
PYTANIE:  

Czy na sali operacyjnej okulistycznej można postawić mały autoklaw VacuklavB+. W moim szpitalu 

została wybudowana osobna sala operacyjna okulistyczna, gdzie wydzielono osobne pomieszczenie do 

mycia i dezynfekcji narzędzi, nie wzięto pod uwagę miejsca na autoklaw. Mógłby on  stanąć tylko na 

sali, gdzie narzędzia sterylizowano by w cyklu nieopakowane. Proszę o opinię. 

 

 
ODPOWIEDŹ:  
Okulistyczna sala operacyjna i jej zaplecze powinno być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia 

z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać 

pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (DZ. U. 2012r.poz. 739 ), 

załącznik 1, IX Blok operacyjny.  

Przepisy prawne stawiają jednakowe wymagania dla bloku operacyjnego, niezależnie od specjalności. 

Określono w nich dopuszczalne sposoby zaopatrywania się w wyroby sterylne podmiotów 

wykonujących działalność leczniczą: 

1. z własnej centralnej sterylizatorni  

2. ze sterylizatorni zewnętrznej świadczącej usługi. 

Ustawodawca nie dopuszcza w obrębie bloku pomieszczeń przeznaczonych do dekontaminacji 

narzędzi. Tym bardziej niedopuszczalne jest wnoszenie niesterylnych narzędzi i ich sterylizacja w sali 

operacyjnej, ponieważ stanowi to zagrożenie epidemiologiczne dla pacjenta.  

W sali operacyjnej obowiązuje najwyższy stopień wymogów aseptycznych. Otwarcie gorącej komory 

ma negatywny wpływ na mikroklimat w sali, zmienia temperaturę i wilgotność, co sprzyja 

rozmnażaniu drobnoustrojów. 

Kolejnym problemem jest sterylizacja narzędzi bez opakowania. Otwarcie sterylizatora po 

sterylizacji narzędzi niepakowanych powoduje gwałtowne zassanie chłodniejszego powietrza z sali i 

skażenie wsadu, a tym samym narażenie pacjentów na powikłania. 

 Ustawa o wyrobach medycznych i normy europejskie nakazują stosowanie procesów 

walidowanych dla określonego instrumentarium. Producent sterylizatora powinien dostarczyć raport 

walidacji potwierdzający skuteczność procesów przeznaczonych do sterylizacji narzędzi 

okulistycznych. Niedopuszczalne jest opieranie się wyłącznie na informacjach zapisanych w ulotkach.  

 

Podsumowanie 

Umieszczenie sterylizatora w sali operacyjnej i sterylizacja narzędzi bez opakowania jest 

niedopuszczalna. Cały proces dekontaminacji, łącznie ze sterylizacją powinien odbywać się poza salą 

operacyjną. Pomieszczenie do dekontaminacji powinno spełniać wymogi prawne określone w w/w 

przepisach.  
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