
UZUPEŁNIENIE ODPOWIEDZI KONSULTANTÓW 

 

Ponieważ, niestety już po raz drugi, czuję głęboki niedosyt po zapoznaniu się z odpowiedzią 
naszych konsultantów, pragnę ich wypowiedź uzupełnić albowiem z kilkustronicowej 
odpowiedzi konsultantów dowiadujemy się bardzo wiele na temat standardów i zaleceń 
jakościowych w naszej codziennej działalności, natomiast z całą pewnością nie ma tam 
odpowiedzi na zadane pytanie, które brzmi: „Gdzie znajdę zapis taki, dzięki któremu nie będzie 
można podważyć stanowiska, że wszystkie narzędzia ze szpitala muszą być reprocesowane 
w Centralnej Sterylizatorni”. Dlatego poniżej pozwalam sobie przedstawić własne 
uzupełnienie. 

Do zadanego pytania mają zastosowanie co najmniej trzy zasadnicze akty prawne, czyli 
niepodważalne, w przeciwieństwie do standardów i zaleceń, przepisy: 

1. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2011 nr 112 poz. 
654), ponieważ zgodnie z zawartymi w niej definicjami, reprocesowanie 
instrumentarium medycznego jest „świadczeniem zdrowotnym” jako działanie służące 
„zachowaniu zdrowia”(Art. 2.1., punkt 10). 

2. Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2010 nr 107 poz. 679), 
ponieważ zarówno materiały medyczne podlegające reprocesowaniu, w tym 
sterylizacji, jak i sterylizatory medyczne są, w świetle prawa wyrobami medycznymi. 
Należy przy tym podkreślić, że ustawa nakłada na użytkowników wyrobów medycznych 
obowiązek ich eksploatowania ściśle według zaleceń wytwórców (Rozdział 11, art. 90. 
1.). 

3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych 
wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu 
wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. 2012 poz. 739), ponieważ przede 
wszystkim właśnie w tym akcie prawnym znajduje się odpowiedź na zadane pytanie. 

Odpowiedź. 

W świetle przywołanego powyżej rozporządzenia szpital, który musi wykorzystywać wyroby 
medyczne wymagające reprocesowania czyli np. narzędzia wielokrotnego użytku, może 
korzystać z wyrobów reprocesowanych w jednym z trzech dopuszczalnych rozwiązań. W 
kolejności zapisanej w rozporządzeniu są to: 

1. Korzystanie z usług reprocesowania wykupionych u podmiotów zewnętrznych. W tym 
przypadku zewnętrzny usługodawca musi mieć wdrożony system zapewnienia jakości 
GMP lub ISO (Załącznik nr 1, punkt XI, podpunkt 2 i 3). Zapis ten jest wyjątkowo 
niefortunny ze względu na swoją ogólnikowość i brak związku z kwestiami 
merytorycznymi. 

2. Korzystanie z usług własnej centralnej sterylizatorni, szczegółowo opisanej pod 
względem budowlanym i technologicznym (Załącznik nr 1, punkt XI, podpunkty od 4 
do 23 ). 

3. Korzystanie z usług własnej sterylizatorni ambulatoryjnej, również szczegółowo 
opisanej. Jednakże to rozwiązanie jest możliwe do wdrożenia wyłącznie w 
ambulatoriach (Załącznik nr 2, punkt od 7 do 11) i szpitalach chirurgii jednego dnia 
(Załącznik nr 3, punkt 3).  

Reasumując, szpitale takie w jakich większość z nas pracuje, czyli szpitale, które nie są 
ambulatoriami lub szpitalami chirurgii jednego dnia, zgodnie z obowiązującym prawem 
muszą albo korzystać z usług reprocesowania zewnętrznych usługodawców, albo korzystać 



z usług własnych centralnych sterylizatorni, spełniających wymagania opisane w przywołanym 
rozporządzeniu. Natomiast jeżeli narzędzia mają być reprocesowane wyłącznie w 
szpitalu, to musi się to odbywać wyłącznie w centralnej sterylizatorni spełniającej 
wspomniane wymagania. Inne rozwiązania w zakresie reprocesowania wyrobów 
medycznych, np. lokalne sterylizatornie na oddziałach, w świetle aktualnych przepisów nie są 
dopuszczalne. 
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