
 

 

 

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo, 

Koleżanki i Koledzy, 

 

przedstawiamy zestaw standardów organizacyjnych oraz standardów postępowania  

w patomorfologii. 

Działania umożliwiające powstanie dokumentu zostały wsparte przez Ministerstwo Zdrowia. 

Niniejsza publikacja jest efektem współpracy Ministerstwa Zdrowia oraz Polskiego 

Towarzystwa Patologów, które przez wiele lat integrowało środowisko patomorfologów wokół 

aktywności na rzecz jakości badań patomorfologicznych. 

Zachęcamy do zapoznania się także z równolegle przedstawioną publikacją przygotowaną 

przez bardzo liczne grono autorów, a zawierającą zarówno standardy jak i komentarze do nich 

w postaci zaleceń postępowania. 

Wszystkim zaangażowanym w powstanie dokumentu serdecznie dziękujemy. 
 

Renata Langfort, Andrzej Marszałek, Janusz Ryś 
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Przestrzeganie zasad higieny i reżimu sanitarnego w zakładach i pracowniach 

patomorfologicznych jest niezbędne, ze względu na stały kontakt z materiałem biologicznym. 

Zwłaszcza w czasie zwiększonego ryzyka rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych, jak m.in. 

obecnie w związku z ogłoszeniem przez WHO pandemii związanej z wirusem SARS-CoV-2 

(ang. Severe acute respiratory syndrome coronavirus) należy zwracać szczególną uwagę  

i stosować się do zaleceń oraz wytycznych ogłaszanych przez Ministra Zdrowia, Głównego 

Inspektora Sanitarnego oraz konsultantów krajowych m.in. w dziedzinie patomorfologii czy 

chorób zakaźnych. Należy pamiętać, że przedstawione zasady postępowania dotyczą 

materiału, zarówno utrwalonego jak i nieutrwalonego przekazywanego do badania. Materiał 

najczęściej jest przekazywany do zakładu/pracowni patomorfologii w utrwalaczu,  

tj. standardowo w 10% roztworze buforowanej formaliny o pH 7,2-7,4 lub w wybranych 

sytuacjach w 70-96% alkoholu etylowym. Prawidłowe utrwalenie materiału obniża ewentualną 

zakaźność materiału praktycznie do zera. W przypadku materiału nieutrwalonego (świeżego) 

należy bezwzględnie zachować staranność w postępowaniu minimalizującym możliwość 

kontaminacji czynnikami zakaźnymi.  

Zakłady i pracownie patomorfologii na podstawie obowiązujących przepisów i wytycznych 

opracowują własne standardy postępowania adekwatnie do zakresu działalności i potrzeb. 

Standardy te powinny uwzględniać co najmniej: 

 zasady stosowania środków ochrony osobistej, 

 zasady dotyczące higieny rąk: mycia i dezynfekcji, 

 zasady dezynfekcji i dekontaminacji powierzchni oraz narzędzi, wykorzystywanych  

w trakcie wykonywania procedur,  

 postępowanie poekspozycyjne, 

 postępowanie w przypadku wykonywania sekcji zwłok osób zmarłych z powodu chorób 

zakaźnych. 

Poza odpowiednim postępowaniem z materiałem biologicznym, należy wdrożyć zasady 

organizacji pracy w jednostce, zgodne z ogłoszonymi urzędowo regulacjami, tj. m.in. jak  

w obecnej sytuacji związanej z COVID-19:  

 dystansowanie społeczne,  

Działalność zakładu patomorfologii  

w czasie zagrożenia epidemicznego 



 dystansowanie czasowe, 

 odpowiednia organizacja stanowisk pracy,  

 zwiększone wymagania w zakresie środków ochrony osobistej. 

Takie procedowanie dotyczy aktualnej pandemii COVID-19, ale może mieć także 

zastosowanie w innych sytuacjach zagrożenia epidemiologicznego.  

W każdym zaistniałym przypadku należy wdrażać zasady ogłoszone przez instytucje krajowe 

lub zależnie od okoliczności wprowadzone przez regulatorów na poziomie lokalnym,  

w powiecie lub województwie. Pochodną takich decyzji mogą być dodatkowe obostrzenia 

sanitarne, obowiązujące w jednostkach ochrony zdrowia, których należy bezwzględnie 

przestrzegać. 

 


