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Szanowny Panie Ministrze 
 

Jako Polskie Stowarzyszenie Rozwoju Sterylizacji i Dezynfekcji Medycznej, zrzeszające 

pracowników  Ochrony Zdrowia czynnie zajmujących się dekontaminacją, zwracamy się do 

Pana Ministra z następującym problemem: od pewnego czasu obserwujemy z niepokojem  

publikowane na stronach Ministerstwa Zdrowia oraz Narodowego Funduszu Zdrowia 

projekty aktów prawnych. Ostatnie z projektów  uchwał dotyczą  kontraktowania świadczeń 

zdrowotnych. 

W projekcie zarządzenia Prezesa  NFZ, w sprawie określenia kryteriów oceny ofert                        

w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, 

wielki nacisk kładzie się między innymi na spełnienie przez placówkę leczniczą wymogów 

dotyczących rejestracji zakażeń szpitalnych z całkowitym pominięciem wymogów 

dotyczących przygotowania sprzętu wielorazowego użytku, który może być przyczyną 

zakażeń. Mamy wrażenie iż kwestie tak istotne jak, prawidłowe i skuteczne przeprowadzanie 

procesu mycia-dezynfekcji-sterylizacji instrumentarium chirurgicznego, są bagatelizowane. 

Jak podaje literatura,   zakażenia z powodu  nieprawidłowego przygotowania  

instrumentarium medycznego, są klasyfikowane jako druga  potencjalna droga zakażeń 

szpitalnych,   po rękach personelu medycznego.  Dlatego zwracamy uwagę, że konieczne jest 

zamieszczenie w  opracowywanych uchwałach-aktach prawnych, wytycznych/wskazań, 

dotyczących  wykonywania procedur dekontaminacyjnych w placówkach leczniczych. 

Proponujemy też, opracowanie oddzielnego aktu prawnego określającego procesy 

dekontaminacji  w zakładach świadczących usługi dla ludności, w czasie których może dojść 

do przerwania ciągłości tkanek oraz nadanie identyfikacyjnego kodu resortowego 

procedurom związanym z dekontaminacją.  
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Pragniemy również poinformować iż z  inicjatywy Polskiego Stowarzyszenia Rozwoju 

Sterylizacji i Dezynfekcji  Medycznej powstał nowy zawód Technik sterylizacji medycznej               

i zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 23 grudnia 2011 roku             

w sprawie klasyfikacji  zawodów szkolnictwa zawodowego  został wpisany na listę zawodów.  

Nowy zawód medyczny, powstał na wniosek środowiska zajmującego się profesjonalnym  

wytwarzaniem sterylnych wyrobów medycznych w warunkach ochrony zdrowia, w celu  

wyeliminowania  przypadkowości  doboru osób zajmujących się procesami dekontaminacji.  

Celem pracy technika sterylizacji medycznej jest zapewnienie odpowiedniej czystości 

mikrobiologicznej wielorazowego sprzętu, używanego do diagnozowania i leczenia. Technik 

sterylizacji medycznej samodzielnie wykonuje proces dekontaminacji . Dekontaminacja to 

wieloetapowe przygotowanie sprzętu, którego efektem jest wyrób bezpieczny pod 

względem mikrobiologicznym. Jakość wykonywanych procedur  w dziale zajmującym się 

procesami dekontaminacji,  ma ścisły i nierozerwalny związek   z powstawaniem zakażeń 

szpitalnych.  Pomimo uzyskania  tytułu Technika sterylizacji medycznej przez absolwentów 

szkół kształcących w tym zawodzie, na dzień dzisiejszy nie ma odniesienia do rozporządzenia 

dotyczącego wymaganych kwalifikacji na poszczególnych stanowiskach w ochronie zdrowia, 

co w dalszym ciągu pozwala na zatrudnianie i wykonywanie procesu dekontaminacji przez 

osoby do tego nieprzygotowane. Dlatego też zwracamy się z prośbą o umieszczenie technika 

sterylizacji medycznej w rozporządzeniu dotyczącym  kwalifikacji wymaganych od 

pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych 

niebędących przedsiębiorcami. 

Ze swojej strony  jako Polskie Stowarzyszenie  Rozwoju Sterylizacji i Dezynfekcji Medycznej 
deklarujemy pomoc w opracowywaniu  uchwał   i rozporządzeń dotyczących zagadnień 
związanych z procesem dekontaminacji oraz  zakażeń szpitalnych 
 

                                                                                          
 
Do wiadomości: 
Prezes NFZ 
Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego MZ 
Podsekretarz Stanu MZ 
Główny Inspektor Sanitarny 
Dyrektor Departamentu Dialogu Społecznego 
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