
Dekontaminacja obszaru medycznego zaliczanego 
do klasy S1 i klasy S2 – aktualne normy i wytyczne

Maciej Burzak
Kraków– 27/09/2022



Dzisiaj wiemy iż, jednym z istotnych czynników zwiększających ryzyko infekcji 
jest zanieczyszczenie mikrobiologiczne i cząsteczkowe powietrza. 

25% zakażeń powstałych w trakcie zabiegu na bloku operacyjnym powstaje 
ze skażonego powietrza.

Czyste powietrze w salach operacyjnych, OIOM, Hematologii itp.. jest jednym
z elementów bezpieczeństwa zdrowotnego pacjenta.

Uzyskanie wymaganej czystości powietrza nie jest możliwe bez radykalnego
ograniczenia emisji zanieczyszczeń ze źródeł wewnętrznych i zewnętrznych
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Czy powietrze w polskich szpitalach można uznać za czyste?
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Każdą czynność/procedury należy traktować jednakowo poważnie
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Klimatyzacja ≠ czyste powietrze

Wentylacja mechaniczna ≠ czyste powietrze

Urządzenia o niskiej wydajności ≠ czyste powietrze

Filtracja wg wytycznych i normy ISO dostoswana do wielkości i rodzaju 
pomieszczenia = czyste powietrze
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Błędna klasyfikacja systemów odpowiedzialnych za wymianę powietrza
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Przepływowa lampa UV – wydajność 130 m3/h
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Czym powinien się charakteryzować właściwy system dekontaminacji?
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Oczyszczacz HEPA powietrza– wydajność 250 m3/h
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Czym powinien się charakteryzować właściwy system dekontaminacji?
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Jakość i czystość powietrza zależy od ograniczenia liczby cząstek

materialnych unoszących się w powietrzu.

Same te cząstki mogą mieć charakter bierny, jak na przykład cząstki

kurzu, lecz mimo to mogą wspomagać namnażanie mikroorganizmów,

lub mogą mieć charakter czynny i składać się z cząstek takich jak

bakterie, drożdże, pleśń, grzyby, wirusy itp...

Od czego zależy czystość powietrza ?
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Jakie są źródła zanieczyszczeń ?

Głównym źródłem zewnętrznych zanieczyszczeń pyłowych jest wentylacja 
nawiewna, zaś głównym źródłem wewnętrznym są pomieszczenia sąsiadujące, 
z których cząstki przedostają się  wraz z materiałami, narzędziami, aparaturą, 
ruchem sprzętu i personelu.

Następną grupą zanieczyszczeń wewnętrznych pyłowych, są te generowane 
wewnątrz pomieszczenia, pochodzące ze ścian, podłóg, sufitów podwieszanych 
oraz zanieczyszczenia pochodzące od materiałów chirurgicznych czy też ubrań 
personelu i tkanin używanych na salach operacyjnych.

Kolejne źródła zanieczyszczeń to pracująca aparatura medyczna, sprzęt oraz 
zanieczyszczenia gazowe, pochodzące ze środków dezynfekcyjnych, a także 
gazy anestezjologiczne, dwutlenek węgla, gazy medyczne i aerozole.
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Jakie obszary należy chronić?

Ochrona pacjentów z obniżoną odpornością
Należy zapewnić dokładną mikrobiologiczną jakość powietrza, która jest obowiązkowa dla pacjentów w 
hematologii, onkologii, przeszczepach narządów…. 

Uzupełniające oczyszczanie powietrza w oddziałach doraźnych
Sale operacyjne, oddziały intensywnej terapii, oddziały oparzeniowe, radiologia zabiegowa 

Środowiska ochronne w tym oddziały zakaźne
Unikaj rozprzestrzeniania się szczególnie niebezpiecznych oraz ultra i wieloopornych drobnoustrojów: (gruźlica, 
MDR-XDR, MERS Cov, SARS, Ebola) 

Obszary w których może zachodzić do zakażeń krzyżowych
Dezynfekcja powierzchni na wysokim poziomie, w tym najtrudniej dostępnych na oddziałach u pacjentów 
szczególnie zagrożonych.
Sterylizatornia

Uzdatnianie powietrza w aptece szpitalnej
Dostosowanie do standardów i zaleceń (GMP)

Usuwanie substancji chemicznych unoszących się w powietrzu 
Usuwanie lotnych związków organicznych w laboratoriach
Ochrona kultur komórkowych 
Ochrona pracowników w laboratoriach 
Ochrona pracowników oddziałów dekontaminacji endoskopii
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Według jakich norm i standardów klasyfikujemy czystość powietrza  ?
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Jaką mamy rzeczywistość na dzień dzisiejszy w Polsce?

W Polsce ponosimy konsekwencję tego, że do 2018 nie obowiązywały kryteria czystości dla sal operacyjnych i
pozostałych pomieszczeń szpitalnych. Były oczywiście wytyczne do projektowania: „Wytyczne projektowania
szpitali ogólnych. z 1984 roku(Wydanie II.z 1989 r.), które obchodzą swoje 38-lecie powstania. Poza tym należy
pamiętać, że wytyczne to tylko zalecenia, a nie rozporządzenie.

• I Klasa czystości do 70 JTK/m3-sale operacyjne wysoko aseptyczne, 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.
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Jaką mamy rzeczywistość na dzień dzisiejszy w Polsce?
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Jaką mamy rzeczywistość na dzień dzisiejszy w Polsce?

Polskie szpitale ponoszą konsekwencje braku norm /dyrektyw/ rozporządzeń, które klasyfikowałyby
pomieszczenia szpitalne względem ryzyka infekcji/zakażenia i wyznaczały dla nich odpowiednie standardy
odnoszące się do czystości powietrza

Dopiero w 2018 pod przewodnictwem dr inż. Anny Charkowskiej powstały pierwsze „Wytyczne projektowania,
wykonania, odbioru i eksploatacji systemów wentylacji i klimatyzacji dla podmiotów wykonujących działalność
leczniczą” które uzyskały rekomendację Ministerstwa Zdrowia do stosowania jako materiał pomocniczy przy
projektowaniu i modernizacji infrastruktury podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

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

about:blank
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Czystość powietrza wg polskich wytycznych z 2018 r.

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 (podział na podklasy w zależności od przeznaczenia i
typów wykonywanych operacji), Hematologia, Neonatologia, Oparzeniówka
Klasa S2 –pomieszczenia o podwyższonych wymaganiach higienicznych, w tym: izolatki, oddziały anestezjologii i
intensywnej terapii, sale pooperacyjne, pomieszczenia przygotowania pacjenta, pomieszczenia przygotowania
lekarza, sterylizatornia
Klasa S3 –separatki, oddziały zakaźne,
Klasa S4 –pozostałe pomieszczenia medyczne.
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Czystość powietrza wg polskich wytycznych z 2018 r.
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Czystość powietrza wg polskich wytycznych z 2018 r.
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Zestawienie klas czystości z normą PN-EN ISO 14644

Klasa S1 (a/b)

Klasa S1(c)/S2

Klasa S3

Klasa S4
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Co jest najistotniejsze w systemie filtracji powietrza szpitala?

Zdolność filtracyjna – czyli Ilość pełnych wymian powierza na 1h przy danej kubaturze
(m3/h) - wymagane min. 10 pełnych wymian powietrza dla klasy S2 lub 25 pełnych wymian dla klasy 

S1

Rodzaj stosowanych filtrów
(minimum filtr HEPA klasy H13 dla pomieszczeń klasy S1)

Osiągany poziom czystości mikrobiologicznej
(1 JTK/50 x 60 min dla pomieszczeń klasy S1)
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Audyt czystości powietrza

ISO  7 dla 0.5 

µm (poniżej 

350 000)

ISO  8 dla 0.5 

µm (poniżej 

3 550 000)

ISO  9 dla 0.5 

µm (poniżej 

35 000 000)
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Zestawienie wyników z wymgami

Nr Klasy ISO (N) IS0 1 ISO 2 IS0 3 ISO 4 ISO 5 ISO 6 ISO 7 ISO 8 ISO 9

Maksymalna liczba 

cząstek 0,5 um/m3

0 4 35 350 3500 35000 350000 3500000 35000000

Nr pomieszczenia i 

uzyskana klasa w 

badaniach

2, 3, 4, 5 31, 33 1, 11, 17, 18, 22, 

23, 25, 29, 30, 

32, 34, 35

6, 7, 8, 9, 10, 12, 

13, 14, 16, 19, 24, 

26, 27, 28,

15, 20, 21, 36

Nr pomieszczenia i 

wymagana klasa

2, 3, 4, 5, 29, 30, 31, 32, 

33, 35

1, 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 12, 13, 17, 

18, 19, 20, 21, 

22, 23, 24, 25, 

27, 28, 34

14, 15, 16, 26, 36

Audyt czystości powietrza
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Audyt czystości powietrza

Wnioski:

1) Na podstawie uzyskanych wyników można stwierdzić, że czystość powietrza w pomieszczeniach  bloku 

operacyjnego  (29, 30, 31, 32, 33, 35), które klasyfikowane są  jako ISO 5, jest na poziomie ISO 6, ISO 7

2) W pomieszczeniach centralnej sterylizatornii w strefach czystych i sterylnych (7, 8, 9, 10, 12, 13,) 

klasyfikowanych jako ISO 7 uzyskano wynik ISO 8

3) Magazyny dla sprzętu jałowego i sterylnego (19, 20, 21, 24) klasyfikowane jako ISO 7, uzyskały wynik 

ISO 8 i ISO 9

4) Dla uzyskania wymaganych klas czystości należałoby zwiększyć krotność wymian powietrza. 25 

wymian/h dla Klasy S1 (ISO 5), 10 wymian/h dla klasy S2 (ISO 7)

5) Pozostałe pomieszczenia (1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 25, 26, 34, 36) znajdują się w 

wymaganych klasach
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Aktywność Klasa ryzyka Klasa czystości Kinetyka dekontaminacji Klasa mikrobiologiczna

Oddziały oparzeniowe, chronione środowisko w hematologii, pomieszczenia 

przygotowania leków, żywienia pozajelitowego, sale operacyjne

1 ISO 5 CP 5 M1

<1UCF/m3 dla Aspergilus spp.

Hematologia, przeszczepy, pacjenci po przeszczepie, obrazowanie 

interwencyjne, zapłodnienie in vitro, sale operacyjne 

2 ISO 7 CP 10 M10

<10UCF/m3 dla Aspergilus

spp.
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Dezynfekcja drogą powietrzną  - czego powinien wymagać użytkownik?

2500 m3/h 1200 m3/h
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Dezynfekcja drogą powietrzną  - czego powinien wymagać użytkownik?

Plasmair 
T2006

2500 m3/h 1200 m3/h
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Inwestycja w profesjonalną dekontaminację doceniona w rankingu szpitali
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Inwestycja w profesjonalną dekontaminację doceniona w rankingu szpitali
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Inwestycja w profesjonalną dekontaminację doceniona w rankingu szpitali
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Profesjonalna dekontaminacja VS nieprofesjonalna
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Dekontaminacja HEPA
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Inwestycja w profesjonalną dekontaminację doceniona w rankingu szpitali
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Skuteczność Plasmair

ISO 9 dla 0.5μm

ISO 8 dla 0.5μm 

ISO 7 dla 0.5μm
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Konsekwencja zaniechania

Oceniając obecny stan istniejących rozwiązań technicznych w zakresie instalacji wentylacji i klimatyzacji, które
odpowiadają za bezpieczne i prawidłowe funkcjonowanie polskich szpitali można wielokrotnie ocenić go na
poziomie fatalnym.

Odpowiedzialność jest zbiorowa
W przypadku nowobudowanych lub modernizowanych bloków operacyjnych – projektant, wykonawca, 
inspektor nadzoru inwestorskiego, obsługa techniczną, a nawet personel medyczny

W przypadku od wielu lat użytkowanych pomieszczeń szpitalnych, bez jakichkolwiek pomiarów w zakresie
parametrów bezpieczeństwa, związanego z aseptyką taka odpowiedzialność zbiorowa spoczywa na dyrekcji
szpitala i służbach utrzymania ruchu.

a jeżeli jest odpowiedzialność zbiorowa – to nie ma jej wcale….



Dziękuję za uwagę

Maciej Burzak

Regional manager

Greenpol Instytut Kształtowania Środowiska Sp. z o.o.

www.greenpol.com.pl

m.burzak@greenpol.com.pl

5091892717
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