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Postępowanie z bielizną i odpadami
w gabinetach medycyny estetycznej
oraz obiektach sektora „beauty”

Mi kro or ga ni zmy cho ro bo twór cze sta no wią za gro że nie we wszy st kich
pla ców kach me dycz nych, nie za leż nie od wiel ko ści oraz pro fi lu świad czo -
nych usług. Ze wzglę du na du żą ro ta cję lu dzi i wy ko ny wa nie róż no rod -
nych za bie gów z na ru sze niem cią gło ści tka nek ludz kich, ist nie je ry zy ko
za ka że nia mi kro or ga ni zma mi cho ro bo twór czy mi, na które na ra że ni są
za rów no klien ci, jak i per so nel.

Czyn ni ka mi ma ją cy mi wpływ na sze ro ko
po ję te bez pie czeń stwo sa ni tar ne w ga bi ne -
tach me dy cy ny este tycz nej oraz obiek tach
sek to ra „be au ty” są: pra wi dło we po stę po wa -
nie ze sto so wa ną w nich bie li zną oraz wy twa -
rza ny mi od pa da mi. Wła ści wy sche mat po stę -
po wa nia w przedmio to wym za kre sie ma
istot ne zna cze nie dla za bez pie cze nia klien tów
i per so ne lu przed roz prze strze nia niem się za -
ka żeń[5,8].

Po stę po wa nie z bie li zną

W oma wia nej gru pie obiek tów, tak jak
i wszę dzie, gdzie ma my do czy nie nia z pro -
ce du rą po stę po wa nia z bie li zną, po win na zo -
stać za cho wa na za sa da roz dzia łu bie li zny czy -
stej od bie li zny brud nej i od pa dów. Bie li zna
czy sta po win na być pra wi dło wo za bez pie -
czo na przed wtór nym za nie czy szcze niem,
jak rów nież bie li zna brud na po win na być
odręb nie skła do wa na i pra wi dło wo prze cho -

wy wa na do cza su prze ka za nia jej do sto sow -
nej pral ni. Zgo dnie z wy mo ga mi roz po rzą -
dze nia Mi ni stra Zdro wia z dnia 26.06.2012 r.
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) w po -
mie szcze niach podmio tów wy ko nu ją cych
dzia łal ność lecz ni czą wy dzie la się: co naj mniej
jed no po mie szcze nie lub miej sce do skła do -
wa nia bie li zny czy stej, co naj mniej jed no po -
mie szcze nie lub miej sce do skła do wa nia bie -
li zny brud nej oraz co naj mniej jed no po mie -
szcze nie lub miej sce do cza so we go ma ga zy -
no wa nia od pa dów do mo men tu prze ka za nia
ich fir mie po sia da ją cej od po wie dnie ze zwo le -
nie[2,5,8]. 

Przy świad cze niu usług na le ży uży wać
wy łącz nie czy stej bie li zny, za pas czy stej bie li -
zny jed no ra zo we go lub wie lo ra zo we go uży -
cia po wi nien być w za kła dzie w wy star cza ją -
cej ilo ści - sto sow nie do za kre su i licz by
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świad czo nych pro ce dur. Pra cow ni cy po win -
ni no sić czy stą odzież ro bo czą lub ochron ną.
Czy stą bie li znę jed no ra zo we go lub wie lo ra -
zo we go uży cia, odzież ro bo czą lub ochron -
ną prze cho wu je się w prze zna czo nych do te -
go ce lu za my ka nych sza fkach, od dziel nych
i od po wie dnio ozna ko wa nych lub w wy dzie -
lo nym po mie szcze niu prze zna czo nym wy -
łącz nie do te go ce lu. Odzież wierzch nią per -
so ne lu prze cho wu je się w szat ni dla pra cow -
ni ków, na to miast dla osób ko rzy sta ją cych
z usług rów nież po win na zo stać wy dzie lo na
szat nia i po cze kal nia. Obe cnie w więk szo ści
ga bi ne tów me dy cy ny este tycz nej sto su je się
bie li znę jed no ra zo we go uży cia. Ca ły spo sób
po stę po wa nia z wy ko rzy sta ną bie li zną jed no -
ra zo we go uży cia na le ży pod po rząd ko wać
za sa dom obo wią zu ją cym przy wy twa rza niu
w ga bi ne cie od pa dów me dycz nych. Bie li znę
jed no ra zo we go uży cia ska żo ną krwią lub wy -
dzie li na mi ustro jo wy mi na le ży bez wzglę dnie
trak to wać ja ko od pad me dycz ny nie bez -
piecz ny[1].

Brud ną bie li znę oraz brud ną odzież ro bo -
czą lub ochron ną prze cho wu je się w wy dzie -
lo nym po mie szcze niu lub miej scu po za ga bi -
ne ta mi, w prze zna czo nych do te go ce lu za -
mknię tych i od po wie dnio ozna ko wa nych po -
je mni kach. Po je mni ki z brud ną bie li zną oraz
odzie żą ro bo czą lub ochron ną po na peł nie niu
nie zwłocz nie usu wa się z za kła du. Na le ży za -
zna czyć, iż w ce lu wy e li mi no wa nia po ten cjal -
ne go za gro że nia epi de micz ne go bie li zna
brud na po win na być pra na w pral niach świad -
czą cych usłu gi podmio tom wy ko nu ją cym
dzia łal ność lecz ni czą i po sia da ją cych tzw. „ba -
rie rę hi gie nicz ną”. Pra nie brud nej bie li zny
i odzie ży ro bo czej lub ochron nej przez pra -
cow ni ków we wła snym za kre sie w do mach
pry wat nych jest nie do pu szczal ne[1,8]. 

Po stę po wa nie z od pa da mi

Za sa dy po stę po wa nia z od pa da mi, m.in.
ko mu nal ny mi oraz z od pa da mi po wsta ją cy mi

w związ ku z udzie la niem świad czeń zdro -
wot nych, w spo sób za pew nia ją cy ochro nę
ży cia i zdro wia lu dzi oraz ochro nę śro do wi -
ska, re gu lu je usta wa z dnia 14 gru dnia 2012 r.
o od pa dach (Dz.U. z 2013 r., poz. 21
z późn. zm.)[3,8].

Zgo dnie z za pi sa mi po wyż szej usta wy
pod po ję ciem od pa dów ko mu nal nych na le ży
ro zu mieć od pa dy po wsta ją ce w go spo dar -
stwach do mo wych, a tak że od pa dy nie za wie -
ra ją ce od pa dów nie bez piecz nych, po cho dzą -
ce od in nych wy twór ców od pa dów, które ze
wzglę du na swój cha rak ter lub skład są
podob ne do od pa dów po wsta ją cych w go -
spo dar stwach do mo wych. Od pa dy ko mu nal -
ne na le ży gro ma dzić w za my ka nych po je mni -
kach, za o pa trzo nych w wor ki fo lio we. Wor ki
z od pa da mi ko mu nal ny mi po na peł nie niu na -
le ży nie zwłocz nie usu nąć z za kła du. Po je mni -
ki/zbior cze kon te ne ry na od pa dy ko mu nal ne
po win ny być w do brym sta nie sa ni tar no-po -
rząd ko wym i sa ni tar no-hi gie nicz nym. Wy -
twór ca od pa dów ko mu nal nych po wi nien
prze wi dzieć po za za kła dem miej sce na po je -
mni ki słu żą ce do cza so we go gro ma dze nia od -
pa dów sta łych, z uwzglę dnie niem moż li wo ści
ich se gre ga cji. Kon te ner zbior czy słu żą cy do
gro ma dze nia od pa dów ko mu nal nych po -
wsta ją cych w za kła dzie po wi nien być szczel ny
i za my ka ny. Na odbiór od pa dów ko mu nal -
nych podmiot mu si mieć pod pi sa ną umo wę
lub po sia dać in ny do ku ment po twier dza ją cy
wy wóz nie czy sto ści sta łych przez fir mę po sia -
da ją cą wy ma ga ne ze zwo le nie[1,3,8].

Od pa da mi me dycz ny mi, w myśl ww.
usta wy, są od pa dy po wsta ją ce w związ ku
z udzie la niem świad czeń zdro wot nych oraz
pro wa dze niem ba dań i do świad czeń na u ko -
wych w za kre sie me dy cy ny[3]. Przez świad -
cze nie zdro wot ne, w myśl usta wy z dnia 15
kwiet nia 2011 r. o dzia łal no ści lecz ni czej
(Dz.U. z 2013 r., poz. 217 z późn. zm.), ro -
zu mie się dzia ła nie słu żą ce za cho wa niu, ra to -
wa niu, przy wra ca niu lub po pra wie zdro wia
oraz in ne dzia ła nie me dycz ne wy ni ka ją ce
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z pro ce su le cze nia lub prze pi sów odręb nych
re gu lu ją cych za sa dy ich wy ko ny wa nia[4]. Ni -
niej sze od pa dy wy ma ga ją odi zo lo wa nia od
oto cze nia już w miej scu ich po wsta wa nia, spe -
cjal nych me tod ma ga zy no wa nia, trans por tu,
usu wa nia i unie szko dli wia nia. Od pa dy w za leż -
no ści od źródła ich po wsta wa nia podzie lo no
na 20 grup. Od pa dy me dycz ne za kla sy fi ko wa -
no do pod gru py 18 01 (od pa dy z dia gno zo -
wa nia, le cze nia i pro fi lak ty ki me dycz nej). Zgo -
dnie z roz po rzą dze niem Mi ni stra Śro do wi ska
z dnia 9 gru dnia 2014 r. w spra wie ka ta lo gu od -
pa dów (Dz.U. z 2014 r., poz. 1923) do od pa -
dów me dycz nych za li cza się m.in.:
• na rzę dzia chi rur gicz ne i za bie go we i ich

re szt ki (z wy łą cze niem 18 01 03) – kod
18 01 01,

• czę ści cia ła i orga ny oraz po je mni ki na
krew i kon ser wan ty słu żą ce do jej prze -
cho wy wa nia (z wy łą cze niem 18 01 03) –
kod 18 01 02*,

• in ne od pa dy, które za wie ra ją ży we drob -
no u stro je cho ro bo twór cze lub ich to ksy -
ny oraz in ne for my zdol ne do prze nie sie -
nia ma te ria łu ge ne tycz ne go, o których
wia do mo lub co do których ist nie ją wia -
ry god ne pod sta wy do są dze nia, że wy -
wo łu ją cho ro by u lu dzi i zwie rząt (np. za -
in fe ko wa ne pie lu cho majt ki, pod pa ski,
pod kła dy), z wy łą cze niem 18 01 80 i 18
01 82 – kod 18 01 03*,

• in ne od pa dy niż wy mie nio ne w 18 01 03
(np. opa trun ki z ma te ria łu lub gi psu, po -
ściel, ubra nia jed no ra zo we, pie lu chy) –
kod 18 01 04,

• che mi ka lia, w tym od czyn ni ki che micz ne,
za wie ra ją ce sub stan cje nie bez piecz ne –
kod 18 01 06*,

• che mi ka lia, w tym od czyn ni ki che micz ne,
in ne niż wy mie nio ne w 18 01 06 – kod
18 01 07,

• le ki cy to to ksycz ne i cy to sta tycz ne – kod
18 01 08*,

• le ki in ne niż wy mie nio ne w 18 01 08 –
kod 18 01 09[5,6,9].

Ozna ko wa nie in de ksem gór nym w po -
sta ci gwia zd ki „*” przy ko dzie od pa dów ozna -
cza, że da ny od pad jest od pa dem nie bez -
piecz nym. Za pra wi dło wą go spo dar kę od pa -
dów, w tym od pa dów me dycz nych, od po -
wia da wy twór ca, dla te go waż ne jest pra wi -
dło we za kwa li fi ko wa nie od pa du na po cząt ko -
wym eta pie, a więc już w mo men cie je go
wy two rze nia. Wła ści wa kwa li fi ka cja jest po -
trzeb na przy opra co wa niu za sad po stę po wa -
nia z od pa da mi me dycz ny mi, w tym spo rzą -
dze niu od po wie dnich pro ce dur oraz pod pi -
sa niu umo wy z odbior cą od pa dów me dycz -
nych, po sia da ją ce mu ze zwo le nie obej mu ją ce
trans port i unie szko dli wie nie od pa dów me -
dycz nych. Szcze góło wy spo sób po stę po wa -
nia z od pa da mi me dycz ny mi okre śla roz po -
rzą dze nie Mi ni stra Zdro wia z dnia 30.07.2010
r. w spra wie szcze góło we go spo so bu po stę -
po wa nia z od pa da mi me dycz ny mi (Dz.U. Nr
139, poz. 940). Wszy st kie czyn no ści zwią za -
ne z se gre ga cją, trans por tem i ma ga zy no wa -
niem od pa dów me dycz nych na le ży wy ko ny -
wać w odzie ży ochron nej (rę ka wicz ki, far -
tuch). Od pa dy me dycz ne, z wy jąt kiem od pa -
dów o ostrych koń cach i kra wę dziach, zbie ra
się do wor ków jed no ra zo we go uży cia z fo lii
po lie ty le no wej, nie prze zro czy stych, wy trzy -
ma łych, od por nych na dzia ła nie wil go ci
i środ ków che micz nych, z moż li wo ścią jed -
no krot ne go za mknię cia. Dla po szcze gól nych
ro dza jów (ko dów) od pa dów me dycz nych
zo sta ła okre ślo na od po wie dnia ko lo ry sty ka
wor ków, tj: 
• od pa dy me dycz ne o ko dzie 18 01 02*,

18 01 03* zbie ra się do wor ków ko lo ru
czer wo ne go,

• od pa dy me dycz ne o ko dach 18 01 06*,
18 01 08* zbie ra się do wor ków ko lo ru
żół te go,

• od pa dy me dycz ne o ko dach 18 01 01,
18 01 04, 18 01 07, 18 01 09 zbie ra się
do wor ków w ko lo rze in nym niż czer wo -
ny lub żół ty al bo do po je mni ków wie lo -
krot ne go uży cia. 
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Wor ki jed no ra zo we go uży cia umie szcza
się na ste la żach lub w sztyw nych po je mni -
kach w spo sób po zwa la ją cy na unik nię cie za -
ka że nia osób ma ją cych kon takt z wor kiem
lub po je mni kiem (np. ko sze pe da ło we).
Wiel kość wor ka po win na być do sto so wa na
do ste la żu bądź sztyw ne go po je mni ka. Od -
pa dy me dycz ne o ostrych koń cach i kra wę -
dziach zbie ra się w po je mni kach jed no ra zo -
we go uży cia, sztyw nych, od por nych na dzia -
ła nie wil go ci, me cha nicz nie od por nych na
prze kłu cie bądź prze cię cie. Za sa dę ozna cza -
nia ko lo ra mi po je mni ków po szcze gól nych
ro dza jów (ko dów) od pa dów me dycz nych
sto su je się od po wie dnio do ko lo ry sty ki wor -
ków. Po je mni ki lub wor ki na le ży za peł niać do
2/3 ich ob ję to ści w spo sób umoż li wia ją cy ich
bez piecz ne za mknię cie. Nie do pu szczal ne
jest otwie ra nie raz za mknię tych po je mni ków
lub wor ków jed no ra zo we go uży cia. Po je -
mni ki lub wor ki po win ny być wy mie nia ne tak
czę sto, jak po zwa la ją na to wa run ki prze cho -
wy wa nia oraz wła ści wo ści od pa dów me -
dycz nych w nich gro ma dzo nych, nie rza dziej
niż co 72 go dzi ny. W przy pad ku uszko dze nia
wor ka lub po je mni ka na le ży go w ca ło ści
umie ścić w in nym więk szym nie uszko dzo -
nym wor ku lub po je mni ku. Każ dy po je mnik
i każ dy wo rek z od pa da mi me dycz ny mi po -
wi nien po sia dać wi docz ne ozna ko wa nie
iden ty fi ku ją ce za wie ra ją ce: kod od pa dów
w nich prze cho wy wa nych, ad res za mie szka -
nia lub sie dzi bę wy twór cy od pa du, da tę za -
mknię cia. Da tę „za mknię cia” na le ży umie -
szczać do pie ro w mo men cie za mknię cia
wor ka lub po je mni ka. Oprócz ww. in for ma -
cji na le ży na wor ku lub po je mni ku umie ścić
da tę „otwar cia”, czy li roz po czę cia gro ma dze -
nia od pa dów me dycz nych, która po zwa la
okre ślić, jak dłu go na sta no wi sku pra cy znaj -
du je się po je mnik lub wo rek.

W przy pad ku wy twa rza nia nie wiel kiej ilo -
ści od pa dów me dycz nych do trans por tu we -
wnę trz ne go, zgo dnie z ww. roz po rzą dze -
niem Mi ni stra Zdro wia, moż na uży wać trans -

por to wych po je mni ków za my ka nych. Trans -
port we wnę trz ny od pa dów me dycz nych na -
le ży wy ko ny wać w spo sób unie moż li wia ją cy
uszko dze nie wor ka lub po je mni ka i na ra że nie
na bez po śre dni kon takt z ty mi od pa da mi.
Środ ki trans por tu we wnę trz ne go od pa dów
me dycz nych i po je mni ki wie lo krot ne go uży -
cia na le ży zde zyn fe ko wać i umyć po każ dym
uży ciu. W obiek tach, gdzie udzie la ne są
świad cze nia zdro wot ne, na le ży wy zna czyć
miej sce prze zna czo ne do de zyn fek cji, my cia
i prze cho wy wa nia we wnątrz za kła do wych
środ ków trans por tu we wnę trz ne go od pa -
dów me dycz nych i po je mni ków wie lo krot -
ne go uży cia. Miej sce ta kie po win no po sia dać:
ścia ny i podło gi wy ko na ne z ma te ria łów gład -
kich, ła two zmy wal nych i umoż li wia ją cych
de zyn fek cję, do stęp do wo dy bie żą cej
z moż li wo ścią jej od pro wa dza nia do ka na li za -
cji, moż li wość swo bod ne go wja zdu i wy ja zdu
środ ka trans por tu we wnę trz ne go od pa dów
me dycz nych oraz do stę pu pra cow ni ków ob -
słu gi[5,7,9].

Do pu szczal ne jest ma ga zy no wa nie od pa -
dów me dycz nych o ko dach 18 01 02*, 18
01 03*, 18 01 06*, 18 01 08* w odpowie -
dnio przy sto so wa nych do te go ce lu po mie -
szcze niach al bo sta cjo nar nych lub prze no -
śnych urzą dze niach chło dni czych, prze zna -
czo nych wy łącz nie do ma ga zy no wa nia od pa -
dów me dycz nych. Prze no śne urzą dze nie
chło dni cze jest prze zna czo ne do ma ga zy no -
wa nia nie wiel kiej ilo ści od pa dów, po win no
po sia dać wnę trze wy ko na ne z ma te ria łów
gład kich, ła two zmy wal nych i umoż li wia ją -
cych de zyn fek cję, być za bez pie czo ne przed
do stę pem owa dów, gry zo ni lub in nych zwie -
rząt oraz być za bez pie czo ne przed do stę -
pem osób nie u po waż nio nych. Ma ga zy no wa -
nie od pa dów me dycz nych o ko dzie 18 01
02* mo że odby wać się tyl ko w tem pe ra tu rze
do 10oC, a czas ich prze cho wy wa nia nie mo -
że prze kro czyć 72 godz. Ma ga zy no wa nie
od pa dów me dycz nych o ko dach 18 01 03*,
18 01 06*, 18 01 08* w tem pe ra turze od
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10oC do 18oC mo że odby wać się tak dłu go,
jak po zwa la ją na to ich wła ści wo ści, jed nak
nie dłu żej niż 72 godz., na to miast w tem pe -
ra tu rze do 10oC – nie dłu żej niż 30 dni. Na -
to miast od pa dy me dycz ne o ko dach 18 01
01, 18 01 04, 18 01 07, 18 01 09 mo gą być
ma ga zy no wa ne tak dłu go, jak po zwa la ją na to
ich wła ści wo ści, jed nak nie dłu żej niż 30 dni.
Nie do pu szczal ne jest prze peł nie nie prze no -
śne go urzą dze nia chło dni cze go. Do ku men -
tem po twier dza ją cym prze ka zy wa nie od pa -
dów me dycz nych z wła ści wą czę sto tli wo ścią
jest kar ta prze ka za nia od pa dów me dycz nych.
Po ma ga ona rów nież w pro wa dze niu ewi -
den cji wszy st kich od pa dów me dycz nych[5,7,9]. 

Roz po rzą dze nie Mi ni stra Zdro wia z dnia
30 lip ca 2010 r. w spra wie szcze góło we go
spo so bu po stę po wa nia z od pa da mi me dycz -
ny mi na kła da na podmio ty udzie la ją ce świad -
czeń zdro wot nych obo wią zek opra co wa nia
szcze góło wej pro ce du ry po stę po wa nia z od -
pa da mi me dycz ny mi na sta no wi skach pra cy,
gdzie wy twa rza się od pa dy me dycz ne. Pro -
ce du ra po win na obej mo wać po stę po wa nie
z od pa da mi me dycz ny mi od mo men tu ich
po wsta nia po przez spo sób gro ma dze nia,
trans port i ma ga zy no wa nie, aż do mo men tu
ich prze ka za nia fir mie po sia da ją cej sto sow ne
ze zwo le nie[7].

Za pre zen to wa ne w ar ty ku le za sa dy po -
stę po wa nia z bie li zną oraz od pa da mi ma ją za
za da nie zwięk sze nie świa do mo ści per so ne lu
oraz wy e li mi no wa nie za gro że nia epi de micz -

ne go. Re a li zo wa nie obo wią zu ją cych prze pi -
sów pra wa, jak i prze strze ga nie od po wie -
dnich pro ce dur przy czy ni się do ochro ny
klien ta oraz per so ne lu za tru dnio ne go w oma -
wia nej gru pie obiek tów przed ry zy kiem prze -
no sze nia się za ka żeń i cho rób za ka źnych[8,9].
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Artykuł prezentowany jest w ramach kampanii społecznej Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego 
Inspektora Sanitarnego „Mam świadomość, jak być zdrowym” adresowanej do podmiotów sektora „beauty”

województwa śląskiego. Właściciele i pracownicy zakładów, będą mogli uczestniczyć w organizowanych 
przez Państwową Inspekcję Sanitarną województwa śląskiego bezpłatnych szkoleniach, 

których harmonogram zamieszczony będzie na stronie internetowej Wojewódzkiej 
Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Katowicach 

www.wsse.katowice.pl.
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