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Prve analize poškodb z ostrimi predmeti 

• Leta 1981 se prične beleženje poškodb z ostrimi predmeti. 
• 1987 – ločevanje uporabljenih ostrih predmetov. 

 
• Po letu 1991 konceptne zasnove varnih ostrih predmetov ter 

zbiralnikov. 
• Kompleksnost in visoka cena upočasnila razvoj varnih pripomočkov.  
• Poudarek na osebni varovalni opremi. 



Zakonodaja 

• Direktiva 2010/32/EU o preprečevanju poškodb z ostrimi 
pripomočki v bolnišnicah in zdravstvenem sektorju.  

• Izogib ter ocenjevanje tveganja, 
• Prilagajanje dela posamezniku, tehničnemu napredku, 
• Zamenjava nevarnega z manj nevarnim, razvijanje preventivne 

politike, 
• Razvijanje kolektivne preventivne politike, dajanje ustreznih 

navodil delavcem. 
 



Poškodba z ostrim predmetom (OP) 

• INCIDENT imenujemo poškodbo zdravstvenega delavca z ostrim 
predmetom, politje s krvjo ali izpostavljenost sluznice aerosolu 
krvi ali kužnim telesnim tekočinam. 
 

• Poškodba z ostrim predmetom je vsaka poškodba ali vrez z iglo ali 
drugim ostrim predmetom, ki poškoduje kožo. 

• Posledica takšnih incidentov je lahko izpostavljenost 
zdravstvenega delavca virusom, ki se prenašajo s krvjo. 
 
 



Poškodbe OP v številkah 

• Na Evropi se letno zabeleži več kot milijon incidentov z ostrim 
predmetom. 
 

• V Sloveniji se dnevno zbode vsaj ena oseba. 
 

• 2012 – 366 poškodb 
• 2013 – 236 poškodb 



Možnosti okužbe pri rokovanju z OP 

 

Veliko tveganje 
globoka poškodba 
in neposredni stik s 
koncentriranim 
virusom 

Zmerno tveganje 
poškodba z vidno 

krvavim 
predmetom,izpostav
ljenost odprte rane  

Majhno tveganje 
 poškodbe sluznic 

brez krvavitve, 
poškodbe z 

iglamiizpostavljenos
t poškodovane kože 
in sluznic majhnim 

količinam krvi.  

Zanemarljivo 
tveganje 

  ni vključena kri in 
druge telesne tekočine 

ali gre za minimalne 
količine krvi, ki je prišla 
v stik z nepoškodovano 

kožo.  



Statistika okužb z OP 

Na svetovni ravni se letno okuži: 
66.000 zaposlenih s Hepatitisom B, 
16.000 zaposlenih s Hepatitisom C, 
1.000 zaposlenih z virusom HIV. 

 
• V Bolnišnici Topolšica v zadnjih 5 letih ni prišlo do okužbe 

zaposlene osebe med rokovanjem z ostrim predmetov.  
 
 



Vzroki za poškodbe 

• Najpogostejši vzroki in načini poškodbe: 
 
 vbodi z iglo, 
 pokrivanje uporabljene igle ali drugega predmeta, 
 urez z ostrim predmetom, 
 politje poškodovane kože ali sluznice s krvjo. 

 



Pomembnost prijave poškodbe z OP 

• Hitro, jedrnato, popolno 
• Nadrejeni osebi 

 
• Izpolnjena prijava isti dan ali 
prvi delovni dan 
(več v VADON 64 01) 
• SOBO 
• Pooblaščena oseba za varnost 
• Tajništvo 

 
 



Varni pripomočki 

• Vgrajen varnostni zaklep 
 

• Uspešnost aktivacije z zaklepom  
vizualno in z zvokom 

 



Varno rokovanje z ostrimi predmeti 
• Pomen oznake 180103* na zbiralniku. 
• Pomen piktograma na zbiralniku. 
• Pravilno odlaganje uporabljenih pripomočkov/naprav. 
• Ločevanje ostrih predmetov ter plastičnih odpadkov. 
• Ustrezna namestitev ter priprava zbiralnika za delo. 
• Polnjenje zbiralnika do treh četrtin. 
• Zapiranje vrhnjega pokrova. 

 
 



Varno odlaganje ostrih predmetov 

• A: luer igle 
• B: inzulinske igle 
• C: skalpeli, okužene igle, luer igle 
• D: skalpeli 





 
Ukrepi za preprečevanje incidentov z ostrimi 
predmeti 
  
• Pravilni postopki dela v zdravstveni negi, 
• pravilno odstranjevanje uporabljenih ostrih predmetov, 
• uporaba osebne varovalne opreme. 

 



Osebna varovalna oprema 

• za zaščito rok, 
• za zaščito oči, 
• za zaščito obraza – ust. 

 



Priporočila  

• Eliminacija ostrih predmetov. 
• Izolirati kužni predmet pred zaposlenim. 

 
• Vsesplošna uporaba varnih ostrih predmetov, 
• namestitev kontejnerjev za uporabljene ostre predmete v več 

prostorov, 
• uporaba mobilnih osebnih zbiralnikov ali pladnjev.  

 



Zahvala za sodelovanje 

• Kristina Penava, s. m. s. Bolnišnica Topolšica 
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