
Załącznik nr 18 
 
 

Procedura postępowania po ekspozycji na krew lub inny potencjalnie infekcyjny 
materiał mogący przenosić zakażenia HBV, HCV, HIV 

 
 
Ekspozycja zawodowa - to narażenie na zakażenia się m.in. HBV, HCV, HIV w czasie 

wykonywania pracy zawodowej materiałem zakaźnym.   

  

Procedura dotyczy osób, wobec, których istnieje uzasadnione podejrzenie o możliwość 

zakażenia się w/w wirusem.  

 

Materiał biologiczny potencjalnie zakaźny to: 

 

a) krew - objętość krwi, która może przenieść zakażenie HBV - 0,00004 ml, HIV - 0,1 ml, 

wydzieliny i wydaliny zawierające widoczne domieszki krwi.  

b) inny materiał potencjalnie zakaźny taki jak: płyn mózgowo-rdzeniowy, osierdziowy, 

otrzewnowy, opłucnowy, wydzielina pochwowa, oddzielone tkanki lub narządy 

człowieka.  

c) mocz, kał, ślina, plwocina, wydaliny z nosa, pot, łzy, jeśli nie zawierają krwi nie są 

zakaźne. Kontakt z nimi nie wymaga postępowania po ekspozycyjnego.  

 

Osoba eksponowana - to osoba, która została narażona w wyniku kontaktu z krwią lub innym 

materiałem zakaźnym na ryzyko zakażenia WZW oraz HIV w czasie wykonywania 

obowiązków służbowych.  

 

Do potencjalnego zakażenia może dojść w wyniku: 

 

1) naruszenia ciągłości skóry poprzez: zakłucie, zadrapanie, skaleczenie narzędziem 

zabrudzonym materiałem zakaźnym, 

2) zachlapania błon śluzowych (jamy ustnej, spojówek oczu).  

3) długotrwałego kontaktu skóry z dużą objętością materiału zakaźnego,  

4) kontaktu uszkodzonej wcześniej i źle zaopatrzonej skóry (skaleczenie, zadrapanie, 

otarcie, pęknięcie naskórka).    

 

Jeżeli pomimo stosowania środków ochrony osobistej doszło do ekspozycji na krew lub inny 

materiał zakaźny należy natychmiast po ekspozycji: 

 

1) umyć ręce pod bieżącą wodą z mydłem płynnym, 

2) nie tamować krwawienia,  

3) nie wyciskać rany (krwi),  

4) odkazić ranę wodą utlenioną lub octeniseptem - nie używać standardowych środków 

dezynfekcyjnych z alkoholem,  

5) założyć jałowy opatrunek,  

6) błony śluzowe przepłukać kilkakrotnie wodą lub 0,9% solą fizjologiczną (NaCl), 

7) po ewentualnym dostaniu się materiału zakaźnego do jamy ustnej, przepłukać jamę 

ustną kilkakrotnie wodą,  

8) zestaw do wykonania powyższych czynności znajduje się w gabinecie zabiegowym 

w szklanej szafie.  



Dalsze postępowanie:  

 

1) osoba eksponowana powinna niezwłoczne zgłosić zdarzenie Kierownikowi Zespołu 

Opiekuńczo - Pielęgnacyjnemu, 

2) obowiązkiem Kierownika ZOP jest: 

a) przeprowadzenie wywiadu oraz zgłoszenie informacji o tym zdarzeniu 

inspektorowi BHP, 

b) wdrożenie procedury kierującej na badania po ekspozycyjne, w celu pobrania 

krwi.  

3) dalszą procedurę prowadził będzie podmiot opieki zdrowotnej, z którym dom zawarł 

umowę.  

4) osoba zgłasza się do Poradni na podstawie skierowania, które otrzymuje od 

pracodawcy,  

5) w razie konieczności do skierowania należy dostarczyć próbówkę z materiałem do 

badania od osoby stanowiącej źródło ekspozycji (podopiecznej) w jednostce, o której 

mowa w punkcie 3, 

6) postępowanie powyższe powinno być zrealizowane, nie później niż do 24 godzin po 

ekspozycji,  

7) pracownik, który uległ ekspozycji odnotowuje zdarzenie w zeszycie zakłuć znajdującym 

się w gabinecie zabiegowym, 

8) kierownik ZOP prowadzi rejestr ekspozycji zawodowych na zakażenia HIV, HBV, HCV,   

9) lekarz specjalista chorób zakaźnych zobowiązany jest udzielić porady lekarskiej, zleca 

badania serologiczne krwi, a w razie konieczności wdraża procedurę diagnostyczną i 

wystawia receptę na leki antywirusowe,  

10) koszt leczenia pokrywa Pracodawca.  

 

 

 


