
Směrnice 2010/32/EU o prevenci bodných poranění 
4. Evropský Biosafety Summit, 2/12/2013, Varšava 

Obsah Směrnice 32: 

 Hodnocení rizik poranění a nákazy 

 Prevence poranění (včetně volby bezpečných pomůcek) 
 Vzdělávání, školení zdravotníků 

 Zvyšování povědomí zdravotníků o tomto problému (piktogramy, letáčky,..) 
 Hlášení poranění 
 Reakce na poranění a následná opatření 
 Sankce za neplnění směrnice 

Povinnost směrnici implementovat a dosáhnout dobrých výsledků pomocí správné 
transpozice. Bezpečné pracovní prostředí pro všechny pracovníky. Pracovník má právo být 
chráněn před poraněním ostrým předmětem. Zaměstnanci mohou nahlásit zaměstnavatele, 
který podle jejich názoru nezabezpečí ochranu před poraněním ostrým předmětem. 

Velmi dobře je směrnice implementována v SRN a Holandsku. 5 států tuto povinnost 
nesplnilo v řádném termínu a nyní dodatečně dodává svá stanoviska. 

Dotazník EFN zjišťující situaci z pohledu zdravotníků v přímé péči. (7000 respondentů 
z celé EU, výsledky za ČR snad budou k dispozici) 

 Směrnice má pozitivní dopad do praxe, praktikuje se kultura neobviňování při hlášení 
bodných poranění, 80% respondentů má k dispozici kontejnery na likvidaci ostrých 
předmětů. 

Nicméně:  

 60% respondentů udalo, že nedochází k hodnocení rizik, 
 25% respondentů nemá zakázané vracení krytek na použitou jehlu. 
 64% respondentů by chtělo víc osvěty (vytvořit specifické kurzy CŽV za využití zdrojů ze 

sociálních fondů?) 
 55% respondentů nemá k dispozici speciálně školeného kolegu, který by se tímto 

tématem zabýval na pracovišti a dokázal poradit ostatním - „referenční sestry“ 
 58% respondentů nemá možnost ovlivnit výběr pomůcek, kupují se levné, nekvalitní 

pomůcky, které zdravotníky nechrání 
 76% dodavatelů neposkytuje zdravotníkům školení. 
 v dlouhodobé a komunitní péči se tomuto problému nevěnuje dostatečná pozornost 
 41% respondentů utrpělo bodné poranění. 

Tento dotazník bude zopakován, aby se posoudilo plnění směrnice s větším časovým 
odstupem. 

Aby mohli zaměstnanci dobře pracovat, musí být zdraví! Problém je často v nevhodné 
organizaci práce, ne v samotném zdravotníkovi. Management zařízení by měl analyzovat 
nahlášená poranění a přijmout opatření, aby se zabránilo opakovanému poranění 

Evropská komise hodnotí transpozici směrnice do práva ČR jako adekvátní (články 10 a 11 
týkající se vzdělávání zdravotníků, školení a zvyšování povědomí, a články 15 a 16 o 
následných opatřeních). Definice, hodnocení rizik a preventivní a protektivní opatření jsou 
přítomna do určité míry. Hlášení bodných poranění a sankce za nedodržování nejsou 
zmíněny v českém právu. (viz publikace EBN). 


