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OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że w rozdziale IV książki pt. Pielęgniarstwo Operacyjne zawarłam 

podrozdział zatytułowany  „Przygotowanie bezpiecznych narzędzi i sprzętu medycznego”. 

Podrozdział został napisany w oparciu o dostępną literaturę fachową, aktualne akty prawne 

i jest zgodny z polskimi i europejskimi normami, które w sytuacji braku szczegółowych aktów 

prawnych są fachowymi uregulowaniami pozwalającymi na upowszechnienie prawidłowych 

rozwiązań, ujednolicenie terminologii fachowej i jednolitą interpretację poszczególnych 

zapisów. W książce nie ma błędów merytorycznych. 

Oświadczam, że nie pracuję  dla żadnej z firm medycznych i nie promuję żadnej 

firmy ani jej produktów. Ilustracje zawarte w rozdziale mają podpisy zawierające informacje 

nt. źródeł pochodzenia poszczególnych ilustracji. Zdjęcia i ryciny pochodzą z różnych źródeł, 

różnych  firm i od różnych autorów. Zawarłam je w książce dla zobrazowania opisywanych treści, 

aby osoby pracujące w ośrodkach nie posiadających nowoczesnej centralnej sterylizatorni miały 

wyobraźnię w co i jak powinny być wyposażone poszczególne stanowiska pracy tak, aby 

zapewnić bezpieczne narzędzia medyczne, które są wykorzystywane we wszystkich szpitalach, 

oddziałach, poradniach zabiegowych. 

Sterylizacja parowa jest podstawową, najczęściej wykorzystywaną i najtańszą metodą 

sterylizacji sprzętu medycznego. Porównałam inne metody sterylizacji, aby czytelnicy mogli 

porównać zalety i wady poszczególnych metod a nie w celu wyeliminowania którejś z metod. 

Pod koniec rozdziału umieściłam tabelę z terminologią związaną ze sterylizacją sprzętu 

medycznego zgodną z terminologią zawartą w normach PN-EN. 

Problem zapewnienia sterylnych wyrobów medycznych to problem nie tylko 

członków Polskiego Stowarzyszenia Sterylizacji Medycznej, które powinno być otwarte na 

upowszechnianie nowoczesnej wiedzy, ale i  innych stowarzyszeń, które działają na rzecz 

bezpieczeństwa pacjentów operowanych, diagnozowanych i leczonych metodami 

inwazyjnymi oraz stowarzyszeń zajmujących się problemem zakażeń w opiece zdrowotnej.  

Przedstawiciele Stowarzyszenia powinni promować nazewnictwo zgodne z normami we 

wszystkich artykułach publikowanych na łamach czasopism ogólnopolskich. 

Aby wszyscy operowani i diagnozowani byli bezpieczni należy zwrócić szczególną 

uwagę na programy kształcenia różnych środowisk wykonujących procedury inwazyjne do 

wykonania których muszą być używane sterylne wyroby medyczne. 
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