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Pan Profesor dr hab, med.
A nd rzej^Ma t y j a
I'rezes Nafz^lnej Rady Lekarskic
Naczelna K b a Lekarska
ul. Jana SoWskiego 110
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odpowiadaj^c na pismo z dnia 27.04.2018 r. (znak: NRL/ZRP/OA/257/798/2018), w sprawic
kontroli procesow

dekontaminacji, w tym kontroli procesu

sterylizacji za pomoc£.

wskaznikow biologicznych, uprzejmie przedstawiam, co nast^puje.
Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu

oraz

zwalczaniv

zakazeh i chorob zakaznych u ludzi (Dz. U. z 2018 r. poz. 151 ) osoby udzielaj^ce swiadczen
zdrowotnych

obowi^zane do podejmowania dzialan zapobiegaj^cych szerzeniu si^ zakazef

i chorob zakaznych. Dziaiania, o kt6rych mowa w art. 11 ust. 2 pkt 3 lit b obejmujE
m.in. opracowanie, wdrozenie i nadz6r nad procedurami zapobiegajqcymi zakazeniorr
i chorobom

zakaznym

dekontaminacji,

skory

zwi^zanym z
i blon

udzielaniem

swiadczen . zdrowotnych, w tyn"

sluzowych, wyrobow medycznych

oraz

powierzchn:

pomieszczen i urz^dzeh, a takze prowadzenie kontroli wewn^trznej, w tym dokumentowanie
realizacji ww. dzialan.
Procedury takie powinny bye realizowane zgodnie z aktualn^ wiedz^ naukow^, ktorej
zrodlem
•

m.in. mi^dzynarodowe oraz polskie wytyczne lub normy ISO w tym zakresie:

PN-EN ISO 17665-1:2007 Sterylizacja produktow stosowanych w ochronie zdrowia Cieplo wilgotne- Cz^it 1: Wymagania dotycz^ce opracowania, walidacji i rutynowej
kontroli procesu sterylizacji wyrobow medycznych;

•

PN-EN ISO 11138-1:2017-05

Sterylizacja produktow stosowanych w ochronie

zdrowia -Wskazniki biologiczne - Cz?sc 1: Wymagania ogolne;
•

PN-EN ISO 11138-3:2017-05

Sterylizacja produktow stosowanych w ochronie

zdrowia -Wskazniki biologiczne - Cz?sc 3: Wskazniki biologiczne dla procesow
sterylizacji cieplem wilgotnym;

•

ogolne

wytyczne

sterylizacji wyrobow medycznych

i

innych przedmiot6w

wielorazowego uzycia wykorzystywanych przy udzielaniu swiadczen zdrowotnych
oraz innych czynnosci podczas ktorych moze dojsc do przeniesienia choroby zakaznej
lub zakazenia - opracowane przez ekspertow.
Wskazniki biologiczne przeznaczone do kontroli sterylizacji nalezy stosowac zgodnie
z ich przeznaczeniem okreslonym przez wytworc^, w szczegolnosci nalezy scisle przestrzegac
zaleceri dotycz^cych zasad stosowania, warunkow hodowli i przechowywania.
Dobor metod kontroli procesu sterylizacji powinien bye zgodny z zaleceniami wylw6rcy
sterylizatora, wskazaniami Polskich Norm dotycz^cych sterylizacji produktow stosowanych
w ochronie zdrowia oraz zgodnie z aktualn^ wiedz^ medyczn^.
Jednym z zasadniczych elementow potwierdzaj^cych jakosc w procesach dekontaminacji,
w tym sterylizacji, jest dokumentacja. Zgodnie z przepisami art. 11 ust. I ustawy
0 zapobieganiu

oraz zM'alczanw zakazen i chorob zakaznych

u hidzi to na kierowniku

podmiotxi leczniczego albo osobie udzielajqcej swiadczen zdrowotnych spoczywa obowi^zek
zapewnienia bezpieczehstwa pracownikow oraz pacjentow i s^ to osoby odpowiedzialne
zapodj^cie decyzji co do stosowania metod sterylizacji. Dokumentacj?, natomiast nalezy
przechowywac zgodnie z zasadami okreslonymi dla dokumentacji medycznej. Prawidlowa
dokumentacja jest konieczna w przypadku roszczen pacjentow, w celu udowodnienia
prawidlowego przebiegu procesu sterylizacji.
Niezaleznie od powyzszego
Publicznego

- Panstwowego

przesylam opini? Narodowego

Instytutu Zdrowia

Zakladu Higieny, stanowi^c^ potwierdzenie

zasadno^ci

stosowania si? do opracowanych przez ekspertow „0g6lnych wytycznych dla wszystkich
podmiolow wykonuj^cych procesy dekontaminacji, w tym sterylizacji wyrobow medycznych
1 innych przedmiotow wielorazowego uzytku wykorzystywanych przy udzielaniu swiadczen
zdrowotnych oraz innych czynnosci, podczas ktorych moze dojsc do przeniesienia choroby
zakaznej lub zakazenia".

Gt6wny Insp^ktor Sanitarny

2asi9pcB CJlSwoego Inspektora Sanitaniego

Zalqcznik
pismo NIZP-PZH z dnia 29.05.2018 r. (znak: B-BB-07U-1/18),
Do wiadomosci:
{\\
PWIS - wszyscy
1.
Departament Zapobiegania oraz Zwalczania Zakazen i Chorob Zakaznych u Ludzi - w miejscu

2

Q

NARODOWYINSTYTUTZDROWIA PUBLICZNEGO
PAl5lSTWOWY ZAKLAD HIGIENY

100lat.pzh.gov.pl

Warszawadn. 29.05.2018 r.

B-BB-0711-1/18
Sz. P.
Krystyna Radecka
Dyrektor Departamentu Higieny Srodowiska
GJdwny Inspektorat Sanitarny
Departaraent Higieny ^rodowiska

W odpowiedzi na pisrao GIS-H6-NS-43U-31/J£./18 Z dnia 11.05.2018 r. dotycz^de
stanowiska Karodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - PaAstwowego Zakiadu Higieny
w sprawie kontroli proces6w dekontaminacji, w tym kontroli procesu sterylizacji za pomocl^
wskainik6w biologicznych, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Panstwowego Zakladu
HigiHiy przychyla si? do przestrzegania zasad kontroli procesu sterylizacji opisanyc^
w Wytycznycli Sterylizacji z 2017 roku oraz w piSmie PaAstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitamego wBrzegu o numerze EP .43000.2.2018.AS z dnia 6 czerwca 2018 r.
Proces sterylizacji jest procesem specjalnym, tzn. i e nie istnieje motUwoid kontroli
produktu sterylizacji po procesie sterylizacji. Z tego wzgl^du konieczna jest kontrola przebiegu
procesu sterylizacji. Podstawowg metod^ kontroli jest kontrola parametr6w krytycznych procesu
sterylizacji czyli temperatury, ciSnienia i czasu dzialania czynnika sterylizacyjnego. W przypadk u
procesu sterylizacji par^ wodnq czynnikiem steiylizacyjnym jest nasycona para wodni.
Uzyskanie nasyconej pary wodnej o okre^lonych wia5ciwo5ciach sterylizacyjnych jest
uwarunkowane miedzy innymi scisl^ zaleino^ci^ pomi^d^ temperature i ci^nieniem. Kontroja
pararaetr6w fizycznych podczas kaidego cyklu sterylizacyinego Jest wi^c kluczowa w nadzorzc
nad ptzebiegiem procesu sterylizacji.
Sterylizatory nie posiadajgce automatycznej rejestracji parametr6w krytycznych podczas
przebiegu procesu sterylizacji powinny by6 zast^ione urzqdzeniami spetniaj^cymi wymagan e
norraatywne w zakresie rejestracji pararaetr6w fizycznycli.
Wyroby medyczne dostarczane w stanie sterylnym powinny by6 wytwarzane
w zwalidowanych metodacli sterylizacji. Walidacja procesu sterylizacji ma na celu zapewnien.e
powtarzalno^ci procesu, spehiienie kryterium wytwarzania wyrobu sterylnego (SAL - Sterili :)
Assurance Level 10"* ) i uzyskanie produktu sterylnego o okreslonej jakosci.
Jeili produkty sterybie nie wytwarzane w procesach zwalidowanych istnieje moiUwo:»(;
zastosowania nast^puj^cych form kontroli procesu sterylizacji oraz zwalniania produktu pc
procesie sterylizacji:
1) zwalnianie biologiczne (wskaznik biologiczny w kaidym cyklu w przyrz^dzenie
testowym procesu lub w pakiecie reprezentatywnym odzwierciedlaj^cym utrudnienia vli;
wsadzie) - t? forra^ zwalniania dopuszczono rowniei: dla procesdw przeprowadzanyill
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w sterylizatorach bez automatycznej rejestracji parametr6w krytycznych procesu
2) zwalnianie na podstawie analizy parametr6w krytycznych procesu z dodatkow^
kontrolq chemiczn^ (wskainiki typ 5 lub 6) i kontrol^ biologiczn^ nie rzadziej nit { raz
w tygodniu.
Wska^iki biologiczne przy braku walidacji proces6w sterylizacji nale2y uzna6 za
najbardziej wiaiciw^ form? kontroU cykli sterylizacyjnych. Sq one bezpo^rednim
odzwierciedleniem dzialania parametrow krytycznych procesu (temperatury, ci^nienia, czasu), a
tym samym czynnika sterylizacyjnego t j . nasyconej pary wodnej na czynniki biologiczne
znajduj^ce si? na wyrobach poddawanych sterylizacji. Spehiiaj^ r6wniei zasad? wykonywania
procesu sterylizacji w tzw, „nadzabiciu" gdy2 zawierajq najbardziej opom^ form? bakterii jakimi
S4 spory w ^cisle okreslonej ilosci.
Sposoby kontroli podane przez lekarzy dentyst6w, zwiaszcza ograniczenia kontroli
biologicznej do jednego razu w miesizicu w przypadku braku automatycznej rejestracji
parametr6w krytycznych procesu
nieprawidlowe i niewystarczaj^ce aby prawidlowo
nadzorowac wytwarzania wyrobu sterylnego. Og6lne Wytyczne Sterylizacji Wyrob6w
Medycznych z 2011 roku wyrainie zalecaly kontrol? biologiczn^ w kaidym cyklu
sterylizacyjnym jesli nie jest dost?pny automatyczny pomiar i zapis parametr6w krytycznych
procesu i to stanowisko nie zostalo zmienione w Wytycznych Sterylizacji z 2017 roku.
Naleiy pami^tad, 2e wytwarzanie wyrob6w sterylnych to nie tylko kontrola procesu
sterylizacji, ale r6wnie4 kontrola sterylizatora oraz wsadu.
Najwia^ciwszyni rozwiqzaniem zaistniatej sytuacji jest opracowanie i wprowadzenie
procedur walidacji proces6w dekontaminacji, w tym metody sterylizacji, wta^ciwych dla danej
organizacji przestrzenno-funkcjonalnej, w kt6rej wytwarzane
wyroby sterylne. Zapewni^ one
powtarzalny, ^wiadomy i w^a^ciwy spos6b wytwarzania wyrob6w sterylnych oraz przyczyni^ si?
do zminimalizowania koszt6w kontroli biologicznej. W celu zminimalizowania kosztdw kontroli
biologicznej warto r6wnie± zwr6ci6 uwag? na wdrazanie rozwi^zari logistycznych zwi4zanych
z obrotem narz^dzi, wla^ciwym wykorzystaniem pojemno^ci sterylizatora oraz
przechowywaniem materiahi sterylnego.
Publikowane okresowo Og61ne Wytyczne Sterylizacji
oparte o wiedz? naukow%
dost?pne przepisy prawne i normatywne oraz doSwiadczenie zawodowe stowarzysze6
zajmuj^cych si? dekontaminacj^ wyrobow medycznych wielorazowego uiytku, w tym ich
sterylizacjo, dzialajqcych na rzecz przeciwdzialania rozprzestrzenianiu si? zaka^eA zwi^anych
2 wykonywaniem swiadczeri medycznych na potrzeby pacjentow.
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