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        W tym roku kongres Światowego Forum Sterylizacji Szpitanej  (WFHSS) odbył się po raz 

pierwszy w kraju Europy środkowej i wschodniej w Czechach, w Pradze. Ten bliski nam kraj, 

jak nakazuje słowiański obyczaj,  przywitał uczestników z całego świata niezwykle serdecznie 

i gościnnie. 

 

 
 

 

Na kongres przyjechało ponad 1000 uczestników z 64 krajów, aby reprezentować swoje 

krajowe organizacje. Dla naszego Stowarzyszenia był to szczególny kongres. Podczas 

ceremonii uroczystego otwarcia  wręczane były nagrody: „za osiągnięcia w życiu 
zawodowym” – Lifetime Achivement Awards. Laureatką nagrody, wśród 18 wyróżnionych                   

z całego świata, została nasza koleżanka dr Barbara Waszak. Nominując do nagrody Zarząd 

PSRSiDM napisał : Dr Barabara Waszak jest “ Pierwszą Damą polskiej sterylizacji. Była 

pierwszym kierownikiem działu sterylizacji i dezynfekcji w Polsce, powstałym  w Bydgoszczy. 

Wspólnie z grupą kierowników utworzyła Stowarzyszenie Kierowników Sterylizacji                              

i Dezynfekcji ( Obecnie PSRSiDM) i przez trzy kolejne kadencje była jego prezesem. Zawsze 

była bardzo aktywną osobą działąjącą na polu sterylizacji i dezynfekcji,                

współpracowała  z Ministerstwem Zdrowia, Polskim Komitetem Normalizacji,  

Ministerstwem Edukacji oraz Państwowym Zakładem Higieny. Jednak przede wszystkim jest 

bardzo dobrym człowiekiem i naszym najlepszym przyjacielem. Jesteśmy z niej bardzo 

dumni.” 



Statuetka “ Lifetime Achievement” Dr Barbary Waszak 
 

 
 
Nagrodę  w imieniu Basi Waszak z rąk Przewodniczącego Kongresu w Pradze – dr Rasti Madara, odbiera              

Teresa Salińska. 

 

 
 



 Kolejnym, ważnym wydarzeniem dla naszego Stowarzyszenia, podczas kongresu w Pradze 

było ogłoszenie wyników głosowania i składu nowego zarządu (Executive Committee) 

WFHSS. Weszłam do nowego zarządu. W zarządzie będę pełniła funkcję : Education Officer - 
członka zarządu do spraw edukacji. To już moja druga kadencja   w  Executive Committee, 

tym razem powierzono mi bardzo ważną funkcję. 

Nowy zarząd WFHSS od lewej Marcia Takeici Brazylia -członek EC, Teressa Normington 
Australia - sekretarz EC, Tilo Miorini Austria - członek EC ds. naukowych, Duygu Percin 
Turcja - wice prezes EC, Teresa Salińska Polska - członek EC ds. edukacji, Vlatka Turcic 
Chorwacja - członek EC, Herve Ney Szwajcaria - skarbnik EC.   
 

 

 
 

 

 

Dzięki członkom wspierającym naszego Stowarzyszenia w Kongresie uczestniczyła duża grupa 

naszych koleżanek i kolegów, którzy pilnie uczestniczyli w części naukowej zjazdu.  

 

Trudno w kilku słowach streścić tematy poruszane podczas kongresu. Skupię się na 

najciekawszym. Japończycy prezentowali badania nad nową technologią sterylizacji 

plazmowej. Do wytworzenia plazmy wykorzystano powietrze, a sciślej mówiąc cząsteczki 

azotu. Proces sterylizacji  był możliwy w temperatrze około 25 - 27 st.C. Może do tej metody 

będzie  należała przyszłość? Czas pokaże.                                                                                            



Tilo Miorini przedstawił równiez dalszy ciąg badań nad teorią Ao. Jeden z wykładowców 

przedstawił również „postęp” (?) w reprocesowaniu sprzętu jednorazowego użytku. 

Podobno w USA jest to dozwolone (!) i myśli się o wprowadzeniu tego prawa do krajów Unii 

Europejskiej. Wykładowca podkreślał czynnik ekonomiczny. Odzyskany sprzęt 

odsprzedawany jest szpitalon za 50% ceny w stosunku do pierwotnych kosztów zakupu.  

 

 

 

  
 
Członkowie zarządu (EC) WFHSS podczas ceremonii otwarcia kongresu. Od prawej : Herve Ney ( Szajcaria) – 

skarbnik, Teresa Salińska (Polska ) – czł. ds. edukacji, Marcia Takeici (Brazylia) – członek zarządu, Christine Denis 

(Francja) – prezes zarządu WFHSS, Duygu Percin (Turcja) – vice prezydent WFHSS, Wim Renders (Belgia) – były 

prezes, a obecnie prezes honorowy WFHSS. 

 

Podczas obrad kongresu prezentowałam system edukacji stworzony przez nasze 

Stowarzyszenie dla pracowników i menadżerów działów sterylizacji (dekontaminacji)                    

w Polsce. Prowadziłam również dwie sesje naukowe ostatniego dnia kongresu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Grupa polska podczas uroczystego koktajlu powitalnego.  

 

 

 
 

Teresa Salińska 
 

 

 


