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higiena pracy

mgr inż. Anna Gogola
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach

Wymagania funkcjonalno-użytkowe 
dla gabinetów medycyny estetycznej
– aspekty sanitarno-higieniczne

Większość zabiegów medycyny estetycznej wiąże się z naruszeniem
ciągłości tkanek. Klienci mogą być nosicielami różnych chorób
wywołanych przez: grzyby, bakterie, wirusy i pasożyty, dlatego każdy
klient może być potencjalnie zakaźny. W związku z powyższym zakłady
świadczące tego typu usługi powinny spełniać wymogi takie jak gabinety
zabiegowe. W sytuacji udzielania świadczeń o charakterze chirurgicznym
podmiot powinien zapewniać pomieszczenia spełniające wymagania jak
dla jednostek prowadzących działalność leczniczą.

Zgo dnie z prze pi sa mi bu dow la ny mi re a li -
za cja po wyż szych obiek tów zwią za na jest
z opra co wa niem do ku men ta cji pro jek to wej,
która po win na być uzgo dnio na w za kre sie
m.in. wy ma gań hi gie nicz nych i zdro wot nych.
Pro blem sta no wią ga bi ne ty sek to ra be au ty. 

W obo wią zu ją cych prze pi sach brak jest
kon kret nych za pi sów do ty czą cych wy ma gań
dla te go ty pu za kła dów, gdyż roz po rzą dze -
nie Mi ni stra Zdro wia z dnia 17 lu te go 2004 r.
w spra wie szcze góło wych wy ma gań sa ni tar -
nych, ja kim po win ny od po wia dać za kła dy
fry zjer skie, ko sme tycz ne, ta tu a żu i od no wy
bio lo gicz nej (Dz.U. Nr 31, poz. 273) utra ci -
ło moc z dniem 02 stycznia 2012 r. Za ga -
dnie nia do ty czą ce wy ma gań ogól no bu dow -
la nych, za sad pla no wa nia po wierzch ni użyt -
ko wej, oświe tle nia, in sta la cji we nty la cji,
wod no-ka na li za cyj nej, cen tral ne go ogrze wa -
nia i in nych ele men tów in fra struk tu ry, re gu -
lo wa ne są w prze pi sach wy da nych na mo cy
pra wa bu dow la ne go, jak rów nież w prze pi -
sach w spra wie wy ma gań bez pie czeń stwa
i hi gie ny pra cy. 

Pod sta wą do spo rzą dze nia do ku men ta cji
pro jek to wej obiek tu po wi nien być pro gram
funk cjo nal no-użyt ko wy usta lo ny z in we sto -
rem. Na pod sta wie ww. pro gra mu spo rzą dza
się pro jekt bu dow la ny nie zbęd ny do uzy ska nia
sto sow nych ze zwo leń na bu do wę lub zmia nę
spo so bu użyt ko wa nia po mie szczeń. Opra co -
wa nie to po win no za wie rać wszel kie nie zbęd -
ne in for ma cje o pla no wa nym za kre sie usług,
a tak że ilo ści per so ne lu i cza sie pra cy. Po win -
no rów nież za wie rać in for ma cje i wy tycz ne dla
branż pro jek to wych (ar chi tek tu ry wraz z wy -
koń cze niem po szcze gól nych po mie szczeń, in -
sta la cji we nty la cji, wod no-ka na li za cyj nej, cen -
tral ne go ogrze wa nia i elek trycz nej). W za leż -
no ści od pro fi lu świad czo nych usług wy ma ga -
nia w roz wią za niach pro jek to wych tych obiek -
tów mo gą być róż ne. Są one uza leż nio ne od
ro dza ju i za kre su wy ko ny wa nych świad czeń. 

Speł nie nie wska za nych wy mo gów przy
pro jek to wa niu jest m.in. przedmio tem oce ny
do ko ny wa nej przez orga na Pań stwo wej In -
spek cji Sa ni tar nej w ra mach uzgo dnie nia do ku -
men ta cji pro jek to wej, gdyż da je ono szan sę na
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stwo rze nie miej sca bez piecz ne go za rów no dla
per so ne lu, jak i dla klien tów. Po zre a li zo wa niu
obiek tu z uwzglę dnie niem wszel kich wy mo -
gów wła ści ciel obiek tu po wi nien po wia do mić
m.in. orga ny Pań stwo wej In spek cji Sa ni tar nej
o za koń cze niu ro bót bu dow la nych i za mia rze
przy stą pie nia do użyt ko wa nia po mie szczeń.
Na stęp nie prze pro wa dza na jest kon tro la w ce -
lu spraw dze nia zgod no ści wy ko na nia obiek tu
z uzgo dnio ną do ku men ta cją pro jek to wą i do -
pu szcze nia go do użyt ko wa nia.

Ga bi net po wi nien być zlo ka li zo wa ny
w odręb nym bu dyn ku lub lo ka lu al bo sta no wić
wy o dręb nio ną część bu dyn ku lub lo ka lu. Wej -
ście do ga bi ne tu mo że być wspól ne dla wszy -
st kich je go użyt kow ni ków i pro wa dzić z dróg
ko mu ni ka cji ogól nej, jed nak nie mo że pro wa -
dzić przez po mie szcze nia, w których nie są
świad czo ne te go ro dza ju usłu gi.

W za kła dzie na le ży wy dzie lić:
• po mie szcze nia, w których są świad czo ne

usłu gi,
• szat nię i po cze kal nię dla osób ko rzy sta ją -

cych z usług,
• po mie szcze nia hi gie nicz no-sa ni tar ne dla

osób ko rzy sta ją cych z usług i za tru dnio -
nych w za kła dzie,

• po mie szcze nie lub miej sce do prze cho wy -
wa nia sprzę tu do utrzy ma nia czy sto ści,

• po mie szcze nie lub sza fy do prze cho wy wa -
nia pre pa ra tów ko sme tycz nych,

• po mie szcze nie lub sza fy do prze cho wy wa -
nia czy stej i brud nej bie li zny,

• miej sce na po je mni ki, w których są gro ma -
dzo ne od pa dy. 

Po mie szcze nia w za kła dzie, w którym są
świad czo ne usłu gi, po win ny mieć po wierzch -
nię umoż li wia ją cą ta kie roz mie szcze nie, za in -
sta lo wa nie i użyt ko wa nie sta no wią cych je go
wy po sa że nie urzą dzeń i sprzę tu, które za pew -
ni wła ści we świad cze nie usług. Za kład po wi -
nien być przy łą czo ny do in sta la cji wo do cią go -
wej i ka na li za cyj nej lub ko rzy stać z wła sne go
uję cia wo dy.

W za kła dzie ko sme tycz nym za bie gi mo gą
odby wać się w wy dzie lo nych po mie szcze niach
wy po sa żo nych z umy wal ki z cie płą i zim ną wo -
dą. W przy pad ku, gdy wy ko rzy sty wa ne są pre -
pa ra ty ko sme tycz ne po wo du ją ce ze wnę trz ne
za nie czy szcze nie cia ła, na le ży wy dzie lić ła zien -
kę wy po sa żo ną w na trysk, mi skę ustę po wą
oraz umy wal kę, do stęp ną bez po śre dnio z po -
mie szcze nia, w którym są świad czo ne usłu gi.

Gdy do za bie gów sto su je się na rzę dzia
wie lo krot ne go użyt ku na le ży za in sta lo wać do -
dat ko wo zle wo zmy wak. Tam, gdzie są świad -
czo ne usłu gi w za kre sie pe di cu re, wy dzie la się
sta no wi sko o po wierzch ni co naj mniej 6 m2,
odi zo lo wa ne od in nych sta no wisk. Sta no wi sko
pe di cu re wy po sa ża się w bro dzik do mo cze nia
nóg z bie żą cą cie płą i zim ną wo dą lub prze no -
śny bro dzik do mo cze nia nóg, który my je się
i de zyn fe ku je po każ dym umy ciu.

Na rzę dzia, których sto so wa nie po wo du je
na ru sze nie cią gło ści tka nek, po każ do ra zo wym
uży ciu na le ży zde zyn fe ko wać, umyć, wy su -
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szyć, za pa ko wać i pod dać ste ry li za cji. Ste ry li za -
cja sprzę tu uży wa ne go w ga bi ne cie mo że
odby wać się w wy dzie lo nym po mie szcze niu
znaj du ją cym się w obrę bie za kła du, do stęp nym
z ko mu ni ka cji ogól nej, ewen tu al nie na sta no wi -
sku ste ry li za cji zor ga ni zo wa nym w ga bi ne cie.
Usłu ga ste ry li za cji sprzę tu mo że być rów nież
zle co na podmio to wi ze wnę trz ne mu, po sia da -
ją ce mu udo ku men to wa ny sy stem ja ko ści.
W przy pad ku ste ry li za cji ga bi ne to wej w po mie -
szcze niu na le ży za pew nić wa run ki do przy go to -
wa nia sprzę tu do ste ry li za cji, kom ple to wa nia,
pa kie to wa nia oraz prze cho wy wa nia ma te ria -
łów wy ste ry li zo wa nych.

Sta no wi sko ste ry li za cji ga bi ne to wej po -
win no być zlo ka li zo wa ne po za dro ga mi ko -
mu ni ka cji we wnątrz ga bi ne tu, w wy dzie lo nej
czę ści o do dat ko wej po wierzch ni i sta no wi
ciąg tech no lo gicz ny w usta wie niu sze re go -
wym obej mu ją cy:
• od ci nek (blat) ma te ria łów ska żo nych ze sta -

no wi skiem na co naj mniej je den po je mnik
do de zyn fek cji,

• myj nię – de zyn fek tor lub zlew dwu ko mo -
ro wy,

• od ci nek (blat) ma te ria łów czy stych do prze -
glą da nia i pa kie to wa nia sprzę tu przed ste ry -
li za cją,

• ste ry li za tor pa ro wy,
• od ci nek (blat) ma te ria łów ste ryl nych.

W po mie szcze niach ścia ny i podło gi po win -
ny być wy ko na ne z ma te ria łów gład kich, zmy -
wal nych, nie na sią kli wych, i od por nych na dzia -
ła nie środ ków de zyn fek cyj nych. Ma te ria ły uży te
do wy koń cze nia ścian i podłóg po win ny po sia -
dać ate sty do pu szcza ją ce do sto so wa nia w te go
ro dza ju obiek tach. W ce lu za pew nie nia od po -
wie dnich wa run ków hi gie nicz nych w ga bi ne -
tach me dy cy ny este tycz nej oraz obiek tach sek -
to ra be au ty, oprócz pra wi dło we go ukła du funk -

cjo nal ne go oraz od po wie dnie go za go spo da ro -
wa nia prze strze ni, istot ną ro lę od gry wa ją in sta -
la cje. Bu dy nek lub lo kal po wi nien być wy po sa -
żo ny w in sta la cje: we nty la cyj ną, wo do cią go wą,
ka na li za cyj ną, grzew czą i elek trycz ną, speł nia ją -
ce wy mo gi okre ślo ne w obo wią zu ją cych prze -
pi sach oraz w Pol skich Nor mach, wpro wa dzo -
nych do obo wiąz ko we go sto so wa nia. In sta la cje
te po win ny zo stać za pro jek to wa ne i wy ko na ne
w spo sób za pew nia ją cy bez pie czeń stwo ich
użyt ko wa nia (ochro na przed wtór nym za nie -
czy szcze niem, a tak że przed po ten cjal nym za -
gro że niem epi de micz nym, np. le gio nel lo za,
grzej ni ki po win ny być gład kie i ła twe do czy -
szcze nia). Du że zna cze nie dla funk cjo no wa nia
te go ty pu obiek tów ma pra wi dło wo dzia ła ją ca
we nty la cja, która po win na usu wać czyn ni ki
szko dli we i za pew niać od po wie dni mi kro kli mat
w po mie szcze niach. Na le ży za pew nić wy mia nę
po wie trza po przez za sto so wa nie we nty la cji
gra wi ta cyj nej ka na ło wej o krot no ści co naj mniej
1,5 w/h (w po mie szcze niu, w którym ko niecz -
na jest zwięk szo na wy mia na po wie trza, po win -
na być we nty la cja me cha nicz na lub kli ma ty za -
cja). In sta la cje po win ny być po pro wa dzo ne
pod tyn ko wo lub obu do wa ne. Po mie szcze nia
na po byt lu dzi po win ny po sia dać oświe tle nie
dzien ne do sto so wa ne do je go prze zna cze nia,
kształ tu i wiel ko ści. Okna po win ny być otwie ral -
ne i uchyl ne (z wy jąt kiem po mie szczeń,
w których za in sta lo wa na jest kli ma ty za cja), za o -
pa trzo ne w na wiew ni ki i urzą dze nia za bez pie -
cza ją ce przed nadmier nym na sło necz nie niem
lub prze grza niem.

Speł nie nie przy naj mniej tych pod sta wo -
wych wska za nych wy mo gów sta wia nych ga bi -
ne tom me dy cy ny este tycz nej oraz obiek tom
sek to ra be au ty już na eta pie ich pro jek to wa nia
i urzą dza nia da je gwa ran cję stwo rze nia miej sca
bez piecz ne go pod wzglę dem sa ni tar nym za -
rów no dla per so ne lu, jak i dla klien tów. 
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