
 

 Pytanie: - Czy na dyżurze 12-godzinnym w Centralnej Sterylizatorni może być 
obsadzony  tylko jeden pracownik C.S. funkcjonuje 24 h na dobę, pracownik bhp 
zapewnia nas, że nie ma przepisu regulującego tę kwestię.    
Odpowiedź:   
Brak przepisów prawnych regulujących obsadzanie stanowisk pracy w C.S. jest 
przyczyną problemów opisanych w pytaniu. Wielkość obsady na dyżurze w Centralnej 
Sterylizatorni zależy od ilości materiałów wymagających przygotowania i zachowania 
zasad bezpieczeństwa higienicznego w czasie pracy. Ilość materiałów zależy od ilości 
sal operacyjnych, ilości zabiegów wykonywanych w tych salach, w oddziałach i 
przychodniach. Duże znaczenie, na liczbę zatrudnionych osób, ma także rodzaj 
narzędzi i wymagane czynności podczas ich dekontaminacji. Błędem jest 
rozumowanie, że w C.S. posiadającej myjnie dezynfektory  praca w strefie brudnej 
ogranicza się wyłącznie do włożenia narzędzi do myjni. Jest wiele narzędzi które 
wymagają wstępnego przygotowania przed myciem maszynowym (demontaż, płukanie 
i oczyszczanie kanałów  o różnych przekrojach, rozpięcie zamków, ułożenie na tacach, 
na wózkach wsadowych, wykonanie wstępnej dezynfekcji, itp.). Ponadto dochodzi 
mycie i dezynfekcja wózków transportowych, pojemników, kontenerów, obuwia 
operacyjnego. Należy też wziąć pod uwagę awarie sprzętu, powodujące konieczność 
pracy manualnej.     
W strefie czystej mamy do czynienia wyłącznie z pracą manualną polegającą na 
lubrykacji, testach funkcyjnych, pakowaniu zarówno dużych zestawów jak i bardzo 
drobnego i szalenie zróżnicowanego sprzętu, znakowaniu, przygotowaniu wsadu. 
Sterylizator jest urządzeniem wymagającym działalności ludzkiej.  
Na każdym stanowisku należy prowadzić bardzo szczegółową dokumentację, co także 
wymaga czasu i pracy.   
Jednoosobowa obsada może prowokować zachowania nie zawsze zgodne z zasadami 
obowiązującymi przy zmianie stref. Na granicy stref znajdują się śluzy służące 
dekontaminacji rąk, zmianie fartuchów i obuwia. Są to podstawowe zasady wpływające 
na bezpieczeństwo sanitarne w C.S. W czasie pracy, zwłaszcza w pośpiechu, może 
zdarzyć się wypadek a przy jednoosobowej obsadzie nie będzie miał kto udzielić 
pomocy. Dlatego jednoosobowa obsada to duże ryzyko, więcej jest zagrożeń niż 
korzyści.  
Ponadto pragniemy przypomnieć, że na temat zasad zatrudniania i zachowania 
bezpieczeństwa w C.S. już wypowiadaliśmy się (opublikowano na stronie 
Stowarzyszenia 20.01.2016).  
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