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Realizacja świadczeń 
zdrowotnych wiąże się  

z ryzykiem zranienia.  
Ponad połowę wszystkich 

przypadków chorób 
zawodowych pracowników 

opieki zdrowotnej stanowią 
choroby zakaźne i inwazyjne, 

powodowane najczęściej 
zakażeniem, do którego 

doszło wskutek zranienia 
ostrymi narzędziami.  
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ZDARZENIE NIEPOŻĄDANE* TO SZKODA 
WYWOŁANA W TRAKCIE  

LUB W WYNIKU LECZENIA,  
NIE ZWIĄZANA Z NATURALNYM PRZEBIEGIEM 
CHOROBY LUB STANEM ZDROWIA PACJENTA. 

 

*niepożądany «taki, którego się nie chce  
lub którego obecność nie jest mile widziana»  

SŁOWNIK JĘZYKA POLSKIEGO PWN 



WSZYSCY ODPOWIEDZIALNIE WYKONUJĄ SWOJĄ PRACĘ  
i nikt nie ma zamiaru wyrządzać umyślnej szkody pacjentom.  

 

ZDARZENIE NIEPOŻĄDANE wynika z określonych braków lub niedomogów 
systemowych połączonych z konkretnymi uwarunkowaniami  

i okolicznościami środowiska pracy. 



Dz.U.2011 Nr 174 poz.1039 
 

USTAWA 
z dnia 15 lipca 2011r. 

o zawodach pielęgniarki i położnej. 



W przeprowadzonym sondażu w krajach Unii Europejskiej wynika, że 78% Europejczyków 
uważało, iż błędy medyczne stanowią w ich własnym kraju poważny problem  

(97% Włochów i 91% Polaków, połowa Duńczyków i Finów). 
Eurobarometr 2006 

W krajach Unii Europejskiej nawet w 10%  
hospitalizacji może dochodzić do nieoczekiwanych zdarzeń, 

zazwyczaj wynikających z błędów medycznych. 



Polska – BRAK SZCZEGÓŁOWYCH DANYCH 20 – 30 000? 
 
 
 
 
 
 
WHO - 10% hospitalizowanych 
 
Komisja Europejska – 8-12% hospitalizowanych 
 
USA (Society of Actuaries 2010) 6,3mln udokumentowanych przypadków  

 - 7% poszkodowanych w lecznictwie szpitalnym 
            - 2500 zgonów 
           - 1,5mln błędów medycznych 
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27 dyżurów = 324 godziny 
w tym 7x dyżur 24h 

3 wolne od pracy dni 
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LSD 
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MARIHUANA 
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AMFETAMINA 
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KOFEINA 
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CZAS (godziny zegarowe) 

ZDOLNOŚĆ PRACY UMYSŁOWEJ W CIĄGU DOBY 
czas reakcji na dźwięk, koordynacja wzrokowo-ruchowa 
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70% PIELĘGNIAREK przyznało, że padło ofiarą jakiejkolwiek 
przemocy ze strony pacjenta. 

Równocześnie wobec 70% z tej grupy stosowano agresję werbalną - byli wyzywani  
lub obrażani. W ponad połowie zgłaszanych przypadków ten rodzaj agresji stosowali pacjenci, 

potem rodziny pacjentów (23%).  
Badani zgłaszali także przypadki wyzwisk i obrażania ze strony innych członków personelu 

placówki leczniczej (15%). 
 Z agresją fizyczną musiało sobie radzić 36% badanych.  

Dwie osoby z tej grupy zgłosiły próbę uderzenia przez osobę z personelu medycznego.  
Aż 29% z zaatakowanych osób próbowano uderzyć,  

wobec 10-ciu osób próbowano użyć niebezpiecznego narzędzia,  
takiego jak nóż, butelka czy igła.  

Jedna osoba opisała próbę gwałtu. 
 Doświadczenie agresji w pracy pielęgniarskiej. Lickiewicz J., Piątek J.   

Sztuka Leczenia 2014, nr 3 – 4, str.11 - 22 
03.10.2019 10:44 
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Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2013 r.  
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy  

przy wykonywaniu prac związanych  
z narażeniem na zranienie  

ostrymi narzędziami  
używanymi  

przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych. 

Dyrektywa Rady 2010/32/EU 



 Nakierowanie analizy na JAK (doszło do ZN) 
oraz DLACZEGO (tak się stało)  

zamiast KTO (zawinił)  

RAPORTOWANIE! 

Szpitalna polityka bezpieczeństwa zakłada, że zgłaszający ZN nie zostaną  
(w efekcie zgłoszenia) poddani przez pracodawcę postępowaniu 

dyscyplinarnemu ani innym działaniom,  
które mogą mieć negatywny wpływ na ich sytuację osobistą.  
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40 – 60%  
ZDARZENIA NIEZGŁOSZONE 



Są w świecie wykresów takie,  
które ciekawie opowiadają historię ukrytą w liczbach.  
Cenniejsze wydają się jednak te, które wpłynęły na konkretne decyzje i zmieniły losy świata… 



ZGONY 

ŚMIERTELNOŚĆ NA POLU WALKI 
"Dictionary of National Biography" (1911) 

42% 2% 



Florence Nightingale została pierwszą kobietą – członkiem 
Królewskiego Towarzystwa Statystycznego (Royal Statistical 

Society). Była również honorowym członkiem 
Amerykańskiego Stowarzyszenia Statystycznego (American 

Statistical Association). 
 

 
Róża Nightingale 

Wykres, na którym przedstawiła swoje obserwacje został nazwany 
„Różą Nightingale”. Można spotkać go także pod nazwą wykresu 

polarnego, choć sama Florence nazywała go „coxcomb”.  
 

12 maja 1820 - 13 sierpnia 1910 

200 lat temu…. 



W 2010 roku uprawomocnił się wyrok  
w sprawie doprowadzenia do zagrożenia 

epidemiologicznego  
i narażenia na niebezpieczeństwo zakażenia 

WZW C 131 pacjentów dializowanych 
pacjentów w jednej ze stacji dializ. Skazany 

został ordynator stacji dializ oraz 
pielęgniarka oddziałowa, której zarzucono 

wykonywanie zabiegów medycznych bez 
rękawiczek i dekontaminacji rąk, 

wielokrotne używanie sprzętu 
jednorazowego… 



Zbiorowe narażenie pacjentów na zakażenie 
a w konsekwencji zakażenie 53 pacjentów 

WZW C na przełomie 2005 i 2006. 



 



 W sensie prawnym jest to  kwestia 
dobrowolna, ponieważ akredytacja dla 
szpitali jest nieobowiązkowa.  

 
Źródło : Systemów zgłaszania zdarzeń dotyczących bezpieczeństwa  pacjentów i 
wyciągania wniosków z takich zdarzeń w Europie Sprawozdanie Podgrupa ds. 
Zgłaszania Zdarzeń i  Wyciągania Wniosków PSQCWG Komisji Europejskiej maj 
2014 r. 
 

RAPORTOWANIE – WYMAGANIA 
STANDARDU AKREDYTACYJNEGO 



Formularz zgłoszenia zdarzenia niepożądanego, wg wytycznych 
WHO (Minimal Information Model for Patient Safety (MIM PS) 

1. Pacjent - płeć, wiek, nr Ks. Głównej  
2. Czas zdarzenia: rok, miesiąc, dzień, godzina, minuta  
3. Lokalizacja w szpitalu  
4. Czynniki wpływające na wystąpienie zdarzenia  
5. Typ zdarzenia (kategoryzacja)  
6. Skutek zdarzenia – dla pacjenta i szpitala  
7. Reakcja bezpośrednia  
8. Zgłaszający - dane pracownika (konieczna dodatkowa informacja o 

zawodzie/stanowisku. Dane osobowe zostają skutecznie usunięte z systemu 
do tygodnia po zgłoszeniu.  

9. Wolny tekst: uwagi dodatkowe/ komentarz 



Coraz bardziej wzrasta świadomość 
pacjentów dotycząca problemu zakażeń 

szpitalnych, a to z kolei ma związek  
z wystosowanymi przez nich pozwami.  

Najnowszy raport Najwyższej Izby Kontroli (NIK) wskazuje, że wzrost 
liczby pacjentów m.in zarażonych lekoodpornymi szczepami bakterii 
Klebsiella Pneumoniae NDM(+) w 2016 r. był niemal trzykrotnie wyższy 
niż w 2015 r.  Niestety NIK nie może podać kompletnych danych, bowiem 
funkcjonujące w kontrolowanych szpitalach systemy monitorowania 
i raportowania o zakażeniach nie dostarczały pełnych danych. Przekazane 
zestawienia w ocenie Izby mogą być znacznie zaniżone. 
 



Podstawowym sposobem 
zapobiegania  

zakażeniom wirusami zapalenia wątroby 
typu B (HBV) i C (HCV)  

oraz wirusem nabytego niedoboru 
odporności (HIV)  

wśród pracowników służby zdrowia  

jest unikanie kontaktu 
z krwią pacjentów.  

 



Zawodowe ryzyko zakażenia 
wirusami krwiopochodnymi ma 

przede wszystkim związek  
z ekspozycją na krew, jednak do ich 

przeniesienia może także dojść przez 
kontakt z innymi płynami 

ustrojowymi ciała.  
 

Chociaż ryzyko transmisji zakażenia 
w przypadku ekspozycji na płyny 

fizjologiczne inne niż krew jest na 
ogół mniejsze, nigdy nie należy 

lekceważyć tego rodzaju ekspozycji. 
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Pracownicy opieki zdrowotnej stanowią grupę zawodową szczególnie narażoną 
na kontakt z patogenami przenoszącymi się na drodze krwiopochodnej.  

Według Światowej Organizacji Zdrowia,  
na około 35 milionów pracowników 

medycznych na świecie, aż 3 miliony jest 
narażona na styczność z patogenami 
krwiopochodnymi, z czego: 
- 2 miliony dotyczą wirusa HBV,  
- 0,9 miliona HCV  
- i 170 tys. HIV.  
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Odsetek serokonwersji  
zależy głównie od: 
- rodzaju patogenu,  
- głębokości zakłucia,  
- objętości krwi,  
- stadium infekcji pacjenta  
- i skuteczności profilaktyki 

poekspozycyjnej.  
 

Według danych WHO: 37% 
zakażeń WZW typu B, 39% 

typu C  
oraz 4,4% HIV  

rozpoznawanych wśród personelu 
medycznego  

jest spowodowany  

zakłuciem sprzętem 
medycznym. 
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Do 75% zranień dochodzi podczas udzielania świadczeń zdrowotnych  
(zakłucia igłą, kaniulą dożylną lub jej elementem – najczęściej w wyniku 

zdejmowania igły ze strzykawki, wkładaniu zużytej igły do przepełnionego 
pojemnika lub nakładania nasadki na zużytą igłę),  

 
 

z czego:  
84% stanowią samozranienia,  

5% to zranienia przez współpracownika 
11% zranienia, które wynikają z działań pacjenta.  
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W Polsce rocznie  
na 100 łóżek  

przypada 12 – 30 zakłuć 



03.10.2019 10:44:07 

100 000 bezpiecznych igieł = 20 000zł 

KOSZT I POSTĘPOWANIA 
POEKSPOZYCYJNEGO 4000 – 6000ZŁ 

20 000ZŁ = 4 POSTĘPOWANIA POEKSPOZYCYJNE 
(12 – 30 zakłuć na 100 łóżek/rok) 

188 100 łóżek w Polsce (2014) 

1000 łóżek = 300 zranień x 4000zł 

= 1 200 000zł 

6 000 000 bezpiecznych igieł Dr Dorota Kilańska 
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957 stacjonarnych szpitali ogólnych – 186 600 łóżek 
194 szpitale dzienne 1200 miejsc opieki dziennej 
 
Średnio na każde 100 000 mieszkańców przypadało 2,5 szpitala 
stacjonarnego, 
na każde szpitalne łóżko przeciętnie 206 mieszkańców.  
 

GUS 31.12.2016 

12 – 30 zakłuć na 100 łóżek 

22 392 – 55 980 zakłuć na 186 600 łóżek  
4000zł 

          89 568 000 – 223 920 000zł  
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12 z 13 zakłuć,  
które skutkowały zakażeniem  

można by zapobiec 
gdyby dostępny był w nich  

sprzęt bezpieczny!  
 
[Journal of Hospital Infection 2009;71(2):183-4] 
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PRZYPADKÓW 
EKSPOZYCJI 
ZAWODOWEJ 
DOTYCZY 
PIELĘGNIAREK 60% 
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40 – 60%  
ZDARZENIA NIEZGŁOSZONE 



 



 



 



 



PODSTAWOWA ZASADA PRZECIWDZIAŁANIA 
EKSPOZYCJI.  
 

 

 

1. KAŻDY CZŁOWIEK TO POTENCJALNE ŹRÓDŁO ZAKAŻENIA.  

2. WŁAŚCIWA HIGIENA PRACY ORAZ ŚWIADOMOŚĆ 
MOŻLIWOŚCI ZAKAŻENIA ZMNIEJSZA RYZYKO EKSPOZYCJI.  



OBOWIĄZKIEM PRACOWNIKA  

JEST ZGŁOSZENIE EKSPOZYCJI ZAWODOWEJ.  
 

Niedopełnienie tego obowiązku  
stanowi naruszenie przepisów bhp  
i może prowadzić do zastosowania 
KARY PORZĄDKOWEJ –  
UPOMNIENIA,  
NAGANY  
LUB KARY PIENIĘŻNEJ. 
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DYREKTYWA RADY 2010/32/EU 
W sprawie wykonania umowy ramowej dotyczącej zapobiegania zranieniom ostrymi 

narzędziami w sektorze szpitali i opieki zdrowotnej zawartej między HOSPEEM a EPSU.    

KLAUZULA 4: ZASADY 
 

Dobrze wyszkolony, wyposażony w odpowiednie środki  
i zabezpieczony personel sektora usług opieki zdrowotnej ma 

zasadnicze znaczenie dla zapobiegania ryzyku zranienia i zakażenia 
wskutek stosowania ostrych narzędzi medycznych.  

 
Zapobieganie narażeniu to kluczowa strategia eliminowania  

i zmniejszania ryzyka zranień i zakażeń. 
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Zapobieganie narażeniu to kluczowa strategia eliminowania  

i zmniejszania ryzyka zranień i zakażeń. 
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SUKCES…. 
                    …. TO 
MAKSYMALNE      
            WYKORZYSTANIE  
MOŻLIWOŚCI JAKIE MASZ 
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„dobrze wyszkolony, wyposażony w odpowiednie 
środki i zabezpieczony personel sektora usług opieki 

zdrowotnej ma zasadnicze znaczenie dla zapobiegania 
ryzyku zranienia i zakażenia wskutek stosowania 

ostrych narzędzi medycznych. Zapobieganie narażeniu 
to kluczowa strategia eliminowania i zmniejszania 

ryzyka zranień i zakażeń”  
 

(Dyrektywa Rady 2010/32/UE z dnia 10 maja 2010r., Załącznik UMOWA RAMOWA DOTYCZĄCA 
ZAPOBIEGANIA ZRANIENIOM OSTRYMI NARZĘDZIAMI W SEKTORZE SZPITALI I OPIEKI ZDROWOTNEJ, 

Klauzula 4: zasady) 
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„zaledwie 25% pielęgniarek  
przechodzi szkolenia z zakresu zagrożeń 
wynikających z ekspozycji zawodowej” 

 
 

doc.Maria Gańczak z Zakład Zdrowia Publicznego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego 

 



BEZ ŚWIADOMOŚCI 
NIE MA 

OSTROŻNOŚCI !!! 
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DYREKTYWA RADY 2010/32/EU 
W sprawie wykonania umowy ramowej dotyczącej zapobiegania zranieniom ostrymi 

narzędziami w sektorze szpitali i opieki zdrowotnej zawartej między HOSPEEM a EPSU.    

KLAUZULA 4: ZASADY 
 

Dobrze wyszkolony, WYPOSAŻONY W ODPOWIEDNIE ŚRODKI  
i zabezpieczony personel sektora usług opieki zdrowotnej ma 

zasadnicze znaczenie dla zapobiegania ryzyku zranienia i zakażenia 
wskutek stosowania ostrych narzędzi medycznych.  

 
Zapobieganie narażeniu to kluczowa strategia eliminowania  

i zmniejszania ryzyka zranień i zakażeń. 
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Dzięki osłonięciu ręki 
rękawiczką lateksową przy 

zakłuciu igłą  
ze światłem  

ryzyko zakażenia HIV 

zmniejsza się  
o około 50%. 





Ryzyko zakażenia przy zakłuciu  
 

 

 

- HBV od 7 do 30%  

- HCV od 5 do 15%  

- HIV 0,32%  

- GDY PACJENT MA AIDS OD 2,2 DO 18,9% 



Zaleca się, aby pierścionki i bransoletki nie były noszone 
przez osoby mające bezpośredni kontakt z pacjentem. 
Jeśli polityka placówki umożliwia pracownikom służby 
zdrowia noszenie biżuterii na rękach i/ lub na 
przedramionach, musi być ona ograniczona do gładkiej 
obrączki ślubnej bez projekcji lub zamontowanych 
kamieni… 



 



Pałeczka krwawa, 
pałeczka cudowna 

(Serratia marcescens) – 
urzęsiona, 

nieprzetrwalnikująca, 
bezotoczkowa bakteria 

Gram ujemna. 
 

Jest ważną przyczyną 
zakażeń szpitalnych, 

częściowo dzięki dużej 
oporności na 
dezynfekcję.  
U pacjentów  
z chorobami 

nowotworowymi może 
wywoływać zapalenie 

płuc, posocznicę lub 
zapalenie opon 

mózgowo-rdzeniowych 
oraz biegunkę u dzieci.  

Większość szczepów wykazuje oporność na całą gamę antybiotyków  
wskutek obecności czynników R na plazmidach. 





Szacuje się, że co drugi mężczyzna  
i co czwarta kobieta w Polsce  

nie myje rąk po wyjściu z toalety!  
Health Protection Agency 

Ponad 95 % myje ręce w niewłaściwy sposób. 

6 sekund 
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BEZ ŚWIADOMOŚCI 
NIE MA 

OSTROŻNOŚCI !!! 
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ZWIĘKSZONA ABSENCJA CHOROBOWA PRACOWNIKÓW,  
co wpływa na gorszą wydajność pracy, błędy, wypadki  
i konflikty międzypersonalne  
[Siu 2002, Surani i in. 2007, Geiger-Brown i in. 2011]. 

 

PRACA NOCNA I ZMIANOWA 
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W porze nocnej zarówno natężenie procesów fizjologicznych, 
jak i psychicznych (sprawność umysłowa) są obniżone, 
stanowi to więc problem nie tylko dla pracownika, ale 
również dla pracodawcy w związku z jakością i 
bezpieczeństwem pracy  
[Zużewicz, Kwarecki 2000]. 

PRACA NOCNA I ZMIANOWA 
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W zawodach medycznych podczas zmian nocnych  
DOCHODZI DO POPEŁNIANIA BŁĘDÓW  
wynikających z obniżonej sprawności,  
oraz z powodu braku właściwego odpoczynku  
 
[Landrigan 2004].  
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1 – 2 krotny wzrost ryzyka 

NOWOTWORY PIERSI 

NOWOTWORY OKRĘŻNICY 

ZABURZENIA HORMONÓW PŁCIOWYCH 

UPOŚLEDZENIE PŁODNOŚCI 
BÓLE KRZYŻA 

NIEPRAWIDŁOWOŚCI PŁODU 
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MELATONINA 

DUŃSKI INSTYTUT KONTROLI ZDROWIA W ŚRODOWISKU PRACY 2007 

W 2008 ROKU ROZPATRZONO 38 SPRAW  
O ODSZKODOWANIE 

DOTYCZĄCYCH RAKA PIERSI  
U PIELĘGNIAREK PRACUJĄCYCH NA ZMIANY 

(MIN.1 DYŻUR NOCNY W TYGODNIU) 
 

WSZYSTKIE PRZYPADKI UZNANO  
ZA CHOROBĘ ZAWODOWĄ. 
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40 – 50% WZROST RYZYKA 
ZACHOROWANIA  

NA RAKA PIERSI U PIELĘGNIAREK 
W STOSUNKU DO RESZTY KOBIET  

W POPULACJI 
 
 

03.10.2019 10:44 



2 – 3 krotny wzrost ryzyka 

HIPERURYKEMIA I DNA MOCZANOWA 

CHOROBA ZWYRODNIENIOWA STAWÓW 

CHOROBA NIEDOKRWIENNA SERCA 
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3 krotny wzrost ryzyka 

DYSLIPIDEMIA 

KAMICA PĘCHERZYKA ŻÓŁCIOWEGO 

NADCIŚNIENIE TĘTNICZE 

CUKRZYCA TYPU 2 

INSULINOOPORNOŚĆ 

ZESPÓŁ BEZDECHU SENNEGO 
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CZARNOBYL 
UKRAINA 

NAJWIĘKSZA KATASTROFA 
NUKLEARNA W HISTORII 

25/26 KWIETNIA 1986r. godz.2:23  
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AMERYKAŃSKA ELEKTROWNIA 
JĄDROWA THREE MILE ISLAND 

 

28.03.1979  
ok godz.4:00 

W OBU PRZYPADKACH 
pracownicy pod wpływem stresu i godzin nocnych podjęli 

NIEWŁAŚCIWE DECYZJE. 



KATASTROFA KOLEJOWA POD OŁTOCZYNEM, 18 SIERPNIA 1980r.  

67 

zabitych 



Pociąg pospieszny  Kołobrzeg – Łódź 
Pociąg towarowy Otłoczyn - Toruń 

Maszynista pociągu towarowego (zginął  
w katastrofie) Mieczysław Roschek minął sygnał nakazujący postój, umieszczony 
na semaforze wyjazdowym ze stacji w kierunku Torunia Głównego i wskutek 
rozprucia rozjazdu krzyżowego wyjechał na lewy niewłaściwy tor.  
 
W normalnych warunkach na wjechanie na lewy tor ("pod prąd") potrzebny jest specjalny 
rozkaz na piśmie (wydawany za pokwitowaniem).  

CZOŁOWE 
ZDERZENIE 
67 OFIAR 

W ostatnim dniu swojej służby  
(a właściwie dwóch ostatnich dniach) 
maszynista ten pracował bez przerwy 

25 godzin (nie było to legalne).  
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PRACA NOCNA I ZMIANOWA 



WG ŚWIATOWEJ ORGANIZACJI ZDROWIA 

PRZECIWSKAZANIEM DO PRACY NOCNEJ  

JEST M.IN. 

WIEK POWYŻEJ 
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Jaka jest wydajność pielęgniarki  

i jej bezpieczeństwo  

na stanowisku pracy gdy nie śpi  

przez 24 czy 48 godzin? 
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Skutki braku snu przez 24 godziny: 

 

• Układ immunologiczny zaczyna tracić wydajność. Produkuje coraz 
mniej białych krwinek, wskutek czego gwałtownie wzrasta 
niebezpieczeństwo zachorowania. 

• Zmniejsza się zdolność zapamiętywania (o 40%) – przy 
dwudziestoczterogodzinnym braku snu może dochodzić do błędów  
w przetwarzaniu sygnałów. 

• Produkcja glukozy spada o 6 – 11%. Organizm nie otrzymuje przez to 
dostatecznej ilości energii – czas reakcji ulega podwojeniu. Człowiek 
ma wrażenie, że rzeczywistość przyspiesza. 
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Skutki braku snu przez 48 godzin: 

 

• Obraz jest rozmazany, pole widzenia mocno ograniczone, organizm 
traci panowanie nad swoimi procesami, a czas reakcji ulega 
wydłużeniu. Objawy po 48 godzinach braku snu odpowiadają tym, 
jakie ma się przy zawartości 1,5 promila alkoholu we krwi. 

• Organizm nie jest już w stanie szybko rozkładać kwasów a mięśnie  
i stawy przesyłają do mózgu sygnały bólu. 
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NIE SPAŁEŚ? NIE JEDŹ! 
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OBOWIĄZKIEM PRACOWNIKA  

JEST ZGŁOSZENIE EKSPOZYCJI ZAWODOWEJ.  
 

Niedopełnienie tego obowiązku  
stanowi naruszenie przepisów bhp  
i może prowadzić do zastosowania 
KARY PORZĄDKOWEJ –  
UPOMNIENIA,  
NAGANY  
LUB KARY PIENIĘŻNEJ. 



ZGONY 

ŚMIERTELNOŚĆ NA POLU WALKI 
"Dictionary of National Biography" (1911) 

42% 2% 
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ZMNIEJSZENIE LICZBY ZRANIEŃ  
OSTRYM SPRZĘTEM MEDYCZNYM  

=  
ŚWIADOMY PERSONEL  

+  
BEZPIECZNY SPRZĘT 
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ZMNIEJSZENIE LICZBY ZRANIEŃ  
OSTRYM SPRZĘTEM MEDYCZNYM  

=  
ŚWIADOMY PERSONEL  

+  
BEZPIECZNY SPRZĘT 

 



 
dziękuję 

ANETA TRZCIŃSKA 
        ŚLĄSKI UNIWERSYTET    
                 MEDYCZNY  
                        W KATOWICACH 


