
Pytanie: Czy istnieją zalecenia co do badań czystości mikrobiologicznej 

powierzchni, urządzeń lub personelu Centralnej Sterylizatornii w 
zakresie częstotliwości , limitów i ilości prób? 

 
Odpowiedź:  

Ustawa o wyrobach medycznych z 20.05.2010r. (Dz.U. Nr 107)  i 
Rozporządzenie w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny 
zgodności wyrobów medycznych z dnia 12.01.2011r. z Zał. 1 cz. I p.84 
nakazują sterylizację wyrobów medycznych w procesie walidowanym 
(metodą  zwalidowaną). Walidacja praktyczna obejmuje również czystość 
mikrobiologiczną bazy wytwarzania wyrobu sterylnego (pomieszczenia i 
urządzenia). 

W Rozporządzeniu z 26.06.2012r. (Dz.U. z 29.06.2012r. - w sprawie 
szczegółowych  wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i 
urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą) w p.XI.2 
czytamy „W zależności od przyjętych rozwiązań materiały sterylne mogą 
być dostarczone bądź ze sterylizatornii  zlokalizowanej poza 
zaopatrywanym szpitalem, posiadającej system zarządzania jakością 
(ISO lub GMP) i gwarantującej wykonanie wyrobu sterylnego, bądź z 
Centralnej Sterylizatornii  zorganizowanej w ramach zaopatrywanego 
szpitala.” Sterylizatornia tzw. „Zewnętrzna” jest tu dla C.S. szpitalnej 
„Sterylizatornią odniesienia” gdyż wymogi dla tych samych działań  w obu 
przypadkach nie mogą być różne. I tak w Rozporządzeniu z 28.03.2012r.  
w sprawie dobrej praktyki wytwarzania (GMP – good manufacture In 
practice) w rozdziale „produkty sterylizowane końcowo” w p.11 czytamy: 
„Przygotowanie produktów sterylizowanych końcowo powinno  być 
wykonane co najmniej w środowisku o klasie czystości D” (200cfu/m3 
powietrza. W szczególnych przypadkach w klasie czystości „C” 
(100cfu/m3 powietrza). W świetle powyższego w strefie czystej C.S. 
zanieczyszczenie powietrza powinno mieścić się w granicach optimum 
100cfu/m3 do maksimum 200cfu/m3 (od ISO-7 do ISO-8) przynajmniej w 
stanie tzw. spoczynku. 

Bez rozróżniania wymagań czystości w tzw. „spoczynku” i czystości 
„działania” – „Wytyczne projektowania szpitali ogólnych” z roku 1984 MZ i 
Op.Społ. w zeszycie 5 rozróżniając trzy klasy czystości powietrza 
(wartości dopuszczalne wyższe niż przeciętne w Europie), w trzech 
różnych klasach pomieszczeń kwalifikowały: 

- sterylizatornie w zespole operacyjnym do klasy II (300cfu/m3 
powietrza) 

- C.S. część „czystą” i część „brudną do klasy III (700cfu/m3 powietrza) 
Dane z tych wytycznych nie doczekały się jednak potwierdzenia w 
regulacjach prawnych. 
Ponadto czystość wody powinna przynajmniej odpowiadać jakości 

mikrobiologicznej  wody do picia (wg Rozporządzenia MZ z 29.03.2007r. 
– Dz.U. Nr 61). 



Bezpieczeństwo mikrobiologiczne personelu powinno natomiast 
respektować zalecenia ogólne opisane w : 

- Ustawie o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń  i chorób 
zakaźnych u ludzi (opracowanie na podstawie treści z Dz.U. z 
21.08.2013 poz. 947, z 2014 poz. 619,  1138) 

- Rozporządzeniu z 2005 (Dz.U. Nr 81 z 2005) – nowelizacja z 
29.02.2008r. w sprawie szkodliwych czynników  biologicznych dla 
zdrowia w środowiskach pracy, oraz ochrony zdrowia pracowników 
narażonych na te czynniki (również Dyrektywa 2000/54/EWG) 

- Rozporządzeniu  z 11.05.2013r. o narażeniu na zranienie ostrymi 
narzędziami ( w tzw. przypadkach szczególnych) 

-  Regulacje dla obszaru BHP. 
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