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Środki ochrony indywidualnej 
przed zagrożeniami 
biologicznymi

Pandemia zakażeń SARS-CoV-2 na świecie 

zmieniła podejście personelu medycznego 

do środków ochrony indywidualnej PPE (ang. 

personal protective equipment) i do zarządzania bez-

pieczeństwem w oddziałach szpitalnych. Pojawienie 

się czynnika wysoce zakaźnego wymusiło zachowanie 

szczególnej ostrożności w kontakcie z pacjentem cho-

rym lub podejrzanym o zachorowanie. Zastosowanie 

Streszczenie
Pandemia COVID-19 na świecie uświadomiła 
rolę i znaczenie środków ochrony indywidualnej 
PPE (ang. personal protective equipment) w celu 
zapewnienia bezpieczeństwa personelowi medycz-
nemu. Duża różnorodność dostępnych w sprzedaży 
PPE, w tym środków ochrony dróg oddechowych 
i kombinezonów, wymaga ich umiejętnego doboru 
na potrzeby ochrony zdrowia. Autorzy w artykule 
skupili swoją uwagę na omówieniu dostępnych PPE 
pod kątem zabezpieczenia personelu medycznego 
przed zagrożeniami biologicznymi. Szczegółowo 
zostały omówione różnego typu fi ltracyjne środki 
ochrony dróg oddechowych i różne rodzaje kom-

binezonów ochronnych, możliwe do zastosowania 
w warunkach szpitala. Przedstawiono zasady bez-
piecznego ich użytkowania i najbardziej wrażliwe 
na kontaminację elementy wyposażenia ochron-
nego. 
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Summary
The COVID-19 pandemic has brought international 
attention to the role and signifi cance of Personal 
Protective Equipment (PPE) in ensuring the safety 
of medical personnel. The large variety of com-

mercially available PPE, including air-purifying 
respirators (APRs) and protective suits, requires 
careful selection in order to provide effective health 
protection. In the article, the authors have focused 
on discussing available PPE in terms of protect-
ing medical personnel against biological hazards. 
Various types of APRs and protective suits that can 
be used in hospital conditions are analyzed in detail. 
Furthermore, the principles of their safe use, as well 
as the most contamination-sensitive elements 
of protective equipment, are presented.
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Personal protective equipment against biological hazards

Środki ochrony indywidualnej PPE to podstawowy sprzęt 
przeznaczony do ochrony personelu medycznego przed czynnikami 
wysoce zakaźnymi. Szeroki wybór różnych form ochrony 
indywidualnej pozwala na dostosowanie go do specyfi ki zadań 
podejmowanych na danym stanowisku pracy w szpitalu.
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zbiorowych zasad ochrony i środków ochrony indywi-

dualnej stało się obecnie koniecznością. 

Rozprzestrzenianie się choroby zakaźnej przebiega 

według prawa łańcucha epidemicznego składającego 

się z trzech podstawowych elementów − źródła zaka-

żenia, dróg przenoszenia, wrażliwej populacji. W tej 

populacji funkcjonuje i wykonuje swoje zadania per-

sonel medyczny służb ratunkowych i ochrony zdrowia. 
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zatem do ochrony personelu medycznego pozostają 

do wykorzystania fi zyczne bariery, uniemożliwiające 

dostanie się patogenu do organizmu. Poprzez barie-

ry rozumiemy PPE, w skład których wchodzą środki 

ochrony dróg oddechowych i środki ochrony skóry. 

Środki ochrony indywidualnej
Wystąpienie zagrożenia ze strony czynnika wysoce 

zakaźnego wymaga stosowania środków ochrony 

indywidualnej w kontakcie z pacjentem chorym lub 

podejrzanym o zachorowanie. W okresie zaawanso-

wanym pandemii, przy braku możliwości szybkiego 

zdiagnozowania pacjentów lub uzyskania informacji 

o nabytej przez niego wcześniej odporności (prze-

chorowaniu lub szczepieniu), praktycznie każdy pa-

cjent trafi ający do szpitala jest traktowany jak chory 

zakaźnie, do momentu wykluczenia zachorowania. 

Środki ochrony osobistej definiowane są jako 

wyroby lub urządzenia stosowane w celu ochrony 

użytkownika przed szkodliwym działaniem środowi-

ska zewnętrznego [5]. Zadaniem PPE jest utworzenie 

skutecznej bariery pomiędzy lekarzem, pielęgniarką 

czy ratownikiem medycznym a pacjentem wysoce 

zakaźnym, w tym również skażonym patogenem.

Środki ochrony indywidualnej składają się z kilku 

podstawowych elementów:

• środków ochrony dróg oddechowych,

• ochrony oczu i twarzy,

• kombinezonów ochronnych lub fartuchów barie-

rowych,

• rękawic ochronnych,

• butów lub ochraniaczy,

• dodatkowych elementów (fartuch zewnętrzny, 

przyłbica itd.).

Mnogość stosowanych oznakowań i symboli opisują-

cych przeznaczenie poszczególnych rodzajów PPE jest 

mało czytelna dla personelu medycznego. Stąd, w celu 

sprawnego zarządzania bezpieczeństwem medyków, 

konieczne stało się daleko idące uproszczenie w ich 

oznakowaniu. Podział na cztery podstawowe grupy, za-

proponowane przez amerykańską agencję OSHA (The 

Occupational Safety and Health Administration), wydaje 

się uzasadniony codzienną praktyką medyczną [6]:

• poziom A − ubranie gazoszczelne, aparat powietrzny 

umieszczony wewnątrz kombinezonu (kombinezon 

kategorii III, T-1-B),

• poziom B − kombinezon ochronny z aparatem po-

wietrznym umieszczonym na zewnątrz kombinezo-

nu (kombinezon kategorii III, T-2- B),
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Zadaniem PPE jest utworzenie skutecznej 
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Podstawową drogą przenoszenia koronawirusa 

SARS-CoV-2 jest droga kropelkowa, w mniejszym 

stopniu droga powietrzna (unoszone w powietrzu 

bioaerozole, pyły zawierające wirusa) i kontaktowa, 

poprzez przeniesienie wirusa bezpośrednio ze skażo-

nych powierzchni [1]. Wrotami zakażenia organizmu 

są usta i nos, do których materiał wysoce zakaźny 

trafi a w czasie oddychania, lub gdy jest przenoszony 

poprzez skażone przedmioty lub części ciała (brudne 

palce) dotykające ust lub nosa [2, 3].

Ochrona personelu medycznego przed czynni-

kami biologicznymi przebiega wielotorowo. Pełne 

ograniczenie kontaktów z pacjentami, ze względu 

na specyfi kę pracy, jest niemożliwe do zastosowa-

nia. Pracowników ochrony zdrowia chroni nieswoista 

odporność wynikająca z ogólnego stanu zdrowia 

i swoista, powstała w wyniku wcześniejszego nabycia 

odporności w wskutek przechorowania lub po szcze-

pieniu ochronnym. W przypadku nowego patogenu, 

jakim jest SARS-CoV-2, nie możemy mówić o tej formie 

ochrony. Może w przyszłości, przy nawrocie pande-

mii COVID-19, przechorowanie i szczepienie będzie 

stanowiło ochronę. Dodatkowo, personel medyczny 

może być chroniony poprzez stosowanie profi lak-

tyczne odpowiednich leków. W przypadku zakażenia 

SARS-CoV-2 nie ma obecnie skutecznych leków [4], 
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• poziom C − kombinezon ochronny z maską peł-

notwarzową i fi ltropochłaniaczem (kombinezony 

kategorii III, T-3-B, T-4-B lub T-5-B),

• poziom D − rutynowe ubranie ratownicze/medycz-

ne i maska z fi ltrem poziomu ochrony P3, okulary/

gogle, dwie pary rękawiczek ochronnych.

W zależności od zagrożenia, jakie stwarza w miej-

scu pracy dany patogen, jest on kwalifikowany 

do jednego z czterech poziomów zagrożenia biolo-

gicznego. Pierwszy poziom obejmuje czynniki, które 

stanowią minimalne zagrożenie, a wywołanie przez 

nie chorób u ludzi jest mało prawdopodobne. W dru-

gim poziomie zagrożenia biologicznego znajdują 

się czynniki, które cechują się średnim poziomem 

zaraźliwości dla człowieka, a rozprzestrzenianie ich 

w populacji ludzkiej jest mało prawdopodobne oraz 

zazwyczaj istnieją skuteczne metody profi laktyki i le-

czenia. W trzecim poziomie zagrożenia biologiczne-

go znajdują się czynniki, które mogą wywołać u ludzi 

ciężkie choroby, a rozprzestrzenianie ich w populacji 

ludzkiej jest bardzo prawdopodobne oraz zazwy-

czaj istnieją skuteczne metody profi laktyki i leczenia. 

Do ostatniego czwartego poziomu zagrożenia bio-

logicznego należą czynniki, które wywołują u ludzi 

ciężkie choroby, a ich rozprzestrzenianie w populacji 

ludzkiej jest bardzo prawdopodobne. Zazwyczaj nie 

istnieją w stosunku do nich skuteczne metody pro-

fi laktyki i leczenia [7, 8].

Kategoria patogenu i wynikające z tego zagrożenie 

w procesie jego identyfi kacji i diagnostyki laborato-

ryjnej, udzielania pomocy medycznej w warunkach 

przedszpitalnych i leczenia w szpitalu, określa odpo-

wiedni poziom ochrony PPE. W przypadku braku in-

formacji o rodzaju patogenu i jego zjadliwości wyko-

rzystywany jest zawsze najwyższy dostępny poziom 

ochrony, zapewniający ochronę potencjalnych wrót 

zakażenia. 

Poziomy zabezpieczenia A i B nie są obecnie do-

stępne w warunkach lecznictwa szpitalnego, nawet 

w obszarze medycyny ratunkowej czy chorób zakaź-

nych. Jedynie wysoce specjalistyczne ośrodki leczenia 

chorób zakaźnych na świecie mogą dysponować tym 

poziomem zabezpieczenia. Najniższy poziom zabez-

pieczenia D, to poziom rutynowego zabezpieczenia 

personelu medycznego w jego codziennej praktyce. 

Standardem zabezpieczenia dróg oddechowych dla 

personelu medycznego, szczególnie oddziałów ratun-

kowych i oddziałów chorób zakaźnych, jest półmaska 

z fi ltrem HEPA poziomu FFP3. Akronim HEPA to skrót 

od angielskich słów oznaczających wysokoefektywny 

fi ltr powietrza (ang. high-effi  ciency particulate air). Filtry 

HEPA (H14) działają na zasadzie fi zycznego wychwyty-

wania cząsteczek zanieczyszczeń o średnicy większej 

lub równej 0,3 μm ze skutecznością całkowitą na po-

ziomie 99,995% [9]. Tradycyjna maska chirurgiczna, 

powszechnie stosowana przez personel medyczny, 

częściowo chroni pacjenta przed patogenami za-

wartymi w wydzielinach wydobywających się z dróg 

oddechowych medyka podczas oddychania, kaszlu, 

kichania. W zdecydowanie mniejszym stopniu chroni 

samego medyka przed kroplami wydzielin, a szczegól-

nie bioaerozolami pochodzącymi od pacjenta. Maska 

chirurgiczna stanowi też ochronę przed dużymi cząst-

kami pyłu i przed kontaktem ust i nosa z brudnymi 

rękami lub innymi skażonymi przedmiotami (długopis, 

ołówek itp.) [10]. 

Poziom zabezpieczenia C stanowi drugi w kolejno-

ści poziom ochrony. Jest on wystarczający dla ochrony 

personelu medycznego przed większością czynników 

wysoce zakaźnych. W zależności od rodzaju patogenu 

oraz stanowiska pracy, personel medyczny ma moż-

liwość odpowiedniej do swoich potrzeb konfi guracji 

poszczególnych elementów PPE (fot. 1). 

Fot. 1. Medyk w zestawie ochrony biologicznej

fo
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Środki ochrony dróg oddechowych
Ochrona dróg oddechowych personelu medycznego 

opiera się o urządzenia fi ltracyjne w postaci masek peł-

notwarzowych (chroniących całą twarz) lub półmaski, 

czyli maski bez ochrony oczu, zapewniającej jedynie 

ochronę ust i nosa. Ważnym aspektem bezpiecznego 

wykorzystania półmasek i masek pełnotwarzowych 

jest ich właściwy dobór i dopasowanie. Nie każda 

półmaska/maska pasuje do kształtu twarzy danego 

pracownika. Właściwy dobór maski/półmaski zostaje 

potwierdzony poprzez przeprowadzenie testu szczel-

ności wybranego modelu, tzw. fi t testu (respirator fi t 

testing) [11]. Zaopatrzenie szpitala w jeden model 

masek/półmasek nie jest dobrym rozwiązaniem. 

W codziennej praktyce medycznej wykorzystywane 

są proste półmaski z zaworem wydechowym lub bez 

tego zaworu (fot. 2). W sytuacji zwiększonego ryzyka za-

każenia poprzez drogi oddechowe zalecane są rozbu-

dowane i sztywne w swej konstrukcji, ale lepiej dopaso-

wujące się do twarzy półmaski z wymienialnymi fi ltrami 

HEPA, minimalizujące ryzyko przecieku skażonego po-

wietrza pomiędzy brzegiem maski a skórą (fot. 3). Coraz 

częstsze zastosowanie znajdują maski pełnotwarzowe 

i urządzenia fi ltrowentylacyjne współpracujące ze spe-

cjalnym krojem kombinezonu. Urządzenia fi ltrowen-

tylacyjne PARP (ang. powered air purifying respirator) 

dostarczają do wnętrza kombinezonu lub specjalnego 

kaptura przefi ltrowane powietrze. Do urządzenia na-

dmuchowego są przykręcane fi ltry lub fi ltropochła-

niacze z fi ltrem HEPA (poziom P3) [12]. Ilość dostarcza-

nego powietrza uzależniona jest od zapotrzebowania 

medyka. Przedstawione na załączonym zdjęciu (fot. 4) 

urządzenie Profl ow SC 160 dostarcza do 160 l przefi ltro-

wanego powietrza na minutę. Czas pracy urządzenia 

wynosi do 8 godzin (a nawet od 7 do 15 godzin użyt-

kowania po jednorazowym naładowaniu w zależności 

od zastosowanej części twarzowej i fi ltrów) [13]. Na taki 

sam czas pracy przygotowane są fi ltry P3 (HEPA).

Ochrona oczu i twarzy
Okulary chronią gałki oczne przed mechanicznym 

uszkodzeniem i błony śluzowe przed kontaktem 

z czynnikiem zakaźnym znajdującym się w osadzają-

cym się pyle lub kroplach wydzielin. Nie chronią one 

w wystarczający sposób przed bioaerozolem i spływa-

jącym z czoła potem lub kroplami wydzielin, skażony-

mi czynnikiem zakaźnym. Lepszą ochronę oczu sta-

nowią gogle, szczelnie przylegające do skóry twarzy. 

Większość gogli można założyć na okulary korekcyjne, 

zapewniając komfort pracy osobom z wadą wzroku. 

Najlepsze jednak zabezpieczenie stanowią profesjo-

nalne maski pełnotwarzowe. Dobrej jakości gogle 

i okulary umożliwiają ich dekontaminację i ponowne 

wykorzystanie. Dodatkowym zabezpieczeniem twarzy 

i oczu mogą być przezroczyste przyłbice lub kaptury 

zewnętrzne z wizjerem panoramicznym [14] (fot. 5).
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Kombinezony ochronne
Kombinezony chronią skórę przed przypadkowym 

kontaktem z patogenem znajdującym się na skażo-

nych patogenem powierzchniach, unoszących się 

w powietrzu kropelkach wydzielin i bioaerozolem 

czy też przed drobinami pyłu. Dla poziomu C zabez-

pieczenia, kierowanego do personelu medycznego, 

preferowane są kombinezony kategorii III (najwyż-

szej), typu-3-B, typu-4-B i ewentualnie typu-5-B. Gdzie 

symbol B w oznakowaniu kombinezonu oznacza jego 

dodatkową zdolność do ochrony przed czynnikami 

biologicznymi [15]. Kombinezony tej klasy (zgodne 

z normą PN EN 14126) chronią przede wszystkim 

przed skutkami zachlapania płynami i osadzania się 

skażonych par, aerozoli i pyłów. W sprzedaży jest do-

stępnych wiele różnych krojów kombinezonów. Kom-

binezony tej klasy są przeznaczone głównie do wyko-

rzystania z maskami pełnotwarzowymi. Zdecydowana 

większość z nich pozwala wykorzystać półmaski FFP3 

i okulary lub gogle [16]. Ciekawą konstrukcją są kom-

binezony przystosowane do współpracy z urządze-

niem fi ltrowentylacyjnym PAPR. Kombinezony tego 

Fot. 2. Prosta półmaska FFP3 z fi ltrem HEPA 

Fot. 3. Półmaska FFP3 z wymiennymi fi ltrami HEPA 
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typu są wyposażone w kaptur zintegrowany z wizje-

rem panoramicznym. Wtłaczane fi ltrowane powietrze 

z urządzenia fi ltrowentylacyjnego zapewnia wystar-

czającą ilość powietrza do swobodnego oddychania 

nawet przy dużym wysiłku fi zycznym. Urządzenie 

fi ltrowentylacyjne wytwarza w kombinezonie lekkie 

nadciśnienie, które dodatkowo go doszczelnia. Wy-

tworzone nadciśnienie wywołuje jednokierunkowy 

przepływ powietrza na zewnątrz kombinezonu, przez 

zawór nadciśnieniowy lub pojawiającą się przypad-

kowo nieszczelność (fot. 6).

Kombinezony ochronne przeznaczone są do róż-

nych zadań. Wiedza na temat ich budowy i przezna-

czenia pozwala na właściwy ich dobór przez personel 

medyczny. Cienkie, miękkie, zapewniające swobodę 

ruchu, a zarazem wytrzymałe kombinezony kategorii III, 

typu 3 i 4, spełniające normę biologiczną, są dosko-

nałym wyborem dla personelu medycznego. 

Ważnym elementem w konstrukcji kombinezonu 

są skarpety lub skarpetobuty zintegrowane z cało-

ścią kombinezonu. Wykorzystanie tego rozwiązania 

pozwala na zachowanie integralności i szczelności 

kombinezonu. Duże zagrożenie rozszczelnieniem PPE 

stwarza połączenie rękawicy zewnętrznej z rękawem 

kombinezonu, o ile dany typ kombinezonu nie zawiera 

rękawic fabrycznie zintegrowanych z kombinezonem. 

Z tego powodu w praktyce są wykorzystywane zawsze 

dwie pary rękawic, wewnętrzne i zewnętrzne. W przy-

padku wykonywania maksymalnych (gwałtownych) 

w swym zasięgu ruchów lub zahaczenia rękawem 

kombinezonu o przypadkową przeszkodę istnieje ry-

zyko odsłonięcia części przedramienia. Stąd w praktyce 

rękawice zewnętrzne są doklejane taśmą do rękawów 

kombinezonu. Do pracy w kombinezonach należy 

wykorzystać możliwie najdłuższe rękawice. Zapewni 

to lepszą stabilizację rękawicy zewnętrznej na kom-

binezonie, a w przypadku przesunięcia rękawa − jego 

dalszą ochronę. Podobnie, rękawice wewnętrzne po-

winny być również jak najdłuższe, sięgając możliwie 

jak najwyżej przedramienia.

Buty i osłony zewnętrzne
W celu bezpiecznego poruszania się po śliskiej po-

wierzchni podłogi szpitala lub trudnym terenie ze-

wnętrznym konieczne jest odpowiednie zabezpie-

czenie stóp. Podklejenie podeszwy kombinezonu 

materiałem przeciwpoślizgowym zapewnia minimum 

bezpieczeństwa dla personelu medycznego szpitala. 

Obuwie gumowe, wysokie lub niskie, jest optymalnym 

rozwiązaniem pod względem skuteczności ochrony, 

możliwości dekontaminacji i powtórnego użycia oraz 

kosztów zakupu i eksploatacji. Obok obuwia możliwe 

do wykorzystania są zewnętrzne osłony na nogi i stopy 

wykonane z grubej folii lub materiału ochronnego (po-

dobnie jak kombinezony). Stanowią one dodatkową 

warstwę ochronną. 

Dodatkowe wyposażenie
W sytuacji zagrożenia istnieje możliwość wykorzystania 

dodatkowego wyposażenia zwiększającego bezpie-

czeństwo pracy personelu medycznego. Jednym z naj-

prostszych dodatków jest fartuch zewnętrzny chroniący 

kombinezon przed zabrudzeniem płynami ustrojowymi 

lub wydalinami pacjenta. Ma to szczególne zastoso-

wanie przy zakażeniach przebiegających drogą kon-

taktową. Dodatkowo, w celu ułatwienia wzajemnego 

Fot. 4. Kaptur z urządzeniem fi ltrowentylacyjnym PROFLOW SC 160 z dołączonymi fi ltrami P3
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rozpoznania i komunikacji, istnieje możliwość wykorzy-

stania kamizelek nakładanych na kombinezony, z ozna-

kowaniem pełnionej funkcji (kierownik, lekarz, pielę-

gniarka itd.). W kamizelce mogą znajdować się kieszenie 

umożliwiające przechowywanie drobnego sprzętu, np. 

długopisu, radia itp. W celu poprawy komunikacji wer-

balnej możliwe jest wykorzystanie łączności radiowej 

(w pewnych rodzajach PPE) czy nawet systemu monito-

rowania parametrów życiowych pracujących medyków. 

Wykorzystanie popularnego camelbaku w kombinezo-

nach wentylowanych pozwala na uzupełnienie płynów 

przez medyka podczas pracy. Specjalna konstrukcja 

masek pełnotwarzowych pozwala również na poda-

wanie płynów podczas przerw w pracy.

Zarządzanie zasobami 
środków ochrony indywidualnej
Dostępność różnego rodzaju środków ochrony in-

dywidualnej wymaga umiejętnego zarządzania ich 

zasobami. Umiejętny dobór umożliwia, z jednej strony, 

poprawne zabezpieczenie medyka, z drugiej pozwa-

la na wykonywanie medycznych czynności ratunko-

wych, opiekę nad pacjentem, w tym codzienną toaletę 

pacjenta, jego karmienie i pojenie itd. Rozmieszczenie 

biozanieczyszczeń nie jest równomierne na oddzia-

łach szpitalnych, również na oddziale zakaźnym czy sali 

intensywnej terapii. Pewne obszary stanowią większe 

zagrożenie dla personelu niż inne. To zróżnicowanie 

daje możliwość racjonalnego wykorzystania z reguły 

ograniczonych zasobów logistycznych.

Jednym z najbardziej niebezpiecznych momentów 

w użytkowaniu PPE jest moment ich zdejmowania, 

nawet jeśli jest wykonywany według wcześniej przy-

gotowanej procedury. Procedury zakładania i zdej-

mowania kombinezonów powinny być wcześniej 

przygotowane, dopasowane do posiadanych środków 

ochrony osobistej i przećwiczone w miejscu, w którym 

ta czynność będzie w praktyce realizowana. Wykorzy-

Fot. 5. Medyk zabezpieczony dodatkowym kapturem współpracującym z urządzeniem fi ltro-

wentylacyjnym PROFLOW SC 160 

Fot. 6. Medyk w kombinezonie ochronnym z urządzeniem 

fi ltrowentylacyjnym PROFLOW SC160, poziomu ochrony C
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stanie kombinezonów przeciwchemicznych z normą 

biologiczną i masek pełnotwarzowych pozwala na ich 

dekontaminację po opuszczeniu strefy gorącej i ich 

bezpieczne zdjęcie. W przypadku prostych środków 

ochrony biologicznej takie postępowanie jest mocno 

ograniczone. Dodatkowe fartuchy stosowane na kom-

binezony biologiczne chronią je przed skażeniem 

i ułatwiają bezpieczne jego zdjęcie. Dodatkowo, czę-

ściowa dekontaminacja w miejscach newralgicznych 

i wyraźnie zabrudzonych ogranicza możliwość prze-

niesienia patogenu na ubranie medyka. Po rozebraniu, 

dekontaminacja rąk i twarzy, a najlepiej całego ciała, 

i wymiana odzieży wewnętrznej, powinna być wyko-

nana obligatoryjnie. 

Postępowanie w dobie pandemii
W dobie światowej pandemii COVID-19, rezerwy PPE, 

a przede wszystkim masek chirurgicznych i półmasek 

z fi ltrem HEPA, są niewystarczające do zaspokojenia 

wszystkich potrzeb [17]. Wzrost zapotrzebowania 

na PPE spowodowany jest nie tylko przez rzeczywiste 

potrzeby wynikające z ubrania dużej liczby personelu 

medycznego, ale też przez ich nieracjonalne wykorzy-

stanie. W sytuacji braku środków ochrony indywidual-

nej koniecznością staje się podjęcie działań improwizo-

wanych. Znajomość zasad ochrony indywidualnej, przy 

wykorzystaniu profesjonalnych PPE, pozwala na wyko-

rzystanie dostępnych na rynku zastępczych środków 

ochrony. W dobie pandemii, zwłaszcza w sytuacji braku 

przygotowania ochrony zdrowia pod względem zgro-

madzenia zapasów PPE, wypracowania procedur po-

stępowania i edukacji personelu medycznego z zasad 

postępowania w zagrożeniach biologicznych, działania 

improwizowane stają się jedynym ratunkiem, nieste-

ty obarczonym ryzykiem zwiększonych zachorowań 

wśród personelu medycznego.

Podsumowanie
Środki ochrony indywidualnej PPE to podstawowy 

sprzęt przeznaczony do ochrony personelu medycz-

nego przed czynnikami wysoce zakaźnymi. Szeroki 

wybór różnych form ochrony indywidualnej pozwala 

na dostosowanie go do specyfi ki zadań podejmowa-

nych na danym stanowisku pracy w szpitalu. Medy-

cyna katastrof od lat zajmująca się problematyką pro-

wadzenia działań ratunkowych i leczenia pacjentów 

w zagrożeniach biologicznych posiada wypracowane 

modele postępowania na tego typu zagrożenia. Warto 

skorzystać z tych doświadczeń. 

Znajomość zasad ochrony indywidualnej, 
przy wykorzystaniu profesjonalnych PPE, 
pozwala na wykorzystanie dostępnych 
na rynku zastępczych środków ochrony


