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Do ta kiej do ku men ta cji za li cza my m.in.:
• re gu la min orga ni za cyj ny podmio tu,
• do ku men ta cję ba dań pro fi lak tycz nych

pra cow ni ków, 
• do ku men ta cję szcze pień ochron nych, 
• oce nę ry zy ka za wo do we go,
• pro ce du ry hi gie nicz no-sa ni tar ne,
• do ku men ta cję kon tro li we wnę trz nych

w ob sza rze re a li za cji dzia łań za po bie ga ją -
cych sze rze niu się za ka żeń i cho rób za ka -
źnych,

• umo wy na usłu gi, z których ko rzy sta
podmiot lecz ni czy,

• do ku men ta cję po twier dza ją ca re a li za cję
obo wiąz ków wy ni ka ją cych z Roz po rzą -
dze nia Mi ni stra Zdro wia z dnia 6 czerw -
ca 2013 r. w spra wie bez pie czeń stwa
i hi gie ny pra cy przy wy ko ny wa niu prac
zwią za nych z na ra że niem na zra nie nie
ostry mi na rzę dzia mi uży wa ny mi przy
udzie la niu świad czeń zdro wot nych,

• in ną nie zbęd ną dla dzia łal no ści do ku -
men ta cję me dycz ną.

Od po wie dzial nym za podej mo wa nie
dzia łań za po bie ga ją cych sze rze niu się za ka -
żeń i cho rób za ka źnych w trak cie udzie la nia
świad czeń zdro wot nych oraz wy ko ny wa nia
czyn no ści, pod czas których mo że dojść do
prze nie sie nia cho ro by za ka źnej lub za ka że nia
są kie row ni cy podmio tów lecz ni czych oraz
in ne oso by udzie la ją ce świad czeń zdro wot -
nych[1]. Na to miast Pań stwo wa In spek cja Sa -
ni tar na spra wu je nadzór nad wa run ka mi hi -
gie nicz no-sa ni tar ny mi, ja kie po wi nien speł -
niać per so nel me dycz ny, sprzęt oraz po mie -
szcze nia, w których są udzie la ne świad cze nia
zdro wot ne w ce lu ochro ny zdro wia ludz kie -
go przed nie ko rzy st nym wpły wem szko dli -
wo ści i uciąż li wo ści śro do wi sko wych, za po -
bie ga nia po wsta wa niu cho rób za ka źnych
i za wo do wych[2]. 

W dzia łal no ści każ de go podmio tu lecz ni -
cze go nie zbęd nym do ku men tem jest re gu la -
min orga ni za cyj ny. Re gu la min orga ni za cyj ny
okre śla nie tyl ko pod sta wo we in for ma cje do -
ty czą ce podmio tu, ta kie jak na zwa podmio -
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tu, ce le, za da nia, struk tu rę orga ni za cyj ną
podmio tu, miej sce udzie la nia świad czeń
zdro wot nych, ale tak że ro dzaj wy ko ny wa nej
dzia łal no ści lecz ni czej, za kres udzie la nych
świad czeń zdro wot nych, wa run ki współ -
dzia ła nia, orga ni za cję i za da nia po szcze gól -
nych jed no stek lub ko mórek orga ni za cyj nych
oraz wa run ki współ dzia ła nia z in ny mi
podmio ta mi wy ko nu ją cy mi dzia łal ność lecz -
ni czą w za kre sie za pew nie nia pra wi dło wo ści
dia gno sty ki, le cze nia oraz cią gło ści prze bie gu
pro ce su udzie la nia świad czeń zdro wot -
nych[3]. 

Jed nym z pod sta wo wych i naj waż niej -
szych obo wiąz ków pra co daw cy jest ochro na
zdro wia i ży cia pra cow ni ków w za kła dzie
pra cy, w tym rów nież w ga bi ne cie me dy cy -
ny este tycz nej. Ko deks pra cy na kła da na pra -
co daw cę sze reg obo wiąz ków, tak że kie ro -
wa nia pra cow ni ka na ba da nia pro fi lak tycz ne.
Ba da nia pro fi lak tycz ne prze pro wa dza ne są
w ce lu uzy ska nia do ku men tu po twier dza ją -
ce go brak prze ciw wska zań do wy ko ny wa nia
pra cy na okre ślo nym sta no wi sku pra cy. Skie -
ro wa nie na ba da nie po win no uwzglę dniać
na ra że nie na czyn ni ki szko dli we i uciąż li we

wy stę pu ją ce w za kła dzie pra cy, na po szcze -
gól nych sta no wi skach pra cy i przy wy ko ny -
wa nych pracach, które mo gą za gra żać ży ciu
i zdro wiu. Z ko lei obo wiąz kiem pra cow ni ka
jest pod da nie się wstęp nym, okre so wym
i kon trol nym oraz in nym za le co nym ba da -
niom le kar skim i sto so wa nie się do wska zań
le kar skich. Pra co daw ca jest rów nież zo bo -
wią za ny do prze cho wy wa nia orze czeń
o bra ku prze ciw wska zań do pra cy na okre -
ślo nym sta no wi sku bądź o nie zdol no ści do
pra cy, wy da nych na pod sta wie ba dań le kar -
skich[4]. 

Pra ca w ga bi ne cie me dy cy ny este tycz -
nej, podob nie jak w każ dym in nym ga bi ne -
cie, w którym udzie la ne są świad cze nia
zdro wot ne oraz wy ko ny wa ne są czyn no ści,
pod czas których mo że dojść do prze nie sie -
nia cho ro by za ka źnej lub za ka że nia, wy ma ga
prze pro wa dze nia obo wiąz ko wych szcze -
pień ochron nych, je śli nie zo sta ły one prze -
pro wa dzo ne wcze śniej i per so nel me dycz ny
po sia da już peł ne uod por nie nie. Obo wią zek
pod da nia się obo wiąz ko wym szcze pie niom
ochron nym obej mu je m.in. „oso by wy ko nu -
ją ce za wód me dycz ny na ra żo ne na za ka że -

Ryc. 1. Uodpornienie pierwotne i uzupełniające pracowników sektora opieki zdrowotnej (wyłącznie
pracownicy uodpornieni w danym roku kalendarzowym).
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nie, które nie by ły szcze pio ne prze ciw wi ru -
so we mu za pa le niu wą tro by ty pu B”. Obo -
wią zek wy ko ny wa nia szcze pień ochron nych
prze ciw ko WZW ty pu B u osób szcze gól nie
na ra żo nych na za ka że nie, osób wy ko nu ją -
cych za wód me dycz ny re gu lu je rów nież Ko -
mu ni kat Głów ne go In spek to ra Sa ni tar ne go
z dnia 31 paź dzier ni ka 2013 ro ku w spra wie
pro gra mu Szcze pień Ochron nych na rok
2014 (Dz. Urzę do wy Mi ni stra Zdro wia 
z 2013 ro ku poz. 43). 

Za mie szczo na po wy żej ry ci na przed sta -
wia ilość wy ko na nych szcze pień ochron nych
w da nym ro ku ka len da rzo wym u pra cow ni -
ków wy ko nu ją cych za wo dy me dycz ne, na -
ra żo nych na za ka że nie. In for ma cje o wy ko -
na nych obo wiąz ko wym szcze pie niach
ochron nych po win ny być udo ku men to wa ne
w kar cie uod por nie nia, ksią żecz ce szcze pień
oraz do ku men ta cji me dycz nej. W ce lu wy -
klu cze nia wszy st kich prze ciw wska zań do wy -
ko ny wa nia obo wiąz ko wych szcze pień
ochron nych wy ko na nie szcze pie nia ochron -
ne go mu si za wsze być po prze dzo ne le kar -
skim ba da niem kwa li fi ka cyj nym. Prze pro wa -
dza nie obo wiąz ko wych szcze pień ochron -
nych jest jed nym z ele men tów za po bie ga nia
wy stę po wa nia cho rób za ka źnych[1,5-7].

Pra co daw ca oce nia i do ku men tu je ry -
zy ko za wo do we wy stę pu ją ce na po szcze -
gól nych sta no wi skach pra cy w ga bi ne cie
me dy cy ny este tycz nej, a tak że wdra ża
dzia ła nia pro fi lak tycz ne zmniej sza ją ce wy -
stą pie nie ry zy ka. W szcze gól no ści za pew -
nia li kwi da cję za gro żeń dla zdro wia i ży cia
pra cow ni ków po przez sto so wa nie od po -
wie dnich roz wią zań ogra ni cza ją cych wpływ
tych za gro żeń na zdro wie, ży cie i bez pie -
czeń stwo pra cow ni ków[9]. Pra co daw ca do -
ko nu je rów nież oce ny ry zy ka za wo do we -
go na zra nie nia ostry mi na rzę dzia mi oraz
prze nie sie nia za ka że nia w wy ni ku eks po zy -
cji na krew lub in ny po ten cjal nie za ka źny

ma te riał bio lo gicz ny, uwzglę dnia jąc przede
wszy st kim ro dzaj czyn no ści, w trak cie
których mo że dojść do na ra że nia, a tak że
ro dzaj wy ko rzy sty wa nych do udzie la nia
świad czeń zdro wot nych ostrych na rzę dzi,
wa run ki pra cy, spo sób orga ni za cji pra cy,
po ziom kwa li fi ka cji per so ne lu, czyn ni ki psy -
cho spo łecz ne i in ne czyn ni ki zwią za ne ze
śro do wi skiem pra cy. Eli mi na cja lub ogra ni -
cze nie na ra że nia na ry zy ko wy stą pie nia
zra nień ostry mi na rzę dzia mi oraz za ka żeń
obej mu je w szcze gól no ści opra co wa nie
oraz wdro że nie pro ce dur bez piecz ne go
po stę po wa nia z ostry mi na rzę dzia mi, po -
stę po wa nia po eks po zy cyj ne go, orga ni za cję
miej sca udzie la nia świad czeń zdro wot nych
w spo sób po zwa la ją cy na unik nię cie lub
zmi ni ma li zo wa nie na ra że nia oraz sto so wa -
nie od po wie dnich do ro dza ju i stop nia na -
ra że nia środ ków ochro ny in dy wi du al nej.
Jed no cze śnie pra co daw ca nie rza dziej niż
raz na 6 mie się cy po wi nien spo rzą dzić ra -
port o bez pie czeń stwie i hi gie nie pra cy
przy udzie la niu świad czeń zdro wot nych
w podmio cie lecz ni czym w za kre sie zra -
nień ostry mi na rzę dzia mi[10]. Kie row ni cy
podmio tów lecz ni czych oraz in ne oso by
udzie la ją ce świad czeń zdro wot nych w ce lu
za po bie że nia sze rze niu się za ka żeń i cho -
rób za ka źnych są obo wią za ni m.in. do:
• mo ni to ro wa nia czyn ni ków alar mo wych

i za ka żeń szpi tal nych zwią za nych z udzie -
la niem świad czeń zdro wot nych, a tak że
oce ny ry zy ka moż li wo ści ich wy stą pie nia,

• sto so wa nia środ ków ochro ny in dy wi du -
al nej i zbio ro wej w ce lu za po bie że nia
wy stą pie niu i prze nie sie niu za ka że nia
i cho rób za ka źnych,

• opra co wa nia, wdro że nia i nadzo ru nad
pro ce du ra mi za po bie ga ją cy mi za ka że -
niom i cho ro bom za ka źnym zwią za nym
z udzie la niem świad czeń zdro wot nych,
w tym de kon ta mi na cji skóry i błon ślu zo -
wych lub in nych tka nek, wy ro bów me -
dycz nych, wy ro bów me dycz nych do
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dia gno sty ki in vi tro i ak tyw nych wy ro bów me dycz -
nych do im plan ta cji oraz po wierzch ni urzą dzeń
i po mie szczeń,

• pro wa dze nia kon tro li we wnę trz nej[1].

Opra co wa ne i wdro żo ne pro ce du ry hi gie nicz no-
sa ni tar ne oraz me dycz ne po win ny być do stęp ne
w każ dej jed no st ce orga ni za cyj nej podmio tu wy ko nu -
ją ce go dzia łal ność lecz ni czą oraz na każ dym sta no wi sku
pra cy, w którym są udzie la ne świad cze nia zdro wot ne. 

Z każ dą pro ce du rą pra cow ni cy po win ni się szcze -
góło wo za po znać. Prze szko le nie z za kre su ob ję te go
da ną pro ce du rą po win no być udo ku men to wa ne. Za -
kres pro ce dur hi gie nicz no-sa ni tar nych oraz me dycz -
nych jest nie zwy kle waż ny za rów no dla bez pie czeń -
stwa pa cjen ta, jak i dla bez pie czeń stwa per so ne lu pra -
cu ją ce go w ga bi ne cie me dy cy ny este tycz nej. W każ -
dym podmio cie lecz ni czym nie za leż nie od pro fi lu dzia -
łań po win ny być do stęp ne pro ce du ry hi gie nicz no-sa ni -
tar ne, m.in. ta kie jak:
• pro ce du ra hi gie nicz ne go my cia i de zyn fek cji rąk, 
• pro ce du ra po stę po wa nia ze sprzę tem me dycz nym

wie lo krot ne go użyt ku,
• pro ce du ra po stę po wa nia po eks po zy cji na krew

lub in ny po ten cjal nie za ka źny ma te riał bio lo gicz ny,
• pro ce du ra po stę po wa nia z bie li zną,
• pro ce du ra utrzy ma nia czy sto ści w ga bi ne cie me dy -

cy ny este tycz nej.

Re a li za cja dzia łań za po bie ga ją cych sze rze niu się za -
ka żeń i cho rób za ka źnych obej mu je rów nież pro wa -
dze nie kon tro li we wnę trz nej. Za kres kon tro li we wnę -
trz nej obej mu je oce nę sku tecz no ści i pra wi dło wo ści
re a li za cji po szcze gól nych dzia łań prze ciw e pi de micz -
nych. Kon tro la we wnę trz na po win na być pro wa dzo na
w miej scu udzie la nia świad czeń zdro wot nych, nie rza -
dziej niż co 6 mie się cy. Kon tro la we wnę trz na po win na
być udo ku men to wa nym opi sem wy ni ków dzia łań za -
po bie ga ją cych sze rze niu się za ka żeń i cho rób za ka -
źnych, a tak że wnio sków i za le ceń po kon trol nych[11].

W za leż no ści od przy ję tych roz wią zań w za kre sie
za o pa trze nia w ma te riał ste ryl ny ga bi net me dy cy ny
este tycz nej mo że być za o pa try wa ny w ra mach wła sne -
go za kła du bądź ze ste ry li za tor ni zlo ka li zo wa nej po za
za o pa try wa nym ga bi ne tem, po sia da ją cej sy stem za rzą -
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dza nia ja ko ści ISO lub GMP i gwa ran tu ją cej
wy ko na nie wy ro bu ste ryl ne go[12]. 

W przy pad ku za o pa try wa nia ga bi ne tu
w ma te riał ste ryl ny w ra mach wła sne go za -
kła du, oprócz za pew nie nia od po wie dnich
wa run ków 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, ele men tem nie zbęd nym jest
rów nież udo ku men to wa nie za pi sów pa ra -
me trów kry tycz nych okre ślo nych dla da ne go
pro ce su ste ry li za cji oraz od czy tów wska źni -
ków bio lo gicz nych i wska źni ków che micz -
nych. Pra wi dło wo pro wa dzo na i prze cho -
wy wa na do ku men ta cja jest po twier dze niem

i udo wo dnie niem prze pro wa dzo ne go pro -
ce su ste ry li za cji, co w przy pad ku ro szczeń
pa cjen tów sta no wi nie odłącz ny do wód
w spra wie. Jed no cze śnie w przy pad ku za o -
pa try wa nia ga bi ne tu w ma te riał ste ryl ny ze
ste ry li za tor ni zlo ka li zo wa nej po za za o pa try -
wa nym ga bi ne tem, podmiot lecz ni czy po wi -
nien po sia dać sto sow ną umo wę. Umo wa
z podmio tem ze wnę trz nym po win na rów -
nież uwzglę dniać trans port ma te ria łu do i ze
ste ry li za tor ni. Ga bi net me dy cy ny este tycz nej
po wi nien po sia dać rów nież umo wę po stę -
po wa nia z od pa da mi me dycz ny mi oraz ko -
mu nal ny mi, a tak że na wy ko ny wa nie usług
pral ni czych oraz w za leż no ści od przy ję tych
roz wią zań w za kre sie utrzy ma nia czy sto ści,
umo wę na kom ple kso we utrzy ma nie czy -
sto ści w ga bi ne cie me dy cy ny este tycz nej.

Utrzy ma nie podmio tu lecz ni cze go
w na le ży tym sta nie hi gie nicz no-sa ni tar nym
w ce lu za po bie że nia wy stę po wa niu za ka -
że niom i cho ro bom za ka źnym obej mu je
rów nież zwal cza nie gry zo ni, in sek tów oraz
szko dni ków, co wią że się w przy pad ku ich
stwier dze nia z ko niecz no ścią pod ję cia dzia -

Dokumentacja wszystkich ww. obszarów jest kontrolowana przez upoważnionych przedstawicieli
Państwowej Inspekcji Sanitarnej w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego nad warunkami higieniczno-
sanitarnymi oraz zdrowotnymi w gabinecie medycyny estetycznej.

dokumentacji
medycznej w przypadku

zgonu pacjenta na
skutek uszkodzenia

cia³a lub zatrucia, która
jest przechowywana
przez okres 30 lat,

licz¹c od koñca roku
kalendarzowego, 

w którym nast¹pi³ zgon.

Podmiot udzielaj¹cy œwiadczeñ zdrowotnych 
przechowuje dokumentacjê medyczn¹ przez okres 20 lat, za wyj¹tkiem

PRZECHOWYWANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

zdjêæ rentgenowskich
przechowywanych poza
dokumentacj¹ medyczn¹

pacjenta, które s¹
przechowywane przez
okres 10 lat, licz¹c od

koñca roku
kalendarzowego, 

w którym wykonano
zdjêcie.

skierowañ na badania lub
zleceñ lekarza, które s¹
przechowywane przez
okres 5 lat, licz¹c od

koñca roku
kalendarzowego, 

w którym udzielono
œwiadczenia bêd¹cego

przedmiotem skierowania
lub zlecenia.

dokumentacji
medycznej

dotycz¹cej dzieci do
ukoñczenia 2 roku

¿ycia, która jest
przechowywana

przez okres 22 lat.

Tab. 1. Okres przechowywania dokumentacji medycznej przez podmioty udzielające
świadczeń zdrowotnych[13].

Bio-Oil to spe cja li stycz -

ny ole jek do pie lê gna cji

skóry w przy pad ku roz -

stê pów, blizn, nie rów -

no mier ne go ko lo ry tu

skóry, skóry sta rze j¹ cej

siê i odwo dnio nej.
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łań eli mi nu ją cych ich by to wa nie, np. w po -
sta ci pod pi sa nej umo wy z pro fe sjo nal ną fir -
mą ze wnę trz ną zaj mu ją cą się de zyn sek cją
i de ra ty za cją. 

Rów no le gle z pro wa dzo ną do ku men ta -
cją ga bi ne tu me dy cy ny este tycz nej na le ży
pro wa dzić rów nież do kład ną i szcze góło wą
in dy wi du al ną do ku men ta cję me dycz ną pa -
cjen tów, w skład której wcho dzą: hi sto ria
cho ro by pa cjen ta, kar ta in dy wi du al nej opie ki
pie lę gniar skiej, kar ta wy wia du śro do wi sko -
wo-ro dzin ne go, za świad cze nie/orze cze -
nie/opi nia le kar ska, kar ta in for ma cyj na z le -
cze nia szpi tal ne go w za leż no ści od pro fi lu
udzie la nych świad czeń zdro wot nych[8].

Pi śmien nic two:

1. Usta wa z dnia 5 gru dnia 2008 r. o za po -
bie ga niu i zwal cza niu cho rób za ka źnych
(Dz. U. poz. 947 z późn. zm.). 

2. Usta wa z dnia 14 mar ca 1985r. o Pań stwo -
wej In spek cji Sa ni tar nej (Dz. U. z 2011r. Nr
212, poz. 1263 z późn. zm.).

3. Usta wa z dnia 15 kwiet nia 2011 r. o dzia -
łal no ści lecz ni czej (Dz. U. z 2011r. Nr
112, poz. 654 z późn. zm.).

4. Ko deks Pra cy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21,
poz. 94 z późn. zm.).

5. Roz po rzą dze nie Mi ni stra Zdro wia z dnia
18 sierp nia 2011 r. w spra wie obo wiąz -
ko wych szcze pień ochron nych (Dz. U.
nr 182, poz. 1086).

6. Roz po rzą dze nie ra dy Mi ni strów z dnia 3
stycz nia 2012 r. w spra wie wy ka zu ro -
dza jów czyn no ści za wo do wych oraz za -
le ca nych szcze pień ochron nych wy ma ga -
nych u pra cow ni ków, funk cjo na riu szy,
żoł nie rzy lub podwład nych podej mu ją -
cych pra cę, za tru dnio nych lub wy zna czo -
nych do wy ko ny wa nia tych czyn no ści
(Dz. U., poz. 40).

7. Ko mu ni kat Głów ne go In spek to ra Sa ni tar -
ne go z dnia 31 paź dzier ni ka 2013 ro ku
w spra wie pro gra mu Szcze pień Ochron -
nych na rok 2014 (Dz. Urzę do wy Mi ni -
stra Zdro wia z 2013 ro ku poz. 43).

8. Ob wie szcze nie z dnia 6 czerw ca 2013
r. w spra wie ogło sze nia jed no li te go te -
kstu roz po rzą dze nia Mi ni stra Zdro wia
w spra wie ro dza jów i za kre su do ku -
men ta cji me dycz nej oraz spo so bu jej
prze twa rza nia (Dz. U. z 2014 ro ku
poz. 177).

9. Roz po rzą dze nie Mi ni stra Pra cy i Po li ki
Spo łecz nej w spra wie ogól nych prze pi -
sów bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy
(Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650
z późn. zm.).

10. Roz po rzą dze nie Mi ni stra Zdro wia z dnia
6 czerw ca 2013 r. w spra wie bez pie -
czeń stwa i hi gie ny pra cy przy wy ko ny -
wa niu prac zwią za nych z na ra że niem na
zra nie nie ostry mi na rzę dzia mi uży wa ny -
mi przy udzie la niu świad czeń zdro wot -
nych (Dz. U. z 2013r. poz. 696).

11. Roz po rzą dze nie Mi ni stra Zdro wia z dnia
27 ma ja 2010 r. w spra wie za kre su,
spo so bu i czę sto tli wo ści pro wa dze nia
kon tro li we wnę trz nej w ob sza rze re a li -
za cji dzia łań za po bie ga ją cych sze rze niu
się za ka żeń i cho rób za ka źnych (Dz. U.
z 2010r. Nr 100, poz. 646).

12. Roz po rzą dze nie Mi ni stra Zdro wia
z dnia 26 czerw ca 2012r. w spra wie
szcze góło wych wy ma gań, ja kim po -
win ny od po wia dać po mie szcze nia
i urzą dze nia podmio tu wy ko nu ją ce go
dzia łal ność lecz ni czą (Dz. U. z 2012 r.
poz. 739).

13. Usta wa z dnia 6 li sto pa da 2008 r. o pra -
wach pa cjen ta i Rzecz ni ku Praw Pa cjen -
ta (Dz. U. z 2009 Nr 52, poz. 417).




