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�rodki ochrony skóry 
– definicje, rodzaje, zastosowanie, ocena ryzyka zawodowego
i obowi¹zuj¹ce w Polsce regulacje prawne (1)

Wprowadzenie
Choroby skóry, a w szczególno�ci choroby skóry 

r¹k, znajduj¹ siê na 2. miejscu w�ród chorób zawo-
dowych w Unii Europejskiej [1, 2]. W Polsce, wed³ug 
danych Ministerstwa Pracy i Polityki Spo³ecznej 
z 2007 r. choroby zawodowe skóry znajduj¹ siê na 
6. miejscu pod wzglêdem liczby zachorowañ w�ród 
chorób zawodowych [3].

Wed³ug Centralnego Rejestru Chorób Zawodo-
wych, prowadzonego w Instytucie Medycyny Pracy 
w £odzi, kontaktowe zapalenie skóry stanowi 81,6% 
wszystkich zachorowañ uznanych za zawodowe 
i jest g³ówn¹ przyczyn¹ roszczeñ o odszkodowa-
nia. Z kolei wed³ug danych GUS liczba zwolnieñ 
chorobowych spowodowanych przez choroby 
skóry wynosi³a w 2007 r. 198 tys. (absencja z tego 
tytu³u – 1865,7 tys. dni).

Badania CIOP-PIB
Na podstawie badañ przeprowadzonych przez 

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Pañstwowy 
Instytut Badawczy stwierdzono, ¿e do najbardziej 
nara¿onych na choroby skóry r¹k grup zawodowych 
nale¿y s³u¿ba zdrowia: stomatolodzy, pielêgniarki 
i po³o¿ne (powy¿ej 50% badanych w tych grupach 
zawodowych), a jedn¹ z najczêstszych przyczyn 

wystêpowania zmian skórnych w s³u¿bie zdrowia 
jest u¿ywanie rêkawic z gumy naturalnej (do 30% 
ankietowanych). W ma³ych i �rednich przedsiêbior-
stwach gastronomicznych i tekstylno-odzie¿owych 
wystêpowanie kontaktowych chorób skóry zg³osi³o 
34% i 23,7% ankietowanych, natomiast w zak³a-
dach mechanicznych – 30% ankietowanych.

W niektórych sektorach i zawodach pracownicy 
nie zdaj¹ sobie sprawy z chorobowego stanu skóry, 
oceniaj¹c zaczerwienienie czy ³uszczenie naskórka 
jako normê, a którego brak leczenia lub profi-
laktyki mo¿e doprowadziæ do powa¿nych zmian 
chorobowych.

Prawie wszystkie zwi¹zane z prac¹ choroby 
skóry (wiêcej ni¿ 95%) to podtypy kontaktowego 
zapalenia skóry; resztê stanowi¹ inne choroby skóry, 
takie jak kontaktowa pokrzywka, tr¹dziki olejowe 
i chlorowe, leukoderma pochodzenia chemicznego, 
infekcje itp. [4].

Wobec du¿ej zachorowalno�ci na choroby 
skóry r¹k bardzo wa¿ne s¹ dzia³ania prewencyjne. 
Zapobieganie tym chorobom powinno polegaæ na 
podjêciu �rodków technicznych i organizacyjnych 
pozwalaj¹cych wyeliminowaæ lub zminimalizowaæ 
zagro¿enia dla skóry spowodowane ró¿nymi 
czynnikami.

Zagraniczne do�wiadczenia
Doceniaj¹c wagê problemu, jaki stanowi¹ cho-

roby skóry, w 2007 roku opracowano w niemieckim 
instytucie BGZ (Berufsgenossenschaftliche Zentrale 
für Sicherheit und Gesundheit) „Wytyczne prewen-
cyjne dotycz¹ce ochrony skóry” [5, 6], stanowi¹ce 
podstawê do uregulowania statusu �rodków zapo-
biegawczych i zawieraj¹ce informacje wyja�niaj¹ce 
poszczególne dzia³ania w tym zakresie. Zalecenia 
zebrane w tym dokumencie s¹ respektowane 
i wdra¿ane w innych krajach Unii Europejskiej.

W Polsce brakowa³o dotychczas szczegó³owych 
wytycznych dotycz¹cych �rodków ochrony skóry. 
Co gorsze, pojêcie „�rodka ochrony skóry” czêsto 
jest mylone z kremami pielêgnacyjnymi do r¹k. 
W konsekwencji zastosowanie przed prac¹ kremów 
zawieraj¹cych t³uszcze, w których rozpuszczaj¹ siê 
szkodliwe substancje organiczne u³atwia penetracjê 
tych substancji w g³¹b skóry. Spotykamy siê równie¿ 
z praktyk¹ zaopatrywania sprz¹taczek w kremy 
nawil¿aj¹ce jako ochronne, co tylko pogarsza stan 
skóry ich r¹k.

W zwi¹zku z tym, aby uporz¹dkowaæ definicje, 
wymagania techniczne, oznakowanie, dobór i zasady 
stosowania �rodków ochrony skóry, uwzglêdniaj¹c 
obowi¹zuj¹ce w Polsce regulacje, opracowano 

Na podstawie analizy dostêpnych materia³ów i dokumentów dotycz¹cych statusu prawnego 
i praktycznego stosowania �rodków ochrony skóry (�OS) w UE i wybranych krajach opracowano 
w CIOP-PIB projekt wytycznych w zakresie wymagañ, doboru i stosowania tych preparatów. 
W artykule przedstawiono: cel i zakres wytycznych, formu³owane definicje, charakterystykê 
stosowanych �rodków ochrony skóry oraz identyfikacjê zagro¿eñ i ocenê ryzyka na stanowiskach 
pracy w odniesieniu do skóry.

Guidelines on skin protection measures (1)
Skin protection measures (SPMs) – barrier creams/gels – are a way of protecting workers’ hands 
against hazardous substances at workplaces where gloves cannot be used. To reduce the risk 
of developing irritant and allergic contact dermatitis in hand care and in industry, preventive 
measures are recommended. 
SPMs are very often misused as skin care  products  but for users safety and reliability of the 
preparation are most important. That is why only tested, effective, clearly marked preparations 
should be offered on the market. The developed draft guidelines include definitions of SPMs, 
current legal and technical requirements, marking, assortment and use.
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w CIOP-PIB projekt „Wytycznych do stosowania �rod-
ków ochrony skóry”. Wytyczne te stanowi¹ kompen-
dium wiedzy na temat tych produktów i powinny byæ 
podstawowym �ród³em informacji dla u¿ytkowników 
i producentów barierowych preparatów ochronnych 
s³u¿¹cych do ochrony skóry.

Pierwsza czê�æ projektu wytycznych 
– �rodki ochrony skóry
(kremy i ¿ele barierowe)

W 1. czê�ci omówione zosta³y definicje, 
rodzaje i stosowanie �rodków ochrony skóry, 
zagro¿enia dla skóry na stanowiskach pracy oraz 
ocena ryzyka zawodowego.  Wytyczne zawieraj¹ 
niezbêdne dla u¿ytkownika informacje o minimal-
nych wymaganiach dotycz¹cych poszczególnych 
�rodków ochrony skóry – kremów/¿eli barierowych, 
przeznaczonych do stosowania w miejscu pracy.

W przypadku wyst¹pienia nara¿enia skóry na 
czynniki szkodliwe w pierwszym rzêdzie powinny 
byæ zastosowane �rodki techniczne i organizacyj-
ne – je¿eli dzia³ania te oka¿¹ siê niewystarczaj¹ce, 
stosuje siê indywidualne wyposa¿enie ochronne, 
a w szczególnych przypadkach – �rodki ochrony 
skóry. Stosowanie �rodków ochrony skóry jest 
korzystne, chocia¿ nie daj¹ one pe³nej ochrony tak 
jak rêkawice – �rodki te nie chroni¹ przed urazami 
mechanicznymi, gor¹cem, zimnem itp.

Prawid³owo stosowane preparaty barierowe 
mog¹:

– ograniczaæ ryzyko przenikania przez skórê 
wielkocz¹steczkowych zwi¹zków chemicznych, 
np. ¿ywic

– byæ stosowane na stanowiskach pracy, na 
których u¿ywanie rêkawic jest zabronione (np. 
tokarki, frezarki) lub niewygodne (np. modelarstwo, 
naprawa silników)

– zmniejszaæ odt³uszczenie naskórka (np. spo-
wodowane oddzia³ywaniem rozpuszczalników lub 
detergentów)

– zmniejszaæ �cieranie naskórka przy powtarza-
j¹cym siê kontakcie mechanicznym

– zapewniaæ odpowiedni poziom nawil¿enia 
naskórka

– u³atwiaæ oczyszczanie skóry po pracy
– byæ aplikowane na ró¿ne czê�ci cia³a: rêce, 

nadgarstki, przedramiona, twarz (z wyj¹tkiem b³on 
�luzowych) i uszkodzon¹ skórê.

Nale¿y braæ pod uwagê pewne ograniczenia 
w stosowaniu �rodków ochrony skóry:

– skóra r¹k mo¿e nie zostaæ ca³kowicie pokryta (np. 
przestrzenie miêdzy palcami czy pod paznokciami)

– nie chroni¹ skóry r¹k przed toksycznymi, 
¿r¹cymi substancjami, �cieraj¹cymi cz¹stkami, 
takimi jak metalowe opi³ki, proszek szklany, piasek, 
w³ókno szklane itp.

– skóra nie jest zabezpieczona w sposób trwa³y, jedy-
nie na 2 do 4 godzin (o ile nie myje siê r¹k czê�ciej).

Definicje pojêæ z dziedziny ochrony skóry 
W „wytycznych” podano nastêpuj¹ce definicje:

Ochrona skóry to ochrona czê�ci organizmu, 
jak¹ jest skóra, przed dzia³aniem czynników 
szkodliwych podczas wykonywania czynno�ci 
zawodowych, miêdzy innymi przez nanoszenie 
na skórê preparatów ochronnych. 

�rodki ochrony skóry (�OS) s¹ to wszystkie 
preparaty pozwalaj¹ce na zabezpieczenie skóry 
przed czynnikami szkodliwymi. Wszystkie �OS 
przeznaczone s¹ do nak³adania na skórê przed 
przyst¹pieniem do pracy, a ich skuteczno�æ 
powinna byæ udowodniona.

�rodki czyszcz¹ce skórê s¹ to �rodki do 
stosowania po pracy w celu usuniêcia ze skóry 
niepo¿¹danych substancji. 

�rodki pielêgnuj¹ce skórê s¹ to �rodki nak³a-
dane na czyst¹ skórê po zakoñczeniu pracy.

Dowód skuteczno�ci �rodka ochrony skóry 
to wykazanie ochronnego dzia³ania zgodnie 
z metod¹ dostosowan¹ do badania preparatu 
danego typu (odpowiedniej metody dla danego 
zastosowania).

Rodzaje i zastosowanie 
�rodków ochrony skóry  

Scharakteryzowano �rodki ochrony skóry, które 
z uwagi na przeznaczenie dziel¹ siê na:

• hydrofobowe – chroni¹ce przed dzia³aniem 
wody i roztworów wodnych soli, myde³, detergen-
tów, roztworów zasad i kwasów do 5% stê¿enia, 
nietoksycznymi substancjami rozpuszczalnymi 
w wodzie

• hydrofilowe – chroni¹ce przed substancjami 
nierozpuszczalnymi w wodzie – olejami, smarami, 
farbami, smo³¹, utwardzaczami i klejami, bezwod-
nymi lakierami, rozpuszczalnikami organicznymi 
i innymi bezwodnymi substancjami organicznymi

• chroni¹ce przed promieniowaniem UV – sto-
sowane, gdy wystêpuje promieniowanie ultrafiole-
towe z zakresu UVA i UVB.

Ze wzglêdu na u¿ytkowników podkre�lono, ¿e 
kremy hydrofobowe – nierozpuszczalne w wodzie 
– nie mog¹ byæ stosowane jako ochrona r¹k przed 
dzia³aniem olejów, smarów czy rozpuszczalników, 
gdy¿ rozpuszczalniki zmywaj¹ warstwê ochronn¹, 
a oleje i smary bêd¹ rozpuszczaæ siê w tych prepara-
tach. Krem staje siê wtedy czynnikiem u³atwiaj¹cym 
przenikanie substancji szkodliwych przez skórê. Na-
tomiast kremy i ¿ele hydrofilowe s¹ rozpuszczalne 
w wodzie, po naniesieniu na skórê r¹k wysychaj¹ 
i tworz¹ cienk¹, elastyczn¹ b³onê, która jest na 
ogó³ do�æ trwa³a i nieprzepuszczalna dla substancji 
organicznych. Po pracy ¿el wraz z zabrudzeniem 
³atwo zmywa siê wod¹.

Preparaty chroni¹ce przed promieniowaniem 
UV zawieraj¹ tzw. filtry ochronne, czyli substancje 
poch³aniaj¹ce lub rozpraszaj¹ce promieniowanie 
s³oneczne w zakresie UV. Wspó³czynnik SPF okre�la 
stopieñ tej ochrony w zakresie UVB.

Rodzaj nara¿enia skóry nie jest zwi¹zany 
z konkretnymi zawodami lub czynno�ciami, 
lecz z czynnikami szkodliwymi, z jakimi styka siê 
pracownik. W celu identyfikacji zagro¿eñ nale¿y 
okre�liæ rodzaj i stopieñ zagro¿enia, który wynika 
z poszczególnych czynno�ci wykonywanych na 
konkretnych stanowiskach pracy. Nale¿y uwzglêdniæ 

zagro¿enia chemiczne, fizyczne i/lub biologiczne, 
jak równie¿ wzi¹æ pod uwagê nara¿enia z powodu 
klimatyzacji, gor¹ca, zimna lub wiatru. Identyfikacja 
zagro¿eñ powinna dotyczyæ konkretnych czynników 
wynikaj¹cych z rzeczywistego nara¿enia podczas 
pracy. Na stanowisku pracy powinna znajdowaæ siê 
instrukcja stanowiskowa. Zawsze nale¿y zwracaæ 
uwagê na indywidualne czynniki ryzyka, takie jak 
choroby oraz wrodzona lub nabyta zwiêkszona 
wra¿liwo�æ skóry. Szczególnie wa¿ne jest okre�lenie, 
czy wystêpuje kilka niezale¿nych lub nak³adaj¹cych 
siê zagro¿eñ, co stwarza znacznie zwiêkszone 
ryzyko dla zdrowia skóry.

Przyk³adem takich sytuacji mog¹ byæ nastêpu-
j¹ce zagro¿enia: 

– kontakt skóry z substancjami szkodliwymi – np. 
oleje, smary, farby, roztwory wodne kwasów, zasad, 
soli do 5% stê¿enia (karty charakterystyk substancji 
niebezpiecznych)

– woda i wilgoæ – prace w tzw. �rodowisku 
mokrym, czêste mycie r¹k, szczelno�æ rêkawic 
ochronnych

– �rodki do dezynfekcji skóry, wysuszaj¹ce 
skórê

– roztwory detergentów i innych �rodków 
czyszcz¹cych.

Ponadto kryteriami w identyfikacji zagro¿eñ 
dla skóry s¹:

– tarcie, którego podra¿niaj¹ce skórê dzia³anie 
mo¿e byæ zintensyfikowane przez zastosowanie do 
mycia r¹k pasty zawieraj¹cej substancje �cieraj¹ce 
(pasta bhp)

– intensywno�æ, czêstotliwo�æ i czas trwania 
nara¿enia

– klimatyczne czynniki obci¹¿aj¹ce (zimno, cie-
p³o, ruch powietrza, niska i wysoka wilgotno�æ)

– stosowanie �rodków ochrony skóry w wa-
runkach wilgotnych pod rêkawicami ochronnymi 
(chroni¹cymi przed czynnikami chemicznymi): 
nale¿y sprawdziæ ich przydatno�æ nie tylko pod 
wzglêdem wp³ywu na skórê (stopieñ maceracji 
naskórka), ale równie¿ na stan materia³u rêkawic 
ochronnych – trzeba obserwowaæ zmiany struktury 
materia³u oraz zmiany w³a�ciwo�ci ochronnych 
rêkawic na skutek dzia³ania �rodków ochrony skóry 
(je�li preparaty zawieraj¹ t³uszcz, mog¹ uszkadzaæ 
rêkawiczki lateksowe); nale¿y przestrzegaæ zaleceñ 
producenta. 

W przypadku stosowania �rodków ochrony 
przed promieniowaniem s³onecznym nale¿y pa-
miêtaæ, aby nie dopuszczaæ do d³u¿szej ni¿ to zaleca 
producent ekspozycji na dzia³anie promieniowania 
w miejscu pracy oraz nie zaniedbywaæ stosowania 
pierwszoplanowych �rodków ochronnych (ocienia-
j¹cej os³ony, okrywania skóry odzie¿¹).

Gdy istnieje zagro¿enie dla skóry, które nie mo¿e 
byæ wyeliminowane za po�rednictwem �rodków 
technicznych i organizacyjnych, wówczas osobom 
nara¿onym nale¿y udostêpniæ – zgodnie z za³¹cz-
nikiem 2. do rozporz¹dzenia ministra pracy i polityki 
spo³ecznej z dnia 26 wrze�nia 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeñstwa i higieny pracy 
[7] – indywidualne wyposa¿enie ochronne, w tym 
odpowiednie �rodki ochrony skóry. Zgodnie z wy-
mienionym rozporz¹dzeniem w³a�ciwe stosowanie 
�rodków ochrony indywidualnej jest wymagane 
i obligatoryjne dla przedsiêbiorców.
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Ocena ryzyka zawodowego
Po zidentyfikowaniu konkretnych zagro¿eñ 

na stanowisku pracy dokonuje siê oceny ryzyka 
zawodowego.

Zgodnie z art. 226 ustawy z dnia 26 czerwca 
1974 r. – Kodeks pracy [8] pracodawca ma obo-
wi¹zek przeprowadzania oceny i dokumentowania 
ryzyka zawodowego wystêpuj¹cego przy okre�lo-
nych pracach i zwi¹zanego z wykonywan¹ prac¹ 
oraz stosowania niezbêdnych �rodków profilak-
tycznych zmniejszaj¹cych to ryzyko. W rozporz¹-
dzeniu ministra pracy i polityki socjalnej w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeñstwa i higieny pracy 
[7] okre�la siê ryzyko zawodowe jako prawdopo-
dobieñstwo wyst¹pienia niepo¿¹danych zdarzeñ 
zwi¹zanych z wykonywan¹ prac¹, powoduj¹cych 
straty, w szczególno�ci wyst¹pienia u pracowników 
niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku za-
gro¿eñ zawodowych wystêpuj¹cych w �rodowisku 
pracy lub sposobu wykonywania pracy.

Miêdzynarodowy zespó³ ekspertów – specjali-
stów z Miêdzynarodowej Organizacji Pracy (ILO), 
Izraelskiego Instytutu Bezpieczeñstwa i Higieny 
Pracy (IIOSH) oraz Miêdzynarodowego Centrum 
Informacji o Bezpieczeñstwie i Higienie Pracy (CIS) – 
opracowa³ Miêdzynarodowe Karty Charakterystyki 
Zagro¿eñ Zawodowych dla 50 ró¿nych zawodów. 
W ka¿dej karcie wymienione s¹ ró¿ne czynniki 
�rodowiska pracy, na które mog¹ byæ nara¿eni pra-
cownicy podczas wykonywania rutynowej pracy, co 
u³atwia opracowanie zalecanych dzia³añ i wdro¿enie 
odpowiednich �rodków profilaktycznych, w tym 
�rodków ochrony skóry [9].

Uzyskane wyniki oceny ryzyka zawodowego 
stanowi¹ podstawê do podejmowania przez praco-
dawcê odpowiednich dzia³añ koryguj¹cych. 

Ocena ryzyka zawodowego, czyli dzia³anie maj¹-
ce na celu okre�lenie poziomu ryzyka zawodowego 
i jego dopuszczalno�ci, jest systematycznym bada-
niem wszystkich aspektów pracy, umo¿liwiaj¹cym 
ustalenie: 

• jakie zagro¿enia w �rodowisku pracy mog¹ byæ 
powodem urazu lub pogorszenia siê stanu zdrowia 
pracownika

• czy zagro¿enia te mo¿na wyeliminowaæ, 
a je¿eli nie, to jakie �rodki ochronne nale¿y podj¹æ 
w celu ograniczenia ryzyka zwi¹zanego z tymi 
zagro¿eniami.

Norma PN-N-18002:2000 „Systemy zarz¹dzania 
bezpieczeñstwem i higien¹ pracy. Ogólne wytyczne 
do oceny ryzyka zawodowego” zawiera ogólne 
wytyczne postêpowania przy przeprowadzaniu 
oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy 
oraz ogólne zasady przygotowania oceny ryzyka 
[10]. Obowi¹zek oceny ryzyka i jego dokumento-
wania dotyczy sytuacji, kiedy to ryzyko rzeczywi�cie 
wystêpuje – konieczne jest wiêc sprawdzenie, czy 
ryzyko zawodowe przy danej pracy istnieje. Je�li 
w zak³adzie pracy jest grupa stanowisk, na których 
wykonywane s¹ takie same zadania w takich 
samych warunkach, wystarczaj¹ce jest dokonanie 
oceny na jednym z tych stanowisk. 

Szczegó³owe zalecenia dotycz¹ce ochrony pra-
cowników przed ryzykiem zwi¹zanym z nara¿eniem 
na dzia³anie czynników chemicznych zawiera rozpo-
rz¹dzenie ministra zdrowia z 30 grudnia 2004 r. [11]. 
W przypadku nara¿enia pracowników na dzia³anie 
szkodliwych substancji wch³anianych przez skórê, 

ze wzglêdu na brak warto�ci najwy¿szych dopusz-
czalnych stê¿eñ nie ma mo¿liwo�ci okre�lenia bez-
piecznego natê¿enia lub czasu kontaktu dzia³ania 
czynnika szkodliwego na skórê. W zwi¹zku z tym, 
szacuj¹c ryzyko nale¿y kierowaæ siê rodzajem dzia³a-
nia substancji w kontakcie ze skór¹, gdy¿ zagro¿enie 
najczê�ciej zwi¹zane jest z mo¿liwo�ci¹ kontaktu 
skóry pracownika z substancj¹, np. przez polanie 
lub opryskanie. Nale¿y równie¿ uwzglêdniæ praw-
dopodobieñstwo wyst¹pienia kontaktu substancji 
ze skór¹ pracownika, czas nara¿enia oraz wagê 
nastêpstw. Propozycjê uproszczonej metody ryzyka 
zawodowego z uwzglêdnieniem jako�ciowej oceny 
nara¿enia na substancje chemiczne opublikowano 
w „Bezpieczeñstwie Pracy” [12].

Istotne dla oceny ryzyka informacje zawiera 
obwieszczenie marsza³ka Sejmu RP w sprawie 
og³oszenia jednolitego tekstu ustawy o substancjach 
i preparatach chemicznych [13]. Przy ocenie ryzyka 
pracodawca powinien w miarê potrzeby uwzglêdniæ 
konkretne do�wiadczenia zak³adu pracy, uwagi 
wewnêtrznych ekspertów, specjalistów do spraw 
bezpieczeñstwa, lekarzy, s³u¿b bhp i ekspertów 
zewnêtrznych oraz musi zleciæ podjêcie odpowied-
nich i skutecznych dzia³añ w celu zmniejszenia 
nara¿enia skóry.

�rodki zapobiegawcze
Wybór i stosowanie �rodków zapobiegawczych 

wynika z przeprowadzonej oceny ryzyka i stwier-
dzenia szkodliwego oddzia³ywania czynnika na 
skórê. 

Do �rodków zapobiegawczych mo¿na w szcze-
gólno�ci zaliczyæ:

– opracowanie instrukcji obs³ugi stanowiska 
pracy oraz programu ochrony skóry dla ka¿dego 
stanowiska pracy

– korzystanie ze �rodków ochrony skóry, 
ewentualnie w po³¹czeniu ze stosowaniem rêkawic 
ochronnych itp.; nale¿y pamiêtaæ, ¿eby zmniejszyæ 
nara¿enie skóry zwi¹zane z noszeniem szczelnych 
rêkawic poprzez: d³u¿sze i czêstsze przerwy w no-
szeniu rêkawic, stosowanie do wewn¹trz bawe³nia-
nych rêkawiczek ochronnych absorbuj¹cych wilgoæ 
lub stosowanie odpowiednich �OS

– szkolenia pracowników zatrudnionych na da-
nym stanowisku pracy zgodnie z rozporz¹dzeniem 
ministra gospodarki i pracy z 27 lipca 2004 r. [14]

– przeprowadzanie regularnych badañ zdrowia 
pracowników [15].

Podsumowanie
W Polsce dotychczas brak jest powszechnie 

dostêpnych, usystematyzowanych i pe³nych 
informacji dotycz¹cych �rodków ochrony skóry. 
Bior¹c pod uwagê skalê zachorowalno�ci na 
choroby skóry r¹k oraz potrzebê podjêcia dzia³añ 
prewencyjnych, na podstawie analizy dostêpnych 
materia³ów i dokumentów dotycz¹cych statusu 
prawnego i praktycznego stosowania �rodków 
ochrony skóry (�OS) w UE, opracowano w CIOP-PIB 
projekt wytycznych prezentuj¹cy aktualn¹ wiedzê 
nt. preparatów barierowych.  Sformu³owane zosta³y 
definicje z zakresu ochrony skóry, przedstawiono 
charakterystykê stosowanych �OS oraz identyfika-
cjê zagro¿eñ i ocenê ryzyka na stanowiskach pracy  

w odniesieniu do skóry w �wietle obowi¹zuj¹cych 
w Polsce regulacji prawnych.

W artykule omówiona zosta³a 1. czê�æ projektu 
wytycznych dotycz¹cych �rodków ochrony skóry. 
Z uwagi na to, ¿e bêdzie to pierwszy dokument 
porz¹dkuj¹cy wiedzê z tego zakresu, zapraszamy do 
dyskusji na ten temat u¿ytkowników i producentów 
�rodków ochrony skóry oraz wszystkich czytelników 
„Bezpieczeñstwa Pracy” (Prosimy o przekazywanie 
ewentualnych opinii do CIOP-PIB na adres e-mail: 
jokur@ciop.pl). 
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