
Pytanie 1: -  Szpital chciałby świadczyć usługi sterylizacji na zewnątrz … - Czy 

aby świadczyć takie usługi powinien posiadać  walidacje – 

kwalifikacje operacyjne i procesowe urządzeń? 

Pytanie 2: - Czy po ponownym zainstalowaniu sterylizatora po remoncie 

szpitala potrzebne jest wykonanie ponownej walidacji 

instalacyjnej? 

 

Odpowiedź na pytanie 1: 

Wymagania dotyczące centralnej sterylizatorni wykonującej usługi określa 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 26 czerwca 2012 r. w 

sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i 

urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. RP poz. 

739).Sterylizatornia wykonująca usługi powinna gwarantować wykonanie 

wyrobu sterylnego i powinna mieć system jakości ISO lub GMP.  

Każda z osób zajmujących się technologią  reprocesowania wyrobów 

medycznych, jest zobowiązana do przestrzegania zasad wynikających z 

profesjonalnych przesłanek jak i deklaracji prawnych oraz normatywnych. 

Wykonywanie usług sterylizacyjnych, bez względu na ich odbiorcę, powinno 

charakteryzować się tą samą metodyką i profesjonalizmem. Odpowiedzialność 

za wykonaną usługę implikuje znajomość i respektowanie: Ustawy o wyrobach 

medycznych (z dnia 10 maja 2010 Dz.U. nr 107, poz. 679), Rozporz. MZ z 

dnia 17 sierpnia 2009r Nr 135 poz.1114 zmieniające rozporządzenie w 

sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania,  Systemu Zarządzania 

Jakością (SZJ), wymagania PN-EN-ISO 9001 luty 2009. Można by jeszcze 

przytoczyć kilka Norm, które co prawda nie są obowiązujące, lecz wskazują na 

konieczność przeprowadzania procesów sterylizacyjnych w systemie 

walidowanym, co stanowiłoby najwyższą gwarancję i dowód na poziom i efekt 

procesów sterylizacyjnych. Zdobycie przez szpital akredytacji i prowadzenie 

SZJ podnosi zapewne rangę i wymusza na usługodawcy odpowiednią do rangi 

jakość usług.   Nie stanowi jednak, w przypadku ich braku, podstawy w  myśl 

prawa, do zaniechania przyjęcia usługi. Kwestią sporną natomiast może być, 

w przypadku roszczeń, dzielenie usługi pomiędzy usługobiorcę a 

usługodawcę, w zakresie ścieżki dezynfekcyjnej i sterylizacyjnej. 

Wykonywanie tych czynności przez dwóch usługodawców niesie ze sobą 

dualizm odpowiedzialności. W przypadku postępowania sądowego trudno 

będzie dowieść każdej ze stron swej niewinności. Scentralizowane 



sterylizatornie w swym założeniu wprowadzają własną odpowiedzialność za 

poszczególne procedury, za profesjonalizm i jakość na wysokim poziomie.  

Odpowiedź na pyt. 2 

Walidacja instalacyjna opisana w Normie PN EN ISO 14937 w pkt. 9.2 do 

9.2.2.5 wskazuje na potrzebę dokonania specyfikacji instalacyjnej odnośnie 

miejsca, w którym sprzęt ma być zainstalowany łącznie z wszelkimi 

wymaganiami instalacyjnymi. Powinny zostać określone szczególne środki 

ostrożności i zabezpieczenia (na przykład osprzęt bezpieczeństwa). Instrukcja 

instalowania powinna być udokumentowana i powinna zawierać informacje 

odnoszące się do zdrowia i bezpieczeństwa personelu. Powinno się wykazać , 

że sprzęt i wszelkie przedmioty pomocnicze, jakie zainstalowano, działają 

prawidłowo. Norma wyraźnie wskazuje, że kwalifikację należy wykonać przy 

instalowaniu sprzętu  - kwalifikacja instalacyjna IQ. Należy przyjąć, iż każda 

następna instalacja wymagać będzie tej samej procedury.  

Zgodnie z PN-EN-!4937 zadaniem walidacji (kwalifikacji) instalacyjnej „IQ” jest 

wykazanie że sterylizator zainstalowany zgodnie z wymaganiami 

instalacyjnymi (określonymi przez swego wytwórcę) na danym stanowisku 

pracy działa prawidłowo (p. 9.2.2.4) a status kalibracji całego oprzyrządowania 

jest właściwy (p.9.3.1.). „Nowa” walidacja (kwalifikacja) instalacyjna „IQ” 

wymaga przeprowadzenia dodatkowej kwalifikacji „OQ” i „PQ” i (powtórzonej 

walidacji operacyjnej i procesu ) tj rewalidacji potwierdzającej że „OQ” i „PQ” 

na nowym stanowisku zainstalowania są również prawidłowe i nie uległy 

zmianie. 

 

Zespół konsultantów PSSM 
Elżbieta Kutrowska 

     Waldemar Olszak 
   Barbara Waszak 

   21.10.2015 

 


