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Процена на ризик и повреди од убод со игла

Вовед

Здравјето на работниците, особено на оние во секторите здравство и
благосостојба е на ризик од изложеност на патогени преносливи преку крв
при работата, често преку повреда која ја претрпел работникот. Ваквите
повреди се загрижувачки бидејќи можат да предизвикаат работникот да
биде заразен со патогени преносливи преку крв (вируси, бактерии, габи и
други микроорганизми12). Вирусот на хумана имунодефициенција (ХИВ) и
хепатит Б (ХБВ) или Ц (ХЦВ) се најчестите ризици3, меѓутоа постојат повеќе
од 20 болести преносливи преку крв коишто можат да бидат пренесени.

Работниците се изложени на ризикот да бидат инфицирани преку контакт со
заразена крв или други телесни течности кои биле во контакт со рани или
слузни мембрани. Ваквите контакти може да бидат резултат на:

• Убод од игла или друг „остар“ предмет
• Заразување од скината кожа со крв
• Голтање на крв од друго лице, на пример, по давање прва помош од
уста на уста
• Контаминација на местото каде лицето има отворена рана и облека

која е потопена во крв
• Гризање (каде кожата е скината). 4

Поради тоа што најпознатата форма на ваков контакт е удобна рана од
шприц, овие несреќи многу често се нарекуваат повреди предизвикани од
„убод со игла“ или со „остар предмет“.

Покрај ваквите повреди, може да се случи инфекција преку прскање на крв
до слузната мембрана (на пример, очите или устата). Ова може да се случи
за време на задачите на чистење, како на пример чистење на
контаминирана област под висок притисок.

Не се само медицинските професионалци изложени на ризик. Иако сестрите,
кои работат во акутни медицински услови се идентификувани како лица кои
се изложени на најголем ризик, сепак, многу други работници се изложени
на овие болести. На пример, работниците кои чистат јавни површини (на
пример, возови или јавни паркови) може да дојдат во допир со материјал кој
е контаминиран со телесни течности, како на пример игли што се користени
од интравенозни корисници на дрога.

Други идентификувани области каде работниците може да се изложени на
ризик се:

• Затвор и служби за условно ослободување
• Полиција и служби за безбедност
• Царински служби
• Социјални работници и млади работници
• Погребна индустрија
• Индустријата за ставање пирсови на тело/цртање
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• Отстранување отпад и
• Градежна индустрија/рушење.5

Многу е тешко да се оцени нивото на ризикот на инфекцијата за
работниците затоа што нема доволно извештаи за повреди нанесени од убод
со игла, а мерките за надгледување на здравството може да не се соодветни.
Светската здравствена организација проценува дека околу 3 милиони од 35-
те милиони здравствени работници ширум светот секоја година6 се изложени
на патогени преносливи преку крв.

Ризикот по изложеноста на инфицирана крв се проценува на:
• Хепатит Б (ризик ~30%)
• Хепатит Ц (ризик ~10%)
• ХИВ (ризик ~3%)

Спречување на повреди – европски пристап
Во рамките на ЕУ постои општ превентивен пристап до професионалната
безбедност и здравје. Овој пристап се содржи во ”Рамковната“ директива
(89/391/ЕЗ8) и во поврзани директиви, и истиот ги содржи „општите начела
на превенција“ на ризиците за работниците:

• Избегнување ризици
• Оценување на останатите ризици
• Спротивставување на ризиците во нивниот извор
• Адаптација на работата на индивидуално ниво
• Адаптација кон техничкиот напредок
• Замена на опасните со неопасни или помалку опасни материи
• Развој на севкупна превентивна политика
• Предност на колективните мерки над индивидуалните методи
• Инструкции за работниците

Рамковната директива се транспонира во националното законодавство.
Земјите-членки имаат право да воведат построги одредби со цел заштита на
своите работници (ве молиме проверете го посебното законодавство во
вашата земја).

Исто така, во земјите-членки се транспонира директивата за биолошките
агенси (2000/54/ЕЗ), која дава специфични информации за оценувањето,
превенцијата и контролата на ризиците од биолошките агенси.9

Процена на ризик

Што претставува процената на ризикот?

Процената на ризикот е процес на проценување на ризикот по безбедноста и
здравјето на работниците од опасности на работното место. Тоа претставува
систематско испитување на сите аспекти од работата, кое вклучува:
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• што е она што може да предизвика повреда или штета
• дали опасностите може да бидат елиминирани, и доколку е така,
• кои превентивни или заштитни мерки постојат, или треба да

постојат на лице место за да се контролираат ризиците10

Работодавците имаат општа обврска да ја обезбедат безбедноста и здравјето
на работниците во секој аспект поврзан со работата и да ја извршат
процедурата на процена на ризик. Рамковната директива на ЕУ ја потенцира
клучната улога која ја игра процената на ризикот и поставува основни
одредби што мора да се следат од секој работодавач. Земјите-членки имаат
право да воведат построги одредби со цел заштита на своите работници (ве
молиме проверете го посебното законодавство во вашата земја).

Зошто да спроведуваме постапка на проценување на ризик?
Проценувањето на ризикот претставува основа за успешно управување со
безбедноста и здравјето и игра клучна улога во намалувањето на несреќите
на работното место и професионалните болести. Доколку се спроведе на
добар начин, може да ги подобри безбедноста и здравјето на работното
место – и општо, деловните обврски.

Како да се процени ризикот
Водечките начела што треба да се земат предвид во текот на процесот на
процена на ризикотî може да бидат поделени на неколку серии од чекори.

Чекор 1- Идентификација на опасностите и на оние кои се изложени
на ризик
Барајќи ги на работното место оние работи коишто имаат потенцијал да
предизвикаат штета и идентификување на работниците што може да бидат
изложени на опасност.

Работници кои може да бидат изложени на голем ризик:
• Работници со инвалидитет
• Работници мигранти
• Млади и стари работници
• Трудни жени и мајки доилки
• Необучен или неискусен персонал
• Работници ангажирани во процесот на одржување
• Имунокомпромитирани работници
• Работници со влошено здравје, како на пример работници со
бронхитис
• Работници кои користат лекови што можат да ја зголемат нивната
ранливост во однос на штета

Чекор 2 – Оценување и давање предност на ризиците
Оценување на постоечките ризици (нивната строгост, можност за појава

î Без разлика дали процесот на процена на ризикот во вашата земја е поделен на неколку или
на повеќе чекори, дури и ако некои од петте чекори се различни, водечкиот принцип треба
да виде ист.
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итн.) и нивно подредување според важноста. Од суштинско значење е да се
даде предност на која било работа направена за елиминирање или за
превенција на ризиците.
Чекор 3- Донесување одлука за превентивни дејствија
Идентификација на соодветните мерки со цел елиминација или контрола на
ризиците.

Чекор 4- Преземање дејствија
Ставање на превентивните и заштитните мерки на лице место со помош на
план за давање предност (најверојатно сите проблеми не може да се решат
веднаш) и специфицирање на тоа кој што работи и кога, тогаш кога треба да
се заврши некоја задача, а средствата да бидат распределени со цел
спроведување на мерките.

Чекор 5 - Набљудување и преглед
Процената треба да биде прегледана на редовни интервали со цел да се
осигури дека истата е ажурирана. Мора да се изврши преглед секогаш кога
се случува значајна промена во организацијата или како резултат на
наодите од одредена несреќа или истражување за случај каде „за малку“
немало несреќа.

Вклученост на работниците и другите вработени во процесот на
процена на ризикот
Процената на ризикот не треба да се спроведува во изолација од страна на
работодавачот или претставниците на работодавците. Тие треба да ги
вклучат и вработените или нивните претставници. Работниците треба да
бидат консултирани како дел од самиот процес на процена и треба да им се
дадат информациите за кои било одлуки што се донесени, како и за
превентивните мерки што треба да се преземат.

Работниците и/или нивните претставници треба да имаат право/должност:
• да бидат консултирани во однос на договорите за организација на

процесот на процена на ризикот и за назначување на лицата кои
ќе ја преземат оваа задача;

• да учествуваат во процената на ризикот;
• да ги известат своите надзорници или работодавци за воочените

ризици;
• да пријават промени во работното место;
• да бидат информирани за ризиците по нивната безбедност и здравје и

за мерките кои се потребни за елиминирање или за намалување на
овие ризици;

• да му кажат на работодавачот да преземе соодветни мерки и да
поднесе предлози со цел минимизирање на опасностите или
отстранување на опасноста во изворот;

• да соработуваат со цел да му овозможат на работодавачот
да осигури безбедна работна средина;

• да бидат консултирани од страна на работодавачот при
изготвување на извештаите од процените.
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При извршување на процени на ризик секогаш на работното место земајте го
предвид можното присуство на вработените лица од други деловни единици
(на пример, чистачи, лица од обезбедувањето, лица од секторот за
одржување) или други надворешни лица (на пример, клиенти, посетители,
случајни минувачи). Тие треба да се земат предвид како лица кои се
изложени на ризик, меѓутоа треба да се посвети внимание и на фактот дали
нивното присуство може да претстави нови ризици на работното место.

Онаму каде вработените лица од различни претпријатија работат на исто
работно место, лицата кои вршат процена од секој работодавач може ќе
имаат потреба да споделат информации за ризиците и за мерките кои се
потребни за справување со овие ризици.

Проценување на ризик и убоди од игли

Кога се разгледуваат ризиците од убоди со игла од суштинско значење е да
се идентификуваат работниците кои се повредени. Сестрите и другиот
медицински персонал може да бидат изложени на највисок ризик, меѓутоа,
чистачите, работниците во перална и другите лица како на пример
техничарите во лабораториите и студентите може исто така да се изложени
на ризик. Прашајте ги сите работници дали наишле на нешто „остро“ за
време на работата.

Земете ги предвид сите места, ситуации, задачи и опрема кои може да
резултираат со пренос на патогени преку крв. Иако сестрите, кои користат
шприцови во акутни медицински ситуации се изложени на највисок ризик,
не заборавајте на сите други можни ситуации, како на пример остри
предмети да се најдат во нечистите алишта за перење и со тоа да го
изложите на ризик лицето кое работи во пералната или надворешниот
изведувач.

Бидејќи елиминирањето на ризикот од пренос на патогени преносливи преку
крв преку убоди со игла е многу тешко, особено во здравствените
институции, сепак постојат многу мерки кои можат значително да го намалат
овој ризик. Овие мерки прво треба да ги земат предвид колективните
средства за превенција, на пример, набавка на шприцови со игли кои се
вовлекуваат. Опремата за лична заштита (на пример, ракавици) е последно
прибежиште кога веќе ризикот не може соодветно да се контролира преку
други средства. Имунизацијата за вирусот хепатит Б е една опција11, меѓутоа
истата не го спречува пренесувањето на патогени преку крв.

Сите средства треба да бидат поддржани со обезбедување информации и
обука, и треба да се одржат консултации со лицата кои ќе треба да користат
заштитни мерки.

Кога се претставуваат нови мерки, проверете да не се создаваат нови
опасности. Бидете на јасно кој каква функција има, и како и кога ја
извршува и обезбедете ја достапноста на потребните средства. Многу често,
најефективен е широк опсег од мерки (на пример, мерки за работното место,
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работната организација, работната опрема, обука).

Работодавачот, исто така, треба да има план за акција доколку се случи
повреда од убод со игла. Преку ова треба да се обрне фокусот на
благосостојбата на повредениот работник преку медицинска грижа и
советување, меѓутоа исто така треба да се поттикне прегледувањето на
превентивните мерки со цел да се научи нешто од овој настан. Не треба да
постои „култура на преземање вина“.

Мерките, кои може да се земат предвид, вклучуваат:
• Набавка на побезбедна медицинска опрема, како на пример

шприцови со игли кои се вовлекуваат
• Подобра контрола на медицинскиот отпад
• Подобрени работни услови, како на пример осветлување
• Подобрување на работната организација – на пример преголем

замор (од долготрајни смени на работа) кој може да биде обичен
фактор за штетата нанесена на работникот и подобрување на
надгледувањето со цел да се обезбеди усогласеност со системите за
работа.

• Опрема за лична заштита
• Имунизација за вирусот хепатит Б
• Безбедни системи за работа (без повторно ставање капак на иглите)
• Безбедно ослободување од остар и друг клинички отпад
• Обука и информации

Превентивни мерки

Основните мерки за заштита на работниците од патогени преносливи преку
крв вклучуваат:

• миење раце по секој контакт со пациент и по контакт со крв или
телесни течности.

• соодветна ППЕ (опрема за лична заштита)
• секогаш кога се работи со крв или телесни течности треба да се

носат ракавици за една употреба.
• во случаи кога има прскање на крв или телесни течности треба да

се носат пластични престилки/непропустливи наметки за една
употреба.

• треба да се носи заштита на очи (визири, заштитни очила, очила)
секогаш кога крв, телесни течности или летачки и заразени
остатоци/ткива може да се распрскаат по лицето.

• покривање на кои било исекотини или абразии со водоотпорни
лепенки.

• неодложно и безбедно складирање на остри предмети во
соодветни корпи за отпадоци кои се отпорни на убод од остри
предмети.

• да не се преполнуваат садовите за остри предмети и
• никогаш да не се ставаат иглите12 во капачето за повторна употреба

Во случај кога има инцидент со повреда/контаминација со остар предмет:
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• Да се поттикне искрвувањето од раната
• Да се измие раната со сапун и со топла вода (немојте да стругате)
• Покријте ја раната со нешто (измијте ги кожата, очите или устата со

многу вода)
• Осигурете се дека остриот предмет на безбеден начин е отстранет

во сад за собирање на остри предмети, т.е. со користење на метод
без допирање на истиот

• Пријавете го инцидентот на директниот надзорник и појдете со
некого во посета на лекар13,14

Може да се преземат дополнителни дејствија, во зависност од изворот на
иглата/остриот предмет, степенот на изложеност и дали има какво било
познавање за изворот - пациент/клиент15. Ако е веројатно дека имало
пренос, тогаш може да бидете третирани или набљудувани зависно вашиот
медицински статус и статусот на изворот16.

Анализа на случај

Една голема болница во Германија има помеѓу 0,41 и 0,98 повреди од убоди
со игла по работник на ден, меѓутоа, бидете сигурни дека бројот е уште
поголем земајќи ги предвид непријавените случаи. Беа преземени три
пристапа со цел да се намали инцидентноста во анализата на овој случај од
две години:

• Г1 – Употреба на конвенционални игли/шприцови
• Г2 – Советување и обука
• Г3 – Употреба на безбедносни инструменти + обука

Се дојде до заклучок дека во анализите Г1 и Г2 имаше мала значителна
промена во стапките на инцидентност, додека пак, во Г3, стапката на
инцидентност –паднала на околу 3,6%, од кои сите инциденти вклучуваат
конвенционална опрема.

Анализата донесе заклучок дека само обуката и информациите не се
доволни; Потребни се технички подобрувања и обука/образование.

Безбедносната опрема треба да биде лесна за употреба и да биде активна, и
треба да се обезбедат садови за безбедно отстранување. Ова треба да биде
поддржано од почетна и освежувачка обука, каде набљудувањето и
запишувањето на несреќите ја обезбедуваат одржливоста на мерките.
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