
 

 

 

 

 

 

 

Sz. P. Piotr Gryza  

Podsekretarz Stanu  
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Szanowny Panie Ministrze  

 

W związku z publikacją na stronach Rządowego Centrum Legislacji w dniu 9 maja 2016r 

projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia szczegółowych 

szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o 

udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w imieniu Polskiego Stowarzyszenia Sterylizacji 

Medycznej pragniemy zgłosić swoje uwagi do ww. projektu.  

W załączniku nr 3 do projektowanego rozporządzenia - Wykaz szczegółowych kryteriów 

wyboru ofert wraz z wyznaczającymi je warunkami oraz przypisaną im wartością w rodzaju 

leczenie szpitalne zabrakło warunku: Centralna Sterylizatornia wraz z wyznaczającymi ją 

warunkami i przypisaną wartością.:  

 

Kryteria do leczenia szpitalnego i szpitalnego wysokospecjalistycznego zabiegowego 

1.Jakość:  

- personel: 8 pkt 



 Dla każdej ze stref minimum 1 etat na 50 łóżek zabiegowych ( w sumie 3 etaty na jedną 

zmianę) – technik sterylizacji medycznej lub posiadający kurs kwalifikacyjny z zakresu 

technologii sterylizacji i dezynfekcji medycznej. Wycena – 2 pkt. 

- kontrola każdego procesu sterylizacji trzema niezależnymi wskaźnikami lub proces 

zwalidowany - 4pkt. 

- elektroniczny system monitorowania i dokumentacji procesów dekontaminacji 

zintegrowany z systemem dokumentacji medycznej bloków operacyjnych i oddziałów 

zabiegowych 2 pkt 

2. Pozostałe warunki - 3pkt. 

-Wyodrębnione trzy strefy Centralnej Sterylizatorni: skażona, czysta i sterylna, połączone 

śluzą umywalkowo-fartuchową + strefa socjalna( pokój socjalny i szatnia dla personelu) 2pkt 

-Magazyn bielizny czystej oraz magazyn sterylnych wyrobów medycznych. 0,5 pkt. 

Pomieszczeni do mycia-dezynfekcji wózków transportowych 0,5pkt 

3. Wyposażenie: 3pkt 

 Minimum dwa przelotowe autoklawy parowe i minimum dwie automatyczne przelotowe 

myjnie-dezynfektory 2pkt 

-   Minimum jeden sterylizator niskotemperaturowy w wyodrębnionym pomieszczeniu 1pkt 

4. Dostępność 2pkt 

-  Całodobowo – przyjęcie wyrobów medycznych do sterylizacji - 2pkt. 

-  Tylko w godzinach dziennych - 1pkt. 

Równocześnie wskazać w tym miejscu należy, że w przypadku leczenia stomatologicznego 

konieczne jest następujące wymaganie:  

Posiadanie w obrębie gabinetu sterylizacji lub korzystanie z usług certyfikowanej jednostki 

wykonującej procedury dekontaminacji zgodnie z wymogami stosowanymi do Centralnej 

Sterylizatorni. 

 

Wszystkie proponowane punkty opracowane zostały w powiązaniu z obowiązującym 

Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 26 czerwca 2012r. (. Dz.U. 2012 poz. 739) w sprawie 

szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia – Centralna 

Sterylizatornia musi posiadać trzy strefy czystości, powinna zatrudniać wykwalifikowany 

personel, który posiada, co najmniej tytuł technika sterylizacji medycznej lub ma 

wykształcenie medyczne i ukończony kurs z zakresu technologii sterylizacji i dezynfekcji 



medycznej. Dla zapewnienia zachowania odpowiedniego reżimu sanitarnego w zależności od 

ilości łóżek zabiegowych w jednostce dla każdej ze stref wymagana jest odrębna obsada 

personelu. W/w Rozporządzenie Ministra Zdrowia wymusza minimum 3 etaty na zmianę przy 

50 łóżkach zabiegowych. Wyposażenie minimalne to dwa sterylizatory parowe przelotowe               

i minimum dwie myjnie – dezynfektory oraz sterylizator niskotemperaturowy. 

Przeprowadzane procesy dekontaminacji muszą być zwalidowane lub monitorowane trzema 

niezależnymi wskaźnikami i na podstawie ich wyników dopuszcza się zwalnianie wsadu.   

Biorąc pod uwagę, proponowane przez Ministerstwo Zdrowia zmiany w Ochronie Zdrowia, 

oraz biorąc pod uwagę istniejące zadłużenie szpitali na kwotę 14 mld złotych, co wykazał                        

w trakcie przemówienia w Sejmie RP w dniu 11 maja br. p. Minister Konstanty Radziwiłł – 

nasza propozycja nie tylko podnosi efektywność szpitala poprzez skrócenie czasu koniecznego 

na przetransportowanie skażonej bielizny czy narzędzi z oddziałów do miejsca sterylizacji to 

dodatkowo znacząco obniża koszty, jakie są generowane przez Szpital w przypadku 

przeniesienia czynności związanych ze sterylizacją na podmiot zewnętrzny, który wykonuje 

operacje sterylizacyjne na rzecz i koszt Podmiotu Leczniczego.  

Wskazać także należy, że szczególnie w przypadku czynności wykonywanych przez Centralną 

Sterylizatornię – przeniesienie tych czynności do podmiotu trzeciego wykonującego te 

czynności na rzecz szpitala – jest działaniem z jednej strony kosztotwórczym, ale dodatkowo 

tego typu przeniesienie odpowiedzialności za czynności operacyjne związane z codziennymi 

procedurami i operacjami prowadzonymi przez dany podmiot leczniczy – znacząco obniżone 

zostaję parametry, jakości jakie towarzyszyć muszą operacji sterylizacji. Ponieważ wyniesienie 

tej operacji na zewnątrz jednostki odbywa się jedynie w trybie zlecenia czynności do 

podmiotu trzeciego przy dalszej pełnej odpowiedzialności szpitala, za jakość wykonanej na 

jego rzecz sterylizacji sprzętu, narzędzi czy bielizny.  

Tak wyniesiona na zewnątrz istotna z punktu widzenia czynność operacyjna szpitala, jaką jest 

sterylizacja– skutkuje znaczącym obniżeniem, jakości prowadzonych przez jednostkę szpitalną 

procedur medycznych oraz skutkować może dalszym wzrostem ilości zakażeń szpitalnych o 

nieznanym pochodzeniu.  

Biorąc pod uwagę warunki wskazane w Policy Paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020. 

Krajowe Ramy Strategiczne podkreślić należy, że paradygmat jakości w ochronie zdrowia 

podnoszony jest szczególnie często w odniesieniu do polskiego lecznictwa szpitalnego wraz ze 

wskazaniem, że niestety w Polce wciąż przeważa kryterium opłacalności w ochronie zdrowia 

nad kryterium bezpieczeństwa i nieustającego podnoszenia jakości oferowanych polskim 

pacjentom i obywatelom usług z zakresu leczenia szpitalnego.  

Również opracowane w tym roku mapy z zakresu lecznictwa szpitalnego wskazują, że jakość 

w ochronie zdrowia w tym jakość procesu sterylizacji- niezależnie od regionu kraju - jest wciąż 

tym kryterium, które zbyt rzadko brane jest pod uwagę przy okazji wyceny świadczeń.  



W naszej opinii – dopóki Centralna Sterylizatornia będzie – tak jak jest to obecnie – 

traktowana wyłącznie jako dodatkowy koszt operacyjny jednostki – dopóty jakość 

wykonywanych świadczeń z zakresu leczenia szpitalnego będzie niezadowalająca oraz 

generować będzie dodatkowe straty z tytułu roszczeń pacjentów spowodowanych 

powikłaniami po leczeniu szpitalnym w tym niedającymi się zwalczyć u pacjentów w wieku 

65+ zakażeniami bakteriami typu Clostridium defficile i innymi.  

Z tego też powodu pozwalamy sobie złożyć na ręce Pana Ministra ww. uwagi do projektu w 

sprawie określenia szczegółowych szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w 

sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.  

  Z poważaniem  

Prezes Polskiego stowarzyszenia  

Sterylizacji Medycznej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


