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Monitorowanie Czystości Powietrza 

Bloków Operacyjnych

w profilaktyce 

Zakażenia Miejsca Operowanego



ZMO - Podział

ZAKAŻENIE MIEJSCA OPEROWANEGO

(SSI):
1.Powierzchniowe w miejscu nacięcia (SSI-S)

2.Zakażenie głębokie miejsca operowanego (SSI-D)

3.Zakażenie narządu/jamy ciała (SSI-O)

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

( tom 55, z dn. 27.09.2012 r.) dostępny on–line www.eur-lex.europa.eu



Aseptyka na bloku operacyjnym
• Dzisiaj wiemy iż, jednym z istotnych czynników 

zwiększających ryzyko infekcji okazało się 
zanieczyszczenie mikrobiologiczne i cząsteczkowe 
powietrza.

• Czyste powietrze w salach operacyjnych jest jednym 
z elementów bezpieczeństwa zdrowotnego pacjenta 
przebywającego na sali operacyjnej.

• Uzyskanie wymaganej czystości powietrza w sali 
operacyjnej nie jest możliwe bez radykalnego 
ograniczenia emisji zanieczyszczeń ze źródeł 
wewnętrznych i zewnętrznych.



Aseptyka na bloku operacyjnym

• 25% zakażeń (SSI-D i O) powstałych w trakcie 
zabiegu na bloku operacyjnym powstaje ze 
skażonego powietrza.

• Przy założeniu że mamy sprawnie działający system 
wentylacyjno –klimatyzacyjny  63% infekcji miejsca 
operowanego (IMO-S) pochodzi ze skóry pacjenta, a 
37% od personelu bloku operacyjnego. 

• Przy zabiegach protezowania i tzw. czystych 
wystarczy 1000 razy mniejsze stężenie patogenów 
do powstania infekcji.



Zakażenie miejsca operowanego (ZMO=SSI)

• „…zakażenia miejsca operowanego ciągle 
stanowią poważny problem i nadal są 
główną przyczyną śmiertelności około 
operacyjnej.”

• W różnych opracowaniach 

od 14% do 17%

wszystkich zakażeń szpitalnych.



Pacjent z zakażeniem miejsca operowanego 
(ZMO=SSI)

• Czas hospitalizacji wydłuża się średnio o 7dni.

• Prawdopodobieństwo konieczności leczenia 
na oddziale intensywnej terapii rośnie 
sześciokrotnie.

• Pięciokrotnie rośnie prawdopodobieństwo 
ponownej hospitalizacji w ciągu 30 dni.

• Śmiertelność jest dwa razy wyższa.



Infekcje Miejsca Operowanego - Fakty

• W Europie koszt leczenia powikłań 
związanych z IMO ocenia się na ok.

7 mld Euro rocznie.

• Flora bakteryjna skóry jest główną przyczyną 
IMO-S.

• Sterylizacja skóry przed zabiegiem

nie jest możliwa.



Czystość Mikrobiologiczna

Co roku w polskich szpitalach wydajemy miliony złotych 
na preparaty do dezynfekcji rąk , narzędzi , powierzchni.

Wydajemy miliony a może miliardy na leki przeciw 

patogenom chorobotwórczym  oraz na leczenie 

skutków  ich działania – zakażeń szpitalnych.

A ilość zakażeń szpitalnych stale rośnie ?????

Czy patogeny są inteligentniejsze od nas ?????



Zakażenie Miejsca Operowanego – Fakty
Profilaktyka Antybiotykowa

BADANIE[*1] retrospektywne z 95 ośrodków 9195 operacji w tym:
(5981 operacji ortopedycznych, 1966 – brzusznych i 1248 naczyniowych)
Podanie antybiotyku na 1- 2 godziny przed cięciem chirurgicznym.
Jaki wpływ na rozwój (SSI=IMO) miał czas podania antybiotyku.
Wnioski:
Nie trafiony czas podania antybiotyku zwiększał ilość IMO z 4,6 % do 5,8% .
Ale nawet trafiony czas podania antybiotyku nie znacznie wpływał na 

ograniczenie ryzyka ZMO ( 4,6%).

*1) Hawn MT, Itani KM, Gray SH, et al. Association of timely administration

of prophylactic antibiotics for major surgical procedures and surgical

site infection. J Am Coll Surg 2008; 206:814–819;



Czystość Mikrobiologiczna

A może „My” robimy coś źle?

A może „Ktoś” robi coś źle?

A może złe są „Procedury”?

A może źle je wykonujemy?



Klimatyzacja = Sterylne Powietrze



Klasyfikacja pomieszczeń

• Ze względu na przeznaczenie oraz wymagania związane z 

czystością powietrza (pyłową i mikrobiologiczną) pomieszczenia w 

obiektach służby zdrowia podzielono na następujące klasy:

• – Klasa S1 (z podklasami: S1a, S1b, S1c) – sale operacyjne (po 

dział na podklasy w zależności od przeznaczenia i typów 

wykonywanych operacji),

• – Klasa S2 – pomieszczenia o podwyższonych wymaganiach 

higienicznych, w tym: izolatki, od działy anestezjologii i intensywnej 

terapii, sale pooperacyjne (sale nadzoru poznieczuleniowego), 

pomieszczenia przygotowania pacjenta, pomieszczenia 

przygotowania lekarza,

• – Klasa S3 – separatki, oddziały zakaźne,

• – Klasa S4 – pozostałe pomieszczenia medyczne.



Sale operacyjne - klasa ISO-5 

• Sale operacyjne (obszar czysty) - to pomieszczenia o ustalonym 
sposobie kontroli zanieczyszczeń cząstkami i drobnoustrojami w 
środowisku, zaprojektowane i użytkowane w sposób 
ograniczający wprowadzanie, powstawanie i gromadzenie się 
zanieczyszczeń pyłowych i mikrobiologicznych. 

• Utrzymanie jakości powietrza w klasie ISO 5 (klasa B) wymaga 
zastosowania jednokierunkowego przepływu powietrza, aby 
uniknąć tworzenia się turbulencji, które mogłyby zanieczyścić 

strefę krytyczną.



Sale operacyjne - klasa ISO-5

• Obszar ściśle chroniony - oprócz stanowiska 
operacyjnego lub zabiegowego obejmuje pokrycia 
sterylne (prześcieradła i chusty chirurgiczne), stół na 
sterylne narzędzia i materiały oraz zespół operacyjny w 
sterylnej odzieży. 

• Właściwe utrzymanie higieny zależy nie tylko od 
dobrego przeszkolenia, organizacji i dyscypliny 
personelu medycznego i technicznego ale równie od 
odpowiedniego projektowania i budowy obiektów w 
sektorze opieki zdrowotnej. 



Klimatyzacja = Sterylne Powietrze





Standardy klasyfikacji sal operacyjnych Norma 
PN-EN ISO 14644 -1:2005 

• PN-EN ISO 14644-1 z 2005r. Pomieszczenia czyste i związane 
z nimi środowiska kontrolowane. Część 1: Klasyfikacja 
czystości powietrza. 

• W zakładach opieki zdrowotnej, uwzględnia się dodatkowo 
czystość powietrza ocenianą pod kątem mikrobiologicznym. 

• Określenie klasy czystości mikrobiologicznej powietrza 
następuje przez identyfikację i pomiar ilościowy 
mikroorganizmów. 



Czystość mikrobiologiczna powietrza według 
polskich wytycznych MZ z 1984 roku

• I Klasa czystości do 70 JTK/m3

- sale operacyjne wysokoaseptyczne, w których przeprowadza się transplantacje,

• II Klasa czystości do 300 JTK/m3

- sale operacyjne septyczne i aseptyczne

• III Klasa czystości do 700 JTK/m3
- sale porodowe i zabiegowo-operacyjne,

Sale w których zachowana jest klasa I i II czystości 

mikrobiologicznej to tzw. sale czyste (septyczne).



Czystość mikrobiologiczna powietrza według 
nowych wytycznych MZ z 2018 roku

Sala typu S1 ( np. ortopedia , kardiochirurgia , neurochirurgia ,)   

Strefa Sali 
Operacyjnej

30 cm od 
otwartej rany –
sale klasy S1a, 
S1b

Na granicy 
ściśle 
chronionej  -
sale klasy 
S1a, S1b

W obszarze 
chronionym

Dopuszczalne 
stężenie 
drobnoustrojów w 
powietrzu w trakcie 
trwania operacji

Poniżej 
10 JTK/m3

Poniżej 
20 JTK/m3

Poniżej 
70 JTK/m3



Czystość mikrobiologiczna powietrza według 
nowych wytycznych MZ z 2018 roku

Na stronie MZ pod adresem :

> https://www.gov.pl/zdrowie/materialy-pomocnicze są wytyczne 

projektowania, wykonania, odbioru i eksploatacji systemów wentylacji i 

klimatyzacji dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą. 

https://www.gov.pl/zdrowie/materialy-pomocnicze


Blok Operacyjny

„ JEŻELI  NIE WIDZIMY NA SWOIM ODDZIALE ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH , POWINIENIŚMY 
TYLKO SZERZEJ OTWORZYĆ OCZY”

-Źródła zewnętrzne doprowadzające do 
zanieczyszczenia powietrza. 

- Źródła wewnętrzne doprowadzające do 
zanieczyszczenia powietrza. 



Aseptyka na bloku operacyjnym

Źródła wewnętrzne doprowadzające do 
zanieczyszczenia powietrza to:

• personel medyczny,

• pacjenci,

• narzędzia, aparatura medyczna i wyposażenie sali,

• zanieczyszczenia pyłowe na posadzce, ścianach i 
suficie sali operacyjnej ulegające wtórnej emisji na 
skutek aktywności personelu oraz ruchu powietrza w 
pomieszczeniu.



Aseptyka na bloku operacyjnym
emisja zanieczyszczeń – personel medyczny

zwiększenie emisji:
1.Ilość i aktywność personelu w sali operacyjnej:

-zwiększona ilość mikroorganizmów przenoszonych na uwalnianym 
naskórku:

od 1500 do 50000 JTK/min na jedną osobę personelu medycznego.

2.Środki ochrony indywidualnej zastosowane przez personel:

- pylenie materiału, zabrudzenia mechaniczne, brak odpowiedniego 
rozmiaru, zwiększone elektryzacja materiału, słaba filtracja 
złuszczonego naskórka, słaba barierowość dla mikroorganizmów.



Monitorowanie Czystości Powietrza 

Bloków Operacyjnych

A może chirurg i 
instrumentariuszka mimo 

prawidłowej procedury mycia i 
dezynfekcji rąk dostają wyroby 

medyczne , które niszczą tą 
procedurę?

Czy ktoś to monitoruje?



Aseptyka na bloku operacyjnym
emisja zanieczyszczeń – personel medyczny

Stężenie bioaerozolu i liczba osób w  Sali Operacyjnej , 

wentylacja mechaniczna 26 wymian/godz
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Monitorowanie Czystości Powietrza 

Bloków Operacyjnych

• „Dziury” - AQL                     Pylenie

• Wytrzymałość                  Elastyczność

• Ścieralność                      Alergizacja 



Zwiększenie emisji patogenów 

PACJENT 

TWÓJ 

PRZYJACIEL 

CZY WRÓG ?



Ten problem nas przecież nie dotyczy !

Zobaczmy więc transmisję kontaktową                

przy użyciu fluorescencji

Nie widać bakterii?





Środki Ochrony Indywidualnej 
Ochrona twarzy i oczu

Cecha Jedn. Typ I Typ II Typ IIR

Skuteczność filtracji 
bakterii (BFE) % ≥ 95 ≥ 98 ≥ 98

Ciśnienie różnicowe Pa < 29,4 < 29,4 < 49,0

Odporność na 
rozpryski, ciśnienie mm Hg Nie 

wymagane Nie wymagane ≥ 120

Czystość 
mikrobiologiczna cfu/g ≤ 30

Maski chirurgiczne - Tablica 1 ( PN-EN 14683:2014 PL )   

minimalne wymagania funkcjonalne

Typ I nie do zastosowań profesjonalnych w szpitalach



Rozwiązania - Maska FLUIDSHIELD*
komfort i bezpieczeństwo 

LONCET* -
opatentowana 
wysokowydajna 
warstwa filtracyjno 
– protekcyjna dla 
patogenów i 
płynów .



Monitorowanie Czystości Powietrza 

Bloków Operacyjnych

Czy musi to tak

wyglądać ?

Czy zabezpieczyliśmy

siebie i pacjenta

przed transmisją 

patogenów i

naskórka ?



Monitorowanie Czystości Powietrza 

Bloków Operacyjnych

Czy w tym 

przypadku 

prawidłowa 

dezynfekcja

przedoperacyjna 

MO i prawidłowa 

procedura

mycia i dezynfekcji

rąk jest 

wystarczająca ?



Wymagania użytkowe ( EN 13795 - 3 ) - Fartuchy

≥ 10≥ 100≥ 10≥ 20
cm H2O

Odporność na 

przenikanie 

cieczy

4444Log (10)Pylenie

Wysokie 

wymagania

Wysokie 

wymagania

Standard.
wymagania

Standard.
wymagania

JednostkaCecha

3.53.53.53.5Log(10)

PM

Czystość 

cząstki stałe

2222Log(10)

CFU/dm2

Czystość 
mikrobiologiczna

Nie 

wymaga

6.0Nie 

wymaga

≥ 2,8 Barrier 

Index

na przenikanie 

drob. na mokro

2Nie 

wymaga

2Nie 

wymaga

Log(10) 

CFU

na przenikanie 

drob. na sucho

Strefa mniej 

krytyczna

Strefa 

krytyczna

Strefa mniej 

krytyczna

Strefa 

krytyczna

CFU – jednostka, w której wyraża się liczbę drobnoustrojów, pojedynczych komórek lub skupisk komórek

zdolnych do tworzenia kolonii na pożywce stałej

Barrier Index – wartość 6.0 to maksymalna osiągalna wartość oznaczająca dla tej normy

cm H20 – minimalna wartość ciśnienia słupa wody na badaną powierzchnię (10x10 cm) = brak przenikania cieczy



Rozwiązanie - Fartuch MicroCool*, 
który nie zamienia komfortu na ochronę

… i nieprzepuszczalność

Wewnętrzna warstwa filmu zapewnia 
nieprzepuszczalną ochronę przed 
krwią  i wydzielinami.

Jest to nieprzepuszczalność        
zarówno dla płynów, jak wirusów.

Oddychanie…

Mikroporowy film, pozwala 

przechodzić parze przez fartuch 

rozpraszając ciepło, a ubranemu 

dając chłód i komfort

Dwie miękkie warstwy materiału dla 

dają uczucie komfortu



Aseptyka na bloku operacyjnym
emisja zanieczyszczeń – personel medyczny

Zmniejszenie emisji:

Zmniejszenie aktywności i gwałtowności ruchów personelu.

Zmniejszenie ilości personelu do zabiegu do niezbędnego 

minimum.

Prawidłowe logistyka i przygotowanie do zabiegu od strony 

instrumentarium.

Prawidłowy dobór Środków Ochrony Indywidualnej dla 

personelu sali operacyjnej pod względem , rozmiarów (jak 

najwięcej zasłaniający powierzchnię ciała), funkcjonalności 

oraz parametrów technicznych. 



Aseptyka na bloku operacyjnym
emisja zanieczyszczeń – pacjent

Zwiększenie emisji:

Brak odpowiedniego przygotowania pacjenta 
do zabiegu (prysznic, wyleczenie zmian 
skórnych, przedłużony pobyt w szpitalu),

Nieprawidłowy ubiór pacjenta,

Nieprawidłowa depilacja skóry,



Ubrania dla pacjenta 

i personelu pomocniczego

Żywe drobnoustroje na 

powierzchni czekają na transport



Ubranie pacjenta – pojazd dla drobnoustrojów

Wyniki badań

akryl 87,6%

poliester 96,2%

bawełna 63,2%Allen, G. Aug 2004, Evidence for Practice, AORN Journal; Feb 2004, American Journal of Infection Control

Adhezja Staphyloccoccus 

aureus do różnych 

materiałów

akryl 95.4%

poliester 99.9%

bawełna 84.7%

Adhezja Pseudomonas aeru-

ginosa do różnych 

materiałów :



Aseptyka na bloku operacyjnym
emisja zanieczyszczeń – pacjent

Zmniejszenie emisji:
Prawidłowe przygotowanie skóry pacjenta przed wjazdem 

na blok(odpowiednia toaleta) jak i przed zabiegiem 
(odpowiednia dezynfekcja),

Specjalny ubiór zakrywający maksymalnie skórę przed 
wjazdem na blok operacyjny.

Zabezpieczenie pacjenta w trakcie zabiegu w 
odpowiednie obłożenie operacyjne oraz miejsca 
operowanego w InteguSeal, które będą chronić przed 
złuszczającym się naskórkiem, który przenosi 
mikroorganizmy.



Materiał zapewniający 
chłonność nie nasiąkliwość

Uchwyty do drenów Torebki do gromadzenia 
płynu

Opanowanie 
nadmiaru 
płynów

Chłonny zwłaszcza 
w regionie 
krytycznym



HALYARD* - SMS : 
3 warstwy ochrony

Bakterie i 
cząstki

Krew i 
płyny

Para wodna 
oddychanie

Para wodna 
oddychanie



Efektywność filtrowania

Filtr Sito 

Filtr (Meltblown)

SMS

Bawełna



Wymagania użytkowe ( PN-EN 13795 - 3 ) - Obłożenia

≥ 10≥ 100≥ 10≥ 30cm H2O

≤ 4≤ 4≤ 4≤ 4Log (10)

≤ 3.5≤ 3.5≤ 3.5≤3.5Log(10)

PM

≤ 2≤ 2≤ 2≤ 2Log(10)

CFU/dm2

Nie 

wymaga

6.0Nie 

wymaga

≥ 2.8 Barrier 

Index

2Nie 

wymaga

2Nie 

wymaga

Log(10) 

CFU

Wysokie 

wymagania

Wysokie
wymagania

Standard.
wymagania

Jednostka Standard.
wymagania

Mniej 

Krytyczna

KrytycznaMniej 

Krytyczna

Krytyczna

Odporności na 

przenikanie 

cieczy

Pylenie

Cecha

Czystość 

cząstki stałe 

Czystość 
mikrobiologiczna

na przenikanie 

drob. na mokro

na przenikanie 

drob. na sucho

CFU – jednostka, w której wyraża się liczbę drobnoustrojów, pojedynczych komórek lub skupisk komórek

zdolnych do tworzenia kolonii na pożywce stałej

Barrier Index – wartość 6.0 to maksymalna osiągalna wartość oznaczająca dla tej normy 

cm H20 – minimalna wartość ciśnienia słupa wody na badaną powierzchnię ( 10x10 cm ) = brak przenikania cieczy 

Powierzchnia : 



Czy wiesz, że...
PACJENT :

- uwalnia 5000 cząstek złuszczonego naskórka w 

czasie minuty !

- cząstki te są wielkości 5–60 µm, a na każdej   

znajduje się około 5 bakterii tlenowych i 

beztlenowych

- zatem materiały stosowanie do produkcji obłożeń 

i fartuchów o otworach większych niż 80 µm nie 

zabezpieczają przed uwalnianiem cząstek naskórka.



Czy wiesz, że...

Według [1*] gdzie poddano retrospektywnie badania 
dotyczące użycia folii operacyjnej w celu zapobiegania SSI 
gdzie porównano 3082 pacjentów z folią operacyjną (pięć
badań) oraz 1113 pacjentów z folią jodowaną ( dwa 
badania). Wnioski z tych badań są takie, iż nie znaleziono 
żadnego dowodu, iż użycie folii operacyjnej zmniejsza ryzyko 
SSI a nawet przy dłuższych zabiegach chirurgicznych zwiększa 
to ryzyko doprowadzając do rozwinięcia SSI.

1.Webster J, Alghamdi A A “Use of plastic adhesive drapes during surgery for preventing

surgical site infection (Review) http://www2.cochrane.org/reviews/en/ab006353.html

This record should be cited as:Webster J, Alghamdi A A. Use of plastic adhesive drapes during surgery for preventing surgical site infection. Cochrane Database 
ofSystematic Reviews 2007, Issue 4. Art. No.: CD006353. DOI: 10.1002/14651858.CD006353.pub2.

This version first published online: 17 October 2007 in Issue 4, 2007.Date of most recent substantive amendment: 19 June 2007.



Rozwiązanie - INTEGUSEAL*
Bariera mikrobiologiczna

Halyard

INTEGUSEAL*

Nanotechnologia w 

służbie człowieka*



Zaawansowany i udowodniony mechanizm 
unieruchamiania bakterii

• Szybkoschnący płyn przywiera do skóry 
unieruchamiając patogeny 

i uszczelniając pory.

• Tworzy barierę zapobiegającą migracji 

bakterii do miejsca operowanego.

• Unikalny „mechaniczny” sposób 
działania nie powoduje rozwoju 
oporności patogenów.



Aseptyka na bloku operacyjnym
emisja zanieczyszczeń – źródła wewnętrzne

Narzędzia, aparatura medyczna i wyposażenie sali:

- prawidłowa antyseptyka oraz prawidłowe 
postępowanie pozwalające na utrzymanie septyki 
narzędzi, aparatury    i wyposażenia sal ma duże 
znaczenie w zmniejszeniu zanieczyszczenia powietrza .

Eliminowanie błędów związanych z nadkażeniem 
pierwotnie sterylnego sprzętu jednorazowego użytku, 
oraz sterylizowanego sprzętu wielorazowego, pozwala 
na uniknięcie zwiększonego ryzyka zakażenia miejsca 
operowanego.



Aseptyka na bloku operacyjnym
emisja zanieczyszczeń – źródła wewnętrzne

Zanieczyszczenia pyłowe na posadzce, ścianach    
i suficie sali operacyjnej ulegające wtórnej emisji 
na skutek aktywności personelu oraz ruchu 
powietrza w pomieszczeniu:

Zanieczyszczenia mikrobiologiczne ze wszystkich powierzchni 
są przenoszone wraz z poruszającym się powietrzem i 
docierają również do pola operacyjnego.

Musimy:

- ograniczyć  zbędne ruchy personelu.

- prawidłowo zakładać fartuchy i rozkładać obłożenia 
operacyjne powodując jak najmniejsze ruchy powietrza.

- jeżeli możemy - zastosować dodatkowe mobilne źródło 
doczyszczające powietrze ( np. ROOM DOPAIR®). 



Aseptyka na bloku operacyjnym
emisja zanieczyszczeń 

Stężenie bioareozolu i liczba osób w sala, mastektomia 30.03.2010 
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Aseptyka na bloku operacyjnym

Źródła zewnętrzne doprowadzające do 

zanieczyszczenia powietrza to:

- niedostatecznie oczyszczone  powietrze, wpływające do 

pomieszczenia przez instalacje klimatyzacyjne,

- powietrze wpływające do pomieszczenia w sposób 

niezorganizowany z pomieszczeń o niższej klasie czystości 

np. przez nieszczelności stolarki drzwiowej,

- powietrze wpływające przez nieszczelności stolarki okiennej 

(obecnie nie projektuje się okien w salach operacyjnych).



Rozwiązanie – ROOM DOPAIR® 
Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń

• Doczyszczanie:

• powietrza zanieczyszczonego 
przez drobnoustroje.

• substancji gazowych: 
anestetyki,medykamenty,

środki dezynfekcyjne

• cząstki pyłowe - stałe ( smog).

• biozanieczyszczenia: CO2 , 
zapachy , fragmenty naskórka.



Dziękuję za uwagę !

W razie pytań proszę o 

kontakt pod numerami :

TEL: 535-000-464

Izabela Sagan

TEL: 501-209-797

Jacek Majewski



Zagrożenia – Blok Operacyjny

• - powietrze zanieczyszczone przez drobnoustroje

• - substancje gazowe: anestetyczne, medyczne, 
opary środków dezynfekcyjnych

• - cząstki stałe ( smog)

• - biozanieczyszczenia: CO2 , zapachy , fragmenty 
naskórka


