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Oddělení centrální sterilizace ( OCS)  v dnešní Fakultní 
nemocnici Ostrava ( FNO) je specializované zdravotnické pra-
coviště, které zajišťuje komplexní službu v přípravě sterilních 
zdravotnických prostředků (ZP) pro operační sály a všechna 
zdravotnická pracoviště. Svými úkoly a zaměřením se řadí mezi 
složky prevence nemocničních nákaz a představuje i jeden ze 
základních aspektů komplexní zdravotní péče.

Předmětem činnosti Oddělení centrální sterilizace jsou od-
borné hygienické výkony, (komplexní předsterilizační příprava, 
sterilizace vysokoteplotní a nízkoteplotní) a výsledkem je sterilní 
zdravotnický prostředek. Vedení oddělení spolupracuje s vedou-
cími zaměstnanci operačních sálů a lůžkových a ambulantních 
složek v rámci plynulého zásobování sterilním materiálem.

Cílem Oddělení centrální sterilizace je zajištění vysoké úrov-
ně a kvality sterilizace zdravotnických prostředků.

Ochrana pacienta je v naší práci to nejdůležitější.
Když se vrátíme zpět do historie zjistíme, že Oddělení cen-

trální sterilizace  vzniklo  jako jedno z prvních pracovišť tohoto 
typu v tehdejší ČSSR, svoji činnost provozuje už od roku 1973. 
I když zpočátku pouze improvizovaně, v nevhodných prostorách 
a bez dostatečného přístrojového vybavení. Tato  práce však 
vždy velmi významně ovlivňovala kvalitu ošetřovatelské péče.    

Je třeba také zdůraznit skutečnost ,  že v té době  FN Os-
trava  měla jako první a dlouho i jediná soustředěnou výrobu 
obvazového materiálu na centrální sterilizaci. Výrobu prováděli 
zaměstnanci z řad zdravotně postižených občanů a množství 
, které bylo každý rok pro potřebu nemocnice vyrobeno, bylo 
úctyhodné. Ze statistiky výroby vyplývá , že průměrně bylo roč-
ně  zhotoveno  4,5 až 5 milionů  kusů různých velikostí.Touto 
činností se kromě uvolnění pracovní zátěže zdravotních sester  
výrazně ovlivnila prašnost a mikrobiální znečištění ovzduší kli-
nických pracovišť. V roce 2002 byla tato centrální výroba ukon-
čena  a dnes jsou ve FN Ostrava používány obvazové materiály 
s dlouhodobou exspirací, které jsou vyráběny a sterilizovány 
průmyslově. 

Ve své současné podobě je Oddělení centrální sterilizace 
v provozu od září 1994.  Při výstavbě nových klinik , ale hlavně 
centrálních operačních sálů , se už neplánovalo provádění indi-
viduální sterilizace. Všechny tyto služby měly být a jsou zajišťo-
vány centrálně. Pracoviště je projektováno a koncepčně řešeno 
jako komplexní  služba s cílem šetřit náklady na elektrickou 
energii včetně nákladů na  tuzemskou či zahraniční sterilizační a 
mycí techniku, což zavazuje k maximálnímu využití přístrojů po 
24 hodin denně. 

Také pro přípravu operačního prádla ( způsobuje značnou 
prašnost) a pro dezinfekci a předsterilizační čištění operačního 
instrumentária (vznik infekčního aerosolu) nejsou na operačních 
sálech vybudovány odpovídající samostatné místnosti. Běž-

ně  se měsíčně jen pro centrální operační sály zpracovávalo 
minimálně  20 – 25 tisíc  kusů bavlněného operačního prádla, 
které bylo nutno roztřídit, zkontrolovat celistvost, pak poskládat 
a připravit do souprav k jednotlivým operacím. 

Také tato činnost je dnes již minulostí a od roku 2003 máme 
na všech operačních sálech prádlo na jedno použití.     

S postupným zrušením výroby obvazového materiálu a 
přípravy operačního prádla  byl  výrazně snížen počet zaměst-
nanců. V systemizaci pracovních míst bylo v roce 1995 celkem 
59,3 zaměstnanců. Dnes máme zaměstnanců 42, z toho je  13 
registrovaných všeobecných sester, 10 ošetřovatelů a 19 sani-
tářů.  Zaměstnanci jsou dle odbornosti a kompetencí rozděleni 
do pracovních úseků  , které vedou úsekové sestry. Odborným 
vedením pracoviště je pověřena vrchní sestra.

Provoz nemocnice je zajišťován sterilním materiálem  nepře-
tržitě  24  hodin denně.

Oddělení centrální sterilizace má čtyři parní sterilizátory o 
celkovém objemu  3430 litrů , z toho jeden je kombinovaný pára-
-formaldehyd, ale tato kombinace nebyla  v provozu nikdy  vyu-
žívána. Pro sterilizaci termolabilních zdravotnických prostředků  
máme dva sterilizátory na etoxen  o objemu 608 litrů.   Do roku 
2000 jsme také prováděli sterilizaci formaldehydovou ve  dvou 
přístrojích FS 150. Ta  byla  nahrazena sterilizací plazmovou, 
kterou provádíme ve dvou  přístrojích Sterrad 100 S.

V roce 2006 bylo provedeno v parních sterilizátorech 8.299 
sterilizačních programů, sterilizaci etoxenem - 803 sterilizačních 
programů a sterilizaci plazmou - 1.591 sterilizačních programů.  

Pro dezinfekci a mytí operačního instrumentária a dalších 
ZP máme osm myček . Původně jich bylo pouze pět , ale velice 
brzy  jejich kapacita nestačila na umytí  zvyšujícího se množství 
operačního instrumentária a  musely být dokoupeny další tři 
myčky.  V myčkách bylo v roce 2006 provedeno celkem 10 270 
mycích programů.

Pro potřebu operačních sálů bylo v roce 2006  kompletně 
připraveno   31 488  souprav s operačními nástroji. Další ZP byly 
připraveny jednotlivě nebo v menších soupravách bez využití 
kontejnerového systému. 

V září 2007 budeme mít za sebou 13 let  činnosti na tzv. 
„novém“ pracovišti, v „nových“ podmínkách.  

Když se ohlédneme zpět, nelze nevidět, kolik se toho za tuto 
dobu změnilo. Nové pracoviště už dávno není nové, mění se 
legislativa , normy. Mnoho bylo uděláno v oblasti monitorování, 
dokumentace ,výstupních kontrol  a soustavného vzdělávání 
všech zaměstnanců. Oddělení centrální sterilizace  je garantem 
kvality všech fází , kterými zdravotnický prostředek prochází od 
svého vstupu na OCS až po  expedici.  

V současné době se FN Ostrava připravuje k akreditaci.  

Představujeme: Centrální sterilizace FN Ostrava



Sterilizační obaly a legislativa
Mgr. Jarmila Kováčová
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Sterilizační obaly jsou zdravotnickými prostředky dle 
zákona 123/2000 Sb. O zdravotnických prostředcích

Zdravotnický prostředek:
§ 2 (1) Zdravotnickým prostředkem se rozumí nástroj, přístroj, 

pomůcka, zařízení, materiál nebo jiný předmět anebo výrobek 
používaný samostatně nebo v kombinaci, včetně potřebného 
programového vybavení, který je výrobcem nebo dovozcem 
určen pro použití u člověka pro účely diagnózy, prevence, 
monitorování, léčby nebo mírnění nemoci, atd. atd. ...

PROČ JE TO DŮLEŽITÉ?
PROTOŽE LEGISLATIVA, KTERÁ SE VZTAHUJE KE 
ZDRAVOTNICKÝM PROSTŘEDKŮM, JE SPECIFICKÁ…
… A ZAŘAZENÍ VÝROBKU DO TÉTO KATEGORIE 
UMOŽŇUJE DISTRIBUTOROVI PRODEJ S NIŽŠÍ 
SAZBOU DPH…
… A NEMOCNICE TAK UŠETŘÍ FINANČNÍ PROSTŘEDKY 
NA NÁKUP JINÝCH POTŘEBNÝCH ZDRAVOTNICKÝCH 
PROSTŘEDKŮ…

ZVLÁŠTNÍ POVINNOSTI, JEŽ SE VZTAHUJÍ K DISTRIBUCI 
ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ:

- Označení CE
- distribuovat jen takové, ke kterým bylo výrobcem vydáno 
  tzv. ES prohlášení o shodě
- Distribuovat s návodem v českém jazyce, 
  pokud je tomu třeba

Legislativa, jež se vztahuje ke zdravotnickým prostředkům
Zákony:
Zákon ČR 123/2000 Sb. O zdravotnických prostředcích, 

řazení do tříd I,IIa, IIb, III, , sterilizační obaly jsou třídy I, 

Zák. 22/1997 Sb. O technických požadavcích na výrobky

Vyhlášky:

Vyhláška MZ 195/2005 Sb. 

Směrnice Rady:
93/42/EHS o zdravotnických prostředcích, 98/79/ES o 

diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, 90/385/EHS 
o sbližování právních předpisů členských států týkajících se 
aktivních implantabilních zdravotnických prostředků

Nařízení vlády:
336/2004 Sb. Technické požadavky na zdrav. prostř., kterým 

se do českého právního systému implementuje směrnice rady 
93/42/EHS

Normy: … 

Proč vlastně normy, zákony, vyhlášky, nařízení vlády….???
Protože legislativní systém pravidel, nařízení a pokynů sta-

novuje,  jak správně, účinně a bezchybně zabezpečit navržení a 
výrobu zdravotnických prostředků, aby při jejich používání nebyl 
ohrožen klinický stav, zdraví nebo bezpečnost pacienta nebo 
uživatele.

Základní normy pro obalové materiály a systémy balení ke 
sterilizaci
ČSN EN 868-5

•  4.2.1 Papír musí splňovat normu EN 868-3
• 4.2.2.1 Plastová fólie musí být vytvořena z průhledné 
plastové fólie ze dvou nebo více vrstev
•  4.2.2.2 Z plastové laminované fólie a z lepivé plochy nesmí 
se vyluhovat žádná toxická látka v množství, které postačuje 
k poškození zdraví
• 4.2.2.5. Plastová fólie musí působením tepla přilnout k 
papíru za podmínek specifikovaných výrobcem
•  4.3.2. Celková šířka svárů musí být nejméně 6 mm
• 4.4… nátisk indikátorů na průhledných sáčcích nebo 
hadicích musí odpovídat požadavkům normy… a mít plochu 
nejméně 100 mm2 
•  4.6.1. Značení průhledných sáčků a hadic: Nepoužívat, 
je-li obal poškozen, číslo šarže (LOT), název výrobce či 
dodavatele, směr odloupnutí (tzv. peel efekt), rozměry nebo 
kód výrobku…
• 4.6.1.2 Výrobek nesmí být potištěn na žádném povrchu, 
který má přijít do přímého styku s baleným předmětem
•  4.6.2. Značení přepravního obalu

ČSN EN ISO 11140-1 - to nejdůležitější k procesovým 
indikátorům umístěným na obalech

6.2.2 Pokud se indikátorové činidlo nanáší na jednorázový 
obalový materiál … 

- nesmí se rozpíjet nebo jinak přenášet
- v takovém rozsahu, aby se snížila jeho
- účinnost nebo aby to představovalo
- riziko při použití obalového materiálu…
- (od února 2007 je norma i v češtině)

Vyhláška 195/2005 Sb.
•  Upřesňuje způsob použití sterilizačních obalů
•  Šířku uživatelského sváru – 8 mm nebo 2x3 mm
•  Značení obalu s vysterilizovaným materiálem:

      datum sterilizace, datum exspirace, kód pracovníka

Každý sterilizační obal musí být dle legislativy opatřen proceso-
vým testem tř. A (1) – přímo od výrobce nebo doplněný pracov-
níkem sterilizace
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Persteril - tradice v novém
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Nové Vademecum sterilizace  č. 2/2007
uzávěrka dalšího čísla je 10. června 2007



Úskalí zapůjčování operačního instrumentária
Gabriela Lasotová, CS Nemocnice Třinec
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Nové Vademecum sterilizace - termíny uzávěrek v roce 2007:

    2/2007        10.června 
    3/2007        10.září
    4/2007         5.prosince 
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Předsednictvo České společnosti pro sterilizaci /CSS/ 
svolává v souladu se stanovami společnosti sněm členů 
České společnosti pro sterilizaci.

Sněm členů CSS se uskuteční dne  16.10. 2007 v 15,30 
hod. v sále „A“  Kongresového centra BVV, Brno, Výstaviš-
tě u příležitosti III. výroční konference České společnosti 
pro sterilizaci – STERIL.CZ.

Návrh programu sněmu:
- volba pracovního předsednictva sněmu a schválení 
         programu sněmu
- zpráva o činnosti a  hospodaření CSS
- volba volební komise CSS
- volby předsednictva a revizní komise CSS
- vyhlášení výsledků voleb
- různé
- ukončení sněmu

Návrhy kandidátů do předsednictva a revizní komise 
CSS, příp. návrhy na doplnění programu sněmu zasílejte do 
31.5.2007 na poštovní adresu:

Česká společnost pro sterilizaci
se sídlem ve FN Brno,
Jihlavká 20
625 00 BRNO

příp. e-mail adresu:  c.ss@seznam.cz

Jednací a volební řád CSS je přílohou tohoto oznámení na 
webu CSS.

Jednání svolala ředitelka OVZV MZ Mgr. Eva Prošková 
a řídila je Bc. Nina Müllerová. Jednání se účastnili zástupci 
MZ,  registru NCO NZO v Brně, Sdružení fakultních nemocnic 
a profesních organizací, jež vydávají souhlasná stanoviska ke 
vzdělávacím akcím nelékařských zdravotnických pracovníků. Za 
CSS byli delegováni D. Ježková a MUDr. I. Kareš.

Bylo konstatováno, že připravovaná novelizace citované 
vyhlášky musí navazovat na novelu zákona č. 96/2004 Sb., 
která je již prakticky dokončena a musí být také v souladu s při-
pravovanými úpravami vyhlášky č. 424/2004 Sb. o činnostech 
zdravotnických pracovníků.

Nulté jednání k novelizaci vyhlášky MZ ČR č. 423/2004 Sb. 
na Ministerstvu zdravotnictví v Praze dne 1.3.2007

Účastníci doporučili ponechat profesním organizacím pra-
vomoc nadále vydávat souhlasná stanoviska ke vzdělávacím 
akcím,  o nichž povedou vlastní registr. Kredity bude na základě 
vyhlášky přidělovat pořadatel akce.

Konsensuálně bylo navrženo zakotvit do novely vzdělávání 
po internetu, přesně definovat pojem školící místo, specifikovat 
akce formou klinických seminářů, upřesnit počty udělovaných 
kreditů.

Řada dalších otázek byla odsunuta na příští jednání, zápis 
z tohoto nultého jednání je k dispozici u předsedy CSS.

Zaznamenali: D. Ježková, MUDr. I. Kareš

OZNÁMENÍ ČLENŮM ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO STERILIZACI
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Aktuality 
                               
Odborná literatura
Právní předpisy nejen pro hlavní,vrchní a staniční sestry  
Autor: MUDr. JUDr. Lubomír Vondráček 
Vydává Grada

Informace CSS
Sněm členů CSS se uskuteční dne  16.10. 2007 v 15,30 hod. v sále 
„A“  Kongresového centra BVV, Brno, Výstaviště. 
Podrobnosti na straně 20.

Informační zdroje domácí
Ministerstvo zdravotnictví:  www.mzcr.cz
Národní centrum ošetřovatelství  NCONZO:   www.nconzo.cz 
Normalizační institut:  www.cni.cz 
Česká společnost pro sterilizaci: www.steril.cz

Informační zdroje zahraniční
Světové forum pro nemocniční sterilizaci: www.wfhss.com   
Slovenská společnost pro nemocniční nákazy: www.spnn.sk 
Světová zdravotnická organizace (WHO): www.who.int/en/

Informace pro autory příspěvků
Odborná sdělení, diskusní příspěvky a názory v češtině nebo 
slovenštině přijímá redakce:  

•  v elektronické podobě textový editor MS WORD
•  formou přílohy E –mailu event. CD v písmě Arial 12
•  k příspěvku doložte název pracoviště, e-mailovou adresu 

a telefonické spojení.
•  nepoužívejte zkratky
•  nevyžádaný materiál se nevrací

Obrazová dokumentace
•  ve formatu JPG

Za jazykovou úpravu a správnost údajů plně zodpovídá autor 
příspěvku. 
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je podmíněno písemným souhlasem vydavatele. Texty i 
reklamy mají výhradně informativní charakter, v žádném 
případě nenahrazují návody, metody, postupy apod. Případné 
využití musí být konzultováno s odborným poradcem nebo 
výrobcem. Za případné škody způsobené nedodržením 
tohoto doporučení nenese vydavatel žádnou odpovědnost.

Vydavatel neodpovídá za obsah inzerce a reklamy.
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