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Utrzymanie czystości i porządku 
w gabinetach medycyny estetycznej

Potrzeba higieny, a przede wszy st kim utrzy ma nia na le ży tej czy sto ści i po -
rząd ku jest nie odzow nym ele men tem pra wi dło we go funk cjo no wa nia ga bi -
ne tów me dy cy ny este tycz nej oraz obiek tów sek to ra „be au ty”. Wi zu al nie
czy ste po wierzch nie w rze czy wi sto ści mo gą być źródłem po ten cjal nie gro -
źnych pa to ge nów. Waż ne jest więc za bez pie cze nie za rów no klien tów, jak
i per so ne lu przed nie bez pie czeń stwem prze no sze nia za ka żeń oraz nie u -
stan ne pod no sze nie ja ko ści świad czo nych usług[3,5]. 

Pro ce sy de zyn fek cji, my cia i sprzą ta nia, czy li
de kon ta mi na cji, są nie odzow nym ele men tem co -
dzien nych obo wiąz ków per so ne lu w ob sza rach:
1. skóra i bło ny ślu zo we,
2. na rzę dzia i sprzęt,
3. po wierzch nie,
4. po stę po wa nie z od pa da mi i bie li zną[9].

Skon cen truj my na sze roz wa ża nia na ob sza -
rze de kon ta mi na cji po wierzch ni. W ko lej nym ar -
ty ku le zo sta nie przed sta wio ne po stę po wa nie
z od pa da mi po wsta ją cy mi w wy ni ku wy ko ny wa -
nych usług i bie li zną. 

Wa run kiem bez piecz nej pra cy, za rów no dla
klien tów, jak i pra cow ni ków ga bi ne tów, jest rze -
tel ne sto so wa nie pro ce dur hi gie nicz nych usta lo -
nych dla da ne go obiek tu. Obo wią zek opra co wa -
nia oraz wdro że nia sto sow nych za sad wpro wa -
dza usta wa z dnia 5 gru dnia 2008 r. o za po bie ga -
niu oraz zwal cza niu za ka żeń i cho rób za ka źnych
u lu dzi (Dz. U. z 2013 r., poz. 947 z późn. zm.).
Pra wi dło wo opra co wa na pro ce du ra hi gie nicz na
za wie ra za pi sy do ty czą ce m.in. spo so bu po stę po -
wa nia przy de kon ta mi na cji po mie szczeń i urzą -
dzeń. Po win na być do sto so wa na do spe cy fi ki da -
ne go obiek tu, rze czy wi ste go po zio mu za gro że nia
i ocze ki wa ne go efek tu koń co we go zwią za ne go

z uzy ska niem bez piecz ne go, dla klien ta i per so ne -
lu, po zio mu czy sto ści mi kro bio lo gicz nej. Pro ce -
du ra po win na okre ślać cel, przedmiot i za kres
czyn no ści oraz de fi nio wać co (czyn ność,
przedmiot, po wierzch nia), czym (ro dzaj pre pa ra -
tu, je go stę że nie, czas i spek trum dzia ła nia, sto so -
wa ne środ ki ostroż no ści – wraz z za sa da mi
pierw szej po mo cy), kto (oso by od po wie dzial ne
za pra wi dło we wy ko na nie pro ce du ry w prak ty ce)
i jak ma wy ko nać da ną czyn ność[1,2,6,7,9]. 

Po nad to pro ce du ra po win na rów nież
uwzglę dniać in for ma cje za war te w kar tach cha -
rak te ry sty ki sub stan cji nie bez piecz nych oraz okre -
ślać szcze góło wy tryb po stę po wa nia w sy tu a cjach
awa ryj nych. Aby unik nąć błę dów, pro ce du rę po -
wi nien spo rzą dzić ze spół spe cja li stów z da nej
dzie dzi ny, zna ją cy za rów no te o re tycz ne za ło że -
nia za war tych w pro ce du rze za ga dnień, jak i prak -
tycz ne za sa dy wy ko na nia po szcze gól nych czyn -
no ści w da nej pla ców ce, tak aby moż li we by ło
wy ko na nie pro ce du ry w co dzien nej prak ty -
ce[1,2,6,7,9]. 

Ko lej nym wa run kiem za pew nie nia bez pie -
czeń stwa pra cy jest wy bór pre pa ra tów de zyn fek -
cyj nych o sze ro kim spek trum dzia ła nia oraz od -
po wie dnie przy go to wa nie po wierzch ni do pro -
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ce su de kon ta mi na cji. Sprzą ta nie oraz de kon ta mi -
na cję po wierzch ni po wi nien prze pro wa dzać tyl -
ko od po wie dnio prze szko lo ny per so nel (co mu si
być udo ku men to wa ne), za bez pie czo ny w sto -
sow ną odzież ochron ną. Po wierzch nie w ga bi ne -
tach me dy cy ny este tycz nej oraz obiek tach sek to -
ra „be au ty” moż na podzie lić na kry tycz ne – znaj -
du ją ce się w bez po śre dnim i bli skim kon tak cie
z klien tem (łóż ka za bie go we, fo te le, krze sła, bla ty
sto li ków) oraz ma łe go ry zy ka – od da lo ne od
klien ta (ścia ny, su fi ty, podło gi, me ble). Po -
wierzch nie kry tycz ne mu szą być bez wzglę dnie
my te i de zyn fe ko wa ne po każ dym klien cie,
w szcze gól no ści te ob sza ry, gdzie wy ko ny wa ne
są za bie gi, w których do cho dzi do na ru sze nia cią -
gło ści tka nek ludz kich, mo gą ce za wie rać za nie -
czy szcze nia po cho dze nia orga nicz ne go. Po -
wierzch nie ma łe go ry zy ka, np. ścia ny, drzwi, pa -
ra pe ty, po win ny być de zyn fe ko wa ne i my te
okre so wo (co naj mniej raz w ty go dniu) za po mo -
cą pre pa ra tów do de zyn fek cji – uwzglę dnia ją cych
dzia ła nie bój cze na bak te rie i grzy by. Podło gi, bla -
ty me bli i in ne po wierzch nie po zio me na le ży de -
zyn fe ko wać i myć co dzien nie po za koń czo nym

dniu pra cy. W przy pad ku ja kie go kol wiek za bru -
dze nia tych po wierzch ni krwią lub in nym ma te -
ria łem bio lo gicz nym po cho dzą cym od czło wie -
ka, ko niecz ne jest za sto so wa nie pre pa ra tu
o sze ro kim spek trum dzia ła nia – wi ru so bój -
czym, bak te rio bój czym, grzy bo bój czym, i prąt -
ko bój czym[1,3,4,8]. 

Ze wzglę dów eko no micz nych pro ces my cia
i de zyn fek cji du żych po wierzch ni moż na prze -
pro wa dzać pre pa ra ta mi, które łą czą obie funk cje
jed no cze śnie – my cie i de zyn fek cję. Pre pa ra ty
de zyn fek cyj ne oraz my ją co-de zyn fek cyj ne głów -
nie wy stę pu ją w po sta ci kon cen tra tów, z których
przy go to wu je się roz two ry ro bo cze przez roz -
cień cze nie do stę że nia za le ca ne go przez pro du -
cen ta. Tyl ko sto so wa nie stę żeń re ko men do wa -
nych w ulot ce/ety kie cie pre pa ra tu, która jest in te -
gral ną czę ścią pre pa ra tu, w za le ca nych cza sach
da je gwa ran cję sku tecz nej de zyn fek cji. Nie do pu -
szczal ne jest sto so wa nie in ne go niż za le ca ne go
przez pro du cen ta, stę że nia roz two ru ro bo cze go
i cza su eks po zy cji dla da ne go spek trum bio bój -
cze go. Sa mo wol ne skróce nie cza su de zyn fek cji
czy zmia na stę że nia po wo du je nie za cho wa nie
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Ryc. 1. Podstawowy schemat procedury higienicznej.
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peł ne go spek trum dzia ła nia pre pa ra tu. Nie wol no
sto so wać pre pa ra tów do de zyn fek cji po okre sie
przy dat no ści do uży cia, jak rów nież pre pa ra tów
do de zyn fek cji po wierzch ni za wie ra ją cych for mal -
de hyd (po sia da on dzia ła nie draż nią ce na skórę
i bło ny ślu zo we, mu ta gen ne, ra ko twór cze). Za -
wsze na le ży uży wać pre pa ra tów de zyn fek cyj nych
wy pro du ko wa nych zgo dnie z nor ma mi oraz
speł nia ją cy mi naj wyż sze stan dar dy. Pre pa ra ty de -
zyn fek cyj ne mo gą być uży wa ne pod wa run kiem,
że zo sta ły za re je stro wa ne i po sia da ją od po wie -
dnie po zwo le nie na obrót na te ry to rium Pol ski
pod ką tem wła ści we go ich za sto so wa nia, które
zo sta ło za de kla ro wa ne przez pro du cen ta pod -
czas pro ce su re je stra cji[3-5,8,10]. 

Do de zyn fek cji ma łych po wierzch ni, np. fo te -
li, łóżek za bie go wych, krze seł kom for to we są
pre pa ra ty w po sta ci pian ki lub chu ste czek jed no -
ra zo wych na są czo nych od po wie dnim pre pa ra -
tem. Sto so wa nie pre pa ra tów de zyn fek cyj nych
w po sta ci spry ski wa czy po win no być ogra ni czo ne
wy łącz nie do de zyn fek cji ma łych i trud no do stęp -
nych po wierzch ni, np. kół ka sto li ków za bie go -
wych. Do de zyn fek cji po wierzch ni zwła szcza de -
li kat nych, np. ze skóry na tu ral nej lub eko lo gicz nej,
na le ży sto so wać pre pa ra ty kom pa ty bil ne z da -
nym ma te ria łem. Wszy st kie po wierzch nie, rów -
nież te naj mniej sze, nie po win ny być lek ce wa żo -
ne i po mi ja ne w pro ce du rach hi gie nicz nych. Na -
le ży pa mię tać o czę stej de zyn fek cji i my ciu po -
wierzch ni czę sto do ty ka nych, np. kla mek, ba te rii
umy wal ko wej[3,4,8]. 

W ga bi ne tach me dy cy ny este tycz nej po win -
no być zor ga ni zo wa ne po mie szcze nie po rząd ko -
we lub miej sce słu żą ce do prze cho wy wa nia
sprzę tu sto so wa ne go do utrzy ma nia czy sto ści,
środ ków czy sto ści oraz pre pa ra tów my ją co-de -
zyn fek cyj nych i de zyn fek cyj nych, a tak że do przy -
go to wy wa nia roz two rów ro bo czych oraz my cia
i de zyn fek cji sprzę tu sto so wa ne go do utrzy ma nia
czy sto ści. Ni niej sze po mie szcze nie wy po sa ża się
w za mon to wa ny na wy so ko ści 0,5 m od podło gi
zlew z ba te rią i do zow nik ze środ kiem de zyn fek -
cyj nym.  Po za koń cze niu prac po rząd ko wych
sprzęt uży wa ny do my cia na le ży do pro wa dzić do
czy sto ści, wy su szyć i umie ścić w wy dzie lo nym
po mie szcze niu lub miej scu[1].

Odręb ny pro blem mo gą sta no wić sta wo no -
gi, czy li mu chy, mo ty le, chrzą szcze, mrów ki czy
pa ją ki, bę dą ce wszech o bec nym ele men tem
wszy st kich śro do wisk, rów nież w la tu ją ce przy -
pad ko wo do pla cówek lecz ni czych. Ich du ża róż -
no rod ność, zmien ność oraz przy sto so wa nie,
przy za kła da nej szko dli wo ści mo że ge ne ro wać
istot ne skut ki, zwła szcza w skraj nych przy pad kach
za sie dle nia ga bi ne tu przez ka ra cza ny, ry bi ki czy
mrów ki fa ra o na. Bio rąc pod uwa gę ob ni żo ną od -
por ność na za ka że nia cho re go czy tyl ko ze stre so -
wa ne go czło wie ka, w śro do wi sku pla ców ki lecz -
ni czej nie moż na po mi nąć fak tu szko dli wo ści sta -
wo no gów po le ga ją cej na ujem nym od dzia ły wa -
niu na układ ner wo wy i obrzy dze niu spo wo do -
wa nym ich nie przy jem nym za pa chem, wy glą -
dem, szyb kim prze mie szcza niem się, pro wa dząc
do za cho wań fo bicz nych, a na wet klep to pa ra zy -
to zy, czy li złu dze nia wy stę po wa nia szko dni ków.
Udo wo dnio ne jest, że np. ka ra cza ny wy twa rza ją
sil ne aler ge ny, które mo gą być bez po śre dnią
przy czy ną re ak cji aler gicz nych. Od po wie dzią na
py ta nie: czy obe cność owa dów i pa ją ków w ga -
bi ne cie me dy cy ny este tycz nej mo że mieć istot ny
wpływ na efek ty le cze nia, mo gą być wy ni ki pro -
wa dzo nych w 2014 ro ku ba dań czy sto ści mi kro -
bio lo gicz nej, po zy ska nych w wy ty po wa nych pla -
ców kach lecz ni czych wo je wódz twa ślą skie go,
osob ni ków Ar th ro po da (sta wo no gów). Po sie wy
ja ło we sta no wi ły je dy nie 9% z wszy st kich 166
prób Ar th ro po da po bra nych z pla cówek bio rą -
cych udział w ba da niu. Stwier dzo no, że do mi nu -
ją En te ro bac te ria ce ae (34,15%) oraz la secz ki sa -
pro fi tycz ne Gram-do dat nie (30,73%). Zwra ca
uwa gę ilość gron kow ców i in nych ziar nia ków
Gram-do dat nich (22,93%) [ba da nia w trak cie re -
a li za cji – nie pu bli ko wa ne]. Za tem sto so wa nie de -
tek to rów obe cno ści sta wo no gów wy da je się ko -
niecz nym ele men tem hi gie ny pla ców ki me dy cy -
ny este tycz nej oraz obiek tów sek to ra „be au ty”.

Kon se kwent nie re a li zo wa ny pro gram hi gie ny
po przez m.in. do bór wła ści wych środ ków my ją -
cych i de zyn fek cyj nych oraz sy ste ma tycz ną kon tro -
lę pro ce sów de kon ta mi na cji za pew ni bez piecz ne
wy ko na nie usłu gi oraz wy e li mi nu je ry zy ko za ka że -
nia, za rów no klien tom pod da nym za bie gom, jak
i per so ne lo wi wy ko nu ją ce mu za bie gi[8]. 
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