
Zespół Konsultantów      Bydgoszcz, kwiecień 2017r. 

Naukowych PSSM 

 

 

 

SPRAWOZDANIE 

z działalności Zespołu Konsultantów w 

okresie pomiędzy XXIV a XXV Walnym Zjazdem 

tj. od 11.V.2016 do 1.IV.2017r. 

 

 

 

Cele działania Zespołu w omawianym okresie czasu: 

 

1. Udzielanie odpowiedzi udokumentowanych (pisemnie) na pytania kiero-

wane przez członków Stowarzyszenia, oraz osoby z dyscyplin tematycz-

nie powiązanych i współpracujących na rzecz rozwoju polskiej steryliza-

cji medycznej. 

2. Aktywny udział w opracowaniu drugiej edycji  „Ogólnych wytycznych  

sterylizacji wyrobów medycznych i innych przedmiotów wielorazowego 

użycia wykorzystywanych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych oraz 

innych czynności podczas których może dojść do przeniesienia choroby 

zakaźnej lub zakażenia”. 

 

Ad 1. Zespół Konsultantów Naukowych w omawianym okresie czasu otrzymał 

44 pytania, na które wspólnie zredagował odpowiedzi i przekazał je do 

publikacji na stronie Stowarzyszenia. Pytania dotyczyły: 

 

 zakresu sterylizacji sprzętu w C.S. szpitalnych; delegowania do 

pracy w C.S. pielęgniarek operacyjnych; wymagań kwalifikacyj-

nych dla personelu zatrudnionego w C.S., 

 przechowywania materiałów sterylnych w Centralnej Sterylizator-

ni, w strefie materiałów wysterylizowanych, 

 ochrony personelu w strefie tzw. „brudnej”, szczególnie stosowania 

właściwych rękawic ochronnych, 

 planowania „kroków wstępnych” w reprocesowaniu oraz stosowa-

nia myjek ultradźwiękowych do narzędzi, jak i myjni –

dezynfektorów do butów operacyjnych, 

 zależności pomiędzy kontaminacją drobnoustrojami alarmowymi a 

zalecaną dezynfekcją i sterylizacją, 



 kontroli procesów dezynfekcji i sterylizacji oraz stosowanych 

wskaźników i testów (chemicznych, biologicznych, symulacji PCD, 

BMS), oraz kalibracji inkubatorów tzw. stanowiskowych, 

 reprocesowania sprzętu i wyposażenia specjalistycznego (narzędzi 

okulistycznych, masek CPAP, endoskopów elastycznych, szczotek 

i akcesoriów, znaczników rtg, implantów, napędu ortopedycznego, 

pojemników transportowych, inkubatorów itp.), 

 zasad kompletowania zestawów tzw. niejednorodnych oraz zasad 

pakietowania,  

 stosowania sterylizatorów na suche gorące powietrze w laborato-

riach, 

 postępowania sanitarnego (dekontaminacji) wobec zwłok ludzkich. 

 

Ad 2. Zespół Konsultantów na wspólnych spotkaniach roboczych mających na 

celu weryfikację treści drugiej edycji wytycznych (trzy spotkania), jak i w 

kontaktach telefonicznych, oraz przy pomocy poczty elektronicznej 

przedstawił propozycję zmian tekstu mając na celu: 

 

 zgodność tekstu z aktualną wiedzą i zaleceniami normatywno-

prawnymi 

 kompatybilność wymagań z aktualnym stanem krajowej sterylizacji 

medycznej 

 uniknięcie dwuznaczności wszelkich zapisów. 
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