Podstawy prawne do opracowania oceny ryzyka zawodowego

Art. 226 Ustawy z dnia 26.04.1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. Nr 21, poz. 94 z pó n. zm.)
– Pracodawca:
1) ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe zwi zane z wykonywan praca oraz
stosuje niezb dne rodki profilaktyczne zmniejszaj ce ryzyko,
2) informuje pracowników o ryzyku zawodowym, które wi

e si z wykonywan

prac , oraz o zasadach ochrony przed zagro eniami.

§ 39 ust. 1 rozporz dzenia MPiPS z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych
przepisów BHP (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r., Nr 169, poz. 1650) – Pracodawca
jest obowi zany ocenia

i dokumentowa

ryzyko zawodowe, wyst puj ce przy

okre lonych pracach, oraz stosowa niezb dne rodki profilaktyczne zmniejszaj ce
ryzyko.

Art. 6.1.6 Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o s
jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 125, poz. 1317) - S
do realizowania zada z zakresu: inicjowania dzia

bie medycyny pracy (tekst

ba medycyny pracy jest w

ciwa

pracodawców na rzecz ochrony

zdrowia pracowników i udzielania pomocy w ich realizacji, a w szczególno ci w zakresie:
-

informowania pracowników o zasadach zmniejszania ryzyka zawodowego.

Dyrektywa Rady z 12 czerwca 1989 r. o wprowadzeniu

rodków w celu

zwi kszenia bezpiecze stwa i poprawy zdrowia pracowników podczas pracy
89/391/EWG - wprowadza mi dzy innymi zasad odpowiedzialno ci pracodawcy za
zapewnienie bezpiecze stwa i ochrony zdrowia, zapobieganie ryzyku zawodowemu
oraz informowanie pracowników o zagro eniach.
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Normy i przepisy nie zawieraj
adnych sugestii, co do zalecanych metod
szacowania ryzyka w odniesieniu do zak adów pracy. W literaturze specjalistycznej
podkre la si wr cz, e dobór metody uzale niony jest od specyfiki pracy i dlatego
nale y dopracowa si w asnych, najodpowiedniejszych sposobów. Do oceny ryzyka
zastosowano zatem norm :
PN – N – 18001-2:2000-4 – Systemy zarz dzania bezpiecze stwem i higien pracy
PN – 80 / Z – 08052 – Ochrona pracy – Niebezpieczne i szkodliwe czynniki
wyst puj ce w procesie pracy – Klasyfikacja
Metoda SCORE RISK
Tabela wg Lehmanna
Publikacje ksi kowe ODiDK – Gda sk, CIOP – W-wa, Europex - Kraków
Czasopismo: Atest Ochrona Pracy, Bezpiecze stwo Pracy, Przyjaciel przy pracy
Broszura: Ocena ryzyka zawodowego w pi ciu krokach CIOP – W-wa
Sugestie dyrektora jak i informacje uzyskane od pracowników podczas szkole
– konsultacja pracownicza
Zagro enie – stan rodowiska pracy mog cy spowodowa wypadek lub chorob .
Nara enie – ekspozycja, podleganie oddzia ywaniu czynników niebezpiecznych,
szkodliwych lub uci liwych zwi zanych z wykonywaniem pracy.
Ryzyko – kombinacja cz sto ci lub prawdopodobie stwa wyst pienia okre lonego
zdarzenia wywo uj cego zagro enie i konsekwencji zwi zanych z tym zdarzeniem.
Ryzyko zawodowe – prawdopodobie stwo wyst pienia niepo danych zdarze
zwi zanych z wykonywana praca powoduj cych straty, w szczególno ci wyst pienia
u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych, w wyniku zagro
zawodowych wyst puj cych w rodowisku pracy lub sposobu wykonywania pracy.
Ocena ryzyka – proces analizowania i wyznaczenia dopuszczalno ci ryzyka.
Niebezpieczny czynnik – czynnik, którego oddzia ywanie mo e prowadzi do urazu
lub innego istotnego natychmiastowego pogorszenia stanu zdrowia b
zej cia
miertelnego.
Szkodliwy czynnik – czynnik, którego oddzia ywanie mo e prowadzi do
pogorszenia stanu cz owieka.
Uci liwy czynnik – czynnik nie stanowi cy zagro enia dla ycia czy zdrowia
cz owieka, lecz utrudniaj cy prace lub przyczyniaj cy si w inny istotny sposób do
obni enia jego zdolno ci do wykonywania pracy lub prowadzenia innej dzia alno ci
wp ywaj cy na zmniejszenie wydajno ci
Wydatek energetyczny - wska nik
anga uj cego du e grupy mi niowe.

intensywno ci

wysi ku

dynamicznego,
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Ryzyko zwi zane z wyst powaniem zagro enia jest wyznaczane na podstawie
dwóch elementów:
-

prawdopodobie stwa wyst pienia urazu cia a, utraty zdrowia lub innych strat,

-

ci

ko ci mo liwego urazu cia a, pogorszenia stanu zdrowia lub innych strat.

Prawdopodobie stwo, miara zdarzenia losowego. Prawdopodobie stwo zaj cia danego
zdarzenia równe jest stosunkowi ilo ci wyst pienia tego zdarzenia do ilo ci wszystkich prób, przy
liczbie prób zmierzaj cej do niesko czono ci.
Na prawdopodobie stwo wyst pienia urazu cia a lub utraty zdrowia maj wp yw nast puj ce czynniki:
-

czas, przez jaki cz owiek jest nara ony na dzia anie czynnika szkodliwego lub

niebezpiecznego (czas ekspozycji),
-

mo liwo

wyst pienia zagro enia, zwi zanego z którymkolwiek z elementów systemu

„cz owiek-obiekt techniczny- rodowisko”,
-

ludzkie mo liwo ci unikni cia lub ograniczenia skutków zagro

.

Przy ustalaniu prawdopodobie stwa wyst pienia niekorzystnych dla zdrowia cz owieka
nast pstw oddzia ywania czynników szkodliwych /czynnik, którego oddzia ywanie mo e prowadzi do
pogorszenia stanu cz owieka/ i niebezpiecznych /czynnik, którego oddzia ywanie mo e prowadzi do
urazu lub innego istotnego natychmiastowego pogorszenia stanu zdrowia b
oraz stopnia ich ci

ko ci nale y wykorzystywa

zej cia miertelnego/

dane o wypadkach i zdarzeniach prawie

wypadkowych, chorobach zawodowych, dane literaturowe, statystyki, a tak e oceny ekspertów.

Wynik analizy ryzyka mo na poda w postaci ilo ciowej lub jako ciowej. Poziom ryzyka
zawodowego wyznacza si na ogó w sposób jako ciowy, u ywaj c ró nego rodzaju wska ników
odpowiadaj cych okre lonym kombinacjom prawdopodobie stwa wyst pienia strat i ich rozmiarów.

Wska niki te ustala si w ró ny sposób. Zawsze jednak ca y zakres prawdopodobie stwa
wyst pienia strat dzieli si

na kilka podzakresów, z których ka dy nale y jednoznacznie opisa .

Ka demu podzakresowi mo na przypisa oznaczenia liczbowe lub literowe. Podobnie post puje si
przy okre laniu rozmiarów strat, których wielko ci klasyfikuje si
Wska nik ryzyka jest najcz

od najci

szych do najl ejszych.

ciej iloczynem oznacze liczbowych tych podzakresów, zestawieniem

odpowiadaj cych im oznacze

literowych lub liczbowych albo opisem s ownym odpowiadaj cym

danej kombinacji podzakresów prawdopodobie stwa i wielko ci strat.
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Tabela do szacowania ryzyka
W skali trójstopniowej (PN - N - 18002:2000)

Ci
P ra w d o p o d o b ie

stw o

M a o p ra w d o p o d ob n e
(m p)
P ra w d o p o d o b n e
(p )
W ysoce
p ra w d o p o d o b n e
(w s)

ma a
(m )

Ryzyko
ma e
(1 )
Ryzyko
ma e
(1 )
Ryzyko
r e d n ie
(2 )

ko

n ast

p s tw

re d n ia
)

Ryzyko
ma e
(1 )
Ryzyko
re d n ie
(2 )
Ryzyko
du e
(3 )

du a
(d)

Ryzyko
re d n ie
(2 )
Ryzyko
du e
(3 )
Ryzyko
du e
(3 )

Ogólne zasady wyznaczania dopuszczalno ci ryzyka zawodowego oraz
zalecenia dotycz ce dzia
wynikaj cych z oceny tego ryzyka
Oszacowanie
ryzyka
zawodowego

DU E
(3)

REDNIE
(2)

Dopuszczalno ryzyka
zawodowego

NIEDOPUSZCZALNE

DOPUSZCZALNE /
AKCEPTOWALNE

Niezb dne dzia ania

Je eli ryzyko zawodowe jest zwi zane z prac
ju
wykonywana, dzia ania w celu jego
zmniejszenia nale y podj
natychmiast (np.
przez zastosowanie
rodków ochronnych).
Planowana praca nie mo e by rozpocz ta do
czasu zmniejszenia ryzyka zawodowego do
poziomu dopuszczalnego
Zaleca si zaplanowanie i podj cie dzia ,
których celem jest zmniejszenie ryzyka
zawodowego
Konieczne jest zapewnienie,
e ryzyko
zawodowe pozostaje co najwy ej na tym samym
poziomie

MA E
(1)

Ogólne zasady oszacowania ryzyka zawodowego w skali trójstopniowej na
podstawie warto ci charakteryzuj cych nara enie
Warto

wielko ci charakteryzuj cej
nara enie (P)
P > Pmax
Pmax P 0,5 Pmax
P < 0,5 Pmax

Oszacowanie ryzyka zawodowego
DU E
REDNIE
MA E

Uwaga – Pmax – warto dopuszczalna wielko ci charakteryzuj cej nara enie, ustalana na ogó na
podstawie odpowiednich przepisów (mo e to by odpowiednia warto
NDS – najwy szego
dopuszczalnego st enia lub NDN – najwy szego dopuszczalnego nat enia). W przypadku braku
ustalonych wymaga przy jej ustalaniu mo na wykorzysta opinie ekspertów i/lub wzi pod uwag
opinie pracowników.
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Przy oszacowaniu ryzyka zawodowego ci

ko

szkodliwych nast pstw

zagro enia i prawdopodobie stwo ich wyst pienia
mo na okre li stosuj c ni ej wymienione wskazówki:
-

do nast pstw o ma ej szkodliwo ci zalicza si te urazy i choroby, które nie
powoduj

d ugotrwa ych dolegliwo ci i absencji w pracy; s

to czasowe

pogorszenia stanu zdrowia, takie jak niewielkie st uczenia i zranienia,
podra nienia oczu, objawy niewielkiego zatrucia, bóle g owy itp.,
-

do nast pstw o

redniej szkodliwo ci zalicza si te urazy i choroby, które

powoduj niewielkie, ale d ugotrwa e lub nawracaj ce okresowo dolegliwo ci i
zwi zane z okresami absencji; s to np. zranienia, oparzenia II stopnia na
niewielkiej powierzchni cia a, alergie skórne, nieskomplikowane z amania,
zespo y przeci

eniowe uk adu mi

niowo-szkieletowego (np. zapalenie

ci gna) itp.,
-

do nast pstw o du ej szkodliwo ci zalicza si
powoduj

ci

kie i sta e dolegliwo ci i/lub

stopnia,

oparzenia

II

stopnia

du ej

skomplikowane z amania z nast pow

te urazy i choroby, które

mier ; s
powierzchni

to np. oparzenia III
cia a,

amputacje,

dysfunkcj , choroby nowotworowe,

toksyczne uszkodzenie narz dów wewn trznych i uk adu nerwowego w
wyniku nara enia na czynniki chemiczne, zespó wibracyjny, zawodowe
uszkodzenie s uchu, astma, za ma itp.,
-

do ma o prawdopodobnych zalicza si

te nast pstwa zagro

, które nie

powinny wyst pi podczas ca ego okresu aktywno ci zawodowej pracownika,
-

do prawdopodobnych zalicza si
wyst pi

nie wi cej ni

te nast pstwa zagro

, które mog

kilkakrotnie podczas okresu aktywno ci zawodowej

pracownika,
-

do wysoce prawdopodobnych zalicza si
mog

wyst pi

wielokrotnie

podczas

te nast pstwa zagro
okresu

aktywno ci

pracownika.
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, które

zawodowej

METODA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO
SCORE RISK
na podstawie G.F. Kinney, A.D. Wiruth, Practical Risk Analyss for Safety
Management, Naval Qweapons Centre, China Lake, 1976
Wzór oceny ryzyka
R=SxExP

gdzie
R – ryzyko
S – potencjalne skutki zagro enia
E – ekspozycja na zagro enie

P – prawdopodobie stwo wyst pienia zagro enia
Orientacyjna ocena ryzyka dla metody SCORE RISK
Kategoria ryzyka
Zaniedbywalne

/Z/

Warto (R)
R < 20

/A/

20

R < 70

/ /

70

R < 200

200

R < 400

Akcja
- adne dzia anie nie jest potrzebne

- pomijalne

Akceptowalne
- ma e ryzyko

rednie

- rednie ryzyko - istotne

Powa ne

/P/

- wysokie ryzyko

Nieakceptowalne

/N/

- bardzo wysokie ryzyko

R

400

- dzia anie profilaktyczne nie s
potrzebne (nale y zwróci uwag )
dzia ania
profilaktyczne
s
wskazane, ale nale y wzi
pod
uwag
koszty i uzyskane efekty
(powinno by ograniczone w przeci gu
3-6 miesi cy – potrzebna poprawa)
- w tej sytuacji praca nie mo e zosta
rozpocz ta. W przypadku prac ju
wykonywanych
ryzyko
powinno
zosta zredukowane w przeci gu 1-3
miesi cy w zale no ci od liczby osób
nara onych (potrzebna natychmiastowa
poprawa)
- praca nie mo e zosta rozpocz ta
ani kontynuowana dopóki ryzyko nie
zostanie
zredukowane
do
akceptowalnego poziomu (rozwa
wstrzymanie prac)

UWAGA!
Nale y zastosowa takie rodki profilaktyczne aby ryzyko zredukowane
zosta o do akceptowalnego poziomu!
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Tabela oceny parametru S – potencjalne skutki zagro enia
Warto

Strata

100

Powa na katastrofa

40
15
7

Katastrofa
Bardzo du a
Du a

3
1

rednia
Ma a

Opis
Straty ludzkie
Wiele ofiar
miertelnych
Kilka ofiar miertelnych
Ofiara miertelna
Ci kie uszkodzenie
cia a
Absencja
Udzielenie pierwszej
pomocy

Straty materialne
powy ej 30 mln z
10 – 30 mln z
0,3 – 10 mln z
30 – 300 tys. z
3 – 30 tys. z
do 3 tys. z

Tabela oceny parametru E – ekspozycja
Warto
10
6
3
2
1
0,5

Opis
Sta a
Cz sta (codzienna)
Sporadyczna (raz na tydzie )
Okazjonalna (raz na miesi c)
Minimalna (kilka razy rocznie)
Znikoma (raz w roku)

Tabela oceny parametru P – prawdopodobie stwo
Warto
10
6
3
1
0,5
0,2
0,1

Opis

Bardzo prawdopodobne
Ca kiem mo liwe
Ma o prawdopodobne ale mo liwe
Tylko sporadycznie mo liwe
Mo liwe do pomy lenia
Praktycznie niemo liwe
Tylko teoretycznie mo liwe

Szansa %

50 (1 na 2)
10 (1 na 10)
1 (1 na 100)
10-3 (1 na 1000)
10-4 (1 na 10000)
10-5 (1 na 100000)
10-6 (1 na 1000000)
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Klasyfikacja niebezpiecznych i szkodliwych czynników w procesie pracy wed ug PN-80/Z-08052
I grupa – czynniki fizyczne dzieli si na:
1. Materialne rodowiskom pracy:
mikroklimat,
wietlenie,
ha as w tym poza s yszalny ultra i infrad wi ki.
wibracja,
py przemys owy,
promieniowanie /laserowe, ultrafioletowe, podczerwieni, jonizuj ce, radiowe i
mikrofale/.
2. Elektryczno :
- pole elektrostatyczne,
- elektryczno statyczna,
- napi cie w obwodzie elektrycznym.
3. Czynniki urazowe:
- poruszaj ce si maszyny i mechanizmy,
- ruchome elementy urz dze technicznych,
- przemieszczaj ce si wyroby i materia y,
- naruszanie konstrukcji,
- oberwanie si mas, bry , t pni cia,
- powierzchnia, na której mo liwy jest po lizg,
- ostrza i ostre kraw dzie,
- temperatura powierzchni, wyposa enia technicznego i materia ów,
- po enie stanowiska pracy w stosunku do powierzchni ziemi lub pod ogi.
II grupa – czynniki chemiczne dzielimy na:
1.
-

Wed ug kryterium – oddzia ywanie na organizm cz owieka:
toksyczne,
dra ni ce,
rakotwórcze,
mutagenne,
teratogenne – upo ledzenie funkcje rozrodcze

2. Wed ug kryterium – sposobu wch aniania si do organizmu cz owieka:
-

przez drogi oddechowe,
przez skór i b ony luzowe,
przez przewód pokarmowy.

III grupa – czynniki biologiczne dzieli si na:
1. Mikroorganizmy i wytwarzane przez nie substancje.
2. Makroorganizmy (zwierz ta i ro liny).
IV grupa – czynniki psychofizyczne dzieli si na:
1.Obci
2. Obci
-

enie fizyczne:
statyczne,
dynamiczne
enie nerwowo-psychiczne:
obci enie umys u,
niedoci enie lub przeci enie percepcyjne,
obci enie emocjonalne.
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ROZPORZ DZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 22 kwietnia 2005 r. w
sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w rodowisku pracy
oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo nara onych na te czynniki (Dz.
U. Nr 81, poz. 716)

§ 2.2 Szkodliwe czynniki biologiczne obejmuj

drobnoustroje komórkowe,

paso yty wewn trzne, jednostki bezkomórkowe zdolne do replikacji lub przenoszenia
materia u genetycznego, w tym zmodyfikowane genetycznie hodowle komórkowe,
które mog by przyczyn zaka enia, alergii lub zatrucia.
DYREKTYWA 2000/54/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z
dnia 18 wrze nia 2000 r. w sprawie ochrony pracowników przed ryzykiem
zwi zanym z nara eniem na dzia anie czynników biologicznych w miejscu
pracy (siódma dyrektywa szczegó owa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy
89/391/EWG)

Literatura wykorzystana przy opracowaniu wykazu:

-

Co warto wiedzie

na temat czynników biologicznych (2005)

-

Klasyfikacja szkodliwych czynników biologicznych wyst puj cych w
rodowisku pracy oraz nara onych na nie grup zawodowych (2007)

-

Czynniki zagro

biologicznych w rodowisku pracy (1999)

-

Zaka enia szpitalne (1996)

-

Czasopisma bhp

-

Encyklopedia Popularna PWN

-

Wiadomo ci z internetu
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Klasyfikacja szkodliwych czynników biologicznych

Grupa 1 zagro enia
Czynniki, przez które wywo anie chorób u ludzi jest mato prawdopodobne. Czynniki
biologiczne nale

ce do tej grupy zazwyczaj nie wywo uj

Niezb dnym warunkiem bezpiecze stwa
nale

w przypadku

chorób u ludzi.

pracy

z

czynnikami

cymi do tej grupy zagro enia jest przestrzeganie ogólnych zasad higieny.

Grupa 2 zagro enia
Czynniki, które mog
pracowników,

ale

wywo ywa

choroby u ludzi, mog

rozprzestrzenienie

prawdopodobne. Zazwyczaj istniej

ich

w

by

populacji

niebezpieczne dla
ludzkiej

jest

ma o

w stosunku do nich skuteczne metody

profilaktyki lub leczenia.

Grupa 3 zagro enia
Czynniki, które mog
pracowników,

wywo ywa

u ludzi ci

a rozprzestrzenienie

prawdopodobne. Zazwyczaj istniej

ich

w

kie choroby, s
populacji

niebezpieczne dla

ludzkiej

jest

bardzo

w stosunku do nich skuteczne metody

profilaktyki lub leczenia.

Grupa 4 zagro enia
Czynniki, które wywo uj u ludzi ci

kie choroby, s niebezpieczne dla pracowników,

a rozprzestrzenienie czynników w populacji ludzkiej jest bardzo prawdopodobne.
Zazwyczaj nie istniej w stosunku do nich skuteczne metody profilaktyki lub leczenia.
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Samo poj cie choroby zaka nej zmienia o si

w historii kilkukrotnie.

Nawet obecnie wielu specjalistów, mikrobiologów i lekarzy mo e mie problemy
z jasnym i stanowczym, jak na fachowców przysta o, wskazaniem granicy
mi dzy chorobami infekcyjnymi, a paso ytniczymi. Inn
pomini cie definiowania wielu czysto teoretycznych poj
oka e si

karygodnym b dem. Znaczn

usznie!) do charakterystyki zaka

uwag

kwesti

jest fakt, e

, prawdopodobnie nie

przywi zuje si

za to (i

, chorób i metod identyfikacji, walki i

profilaktyki. My jednak wyja nimy te ró nice, g ównie dlatego,

e w nich

zawarta jest pewna, pozornie ukryta informacja.
Choroba zaka na jest nast pstwem zaka enia (infekcji), czyli wnikni cia do
organizmu mikroorganizmów lub wirusów, a tak e wytwarzanych przez nie
toksyn. Do grupy tych pierwszych zaliczamy wra liwe na antybiotyki bakterie,
mikoplazmy, riketsje, chlamydie i niewra liwe grzyby, wirusy, priony i
wiroidy. Prosz mie na uwadze, e te ostanie wywo uj choroby tylko w ród
ro lin. Toksyny dzieli si na:
egzotoksyny (ektotoksyny) - uwalniane przez bakterie przez ca e ycie
endotoksyny - uwalniane, gdy bakteria ulegnie lizie (rozpadowi)
Za czynniki chorób zaka nych przyjmuje si

wy ej wymienione. Zaliczane

kiedy do tej grupy pozosta e (poza grzybami) organizmy eukariotyczne, takie
jak pierwotniaki, p azi ce, ma e stawonogi itp. uznawane s

obecnie za

przyczyny chorób paso ytniczych. Tym samym malaria, owsica, czy wszawica
nie b

chorobami zaka nymi. Ró nica patogenów w obu przypadkach wi

e

si tak e ze zmian relacji patogen-gospodarz, szczególnie maj c na uwadze
fakt,

e w przypadku chorób paso ytniczych zazwyczaj wyst puje dwóch

gospodarzy.
Kolejn

kwesti

trudn

w ocenie jest patogenno

Okaza o si bowiem ostatnimi czasy, e cz

(chorobotwórczo

).

drobnoustrojów uznawanych za

wybitnie nieszkodliwe, czy wr cz potrzebne makroorganizmom w pewnych
warunkach jest zdolna do wywo ania choroby. Przypadki zaka
zarazkami okre lane s

jako zaka enia oportunistyczne i dotycz

takimi
g ównie

chorych na AIDS oraz poddawanych immunosupresji (tj. obni aniu lub
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ca kowitym hamowaniu reakcji odporno ciowych, np. po transplantacji w celu
zapobiegni cia odrzucania przeszczepu).
Aby mog o doj

do zaka enia drobnoustroje chorobotwórcze musz

zosta

przeniesione dalej z tzw. rezerwuaru zarazków zwanego czasem tak e
ród em zaka enia lub (szczególnie przez epidemiologów) I ogniwem
cucha epidemiologicznego. Przenoszenie (II ogniwo) odbywa mo e si
na szeregu ró nych dróg i metod, z czego zapami ta nale y nast puj ce:
droga pokarmowa (np. w przypadku cholery)
droga powietrzna (np. grypa)
Poj cie zaka enia drog
infekcj

drog

kropelkow

nie jest ca kowicie jednoznaczne z

powietrzn , jednak droga kropelkowa jest najcz

ciej

wyst puj cym podtypem drogi powietrznej.
droga naruszenia ci

ci tkanek (np. AIDS, którego przyczyn

by o

zaka enie w czasie brania do ylnych narkotyków)
droga krwi (podobnie, jak wy ej)
droga bezpo redniego kontaktu (np. ki a)
droga po redniego kontaktu (np. ospa prawdziwa)
droga przez wektory ("przenosicieli") (np. d uma)
Aby dosz o do zaka enia (III ogniwo) - nie mówi c ju

o rozwoju choroby,

przeniesiony patogen musi trafi na wra liwego (innymi s owy nieodpornego)
gospodarza. W

nie dlatego nie mówimy o zaka eniu cz owieka wirusem

mozaiki tytoniowej (brzmi to niedorzecznie, prawda?). Dopiero je li zarazki trafi do
wra liwego organizmu, którego system odporno ciowy nie b dzie w stanie zwalczy
infekcji mówimy o chorobie zaka nej. Je li, jednak, uk ad immunologiczny nie b dzie
w stanie ca kowicie zwalczy zarazków, a jedynie utrzyma je w ryzach mówimy o
nosicielstwie (nosiciel jest jednak zdolny do zaka enia kolejnych osobników, co z
reszt jest du ym problem dla osób zajmuj cych si profilaktyk chorób infekcyjnych).
Istniej

tak e, co nietrudno zauwa

, rozbie no ci pomi dzy ró nymi gatunkami

drobnoustrojów i wirusów w kwestii ich zara liwo ci (zdolno ci do zainfekowania),
patogenno ci (zdolno ci do wywo ania choroby; chorobotwórczo ci), zaka no ci
(zdolno ci do prze amania odporno ci ustroju) oraz

miertelno ci. Grypa, której

epidemie ogarniaj ce nieomal ca y wiat pojawiaj si kilkukrotnie w ci gu roku, jest
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chorob

któr

cechuje du a zara liwo

i chorobotwórczo

, a

rednio-niska

miertelno .
Utar o si

my le ,

e gor czka jest g ównym objawem chorób zaka nych - jak

najbardziej jest to powszechny symptom, lecz nie jest to regu .
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owniczek

Czynniki zagro

biologicznych w

jako „zagro enia biologiczne w
szkodliwo ci

zawodowe”

s

to

rodowisku pracy, okre lane tak e
rodowisku pracy” lub „biologiczne

wszelkie

ywe

organizmy

dzia aj ce

niekorzystnie na cz owieka w procesie pracy. Wed ug pe nej definicji,

to

takie mikro- i makroorganizmy oraz takie struktury i substancje
wytwarzane przez te organizmy, które wyst puj c w
wywieraj

rodowisku pracy

szkodliwy wp yw na organizm ludzki i mog

by

przyczyn

chorób pochodzenia zawodowego.

Czynniki biologiczne definiuje si jako:
-

drobnoustroje komórkowe oraz jednostki bezkomórkowe zdolne do replikacji

lub przenoszenia materia u genetycznego (bakterie, grzyby i wirusy),
-

drobnoustroje zmodyfikowane genetycznie,

-

hodowle komórkowe,

-

paso yty wewn trzne cz owieka,

-

priony,

które mog

by

przyczyn

zakazenia, alergii (uczulenia) lub zatrucia. Plazmidy i

wolne kwasy nukleinowe nie zaliczaj si do drobnoustrojów.
Mikroorganizmy

(drobnoustroje)

mikroskopijnej wielko ci; nale

–

ogólna

nazwa

organizmów

tu bakterie i zbli one do nich organizmy,

wirusy, pierwotniaki, liczne glony, niektóre grzyby.
Bakterie – organiczne jednokomórkowe wielko ci od 0,2 do kilkudziesi ciu
mikrometrów, o prostej budowie; rozmna aj
komórki; wyst puj

si

przez podzia poprzeczny

w przyrodzie, w organizmie ludzkim; odpowiedzialne

za

wyst powanie wielu chorób.
Grzyby –cudzo ywne organizmy plechowe nie posiadaj ce chloroplastów w
komórkach; paso ytuj
czasami wspó yj

na organizmach

ywych lub

ywi

si

ich szcz tkami;

z ro linami wy szymi i glonami; rozmna aj si zwykle przez

zarodniki.
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Wirusy – struktury organiczne na pograniczu materii o ywionej i nieo ywionej , nie
posiadaj ce

budowy komórkowej, zdolne do powielania si ,

mo liwe do uzyskania w postaci

krystalicznej; nie maj

jednocze nie

w asnych uk adów

enzymatycznych zwi zanych z procesami energetyczny i syntez bia ek, powielaj
si

jedynie w

ywych komórkach,

wykorzystuj c ich no niki energii, enzymy i

szlaki metaboliczne; gospodarzami wirusów s komórki bakterii, ro lin i zwierz t.
Paso yty – organizmy bytuj ce na powierzchni lub wewn trz cia a innych
organizmów – ywicieli ( np. przywry, tasiemce, bakterie, wirusy, grzyby ni sze,
liczne pierwotniaki) w celu uzuskania substancji niezb dnych do wzrostu i
rozmna ania si .
Hodowle komórkowe – namno one in vitro (poza organizmem – dos ownie w
szkle) kolonie wyizolowanych z organizmów wielokomórkowych.
Drobnoustroje zmodyfikowane genetycznie – mikroorganizmy, w których
materia genetyczny zosta zmieniony w sposób nie zachodz cy w warunkach
naturalnych wskutek krzy owania lub naturalnej rekombinacji.
Plazmid – najcz

ciej zamkni ta koli cie cz steczka DNA o podwójnym

cuchu wyst puj ca w komórce bakterii poza chromosomem.

Priony – niskocz steczkowe bia ka o w

ciwo ciach zaka aj cych i

wysokiej odporno ci na oddzia ywania chemiczne i fizyczne; powoduj
bczaste zwyrodnienia mózgu.

Nukleinowe kwasy – wielocz steczkowe zwi zki organiczne zbudowane z
nukleotytów; wyst puj w ka dej ywej komórce oraz w wirusach.

Wolne

kwasy

nukleinowe

–

kwasy

nukleinowe

wyst puj ce

poza

strukturami mikroorganizmu.
Mikoplazmy – rodzaj prymitywnych drobnoustrojów nie posiadaj cych
typowej dla bakterii ciany komórkowej.
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Riketsje – rodzaj ma ych bakterii; wy cznie paso yty, zwyk e wewn trzkomórkowe
cz owieka i ssaków oraz owadów i innych stawonogów, które je przenosz .

Chlamydie – rz d drobnoustrojówprokariotycznych; bewzgl dne paso yty
kr gowców.
Wiroidy - zaka ne cz stki sk adaj ce si wy cznie z RNA. Nie posiadaj kapsydu
tak jak wirusy, nie s

zwi zane z adnymi bia kami. Najcz

drem " ywiciela". Wszystkie rozpoznane wiroidy wywo uj
wy szych (np. wrzecionowato

ciej zwi zane s

z

choroby u ro lin

bulwy ziemniaka). Niewiadom jest, w jaki sposób

wywo uj one chorob . Wydaje si , i genom wiroidu nie koduje adnego bia ka.
Sam wiroid (RNA) ulega replikacji dzi ki udzia owi enzymów gospodarza.
Patogen – ró norodne czynniki powoduj ce zaburzenia metabolizmu np. toksyny
bakteryjne, wirusy, niektóre substancje pochodzenia ro linnego, toksyczne zwi zki
chemiczne, promieniowanie jonizuj ce.
Toksyny – substancje truj ce pochodz ce z ro lin, zwierz t, grzybów lub
bakterii; powoduj

rozk ad komórek lub tkanek, wywo uj

zaburzenia

czynno ciowe organizmu.
Egzotoksyny – jad produkowany przez

bakterie, wydalany na zewn trz ich

organizmu do otoczenia; s cia ami bia kowymi silnie toksycznymi.
Endotoksyny – toksyny wytwarzane w komórkach bakteryjnych, uwalniaj ce si po
ich rozpadzie i dzia aj ce wówczas toksycznie.
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Wyja nienie oznacze dodatkowych stosowanych w wykazie:

A lub AL. — mo liwe efekty alergiczne / alergizuj ce
D — wykaz pracowników nara onych na dzia anie tego czynnika biologicznego ma
by

przechowywany przez okres d

szy ni

10 lat po zako czeniu ostatniego

zanotowanego przypadku nara enia
T — produkcja toksyn / toksyczne
V — dost pna skuteczna szczepionka
IT – immunologiczne
RAK – rakotwórcze
WEK – wektory zarazków
Z – zaka ne lub inwazyjne
ZOO – zoonozy
** Czynniki biologiczne zakwalifikowane do grupy 3 zagro enia mog ce stanowi
ograniczone ryzyko zaka enia dla pracowników, gdy

nie s

zazwyczaj zaka ne

drog powietrzn

Zoonoza – choroba zaka na lub inwazyjna zwierz t mog ca przenie

si na ludzi.

Alergia – stan uczulenia organizmu na dzia anie pewnych cia , g ównie alegenów
bia kowych.
.
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Podzia szkodliwych substancji chemicznych w zale no ci od skutków
oddzia ywania na organizm:

-

Substancje toksyczne: substancja toksyczna jest to substancja powoduj ca
szkodliwe skutki w organizmach ywych. Wyst puj w postaci gazów, par, cieczy
lub cia sta ych. Zale y od wielko ci poch oni tej dawki. Gdy granice na
substancje chemiczne (toksyczne) przekracza granice wydolno ci organizmu
nast puje zatrucie.

-

Substancje dra ni ce: substancja dra ni ca to substancje charakteryzuj ce si
du

aktywno ci

chemiczn , atakuj ce miejscowo b ony

oddechowych i oczu oraz skór . S

to najcz

luzowe dróg

ciej : kwasy, zasady,

rozpuszczalniki.
-

Substancje uczulaj ce: s

to substancje wywo uj ce uczulenia (alergie).

Choroby uczuleniowe skóry, to wyprysk kontaktowy uczuleniowy wyst puj cy u
pracowników maj cych kontakt ze szkodliwymi substancjami chemicznymi o
ciwo ciach uczulaj cych. ( rodki dezynfekcyjne, antybiotyki, detergenty).
-

Substancja rakotwórcza: s to substancje mog ce powodowa niekontrolowany
wzrost komórek prowadz cy do zmian nowotworowych (py azbestu, chrom,
arsen).

-

Substancje mutagenne: s

to substancje powoduj ce zmiany w genach

przekazywanych na nast pne pokolenia (kwas azotowy, promieniowanie
jonizuj ce, formalina).
-

Substancje teratogenne: czynniki dzia aj ce szkodliwie na p ód w ci gu
pierwszych 3 miesi cy ci

y mog powodowa trwa e zmiany strukturalne tj. jego

obumarcie, poronienie lub uszkodzenie prowadz ce do zniekszta ce

(chinina,

hormony, nikotyna, alkohol etylowy, choroby infekcyjne – ró yczka, winka, ospa
wietrzna, grypa).
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