
PYTANIE  

 Podczas ostatniej kontroli Komisji Recertyfikującej ISO zakwestionowano  

w naszej Sterylizatorni metodę kontroli pakietów poddawanych  

sterylizacji parowej. Obecnie do kontroli pakietów używam testów  

chemicznych typu 4  ( wkładam tylko do zestawów zabiegowych). Natomiast  

do kontroli wsadu posiadam urządzenie spiralne PCD Control (20 cm tuba z  

wbudowaną  rurką o długości 1,5 m i średnicy 1 mm)  i umieszczam tu  

wskaźnik  typu 5.Codziennie wykonuję również testy biologiczne ( głównie  

wsady z implantami).Komisja zaleciła mi, abym stosowała do kontroli  

pakietów zabiegowych testy typu 5 lub 6. Oprócz tego oczywiście, abym  

nadal kontrolowała wsad Przyrządem PCD z  testem typu 5. 

Pan wyjaśnił, iż w tym roku pojawiło się zarządzenie ( nie powiedział  

jakie,) aby wszystkie pakiety zabiegowe kontrolować testem typu 5 lub 6,  

a test typu 4 jest za słaby i odbarwia się zawsze. 

Proszę o odpowiedź ponieważ ja uważam, iż prawidłowo kontroluję pakiety  

poddawane sterylizacji oraz cały wsad. Przecież ( Wytyczne sterylizacji  

z 2017r) nie muszę kontrolować pakietów testem chemicznym posiadając PCD  

Control z Integratorem 5. Bardzo proszę o odpowiedź. 

  

ODPOWIEDŹ: 

Audytor nie miał podstawy do kwestionowania systemu kontroli stosowanego w centralnej 

sterylizatorni. Jego zadaniem jest ocena zgodności postępowania z normami, przepisami prawnymi i 

pisemnymi procedurami obowiązującymi w audytowanej jednostce. Nie powinien ingerować w 

system kontroli, a tym bardziej zalecać kontrolę każdego pakietu. To nie są kompetencje audytora.  

Przepisy prawne nakładają na zarządy zakładów opieki zdrowotnej zapewnienie wyrobów sterylnych 

niezbędnych do świadczenia usług. Procesy sterylizacji powinny być kontrolowane. Ustawa o 

wyrobach medycznych, Ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi,  

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, 

jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą  

nie zawierają wymagań dotyczących metod kontroli, sposobu zwalniania i rodzaju stosowanych 

testów.  



Informacje o kontroli procesów sterylizacji zapisano w „Ogólnych wytycznych dla wszystkich 

podmiotów wykonujących procesy dekontaminacji, w tym sterylizacji wyrobów medycznych i innych 

przedmiotów wielorazowego użytku wykorzystywanych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych oraz 

innych czynności, podczas których może dojść do przeniesienia choroby zakaźnej lub zakażenia”, 

które nie są przepisem prawnym. O wyborze wskaźników, ich liczbie decyduje osoba odpowiedzialna 

za nadzór nad procesami sterylizacji (pkt. 6.2). Osoba przyjmująca odpowiedzialność za 

przeprowadzanie procesów sterylizacyjnych, ma obowiązek kontroli procesów, korzystając z 

dostępnych na rynku testów i wskaźników. Dokonując wyboru odpowiedniej metody, zdana jest na 

swoją wiedzę i doświadczenie. Ponadto ma możliwość skorzystania ze wskazówek zawartych w 

normach, w  wspomnianych Ogólnych Wytycznych oraz dostępnej fachowej literaturze (biuletyny, 

periodyki itp.). Powinna też mieć  na uwadze, że za reprocesowanie wyrobów medycznych do 

ponownego użycia całkowita odpowiedzialność spada wyłącznie na nią, lub na osoby którym 

powierzono ten obowiązek.   

W Ogólnych wytycznych pkt. 6.2.5.2 podano, kiedy należy stosować kontrolę pakietów, a w jakiej 

sytuacji można z niej zrezygnować. 

„Kontrola pakietów powinna być stosowana w przypadku wątpliwości dotyczących penetracji 

czynnika sterylizującego, można stosować wskaźniki typu 6 lub typu 5 lub typu 4. Kontrolę w pakiecie 

wskaźnikami typu  4, 5 lub 6 stosujemy zawsze w przypadku gdy nie są używane pakiety 

reprezentatywne lub przyrządy PCD”.  

 

„Kontrola pakietów za pomocą wskaźników chemicznych jest zbędna w przypadku: 

- procesów zwalidowanych,  

- zwalnianiania  parametrycznego i biologicznego, 

- stosowania  do rutynowej kontroli procesów rejestracji parametrów krytycznych i kontroli wsadów 

za pomocą wskaźników biologicznych lub chemicznych w pakietach reprezentatywnych lub 

przyrządzach testowych procesu”. 

Wobec podanej wyżej wykładni dot. kontroli procesów sterylizacyjnych, zwracamy uwagę, że w 

przypadku opisanej przez kierownika stosowanej kontroli, nie znajdujemy normatywnego 

uzasadnienia do stosowania dodatkowych wskaźników chemicznych w pakietach. Jego prawem i 

obowiązkiem jest wybór środków i metod kontrolujących procesy sterylizacyjne.  
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