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Jakość  (gr. poiotes ) – po raz pierwszy zdefiniował 
Platon jako "pewien stopień doskonałości".                              
            Było to pojęcie filozoficzne i jako takie pozostało do 
czasów współczesnych, chociaż ustalono, że jakość posiada 
cechy obiektywne, mierzalne, jak masa i kształt, oraz 
subiektywne, oceniane przez każdego inaczej, jak barwa lub 
zapach.



Jakość usług medycznych jest uzależniona od wielu czynników,                        
    a najistotniejszym  jest „czynnik ludzki”. Nastawienie i zaangażowanie 
człowieka w pracę jaką wykonuje wpływa na całokształt działań zespołu. 
Jedną z najważniejszych cech pracownika jest umiejętność przyznania się 

do popełnienia błędu. Praca zespołowa opiera się głównie na zaufaniu          
                       i umiejętności porozumiewania się oraz sprawnemu 

eliminowaniu powstałych w czasie wykonywanej pracy konfliktów, które 
mogą być przyczyną obniżenia jakości  świadczonych usług zarówno na 
poziomie  Centralnej Sterylizatorni jak i Bloku Operacyjnego ponieważ  

działy te wspólnie odpowiadają za bezpieczeństwo operowanego pacjenta



Blok operacyjny 
                                                                                                
 To miejsce gdzie w warunkach podwyższonego reżimu 
sanitarnego przy pomocy narzędzi poddanych procesowi 
dekontaminacji w Centralnej Sterylizatorni wykonywane są 
zabiegi operacyjne inwazyjne, małoinwazyjne oraz 
endoskopowe.



Centralna Sterylizatornia      
                                                                                                     
                   Jest usługowym działem szpitala, w którym 
wykonywana jest jedna z ważniejszych usług mających wpływ na 
jakość procedur medycznych, czyli dekontaminacja  ( proces 
niszczenia biologicznych czynników chorobotwórczych  w procesie 
dezynfekcji, mycia i sterylizacji).
Sterylizacja jest procesem mającym na celu zabicie
wszystkich drobnoustrojów i przetrwalników bakteryjnych
co daje gwarantowany poziom sterylności oznaczający
możliwość przeżycia w wysterylizowanym
pakiecie jednego drobnoustroju na milion



Przygotowanie instrumentarium do zabiegów chirurgicznych jest procesem 
złożonym i  zależnym od człowieka, jego wiedzy zawodowej oraz osobowości.    
                                                                                                                  Wpływa to na 
efekt końcowy procesu dekontaminacji w postaci sterylnych                                  
i  gotowych do użycia narzędzi operacyjnych, które są bezpieczne dla pacjenta   
     i pracowników oraz dają możliwość przeprowadzenia procedury operacyjnej 
w sposób sprawny i bezawaryjny.  Doskonalenie zawodowe pracowników 
Centralnej Sterylizatorni  przy wykorzystaniu metody cyklicznych szkoleń 
dokształcających i aktualizujących wiedzę przystosowaną do obecnych potrzeb 
jest elementem niezbędnym i obowiązującym w każdej placówce świadczącej 
usługi w zakresie sterylizacji sprzętu medycznego. Pielęgniarki operacyjne oraz 
pracownicy Centralnej Sterylizatorni  powinni organizować pracę tak, aby 
utrzymana była ciągłość działań, a świadczenia medyczne udzielane były 
sprawnie, bezpiecznie i z korzyścią dla pacjenta oraz podmiotu leczniczego.



Blok Operacyjny i Centralna Sterylizatornia  
     
W strukturach szpitala działają jako dwie odrębne jednostki 
organizacyjne i  ich zakres zadań i obowiązków jest inny, jednak 
powinny ze sobą współdziałać w stopniu zapewniającym 
bezpieczeństwo pacjentowi i personelowi.
Zespół pracowników Centralnej Sterylizatorni i pielęgniarki operacyjne 
powinny posługiwać się jednakowym językiem opisującym narzędzia      
               i sprzęt operacyjny tak, aby nie powstawały szumy 
komunikacyjne na żadnym etapie procesu przygotowania  ponieważ w 
czasie wykonywania  poszczególnych procedur są od siebie                        
                      wzajemnie zależni i wspólnie odpowiadają za wyniki pracy. 



Dobra współpraca zespołowa powinna opierać się na określeniu:

celu działania – jest nim dobro pacjenta – Blok Operacyjny zapewnia 
przeprowadzenie procedury na najwyższym poziomie technicznym               
                           i zgodnie z najnowszą wiedzą medyczną, natomiast 
Centralna Sterylizatornia jest odpowiedzialna za prawidłową 
dekontaminację zapewniając bezpieczeństwo mikrobiologiczne oraz 
utrzymanie narzędzi operacyjnych i sprzętu medycznego w bardzo 
dobrym stanie funkcjonalnym.
zasad i procedur postępowania – w czasie procesu dezynfekcji, mycia         
            i sterylizacji narzędzi ( rodzaj i stężenie środków dezynfekcyjnych       
                      i myjących, czas, temperatura i ciśnienie dla autoklawu – 
zgodne                                  z wytycznymi producenta sprzętu).
wzajemnego zaufania i motywacji – współpraca na wszystkich etapach 
przebiega zgodnie z procedurami i wytycznymi producentów sprzętu, 
wszystko jest zapisane w dokumentacji, pracownicy komunikują się ze 
sobą prawidłowo, a problemy są rozwiązywane na bieżąco



 jasnego podziału zadań – każdy wie za co odpowiada i od kogo może 
otrzymać fachową pomoc ( kierownik Centralnej Sterylizatorni, pielęgniarki 
operacyjne, przedstawiciel sprzętu medycznego).

dobrej informacji – wszystkie procedury są prawidłowo opisane, narzędzia i 
sprzęt operacyjny mają zrozumiałe dla wszystkich nazewnictwo. Wszystkie 
zmiany omawiane są na bieżąco przez członków współpracujących ze sobą 
zespołów. Stan ilościowy narzędzi oddanych do sterylizacji jest zgodny ze 
stanem po zakończeniu procesu sterylizacji.

zasad współpracy pomiędzy kierownictwem centralnej sterylizatorni i 
bloku operacyjnego w celu zmniejszenia ryzyka powstania błędu po obu 
stronach.                                                                                                                       
    Blok Operacyjny  współpracuje z Centralną Sterylizatornią, która 
profesjonalnie zajmuje się procesami przygotowania instrumentarium           
                   i sprzętu medycznego do operacji (dezynfekcja, mycie, suszenie, 
pakowanie, sterylizacja, kontrola skuteczności sterylizacji, transport 
sterylnego sprzętu na Blok Operacyjny).



       Bez dobrej sterylizacji nie ma dobrego Bloku Operacyjnego  !!!      
                                     Elementem niezbędnym we współpracy Centralnej 
Sterylizatorni  i Bloku Operacyjnego jest dobra komunikacja  sprzyjająca  
dobremu porozumieniu. Blok Operacyjny i Centralna Sterylizacja są działami, 
które wzajemnie
się uzupełniają. Bez sterylnego sprzętu nie ma możliwości
wykonania zabiegu operacyjnego czy innej zabiegowej  procedury medycznej
Odpowiedzialność osób uczestniczących w procedurach :
•  dekontaminacji sprzętu i wyrobów medycznych po użyciu,
•  transportu  do centralnej sterylizacji i na blok operacyjny,
•  magazynowania sprzętu i wyrobów medycznych,
•  przygotowania narzędzi i sprzętu do ponownego  użycia,
•  użytkowania narzędzi podczas procedury medycznej oraz postępowaniu
po wykonanym świadczeniu zdrowotnym  ma kardynalne znaczenie                    
                    w zapobieganiu zakażeniom, unikaniu zdarzeń niepożądanych i 
wpływa istotnie na bezpieczeństwo zarówno pacjenta                                            
                                          jak i zaangażowanego w procedurę personelu.



Każdy pracownik Centralnej Sterylizatorni powinien poznać zasady działania sali 
operacyjnej oraz etapy przygotowania pielęgniarki operacyjnej do 
poszczególnych procedur operacyjnych.
Doświadczenie to pozwoli na zrozumienie specyfiki pracy bloku, etapów 
przygotowania  stolików operacyjnych i pola operacyjnego, co będzie miało 
znaczący wpływ na sprawny przebieg zabiegu oraz na bezpieczeństwo pacjenta    
  i zespołu operacyjnego.
Pielęgniarki operacyjne powinny znać zasady postępowania z narzędziami po 
zabiegu, aby zabezpieczyć je przed długotrwałym działaniem materiału 
biologicznego na ich powierzchnię. Dbałość  o dobry stan narzędzi operacyjnych 
przyczyni się w sposób znaczący do obniżenia kosztów procedur operacyjnych.

  



Zespół pracowników Centralnej Sterylizatorni oraz zespół pielęgniarek 
operacyjnych podmiotu leczniczego powinni podejmować wspólne             

                                                           działania w zakresie postępowania z 
narzędziami operacyjnymi,                                                 aby przedłużyć 

czas  i bezpieczeństwo ich użytkowania.



Narzędzia endoskopowe i laparoskopowe stanowią duże wyzwanie dla 
pracowników Centralnej Sterylizatorni dlatego posługiwanie się 

jednakowymi nazwami  oraz przestrzeganie zaleceń producentów sprzętu 
 co do sposobów dezynfekcji, konserwacji i parametrów sterylizacji jest 

bardzo ważnym elementem całego procesu dekontaminacji.
Narzędzia endoskopowe po zabiegu powinny być rozłożone na 

poszczególne elementy, zanurzone w środku dezynfekcyjnym wskazanym 
przez danego producenta, dokładnie spłukane, umyte  i osuszone , a 

następnie zakonserwowane w częściach mechanicznych                                
                / kraniki, zamki, części optyczne itp./



W dobie intensywnego rozwoju małoinwazyjnych i endoskopowych 
technik operacyjnych coraz częściej właśnie taki sprzęt będzie 

poddawany procesom sterylizacji, a to będzie zwiększać koszty procedur 
zabiegowych. Postępowanie z narzędziami endoskopowymi jest zupełnie 

inne niż z narzędziami chirurgicznymi.
Uwaga pracowników Centralnych Sterylizatorni powinna być skupiona nie 

tylko na prawidłowym myciu i konserwacji sprzętu, ale również na 
odpowiedniej segregacji,  pakowaniu i opisaniu  zgodnym  z rozmiarem i 

nazwą producenta.



Jakość usług medycznych w zakresie dezynfekcji i sterylizacji narzędzi zależy od 
wielu czynników, a jednym z ważniejszych jest zapewnienie bezpieczeństwa 
epidemiologicznego pacjentowi, personelowi oraz innym osobom 
przebywającym na terenie placówki medycznej.
Zarówno procedura dekontaminacji jak i transport  narzędzi ( brudnych                  
                      i sterylnych) mają znaczący wpływ na stan środków finansowych 
szpitala w przypadku roszczeń pacjentów dotyczących zakażenia pola 
operacyjnego  oraz innych powikłań związanych z zabiegiem.

Ustalenie sposobów postępowania, tzw. standardów
zawodowych i procedur operacyjnych w sytuacjach                                                     
                   typowych i awaryjnych np. procedura lub instrukcja                                  
                                                   przekazywania  materiału skażonego                            
                                                                            do Centralnej Sterylizatorni  oraz  
zabezpieczenia                                                                             materiału sterylnego 
na czas transportu na Blok                                                                             
Operacyjny korzystnie wpłynie na współpracę  tych                                                     
           działów i przyczyni się do wzrostu jakości procedur                                           
                     zabiegowych.



Jakość  usług medycznych  świadczonych  na Bloku Operacyjnym i  w 
Centralnej Sterylizatorni  jest oceniana  również pod kątem  
postępowania zgodnego z  przepisami prawa  i  najnowszymi 
standardami europejskimi, dlatego  jedynie takie wyroby medyczne  jak 
np. fartuchy i obłożenia operacyjne,  spełniające wymogi 
zharmonizowanego standardu EN 13795 stanowią barierę dla zakażenia, 
a więc nie mogą przepuszczać płynów i mikroorganizmów. Tradycyjne,  
tkane materiały takie jak bawełna tkana lub płótno nie spełniają 
wymogów bezwzględnych Dyrektywy i nie powinny być stosowane.
Polska jako członek Unii Europejskiej musi stosować się do prawa 
obowiązującego w Unii dlatego tak ważne są zapisy                                        
  Dyrektywy o Wyrobach Medycznych                                                                 
                              (MDD – Medical Device Directive)



Dziękuję za uwagę
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