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Poznań, 13.01.2011r. 

 

Opinia konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego  

w województwie wielkopolskim 

 

Dotyczy: wymiany obwodów do znieczuleń 

 

Producent sprzętu określa czy dany wyrób jest jedno czy wielorazowego użycia  

i użytkownik nie ma prawa zmieniać tej interpretacji. Jest to jednoznaczne z faktem, iż sprzęt 

jednorazowy może być stosowany tylko wobec jednego pacjenta. Sprzęt wielorazowy można 

zastosować wobec kolejnego pacjenta, ale dopiero po właściwej dekontaminacji.  

Ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi z dnia 

05grudnia 2008 roku (Dz. U nr 234, poz.1570) rozdz. 3, art. 11, ust. 1określa: „Kierownicy 

zakładów opieki zdrowotnej oraz inne osoby udzielające świadczeń zdrowotnych są 

obowiązani do podejmowania działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób 

zakaźnych”.  

Ustawa o zakładach opieki zdrowotnej – tekst jednolity z 31 stycznia 2007r. (Dz.U.nr 

14, poz. 89) rozdz. 1, art. 9 ust 4 określa, iż „Zakłady opieki zdrowotnej nabywają i stosują 

wyroby medyczne odpowiadające wymaganiom ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o 

wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 93, poz. 896 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565)”, który został 

uszczegółowiony zapisem art. 19, ust 1 pkt 1 o prawach pacjenta do udzielania mu 

„świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom wiedzy medycznej”  

Potwierdza to ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw 

Pacjenta (Dz.U.2009.52.417; 2009.06.05 zm. Dz.U.2009.76.641) art. 8 rozdz. 2 w art. 6. 1. 

zobowiązuje: „Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom 

aktualnej wiedzy medycznej” – co oznacza, że jeżeli na rynku jest dostępny sprzęt 

jednorazowego użycia, to taki powinien być stosowany. Nie ma zakazu stosowania sprzętu 

wielorazowego użycia, ale również tylko jednorazowo dla jednego chorego, dla kolejnego po 

dekontaminacji, zależnej od wymaganego poziomu czystości. 
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