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Z CYKLU: „MOJA PRAKTYKA”

PROFILAKTYKA ZAKAŻEŃ
Podstawy prawne i Procedury sanitarne
Ustawa o zapobieganiu i zwalczaniu chorób zakaźnych u ludzi [tekst jednolity Dz. U. 2018. 15]
Rozdział 3
Zakażenia związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz innych czynności, w trakcie
wykonywania których dochodzi do naruszenia ciągłości tkanek ludzkich
Art. 11. [Podejmowanie działań zapobiegawczych]
1. Kierownicy podmiotów leczniczych oraz inne osoby udzielające świadczeń zdrowotnych są
obowiązani do podejmowania działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych.
2. Działania, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności:
1) ocenę ryzyka wystąpienia zakażenia związanego z wykonywaniem świadczeń
zdrowotnych;
2) monitorowanie czynników alarmowych i zakażeń związanych z udzielaniem świadczeń
zdrowotnych w zakresie wykonywanych świadczeń;
3) opracowanie, wdrożenie i nadzór nad procedurami zapobiegającymi zakażeniom
i chorobom zakaźnym związanym z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w tym
dekontaminacji:
a) skóry i błon śluzowych lub innych tkanek,
b) wyrobów medycznych, wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro,
wyposażenia wyrobów medycznych, wyposażenia wyrobów medycznych do
diagnostyki in vitro i aktywnych wyrobów medycznych do implantacji,
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 211), oraz powierzchni pomieszczeń i urządzeń;
4) stosowanie środków ochrony indywidualnej i zbiorowej w celu zapobieżenia
przeniesieniu na inne osoby biologicznych czynników chorobotwórczych;
5) wykonywanie badań laboratoryjnych oraz analizę lokalnej sytuacji epidemiologicznej
w celu optymalizacji profilaktyki i terapii antybiotykowej;
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6) prowadzenie kontroli wewnętrznej w zakresie realizacji działań, o których mowa w ust.
1.
Art. 12. [Dokumentacja realizacji działań zapobiegawczych]
1. Kierownicy podmiotów leczniczych oraz inne osoby udzielające świadczeń zdrowotnych
prowadzą dokumentację realizacji działań, o których mowa w art. 11.
2. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzeniai, sposób
dokumentowania realizacji działań, o których mowa w art. 11, oraz warunki i okres
przechowywania tej dokumentacji, uwzględniając skuteczność zapobiegania szerzeniu się
zakażeń i chorób zakaźnych.
Art. 13. [Kontrola realizacji działań zapobiegawczych]
1. Realizacja działań, o których mowa w art. 11 i 12, oraz prowadzenie dokumentacji tych
działań, w tym wyniki kontroli wewnętrznej, podlegają, zgodnie z właściwością, kontroli organów
Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
2. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzeniaii, zakres i sposób
prowadzenia kontroli wewnętrznej, o której mowa w art. 11 ust. 2 pkt 6, częstotliwość jej
przeprowadzania, sposób jej dokumentowania, a także warunki udostępniania i przechowywania
tej dokumentacji, mając na względzie zapewnienie skuteczności zapobiegania szerzeniu się
zakażeń i chorób zakaźnych oraz cele nadzoru epidemiologicznego.

Tyle ustawa.
Wskazane w przypisach 2 rozporządzenia wykonawcze do tego rozdziału ustawy
określają, co powinno być elementem dokumentacji profilaktyki zakażeń, jak należy ją
prowadzić, co to jest raport kontroli wewnętrznej i jak często go trzeba sporządzać.
Procedury, o których mowa w art. 11 ust. w pkt 3 zostały udostępnione (jako wzory) na stronie
Naczelnej Izby Lekarskiej.

i

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie sposobu dokumentowania
realizacji działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych oraz warunków
i przechowywania tej dokumentacji.
ii

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie zakresu, sposobu
i częstotliwości prowadzenia kontroli wewnętrznej w obszarze realizacji działań zapobiegających
szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych.
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