
Centralna sterylizatornia 
 
1. W szpitalu naleŜy zapewnić stałe zaopatrzenie w materiały sterylne.  
2. W zaleŜności od przyjętych rozwiązań lokalnych materiały sterylne mogą być dostarczane bądź ze 
sterylizatorni zlokalizowanej poza zaopatrywanym obiektem posiadającej system zarządzania jakością 
(ISO lub GMP) i gwarantującej wykonanie wyrobu sterylnego, bądź z centralnej sterylizatorni 
zorganizowanej w ramach zaopatrywanego zakładu.  
3. W przypadku zaopatrywania zakładu ze sterylizatorni zlokalizowanej poza zakładem, w zakładzie 
powinno być pomieszczenie przeznaczone dla ekspedycji materiału skaŜonego oraz odbioru materiału 
sterylnego, jak równieŜ pomieszczenie wyposaŜone w myjnię-dezynfektor przeznaczoną do mycia 
wózków i innych elementów transportowych.  
4. W przypadku urządzania centralnej sterylizatorni w ramach zakładu powinna ona być wyposaŜona 
w urządzenia do wyjaławiania sprzętu, aparatury, narzędzi, bielizny operacyjnej, materiałów 
opatrunkowych i innych elementów tego wymagających oraz dezynfekowania wózków i pojemników 
słuŜących do transportu materiałów poddawanych sterylizacji.  
5. Centralna sterylizatornia musi mieć dogodne połączenia z zespołem operacyjnym oraz mieć łatwy 
dostęp z innych jednostek organizacyjnych szpitala oraz w miarę moŜliwości z zewnątrz.  
6. Transport materiałów sterylnych i skaŜonych między centralną sterylizatornią i oddziałami powinien 
odbywać się w szczelnych wózkach lub pojemnikach. Szczelność transportu powinna być 
dostosowana do stopnia czystości dróg transportowych.  
7. Centralna sterylizatornia powinna być podzielona na trzy strefy:  

1) brudną, przeznaczoną do przyjmowania, sortowania, mycia, dezynfekcji wstępnej i właściwej 
narzędzi chirurgicznych, aparatury medycznej, mycia i dezynfekcji wózków i elementów 
transportowych, gromadzenia narzędzi fabrycznie nowych oraz przechowywania zapasów środków 
dezynfekcyjnych i przygotowywania z nich roztworów roboczych;  

2) czystą, przeznaczoną do suszenia wydezynfekowanych narzędzi i aparatury, przeglądania i 
składania bielizny operacyjnej, pakietowania zestawów operacyjnych i zabiegowych, załadunku 
przygotowanych wsadów do sterylizatorów, gromadzenia narzędzi fabrycznie nowych, tworzenia i 
archiwizacji dokumentacji procesów sterylizacji;  

3) sterylną, przeznaczoną do wyładunku wysterylizowanych materiałów ze sterylizatorów, ich 
magazynowania i wydawania na oddziały szpitalne lub odbiorcom spoza szpitala.  

8. Pakietowanie narzędzi i bielizny powinno odbywać się w oddzielnych pomieszczeniach.  
9. Rozwiązanie przestrzenne powinno zapewniać ruch postępowy obrabianych materiałów od strefy 
brudnej do sterylnej.  
10. Wejście personelu centralnej sterylizatorni ze strefy czystej do strefy brudnej i sterylnej powinno 
prowadzić przez śluzy umywalkowo-fartuchowe.  
11. Przy śluzie między częścią czystą i brudną powinien być zainstalowany ustęp.  
12. Między strefą sterylną a ogólnodostępną szpitala naleŜy urządzić pomieszczenie wydawania 
materiałów sterylnych.  
13. Wszystkie systemy technologiczne centralnej sterylizatorni (sterylizatory, myjnie, wózki, regały, 
pojemniki sterylizacyjne, tace) powinny być kompatybilne, zgodne z jednostką wsadu ustaloną w 
zakładzie.  
14. Na terenie centralnej sterylizatorni między strefą brudną i pomieszczeniem wydawania naleŜy 
zamontować przelotową myjnię-dezynfektor, przeznaczoną do mycia wózków i innych elementów 
transportowych. Dopuszcza się wykonanie w tym miejscu dwóch pomieszczeń: jednego do mycia i 
dezynfekcji manualnej (ręcznej) i drugiego do suszenia mytych sprzętów.  
15. Między strefą brudną i czystą instaluje się przelotowe myjnie-dezynfektory w liczbie i z 
wyposaŜeniem uzasadnionym, przewidzianym procesem technologicznym.  
16. W ścianie między strefą czystą i sterylną instaluje się sterylizatory przelotowe w liczbie i wielkości 
uzasadnionej przewidywanym procesem technologicznym, jednak nie mniej niŜ dwa sterylizatory 
parowe.  
17. W przypadku stosowania sterylizacji gazowej sprzętu nieodpornego na działanie temperatury 
tlenkiem etylenu lub formaldehydem:  

1) po stronie czystej naleŜy wydzielić pomieszczenie przeznaczone do załadunku materiału;  

2) po stronie wyładowczej sterylizatorów gazowych w strefie sterylnej powinno znajdować się 
pomieszczenie do degazacji sterylizowanych materiałów;  

3) w pomieszczeniach, o których mowa w pkt 1 i 2, nie moŜna przewidywać stałych stanowisk pracy.  

18. W pomieszczeniach, o których mowa w ust. 14, naleŜy zainstalować sygnalizatory przekroczenia 
dopuszczalnych stęŜeń tlenku etylenu na stanowiskach pracy.  



19. Do sterylizacji tlenkiem etylenu na terenie szpitala moŜna stosować wyłącznie sterylizatory 
zasilane z jednorazowego naboju z czynnikiem sterylizującym.  
20. Do utylizacji tlenku etylenu naleŜy stosować spalarkę tlenku etylenu lub katalizator.  
21. Do zasilania wytwornic pary dla sterylizatorów parowych i myjni-dezynfektorów (do ostatecznego 
płukania) naleŜy doprowadzić wodę oczyszczoną o parametrach określonych przez producenta 
urządzenia.  
22. Stacja uzdatniania wody moŜe być integralną częścią centralnej sterylizatorni lub moŜe być 
zlokalizowana w odrębnym pomieszczeniu.  
23. Przy doborze wydajności stacji uzdatniania wody naleŜy uwzględnić ewentualne zasilanie z niej 
wodą uzdatnioną innych oddziałów szpitala (apteka, laboratoria, blok operacyjny, kuchnia mleczna, 
zakład diagnostyki obrazowej, stacja dializ, oddział urologii, pracownia badań i zabiegów 
endoskopowych).  
24. NiezaleŜnie od sterylizatorni centralnej w następujących działach powinny być zainstalowane 
urządzenia sterylizacyjne:  

1) apteka;  

2) laboratorium mikrobiologiczne;  

3) poradnia stomatologiczna, o ile jest to uzasadnione. 

 


