
ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA
Samodzielny   Publiczny  Zakład   Opieki   Zdrowotnej   Szpital
Powiatowy im . Edmunda  Biernackiego

PE-6

Nr wersji - 1

Nr egz. Strona
 1 z 3

PROCEDURA:
POSTĘPOWANIE  POEKSPOZYCYJNE  W PRZYPADKU
KONTAKTU Z KRWIĄ LUB INNYM POTENCJALNYM
INFEKCYJNYM MATERIAŁEM (IPIM)

Stanowisko: Imię i nazwisko: Data: Podpis:

Opracował: Pielęgniarka
Epidemiologiczna

 Beata Baszuk  05.02.2019 r.

Zatwierdził pod względem
formalno – prawnym

Dyrektor  Edyta Wcisło  05.02.2019 r.

1. Cel:
Zapobieganie  zakażeniom  krwiopochodnym  -  wirusowym  przenoszonym  drogą  krwi
(HBV, HCV, HIV).
Przeprowadzenie  właściwego  postępowania  po  ekspozycji  zawodowej  na  krew  lub  inny
potencjalnie infekcyjny  materiał (IPIM).

2.  Zakres stosowania:
Każda jednostka organizacyjna mająca kontakt z materiałem biologicznym pacjenta. Obowiązuje
pielęgniarki,  położne,  analityków,  techników  medycznych,  ratowników  medycznych,
rehabilitantów, lekarzy, personel sprzątający i pomocniczy, osoby odbywające praktyki w szpitalu.

3. Do zakażenia może dojść w wyniku:
- naruszenia ciągłości skóry poprzez zakłucie, zadrapanie, skaleczenie,
-  zachlapanie błon śluzowych kontakt  błon śluzowych z materiałem biologicznym (jama ustna,
spojówki),
- długotrwały kontakt skóry z dużą objętością materiału zakaźnego,

Bezpośrednio po ekspozycji zawodowej pracownik musi sam wykonać podstawowe czynności
zmniejszające ryzyko nabycia zakażenia.
W przypadku zranienia miejsce ekspozycji umyć ciepłą wodą z mydłem.
Nie wolno używać wody zimnej ze względu na obkurczenie naczyń krwionośnych.
Bezwzględnie nie należy tamować krwawienia, ale pozwolić na swobodny wypływ krwi.
Nie wolno uciskać brzegów rany.
Nie dezynfekować preparatami zawierającymi alkohol (zdezynfekować preparatem antyseptycznym
np. Octenisept)
Nakleić na zranione miejsce jałowy opatrunek.
Jeżeli doszło do skażenia oczu - należy dokładnie przepłukać oczy wodą (np. jałową do iniekcji)
Błony  śluzowe  jamy  ustnej  -  niebezpieczny  materiał  usunąć  (wypluć)  z  ust,  następnie
przepłukać kilkakrotnie usta wodą (np. do iniekcji).
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Zaistniałe zdarzenie zgłosić bezpośrednio przełożonemu oraz szczegółowo odnotować w zeszycie
ekspozycji. Wypełnić Indywidualną  Kartę Ekspozycji Zawodowej oraz jak najszybciej zgłosić
się  do  lekarza zakładowego, lub  lekarza  dyżurnego,  który  rozważy  dalsze  postępowanie
poekspozycyjne.
Wypełnioną  Indywidualną  Kartę  Ekspozycji  Zawodowej  pozostawia  się  w  indywidualnej
pracowniczej dokumentacji medycznej.
Osoba eksponowana jest zobowiązana zgłosić fakt ekspozycji do Inspektora BHP  i pielęgniarki
epidemiologicznej.
Należy  pobrać  po  5  ml  krwi  od  osoby  eksponowanej  i  osoby  będącej  potencjalnym  źródłem
zakażenia do badań serologicznych w celu ustalenia statusu serologicznego obu osób w momencie
ekspozycji (od pacjenta należy pobrać zgodę na pobranie krwi).
Krew do badań serologicznych należy transportować w szczelnym opakowaniu transportowym.

5.  O  dalszą  ocenę  postępowania  profilaktycznego  należy  udać  się  do  lekarza  dyżurnego
Centralnej Izby Przyjęć Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala
im. dr W. Biegańskiego w Łodzi ul. Kniaziewicza 5                        
telefon - 42  251 61 36  lub  42  251 62 36

6. W Oddziale Ratunkowym znajduje się Retrovir do natychmiastowej profilaktyki HIV.  
Ważne:
Uzasadnione wdrożenie  profilaktyki  poekspozycyjnej  powinno być  wdrożone do 12 godzin od
zdarzenia, a najpóźniej do 72 godzin.

7. Podstawa prawna.
Ustawa z dnia 05 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych ludzi
(Dz. U. Nr 234, poz. 1570, z póź.zm.)
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2013 r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy  przy  wykonywaniu  prac  związanych  z  narażeniem  na  zranienia  ostrymi  narzędziami
używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych (Dz. U. 2013r., poz. 696)
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Rozdzielnik procedury:

- Oryginał - Pielęgniarka Epidemiologiczna
- Kopia nr 1 - Oddział Wewnętrzny
- Kopia nr 2 - Oddział Chirurgii Ogólnej
- Kopia nr 3 - Oddział Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej
- Kopia nr 4 - Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
- Kopia nr 5 - Oddział Dziecięcy
- Kopia nr 6 - Oddział Ginekologiczno - Położniczo- Noworodkowy
- Kopia nr 7 - Blok Operacyjny
- Kopia nr 8 - Szpitalny Oddział Ratunkowy
- Kopia nr 9 - Transport Sanitarny

 


