Ocena realizacji wymogów w zakresie stosowania leków cytostatycznych
Informacje wstępne

1.

Liczba osób pracujących w kontakcie z lekami cytostatycznymi:
ogółem
kobiet ogółem i do 45 roku życia
mężczyzn

2.

Cytostatyki stosowane w kontrolowanej jednostce:

3.

Rodzaj wykonywanego zabiegu (metoda podania leku cytostatycznego)

4.

Ilość w/w cytostatyków stosowanych w zabiegach

Lp.

1.

2.

3.
4.
5.

Pytanie

Czy czynności związane z przygotowaniem leków cytostatycznych wykonywane są w
wydzielonym pomieszczeniu?
a) posiadającym wentylację mechaniczną zapewniającą 10-krotną wymianą powietrza
oraz digestorium (dotyczy zakładów istniejących przed 7 października 2000 r.)
b) wyposażonym w lożę laminarną (dotyczy zakładów pracy uruchomionych po/oraz w
dniu 7 października 2000 r.)
Czy pomieszczenie, w którym przygotowuje się leki cytostatyczne, jest prawidłowo
usytuowane, tzn.
- nie znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie pomieszczeń służących do
przechowywania środków spożywczych oraz przyrządzania i spożywania posiłków?
- nie znajduje się przy ciągach komunikacyjnych służących do ruchu pacjentów i
odwiedzających?
Czy przy przygotowaniu leków stosuje się środki ochrony indywidualnej (rękawiczki,
fartuchy, okulary, czepki, maski)?
Czy sprzęt medyczny jest jednorazowego użytku
(w przypadku, gdy nie jest możliwe jego odkażanie)?
Czy odzież ochronna pracowników jest jednorazowego użytku?

6 . Czy w pomieszczeniu, w którym przygotowuje się leki cytostatyczne jest wydzielone
miejsce na środki ochrony indywidualnej przeznaczone do zniszczenia (rękawiczki,
fartuchy, czepki, maski)?
7. Czy w pomieszczeniu jest wydzielone miejsce na środki ochrony indywidualnej
przeznaczone do oczyszczenia (okulary)?
8. Czy pracodawca przestrzega zakazu pracy z lekami cytostatycznymi kobietom w ciąży i
okresie karmienia piersią?
9. Czy pracodawca przestrzega zakazu wykonywania przez pracowników pracujących
przy lekach cytostatycznych czynności, podczas których byłyby one narażone na
promieniowanie jonizujące?
10. Czy w pomieszczeniu przygotowania leków cytostatycznych znajduje się instrukcja
określająca zasady bezpiecznego wykonywania pracy podczas ich przygotowywania ?
11. Czy pościel i bielizna chorych przyjmujących leki cytostatyczne jest zmieniana
codziennie?
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1)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 19 czerwca 1996 r. w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy przy przygotowywaniu, podawaniu i przechowywaniu leków cytostatycznych w zakładach opieki
zdrowotnej (Dz. U. z 1996 r., Nr 80, poz. 376 z późn. zm.).

2)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 sierpnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy przy przygotowywaniu, podawaniu i przechowywaniu leków cytostatycznych
w zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2000 r., Nr 79, poz. 897).

