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DOKUMENTOWANIE – WYMOGI PRAWNE 

• Szpital ma obowiązek prawny wykazać skuteczność całego 

procesu dekontaminacji, któremu poddawane są narzędzia i 

materiały chirurgiczne używane do zabiegów. 

 

 

• Najlepszym sposobem jest udokumentowanie poprawności 

przebiegu całego procesu dekontaminacji. 
 

 

 



DOSTĘPNE SPOSOBY DOKUMENTOWANIA 

• „Tradycyjne” - ręczne prowadzenie 

dokumentacji 
 

 

 

 

• „Nowoczesne” - elektroniczne prowadzenie 

dokumentacji 
 

 

 



DOKUMENTACJA ELEKTRONICZNA 
RODZAJE SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH 

• Systemy rejestrujące kolejne etapy procesu dekontaminacji 

 

• Systemy rejestrujące kolejne etapy procesu dekontaminacji z 

jednoczesnym nadzorem nad poprawnością przeprowadzanych 

czynności 
 

 

 



ZALETY DOKUMENTACJI ELEKTRONICZNEJ 

• Elektroniczne prowadzenie dokumentacji jest bardzo trudne do podważenia, 

gdyż zapis elektroniczny (odpowiednio zabezpieczony), jest właściwie 

niemożliwy do podrobienia 

 

• Elektroniczne prowadzenie dokumentacji podnosi efektywność CS 

 

• Ułatwia dostęp do dokumentacji, oszczędza miejsce, przynosi szereg 

korzyści pośrednich 

 
 

 



WYMAGANIA DLA DOKUMENTACJI 

Na czym polega prowadzenie prawidłowej dokumentacji z przebiegu 

sterylizacji?  

Ważnym jest, aby dokumentacja zawierała wszystkie najważniejsze 

informacje o przeprowadzonym procesie, co najmniej w następującym 

zakresie:  

• Data sterylizacji 

• Parametry cyklu mycia i dezynfekcji 

• Wyniki kontroli mycia i dezynfekcji 

• Metoda i parametry sterylizacji 

• Wyniki kontroli chemicznej procesu sterylizacji 

• Wyniki kontroli biologicznej procesu sterylizacji 

• Imię i nazwisko osoby przeprowadzającej czynności 
 

 

 



PRZYKŁADOWY RAPORT Z PRZEBIEGU PROCESU 



DOKUMENTOWANIE W STREFIE BRUDNEJ CS 

System informatyczny powinien rejestrować i dokumentować procedury 

realizowane w strefie brudnej: 

• PRZYJĘCIA MATERIAŁU BRUDNEGO DO CS 

• MYCIA RĘCZNEGO 

• MYCIA ULTRADŹWIĘKOWEGO 

• MYCIA I DEZYNFEKCJI AUTOMATYCZNEJ 

 

 



System informatyczny, powinien rejestrować i dokumentować: 

• Datę i godzinę przyjęcia materiału brudnego do CS 

• Osobę przyjmującą materiał 

 

DOKUMENTOWANIE W STREFIE BRUDNEJ CS 
PRZYJĘCIE MATERIAŁU BRUDNEGO 



System informatyczny, powinien rejestrować i dokumentować: 

• przeprowadzenie procedury mycia ręcznego / załadunek do myjni 

ultradźwiękowej 

• przekazanie umytego materiału przez okno podawcze, na stronę czystą 

 

Wszystkie procedury powinny być rejestrowane z przypisaniem daty,  

godziny oraz osoby wykonującej czynność. 

 

DOKUMENTOWANIE W STREFIE BRUDNEJ CS 
MYCIE RĘCZNE I ULTRADŹWIĘKOWE 



System informatyczny, powinien 

rejestrować i dokumentować: 

• załadunek do myjni 

• dokładny spis załadowanego wsadu myjni 

• przydzielanie testów mycia i dezynfekcji 

• systemy obsługujące rejestrację 

parametrów procesu mycia (po podłączeniu 

do urządzenia), umożliwiają zamieszczenie 

danych pomiarowych i wykresów w raporcie 

z procesu dekontaminacji 

DOKUMENTOWANIE W STREFIE BRUDNEJ CS 
MYCIE I DEZYNFEKCJA AUTOMATYCZNA 

 

Wszystkie procedury powinny być rejestrowane z przypisaniem daty,  godziny 

oraz osoby wykonującej czynność. 



PRZYKŁADOWY RAPORT Z PROCESU MYCIA 



DOKUMENTOWANIE W STREFIE CZYSTEJ CS 

System informatyczny powinien rejestrować i dokumentować 

procedury realizowane w strefie czystej: 

• PAKOWANIE NARZĘDZI 

• PAKOWANIE BIELIZNY 

 

 



DOKUMENTOWANIE W STREFIE CZYSTEJ CS 

PAKIETOWANIE NARZĘDZI I ZESTAWÓW 

System informatyczny, powinien rejestrować  

i dokumentować: 

• wyładunek z myjni 

• przeprowadzenie oceny mycia i dezynfekcji: 

• oceny organoleptycznej (wizualnej) 

• oceny każdego użytego testu mycia i dezynfekcji 

• oceny całego procesu mycia 

• weryfikację materiału 

• konserwację materiału 

• pakowanie materiału 

• czas przydatności (sterylności) materiału 

• załadunek sterylizatora 

• przydzielenie testów sterylizacji 

• systemy obsługujące rejestrację parametrów procesu sterylizacji 

(po podłączeniu do urządzenia), umożliwiają zamieszczenie 

danych pomiarowych i wykresów w raporcie z procesu 

dekontaminacji 

Wszystkie procedury powinny być rejestrowane z przypisaniem daty,  

godziny oraz osoby wykonującej czynność. 

 

 



PRZYKŁADOWY RAPORT Z PROCESU STERYLIZACJI 



DOKUMENTOWANIE W STREFIE STERYLNEJ CS 

System informatyczny powinien rejestrować i dokumentować 

procedury realizowane w strefie sterylnej: 

• MAGAZYNOWANIE MATERIAŁU STERYLNEGO 

• WYDANIE MATERIAŁU Z CS 

 

 



DOKUMENTOWANIE W STREFIE STERYLNEJ CS 

MAGAZYN STERYLNY 

System informatyczny, powinien rejestrować i dokumentować: 

• wyładunek ze sterylizatora 

• przeprowadzenie oceny sterylizacji: 

• oceny organoleptycznej (wizualnej) 

• oceny każdego użytego testu chemicznego i biologicznego 

• oceny całego procesu sterylizacji 

• przyjęcie materiału na magazyn 

• czas przydatności (sterylności) materiału 

Wszystkie procedury powinny być rejestrowane z przypisaniem daty,  godziny 

oraz osoby wykonującej czynność. 

 

 



DOKUMENTOWANIE W STREFIE STERYLNEJ CS 

WYDANIE MATERIAŁU Z CS 

System informatyczny, powinien rejestrować i dokumentować: 

• wydanie materiału do użytkownika wewnętrznego 

• wydanie materiału do użytkownika zewnętrznego 

• wydanie tylko materiału sterylnego 

 

Wszystkie procedury powinny być rejestrowane z przypisaniem daty,  

godziny oraz osoby wykonującej czynność. 

 



 

System informatyczny jest gwarantem prowadzenia  

i archiwizowania niepodważalnej dokumentacji procesu 

dekontaminacji 

PODSUMOWANIE 
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