
Pytanie - Jak należy postępować z narzędziami skażonymi drobnou-

strojami obecnymi na liście czynników alarmowych patrząc 
od punktu wyjścia – Bloku Operacyjnego do C.S. 

 

Odpowiedź 
 

Lista czynników alarmowych, oraz lista czynników chorobotwór-
czych wymagających  zgłaszania mają charakter prawny (Zał. nr 1 
Dz. U. 294 – Rozp. Z 23.12 2011r oraz Dz. U. z 28.04.2014) i za-
kłady lecznicze przygotowują w oparciu o nie raporty roczne. Listy 
obejmują drobnoustroje oporne, również wytwarzające spory (Clo-
stridium difficile i Clostridium perfrigens), grzyby i wirusy. 
Szczepy i drobnoustroje oporne na leki (alert patogenny), to nie li-
sta patogenów ludzkich najbardziej opornych na procesy inaktywa-
cji tj. dezynfekcji i sterylizacji. Również lista chorób zakaźnych wy-
magających zgłaszania (Zał. nr 1 Dz. U. z 10.08.2013r) jak i lista 
chorób zakaźnych wymagających obowiązkowej hospitalizacji  (Dz. 
U. z 21.08.2013 art. 34.1) nie mówi o oporności czynników etiolo-
gicznych tych chorób na procesy dekontaminacji. 
Oporność drobnoustrojów na stresy fizyko-chemiczne procesów 
dekontaminacji jest inna, patogeny ludzkie najbardziej oporne to 
kolejno: 

 priony 

 spory bakterii, wirusy nieosłonione wysoce hydrofilne 

 prątki, wirusy nieosłonione słabo hydrofilne 

 grzyby i ich zarodniki, wirusy osłonione słabo lipofilne 

 bakterie w formach wegetatywnych, wirusy osłonione wysoce 
lipofilne 

Postępowanie wobec sprzętu silnie skażonego zakłada zawsze ry-
gory hig.-epid. poniższego postępowania: 

 zabezpieczenie w miejscu skażenia (np.: zabezpieczenie ze-
stawu operacyjnego w miejscu skażenia szczelnym opako-
waniem jeszcze na Sali operacyjnej) 

 właściwy krok wstępny w C.S. wykonany najszybciej jak to 
możliwe wobec czasu skażenia) w tzw. „kroku izolowanym” 

 mycie właściwe i dezynfekcja właściwa(zależnie od charakte-
ru skażenia może wymagać wsadu izolowanego) 

 przygotowanie do sterylizacji i sterylizacja nie wymaga innych 
działań niż standardowe 

 znaczące wydłużanie czasu dezynfekcji poza zalecenia okre-
ślone w instrukcji producenta skutkuje szybszym zużyciem 



narzędzi i ich uszkodzeniem, a także dezorganizuje pracę 
sterylizatorni 

 nie ma potrzeby przeprowadzania dwóch procesów mycia i 
dezynfekcji maszynowej, ani dwóch procesów sterylizacji. 
Prawidłowo przeprowadzony proces technologiczny powinien 
zredukować  liczbę drobnoustrojów w stopniu wystarczają-
cym do uzyskania skutecznej sterylizacji.  
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