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Opinia konsultanta wojewódzkiego w sprawie mycia i dezynfekcji sprzętu medycznego. 
 
 

Pytanie 1: czy salowa może myć/dezynfekować inkubatory noworodkowe po użyciu na oddziale 

neonatologicznym? 

Pytanie 2:czy salowa zatrudniona na bloku operacyjnym może myć narzędzia chirurgiczne po 

zabiegu operacyjnym (zwykłe narzędzia jak i laparoskopowe)?  

Personel medyczny, który podczas realizacji świadczeń zdrowotnych korzysta ze sprzętu 

medycznego, musi mieć pewność i możliwość sprawdzenia, czy proces dekontaminacji został 

wykonany prawidłowo. Zgodnie z wytycznymi dotyczącymi postępowania ze sprzętem i wyrobami 

medycznych rekomendowana jest dezynfekcja wyrobów medycznych w myjniach automatycznych, 

gdzie procesy mycia i dezynfekcji poddawane są procesom walidacji.  

Zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2008 r o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 

zakaźnych u ludzi; 

Rozdział 3 art.11.1 Kierownicy zakładu opieki zdrowotnej oraz inne osoby udzielające świadczeń 

zdrowotnych są obowiązani do podejmowania działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i 

chorób zakaźnych. 

 Działania o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:  

1. ocenę ryzyka wystąpienia zakażenia związanego z wykonywaniem świadczeń zdrowotnych; 

2. monitorowanie czynników alarmowych i zakażeń związanych z udzielaniem świadczeń 

zdrowotnych w zakresie wykonywanych świadczeń; 

3. opracowanie, wdrożenie i nadzór nad procedurami zapobiegającymi zakażeniom i chorobom 

zakaźnym związanym z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w tym dekontaminacji; 

 a) skóry i błon śluzowych lub innych tkanek, 

b) wyrobów medycznych oraz powierzchni pomieszczeń i urządzeń. 
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Pacjenci objęci opieką nie mogą być narażeni na ryzyko przeniesienia infekcji podczas hospitalizacji 

czy też zabiegu. Skażony sprzęt (w przypadku nieprawidłowego postępowanie ze sprzętem 

wielokrotnego użycia) stanowi duże ryzyko przeniesienia drobnoustrojów, dlatego też 

ustawodawca dekontaminację wyrobów medycznych potraktował priorytetowo. Dekontaminacja 

(oczyszczanie, dezynfekcja, sterylizacja) sprzętu powinna być przeprowadzona w sposób 

prawidłowy, zapobiegający przeniesieniu zakażenia. Proces dekontaminacji musi być 

autoryzowany, dokumentowany, nadzorowany oraz wykonywany przez odpowiednio wyszkolony 

personel, w pomieszczeniach i warunkach zgodnych z wymaganiami. 

Zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych, będącej przeniesieniem wymagań Dyrektywy 

93/42/EEC na grunt prawa polskiego wszelkie czynności prowadzone wobec wyrobów 

medycznych, w tym dekontaminacji powinny odbywać się w oparciu o instrukcje wytwórcy. 

Określają one precyzyjnie warunki, techniki i metody postępowania. Rolą Kierownika jednostki jest 

takie zapewnienie realizacji wymagań zawartych w Ustawie, które proces dekontaminacji wyrobu 

medycznego (w tym narzędzi) uczynią skutecznym i bezpiecznym dla pacjenta. 

Minister Zdrowia dostrzegając wagę problemu, właściwych kwalifikacji personelu wykonującego 

dekontaminację, w roku 2008  zatwierdził programy kursu kwalifikacyjnego dla kierowników 

centralnych sterylizatorni i osób nadzorujących wytwarzanie sterylnych wyrobów medycznych w 

zakładach opieki zdrowotnej oraz program kursu kwalifikacyjnego z zakresu technologii sterylizacji 

i dezynfekcji (dla osób realizujących procesy dekontaminacji). 

Alternatywnie od roku 2012 w trybie policealnym realizowane są programy edukacyjne w ramach 

nowego zawodu - technik sterylizacji medycznej. 

Reasumując należy stwierdzić, że istnieją formalne, merytoryczne oraz techniczne uwarunkowania 

procesów dekontaminacji narzędzi medycznych. 
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Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego w już roku 2009, w piśmie do 

Prezesa Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Instrumentariuszek, wyraził negatywne stanowisko 

dotyczące powierzania zadań dezynfekcji narzędzi chirurgicznych salowym. Pismo dostępne na 

stronie www.pspe.pl w zakładce Bank Opinii pozycja 2. 

Pismo Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego nr KKPE 

32/21/2009  z dnia 4.05.2009r 

Cytuję; 

„Wszystkie czynności wymienione w liście jako przykład zadań instrumentariuszki pomagającej, a 

wykonane przez osoby niefachowe są obarczone poważnym ryzykiem błędu np. kontaminacji,  

nieprawidłowego postępowania z narzędziami po zabiegu, niewłaściwym przygotowaniem 

roztworów środków dezynfekcyjnych, niezgodnym z zasadami aseptyki ubieraniu zespołu 

operacyjnego i wielu innych. 

Reasumując salowa/ sprzątaczka nie powinna : 

- otwierać sterylnych pakietów, kontenerów i innych materiałów i środków sterylnych 

- podłączać i obsługiwać aparatury medycznej 

- liczyć zużytego do zabiegu materiału opatrunkowego 

- brać udziału w dezynfekcji pola operacyjnego  

-  dezynfekować narzędzi po zabiegu 

- ubierać do zabiegu personel operacyjny” 

Posumowanie; dezynfekcja sprzętu i wyrobów medycznych powinna być wykona, zgodnie z 

wymaganiami producenta, procedurami i zaleceniami Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych,  przez 

personel wykwalifikowany.  Czynność ta nie powinna być wykonywana przez salowe czy też inne 

osoby nie posiadające kwalifikacji. 
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