ZDRAVOTNÍ ÚSTAV SE SÍDLEM V ÚSTÍ NAD LABEM
Příspěvková organizace (zřízená podle § 86 odst. 1, zákona č. 258/2000 Sb. v platném znění)
MOSKEVSKÁ 15, 400 01 ÚSTÍ NAD LABEM IČ: 71009361 DIČ: CZ71009361

Vážený zákazníku,
v souvislosti s kontrolou účinnosti sterilizátorů si Vás dovolujeme upozornit na některé
legislativní povinnosti.
Od 30. 8. 2017 je účinná Vyhláška č. 244/2017 Sb., která novelizovala vyhlášku č. 306/2012
Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických
požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče. V tomto předpisu se
mimo jiné uvádí, že za kontrolu účinnosti sterilizátoru je jednoznačně odpovědný jeho
provozovatel a mohou ji provádět pouze oprávněné osoby.
Postup při zkoušení účinnosti sterilizátorů se řídí podle aktuálního Metodického návodu
k provádění kontroly účinnosti sterilizačních přístrojů zveřejněného v AHEM. V současné době
platí AHEM č.1/2014 Metodický návod k provádění kontroly účinnosti sterilizačních přístrojů, kde
se uvádí:
“Akreditovaná laboratoř nesmí přijmout bioindikátory k laboratornímu vyšetření
poštou. Rovněž nesmí poskytnout jakékoliv indikátory soukromým osobám nebo je
zasílat na požádání poštou. Obecně platí, že doba stanovená pro zpracování
indikátorů je cca 12 hodin po provedené kontrole přímým předáním do laboratoře.
Jiný způsob doručení je nepřípustný.“
V souvislosti s těmito legislativními změnami je velmi pravděpodobné, že v krátké době budou
kontrolní orgány důsledně zjišťovat, zda kontrola účinnosti sterilizátorů probíhá v souladu
s platnou legislativou či nikoliv.
Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem (dále ZÚ) je jednou z osob oprávněnou k provádění
zkoušky sterilizační účinnosti. Dovolujeme si Vám nabídnout vyšetření biologických indikátorů
včetně vystavení protokolu, možnost osobního vyzvednutí bioindikátorů, následné předání
po jejich expozici na pracovištích ZÚ v Č. Budějovicích a v bývalých okresních městech
Jihočeského kraje, kromě Českého Krumlova, popř. dovoz potřebného materiálu a svoz
exponovaných bioindikátorů na pracoviště ZÚ.
Indikátory bude možno objednat na telefonním čísle 387 712 278, případně 387 712 274, nebo
na mailové adrese zucb@zuusti.cz s uvedením přesné specifikace kontrolovaného přístroje
a Vaším telefonním kontaktem. Po objednávce budete kontaktován naším pracovníkem.
Využitím naší nabídky tak předejdete případným negativním zjištěním ze strany kontrolního
orgánu, opakované kontrole a zbytečným výdajům za provedení kontroly nesprávným způsobem
a další opakované kontrolní měření.
Od 1. března 2018 naše laboratoř přestává posílat bioindikátory poštou.
Případné další dotazy zodpovíme na telefonním čísle 387 712 251 nebo na mailové adrese
radka.bednarova@zuusti.cz.
S pozdravem
Ing. Ivo Šrámek
vedoucí centra hygienických laboratoří
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