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Nariadenie vlády SR č. 83 / 2013 Z. z. o ochrane
zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s
expozíciou biologickým faktorom pri práci
 § 4 Posudzovanie rizika z expozície biologickým

faktorom
(1) Pri činnosti, pri ktorej by mohlo vzniknúť riziko z expozície
biologickým faktorom vrátane poranenia alebo
nákazy pri vykonávaní zdravotníckych činností, musí
zamestnávateľ určiť povahu, stupeň a trvanie expozície
zamestnancov týmto biologickým faktorom, aby mohol posúdiť
akékoľvek riziko pre zdravie alebo bezpečnosť zamestnancov a
prijať opatrenia.

Posudzovanie rizika z expozície biologickým
faktorom - zahŕňa
 Klasifikácia biologických faktorov
 Pracovné postupy a technológie spojené s rizikom
 Pracovné podmienky
 Odborná spôsobilosť zamestnancov
 Psychosociálne faktory a vplyv faktorov súvisiacich s prac. prostredím
 Odporúčania orgánu verejného zdravotníctva
 Informácie o prenosných ochoreniach, ktoré môžu vzniknúť

v súvislosti s prácou
 Alergické a toxické účinky biologických faktorov
 Poznatky o ochorení, ktoré poškodilo zdravie zamestnancov v súvislosti
s prácou

Hodnotenie rizík
(Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci)

Hodnotenie rizík je proces posudzovania rizík na zdravie a
bezpečnosť zamestnancov, ktoré vyplývajú
z nebezpečenstiev na pracovisku.
= systematické preskúmavanie všetkých aspektov práce:
- čo môže spôsobiť zranenie alebo ujmu,
- či je možné riziká odstrániť, a ak to nie je možné,
aké preventívne alebo ochranné opatrenia sa na pracovisku
prijali (alebo treba prijať) s cieľom, regulovať riziká.

Odhad úrovne rizika nákazy zamestnancov
= obtiažne (nie všetky poranenia inj. striekačkami či inými
ostrými predmetmi zdrav. personálu sa evidujú a hlásia a
nie všade existujú opatrenia zdravotného dohľadu)
WHO – odhad: každoročne sú vystavení riziku nákazy krvnou
cestou 3 milióny zamestnancov z 35 miliónov zdrav.
personálu na celom svete
Riziko nákazy po kontakte s infikovanou krvou:
- Hepatitída B: cca 30%
- Hepatitída C: cca 10%
- HIV: cca 0,3%

Povinnosti zamestnávateľa - priority
Expozícia zdrav. pracovníkov biologickým faktorom –
pracovné činnosti
Monitorovanie BRF
Predchádzanie expozície
Eliminácia expozície BRF v prac. procese
Modifikácia prac. postupov
Individuálna ochrana pracovníkov
Informovanie a školenia

Nariadením vlády SR č. 83 / 2013 Z. z. o ochrane zdravia
zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s
expozíciou biologickým faktorom pri práci

sa zakazuje zdravotníckym pracovníkom používať
opakované nasadzovanie krytu na injekčné ihly
(tzv. „recapping“).

Biologické faktory v ZZ – súvisiaca legislatíva
 Zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji

verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov
 Vyhláška MZ SR č. 585/2008 Z.z., ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných
ochorení
 Nariadenie vlády SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych
bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na
pracovisko
 Vyhláška MZ SR č. 542/2007 Z. o podrobnostiach o
ochrane zdravia pred fyzickou záťažou pri práci,
psychickou pracovnou záťažou a senzorickou záťažou
pri práci

Biologické faktory v ZZ – súvisiaca legislatíva
 Vyhláška MZ SR č. 448/2007 Z. o podrobnostiach o

faktoroch práce a pracovného prostredia vo vzťahu ku
kategorizácii prác z hľadiska zdravotných rizík a o
náležitostiach návrhu na zaradenie prác do kategórií
 Vyhláška MZ SR č. 208/2014 Z. o podrobnostiach o rozsahu a
náplni výkonu pracovnej zdravotnej služby, o zložení tímu
odborníkov, ktorí ju vykonávajú, a o požiadavkách na ich
odbornú spôsobilosť
 Nariadenie vlády č. 395/2006 Z. z. SR o minimálnych
požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných
ochranných pracovných prostriedkov
 Vyhláška MZ SR č. 553/2007 Z., ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o požiadavkách na prevádzku zdravotníckych
zariadení z hľadiska ochrany zdravia

Biologické faktory v ZZ – súvisiaca legislatíva
 Usmernenie hlavného hygienika SR - Koordinácia postupov

pri zistení vysoko nebezpečnej nákazy v SR z 18. 6. 2015
 Vyhláška MZSR č. 273/2010, ktorou sa mení a dopĺňa
vyhláška MZ SR č. 585/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení
 Vyhláška MZSR č. 544/2011, ktorou sa mení a dopĺňa
vyhláška MZ SR č. 585/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení v
znení vyhlášky č. 273/2010 Z. z.
 Manuál - PODOZRENIE Z OCHORENIA ČLOVEKA NA
VTÁČIU CHRÍPKU A(H5N8) pre obdobie, kedy nie je
potvrdený prenos zo zvieraťa na človeka ani ďalší
interhumánny prenos 2016/2017

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

Biologické faktory v ZZ – súvisiaca legislatíva
 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/ 54/ ES

z 18. septembra 2000 o ochrane pracovníkov pred
rizikami súvisiacimi s vystavením biologickým
faktorom pri práci (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 5/
zv. 4.)
 Smernica Komisie 91/ 322/ EHS z 29. mája 1991 o
stanovovaní indikačných limitných hodnôt
implementáciou smernice Rady 80/ 1107/ EHS o
ochrane pracovníkov pred rizikami spôsobenými
ohrozením chemickými, fyzikálnymi a biologickými
faktormi pri práci (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 05/
zv. 1)

Poranenia ostrými predmetmi
PORANENIA PRACOVNÍKOV
V ZDRAVOTNÍCKOM ZARIADENÍ –
RIZIKOVÉ SKUPINY

• zdravotnícki pracovníci,
• pracovníci technicko prevádzkových činností
/práčovňa, spaľovňa
odpadov, údržba...
• pracovníci kuchyne
• upratovači / dodávateľský
spôsob

Zamestnanci vystavení väčšiemu riziku
(Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci)

- zamestnanci s postihnutím,

- migrujúci zamestnanci,
- mladší a starší zamestnanci,
- tehotné ženy a dojčiace matky,

- nekvalifikovaný a neskúsený personál,
- pracovníci údržby, práčovne
- zamestnanci s oslabenou imunitou,
- zamestnanci s ochorením (bronchitída),
- zamestnanci užívajúci lieky

s náchylnosťou na poškodenie ich zdravia

Rizikové situácie – predispozičné faktory
• stres /akútny pacient,
nekľudný, agresívny pacient
-intoxikácie, psychiatrické
dg.

•únava, prepracovanosť,
•nepohoda na pracovisku

•ľahostajnosť,
nezodpovednosť za svoje
zdravie

Rizikové situácie – predispozičné faktory
• nedodržiavanie zásad
separovaného zberu
odpadu
• nevhodné OOPP,
nepoužívanie OOPP
• nedodržiavanie zásad
BOZP
• nevhodné pracovné
nástroje

Poranenia pracovníkov ostrými predmetmi v
zdravotníckom zariadení
• bodné – ihly, kanyly,
lancety...
• rezné – skalpely,
čepielky...

Riziko profesionálnych nákaz –
krvou prenosné etiologické agensy - zdroj
• sérologicky a

mikrobiologicky
nevyšetrení pacienti
• pacienti s inf.
ochorením
v inkubačnej dobe

• latentní nosiči

Riziko profesionálnych nákaz –
krvou prenosné etiologické agensy
- Existuje viac ako 20 ochorení prenášaných krvou
- Baktérie, vírusy, plesne, huby
- Najnebezpečnejšie: HIV, VHB, VHC

- Riziko nákazy zamestnancov: krv alebo iné telesné tekutiny

infikovaného človeka, ak sa dostanú do kontaktu s ranami
alebo so sliznicami
Európska agentúra pre bezpečnosť a
ochranu zdravia pri práci

Riziko profesionálnych nákaz –
krvou prenosné etiologické agensy
- Inokuláciou krvi ihlou alebo inými ostrými predmetmi
- Kontamináciou poranenej kože krvou

- Postriekaním slizníc – vstreknutie do očí alebo úst
- Prehltnutím krvi inej osoby
- Kontamináciou, keď osoba má otvorenú ranu a šaty boli

nasiaknuté krvou
- Pri pohryzení – narušení celistvosti kože

Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci

Riziko profesionálnych nákaz –
krvou prenosné etiologické agensy - závisí
-

Infekčný stav pacienta
Vírusové zaťaženie pacienta
Imunitný stav zamestnanca
Hĺbka poranenia
Objem prenesenej krvi
Doba medzi poranením a dezinfekciou rany
Dostupnosť a podanie postexpozičnej profylaxie
Najnebezpečnejšie:
- odbery krvi
- intravenózna kanylácia
- perkutánne injekcie

Preventívne opatrenia
 umývanie rúk/dezinfekcia po každom kontakte s pacientom a






po kontakte s krvou alebo telesnými tekutinami
vhodné osobné ochranné prostriedky
nosenie jednorazových rukavíc pri práci s krvou alebo
telesnými tekutinami
nosenie jednorazových plastových záster/pracovných odevov z
nepriepustných materiálov v situáciách, keď by mohlo dôjsť k
postriekaniu krvou alebo telesnými tekutinami
ochrana očí (ochranné štíty na oči, ochranné alebo
bezpečnostné okuliare) v prípade, ak by mohlo dôjsť k
pofŕkaniu tváre krvou, telesnými tekutinami alebo
kontaminovanými lietajúcimi drobnými kúskami alebo
tkanivami,

Preventívne opatrenia
 prelepovanie rán alebo škrabancov náplasťou z

nepriepustného materiálu
 okamžité a bezpečné vyhadzovanie ostrých predmetov do
vhodných nádob odolných proti prepichnutiu ostrými
predmetmi
 neprepĺňanie odpadových nádob na ostré premety a
 nevkladanie ihiel späť do obalu
 správny dekontaminačný postup inštrumentária
/diskrepancia !!!!

.Bezihlové vstupy, bezpečnostné ihly, injekčné liečivá s
bezpečnostnými prvkami
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Charakteristika UNB
- najväčšie zdravotnícke zariadenie na Slovensku
- štátna príspevková organizácia zriadená MZ SR dňa 22.11.2010
Pracoviská:
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Charakteristika UNB /k 1.3.2017/bez ostat. prac. pozícií
Nemocnica Počet
lôžok
Ružinov
875

Počet
personálu
1 848

Počet
lekárov
439

Počet
sestier
727

Akad. L.
635
Dérera/Kramár
e

1 504

337

527

Sv. Cyrila a
654
Metoda/Petržal
ka

1 507

324

563

Staré Mesto

295
113

740
222

186
39

254
57

2 572

4 314

1 325

2 128

ŠGN
Podunajské
Biskupice

SUMÁR

Zásada pri poskytovaní zdravotnej
starostlivosti našim pacientom
Každý biologický materiál je nevyhnutné
považovať za potenciálne infekčný !!!
=

Ochrana zdravia pracovníkov
v zdravotníctve

Postup pri poranení
 v prípadoch ohrozenia zdravia zdravotníckeho personálu - poranenia (bodné

a rezné poranenia, inhalácia či inokulácia kontaminovaného biologického
materiálu a pod,.) je nutné postupovať individuálne v závislosti od
spôsobu prenosu infekčného agens prenosného ochorenia a dostupnej
legislatívy

 je nevyhnutný záznam o drobnom úraze, resp. nehode

s následným sérologickým vyšetrením poraneného pracovníka
(ihneď po poranení a následne za 6-8 týždňov)
 Vyšetrenie je optimálne realizovať v ambulancii praktického

lekára PZS so zmluvným vzťahom s UNB.
/OU – 5, 4.11.2014/

Postup pri poranení - Hepatitídy
 Rana sa nechá niekoľko minút krvácať, potom sa niekoľko minút dôkladne

vymýva mydlom alebo detergentným roztokom a dezinfikuje účinným
virucídnym prípravkom. Podľa potreby sa realizuje chirurgické ošetrenie rany. Pri
drobných poraneniach, ktoré nekrvácajú, sa rana vymyje ihneď, alebo sa
krvácanie vyvolá.
 Odoberie sa vzorka krvi poraneného na overenie stavu imunity proti VHB

a VHC v čase expozície nákazy.

 Ak ide o krv chorého na VHB, nosiča HBsAg , alebo o krv osoby

s neznámym stavom infekciozity, vykoná sa u exponovanej neimúnnej
osoby imunizácia a následne lekársky dohľad.
 Ak ide o krv osoby s neznámym stavom infekciozity, vykoná sa u nej
vyšetrenie HBsAg, anti HCV, prípadne ďalšie vyšetrenia.
 Môže dôjsť aj k prípadnému poraneniu krvou chorého na VHA, vtedy sa odporučí

exponovanému zdravotníckemu pracovníkovi podanie vakcíny a vykoná sa
zvýšený zdravotný dozor u osôb vykonávajúcich epidemiologicky
závažné činnosti a u ostatných osôb lekársky dohľad.

Postup pri poranení - HIV/AIDS
 Rana sa nechá niekoľko minút krvácať, potom sa niekoľko minút

dôkladne vymýva mydlom alebo detergentným roztokom a dezinfikuje
účinným virucídnym prípravkom.
 Do 24 hodín, najlepšie čo najskôr, po zranení je nutné aplikovať

kombinovanú profylaktickú antiretrovírusovú liečbu, táto postexpozičná
profylaxia má trvať 1 mesiac. Lieky sa nachádzajú na ambulancii Kliniky
infektológie a geografickej medicíny Univerzitnej nemocnice Bratislava
v Nemocnici akad. L. Dérera. Službukonajúci lekár zapožičia lieky na nevyhnutnú
dobu, najviac na 3 dni. Ďalšie lieky predpíše príslušný všeobecný lekár na odporúčanie
infektológa.
 Do 24 hodín od poranenia sa odoberie krv u exponovanej osoby na

stanovenie anti-HIV protilátok, vrátane markerov VHB, VHC, tak ako je
uvedené vyššie. Vyšetrenie anti-HIV protilátok sa opakuje o 3, 6 a 12
mesiacov.
 Kontrolné vyšetrenia exponovanej osoby sa realizujú na HIV ambulancii

KIGM UNB.
 Každá udalosť musí byť nevyhnutne zdokumentovaná na pracovisku,

kde k nej došlo.

Zhrnutie - POSTUP
1/ OŠETRENIE PORANENÉHO
2/ POSÚDENIE EPID. RIZIKOVOSTI BIOL. MATERIÁLU
3/ VYŠETRENIE PORANENÉHO cestou všeobecného lekára PZS UNB
4/ ZÁZNAM do Denníka drobných úrazov
5/ INFORMOVANIE NADRIADENÉHO
6/ OPAKOVANÉ VYŠETROVANIE PORANENÉHO – dodržiavanie
termínov !!!

Zhrnutie - POSTUP

Ad 4/ DENNÍK DROBNÝCH ÚRAZOV
Záznam do evidencie drobných úrazov na konkr.
odd/amb./pracovisku – viesť denník
- meno, priezvisko, prac. zaradenie poraneného
- meno, priezvisko, r.č. pacienta – identifikačné údaje,
zdokumentovaná epid. rizikovosť !!!!
- dátum, čas, druh a rozsah poranenia, okolnosti poranenia,
- Svedkovia /podpisy!/,
- zrealizované opatrenia
- vyšetrenie poraneného

UNB – PRIESKUM, IV.2016
 anonymný dotazník /2 300 ks
 cieľové skupiny – prac. pozície:
Prac. pozícia

Zastúpenie /%/

Sestra na oddelení

39

Sestra na ambulancii

13

Sestra na JIS

12

Operačná sestra

6

Pôrodná asistentka

3

Sanitár/ka

12

Zdravotnícky asistent

4

Zdravotnícky záchranár

1

iné

9

Pohlavie: ženy 92%

muži 8%

 Návratnosť: 1 995 vyplnených dotazníkov

Vyhodnotenie anonymného dotazníka –
počet respondentov
Nemocnica Sv. Cyrila a Metoda

666

Nemocnica akad. L. Dérera

477

Nemocnica Ružinov

526

Nemocnica Staré Mesto

261

ŠGN Podunajské Biskupice

Spolu

65

1 995

1/ Koľkokrát za týždeň robíte perkutánnu intervenciu pacientom (napr.:
odber krvi, podávanie liečiv – i.m/i.v., žilový/arteriálny vstup, atď)

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

36%

27%

Nemocnica Staré
Mesto
ŠGN Podunajské
Biskupice

20%

14%

nikdy

1 - 10x

11 - 20x

Nemocnica Sv. Cyrila
a Metoda
Nemocnica akad. L.
Dérera
Nemocnica Ružinov

viac než 20x

2/ Poranil/a ste sa v priebehu posledných
12-tich mesiacov ostrým predmetom?
Nemocnica UNB

Počet poranených zdravotníckych
pracovníkov z 1 995 resp./rok

Nemocnica sv. Cyrila a Metoda

418

Nemocnica akad. L. Dérera

349

Nemocnica Ružinov

362

Nemocnica Staré Mesto

144

ŠGN Pod. Biskupice

44

SPOLU

1 317

3. Pri akej činnosti ste sa poranila?
Nemocnica Sv.
Cyrila a Metoda

Nemocnica akad.
L. Dérera
Nemocnica
Ružinov
Nemocnica Staré
Mesto
iné

rezanie

šitie

injekcie IM/SC

zavádzanie i.v.kanyly

injekcie i.v.

odber krvi z prsta/pätičky

odber krvi z artérie

odber krvi zo žily

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

ŠGN Podunajské
Biskupice

počas likvidácie

prepichnutie odpadovej nádoby

nasadzovanie pôvodnej krytky

počas vyťahovania ihly zo žily/svalu

naplňovanie striekačky liekom

iná manipulácia s predmetom

likvidácia kontajneru/odpadu

rezanie

šitie

neočakávaný pohyb pacienta

kontakt s predmetom v mojej blízkosti

pri venepunkcii

iné

4. Pri ktorej situácii v rámci činnosti k poraneniu došlo?
40
Nemocnica Sv. Cyrila a
35
Metoda
30
Nemocnica akad. L.
Dérera
25
Nemocnica Ružinov
20
15
Nemocnica Staré Mesto
10
ŠGN Podunajské
5
Biskupice
0
Series6

5.Kde k poraneniu došlo?
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Nemocnica Sv. Cyrila
a Metoda
Nemocnica akad. L.
Dérera
Nemocnica Ružinov

9%
4%

7%

5%
1%

ambulancia

vyšetrovňa

zákrokovňa

izba pacienta

operačná sála

Nemocnica Staré
Mesto
ŠGN Podunajské
Biskupice

6. Mal/a ste rukavice v dobe poranenia?/
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Nemocnica Sv. Cyrila a
Metoda
Nemocnica akad. L.
Dérera
Nemocnica Ružinov

22%

9%

áno

nie

Nemocnica Staré
Mesto
ŠGN Podunajské
Biskupice

7. Uveďte kedy používate rukavice?
72%

100
80

Nemocnica Sv.
Cyrila a Metoda

60

Nemocnica akad.
L. Dérera

15%

40
20

0

Nemocnica
Ružinov

Nemocnica Staré
Mesto

1%

ŠGN Podunajské
Biskupice

nikdy

niekedy

vždy

8. O ako závažné poranenie sa jednalo?
100
90
80

37%

23%
2%

70

Nemocnica akad.
L. Dérera

60

Nemocnica
Ružinov

50
40

Nemocnica Staré
Mesto

30
20

ŠGN Podunajské
Biskupice

10
0

Nemocnica Sv.
Cyrila a Metoda

povrchové

stredne závažné

závažné

9. Pri uskutočňovaní odberu krvi/injekcie máte odpadovú
nádobu umiestnenú tak, aby ste mohla použitý materiál ihneď
odhodiť?
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80

68%

Nemocnica Sv.
Cyrila a Metoda
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60

Nemocnica Ružinov

50

Nemocnica Staré
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11%

20
10
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áno

nie

ŠGN Podunajské
Biskupice
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Dôležité fakty
Z celkového počtu 1995 opýtaných
 sa 555 osôb (28%) za posledných 12 mesiacov poranilo v počte












1317 poranení
September 2009 – 1211 opýtaných, 323 poranených osôb (27%)
194 poranení pri odbere krvi zo žily
254 poranení počas likvidácie ostrého predmetu
196 poranení počas nasadzovania pôvodnej krytky (22%
opýtaných vždy nasadzuje späť pôvodnú krytku
119 poranení počas neočakávaného pohybu pacienta
9% poranených nemalo v dobe poranenia rukavice
17% poranených svoje poranenie nenahlásilo
2% opýtaných nie je očkovaných proti Hepatitíde B
7% opýtaných nevie či je očkovaných proti Hepatitíde B

Komentáre
 Staré Mesto,Chirurgia JIS, Na oddelení je jasne stanovený postup pri











poranení, možnosť ohlásenia a liečby po poranení
Staré Mesto,Chirurgia JIS,Rukavice nám určite nepomôžu pri poraení s
ostrými predmetmi
Staré Mesto,Chirurgie JIS, Kontajner na ostré predmety máme na
vyšetrovni, na izbe musím dať krytku naspäť na ihlu vtedy vznikajú
poranenia (Fraxiparine,Inzulinky)
Staré Mesto, Úsek špecializovaných amblunacií, Drobné poranenia eviduje
vedúci príslušného oddelenia a ambulancie v zošite drobných porananí,
ktorému úraz nahlásim
Staré Mesto, Úsek špecializovaných amblunacií, Vylepšenia, nové nápady a
postupy ochrany ktoré nepoznám
Staré Mesto, Neurologická klinika, Veľmi divný dotazník
Ružinov, Komplex operačných sál, Riešiť neinformovanosť
Ružinov,Komplex operačných sál, Pracovníci nemajú vždy vyšetrovanú
serológiu

SRDEČNE ĎAKUJEM
ZA POZORNOSŤ

