność, 
(N95 Maski) , może powodować nieprawidłowe użycie. 

.



PODSUMOWANIE- Czynnik naukowy

Nowe patogeny , 

które mają nierozpoznane dokładnie 
drogi rozprzestrzeniania się.

.



PODSUMOWANIE- Czynnik mieszany

Nieprawidłowości wynikające ze 
wszystkich trzech poprzednich 

czynników 

.



CENA

Najważniejsza - spadek śmiertelności

Niezastąpiona - skuteczność leczenia

Nieodzowna - spadek powikłań

Efektywna - spadek zakażeń szpitalnych

Przeliczalna - spadek kosztów leczenia

Potwierdzona - badaniami

KOSZT  … ROLA SZPITALA  

Przeliczalna - spadek czasu hospitalizacji

Efektywna - wzrost bezpieczeństwa

Nieodzowna - zabezpieczenie prawne



Dziękuję za uwagę !


