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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 15 marca 2006 r.
w sprawie wymagaƒ technicznych i sanitarnych dla pomieszczeƒ, w których mo˝na wykonywaç praktyk´
piel´gniarek i po∏o˝nych, oraz wymagaƒ, jakim powinny odpowiadaç urzàdzenia i sprz´t medyczny
umo˝liwiajàcy udzielanie Êwiadczeƒ zdrowotnych
Na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 5 lipca
1996 r. o zawodach piel´gniarki i po∏o˝nej (Dz. U.
z 2001 r. Nr 57, poz. 602, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co
nast´puje:
§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla wymagania:
1) jakim powinny odpowiadaç pod wzgl´dem technicznym i sanitarnym urzàdzenia i pomieszczenia,
w których mo˝na wykonywaç indywidualnà praktyk´ oraz grupowà praktyk´ piel´gniarek i po∏o˝nych, zwanà dalej „praktykà”;
2) jakim powinien odpowiadaç sprz´t medyczny,
umo˝liwiajàcy udzielanie Êwiadczeƒ zdrowotnych
przez piel´gniark´ lub po∏o˝nà wykonujàcà indywidualnà praktyk´ wy∏àcznie w miejscu wezwania.
§ 2. Standard techniczny i sanitarny pomieszczenia, w którym mo˝na wykonywaç praktyk´, zwanego
dalej „gabinetem”, zapewnia wykonywanie praktyki
zgodnie z rodzajem Êwiadczeƒ zdrowotnych, aktualnà
wiedzà medycznà, zasadami etyki zawodowej, z poszanowaniem intymnoÊci i godnoÊci pacjentów oraz
dba∏oÊcià o ich bezpieczeƒstwo.
§ 3. 1. Budynek lub lokal, w którym znajduje si´ gabinet, wymaga wyposa˝enia w instalacje: wodociàgowà, kanalizacyjnà, grzewczà, wentylacyjnà i elektrycznà, spe∏niajàce warunki przewidziane w odr´bnych
przepisach. Instalacje powinny byç zakryte, chyba, ˝e
———————
1) Minister Zdrowia kieruje dzia∏em administracji rzàdowej
— zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 paêdziernika 2005 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Zdrowia
(Dz. U. Nr 220, poz. 1901).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 89, poz. 969, z 2003 r.
Nr 109, poz. 1029, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 92, poz. 885
i Nr 173, poz. 1808 oraz z 2005 r. Nr 175, poz. 1461.

przepisy okreÊlajàce warunki techniczne, jakim powinny odpowiadaç obiekty budowlane, stanowià inaczej.
2. Gabinet powinien byç usytuowany w odr´bnym
lokalu. Gabinet mo˝e byç usytuowany w cz´Êci budynku lub lokalu przeznaczonego na inne cele, pod
warunkiem oddzielenia tego pomieszczenia od innych
u˝ytkowników lokalu. Gabinet nie mo˝e znajdowaç si´
poni˝ej parteru.
3. Powierzchnia gabinetu powinna byç odpowiednia do zainstalowanych urzàdzeƒ, aparatury i sprz´tu,
przy czym nie mo˝e byç mniejsza ni˝ 15 m2.
§ 4. Do gabinetu nale˝y zapewniç dost´p osobom
niepe∏nosprawnym.
§ 5. 1. Pod∏oga w gabinecie jest trwa∏a, g∏adka,
zmywalna, nienasiàkliwa i odporna na dzia∏anie Êrodków dezynfekcyjnych oraz o w∏aÊciwoÊciach przeciwpoÊlizgowych.
2. Âciany gabinetu sà ∏atwe do zmywania i dezynfekcji. W miejscach wymagajàcych cz´stej dezynfekcji
oraz przy punktach poboru wody Êciany wyk∏ada si´
do wysokoÊci co najmniej 160 cm materia∏ami trwa∏ymi, g∏adkimi, zmywalnymi, nienasiàkliwymi i odpornymi na dzia∏anie Êrodków dezynfekcyjnych.
3. W gabinecie, w którym wyst´puje nadmierne
naÊwietlenie naturalne, instaluje si´ urzàdzenia zabezpieczajàce przed naÊwietleniem i przegrzewaniem, ∏atwe do utrzymania w czystoÊci.
4. Grzejniki sà g∏adkie i ∏atwe do czyszczenia. Nie
dopuszcza si´ stosowania grzejników i rur o˝ebrowanych oraz ogrzewania pod∏ogowego i sufitowego.
§ 6. Przy gabinecie wydziela si´ poczekalni´ dla
pacjentów wraz z miejscem do przechowywania okryç
wierzchnich.
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§ 7. 1. W gabinecie znajduje si´ umywalka z ciep∏à
i zimnà wodà, r´czniki jednorazowego u˝ytku lub suszarka do ràk, dozownik do myd∏a oraz dozownik do
Êrodka dezynfekcyjnego.
2. Pacjentom zapewnia si´ dost´p do wydzielonego dla nich pomieszczenia higienicznosanitarnego
wyposa˝onego w ust´p, umywalk´ z ciep∏à i zimnà
wodà, r´czniki jednorazowego u˝ytku lub suszark´ do
ràk oraz dozownik do myd∏a.
§ 8. 1. Meble w gabinecie powinny byç wykonane
z materia∏ów ∏atwo zmywalnych i umo˝liwiajàcych dezynfekcj´.
2. W gabinecie znajduje si´ szafka przeznaczona
do przechowywania leków, artyku∏ów sanitarnych i innych materia∏ów medycznych oraz szafka do przechowywania Êrodków dezynfekcyjnych, a tak˝e le˝anka
i krzes∏a.
3. W gabinecie, w którym prowadzona jest praktyka po∏o˝nej, a okreÊlony przez nià rodzaj i zakres
Êwiadczeƒ zdrowotnych tego wymaga, znajduje si´ fotel ginekologiczny.
§ 9. 1. Urzàdzenia i sprz´t medyczny umo˝liwiajàcy udzielanie okreÊlonych Êwiadczeƒ zdrowotnych
w gabinecie albo w miejscu zamieszkania lub sta∏ego
pobytu pacjenta muszà posiadaç wa˝ne certyfikaty,
badania techniczne lub inne Êwiadectwa spe∏niajàce
warunki u˝ywania, okreÊlone w odr´bnych przepisach.
2. Urzàdzeƒ i sprz´tu medycznego nale˝y u˝ywaç
zgodnie z obowiàzujàcymi standardami i instrukcjami
ich u˝ywania.
§ 10. 1. Do Êwiadczeƒ zdrowotnych wykonywanych w gabinecie albo w miejscu zamieszkania lub
sta∏ego pobytu pacjenta u˝ywa si´ sprz´tu medycznego jednorazowego u˝ytku.
2. W przypadku udzielania Êwiadczeƒ przy u˝yciu
sprz´tu medycznego wielokrotnego u˝ytku zapewnia
si´ mo˝liwoÊç jego sterylizacji, chyba ˝e typ sprz´tu
nie wymaga sterylizacji.
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3. W przypadku sterylizacji narz´dzi lub sprz´tu
wielokrotnego u˝ytku w gabinecie lub w pomieszczeniu przy gabinecie zapewnia si´ ich w∏aÊciwe przygotowanie, kompletowanie, pakietowanie oraz przechowywanie. W tym przypadku wymagane jest dodatkowo wyposa˝enie w dwukomorowy zlew z bie˝àcà wodà ciep∏à i zimnà oraz autoklaw.
§ 11. Odpady medyczne niebezpieczne powsta∏e
w trakcie udzielania Êwiadczeƒ zdrowotnych zabezpiecza si´ w sposób przewidziany w odr´bnych przepisach. W gabinecie znajduje si´ pisemna instrukcja zatwierdzona dla tego gabinetu przez w∏aÊciwego paƒstwowego powiatowego inspektora sanitarnego.
§ 12. 1. Do sk∏adowania czystej bielizny wydziela
si´ i oznacza miejsce chroniàce przed jej zabrudzeniem.
2. Do przechowywania brudnej bielizny s∏u˝y odpowiednio zabezpieczony i oznaczony pojemnik.
§ 13. Pomieszczenia i urzàdzenia gabinetu prowadzàcego dzia∏alnoÊç w dniu wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia nale˝y dostosowaç do wymagaƒ okreÊlonych
w rozporzàdzeniu do dnia 31 grudnia 2007 r.
§ 14. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.3)
Minister Zdrowia: Z. Religa
———————
3) Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 4 kwietnia 2000 r. w sprawie
wymagaƒ, jakim powinny odpowiadaç pod wzgl´dem
technicznym i sanitarnym urzàdzenia i pomieszczenia,
w których mo˝na wykonywaç indywidualnà praktyk´, indywidualnà specjalistycznà praktyk´ i grupowà praktyk´
piel´gniarek i po∏o˝nych (Dz. U. Nr 27, poz. 344), które
utraci∏o moc z dniem 27 wrzeÊnia 2005 r. na podstawie
art. 9 w zwiàzku z art. 1 pkt 18 ustawy z dnia 29 lipca
2005 r. o zmianie ustawy o zawodach piel´gniarki i po∏o˝nej oraz ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty
(Dz. U. Nr 175, poz. 1461 i Nr 253, poz. 2131).

