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1. Cel procedury 

Stworzenie bezpiecznego dla pacjenta środowiska szpitalnego poprzez wykonanie 
zabiegów oczyszczania i dezynfekcji powierzchni pomieszczeń i urządzeń 
szpitalnych. 

 
2. Zakres obowiązywania 

Procedura obowiązuje we wszystkich oddziałach/ poradniach/ pracowniach/ 
gabinetach Szpitala. 
 

3.Terminologia 
Podział środowiska szpitalnego: 

1. obszar medyczny, 
2. obszar techniczny, 
3. obszar administracyjno-gospodarczy. 

 
Obszar medyczny – strefy sanitarno-higieniczne: 

1. strefa  „czystości ciągłej” – magazyn materiałów sterylnych (sterylizatornia), 
kuchenki oddziałowe, magazyn zasobów czystych, 

2. strefa „czystości ogólnej” – sale chorych, gabinety lekarskie, izba przyjęć, 
zakład diagnostyki radiologicznej, pracownia eeg,  korytarze komunikacji 
wewnętrznej, winda transportowa, 

3. strefa  „czystości zmiennej” – gabinety zabiegowe, sale intensywnej opieki 
medycznej, poradnia chirurgii ogólnej, pracownia endoskopii, laboratorium, 
sterylizatornia, oddziały o podwyższonym ryzyku zakażenia (dla chorych na 
gruźlicę, detoksykacyjny dla narkomanów), 

4. strefa  „ciągłego skażenia” – toalety, łazienki, brudowniki. 
 

Obszar techniczny, administracyjno-gospodarczy – strefy higieniczno-sanitarne: 
1. strefa „czystości ciągłej” – magazyn medyczny (materiały sterylne i czyste), 

kuchnia ogólna, 
2. strefa „czystości ogólnej” – korytarze ogólnodostępne, klatki schodowe, winda 

osobowa, pomieszczenia administracyjne, pomieszczenia techniczne. 
Obszary oraz strefy wykazują zróżnicowane zanieczyszczenie szczepami patogennymi 
i wymagają zróżnicowanych działań sanitarno-higienicznych określonych w planie 
higieny. 
 

4. Kompetencje 
4.1 Sporządzenie szczegółowego planu higieny oddziału/ pomieszczenia z ustaleniem 

rodzaju, kolejności i częstotliwości czynności,  preparatów myjących  
i dezynfekcyjnych, odpowiedzialności za wykonane czynności – pielęgniarka 
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oddziałowa w porozumieniu z pielęgniarką naczelną i asystentem ds. sanitarno-
epidemiologicznych i oświaty zdrowotnej 

 4.2   Zapewnienie preparatów myjących, dezynfekcyjnych, sprzętu do sprzątania i 
dezynfekcji – działy Szpitala zgodnie z zakresem działalności (Apteka, Dział 
Administracyjno-Gospodarczy).  

4.3 Prowadzenie szkoleń z zakresu sprzątania i dezynfekcji, w tym informacja o 
preparatach do dezynfekcji powierzchni stosowanych w Szpitalu – pielęgniarka 
naczelna, asystent           ds. sanitarno-epidemiologicznych i oświaty zdrowotnej. 

4.4 Nadzór bieżący nad czystością w oddziale i postępowania zgodnego z procedurą – 
pielęgniarka oddziałowa. 

4.5 Kontrola przestrzegania procedury - pielęgniarka naczelna, asystent ds. sanitarno-
epidemiologicznych i oświaty zdrowotnej. 

 
5. Opis 

5.1 Przygotowanie do sprzątania i dezynfekcji powierzchni 
1. sporządzenie i wdrożenie w oddziale/ pomieszczeniu szczegółowego planu 

higieny, 
2. znajomość preparatów do mycia i dezynfekcji powierzchni, instrukcji 

użytkowania, kart charakterystyki preparatu niebezpiecznego, 
3. zapewnienie sprzętu ochrony osobistej (rękawice, fartuchy ochronne, okulary), 
4. zapewnienie sprzętu porządkowego w dostatecznej ilości. 

5.2 Dobór preparatów do dezynfekcji powierzchni 
1. do dezynfekcji powierzchni stosować preparaty działające w czasie 15 minut, 

max 30 minut, 
2. do dezynfekcji powierzchni wolnych od zanieczyszczeń organicznych (krew, 

wydaliny, wydzieliny, plwocina) stosować preparaty myjąco-dezynfekcyjne 
dostępne w aptece szpitala, 

3. do dezynfekcji powierzchni zanieczyszczonych lub podejrzanych o 
zanieczyszczenie substancjami organicznymi (krew, wydaliny, wydzieliny, 
plwocina) stosować preparaty aktywne w obecności substancji organicznych i 
o szerokim zakresie działania biobójczego dostępne w aptece szpitala 
(zalecane użycie preparatu chlorowego), 

4. do dezynfekcji małych, trudno dostępnych powierzchni stosować preparat w 
spryskiwaczu dostępny w aptece szpitala. 

5.3 Zasady przygotowania i stosowania preparatów  do mycia i dezynfekcji 
powierzchni 

1. roztwory użytkowe preparatów myjących lub dezynfekcyjnych 
przygotowywać bezpośrednio przed użyciem, chyba, że producent dopuszcza 
okresowe przechowywanie roztworu użytkowego,  

 
2. podczas przygotowywania roztworów należy stosować sprzęt ochrony 

osobistej, 
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3. roztwory użytkowe należy sporządzać w pomieszczeniach ze sprawnie 
działającą wentylacją, zgodnie z instrukcją producenta (stężenie, temperatura 
wody), nie dodawać innych środków myjących, 

4. przestrzegać kolejności przygotowania roztworu użytkowego – odmierzyć 
konieczną ilość wody, dodać obliczoną i odmierzoną ilość koncentratu, 
wymieszać, 

5. wymieniać roztwór użytkowy adekwatnie do jego zanieczyszczenia, 
6. ograniczyć do przypadków koniecznych dezynfekcję powierzchni preparatem 

chlorowym w obecności pacjentów i personelu, 
7. po zakończeniu dezynfekcji powierzchni pomieszczenie wywietrzyć 
 

5.4 Zasady sprzątania 
1. sprzątanie pomieszczeń przeprowadzać należy w sposób planowy zgodnie z 

planem higieny oddziału (sprzątanie codzienne, okresowe), 
2. sprzątanie dostosować do codziennego planu pracy oddziału/ pomieszczenia, 
3. wydzielić miejsce/ pomieszczenie do przechowywania sprzętu porządkowego, 
środków myjących i dezynfekcyjnych przygotowywania roztworów 
użytkowych, 

4. wydzielić sprzęt porządkowy do danego obszaru i strefy sanitarno-
higienicznej, 

5. sprzątanie wykonywać w rękawicach ochronnych, 
6. sprzątanie wykonywać w kolejności od stref czystych do brudnych, 
7. mycie powierzchni rozpoczynać od powierzchni pionowych i elementów 

położonych najwyżej, poprzez parapety, kontakty, sprzęt, meble, grzejniki, 
jednocześnie usunąć odpady z pojemników, 

8. podłogę w pomieszczeniach myć od obrzeży do środka pomieszczenia, 
korytarz – myć kolejno wzdłuż jedną połowę, potem drugą, 

9. wymagany sposób mycia – ruchy kolisto-zygzakowate tzw. „ósemki” 
pozwalające na zbieranie zanieczyszczeń, 

10. gruntowne sprzątanie pomieszczeń z odsunięciem mebli i sprzętu wykonywać 
1x w tygodniu, 

11. po zakończeniu sprzątania pomieszczenia/ powierzchni zdezynfekować i 
wyczyścić wiadro/ wózek,  nakładki na mopy przekazać do prania w pralni. 

12. Postępowanie w przypadku zanieczyszczenia powierzchni krwią lub innym 
materiałem potencjalnie zakaźnym 

13. w przypadku małych plam (do 30 ml) zasypać preparatem chlorowym w 
granulacie na czas określony w instrukcji użytkowania,  

 
 

14. w przypadku większych zanieczyszczeń lub braku preparatu w granulacie 
plamę nakryć ręcznikiem papierowym i zalać roztworem chlorowego preparatu 
tabletkowego o stężeniu 10 000 ppm czynnego chloru na czas określony w 
instrukcji użytkowania, 
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15. zachowując środki ostrożności zebrać materiał ręcznikiem papierowym lub 
ligniną, usunąć do odpadów medycznych, 

16. powierzchnię poddać dezynfekcji roztworem chlorowego preparatu 
tabletkowego o stężeniu zalecanym do dezynfekcji powierzchni. 

 
6. Dokumenty związane 

1. Brak 

7. Załączniki 
1. Załącznik nr 1 Potwierdzenie zapoznania się z procedurą  dezynfekcji i sterylizacji 

narzędzi i sprzętu medycznego, instrukcji użytkowania preparatów dezynfekcyjnych 
oraz kart charakterystyki preparatu niebezpiecznego  formularz F-P-SZJ/015-1  

2. Załącznik nr 2 Plan higieny formularz F-P-SZJ/015-2    
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Załącznik nr 1 F-P-SZJ/015-1 

  

 

Potwierdzenie zapoznania się z procedurą  dezynfekcji i sterylizacji 
narzędzi  i    sprzętu medycznego, instrukcji użytkowania preparatów 

dezynfekcyjnych oraz kart  charakterystyki preparatu niebezpiecznego 

 
........................................... 

( komórka organizacyjna  ) 

L.p nazwisko, imię stanowisko data  podpis 
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Załącznik nr 2 F-P-SZJ/015-2 

 
 
.................................................................................................................. 
Nazwa komórki organizacyjnej 
 
 
 
 

PLAN HIGIENY  
 

CO? 
(pomieszczenie, 
powierzchnia, 

sprzęt) 

JAK? 
(czynność) 

CZYM? 
(środki myjące, 

preparaty 
dezynfekcyjne, 

sprzęt) 

KIEDY? 
(częstotliwość) 

KTO? 
(odpowiedzialny) 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 


