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Por.č. Označenie Názov štandardu Dátum 
platnosti 

1. 
SPP SZ/OCS/01 Postup pri mechanickom umývaní zdravotníckych pomôcok  1.11.2014 

2. 
SPP SZ/OCS/02 

Postup pri príjme a základnej predsterilizačnej príprave 

kontaminovanej zdravotníckej pomôcky  
1.11.2014 

3. 
SPP SZ/OCS/03 

Príprava jednotlivých kusov operačnej bielizne parnou sterilizáciou 

pre operačné sály  
1.11.2014 

4. 
SPP SZ/OCS/04 Príprava chirurgických setov parnou sterilizáciou 1.11.2014 

5. 
SPP SZ/OCS/05 Príprava iných zdravotníckych pomôcok parnou sterilizáciou  1.11.2014 

6. 
SPP SZ/OCS/06 Sterilizácia zdravotníckej pomôcky zo skla 1.11.2014 

7. 
SPP SZ/OCS/07 Príprava sterilnej zdravotníckej pomôcky /guma a polymér/ 1.11.2014 

8. 
SPP SZ/OCS/08 

Príprava jednotlivých kusov operačnej bielizne parnou sterilizáciou 

pre operačné sály 
1.11.2014 

9. 
SPP SZ/OCS/09 

Príprava jednotlivých kusov operačnej bielizne parnou sterilizáciou 

pre ambulancie a lôžkové oddelenia 
1.11.2014 

10. 
SPP SZ/OCS/10 

Príprava setov operačnej bielizne parnou sterilizáciou pre operačné 

sály 
1.11.2014 

11. 
SPP SZ/OCS/11 Príprava operačnej bielizne z gumy parnou sterilizáciou 1.11.2014 

12. 
SPP SZ/OCS/12 Príprava setov operačného sušenia parnou sterilizáciou 1.11.2014 

13. 
SPP SZ/OCS/13 

Príprava obväzového materiálu parnou sterilizáciou pre operačné 

sály  
1.11.2014 

14. 
SPP SZ/OCS/14 

Príprava obväzového materiálu parnou sterilizáciou pre lôžkové 

oddelenia 
1.11.2014 

15. 
SPP SZ/OCS/15 Príprava obväzového materiálu parnou sterilizáciou pre ambulancie 1.11.2014 

16.. 
SPP SZ/OCS/16 Príprava anesteziologických setov parnou sterilizáciou 1.11.2014 

17. 
SPP SZ/OCS/17 Príprava anesteziologického príslušenstva parnou sterilizáciou 1.11.2014 

18. 
SPP SZ/OCS/18 

Predsterilizačná príprava a sterilizácia termolabilných zdravotníckych 

pomôcok formaldehydovou sterilizáciou 
1.11.2014 

19. 
SPP SZ/OCS/19 

Príprava setova z termolabilného materiálu formaldehydovou 

sterilizáciou 
1.11.2014 

20. 
SPP SZ/OCS/20 Postup pri obsluhe formaldehydového sterilizátora 1.11.2014 

21. 
SPP SZ/OCS/21 Postup pri obsluhe parného sterilizátora 1.11.2014 
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22. 
SPP SZ/OCS/22 Postup pri obsluhe ultrazvukovej čističky 1.11.2014 

23. 
SPP SZ/OCS/23 Postup pri obsluhe umývačiek 1.11.2014 

24. 
SPP SZ/OCS/24 Chemická kontrola účinnosti sterilizačných prístrojov 1.11.2014 

25. 
SPP SZ/OCS/25 Biologická kontrola účinnosti sterilizačných prístrojov 1.11.2014 
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UPOZORNENIE: 
 (1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade 

s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.  
(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií 

a porušenie povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny. 

 
 

Charakteristika štandardu: 
 

Procesuálny štandard výkonu- pracovného postupu 

Cieľ: 
 

 

 Dodržať zásady bezpečnosti  a ochrany pri práci 

 Dôkladne mechanicky očistiť zdravotnícke pomôcky 

 Vykonať kompletnú predsterilizačnú prípravu ZP 

 

Skupina starostlivosti: 
 

Zdravotnícke pomôcky a predmety určené na hrubú mechanickú očistu 

Dátum kontroly: 2x (najmenej za rok, priebežne, nepravidelne) 

 

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY 

Š1 Pracovníci:  vedúca sestra - zodpovedá, riadi a kontroluje prácu sestier, zdrav. asistentov 

a sanitárov (vzdelanie certifikovaná činnosť v odbore) 

 sestra - podieľa sa na realizácii pracovných postupov, vzdelanie USO, 

certifikované činnosti 

 sanitár - podieľa sa na predsterilizačnej príprave, vzdelanie USV, odborné 

vzdelanie 

Š2 Prostredie: oddelenie centrálnej sterilizácie- miestnosť na príjem ZP, miestnosť na 

dezinfekciu, dekontamináciu a mechanickú očistu 

 

Š3 Pomôcky :  vodná /vzduchová pištoľ 

 čistiace pomôcky- rôzne druhy kefiek, žinky 

 čistiace prípravky (enzymatické detergenty) 

 dezinfekčné prípravky a ich roztoky 

 OOPP-(gumená zástera, rukavice, tvárová maska ,ochranné okuliare, čiapka) 

Š4 Dokumentácia: záznam o riedení dezinfekčných roztokov 
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KRITÉRIÁ PROCESU 

P1 

 

Sestra príjme ZP skontroluje skutkový stav so žiadankou, v prípade nezhody vybaví reklamáciu, príjem ZP 

potvrdí podpisom 

 

P2 Sanitár/sestra prenesie ZP do miestnosti na dezinfekciu 

 

P3 Sestra na základe biozáťaže ZP určí postup dezinfekcie a mechanickej očisty 

 

P4 Sanitár/zdravotnícky asistent všetky ZP umýva pod tečúcou vodou za pomoci kefiek, ZP ktoré sú silno 

znečistené namáča do enzymatického detergentu a znova dočisťuje kefkou a čistiacimi prostriedkami ZP  s 

lúmenom prepláchne vodnou podľa potreby vzduchovou pištoľou a vyčistí kefkami na lúmen, zložené 

zdravotnícke pomôcky rozoberá za asistencie sestry a každý kus ZP dôkladné očistí. Pri čistení sa zameriava 

hlavne na kĺby a pracovné časti ZP. Nakoniec dôkladne opláchne ZP pod tečúcou vodou. 

 

P5 Sanitár/zdravotnícky asistent všetky použité čistiace pomôcky namočí do nádoby z dezinfekčným 

roztokom.  

 

P6 Sestra vykoná vizuálnu kontrolu čistoty. V prípade nedostatočnej očisty vráti ZP na opakovanú 

mechanickú očistu. 

 

P7 Sanitár/zdravotnícky asistent, podľa pokynov sestry dôkladne vyčistenú ZP vloží do dezinfekčného roztoku 

alebo do umývacieho automatu. 

 

P8 Sanitár/zdrav. asistent po ukončení mechanickej očisty poupratuje a vydezinfikuje  pracovné plochy. 

 

 

 

 

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU 

V1 Zamestnanci používajú pri práci OOPP. 
 

V2 ZP sú dôkladné očistené bez mechanického poškodenia, pripravené na ďalšie spracovanie. 
 

V3 Nefunkčné ZP sú vyradené a vrátené na príslušné oddelenie. 
 

V4 Pracovné prostredie je po ukončení čistenia upratané a povrchy vydezinfikované. 
 

V5 Riziko vzniku nozokomiálnej nákazy je minimalizované. 
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Ošetrovateľský audit: 

 

Vyhodnotenie splnenia štandardu –  

 Postup pri mechanickom umývaní zdravotníckych pomôcok 

Zdravotnícke zariadenie:  

Audítori : 
 

 

Dátum :  

Metódy :  Pozorovanie sestry počas výkonu;   
 otázka pre sestru; 
 kontrola prostredia; 
 kontrola pomôcok; 
 kontrola dokumentácie 

 

ŠT
R

U
K

TÚ
R

A
 

Kód Kontrolné kritériá Metóda hodnotenia Áno Nie  

Š1 
Je za výkon sterilizácie zodpovedná sestra? 
Má sestra požadované vzdelanie? Otázka pre sestru 1b 0b 

Š2 

 
Má oddelenie zabezpečené požadované 
priestory? 

 
Kontrola prostredia 

 
1b 

 
 

 
0b 

 
 

Š3 
Boli zabezpečené OOPP, pomôcky a prístroje 
v požadovanom množstve a kvalite? 

Kontrola pomôcok 1b 0b 

Š4 
Je na požadovaných miestach dostupná 
dokumentácia? 
 

Kontrola 
dokumentácie 

1b 0b 

 

P
R

O
C

ES
  

Kód Kontrolné kritériá Metóda hodnotenia Áno Nie  

P1 
Skontrolovala sestra zdravotnícku pomôcku a 
odsúhlasila objednávku ? 

Otázka pre sestru 

 
2b 0b 

P2-4 
Ovláda sestra pracovný postup mechanickej 
očisty a dezinfekcie zdravotníckych pomôcok? 

Pozorovanie sestry 

počas výkonu 

 

1b 0b 

P5 
Ovláda sestra/sanitár riedenie dezinfekčných 
roztokov a ich následné použitie? 

Otázka pre sestru 

 
2b 0b 

P6-7 Je zdravotnícka pomôcka čistá a dezinfikovaná? Kontrola pomôcky 2b 0b 

P8 
Bolo prostredie po skončení pracovného procesu 
vyčistené a dezinfikované? 

Pozorovanie 

 
1b 0b 
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V
Ý

SL
ED

O
K

 

Kód Kontrolné kritériá Metóda hodnotenia Áno Nie  

V1 
Používajú zamestnanci pri práci ochranné 
pomôcky? 

Pozorovanie 

 
1b 0b 

V2 
Sú zdravotnícke pomôcky pripravené na ďalšie 
spracovanie? 

Otázka pre sestru 

 
1b 0b 

V3 
Boli nefunkčné a poškodené pomôcky vyradené 
alebo vrátené na oddelenie? 

Otázka pre sestru 

 
1b 0b 

V4 
Bolo pracovné prostredie dostatočne vyčistené a 
dezinfikované? 

Pozorovanie 

 
1b 0b 

V5  
Bolo eliminované riziko vzniku nozokomiálnej 
nákazy? 

Otázka pre sestru 

 
1b 0b 

 

 

 

Celkový počet dosiahnutých bodov................./ ................-------% 

  

Štandard je splnený pri dosiahnutí počtu   17 bodov (100%) 

Štandard je splnený čiastočne pri dosiahnutí počtu  16-15 bodov (99% - 81%) 

Štandard je nesplnený pri dosiahnutí počtu   14 bodov (80% a menej) 

 

 

Meno a priezvisko vedúceho audítora: 

 

 

Dátum: 

 

 

Podpis: 
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Charakteristika štandardu: 
 

Procesuálny štandard výkonu 

Cieľ: 
 

 

 Zabezpečiť príjem a predsterilizačnú prípravu kontaminovanej 

zdravotníckej pomôcky 

 Dodržať zásady ochrany a bezpečnosti pri práci 

 Pripraviť čistú zdravotnícku pomôcku na ďalšiu predsterilizačnú 

prípravu 

 

Skupina starostlivosti: 
 

Kontaminovaná zdravotnícka pomôcka- gumená, sklenená , kovová 

Dátum kontroly: (najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne) 

  

 
KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY 
 

 

Š1 Pracovníci:  vedúca sestra –  organizuje, vedie a kontroluje prácu sestier a sanitárov, 

vzdelanie PŠŠ, II.st. VŠ 

 sestra – vykonáva a zodpovedá za správne zvolené a vykonané pracovné 

postupy, vzdelanie USO, VOV, PŠŠ, certifikované činnosti 

 sanitár– vykonáva pomocné práce, vzdelanie USV  

Š2 Prostredie: Prijímacia miestnosť, umyváreň 

Š3 Pomôcky :  Prepravný vozík, ochranné pomôcky - zástera, čiapka , maska, ochranné 

rukavice, ochranné okuliare, prenosné kontajnery, nerezové sitá 

 Čistiace pomôcky – rôzne kefky, hubky, žinky. 

 Čistiace prostriedky – abrazívne a detergentné. 

 Dezinfekčné prípravky a roztoky.  

Š4 Dokumentácia : Sprievodný objednávkový formulár 
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KRITÉRIÁ PROCESU 

P1  
Sestra, sanitárka prevezme kontaminované pomôcky z operačných sál určené na opakované použitie, 
ktoré sú umiestnené v prenosných kontajneroch. 

P2  
Skontroluje obsah s objednávkovým formulárom 

P3  
Vykoná dekontamináciu pomôcok dezinfekčným roztokom s virusinaktivačným účinkom 

P4  
Po uplynutí expozičného času sestra/sanitár vyberie pomôcky z dezinfekčného roztoku a čistí ich  kefkou 
vo vodnom kúpeli pod hladinou vody. Pri umývaní môže použiť detergentné alebo enzymatické prípravky, 
prípadne jemný čistiaci prášok. 

P5  
Duté pomôcky dôsledne prepláchne  vodnou triskou, zložité inštrumenty rozoberie, kĺbové nástroje čistí 
otvorené. 

P6  
Vyčistené pomôcky utrie rúškou do sucha alebo vysuší pomôcky v sušičke. 

P7  
Každú pomôcku skontroluje, overí jej funkčnosť. Kĺbové nástroje ošetrí  silikónovým olejom. 

P8  
Prenesie čisté a ošetrené pomôcky do setovacej a baliacej miestnosti. 

  
  KRITÉRIÁ VÝSLEDKU 

 

V1  
Zamestnanci riadne používajú pri práci ochranné pracovné pomôcky. 

V2  
Sólo inštrumenty, inštrumenty zo setov, zdravotnícke pomôcky a iné predmety sú dôkladne očistené a bez 
známok korózie alebo mechanického poškodenia. 

V3  
Nefunkčné a poškodené pomôcky a predmety sú vyradené z obehu. 

V4  
Zdravotnícka pomôcka je pripravená na ďalšiu predsterilizačnú prípravu. 

V5  
Pracovné prostredie je po ukončení čistenia upratané a povrchy vydezinfikované. 

V6  
Objednávky sterilného materiálu z jednotlivých oddelení a z operačných sál sa archivujú 2 roky. 
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Ošetrovateľský audit: 

 

Vyhodnotenie splnenia štandardu –  

Postup pri príjme a základnej predsterilizačnej príprave 

kontaminovanej zdravotníckej pomôcky 

Zdravotnícke zariadenie:  

Audítori : 
 

 

Dátum :  

Metódy :  Pozorovanie sestry počas výkonu;   
 otázka pre sestru; 
 kontrola prostredia; 
 kontrola pomôcok; 
 kontrola dokumentácie 

 

ŠT
R

U
K

TÚ
R

A
 

Kód Kontrolné kritériá Metóda hodnotenia Áno Nie  

Š1 
Je za výkon sterilizácie zodpovedná sestra? 
Má sestra požadované vzdelanie? Otázka pre sestru 1b 0b 

Š2 

 
Má oddelenie zabezpečené požadované 
priestory? 

 
Kontrola prostredia 

 
1b 

 
 

 
0b 

 
 

Š3 
Boli zabezpečené OOPP, pomôcky a prístroje 
v požadovanom množstve a kvalite? 

Kontrola pomôcok 1b 0b 

Š4 
Je na požadovaných miestach dostupná 
dokumentácia? 
 

Kontrola 
dokumentácie 

1b 0b 

 

 

 

P
R

O
C

ES
  

Kód Kontrolné kritériá Metóda hodnotenia Áno Nie  

P1 

 
Prevzala sestra/sanitár kontaminované pomôcky 
v prenosných kontajneroch? 
 

Pozorovanie pri 
práci 

1b 0b 

P2 

 
Porovnala sestra obsah kontajnera 
s objednávkovým formulárom? 
 

Pozorovanie pri 
práci 

1b 0b 

P3 
 
Zvolila sestra správny spôsob dekontaminácie 
pomôcok? 

Otázka pre sestru 1b 0b 
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P4 

 
Vyčistila správne sestra/sanitár pomôcky kefkou 
a vhodnými prípravkami?  
 

Pozorovanie pri 
práci 

1b 0b 

P5 
 
Dôkladne vyčistila sestra/sanitár duté zložené 
a kĺbové inštrumenty? 

Pozorovanie pri 
práci 

1b 0b 

P6 
 
Boli inštrumenty dôkladne vysušené? 

Kontrola pomôcok 1b 0b 

P7 

 
Skontrolovala sestra funkčnosť inštrumentov 
a ošetrila inštrumenty silikónovým olejom? 
 

Kontrola pomôcok 1b 0b 

P8 

 
Preniesla sestra/sanitárka inštrumenty do 
setovacej miestnosti? 
 

Pozorovanie pri 
práci 

1b 0b 

 

V
Ý

SL
ED

O
K

 

Kód Kontrolné kritériá Metóda hodnotenia Áno Nie  

V1 

 
Používajú zamestnanci pri práci ochranné 
pomôcky? 
 

Pozorovanie pri 
práci 

1b 0b 

V2 

 
Sú pomôcky dôkladne vyčistené, bez známok 
korózie a poškodenia? 
 

Kontrola pomôcok 1b 0b 

V3 

 
Boli nefunkčne a poškodené pomôcky vyradené 
z obehu? 
 

Otázka pre sestru 1b 0b 

V4 

 
Je zdrav. pomôcka pripravená na ďalšiu 
predsterilizačnú prípravu? 
 

Otázka pre sestru 1b 0b 

V5 

 
Bolo pracovné prostredie po skončení 
pracovného postupu dôkladne vyčistené 
a dezinfikované? 
 

Kontrola prostredia 1b 0b 

V6  Sú objednávky sterilného materiálu archivované? 
Otázka pre sestru 

Kontrola 
dokumentácie 

1b 0b 
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Celkový počet dosiahnutých bodov..................../............ -------% 

 

Štandard je splnený pri dosiahnutí počtu   18 bodov (100%) 

Štandard je splnený čiastočne pri dosiahnutí počtu  17-15 bodov (99% - 81%) 

Štandard je nesplnený pri dosiahnutí počtu   14 bodov (80% a menej) 

 

 

 

Meno a priezvisko vedúceho audítora : 

 

 

Dátum : 

 

 

Podpis: 
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Charakteristika štandardu: 
 

Procesuálny štandard výkonu  

Cieľ: 
 

 Zabezpečiť kvalitnú očistu a dezinfekciu chirurgických inštru-

mentov 

 Pripraviť sterilnú zdravotnícku pomôcku v súlade so zásadami 

SVP 

 Zabezpečiť dostatok inštrumentov na ošetrovateľskú starostli-

vosť 

 Preukázať bezpečnosť sterility 

 Uvoľniť vysterilizovaný materiál do obehu 

Skupina starostlivosti: 
 

 Kovové inštrumenty 

 Pacienti s indikáciou invazívneho výkonu a ošetrovateľskej sta-

rostlivosti 

Dátum kontroly: (najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne) 

  

 
KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY 

 

Š1 Pracovníci:  vedúca sestra – organizuje, vedie a kontroluje prácu sestier a sanitárov, 

vzdelanie PŠŠ,   II. st. VŠ 

 sestra – vykonáva a zodpovedá za správne zvolené a vykonané pracovné 

postupy, vzdelanie USO, VOV, PŠŠ, certifiikované činnosti 

 sanitár – vykonáva pomocné práce, vzdelanie USV 

 

Š2 Prostredie: oddelenie centrálnej sterilizácie, miestnosť príjmu, umyváreň, setovacia miestnosť, 

sklad sterilného materiálu, výdaj sterilného materiálu 

Š3 Pomôcky :  čistiace pomôcky - rôzne kefky, hubky, žinky, handry 

 čistiace a dezinfekčné prípravky (abrazívne prostriedky, detergentné prí-

pravky, dezinfekčné prípravky) 

 OOPP – nečistá časť:  košeľa, gumená zástera, tvárová maska a čiapka, ru-

kavice, ochranné okuliare,  

– čistá časť:  košeľa, čiapka, režimová obuv, sterilný  plášť 

 chemické indikátory  

 prístroje : parný sterilizátor 

 obalový materiál – jednorazový lukasterikový, kombinovaný – papier/fólia, 

lepiaca páska 

 

Š4 Dokumentácia: Objednávkový formulár, kontrolný list prístroja, protokoly o kontrole sterility, den-

ník opráv a údržby 
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KRITÉRIÁ PROCESU 

P1 Pred výkonom 

Sestra pri príjme skontroluje počet a stav inštrumentov podľa príjemky z jednotlivých oddelení 

a ambulancií, odsúhlasí príjemku a príjem materiálu zaznamená do knihy príjmu. Zdravotnícka pomôcka 

je na OCS transportovaná v pevnom a uzavretom obale. 

 

P2 Sestra zapíše dátum a poradové a číslo z knihy príjmu  na príjemku a tú odovzdá do setovacej 

miestnosti 

P3 Sanitár odvezie inštrumenty do umyvárne na následné spracovanie. 

P4 Počas výkonu 

Sestra určí spôsob mechanickej očisty pre jednotlivé inštrumenty. 

 

P5 Sestra zvolí spôsob dezinfekcie a dezinfekčný prípravok. 

P6 Sanitár vykoná podľa určenia hrubú mechanickú očistu stanoveným čistiacim  a detergentným príprav-

kom, na záver vykoná oplach pod tečúcou vodou. 

 

P7 Sanitár pripraví potrebný počet sít označených číselnými plaketami na rozlíšenie jednotlivých ambulan-

cií a oddelení. 

 

P8 Sestra po umytí vykoná vizuálnu kontrolu jednotlivých inštrumentov a podľa výsledku určuje ďalší pos-

tup očisty, ošetrenia, prípadne vyradenia. 

 

P9 Sestra / sanitár čisté a vydezinfikované inštrumenty prenesie do setovacej miestnosti 

P10 Sanitár po ukončení predsterilizačnej prípravy vykoná dezinfekciu pracovných plôch, použitých  

transportných vozíkov a prepravných nádob. 

P11 Sestra vizuálne kontroluje kvalitu umytia, funkčnosť a technický stav inštrumentov. Skontroluje zámky 

a nity, na pinzetách skontroluje dotyk čeľustí a doliehanie zúbkov a zárezov. Podľa výsledku pokračuje v 

následnej predsterilizačnej príprave alebo vráti inštrumenty na opakované čistenie, opravu či 

vyradenie. 

P12 Sestra ošetrí inštrumenty podľa potreby špeciálnym prípravkom – medicínsky olej na inštrumenty  

v spreji. 

P13 Sestra/sanitár pripravené inštrumenty zabalí do lukasterikového alebo kombinovaného obalu podľa 

požiadaviek ambulancie, príp. oddelenia a označí názvom inštrumentu, dátumom sterilizácie 

a expirácie. Na konce ostrých inštrumentov navlečie gumičku, aby sa predišlo perforácii obalu 

a znehodnoteniu pomôcky. 

P14 Sanitár ukladá pripravené inštrumenty do parného sterilizátora. 
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P15 Sestra vloží medzi pripravený materiál šaržový indikátor na najťažšie dostupné miesto . 

P16 Sestra zodpovedá za správnosť rozloženia sterilizovaného materiálu. 

P17 Sestra po naložení materiálu do komory sterilizátora zatvorí komoru, navolí program na sterilizáciu 

parou pod tlakom pri teplote 134°C, tlaku 205 kPa a expozícii 10 minút, sleduje parametre 

sterilizačného procesu  ( tlak, teplota, čas) na manometroch a grafe umiestnených na ovládacom 

panely. 

P18 Sestra zapíše do sterilizačného denníka: poradové číslo cyklu, číslo cyklu daného dňa, zvolený 

program, čas zapnutia a čas ukončenia sterilizácie, tlak v pary v komore počas       expozície a druh 

a množstvo sterilizovaného materiálu, prípadnú poruchu. 

P19 Sestra po skončení  sterilizačného cyklu a uvoľnení komory vyhodnotí a nalepí šaržový  indikátor   do 

sterilizačného denníka. 

P20 Po výkone: 

 Po ukončení sterilizačného cyklu  v sklade sterilného materiálu: sestra  vyberá z komory sterili-
zátora vysterilizovaný materiál, 

 sestra po vychladnutí materiálu kontroluje šaržový indikátor a na základe jeho správneho zafar-
benia môže materiál pripravovať na expedíciu, 

 sestra vykoná výstupnú kontrolu sterilizačného obalu - jeho kvalitu, celistvosť, pevnosť zvaru, 
sfarbenie procesových indikátorov na obale, čitateľnosť popisu, 

 sestra po vyhovujúcom výsledku výstupnej kontroly triedi vysterilizované inštrumenty  podľa 
objednávky ambulancií a oddelení, 

 sestra ukladá vysterilizovaný materiál do transportných obalov, ktorý je takto možné expedovať 
na oddelenia a ambulancie. 

P21 Sestra vydá vysterilizovaný materiál  zodpovednému zamestnancovi. 

 

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU 

V1  
Výsledok chemických testov je negatívny. 

V2  
Materiál je preukázateľne sterilný. 

V3  
Pacient, u ktorého bol inštrument použitý nemá komplikácie. 

V4  
Riziko vzniku nozokomiálnej nákazy je minimalizované. 

V5  
Celý proces sterilizácie je správne zdokumentovaný. 
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Ošetrovateľský audit: 

 

Vyhodnotenie splnenia štandardu –  

Príprava jednotlivých kusov chir. inštrumentov parnou sterilizáciou 

Zdravotnícke zariadenie:  

Audítori : 
 

 

Dátum :  

Metódy :  Pozorovanie sestry počas výkonu;   
 otázka pre sestru; 
 kontrola prostredia; 
 kontrola pomôcok; 
 kontrola dokumentácie 

 

ŠT
R

U
K

TÚ
R

A
 

Kód Kontrolné kritériá Metóda hodnotenia Áno Nie  

Š1 
Je za výkon sterilizácie zodpovedná sestra? 
Má sestra požadované vzdelanie? 
Má sestra k dispozícii sanitára? 

Otázka pre sestru 1b 0b 

Š2 

Má oddelenie zabezpečené požadované 
priestory? 

Kontrola prostredia 

 
1b 

 
 

 
0b 

 
 

Š3 
Boli zabezpečené všetky OOPP, pomôcky 
a prístroje v požadovanom množstve a kvalite? 
 

Kontrola pomôcok 1b 0b 

Š4 
Je na požadovaných miestach dostupná 
dokumentácia? 
 

Kontrola 
dokumentácie 

1b 0b 

 

P
R

O
C

ES
  

Kód Kontrolné kritériá Metóda hodnotenia Áno Nie  

P1-2 

Skontrolovala sestra počet a stav prijatých 
inštrumentov? 
Zaznamenala príjem do knihy príjmu? 
Napísala sestra dátum a poradové číslo na 
príjemku? 

Kontrola 
dokumentácie 

 
2b 0b 

P3 Odviezol sanitár predmety do umyvárne? 
Pozorovanie pri 

práci 
1b 0b 

P4-5 
Určila sestra spôsob mechanickej očisty a spôsob 
dezinfekcie? 

Otázka pre sestru 2b 0b 

P6-7 

 
Vykonal sanitár hrubú mechanickú očistu? 
Opláchol očistené predmety prúdom tečúcej 
vody? 
Pripravil sitá na rozloženie inštrumentov? 

Pozorovanie pri 
práci 

2b 0b 
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P8 
 
Vykonala sestra vizuálnu kontrolu kvality umytia? 
 

Otázka pre sestru 1b 0b 

P9 
Preniesol sanitár inštrumenty do setovacej 
miestnosti? 

Pozorovanie pri 
práci 

1b 0b 

P10 
Vydezinfikoval sanitár pracovné plochy, 
prepravné vozíky a nádoby? 
 

Pozorovanie pri 
práci 

1b 0b 

P11-12 

Vykonala sestra dôkladnú vizuálnu kontrolu 
kvality umytia a technický stav inštrumentov? 
Dala sestra prípadný návrh na vyradenie? 
Ošetrila sestra inštrumenty medicínskym olejom? 
 

Pozorovanie pri 
práci 

2b 0b 

P13 

Zabalila a označila sestra/sanitár jednotlivé kusy 
inštrumentov do príslušného obalu a označila 
identifikačnými údajmi? 
Opatrila sestra/sanitár ostré nástroje koncovou 
gumičkou? 
 

Pozorovanie pri 
práci 

Otázka pre sestru 
1b 0b 

P14 
Uložila sestra správne inštrumenty do parného 
sterilizátora ? 

Pozorovanie pri 
práci 

Otázka pre sestru 
1b 0b 

P15 
Vložila sestra šaržový indikátor na najťažšie 
dostupné miesto? 

Pozorovanie pri 
práci 

1b 0b 

P16 
 
Skontrolovala sestra správnosť rozloženia 
materiálu v parnom sterilizátore? 

Pozorovanie pri 
práci 

1b 0b 

P17-19 

Zvolila sestra na sterilizáciu správny program  a 
sleduje jeho priebeh? 
Zaznamenala sestra potrebné údaje do 
evidenčnej knihy sterilizátora? 
Vyhodnotila a nalepila sestra vyhodnotený 
šaržový indikátor do evidenčnej knihy? 

Pozorovanie pri 
práci 

3b 0b 

P20 

Vybrala sestra sterilné pomôcky z komory? 
Ponechala sestra sterilné pomôcky na vozíku až 
do vychladnutia? 
Skontrolovala sestra kvalitu sterilizačných obalov 
a sfarbenia indikátorov? 
Roztriedila sestra vyhovujúce sterilné pomôcky 
podľa objednávok? 
Zabalila sestra pomôcky do transportných obalov 
a pripravila ich na expedíciu? 
 

Pozorovanie pri 
práci 

 
Otázka pre sestru 

1b 0b 
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P21 
Vydala sestra pomôcky proti podpisu 
a zaznamenala výdaj do knihy ? 
 

Kontrola 
dokumentácie 

 
Kontrola sestry pri 

práci 

1b 0b 

 

V
Ý

SL
ED

O
K

 

Kód Kontrolné kritériá Metóda hodnotenia Áno Nie  

V1-2 

 
Je výsledok chemických testov negatívny? 
Sú zdravotnícke pomôcky preukázateľne sterilné? 
 

Kontrola chemických 
testov 

a dokumentácie 
2b 0b 

V3 

 
Je pacient po použití sterilného chirurgického 
inštrumentu bez komplikácií? 
 

Otázka pre 
ošetrujúci personál 

1b 0b 

V4 Je riziko vzniku NN minimalizované? Otázka pre sestru 1b 0b 

V5  
Je celý proces sterilizácie riadne 
zdokumentovaný? 

Kontrola 
dokumentácie 

1b 0b 

 

 

 

Celkový počet dosiahnutých bodov........................./...................... -------% 

 

Štandard je splnený pri dosiahnutí počtu   30 bodov (100%) 

Štandard je splnený čiastočne pri dosiahnutí počtu  32-25 bodov (99% - 81%) 

Štandard je nesplnený pri dosiahnutí počtu   24 bodov (80% a menej) 

 

Meno a priezvisko vedúceho audítora : 

 

 

Dátum : 

 

 

Podpis : 
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Charakteristika štandardu: 
 

Procesuálny štandard výkonu 

Cieľ: 
 

 Zabezpečiť kvalitnú očistu a dezinfekciu chirurgického alebo 
zákrokového setu  

 Zabezpečiť presne určené zloženie operačného 
alebo zákrokového setu 

 Pripraviť sterilnú zdravotnícku pomôcku v súlade so zásadami 
SVP 

 Preukázať bezpečnosť sterility 

 Uvoľniť vysterilizovaný materiál do obehu 
 

Skupina starostlivosti: 
 

 Kovové inštrumentárium zložené do setov  

 Pacienti s indikáciou chirurgickej liečby, invazívneho zákroku 
 

Dátum kontroly: (najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne) 

 

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY 

Š1 Pracovníci:  vedúca sestra –  organizuje, vedie a kontroluje prácu sestier a sanitárov, 
vzdelanie PŠŠ, II.st. VŠ 

 sestra – vykonáva a zodpovedá za správne zvolené a vykonané pracovné 
postupy, vzdelanie USO, VOV, PŠŠ, certifikované činnosti 

 sanitár – vykonáva pomocné práce, vzdelanie USV,   
 

Š2 Prostredie: oddelenie centrálnej sterilizácie –  miestnosť príjmu, umyváreň, setovacia 
miestnosť, sklad sterilného materiálu, výdaj sterilného materiálu  
 

Š3 Pomôcky :  čistiace pomôcky - rôzne kefky, hubky, žinky,  

 čistiace prípravky (abrazívne a detergentné) 

 dezinfekčné prípravky a ich roztoky 

 OOPP – nečistá časť:  košeľa, gumená zástera, tvárová maska a čiapka, 
rukavice, ochranné okuliare,  
 – čistá časť:  košeľa, čiapka, režimová obuv, sterilný plášť 

 chemické indikátory 

 pristroje : parný sterilizátor 

 obalový materiál – jednorázový lukasterikový, kombinovaný – 
papier/fólia, kontajnery, lepiaca páska 

 

Š4 Dokumentácia: Objednávkový formulár,  kontrolný list prístroja, protokoly o kontrole sterility, 
denník opráv a údržby 
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               KRITÉRIÁ  PROCESU 
 

P1 Sestra pri príjme skontroluje stav a počet jednotlivých inštrumentov v sete a zaznamená príjem 
materiálu . 
  

P2 Sestra zapíše dátum a poradové a číslo z knihy príjmu  na príjemku. 
 

P3 Sanitár odvezie nástroje a pomôcky do umyvárne na následné spracovanie. 
 

P4 Sestra určí podľa potreby spôsob mechanickej očisty pre jednotlivé inštrumenty. 
 

P5 Sestra zvolí spôsob dezinfekcie a dezinfekčný prípravok podľa druhu materiálu. 
 

P6 Sanitár vykoná podľa určenia hrubú mechanickú očistu stanoveným abrazívnym a čistiacim 
prípravkom, na záver vykoná oplach pod tečúcou  vodou. Inštrumenty nechá voľne usušiť. 
 

P7 Sanitár pripraví potrebný počet sít označených rovnakým číslom pre jeden set. 
 

P8 Sanitár  po skončení procesu vykoná dezinfekciu pracovných plôch, použitých transportných vozíkov 
a prepravných nádob. 
 

P9 Sestra vizuálne kontroluje kvalitu umytia, funkčnosť a technický stav inštrumentov. Skontroluje 
zámky a nity, na pinzetách skontroluje dotyk čeľustí a doliehanie zúbkov a zárezov. Podľa výsledku 
pokračuje v následnej predsterilizačnej príprave alebo vráti inštrumenty na  opakované čistenie, 
opravu či vyradenie. 
 

P10 Sestra ošetrí inštrumenty medicínskym olejom v spreji, pozornosť venuje kĺbovým spojom. 

P11 Sestra skontroluje počty jednotlivých druhov nástrojov a ukladá ich dohodnutým spôsobom podľa 
Zoznamu chirurgických setov . 
 

P12 Sestra do pripraveného sita vloží integrovaný chemický indikátor, označený identifikačnými údajmi – 
poradové číslo sterilizačného cyklu, číslo autoklávu, dátum a podpis sestry. 
 

P13 Sestra pripravený set  zabalí do príslušného sterilizačného obalu –  čistej, nepoškodenej rúšky  

a dvojmo obálkovým spôsobom do lukasterikového papiera, zabalený set prelepí lepiacou 

indikačnou páskou a označí názvom setu, dátumom sterilizácie a expirácie, príp. číslom sterilizátora 

a poradovým číslom sterilizačného cyklu. 

P14 Sanitár ukladá pripravené balíky do parného sterilizátora . 

P15 Sestra vloží medzi pripravený materiál šaržový indikátor na najťažšie dostupné miesto . 

P16 Sestra v spolupráci so sanitárom naloží do sterilizačnej komory materiál pripravený  na vozíku za 
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podmienky, že denný vákuový  a B – D  test sterilizátora boli bez závady. 
 

P17 Sestra zodpovedá za správnosť rozloženia sterilizovaného materiálu ( rovnomernosť homogénnosť 

materiálu, zvislé ukladanie balíkov, materiál sa nesmie dotýkať steny         sterilizačnej komory, 

naplnenie komory musí byť minimálne 10% objemu komory   a maximálne  do dvoch tretín , otvory 

dutých predmetov smerujú ku stene). 

P18 Sestra po navezení materiálu do komory sterilizátora zatvorí komoru, zvolí  program na sterilizáciu 

parou pod tlakom pri teplote 134°C, tlaku 205 kPa a expozičnú dobu 10 minút, počas cyklu sleduje 

parametre sterilizačného procesu ( tlak, teplota, čas) na manometroch a grafe umiestnených na 

ovládacom panely. 

P19 Sestra zapíše do sterilizačného denníka: poradové číslo cyklu, číslo cyklu daného dňa, zvolený 

program, čas zapnutia a čas ukončenia sterilizácie, tlak pary v komore počas expozície, druh   

a množstvo sterilizovaného materiálu, prípadnú poruchu.  

P20 Po skončení  sterilizačného cyklu a uvoľnení náplne komory vyhodnotí a nalepí šaržový indikátor do 
sterilizačného denníka. 
 

P21 Po ukončení sterilizačného cyklu  v sklade sterilného materiálu: 

 sestra vyberá z  komory sterilizátora  vysterilizovaný materiál, 

 sestra  môže manipulovať s vysterilizovaným materiálom až po jeho vychladnutí    a následne 
pripravovať na expedíciu, 

 sestra vykoná výstupnú kontrolu sterilizačného obalu - jeho kvalitu, celistvosť, pevnosť 
zvaru, sfarbenie procesových indikátorov na obale, čitateľnosť popisu, 

 sestra po vyhovujúcom výsledku výstupnej kontroly triedi vysterilizovaný materiál podľa 
objednávky  operačných sál a iných oddelení, 

 sestra ukladá vysterilizovaný materiál do transportných vozíkov a obalov, ktorý je takto 
možné expedovať na operačné sály, oddelenia a ambulancie. 

 

P22 Sestra vydá vysterilizovaný materiál  zodpovednému zamestnancovi .  

  

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU 

V1 Výsledok chemických testov je negatívny. 

V2 Chirurgický set je riadne označený a obsahuje presne určený počet inštrumentov podľa Zoznamu 
chirurgických setov. 
 

V3 Pacient, u ktorého bol chirurgický set použitý nemá žiadne komplikácie. 
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V4 Riziko vzniku nozokomiálnej nákazy je minimalizované. 
 

V5 Celý proces sterilizácie je riadne zdokumentovaný. 
 

V6 Materiál je preukázateľne sterilný.  
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Ošetrovateľský audit: 
 

Vyhodnotenie splnenia štandardu – 

Príprava chirurgických setov parnou sterilizáciou 

Zdravotnícke zariadenie:  

Audítori : 
 

 

Dátum :  

Metódy :  Pozorovanie sestry počas výkonu;   
 otázka pre sestru; 
 kontrola prostredia; 
 kontrola pomôcok; 
 kontrola dokumentácie 

 

ŠT
R

U
K

TÚ
R

A
 

Kód Kontrolné kritériá Metóda hodnotenia Áno Nie  

Š1 
Je za výkon sterilizácie zodpovedná sestra? 
Má sestra požadované vzdelanie? 
Má sestra k dispozícii sanitára? 

Otázka pre sestru 
 1b 0b 

Š2 

 
Má oddelenie zabezpečené požadované 
priestory? 

Kontrola prostredia 

 
1b 

 
 

 
0b 

 
 

Š3 
 
Boli zabezpečené všetky OOPP, pomôcky 
a prístroje v požadovanom množstve a kvalite? 

Kontrola pomôcok 1b 0b 

Š4 
 
Je na požadovaných miestach dostupná 
dokumentácia? 

Kontrola 
dokumentácie 

1b 0b 

 

P
R

O
C

ES
 

P1-2 

Skontrolovala sestra počet a stav prijatých 
inštrumentov? 
Zaznamenala príjem do knihy príjmu? 
Napísala sestra dátum a poradové číslo na 
príjemku? 

Kontrola 
dokumentácie 

2b 0b 

P3 Odviezol sanitár predmety do umyvárne? 
Pozorovanie pri 

práci 
1b 0b 

P4-5 
Určila sestra spôsob mechanickej očisty a spôsob 
dezinfekcie? 

Otázka pre sestru 2b 0b 

P6-7 

Vykonal sanitár hrubú mechanickú očistu? 
Opláchol očistené pomôcky prúdom tečúcej 
vody? Nechal inštrumenty voľne vysušiť? 
Pripravil sitá na rozloženie inštrumentov? 

Pozorovanie pri 
práci 

2b 0b 
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P8 
Vydezinfikoval sanitár pracovné plochy, 
prepravné vozíky a nádoby? 
 

Pozorovanie pri 
práci 

1b 0b 

P9-10 

Vykonala sestra dôkladnú vizuálnu kontrolu 
kvality umytia a technický stav inštrumentov? 
Dala sestra prípadný návrh na vyradenie? Ošetrila 
sestra inštrumenty medicínskym olejom? 
 

Pozorovanie pri 
práci 

 
Otázka pre sestru 

2b 0b 

P11-13 

Zložila sestra jednotlivé sety podľa Zoznamu  
setov? 
Vložila sestra do setu označený chemický 
indikátor? 
Zabalila a označila sestra operačný set do rúšky 
a papierového obalu predpísaným spôsobom? 
 

Kontrola 
dokumentácie 

 
Pozorovanie pri 

práci 

3b 0b 

P14 
Uložila sestra pripravené balíky do parného 
sterilizátora dohodnutým spôsobom? 
 

Pozorovanie pri 
práci 

1b 0b 

P15 
Vložila sestra do sterilizačného koša šaržový 
indikátor? 
 

Pozorovanie pri 
práci 

1b 0b 

P16-17 

Naložila sestra s pomocou sanitára pripravený 
materiál do komory sterilizátora ? 
Skontrolovala sestra správnosť rozloženia 
zdravotníckych pomôcok? 

Pozorovanie pri 
práci 

Otázka pre sestru 
2b 0b 

P18-20 

Zvolila sestra na sterilizáciu správny program  
a sleduje jeho priebeh? 
Zaznamenala sestra potrebné údaje do 
evidenčnej knihy sterilizátora? 
Vyhodnotila a nalepila sestra vyhodnotený 
šaržový indikátor do evidenčnej knihy? 
 

Kontrola 
dokumentácie 

 
Kontrola sestry pri 

práci 

3b 0b 

P21 

Vybrala sestra sterilné pomôcky  z komory 
sterilizátora? 
Ponechali sterilné pomôcky na vozíku až do 
vychladnutia? 
Skontrolovala sestra kvalitu sáčkov, balíkov 
a sfarbenia indikátorov? 
Roztriedila sestra vyhovujúce sterilné pomôcky 
podľa objednávok? 
Zabalil sanitár sterilné pomôcky do transportných 
obalov? 

Pozorovanie pri 
práci 

 
Otázka pre sestru 

1b 0b 
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P22 

 
Vydala sestra materiál a zaznamenala výdaj do 
knihy ? 
 

Kontrola 
dokumentácie 

1b 0b 

 

V
Ý

SL
ED

O
K

 

Kód Kontrolné kritériá Metóda hodnotenia Áno Nie  

V1 
Je chirurgický set dôkladne spracovaný a zložený 
podľa Zoznamu chirurgických setov? 

Kontrola setu 
Otázka pre 

inštrumentárku 
1b 0b 

V2  
Je pacient po požití sterilného chirurgického setu 
bez komplikácií? 

Otázka pre 
ošetrujúci personál 

1b 0b 

V3 Je riziko vzniku NN minimalizované? Otázka pre sestru 1b 0b 

V4 Je celý proces sterilizácie zdokumentovaný? 
Kontrola 

dokumentácie 
1b 0b 

V5 
Sú zdravotnícke pomôcky  preukázateľne 
sterilné? 

Kontrola chemických 
testov 

a dokumentácie 
1b 0b 

V6 Uvoľnila sestra sterilné pomôcky do obehu? Otázka pre sestru 1b 0b 

 

Celkový počet dosiahnutých bodov................./........................ -------% 

 

Štandard je splnený pri dosiahnutí počtu   32 bodov (100%) 

Štandard je splnený čiastočne pri dosiahnutí počtu  31-26 bodov (99% - 81%) 

Štandard je nesplnený pri dosiahnutí počtu   25 bodov (80% a menej) 

 

Meno a priezvisko vedúceho audítora: 

 

 

Dátum: 

 

 

Podpis: 
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Charakteristika štandardu: 
 

 
Procesuálny štandard výkonu 

Cieľ: 
 

 Zabezpečiť kvalitnú očistu a dezinfekciu zdravotníckych 
pomôcok 

 Pripraviť sterilnú zdravotnícku pomôcku v súlade so zásadami 
SVP 

 Zabezpečiť dostatok sterilných pomôcok na ošetrovateľskú 
starostlivosť 

 Preukázať bezpečnosť sterility 

 Uvoľniť vysterilizovaný materiál do obehu 
  

Skupina starostlivosti  Zdravotnícke pomôcky, ktoré nie sú vhodné na sterilizačnú 
teplotu 134°C, ale nie sú vhodné ani na FA sterilizáciu 
(Jannetove striekačky, striekačky do perfuzorov, predmety 
z gumy a pod.) 

 Pacienti s indikáciou chirurgickej liečby, invazívneho zákroku, 
ošetrovateľskej starostlivosti 
 

Dátum kontroly: (najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne) 

 

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY 

Š1 Pracovníci:  Vedúca sestra –  organizuje, vedie a kontroluje prácu sestier a sanitárov, 
vzdelanie VOV, PŠŠ, Bc 

 sestra – vykonáva a zodpovedá za správne zvolené a vykonané pracovné 
postupy, vzdelanie USO, VOV, PŠŠ, certifikované činnosti 

 sanitár – vykonáva pomocné práce, vzdelanie USV,   
 

Š2 Prostredie: oddelenie centrálnej sterilizácie, miestnosť príjmu, umyváreň, setovacia 
miestnosť, sklad sterilného materiálu, výdaj sterilného materiálu 
 

Š3 Pomôcky :  čistiace pomôcky - rôzne kefky, hubky, žinky, handry 

 čistiace a dezinfekčné prípravky (abrazívne prostriedky, 
detergentné prípravky, dezinfekčné prípravky) 

 OOPP – nečistá časť:  košeľa, gumená zástera, tvárová maska      
a čiapka, rukavice, ochranné okuliare,   

 – čistá časť: košeľa, čiapka, režimová obuv, sterilný  plášť 

 chemické indikátory  

 prístroje : parný sterilizátor 

 obalový materiál – jednorázový  lukasterikový, kombinovaný – 
papier/fólia, lepiaca páska 

 

Š4 Dokumentácia : Objednávkový formulár, kontrolný list prístroja, denník opráv a údržby 
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KRITÉRIÁ PROCESU 

P1 
 

Sestra pri príjme skontroluje počet a stav pomôcok podľa príjemky z jednotlivých oddelení 
a ambulancií, odsúhlasí objednávku materiálu.  
 

P2 Sestra  zapíše dátum a objednávku odovzdá  do setovacej miestnosti. 
 

P3 Sanitár odvezie zdravotnícke pomôcky do umyvárne na následné spracovanie. 
 

P4 Sestra určí spôsob mechanickej očisty pre jednotlivé pomôcky. 
 

P5 Sestra zvolí spôsob dezinfekcie a dezinfekčný prípravok .  
 

P6 Sanitár podľa určenia ručne vykoná hrubú mechanickú očistu stanoveným čistiacim a detergentný 
prípravkom, na záver vykoná oplach pod tečúcou vodou. 
 

P7 Sanitár  pripraví potrebný počet sít označených číselnými plaketami pre rozlíšenie pomôcok z 
jednotlivých ambulancií a oddelení. 
 

P8 Sestra vykoná vizuálnu kontrolu jednotlivých pomôcok a podľa výsledku určuje ďalší        postup očisty, 
ošetrenia, prípadne vyradenia. 
 

P9 

 
Sanitár po skončení procesu vykoná dezinfekciu pracovných plôch, použitých    transportných vozíkov 
a prepravných nádob. 
 

P10 Sestra vizuálne kontroluje kvalitu umytia, funkčnosť a technický stav pomôcok a predmetov. Podľa 
výsledku pokračuje v následnej predsterilizačnej príprave alebo vráti pomôcky na opakované čistenie, 
opravu či vyradenie. 
 

P11 Sestra/sanitár pripravené pomôcky zabalia do lukasterikového alebo kombinovaného obalu podľa 
požiadaviek ambulancie príp. oddelenia a označia názvom inštrumentu, dátumom sterilizácie 
a exspirácie, príp. číslom  sterilizátora a poradovým číslom sterilizačného cyklu. 
 

P12 Sestra ukladá pripravené pomôcky do sterilizačnej komory parného sterilizátora 
 

P13 Sestra vloží medzi pripravený materiál šaržový indikátor na najťažšie dostupné miesto . 
 

P14 Sestra zodpovedá za správnosť rozloženia sterilizovaného materiálu. 
 

P15 Sestra po navezení materiálu do komory sterilizátora zatvorí komoru, navolí program  na sterilizáciu 
parou pod tlakom pri teplote 121°C a expozícii 20 minút, sleduje parametre sterilizačného procesu  ( 
tlak, teplota, čas) na manometroch a grafe umiestnených na ovládacom panely. 

P16 Sestra zapíše do sterilizačného denníka: poradové číslo cyklu, číslo cyklu daného dňa, zvolený program, 
čas zapnutia a čas ukončenia sterilizácie, tlak v pary v komore počas expozície a druh a množstvo 
sterilizovaného materiálu, prípadnú poruchu.  
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P17 Sestra  po skončení  sterilizačného cyklu a uvoľnení komory vyhodnotí a nalepí šaržový  indikátor   do 
sterilizačného denníka. 
 

P18 Po ukončení sterilizačného cyklu  v sklade sterilného materiálu 

 sestra za pomoci sanitára  vyberá z komory sterilizátora  vysterilizovaný materiál, 

 sestra po vychladnutí materiálu kontroluje šaržový indikátor a na základe jeho správneho 
zafarbenia môže materiál pripravovať na expedíciu, 

 sestra vykoná výstupnú kontrolu sterilizačného obalu - jeho kvalitu, celistvosť, pevnosť zvaru, 
sfarbenie procesových indikátorov na obale, čitateľnosť popisu, 

 sestra po vyhovujúcom výsledku výstupnej kontroly triedi vysterilizované inštrumenty  podľa 
objednávky ambulancií a oddelení, 

 sestra ukladá vysterilizovaný materiál do transportných obalov, ktorý je takto možné expedovať 
na oddelenia a ambulancie. 

 

P19 Sestra vydá vysterilizovaný materiál  zodpovednému zamestnancovi nemocnice . 
 

 
KRITÉRIÁ VÝSLEDKU 

V1  
Výsledok chemických testov je negatívny. 

V2  
Materiál je preukázateľne sterilný. 

V3  
Pacient, u ktorého bola pomôcka použitá nemá sekundárne infekcie. 

V4  
Riziko vzniku nozokomiálnej nákazy je minimalizované. 

V5  
Celý proces sterilizácie je riadne zdokumentovaný. 
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Ošetrovateľský audit: 

 

Vyhodnotenie splnenia štandardu –  

Príprava iných zdravotníckych pomôcok parnou sterilizáciou  

Zdravotnícke zariadenie:  

Audítori : 
 

 

Dátum :  

Metódy :  Pozorovanie sestry počas výkonu;   
 otázka pre sestru; 
 kontrola prostredia; 
 kontrola pomôcok; 
 kontrola dokumentácie 

 

ŠT
R

U
K

TÚ
R

A
 

Kód Kontrolné kritériá Metóda hodnotenia Áno Nie  

Š1 
Je za výkon sterilizácie zodpovedná sestra? 
Má sestra požadované vzdelanie? Otázka pre sestru 1b 0b 

Š2 

 
Má oddelenie zabezpečené požadované 
priestory? 

 
Kontrola prostredia 

 
1b 

 
 

 
0b 

 
 

Š3 
Boli zabezpečené OOPP, pomôcky a prístroje 
v požadovanom množstve a kvalite? 

Kontrola pomôcok 1b 0b 

Š4 
Je na požadovaných miestach dostupná 
dokumentácia? 
 

Kontrola 
dokumentácie 

1b 0b 

 

P
R

O
C

ES
  

Kód Kontrolné kritériá Metóda hodnotenia Áno Nie  

P1-2 

Skontrolovala sestra počet a stav prijatých 
zdravotníckych pomôcok? 
Prevzala sestra Denný výkaz spotreby sterilného 
materiálu? 
 

Kontrola 
dokumentácie 

 
2b 0b 

P3 Odviezol sanitár pomôcky do umyvárne? 
Pozorovanie pri 

práci 
1b 0b 

P4-5 
Určila sestra spôsob mechanickej očisty a spôsob 
dezinfekcie? 
 

Otázka pre sestru 2b 0b 

P6-7 

Vykonal sanitár hrubú mechanickú očistu? 
Opláchol očistené predmety prúdom tečúcej 
vody? 
Pripravil sitá na rozloženie inštrumentov? 
 

Pozorovanie pri 
práci 

2b 0b 

P8 
Vykonala sestra vizuálnu kontrolu kvality umytia? 
 

Pozorovanie pri 
práci 

1b 0b 
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P9 
Vydezinfikoval sanitár pracovné plochy, 
prepravné vozíky a nádoby? 
 

Pozorovanie pri 
práci 

1b 0b 

P10 

Vykonala sestra dôkladnú vizuálnu kontrolu 
kvality umytia a technický stav inštrumentov? 
Dala sestra prípadný návrh na vyradenie? 
Ošetrila sestra inštrumenty medicínskym olejom? 
 

Pozorovanie pri 
práci 

 
Otázka pre sestru 

1b 0b 

P11 
Zabalili sestra/sanitár jednotlivé pomôcky do 
zodpovedajúceho obalu a označili príslušnými 
údajmi? 

Kontrola 
dokumentácie 

 
Pozorovanie pri 

práci 

1b 0b 

P12 
Uložila sestra pripravené pomôcky  dohodnutým 
spôsobom do komory sterilizátora? 
 

Pozorovanie pri 
práci 

1b 0b 

P13 
Vložila sestra do sterilizačnej komory šaržový 
indikátor? 
 

Pozorovanie pri 
práci 

1b 0b 

P14 

Naložila sestra pripravený materiál do komory 
sterilizátora ? 
Skontrolovala sestra správnosť rozloženia 
zdravotníckych pomôcok? 
 

Pozorovanie pri 
práci 

 
Otázka pre sestru 

2b 0b 

P15-17 

Zvolila sestra na sterilizáciu správny program 
a sledovala jeho priebeh? 
Zaznamenala sestra potrebné údaje do 
evidenčnej knihy sterilizátora? 
Vyhodnotila a nalepila sestra vyhodnotený 
šaržový indikátor do evidenčnej knihy? 

 
 

Kontrola 
dokumentácie 

 
Kontrola sestry pri 

práci 

3b 0b 

P18 

Vybrala sestra/sanitár sterilné pomôcky 
z komory? 
Ponechali sterilné pomôcky na vozíku až do 
vychladnutia? 
Skontrolovala sestra kvalitu sáčkov, balíkov 
a sfarbenia indikátorov? 
Roztriedila sestra vyhovujúci sterilné pomôcky 
podľa objednávok? 
Zabalil sanitár sterilné pomôcky do transportných 
obalov? 
 

Pozorovanie pri 
práci 

 
Otázka pre sestru 

1b 0b 

P19 
Vydala sestra sterilné pomôcky proti podpisu 
a zaznamenala výdaj do knihy a na výdajkový 
doklad? 

Kontrola 
dokumentácie 

1b 0b 
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V
Ý

SL
ED

O
K

 

Kód Kontrolné kritériá Metóda hodnotenia Áno Nie  

V1 
Je výsledok chemických testov negatívny? 

 
Kontrola chemických 

testov 
1b 0b 

V2 Sú zdravotnícke pomôcky preukázateľne sterilné? 
Kontrola 

dokumentácie 
1b 0b 

V3 
Je pacient po použití sterilnej zdravotníckej 
pomôcky bez komplikácií? 

Otázka pre 
ošetrujúci personál 

1b 0b 

V4 Je riziko vzniku NN minimalizované? Otázka pre sestru 1b 0b 

V5  Je celý proces sterilizácie zdokumentovaný? 
Kontrola 

dokumentácie 
1b 0b 

 

 

 

Celkový počet dosiahnutých bodov................../............................-------% 

 

Štandard je splnený pri dosiahnutí počtu   28 bodov (100%) 

Štandard je splnený čiastočne pri dosiahnutí počtu  27-23 bodov (99% - 81%) 

Štandard je nesplnený pri dosiahnutí počtu   22 bodov (80% a menej) 

 

 

Meno a priezvisko vedúceho audítora : 

 

 

Dátum : 

 

 

Podpis: 
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Charakteristika štandardu: 
 

Procesuálny štandard výkonu 

Cieľ: 
 

 Zabezpečiť celistvosť a nezávadnosť zdravotníckej pomôcky zo 

skla 

 Pripraviť sterilnú zdravotnícku pomôcku v súlade so zásadami 

SVP 

 Preukázať bezpečnosť sterility 

 Uvoľniť vysterilizovaný materiál do obehu 

  

Skupina starostlivosti: 
 

Čisté zdravotnícke pomôcky zo skla (Petriho misky, skúmavky, 

kojenecké fľaše...).  

Dátum kontroly: (najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne) 

  

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY 

Š1 Pracovníci:  vedúca sestra –  organizuje, vedie a kontroluje prácu sestier a sanitárov, 
vzdelanie PŠŠ, II.st. VŠ 

 sestra – vykonáva a zodpovedá za správne zvolené a vykonané pracovné 
postupy, vzdelanie USO, VOV, PŠŠ, certifikované činnosti 

 sanitár– vykonáva pomocné práce, vzdelanie USV,  
    

Š2 Prostredie: oddelenie centrálnej sterilizácie –  miestnosť príjmu, setovacia miestnosť, 

sklad sterilného materiálu, výdaj sterilného materiálu 

 

Š3 Pomôcky :  Transportný obal, transportný vozík, manipulačný stôl, kontinuálna 

zváračka sterilizačných obalov , parný sterilizátor . 

 Obalový materiál – Lukasterikový sáčok, kombinovaný obal: papier/fólia, 

kontajner, lepiaca páska s indikátorom parnej sterilizácie, procesový 

indikátor, chemický indikátor šaržový. 

 Miestnosť na manipuláciu so sterilnou zdravotníckou pomôckou : sterilný 

plášť, režimová obuv. 

Š4 Dokumentácia : Objednávkový formulár, denníky sterilizátorov, denník opráv a údržby     
         

 

KRITÉRIÁ PROCESU 

P1 Sestra/ sanitár preberá v prijímacej miestnosti bez dezinfekcie čisté zdravotnícke pomôcky zo skla 
zabalené v transportnom boxe 
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P2 Sestra/ sanitár kontroluje a odsúhlasí množstvo zdravotníckych pomôcok zo skla so žiadankou/ 
objednávkou objednávateľa. Vykoná vizuálnu kontrolu zdravotníckej pomôcky zo skla, pozornosť 
sústredí na kvalitu a čistotu sklenenej zdravotníckej pomôcky. 

 

P3 Sestra/ sanitár objektívne hodnotí stav zdravotníckej pomôcky zo skla, porovnáva zhodu objektívneho 
stavu zdravotníckej pomôcky zo skla so žiadankou/ objednávkou . 

 

P4 Zistený rozdiel fyzického stavu zdravotníckej pomôcky so žiadankou/ objednávkou sestra telefonicky 
upovedomí objednávateľa sterilizácie.  

 

P5 Sanitár dopraví na transportnom vozíku zdravotnícke pomôcky zo skla do setovacej/ baliacej miestnosti 
na ďalšie spracovanie. 

  

P6 Sanitár  zabalí zdravotnícku pomôcku zo skla do vhodného sterilizačného obalu. Veľkosť obalu vyberá 
podľa množstva zdravotníckej pomôcky (v súlade s požiadavkou objednávateľa vyznačenej na žiadanke/ 
objednávke) a veľkosti zdravotníckej pomôcky. Naplnený obalový materiál maximálne do 3/4 zataví na 
zváračke sterilizačných obalov. Na každom obale vyznačí názov zdravotníckej pomôcky zo skla, jej 
množstvo, dátum sterilizácie, dátum exspirácie a oddelenie, ktorému zdravotnícka pomôcka zo skla 
patrí. 

 

P7 Sanitár ukladá zabalenú zdravotnícku pomôcku zo skla do sterilizačných košov. 

 

P8 Sestra kontroluje správnosť rozloženia a uloženia zdravotníckych pomôcok . Zdravotnícke pomôcky zo 
skla môže kombinovať s inými zdravotníckymi pomôckami. Sestra si pripraví a vloží medzi zabalené 
zdravotnícke pomôcky zo skla, chemický šaržový indikátor umiestnený v BMS skúšobnej pomôcke . 

 

P9 Sestra /sanitár naloží  zdravotnícke pomôcky  do sterilizačnej komory za podmienky, že autoklav je 
pripravený k sterilizácii (pred začiatkom riadneho sterilizačného cyklu sestra vykoná: denný nahrievací 
test vákuový test a Bowie Dick Test – test odstránenia vzduchu a prieniku pary, ktoré musia byť bez 
závad). 

 

P10 Sestra  zatvorí sterilizačnú komoru, na ovládacích prvkoch panela parného sterilizátora zvolí 
požadovaný program pre sterilizáciu zdravotníckych pomôcok zo skla .  
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P11 Sestra zodpovedná za sterilizáciu monitoruje priebeh sterilizačného cyklu. Sestra zaznamenáva údaje o 
cykle a každú zmenu sterilizačného cyklu zaznamená v sterilizačnom denníku. 

 

P12 Po ukončení sterilizačného cyklu sestra otvorí dvere autoklávu v miestnosti na manipuláciu so sterilnou 
zdravotníckou pomôckou a vyberie  materiál . Zdravotnícke pomôcky nechá vychladnúť. 

 

P13 Sestra vykoná výstupnú kontrolu zdravotníckych pomôcok zo skla, ktorá pozostáva z vyhodnotenia 
šaržového indikátora, ktorý sestra vkladá do sterilizačnej komory v každom sterilizačnom cykle, 
vyhodnotenia procesového indikátora na každom sterilizačnom obale, vykoná vizuálnu kontrolu 
celistvosti sterilizačného obalu a popisu na obale.  

 

P14 Všetky dostupné údaje o sterilizačnom cykle, vrátane chemických testov, sestra zapíše do sterilizačného 
denníka . Každý zápis v sterilizačnom denníku musí byť ukončený podpisom sestry zodpovednej za 
sterilizačný proces. 

 

P16 Sestra/sanitár triedi zdravotnícku pomôcku zo skla v miestnosti na manipuláciu a vykoná kontrolu 
obsahu na žiadanke/ objednávke s jej fyzickým stavom. 

 

P16 V prípade zisteného rozdielu fyzického stavu so žiadankou/ objednávkou sestra zodpovedná za výdaj 
zdravotníckych pomôcok zo skla na žiadanke/ objednávke vyznačí fyzický stav pomôcok a uvedie dôvod 
vzniknutého rozdielu. 

 

P17 Sanitár  ukladá sterilnú zdravotnícku pomôcku zo skla do transportného boxu spolu so žiadankou/ 
objednávkou. 

 

P18 Ak je obalovým materiálom pre zdravotnícku pomôcku zo skla kontajner, až do vychladnutia ho sestra 
nesmie vydať z aseptických priestorov oddelenia.  

 

P19 Transportný obal so zdravotníckymi pomôckami zo skla doručí poverený pracovník objednávateľovi. 
Prevzatie  potvrdí podpisom. 
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KRITÉRIÁ VÝSLEDKU 

V1 Sterilná zdravotnícka pomôcka zo skla je zabezpečená v systéme kvality a zodpovedá podmienkam 
správnej výrobnej praxe. 

 

V2 Jednotlivé kroky ošetrovateľského postupu prípravy sterilnej zdravotníckej pomôcky zo skla sú 
kontrolované a zdokumentované. 

 

V3 Riziko vzniku nemocničnej infekcie – nozokomiálnej nákazy je minimalizované. 
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Ošetrovateľský audit: 
 

Vyhodnotenia splnenia štandardu –  

Sterilizácia zdravotníckej pomôcky zo skla 

Zdravotnícke zariadenie:  

Audítori : 
 

 

Dátum :  

Metódy :  Pozorovanie sestry počas výkonu;   
 otázka pre sestru; 
 kontrola prostredia; 
 kontrola pomôcok; 
 kontrola dokumentácie 

 

 

ŠT
R

U
K

TÚ
R

A
 

Kód Kontrolné kritériá Metóda hodnotenia Áno Nie  

Š1 
Je za výkon sterilizácie zodpovedná sestra? 
Má sestra požadované vzdelanie? Otázka pre sestru 1b 0b 

Š2 

 
Má oddelenie zabezpečené požadované 
priestory? 

 
Kontrola prostredia 

 
1b 

 
 

 
0b 

 
 

Š3 
Boli zabezpečené OOPP, pomôcky a prístroje 
v požadovanom množstve a kvalite? 

Kontrola pomôcok 1b 0b 

Š4 
Je na požadovaných miestach dostupná 
dokumentácia? 
 

Kontrola 
dokumentácie 

1b 0b 

 

P
R

O
C

ES
  

Kód Kontrolné kritériá Metóda hodnotenia Áno Nie  

P1-2 

 
Prevzala sestra zdravotnícke pomôcky zo skla 
v transportnom obale a odsúhlasila objednávku 
na sterilizáciu? 
 

Otázka pre sestru 2b 0b 

P3-4 

 
Zhodnotila sestra objektívny stav pomôcky? 
Upovedomila sestra objednávateľa 
o nevyhovujúcej pomôcke? 
 

Otázka pre sestru 2b 0b 

P5 
 
Dopravil sanitár materiál do setovacej miestnosti 
na ďalšie spracovanie? 

Pozorovanie pri 
práci 

1b 0b 
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P6 

 
Zabalil sanitár pomôcku do sterilizačného obalu 
a označil ho dátumom sterilizácie a expirácie? 
 

Pozorovanie pri 
práci 

1b 0b 

P7 

 
Naložil sanitár zabalenú pomôcku do 
sterilizačných košov/ na transportný vozík? 
 

Pozorovanie pri 
práci 

1b 0b 

P8-9 

 
Naložila sestra s pomocou sanitára pripravený 
materiál do komory sterilizátora ? 
Skontrolovala sestra správnosť rozloženia 
zdravotníckych pomôcok? 
Vložila sestra do sterilizačného koša šaržový 
indikátor? 
 

Pozorovanie pri 
práci 

Otázka pre sestru 
2b 0b 

P10-11 

 
Zvolila sestra správne sterilizačný program 
a kontroluje priebežne sterilizačný cyklus? 

 

Otázka pre sestru 2b 0b 

P12-16 

 
Vybrala sestra/sanitár sterilné pomôcky 
z komory? 
Ponechali sterilné pomôcky na vozíku až do 
vychladnutia? 
Skontrolovala sestra kvalitu sáčkov, balíkov 
a sfarbenia indikátorov? 
Roztriedila sestra vyhovujúci sterilné pomôcky 
podľa objednávok? 
 

Pozorovanie pri 
práci 

Otázka pre sestru 
5b 0b 

P17-18 

 
Zabalil sanitár sterilné pomôcky do transportných 
obalov? Ponechali sterilné pomôcky v aseptickej 
časti až do vychladnutia? 
 

Kontrola 
dokumentácie 

2b 0b 

P19 

 
Vydala sestra sterilné pomôcky proti podpisu 
a zaznamenala výdaj do knihy a na výdajkový 
doklad? 

Kontrola 
dokumentácie 

1b 0b 
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V
Ý

SL
ED

O
K

 

Kód Kontrolné kritériá Metóda hodnotenia Áno Nie  

V1 

 
Je sterilná zdravotnícka pomôcka zo skla  
zabezpečená v systéme kvality a zodpovedá 
podmienkam správnej výrobnej praxe? 
 

Otázka pre sestru 1b 0b 

V2  

 
Sú jednotlivé kroky ošetrovateľského postupu 
prípravy sterilnej zdravotníckej pomôcky zo skla 
kontrolované a zdokumentované? 
 

Kontrola 
dokumentácie 

1b 0b 

V3 
Je minimalizované riziko vzniku nozokomiálnej 
nákazy? 

Otázka pre sestru 1b 0b 

 

 

Celkový počet dosiahnutých bodov......................../......................% 

 

Štandard je splnený pri dosiahnutí počtu   26 bodov (100%) 

Štandard je splnený čiastočne pri dosiahnutí počtu  25-22 bodov (99% - 81%) 

Štandard je nesplnený pri dosiahnutí                 21 bodov (80% a menej) 

 

Meno a priezvisko vedúceho audítora: 

 

 

Dátum: 

 

 

Podpis: 
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Charakteristika štandardu: 
 

Procesuálny štandard výkonu 

Cieľ: 
 

 

 Zabezpečiť celistvosť a nezávadnosť zdravotníckej pomôcky 

 Pripraviť sterilnú zdravotnícku pomôcku v súlade so zásadami 

SVP 

 Preukázať bezpečnosť sterility 

 Uvoľniť vysterilizovaný materiál do obehu 

 

Skupina starostlivosti: 
 

Zdravotnícke pomôcky z gumy a polymérov 
 

Dátum kontroly: (najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne) 

 

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY 

Š1 Pracovníci:  

 vedúca sestra –  organizuje, vedie a kontroluje prácu sestier a sanitárov, 
vzdelanie PŠŠ, II.st. VŠ 

 sestra – vykonáva a zodpovedá za správne zvolené a vykonané pracovné 
postupy, vzdelanie USO, VOV, PŠŠ, certifikované činnosti 

 sanitár – vykonáva pomocné práce, vzdelanie USV,  
  

Š2 Prostredie: oddelenie centrálnej sterilizácie – úsek príjmu, úsek dezinfekcie, úsek sušenia, 

úsek setovania, aseptický úsek /vyberanie z autoklavu/,úsek výdaja materiálu. 

Š3 Pomôcky :  

 prístroje –  parné sterilizátory  , 

 OOPP – čistá časť: košeľa, čiapka, režimová obuv, sterilný  plášť 

 chemické indikátory 

 obalový materiál – jednorazový lukasterikový, kombinovaný – 

papier/fólia, lepiaca páska 

 iné pomôcky – dezinfekčné roztoky, kefky,  

 

Š4 Dokumentácia :  
Objednávkový formulár, denníky sterilizátorov ,denník opráv a údržby             
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KRITÉRIÁ PROCESU 

P1  

Sestra preberie materiál na úseku príjmu a odsúhlasí objednávku na sterilizáciu. 

P2  

Sestra vizuálne skontroluje zdravotnícku pomôcku / poškodenie /. 

P3  

Sestra /sanitár presunie materiál na úsek dezinfekcie. 

P4  

Sestra vhodne zvoli dezinfekčný prostriedok /dezinfekčný program /. 

P5  

Sestra /sanitár vykoná dezinfekciu a mechanickú očistu zdravotníckej pomôcky. 

P6  

Sestra /sanitár dbá , aby bol dodržaný expozičný čas dezinfekcie. 
P7  

Sestra /sanitár opláchne  vydezinfikované zdravotnícke pomôcky pitnou vodou. 

P8  

Sestra/sanitár  nechá zdravotnícku pomôcku dôkladne usušiť. 

P9  

Sestra / sanitár presunie vysušenú zdravotnícku pomôcku na úsek setovania. 
P10  

Sestra balí, označuje, šaržuje a uzatvára zdravotnícku pomôcku do sterilizačného obalu. 

P11  

Sestra nakladá zdravotnícku pomôcku do sterilizačných košov / transportný vozík a plní komoru 
autoklavu. 

P12  

Setra vloží do autoklávu simulátor s chemickým integračným indikátorom a maximálnym teplomerom. 

P13  

Sestra spusti sterilizačný program na sterilizáciu pomôcok z gumy. 
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P14  

Sestra zapíše do sterilizačného denníka: poradové číslo cyklu, číslo cyklu daného dňa, zvolený program, 
čas zapnutia a čas ukončenia sterilizácie, tlak v pary v komore počas expozície a druh a množstvo 
sterilizovaného materiálu, prípadnú poruchu. 

P15  

Sestra po skončení  sterilizačného cyklu a uvoľnení komory vyhodnotí a nalepí šaržový  indikátor   do 
sterilizačného denníka. 

P16  
Po ukončení sterilizačného cyklu  v sklade sterilného materiálu 

 sestra za pomoci sanitára  vyberá z komory sterilizátora vysterilizovaný materiál, 

 sestra po vychladnutí materiálu kontroluje šaržový indikátor a na základe jeho správneho 
zafarbenia môže materiál pripravovať na expedíciu, 

 sestra vykoná výstupnú kontrolu sterilizačného obalu - jeho kvalitu, celistvosť, pevnosť zvaru, 
sfarbenie procesových indikátorov na obale, čitateľnosť popisu, 

 sestra/sanitár po vyhovujúcom výsledku výstupnej kontroly triedi vysterilizované inštrumenty  
podľa objednávky ambulancií a oddelení, 

 sanitár ukladá vysterilizovaný materiál do transportných obalov, ktorý je takto možné 
expedovať na oddelenia a ambulancie. 

P17  
Sestra vydá vysterilizovaný materiál  zodpovednému zamestnancovi . 

 

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU 

V1  
Výsledok chemických testov je negatívny. 

V2  
Materiál je preukázateľne sterilný. 

V3  
Pacient, u ktorého bola pomôcka použitá nemá sekundárne infekcie. 

V4  
Riziko vzniku nozokomiálnej nákazy je minimalizované. 

V5  
Celý proces sterilizácie je riadne zdokumentovaný. 
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Ošetrovateľský audit: 
 

Vyhodnotenie splnenia štandardu  - 

Príprava sterilnej zdravotníckej pomôcky /guma a polymér/ 

Zdravotnícke zariadenie:  

Audítori : 
 

 

Dátum :  

Metódy :  Pozorovanie sestry počas výkonu;   
 otázka pre sestru; 
 kontrola prostredia; 
 kontrola pomôcok; 
 kontrola dokumentácie 

 

 

ŠT
R

U
K

TÚ
R

A
 

Kód Kontrolné kritériá Metóda hodnotenia Áno Nie  

Š1 
Je za výkon sterilizácie zodpovedná sestra? 
Má sestra požadované vzdelanie? Otázka pre sestru 1b 0b 

Š2 

 
Má oddelenie zabezpečené požadované 
priestory? 

 
Kontrola prostredia 

 
1b 

 
 

 
0b 

 
 

Š3 
Boli zabezpečené OOPP, pomôcky a prístroje 
v požadovanom množstve a kvalite? 

Kontrola pomôcok 1b 0b 

Š4 
Je na požadovaných miestach dostupná 
dokumentácia? 
 

Kontrola 
dokumentácie 

1b 0b 

 

 

P
R

O
C

ES
  

Kód Kontrolné kritériá Metóda hodnotenia Áno Nie  

P1 
Prevzala sestra materiál v úseku príjmu 
a odsúhlasila jeho objednávku? 

Pozorovanie počas 
výkonu 

Kontrola 
dokumentácie 

1b 0b 

P2 
Skontrolovala sestra vizuálne zdravotnícku 
pomôcku? 

Pozorovanie počas 
výkonu 

1b 0b 

P3 
Presunula sestra/sanitár pomôcku na úsek 
dezinfekcie? 

Pozorovanie počas 
výkonu 

1b 0b 

P4-5 
Zvolila setra správny dezinfekčný prostriedok 
a sanitár vykonal dezinfekciu a mechanickú očistu 
pomôcky? 

Otázka pre sestru 2b 0b 

P6 Bol dodržaný expozičný čas dezinfekcie? 
Pozorovanie počas 

výkonu 
1b 0b 
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P7-8 
Opláchla sestra/sanitár pomôcky pitnou vodou 
a dôkladne vysušila zdravotnícke pomôcky? 

Kontrola pomôcok 2 0b 

P9-10 
Presunula sestra/sanitár zdrav. pomôcku na úsek 
setovania , vybrala vhodný obalový materiál 
a zabalila pomôcku? 

Pozorovanie počas 
výkonu 

2b 0b 

P11 Naložila setra správne materiál do autoklavu? Otázka pre sestru 1b 0b 

P12-13 
Vložila sestra do sterilizátora simulátor a zvolila 
správny sterilizačný program? 

Pozorovanie počas 
výkonu 

2b 0b 

P14-15 
Pozorovala a zaznamenala sestra do 
dokumentácie celý proces sterilizácie? 

Kontrola 
dokumentácie 

2b 0b 

P16 
Po skončení sterilizačného cyklu sestra vybrala 
vysterilizovaný materiál, skontrolovala 
a roztriedila ho podľa objednávok? 

Pozorovanie počas 
výkonu 

1b 0b 

P17 
Vydala sestra vysterilizovaný materiál 
zodpovednej osobe proti podpisu? 

Kontrola 
dokumentácie 

1b 0b 

 

V
Ý

SL
ED

O
K

 

Kód Kontrolné kritériá Metóda hodnotenia Áno Nie  

V1 Je výsledok chemických testov negatívny? 
Kontrola 

dokumentácie 
1b 0b 

V2  Je materiál preukázateľne sterilný? Otázka pre sestru 1b 0b 

V3 
Je pacient po použití sterilnej pomôcky bez 
známok infekcie? 

Otázka pre 
ošetrujúci personál 

1b 0b 

V4 
Bolo riziko nozokomiálnej nákazy 
minimalizované? 

Otázka pre sestru 1b 0b 

V5 
Bol celý proses sterilizácie riadne 
zdokumentovaný? 

Kontrola 
dokumentácie 

1b 0b 

 

 

Celkový počet  dosiahnutých bodov................./.......................% 

 

Štandard je splnený pri dosiahnutí počtu   26 bodov (100%) 

Štandard je splnený čiastočne pri dosiahnutí počtu  25-22 bodov (99% - 81%) 

Štandard je nesplnený pri dosiahnutí počtu   21 bodov (80% a menej) 
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Meno a priezvisko vedúceho audítora: 

 

 

Dátum: 

 

 

Podpis: 

 

 

 



 
 
 

 
Svet zdravia, a.s.  
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01  Bratislava 
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice 

o š e t r o v a t e ľ s k ý  š t a n d a r d  

Príprava jednotlivých kusov 
operačnej bielizne parnou 

sterilizáciou pre operačné sály 

Revízia č.: 1 

Platné od: 01.11.2014 

OSE SZ/OCS/08 Strana 1 z 4 

 
 

UPOZORNENIE: 

 (1)     Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade 

s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu. 
(2)      Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií a porušenie 

povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny. 
 

 

Charakteristika štandardu: Procesuálny štandard výkonu 

Cieľ:  Zabezpečiť čistotu, kvalitu a celistvosť operačnej bielizne 

 Pripraviť sterilnú operačnú bielizeň v súlade so zásadami SVP 

 Zabezpečiť dostatok sterilnej bielizne 

 Preukázať bezpečnosť sterility 

 Uvoľniť vysterilizovaný materiál do obehu 
 

Skupina starostlivosti:  Operačná bielizeň 

 Operačný personál 

 Pacienti s indikáciou chirurgickej liečby s použitím sterilnej 
operačnej bielizne 

 
 

Dátum kontroly (najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne) 

 

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY 

Š1 Pracovníci:  Vedúca sestra –  organizuje, vedie a kontroluje prácu sestier 
a sanitárov, vzdelanie PŠŠ, II.st. VŠ 

 sestra – vykonáva a zodpovedá za správne zvolené a vykonané 
pracovné postupy, vzdelanie USO, VOV, PŠŠ, certifikované činnosti 

 sanitár – vykonáva pomocné práce, vzdelanie USV,  
 

Š2 Prostredie: oddelenie centrálnej sterilizácie –  miestnosť príjmu, setovacia 
miestnosť, sklad sterilného materiálu, výdaj sterilného materiálu 

  

Š3 Pomôcky :  prístroje – sterilizátory   

 OOPP – čistá časť: košeľa, čiapka, režimová obuv, sterilný plášť 

 chemické indikátory 

 obalový materiál – jednorázový lukasterikový, kombinovaný – 
papier/fólia, lepiaca páska 

 iné pomôcky – púder, gáza, rúšky 
 

Š4 Dokumentácia : objednávkový formulár, denníky sterilizátorov, denník opráv a údržby       
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KRITÉRIÁ PROCESU 
 

P1 
 

Sanitár odovzdá personálu OCS v miestnosti na prípravu operačnej bielizne čistú operačnú 
bielizeň z práčovne. 
 

P2 

 

Sestra v spolupráci so sanitárom preberie jednotlivé druhy vypranej  bielizne. 

P3 

 

Sestra/sanitár  roztriedi operačnú bielizeň podľa druhu – plášte, plachty, rúšky: veľké, stredné, 
malé a na ruky, vaky, návleky a pod. 
 

P4 

 

Sestra/sanitár postupne preberú všetky druhy bielizne. Vizuálne skontrolujú kvalitu prania, 
čistotu bielizne, celistvosť a na operačných plášťoch aj šnúrky na uväzovanie rukávov 
a zadného dielu. 
 

P5 

 

Sestra/sanitár poškodenú  a deravú bielizeň vyradia mimo na opravu príp. pri závažnom 
poškodení navrhnú vyradenie bielizne. Nekvalitne vypranú alebo inak znečistenú bielizeň 
vyradia na opätovné vypranie do práčovne. Poškodenú a znečistenú bielizeň odváža 
zamestnanec operačných sál. 
 

P6 

 

Sestra/sanitár skladajú a balia jednotlivé kusy čistej a nepoškodenej bielizne dohodnutým 
spôsobom podľa požiadaviek objednávateľa do Lukasterikových vreciek podľa veľkosti a vrecko 
zatavia. Pripravené balíky označia názvom obsahu, dátumom sterilizácie a exspirácie,  
a značkou objednávateľa. 
 

P7 

 

Sanitárka  pripravené balíky vloží do sterilizačných košov, naloží na transportný vozík a prikryté 
transportným obalom dopraví  na OCS. Cez podávacie okienko preloží zabalenú bielizeň do 
setovacej miestnosti na ďalšie spracovanie. 
 

P8 

 

Sanitárka ukladá pripravené a označené balíky do sterilizačných košov . 

P9 

 

Sestra vloží medzi pripravený materiál šaržový indikátor na najťažšie dostupné miesto. 

P10 

 

Sestra v spolupráci so sanitárom navezie do sterilizačnej komory materiál pripravený  na 
vozíku za podmienky, že denný zahrievací a B – D  test sterilizátora boli bez závady. 
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P10 

 

Sestra zodpovedá za správnosť rozloženia sterilizovaného materiálu ( rovnomernosť, 
homogénnosť materiálu, zvislé ukladanie balíkov, materiál sa nesmie dotýkať steny 
sterilizačnej komory, naplnenie komory musí byť minimálne 10% objemu komory   
a maximálne  do dvoch tretín). Jednotlivé kusy operačnej bielizne kombinuje so setmi 
operačnej bielizne príp. iným materiálom určeným na sterilizáciu pri teplote 134°C. 
 

P12 

 

Sestra po navezení materiálu do komory sterilizátora zatvorí komoru, zvolí  program       na 
sterilizáciu parou pod tlakom pri teplote 134°C, tlaku 205 kPa na expozičnú dobu 10 minút, 
počas cyklu sleduje parametre sterilizačného procesu ( tlak, teplota, čas) na manometroch       
a grafe umiestnených na ovládacom paneli. 
 

P13 

 

Sestra zapíše do sterilizačného denníka: poradové číslo cyklu, číslo cyklu daného dňa, zvolený 

program, čas zapnutia a čas ukončenia sterilizácie, tlak v pary v komore počas expozície, druh 

a množstvo sterilizovaného materiálu, prípadnú poruchu.  

P14 

 

Sestra po skončení  sterilizačného cyklu a uvoľnení náplne komory vyhodnotí a nalepí šaržový 

indikátor do sterilizačného denníka. 

P15 

 

Sestra/sanitár vyberá z komory sterilizátora   vysterilizovaný materiál. 

P16 

 

Sestra/sanitárka môžu manipulovať s vysterilizovaným materiálom až po jeho vychladnutí a 

následne pripravovať na expedíciu. 

P17 

 

Sestra vykoná výstupnú kontrolu sterilizačného obalu - jeho kvalitu, celistvosť, pevnosť zvaru, 
sfarbenie procesových indikátorov na obale, čitateľnosť popisu. 

P18 

 

Sestra po vyhovujúcom výsledku výstupnej kontroly triedi vysterilizovaný materiál podľa 
objednávky  operačných sál a iných oddelení. 

 

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU 

 

V1 

 

Výsledok chemických testov je negatívny. 
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V2 Operačná bielizeň  je riadne označená. 
 

V3 Pacient, u ktorého bola operačná bielizeň  použitá nemá žiadne komplikácie. 
 

V4 Riziko vzniku nozokomiálnej nákazy je minimalizované. 
  

V5 Celý proces sterilizácie je riadne zdokumentovaný. 
 

V6 Materiál je preukázateľne sterilný. 
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Ošetrovateľský audit: 
 

Vyhodnotenie splnenia štandardu – Príprava jednotlivých kusov 

operačnej bielizne parnou sterilizáciou pre operačné sály 

Zdravotnícke zariadenie:  

Audítori : 
 

 

Dátum :  

Metódy :  Pozorovanie sestry počas výkonu;   
 otázka pre sestru; 
 kontrola prostredia; 
 kontrola pomôcok; 
 kontrola dokumentácie 

 

ŠT
R

U
K

TÚ
R

A
 

Kód Kontrolné kritériá Metóda hodnotenia Áno Nie  

Š1 
Je za výkon sterilizácie zodpovedná sestra? 
Má sestra požadované vzdelanie? Otázka pre sestru 1b 0b 

Š2 

 
Má oddelenie zabezpečené požadované 
priestory? 

 
Kontrola prostredia 

 
1b 

 
 

 
0b 

 
 

Š3 
Boli zabezpečené OOPP, pomôcky a prístroje 
v požadovanom množstve a kvalite? 

Kontrola pomôcok 1b 0b 

Š4 
Je na požadovaných miestach dostupná 
dokumentácia? 
 

Kontrola 
dokumentácie 

1b 0b 

 

P
R

O
C

ES
  

Kód Kontrolné kritériá Metóda hodnotenia Áno Nie  

P1-2 

 
Odovzdal sanitár vypranú operačnú bielizeň do 
určenej miestnosti?  
Prebrala sestra jednotlivé druhy bielizne? 
 

Kontrola 
dokumentácie 

 
2b 0b 

P3 

 
Roztriedil sanitár jednotlivé druhy operačnej 
bielizne? 
 

Pozorovanie pri 
práci 

1b 0b 

P4-5 

 
Skontrolovala sestra/sanitár vizuálne jednotlivé 
kusy bielizne? 
Vyradila sestra/sanitár poškodenú bielizeň na 
opravu, príp. na opakované pranie? 
 

Pozorovanie pri 
práci 

2b 0b 
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P6 

 
Poskladala sestra/sanitár nepoškodenú čistú 
bielizeň dohodnutým spôsobom.  
Označila sestra/sanitár náležite sólo kusy 
operačnej bielizne? 
 

Otázka pre sestru 
Kontrola výsledku 

práce 
1b 0b 

P7 

 
Previezol sanitárka operačnú bielizeň na 
oddelenie do setovacej miestnosti 
v transportných vozíkoch zabalené 
v transportnom obale? 

Pozorovanie pri 
práci 

1b 0b 

P8-10 

 
Uložil sanitár balíky bielizne do sterilizačných 
košov ? 
Vložila sestra šaržový indikátor do najťažšie 
prístupného koša ? 
Naložila sestra pripravenú bielizeň do sterilizačnej 
komory? 
 

Pozorovanie pri 
práci 

 
Otázka pre sestru 

3b 0b 

P11-12 

 
Skontrolovala sestra rozloženie operačnej bielizne 
určenej na sterilizáciu? 
Zvolila sestra na sterilizáciu bielizne správny 
sterilizačný program a sleduje jeho priebeh? 
 

 
Pozorovanie pri 

práci 
 

Kontrola 
dokumentácie 

2b 0b 

P13-14 

 
Zaznamenala sestra potrebné údaje do 
evidenčnej knihy sterilizátora? 
Vyhodnotila a nalepila sestra vyhodnotený 
šaržový indikátor do evidenčnej knihy? 
 

Pozorovanie pri 
práci 

 
Kontrola 

dokumentácie 

2b 0b 

P15-19 

 
Vybrala sestra/sanitár sterilnú bielizeň z komory? 
Ponechali sterilnú bielizeň na vozíku až do 
vychladnutia? 
Skontrolovala sestra kvalitu sáčkov, balíkov 
a sfarbenia indikátorov? 
Roztriedila sestra vyhovujúcu sterilnú bielizeň 
podľa objednávok? 
Zabalil sanitár sterilnú bielizeň do transportných 
obalov? 

 
Pozorovanie pri 

práci 
 

Otázka pre sestru 
 

Kontrola 
dokumentácie 

5b 0b 

P20 

 
Vydala sestra sterilnú bielizeň zodpovednému 
zamestnancovi?  

Kontrola 
dokumentácie 

1b 0b 
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V
Ý

SL
ED

O
K

 

Kód Kontrolné kritériá Metóda hodnotenia Áno Nie  

V1 
Sú chemické testy negatívne? 
 

Kontrola 
dokumentácie 

1b 0b 

V2 Je operačná bielizeň riadne označená? Kontrola bielizne 1b 0b 

V3 
Je pacient po použití sterilnej operačnej bielizne 
bez komplikácií? 

Otázka pre 
ošetrujúci personál 

1b 0b 

V4 Je riziko vzniku NN minimalizované? Otázka pre sestru 1b 0b 

V5 
Je celý proces sterilizácie zdokumentovaný? 
 

Kontrola 
dokumentácie 

1b 0b 

V6  
Je operačná bielizeň preukázateľne sterilná? 
 

Kontrola chemických 
testov 

a dokumentácie 
1b 0b 

 

 

 

Celkový počet dosiahnutých bodov................../.................-% 

 

Štandard je splnený pri dosiahnutí počtu   30 bodov (100%) 

Štandard je splnený čiastočne pri dosiahnutí počtu  29-25 bodov (99% - 81%) 

Štandard je nesplnený pri dosiahnutí počtu   24 bodov (80% a menej) 

 

Meno a priezvisko vedúceho audítora: 

 

 

Dátum: 

 

 

Podpis: 
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Charakteristika štandardu: Procesuálny štandard výkonu 

Cieľ:  Zabezpečiť čistotu, kvalitu a celistvosť operačnej bielizne 

 Pripraviť sterilnú operačnú bielizeň v súlade so zásadami SVP 

 Zabezpečiť dostatok sterilnej bielizne 

 Preukázať bezpečnosť sterility 

 Uvoľniť vysterilizovaný materiál do obehu  

Skupina starostlivosti:  Operačná bielizeň 

 Zdravotnícky personál 

 Pacienti s indikáciou chirurgickej, invazívnej liečby s použitím 
sterilnej operačnej bielizne 

Dátum kontroly (najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne) 

 

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY 

Š1 Pracovníci:  vedúca sestra –  organizuje, vedie a kontroluje prácu sestier a sanitárov, 
vzdelanie PŠŠ, II.st. VŠ 

 sestra – vykonáva a zodpovedá za správne zvolené a vykonané 
pracovné postupy, vzdelanie USO, VOV, PŠŠ, certifikované činnosti 

 sanitár – vykonáva pomocné práca, vzdelanie USV,  
 

Š2 Prostredie: oddelenie centrálnej sterilizácie –  miestnosť príjmu, setovacia 
miestnosť, sklad sterilného materiálu, výdaj sterilného materiálu 

 

Š3 Pomôcky :  prístroje – parný sterilizátor 

 OOPP – čistá časť: košeľa, čiapka, režimová obuv, sterilný plášť 

 chemické indikátory 

 obalový materiál – jednorázový lukasterikový, kombinovaný – 
papier/fólia, lepiaca páska 

 

Š4 Dokumentácia : Objednávkový formulár, denníky sterilizátorov, denník opráv a údržby            
 

 
KRITÉRIÁ PROCESU 
 

P1 
 

 
Sestra pri príjme skontroluje a odsúhlasí počet jednotlivých kusov zabelenej a označenej 
operačnej bielizne podľa žiadanky/objednávky objednávateľa. 
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P2 

 

Sestra/sanitár prepraví operačnú bielizeň do setovacej miestnosti na ďalšie spracovanie. 

P3 

 

 
Sestra/sanitár balia jednotlivé kusy operačnej bielizne, označia ich dátumom sterilizácie 
a exspirácie, sterilizačné vrecká zatavia. 

P4 

 

 
Sanitár ukladá pripravené a označené balíky do sterilizačných košov/transportný vozík. 

P5 

 

 
Sestra vloží medzi pripravený materiál šaržový indikátor na najťažšie dostupné miesto . 

P6 

 

 
Sestra v spolupráci so sanitárom naloží do sterilizačnej komory materiál pripravený       na vozíku 
za podmienky, že denný zahrievací a B – D  test sterilizátora boli bez závady. 

P7 

 

 
Sestra zodpovedá za správnosť rozloženia sterilizovaného materiálu (rovnomernosť, 
homogénnosť materiálu, zvislé ukladanie balíkov, materiál sa nesmie dotýkať steny         
sterilizačnej komory, naplnenie komory musí minimálne 10% objemu komory   a maximálne  byť 
do dvoch tretín). Jednotlivé kusy operačnej bielizne kombinuje so setmi operačnej bielizne príp. 
iným materiálom určeným na sterilizáciu pri teplote 134°C. 

P8 

 

 
Sestra po navezení materiálu do komory sterilizátora zatvorí komoru, zvolí  program   na 
sterilizáciu parou pod tlakom pri teplote 134°C, tlaku 205 kPa na expozičnú dobu 10 minút, počas 
cyklu sleduje parametre sterilizačného procesu ( tlak, teplota, čas) na manometroch    a grafe 
umiestnených na ovládacom panely. 

P9 

 

 
Sestra zapíše do sterilizačného denníka: poradové číslo cyklu, číslo cyklu daného dňa, zvolený 
program, čas zapnutia a čas ukončenia sterilizácie, tlak pary v komore počas expozície, druh  
a množstvo sterilizovaného materiálu, prípadnú poruchu.  

P10 

 

 
Sestra po skončení  sterilizačného cyklu a uvoľnení náplne komory vyhodnotí a nalepí šaržový     
indikátor do sterilizačného denníka. 

P11 

 

 
Sestra/sanitár vyberá z komory sterilizátora  vysterilizovaný materiál. 

P12 

 

 
Sestra/sanitár môžu manipulovať s vysterilizovaným materiálom až po jeho vychladnutí                 
a následne pripravovať na expedíciu. 
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P13 

 

 
Sestra vykoná výstupnú kontrolu sterilizačného obalu - jeho kvalitu, celistvosť, pevnosť zvaru, 
sfarbenie procesových indikátorov na obale, čitateľnosť popisu. 

P14 

 

 
Sestra po vyhovujúcom výsledku výstupnej kontroly triedi vysterilizovaný materiál podľa 
objednávky jednotlivých ambulancií a oddelení. 

P15 

 

 
Sestra/sanitár ukladá vysterilizovaný materiál do transportných vozíkov a obalov, ktorý je takto 
možné expedovať na ambulancie a lôžkové oddelenia. 

P16 

 

 
Sestra vydá vysterilizovaný materiál  zodpovednému zamestnancovi. 

 
 
KRITÉRIÁ VÝSLEDKU 

 

V1 Výsledok chemických testov je negatívny. 
 

V2 Operačná bielizeň  je riadne označená. 
 

V3 Pacient, u ktorého bola operačná bielizeň  použitá nemá žiadne komplikácie. 
 

V4 Riziko vzniku nozokomiálnej nákazy je minimalizované. 
 

V5 Celý proces sterilizácie je riadne zdokumentovaný. 
 

V6 Materiál je preukázateľne sterilný. 
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Ošetrovateľský audit: 
 

Vyhodnotenie splnenia štandardu – Príprava jednotlivých kusov 

operačnej bielizne parnou sterilizáciou pre ambulancie a lôžkové 

oddelenia 

Zdravotnícke zariadenie:  

Audítori : 
 

 

Dátum :  

Metódy :  Pozorovanie sestry počas výkonu;   
 otázka pre sestru; 
 kontrola prostredia; 
 kontrola pomôcok; 
 kontrola dokumentácie 

 

ŠT
R

U
K

TÚ
R

A
 

Kód Kontrolné kritériá Metóda hodnotenia Áno Nie  

Š1 
Je za výkon sterilizácie zodpovedná sestra? 
Má sestra požadované vzdelanie? Otázka pre sestru 1b 0b 

Š2 

 
Má oddelenie zabezpečené požadované 
priestory? 

 
Kontrola prostredia 

 
1b 

 
 

 
0b 

 
 

Š3 
Boli zabezpečené OOPP, pomôcky a prístroje 
v požadovanom množstve a kvalite? 

Kontrola pomôcok 1b 0b 

Š4 
Je na požadovaných miestach dostupná 
dokumentácia? 
 

Kontrola 
dokumentácie 

1b 0b 

 

P
R

O
C

ES
  

Kód Kontrolné kritériá Metóda hodnotenia Áno Nie  

P1 

 
Skontrolovala sestra pri príjme počet operačnej 
bielizne a odsúhlasila objednávku? 
 
 

Kontrola 
dokumentácie 

 
Pozorovanie pri 

práci 

1b 0b 

P2 

 
Prepravil sanitár prijatú bielizeň do setovacej 
miestnosti? 
 

Pozorovanie pri 
práci 

1b 0b 

P3 

 
Označila a zatavila sestra/sanitár jednotlivé 
vrecká operačnej bielizne určenej na sterilizáciu? 
 

Pozorovanie pri 
práci 

1b 0b 
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P4-5 

 
Uložil sanitár balíky bielizne do sterilizačných 
košov/transportný vozík? 
Vložila sestra šaržový indikátor do koša na 
najťažšie prístupné miesto? 
 

Pozorovanie pri 
práci 

2b 0b 

P6-7 

 
Naložila sestra pripravenú bielizeň do sterilizačnej 
komory? 
Skontrolovala sestra rozloženie bielizne určenej 
na sterilizáciu? 
 

Pozorovanie pri 
práci 

 
Otázka pre sestru 

2b 0b 

P8-10 

 
Zvolila sestra na sterilizáciu bielizne správny 
sterilizačný program ? 
Zaznamenala sestra potrebné údaje do 
evidenčnej knihy sterilizátora? 
Vyhodnotila a nalepila sestra vyhodnotený 
šaržový indikátor do evidenčnej knihy? 
 

Pozorovanie pri 
práci 

 
Kontrola 

dokumentácie 

3b 0b 

P11-15 

 
Vybrala sestra/sanitár sterilnú bielizeň z komory? 
Ponechali sterilnú bielizeň na vozíku až do 
vychladnutia? 
Skontrolovala sestra kvalitu sáčkov, balíkov 
a sfarbenia indikátorov? 
Roztriedila sestra vyhovujúcu sterilnú bielizeň 
podľa objednávok? 
Zabalil sanitár sterilnú bielizeň do transportných 
obalov? 
 

Pozorovanie pri 
práci 

 
Otázka pre sestru 

 
Kontrola 

dokumentácie 

5b 0b 

P16 

 
Vydala sestra sterilnú bielizeň zodpovednému 
zamestnancovi? 
 

Kontrola 
dokumentácie 

1b 0b 

 

V
Ý

SL
ED

O
K

 

Kód Kontrolné kritériá Metóda hodnotenia Áno Nie  

V1 Je výsledok chemických testov negatívny? 
Kontrola chemických 

indikátorov 
1b 0b 

V2 Je operačná bielizeň riadne označená? Kontrola bielizne 1b 0b 

V3 
Je pacient po použití operačnej bielizne bez 
komplikácií? 

Otázka pre 
ošetrujúci personál 

1b 0b 
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V4 Je riziko vzniku NN minimalizované? Otázka pre sestru 1b 0b 

V5 Je celý proces sterilizácie zdokumentovaný? 
Kontrola 

dokumentácie 
1b 0b 

V6  
Je operačná bielizeň preukázateľne sterilná? 
 

Kontrola chemických 
testov 

a dokumentácie 
1b 0b 

 

 

 

Celkový počet dosiahnutých bodov.............../.......................% 

 

Štandard je splnený pri dosiahnutí počtu   26 bodov (100%) 

Štandard je splnený čiastočne pri dosiahnutí počtu  25-21 bodov (99% - 81%) 

Štandard je nesplnený pri dosiahnutí počtu   20 bodov (80% a menej) 

 

Meno a priezvisko vedúceho audítora: 

 

 

Dátum: 

 

 

Podpis: 
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Charakteristika štandardu: 
 

Procesuálny štandard výkonu 

Cieľ: 
 

 Zabezpečiť čistotu, kvalitu a celistvosť operačnej bielizne 
 Pripraviť sterilnú operačnú bielizeň  
 Zabezpečiť dostatok setov operačnej bielizne 
 Preukázať bezpečnosť sterility 
 Uvoľniť vysterilizovaný materiál do obehu 

Skupina starostlivosti: 
 

 Operačná bielizeň 

 Operačný personál 

 Pacienti s indikáciou chirurgickej liečby s použitím sterilnej 
operačnej bielizne 

Dátum kontroly: (najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne) 

 
KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY 

 

  

Š1 Pracovníci: vedúca sestra – organizuje, vedie a kontroluje prácu sestier a sanitárov, 
vzdelanie PŠŠ, II.st. VŠ 

sestra – vykonáva a zodpovedá za správne zvolené a vykonané pracovné 
postupy, vzdelanie USO, VOV, PŠŠ, certifikované činnosti 

sanitár – vykonáva pomocné práce, vzdelanie USV,  

Š2 Prostredie: oddelenie centrálnej sterilizácie – miestnosť príjmu, umyváreň, setovacia 
miestnosť, sklad sterilného materiálu, výdaj sterilného materiálu 

Š3 Pomôcky :  prístroje – parný sterilizátor 

 dezinfekčné prípravky a ich roztoky 

 OOPP – čiapka, tvárová maska, režimová obuv, modrá košeľa, sterilný 

zelený plášť 

 chemické indikátory 

 obalový materiál – jednorazový lukasterikový, kombinovaný – 

papier/fólia, lepiaca páska 

Š4 Dokumentácia : Objednávkový formulár, evidenčné knihy sterilizátorov, denník opráv údržby 

 

KRITÉRIÁ PROCESU 

P1 Sanitár odovzdá personálu OCS v miestnosti na prípravu operačnej bielizne čistú vypranú bielizeň. 
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P2 Sestra v spolupráci so sanitárom preberie jednotlivé druhy bielizne. 

 

P3 Sestra/sanitár vizuálne skontrolujú stav a kvalitu jednotlivých kusov operačnej bielizne – kvalitu prania, 
kvalitu tkaničiek a celistvosť. 

 

P4 Sanitár čistú a nepoškodenú operačnú bielizeň skladá dohodnutým spôsobom podľa požiadaviek 
objednávateľa a kombinuje jednotlivé druhy bielizne v stanovenom počte do setu operačnej bielizne 
podľa Zoznamu setov operačnej bielizne. 

 

P5 Sestra/sanitár poškodenú a deravú bielizeň vyradia mimo na opravu príp. pri závažnom poškodení 
navrhnú vyradenie bielizne. Nekvalitne vypranú alebo inak znečistenú bielizeň vyradia na opätovné 
vypranie do práčovne. Poškodenú a znečistenú bielizeň odváža zamestnanec operačných sál. 

 

P6 Sestra/sanitár zabalia takto pripravené sety operačnej bielizne do prierezového papiera obálkovým 
spôsobom a prelepia indikačnou lepiacou páskou. Pripravené balíky označia názvom setu operačnej 
bielizne, dátumom sterilizácie a exspirácie a značkou objednávateľa. 

P7 Sanitár po skončení setovania operačnej bielizne vykoná dezinfekciu pracovných plôch. 

 

P8 Sanitár ukladá pripravené a označené balíky do sterilizačných košov/ na transportný vozík. 

 

P9 Sestra vloží medzi pripravený materiál šaržový indikátor na najťažšie dostupné miesto 

 

P10 Sestra v spolupráci so sanitárom naloží do sterilizačnej komory materiál pripravený na vozíku za 
podmienky, že denný zahrievací a B – D test sterilizátora boli bez závady. 

 

P11 Sestra zodpovedá za správnosť rozloženia sterilizovaného materiálu ( rovnomernosť, homogénnosť 
materiálu, zvislé ukladanie balíkov, materiál sa nesmie dotýkať steny sterilizačnej komory, naplnenie 
komory musí byť minimálne 10% objemu komory a maximálne do dvoch tretín). Operačnú bielizeň 
kombinuje s ostatným materiálom určeným na sterilizáciu pri 134°C. 

 

P12 Sestra po navezení materiálu do komory sterilizátora zatvorí komoru, zvolí program  na sterilizáciu 
parou pod tlakom pri teplote 134°C, tlaku 205 kPa na expozičnú dobu 10 minút, počas cyklu sleduje 
parametre sterilizačného procesu ( tlak, teplota, čas) na manometroch a grafe umiestnených na 
ovládacom panely. 
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P13 Sestra zapíše do sterilizačného denníka: poradové číslo cyklu, číslo cyklu daného dňa, zvolený program, 
čas zapnutia a čas ukončenia sterilizácie, tlak v pary v komore počas expozície, druh a množstvo 
sterilizovaného materiálu, prípadnú poruchu. 

P14 Sestra po skončení sterilizačného cyklu a uvoľnení náplne komory vyhodnotí a nalepí šaržový indikátor 
do sterilizačného denníka. 

 

P15 Sestra vyberá z komory sterilizátora  vysterilizovaný materiál. 

 

P16 Sestra/sanitár môžu manipulovať s vysterilizovaným materiálom až po jeho vychladnutí a následne 
pripravovať na expedíciu. 

P17 Sestra vykoná výstupnú kontrolu sterilizačného obalu - jeho kvalitu, celistvosť, pevnosť zvaru, sfarbenie 
procesových indikátorov na obale, čitateľnosť popisu. 

 

P18 Sestra po vyhovujúcom výsledku výstupnej kontroly triedi vysterilizovaný materiál podľa objednávky  
operačných sál a iných oddelení. 

P19 Sanitár ukladá vysterilizovaný materiál do transportných vozíkov a obalov, ktorý je takto možné 
expedovať na  operačné sály, oddelenia a ambulancie. 

 

P20 Sestra vydá vysterilizovaný materiál zodpovednému zamestnancovi. 

 

 

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU 

V1 Sety operačnej bielizne obsahujú určený počet jednotlivých druhov bielizne. 

 

V2 Sety operačnej bielizene sú riadne označené. 

 

V3 Pacient, u ktorého bol set operačnej bielizne použitý nemá žiadne komplikácie. 

 

V4 Riziko vzniku nozokomiálnej nákazy je minimalizované. 

 

V5 Celý proces sterilizácie je riadne zdokumentovaný. 
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Ošetrovateľský audit: 
 

Vyhodnotenie splnenia štandardu –  

Príprava setov operačnej bielizne parnou sterilizáciou pre operačné 

sály 

Zdravotnícke zariadenie:  

Audítori : 
 

 

Dátum :  

Metódy :  Pozorovanie sestry počas výkonu;   
 otázka pre sestru ; 
 kontrola prostredia; 
 kontrola pomôcok; 
 kontrola dokumentácie 

 

ŠT
R

U
K

TÚ
R

A
 

Kód Kontrolné kritériá Metóda hodnotenia Áno Nie  

Š1 
 
Je za výkon sterilizácie zodpovedná sestra? 
Má sestra požadované vzdelanie? 

Kontrola 
dokumentácie 

Otázka pre sestru 
1b 0b 

Š2 

 
Má oddelenie zabezpečené požadované 
priestory? 

Kontrola prostredia 
 
 

 
1b 

 
 

 
0b 

 
 

Š3 
 
Boli zabezpečené všetky OOPP, pomôcky 
a prístroje v požadovanom množstve a kvalite? 

Kontrola pomôcok 1b 0b 

Š4 
 
Je na požadovaných miestach dostupná 
dokumentácia? 

Kontrola 
dokumentácie 

1b 0b 

 

P
R

O
C

ES
  

Kód Kontrolné kritériá Metóda hodnotenia Áno Nie  

P1-2 

 
Odovzdal sanitár vypranú operačnú bielizeň do 
určenej miestnosti? 
Prebrala sestra/sanitár OCS jednotlivé druhy 
operačnej bielizne? 

Pozorovanie pri 
práci 

 
2b 0b 

P3 
Skontrolovala sestra/sanitár každý kus operačnej 
bielizne – čistotu a celistvosť? 

Pozorovanie pri 
práci 

 
1b 0b 

P4 
Poskladal sanitár operačnú bielizeň podľa druhu 
a zložil ju do setov podľa Zoznamu setov 
operačnej bielizne? 

Kontrola 
dokumentácie 

Pozorovanie pri 
práci 

1b 0b 
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P5 

 
Vyradila sestra/sanitár poškodenú bielizeň na 
opravu, príp. na vyradenie? 
Vyradila sestra /sanitár nekvalitne vypratú 
bielizeň na opakované pranie? 

Pozorovanie pri 
práci 

Otázka pre sestru 
1b 0b 

P6 
Zabalila sestra/sanitár sety bielizne a sólo kusy 
predpísaným spôsobom do sterilizačného obalu 
a náležite označila? 

Pozorovanie pri 
práci 

Kontrola výsledku 
práce 

1b 0b 

P7 
Vykonal sanitár po skončení práce dezinfekciu 
pracovných plôch? 

Pozorovanie pri 
práci 

 
1b 0b 

P8-11 

 
Uložil sanitár operačnú bielizeň do sterilizačných 
košov/na transportný vozík? 
Vložila sestra šaržový indikátor do sterilizačného 
koša ? 
Naložila sestra v spolupráci so sanitárom 
pripravenú bielizeň určenú na sterilizáciu do 
sterilizačnej komory? 
Skontrolovala sestra správnosť rozloženia 
sterilizovanej bielizne? 

 
Pozorovanie pri 

práci 
 

Otázka pre sestru 

4b 0b 

P12-14 

 
Zvolila sestra na sterilizáciu správny program  
a sleduje jeho priebeh? 
Zaznamenala sestra potrebné údaje do 
evidenčnej knihy sterilizátora? 
Vyhodnotila a nalepila sestra vyhodnotený 
šaržový indikátor do evidenčnej knihy? 
 

 
Pozorovanie pri 

práci 
 

Otázka pre sestru 

3b 0b 

P15-19 

 
Vybrala sestra sterilnú bielizeň z komory? 
Ponechali sterilnú bielizeň na vozíku až do 
vychladnutia? 
Skontrolovala sestra kvalitu sáčkov, balíkov 
a sfarbenia indikátorov? 
Roztriedila sestra vyhovujúcu sterilnú bielizeň 
podľa objednávok? 
Zabalil sanitár sterilnú bielizeň do transportných 
obalov? 

Pozorovanie pri 
práci 

 
Otázka pre sestru 

 
Kontrola 

dokumentácie 

1b 0b 

P20 

 
Vydala sestra sterilnú bielizeň zodpovednému 
zamestnancovi? 
 

Kontrola 
dokumentácie 

1b 0b 
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V
Ý

SL
ED

O
K

 

Kód Kontrolné kritériá Metóda hodnotenia Áno Nie  

V1 
Obsahuje set operačnej bielizne určený počet 
jednotlivých druhov bielizne? 

Kontrola setu 1b 0b 

V2  Je set operačnej bielizne riadne označený? Kontrola setu 1b 0b 

V3 
Je pacient po použití setu sterilnej operačnej 
bielizne bez komplikácií? 

Otázka pre 
ošetrujúci personál 

1b 0b 

V4 Je riziko vzniku NN minimalizované? Otázka pre sestru 1b 0b 

V5 Je celý proces sterilizácie zdokumentovaný? 
Kontrola 

dokumentácie 
1b 0b 

V6 
Sú chemické testy negatívne? 
Je operačná bielizeň preukázateľne sterilná? 

Kontrola chemických 
testov 

a dokumentácie 
1b 0b 

 

 

Celkový počet dosiahnutých bodov.............../.................-% 

 

Štandard je splnený pri dosiahnutí počtu   27 bodov (100%) 

Štandard je splnený čiastočne pri dosiahnutí počtu  26-23 bodov (99% - 81%) 

Štandard je nesplnený pri dosiahnutí počtu   22 bodov (80% a menej) 

 

 

Meno  a priezvisko vedúceho audítora: 

 

 

Dátum: 

 

 

Podpis: 
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Charakteristika štandardu: Procesuálny štandard výkonu 

Cieľ:  

 Zabezpečiť celistvosť a nezávadnosť gumoviek 

 Pripraviť sterilnú zdravotnícku pomôcku v súlade so zásadami 
SVP 

 Preukázať bezpečnosť sterility 

 Uvoľniť vysterilizovaný materiál do obehu 
 

Skupina starostlivosti:  Operačná bielizeň z gumy 

 Pacienti s indikáciou chirurgickej liečby, invazívneho zákroku, 
ošetrovateľskej starostlivosti 

 Zdravotnícky personál 
 

Dátum kontroly (najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne) 

 

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY 

Š1 Pracovníci:  vedúca sestra –  organizuje, vedie a kontroluje prácu sestier a sanitárov, 
vzdelanie PŠŠ, II.st. VŠ 

 sestra – vykonáva a zodpovedá za správne zvolené a vykonané 
pracovné postupy, vzdelanie USO, VOV, PŠŠ, certifikované činnosti 

 sanitár – vykonáva pomocné práce, vzdelanie USO 

Š2 Prostredie: oddelenie centrálnej sterilizácie –  miestnosť príjmu, setovacia 
miestnosť, sklad sterilného materiálu, výdaj sterilného materiálu 

Š3 Pomôcky :  prístroje – parné sterilizátory  

 OOPP – čistá časť: košeľa, čiapka, režimová obuv, sterilný plášť 

 chemické indikátory 

 obalový materiál – jednorazový lukasterikový, kombinovaný – 
papier/fólia, lepiaca páska 

 iné pomôcky – púder, gáza, rúška 

Š4 Dokumentácia : Objednávkový formulár, denníky sterilizátorov, kontrolný list prístroja, grafy,
 denník opráv a údržby             

 
KRITÉRIÁ PROCESU 
 

P
1

 

 

Sanitár odovzdá  v miestnosti na prípravu operačnej bielizne čisté gumové prestieradlá. 

P
2
  

 

Sestra v spolupráci so sanitárom preberie jednotlivé gumovky a zapíše počet prijatých 
a spracovaných gumoviek. 
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P
3
 

 

Sestra/sanitár vizuálne skontrolujú stav a kvalitu jednotlivých kusov gumoviek – kvalitu prania, 
kvalitu povrchu gumoviek, celistvosť. 

P
4
 

 

Sanitár čisté a nepoškodené gumovky skladá dohodnutým spôsobom podľa požiadaviek 
objednávateľa. Menšie gumovky najprv ošetrí jemným popraškom púdru, rozotrie ho rukou, 
prekryje ich gázou a skladá ich tak, aby sa  guma dotýkala s gázou a nie s gumou. Tým 
predchádza zlepeniu gumoviek. 

P
5
 

 

Sanitár veľké gumovky prekryje veľkou rúškou a skladá tak, aby sa preložené časti gumovky 
navzájom nedotýkali.. 

P
6
 

 

Sestra/sanitár vloží takto pripravenú gumovku podľa veľkosti do zodpovedajúceho 
Lukaterikového vrecka  a to zataví, alebo do prierezového papiera obálkovým spôsobom 
a prelepí indikačnou páskou. Pripravené balíky označí dátumom sterilizácie a exspirácie, názvom 
obsahu a značkou objednávateľa. 

P
7
 

 

Sanitár po skončení  prípravy gumenej operačnej bielizne vykoná dezinfekciu pracovných plôch. 

P
8
 

 

Sanitár pripravené balíky vloží do sterilizačných košov/na transportný vozík. Zabalené gumovky 
odnesie do setovacej miestnosti na ďalšie spracovanie. 

P
9
 

 

Sanitár ukladá pripravené a označené balíky do sterilizačných košov / na transportný vozík. 

P
10

 

 

Sestra vloží medzi pripravený materiál šaržový indikátor na najťažšie dostupné miesto. 

P
11

 

 

Sestra v spolupráci so sanitárom naloží do sterilizačnej komory materiál pripravený  na vozíku za 

podmienky, že denný zahrievací a B – D  test sterilizátora boli bez závad. 

P
12

 

 

Sestra zodpovedá za správnosť rozloženia sterilizovaného materiálu (rovnomernosť, 

homogénnosť materiálu, zvislé ukladanie balíkov, materiál sa nesmie dotýkať steny         

sterilizačnej komory, naplnenie komory musí minimálne 10% objemu komory   a maximálne  byť 

do dvoch tretín). Gumovky kombinuje s ostatným materiálom určeným na sterilizáciu pri teplote 

121°C. 

P
13

 

 

Sestra po navezení materiálu do komory sterilizátora zatvorí komoru, zvolí  program na 

sterilizáciu parou pod tlakom pri teplote 121°C, tlaku 105 kPa na expozičnú dobu 20 minút, 

počas cyklu sleduje parametre sterilizačného procesu ( tlak, teplota, čas) na manometroch  

a grafe umiestnených na ovládacom panely. 
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P
14

 

 

Sestra zapíše do sterilizačného denníka: poradové číslo cyklu, číslo cyklu daného dňa, zvolený 

program, čas zapnutia a čas ukončenia sterilizácie, tlak pary v komore počas expozície, druh 

a množstvo sterilizovaného materiálu, prípadnú poruchu.  

P
15

 

 

Sestra po skončení  sterilizačného cyklu a uvoľnení náplne komory vyhodnotí a nalepí šaržový   

indikátor do sterilizačného denníka. 

P
16

 

 

Sestra/sanitár vyberá z komory sterilizátora vysterilizovaný materiál. 

P
17

 

 

Sestra/sanitár môžu manipulovať s vysterilizovaným materiálom až po jeho vychladnutí    a 
následne pripravovať na expedíciu. 
 

P
18

 

 

Sestra vykoná výstupnú kontrolu sterilizačného obalu - jeho kvalitu, celistvosť, pevnosť zvaru, 
sfarbenie procesových indikátorov na obale, čitateľnosť popisu. 

P
19

 

 

Sestra po vyhovujúcom výsledku výstupnej kontroly triedi vysterilizovaný materiál podľa 
objednávky  operačných sál a iných ambulancií a oddelení. 

P
20

 

 

Sanitár ukladá vysterilizovaný materiál do transportných vozíkov a obalov, ktorý je takto možné 
expedovať na operačné sály, oddelenia a ambulancie. 

P
21

 

 

Sestra vydá vysterilizovaný materiál  zodpovednému zamestnancovi nemocnice proti podpisu.  

 
KRITÉRIÁ VÝSLEDKU 

 

V
1
 Výsledok chemických testov je negatívny. 

V
2
 Operačná bielizeň z gumy je riadne označená. 

V
3
 Pacient, u ktorého bola gumená bielizeň  použitá nemá žiadne komplikácie. 

V
4
 Riziko vzniku nozokomiálnej nákazy je minimalizované. 

V
5
 Celý proces sterilizácie je riadne zdokumentovaný. 

V
6
 Materiál je preukázateľne sterilný. 
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Ošetrovateľský audit: 
 

Vyhodnotenie splnenia štandardu – Príprava operačnej bielizne z gumy 

parnou sterilizáciou  

Zdravotnícke zariadenie:  

Audítori : 
 

 

Dátum :  

Metódy :  Pozorovanie sestry počas výkonu;   
 otázka pre sestru; 
 kontrola prostredia; 
 kontrola pomôcok; 
 kontrola dokumentácie 

 

ŠT
R

U
K

TÚ
R

A
 

Kód Kontrolné kritériá Metóda hodnotenia Áno Nie  

Š1 
Je za výkon sterilizácie zodpovedná sestra? 
Má sestra požadované vzdelanie? Otázka pre sestru 1b 0b 

Š2 

 
Má oddelenie zabezpečené požadované 
priestory? 

 
Kontrola prostredia 

 
1b 

 
 

 
0b 

 
 

Š3 
Boli zabezpečené OOPP, pomôcky a prístroje 
v požadovanom množstve a kvalite? 

Kontrola pomôcok 1b 0b 

Š4 
Je na požadovaných miestach dostupná 
dokumentácia? 
 

Kontrola 
dokumentácie 

1b 0b 

 

P
R

O
C

ES
  

Kód Kontrolné kritériá Metóda hodnotenia Áno Nie  

P1-2 

 
Odovzdal sanitár gumené prestieradlá do určenej 
miestnosti? 
Prebrala sestra jednotlivé gumené prestieradlá 
a zaznamenala príjem? 
 

Pozorovanie pri 
práci 

Otázka pre sestru 
2b 0b 

P3-6 

 
Skontrolovala sestra/sanitár vizuálne  jednotlivé 
kusy gumenej bielizne?  
Poskladal sanitár  gumenú bielizeň dohodnutým 
spôsobom?  
Zabalila sestra/sanitár poskladanú gumenú 
bielizeň do sterilizačných obalov a zatavila ich 
príp. prelepila? 
Označila sestra/sanitár balíky potrebnými 
údajmi? 

Pozorovanie pri 
práci 

 
Kontrola výsledku 

práce 

4b 0b 



 
 
 
 

Svet zdravia, a.s.  
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01  Bratislava 
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice 

Audit ošetrovateľského štandardu Revízia č.: 1 

Ošetrovateľský štandard č.11 Platné od: 01.11.2014 

Príprava operačnej bielizne z gumy 

parnou sterilizáciou  Strana 2 z 3 

 
 

UPOZORNENIE: 
 (1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade 

s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.  
(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií 

a porušenie povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny. 

 

P7-8 

 
Vykonal sanitár dezinfekciu povrchov po 
ukončení práce? 
Dopravil sanitár pripravenú bielizeň do setovacej 
miestnosti 

Pozorovanie pri 
práci 

2b 0b 

P9-12 

 
Uložil sanitárka gumenú bielizeň do sterilizačných 
košov/ na transportný vozík? 
Vložila sestra šaržový indikátor na najťažšie 
dostupné miesto? 
Naložila sestra pripravený materiál do 
sterilizačnej komory? 
Skontrolovala sestra rozloženie gumenej bielizne 
určenej na sterilizáciu? 
 

Pozorovanie pri 
práci 

 
Otázka pre sestru 

4b 0b 

P13-15 

 
Zvolila sestra na sterilizáciu gumenej bielizne 
správny sterilizačný program a sleduje jeho 
priebeh? 
Zaznamenala sestra potrebné údaje do 
evidenčnej knihy sterilizátora? 
Vyhodnotila a nalepila sestra vyhodnotený 
šaržový indikátor do evidenčnej knihy? 
 

Pozorovanie pri 
práci 

 
Kontrola 

dokumentácie 

3b 0b 

P16-20 

 
Vybrala sestra/sanitár sterilnú bielizeň z gumy 
z komory? 
Ponechali sterilnú bielizeň na vozíku až do 
vychladnutia? 
Skontrolovala sestra kvalitu sáčkov, balíkov 
a sfarbenia indikátorov? 
Roztriedila sestra vyhovujúcu sterilnú bielizeň 
z gumy podľa objednávok? 
Zabalil sanitár sterilnú bielizeň do transportných 
obalov? 
 

 
 
 

Pozorovanie pri 
práci 

 
Otázka pre sestru 

 
Kontrola 

dokumentácie 

5b 0b 

P21 

 
Vydala sestra sterilnú bielizeň z gumy proti 
podpisu ? 
 

Kontrola 
dokumentácie 

1b 0b 
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V
Ý

SL
ED

O
K

 

Kód Kontrolné kritériá Metóda hodnotenia Áno Nie  

V1 Je výsledok chemických testov negatívny? 
Kontrola chemických 

indikátorov 
1b 0b 

V2 Je operačná bielizeň z gumy riadne označená? 
Kontrola bielizne 

z gumy 
1b 0b 

V3 
Je pacient po použití  operačnej bielizne z gumy 
bez komplikácií? 

Otázka pre 
ošetrujúci personál 

1b 0b 

V4 Je riziko vzniku NN minimalizované? Otázka pre sestru 1b 0b 

V5 Je celý proces sterilizácie zdokumentovaný? 
Kontrola 

dokumentácie 
1b 0b 

V6  
Je materiál preukázateľne sterilný? 
 

Kontrola chemických 
testov 

a dokumentácie 
1b 0b 

 

Celkový počet dosiahnutých bodov.................../.............................% 

 

Štandard je splnený pri dosiahnutí počtu   31 bodov (100%) 

Štandard je splnený čiastočne pri dosiahnutí počtu  30-26 bodov (99% - 81%) 

Štandard je nesplnený pri dosiahnutí počtu   25 bodov (80% a menej) 

 

 

Meno a priezvisko vedúceho audítora: 

 

 

Dátum: 

 

 

Podpis: 
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Charakteristika štandardu: Procesuálny štandard výkonu 

Cieľ:  Príprava sterilnej zdravotníckej pomôcky v súlade so zásadami 
SVP 

 Preukázať bezpečnosť sterility 
 Uvoľniť vysterilizovaný materiál do obehu 

Skupina starostlivosti:  Gázový materiál určený na prípravu operačného sušenia  
 Pacienti s indikáciou operačného výkonu 

Dátum kontroly (najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne) 

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY 

Š1 Pracovníci:  vedúca sestra –  organizuje, vedie a kontroluje prácu sestier a sanitárov, 
vzdelanie PŠŠ, II.st. VŠ 

 sestra – vykonáva a zodpovedá za správne zvolené a vykonané pracovné 
postupy, vzdelanie USO, VOV, PŠŠ, certifikované činnosti 

 sanitár – vykonáva pomocné práce, vzdelanie USV,  
 

Š2 Prostredie: oddelenie centrálnej sterilizácie – miestnosť príjmu, setovacia miestnosť, sklad 
sterilného materiálu, výdaj sterilného materiálu 

Š3 Pomôcky :  prístroje – parné sterilizátory 

 OOPP – čistá časť:  košeľa, čiapka, režimová obuv, sterilný plášť 

 chemický procesový indikátor 

 obalový materiál – rúška, jednorazový lukasterikový, kombinovaný – 
papier/fólia 

Š4 Dokumentácia :  Objednávkový  formulár, denníky sterilizátorov,  kontrolný list prístroja, grafy, 
denník opráv a údržby  

KRITÉRIÁ PROCESU 

P1 

 

Sestra pri príjme skontroluje počet prijímaných setov operačného sušenia z operačných sál, 
odsúhlasí príjem . 

P2 

 

Sestra zapíše dátum a objednávku do zošita  k zoznam odoslaného materiálu. 
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P3 

 

Sestra/sanitár prepraví gázový materiál do setovacej miestnosti. 

P4 

 

Sestra v setovacej miestnosti skontroluje, či obväzový materiál nie poškodený alebo znečistený. 

P5 

 

Sestra/ sanitár zabalí set sušenia do papiera a dvojmo do hárkového papiera obálkovým 
spôsobom, prelepí indikačnou páskou a označí set názvom, dátumom sterilizácie a expirácie a 
oddelením, pre ktoré je set určený. 

P6 

 

Sestra/sanitár ukladá zabalené sety do sterilizačných košov / na transportný vozík. 

P7 

 

Sestra vloží medzi pripravený materiál šaržový indikátor na najťažšie dostupné miesto. 

P8 

 

Sestra v spolupráci so sanitárkou naloží do sterilizačnej komory materiál pripravený na vozíku za 
podmienky, že denný zahrievací a B – D test sterilizátora boli bez závady a autokláv je pripravený 
k sterilizácii. 

P9 Sestra zodpovedá za správnosť rozloženia sterilizovaného materiálu (naplnenie komory musí byť 
minimálne 10% objemu komory a maximálne do dvoch tretín). 

P10 Sestra ukladá materiál do komory sterilizátora zatvorí komoru, zvolí program na sterilizáciu parou 
pod tlakom pri teplote 134°C, tlaku 205 kPa na expozičnú dobu 10 minút, počas cyklu sleduje 
parametre sterilizačného procesu ( tlak, teplota, čas) na manometroch a grafe umiestnených na 
ovládacom panely. 

P11 Sestra zapíše do sterilizačného denníka: poradové číslo cyklu, číslo cyklu daného dňa, zvolený 
program, čas zapnutia a čas ukončenia sterilizácie, tlak v pary v komore počas expozície, druh a 
množstvo sterilizovaného materiálu, prípadnú poruchu. 

P12 Po skončení sterilizačného cyklu a uvoľnení náplne z komory vyhodnotí a nalepí šaržový indikátor 
do sterilizačného denníka. 

P13 Po ukončení sterilizačného cyklu v sklade sterilného materiálu sestra vyberá z komory 
sterilizátora  vysterilizovaný materiál. 

P14 Sestra môže manipulovať s vysterilizovaným materiálom až po jeho vychladnutí a následne 
pripravovať na expedíciu. 

P15 Sestra vykoná výstupnú kontrolu sterilizačného obalu - jeho kvalitu, neporušenosť, sfarbenie 
procesových indikátorov na obale. 
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P16 Sestra po vyhovujúcom výsledku výstupnej kontroly triedi vysterilizovaný materiál podľa 
objednávky  operačných sál.  

P17 Sestra/sanitár ukladá vysterilizovaný materiál do transportných vozíkov a obalov, ktorý je takto 
možné expedovať na  operačné sály. 

P18 Sestra vydá vysterilizovaný materiál zodpovednému zamestnancovi nemocnice. 

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU 

V1 Výsledok chemických testov je negatívny. 

V2 Pacient, u ktorého bol set operačného sušenia použitý nemá žiadne komplikácie. 

V3 Riziko vzniku nozokomiálnej nákazy je minimalizované. 

V4 Celý proces sterilizácie je riadne zdokumentovaný. 

V5 Materiál je preukázateľne sterilný. 
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Ošetrovateľský audit: 
 

Vyhodnotenie splnenia štandardu –  

Príprava setov operačného sušenia parnou sterilizáciou pre operačné 

sály 

Zdravotnícke zariadenie:  

Audítori : 
 

 

Dátum :  

Metódy :  Pozorovanie sestry počas výkonu;   
 otázka pre sestru; 
 kontrola prostredia; 
 kontrola pomôcok; 
 kontrola dokumentácie 

 

 

ŠT
R

U
K

TÚ
R

A
 

Kód Kontrolné kritériá Metóda hodnotenia Áno Nie  

Š1 Je za výkon sterilizácie zodpovedná sestra? 
Má požadované vzdelanie? 

Otázka pre sestru 1b 0b 

Š2 Má oddelenie zabezpečené požadované 
priestory? 

Kontrola prostredia  
1b 

 
 

 
0b 

 
 

Š3 Boli zabezpečené všetky OOPP, pomôcky a 
prístroje v požadovanom množstve a kvalite? 

Kontrola pomôcok 1b 0b 

Š4 Je na požadovaných miestach dostupná 
dokumentácia? 

Kontrola 
dokumentácie 

1b 0b 

 

P
R

O
C

ES
  

Kód Kontrolné kritériá Metóda hodnotenia Áno Nie  

P1-3 

Skontrolovala sestra pri príjme počet setov 
operačného sušenia a zaznamenala príjem do 
knihy príjmu? 

Zapísala sestra poradové číslo z knihy príjmu do 
zošita CHOS? 

Prepravila sanitárka obväzový materiál do 
setovacej miestnosti? 

Kontrola 
dokumentácie 

 

Pozorovanie pri 
práci 

3b 0b 
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P 4-5 

Skontrolovala sestra v setovacej miestnosti 
celistvosť a čistotu materiálu? 

Zabalila sanitárka pripravené sety predpísaným 
spôsobom a náležite ich označila? 

Pozorovanie pri 
práci 

 

Kontrola výsledku 
práce 

2b 0b 

P6-9 

Uložila sestra/sanitárka spracované sety do 
sterilizačných košov/ na transportný vozík? 

Vložila sestra šaržový indikátor na najťažšie 
dostupné miesto? 

Skontrolovala sestra rozloženie materiálu a 
naviezla ho do komory sterilizátora? 

Pozorovanie pri 
práci 

4b 0b 

P10-12 

Zvolila sestra na sterilizáciu setov sušenia 
sterilizačný program  a sleduje jeho priebeh? 

Zaznamenala sestra potrebné údaje do 
evidenčnej knihy sterilizátora? 

Vyhodnotila a nalepila sestra vyhodnotený 
šaržový indikátor do evidenčnej knihy? 

Pozorovanie pri 
práci 

 

Kontrola 
dokumentácie 

1b 0b 

P13-17 

Vybrala sestra sterilný materiál z komory? 

Ponechala sterilný materiál na vozíku až do 
vychladnutia? 

Skontrolovala sestra kvalitu sáčkov, balíkov a 
sfarbenia indikátorov? 

Roztriedila sestra vyhovujúci sterilný materiál 
podľa objednávok? 

Zabalila sestra/sanitárka sterilný materiál do 
transportných obalov? 

Pozorovanie pri 
práci 

 

Otázka pre sestru 

5b 0b 

P18 Vydala sestra materiál proti podpisu ? 
Kontrola 

dokumentácie 
1b 0b 
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V
Ý

SL
ED

O
K

 

Kód Kontrolné kritériá Metóda hodnotenia Áno Nie  

V1 
Je výsledok chemických testov 
negatívny? 

Kontrola chemických 
indikátorov 

1b 0b 

V2  
Je pacient po použití operačného 
sušenia bez komplikácií? 

Otázka pre ošetrujúci 
personál 

1b 0b 

V3 Je riziko vzniku NN minimalizované? Otázka pre sestru 1b 0b 

V4 
Je celý proces sterilizácie 
zdokumentovaný? 

Kontrola 
dokumentácie 

1b 0b 

V5 
Je operačné sušenie preukázateľne 
sterilné? 

Kontrola chemických 
testov a dokumentácie 

1b 0b 

 

Celkový počet dosiahnutých bodov.................../....................% 

 

Štandard je splnený pri dosiahnutí počtu   27 bodov (100%) 

Štandard je splnený čiastočne pri dosiahnutí počtu  26-23 bodov (99% - 81%) 

Štandard je nesplnený pri dosiahnutí počtu   22 bodov (80% a menej) 

 

Meno a priezvisko vedúceho audítora: 

 

 

Dátum: 

 

 

Podpis: 
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Charakteristika štandardu: Procesuálny štandard výkonu 

Cieľ:  Pripraviť sterilný obväzový materiál v súlade so zásadami SVP 
 Zabezpečiť plynulú sterilizáciu a výdaj sterilného obväzového 

materiálu pre operačné sály 
 Preukázať bezpečnosť sterility 

Skupina starostlivosti:  Gázový materiál určený sterilné ošetrenie rán 

 Pacienti s indikáciou invazívneho výkonu, preväzu a iného 
ošetrenia  

Dátum kontroly (najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne) 

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY 

Š1 Pracovníci:  vedúca sestra –  organizuje, vedie a kontroluje prácu sestier a sanitárov, 
vzdelanie PŠŠ, II.st. VŠ 

 sestra – vykonáva a zodpovedá za správne zvolené a vykonané pracovné 
postupy, vzdelanie USO, VOV, PŠŠ, certifikované činnosti 

 sanitár – vykonáva pomocné práce, vzdelanie USV  

Š2 Prostredie: oddelenie centrálnej sterilizácie – miestnosť príjmu, setovacia miestnosť, sklad 
sterilného materiálu, výdaj sterilného materiálu 

Š3 Pomôcky :  prístroje – parné sterilizátory 
 OOPP – čistá časť:  košeľa, čiapka, režimová obuv, sterilný plášť 
 chemický procesový indikátor 
 obalový materiál – jednorazový lukasterikový, kombinovaný – 

papier/fólia, lepiaca páska 

Š4 Dokumentácia : Objednávkový formulár,  kontrolný list prístroja, grafy, protokoly o kontrole 
sterility, denník opráv a údržby 

KRITÉRIÁ PROCESU 

P1 

 

Sestra pri príjme skontroluje druh a množstvo prijímaného obväzového materiálu, odsúhlasí 
príjem a preberie objednávkový formulár. 

P2 

 

Sestra zapíše dátum a poradové číslo na  zoznam odoslaného materiálu z operačných sál. 
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P3 

 

Sanitár prepraví obväzový materiál do setovacej miestnosti na ďalšie spracovanie. 

P4 

 

Sestra v setovacej miestnosti skontroluje, či obväzový materiál nie poškodený alebo znečistený. 

P5 

 

Sestra/sanitár zabalí obväzový materiál do Lukasterikových vreciek primeranej veľkosti podľa 
dohody s operačnými sálami, vrecká zataví a materiál označí názvom obsahu, dátumom 
sterilizácie a expirácie a oddelením. 

P6 

 

Sestra/sanitár ukladá zabalený obväzový materiál do sterilizačných košov/na transportný vozík. 

P7 

 

Sestra vloží medzi pripravený materiál šaržový indikátor na najťažšie dostupné miesto. 

P8 

 

Sestra v spolupráci so sanitárom naloží do sterilizačnej komory materiál pripravený na vozíku za 
podmienky, že denný zahrievací a B – D test sterilizátora boli bez závady a autokláv je pripravený 
k sterilizácii. 

P9 Sestra zodpovedá za správnosť rozloženia sterilizovaného materiálu (rovnomernosť, 
homogénnosť materiálu, zvislé ukladanie balíkov, materiál sa nesmie dotýkať steny sterilizačnej 
komory, naplnenie komory musí byť minimálne 10% objemu komory a maximálne do dvoch 
tretín). Obväzový materiál kombinuje so setmi operačného sušenia príp. iným materiálom 
určeným na sterilizáciu pri teplote 134°C. 

P10 Sestra po navezení materiálu do komory sterilizátora zatvorí komoru, zvolí program na 
sterilizáciu parou pod tlakom pri teplote 134°C, tlaku 2,5 kPa na expozičnú dobu 10 minút, počas 
cyklu sleduje parametre sterilizačného procesu ( tlak, teplota, čas) na manometroch a grafe 
umiestnených na ovládacom panely. 

P11 Sestra zapíše do sterilizačného denníka: poradové číslo cyklu, číslo cyklu daného dňa, zvolený 
program, čas zapnutia a čas ukončenia sterilizácie, tlak v pary v komore počas expozície, druh a 
množstvo sterilizovaného materiálu, prípadnú poruchu.  

P12 Po skončení sterilizačného cyklu a uvoľnení náplne z komory sestra vyhodnotí a nalepí šaržový 
indikátor do sterilizačného denníka. 

P13 Po ukončení sterilizačného cyklu v sklade sterilného materiálu: sestra vyberá z komory 
sterilizátora vysterilizovaný materiál. 
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P14 Sestra môže manipulovať s vysterilizovaným materiálom až po jeho vychladnutí a následne 
pripravovať na expedíciu, 

P15 Sestra vykoná výstupnú kontrolu sterilizačného obalu - jeho kvalitu, neporušenosť, sfarbenie 
procesových indikátorov na obale. 

P16 Sestra po vyhovujúcom výsledku výstupnej kontroly triedi vysterilizovaný materiál podľa 
objednávky  operačných sál . 

P17 Sestra/sanitár ukladá vysterilizovaný materiál do transportných vozíkov a obalov, ktorý je takto 
možné expedovať na  operačné sály. 

P18 Sestra vydá vysterilizovaný materiál zodpovednému zamestnancovi nemocnice proti podpisu.  

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU 

V1 Výsledok chemických testov je negatívny 

V2 Pacient, u ktorého bol obväzový materiál použitý nemá žiadne komplikácie 

V3 Riziko vzniku nozokomiálnej nákazy je minimalizované 

V4 Celý proces sterilizácie je riadne zdokumentovaný 

V5 Materiál je preukázateľne sterilný 
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Ošetrovateľský audit: 

 

Vyhodnotenie splnenia štandardu -Príprava obväzového materiálu parnou 

sterilizáciou pre operačné sály 

Zdravotnícke zariadenie:  

Audítori : 

 

 

Dátum :  

Metódy :  Pozorovanie sestry počas výkonu;  
 otázka pre sestru; 
 kontrola prostredia; 
 kontrola pomôcok; 
 kontrola dokumentácie 

 

ŠT
R

U
K

TÚ
R

A
 

Kód Kontrolné kritériá Metóda hodnotenia Áno Nie  

Š1 

Je za výkon sterilizácie zodpovedná 
sestra? 

Má požadované vzdelanie? 

Otázka pre sestru 

1b 0b 

Š2 

 

Má oddelenie zabezpečené požadované 
priestory? 

Kontrola prostredia 
 

1b 

 

0b 

Š3 
Boli zabezpečené všetky OOPP, pomôcky 
a prístroje v požadovanom množstve a 
kvalite? 

Kontrola pomôcok 1b 0b 

Š4 
Je na požadovaných miestach dostupná 
dokumentácia? 

Kontrola 
dokumentácie 

1b 0b 
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P
R

O
C

ES
  

Kód Kontrolné kritériá Metóda hodnotenia Áno Nie  

P1-3 

Skontrolovala sestra pri príjme druh a množstvo 
obväzového materiálu a zaznamenala príjem do 
knihy príjmu? 

Prepravila sanitárka obväzový materiál do 
setovacej miestnosti? 

Kontrola dokumentácie 

 

Pozorovanie pri práci 

3b 0b 

P4-5 

Skontrolovala sestra v setovacej miestnosti 
celistvosť a čistotu materiálu? 

Zabalil sanitár pripravený obväzový materiál 
predpísaným spôsobom a náležite ich označil? 

Pozorovanie pri práci 

 

Kontrola výsledku práce 

2b 0b 

P6-9 

Uložila sestra/sanitár obväzový materiál do 
sterilizačných košov/ na transportný vozík? 

Vložila sestra šaržový indikátor na najťažšie 
dostupné miesto ? 

Skontrolovala sestra rozloženie materiálu v 
komory sterilizátora? 

Pozorovanie pri práci 2b 0b 

P10-12 

Zvolila sestra na sterilizáciu obväzového 
materiálu sterilizačný program  a sleduje jeho 
priebeh? 

Zaznamenala sestra potrebné údaje do 
evidenčnej knihy sterilizátora? 

Vyhodnotila a nalepila sestra vyhodnotený 
šaržový indikátor do evidenčnej knihy? 

Pozorovanie pri práci 

 

Kontrola dokumentácie 

3b 0b 
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P13-17 

Vybrala sestra sterilný obväzový materiál z 
komory? 

Ponechali sterilný materiál na vozíku až do 
vychladnutia? 

Skontrolovala sestra kvalitu sáčkov, balíkov a 
sfarbenia indikátorov? 

Roztriedila sestra vyhovujúci sterilný materiál 
podľa objednávok? 

Zabalil sanitár sterilný obväzový materiál do 
transportných obalov? 

Pozorovanie pri práci 

 

Otázka pre sestru 

5b 0b 

P18 Vydala sestra obväzový materiál proti podpisu ? Kontrola dokumentácie 1b 0b 

 

V
Ý

S 
L 

ED
O

K
 

Kód Kontrolné kritériá Metóda hodnotenia Áno Nie  

V1 Je výsledok chemických testov negatívny? 
Kontrola chemických 
indikátorov 

1b 0b 

V2  
Je pacient po použití obväzového materiálu bez 
komplikácií? 

Otázka pre ošetrujúci 
personál 

1b 0b 

V3 Je riziko vzniku NN minimalizované? Otázka pre sestru 1b 0b 

V4 Je celý proces sterilizácie zdokumentovaný? Kontrola dokumentácie 1b 0b 

V5 
 

Je materiál preukázateľne sterilný? 

Kontrola chemických 
testov a dokumentácie 

1b 0b 
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Celkový počet dosiahnutých bodov _____________ / _____________ %  

Štandard je splnený pri dosiahnutí počtu 27 bodov (100%) 

Štandard je splnený čiastočne pri dosiahnutí počtu 26 – 23 bodov (99 % - 81%) 

Štandard je nesplnený pri dosiahnutí počtu  22 bodov (80 % a menej) 

 

 

Meno a priezvisko vedúceho audítora: 

 

 

Dátum: 

 

 

Podpis: 
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Charakteristika štandardu: 
  

Procesuálny štandard výkonu 

Cieľ: 
 

 Pripraviť sterilný obväzový materiál v súlade so zásadami SVP 

 Zabezpečiť dostatok sterilného obväzového materiálu pre 
lôžkové oddelenia 

 Preukázať bezpečnosť sterility 

 Uvoľniť vysterilizovaný materiál do obehu 
  
 

Skupina starostlivosti: 
 

 Obväzový materiál  

 Pacienti s indikáciou invazívneho výkonu, preväzu a iného 
ošetrenia  

 

Dátum kontroly: (najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne) 

 

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY 

Š1 Pracovníci:  vedúca sestra –  organizuje, vedie a kontroluje prácu sestier a sanitárov, 
vzdelanie PŠŠ, II.st. VŠ 

 sestra – vykonáva a zodpovedá za správne zvolené a vykonané pracovné 
postupy, vzdelanie USO, VOV, PŠŠ, certifikované činnosti 

 sanitár – vykonáva pomocné práce. Vzdelanie USV,  
 

Š2 Prostredie:  oddelenie centrálnej sterilizácie –  miestnosť príjmu, setovacia miestnosť, sklad
 sterilného materiálu, výdaj sterilného materiálu 

Š3 Pomôcky :  prístroje – parné sterilizátory  

 OOPP – čistá časť: košeľa, čiapka, režimová obuv, sterilný plášť 

 chemický procesový indikátor 

 obalový materiál – jednorazový lukasterikový, kombinovaný – 
papier/fólia, lepiaca páska 

 

Š4 Dokumentácia : Objednávkový formulár,  kontrolný list prístroja, grafy, protokoly o kontrole 
sterility,denník opráv a údržby 
 

 

KRITÉRIÁ PROCESU 

P1 Sestra pri príjme skontroluje množstvo prijímaného obväzového materiálu, odsúhlasí  objednávku.  

P2  
Sestra zapíše dátum a poradové a číslo z knihy príjmu  na príjemku a tú odovzdá do setovacej 
miestnosti. 
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P3  
Sanitár prepraví obväzový materiál  do setovacej miestnosti na ďalšie spracovanie. 

P4  
Sestra v setovacej miestnosti skontroluje, či obväzový materiál nie poškodený alebo znečistený. 

P5 Sanitár zabalí obväzový materiál do lukasterikových vreciek primeranej veľkosti podľa dohody 
s lôžkovými oddeleniami, materiál označí názvom obsahu, dátumom sterilizácie a exspirácie 
a oddelením, pre ktoré je materiál určený. 

P6 Sanitár ukladá zabalený obväzový materiál do sterilizačných košov /na transportný vozík. 
 

P7 Sestra vloží medzi pripravený materiál šaržový indikátor na najťažšie dostupné miesto . 
 

P8 Sestra v spolupráci so sanitárkou naloží do sterilizačnej komory materiál pripravený  na vozíku za 

podmienky, že denný zahrievací a B – D  test sterilizátora boli bez závady a autokláv je pripravený 

k sterilizácii. 

P9 Sestra zodpovedá za správnosť rozloženia sterilizovaného materiálu (rovnomernosť, homogénnosť 

materiálu, zvislé ukladanie balíkov, materiál sa nesmie dotýkať steny         sterilizačnej komory, 

naplnenie komory musí byť minimálne 10% objemu komory   a maximálne  byť do dvoch tretín). 

Obväzový materiál kombinuje so setmi operačného sušenia príp. iným materiálom určeným na 

sterilizáciu pri teplote 134°C. 

P10 Sestra po navezení materiálu do komory sterilizátora zatvorí komoru, zvolí  program  na sterilizáciu 

parou pod tlakom pri teplote 134°C, tlaku 205 kPa na expozičnú dobu 10 minút, počas cyklu sleduje 

parametre sterilizačného procesu ( tlak, teplota, čas) na manometroch a grafe umiestnených na 

ovládacom panely. 

P11 Sestra zapíše do sterilizačného denníka: poradové číslo cyklu, číslo cyklu daného dňa, zvolený program, 

čas zapnutia a čas ukončenia sterilizácie, tlak v pary v komore počas expozície, druh a množstvo 

sterilizovaného materiálu, prípadnú poruchu.  

P12 Po  skončení   sterilizačného  cyklu a uvoľnení  náplne  z komory  vyhodnotí  a nalepí  šaržový       

indikátor do sterilizačného denníka. 

P13 Sestra/sanitár po ukončení sterilizačného cyklu  v sklade sterilného materiálu vyberá z komory 

sterilizátora vysterilizovaný materiál. 

P14 Sestra/sanitár  môžu manipulovať s vysterilizovaným materiálom až po jeho vychladnutí  a následne 
pripravovať na expedíciu. 
 

P15 Sestra vykoná výstupnú kontrolu sterilizačného obalu - jeho kvalitu, neporušenosť, sfarbenie 
procesových indikátorov na obale, čitateľnosť popisu. 
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P16 Sestra po vyhovujúcom výsledku výstupnej kontroly triedi vysterilizovaný materiál podľa objednávky 
jednotlivých oddelení. 
 

P17 Sanitár  ukladá vysterilizovaný materiál do transportných vozíkov a obalov, ktorý je takto možné 
expedovať na jednotlivé oddelenia. 
 

P18 Sestra vydá vysterilizovaný materiál  zodpovednému zamestnancovi nemocnice proti podpisu . 

 

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU 

V1   
Výsledok chemických testov je negatívny. 

V2  
Pacient, u ktorého bol obväzový materiál použitý nemá komplikácie. 

V3  
Riziko vzniku nozokomiálnej nákazy je minimalizované. 

V4  
Celý proces sterilizácie je riadne zdokumentovaný. 

V5  
Materiál je preukázateľne sterilný.  
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Ošetrovateľský audit: 
 

Vyhodnotenie splnenia štandardu – Príprava obväzového materiálu 

parnou sterilizáciou pre lôžkové oddelenia 

Zdravotnícke zariadenie:  

Audítori : 
 

 

Dátum :  

Metódy :  Pozorovanie sestry počas výkonu;   
 otázka pre sestru; 
 kontrola prostredia; 
 kontrola pomôcok; 
 kontrola dokumentácie 

 

ŠT
R

U
K

TÚ
R

A
 

Kód Kontrolné kritériá Metóda hodnotenia Áno Nie  

Š1 
Je za výkon sterilizácie zodpovedná sestra? 
Má sestra požadované vzdelanie? Otázka pre sestru 1b 0b 

Š2 

 
Má oddelenie zabezpečené požadované 
priestory? 

 
Kontrola prostredia 

 
1b 

 
 

 
0b 

 
 

Š3 
Boli zabezpečené OOPP, pomôcky a prístroje 
v požadovanom množstve a kvalite? 

Kontrola pomôcok 1b 0b 

Š4 
Je na požadovaných miestach dostupná 
dokumentácia? 
 

Kontrola 
dokumentácie 

1b 0b 

 

 

P
R

O
C

ES
  

Kód Kontrolné kritériá Metóda hodnotenia Áno Nie  

P1-3 

 
Skontrolovala sestra pri príjme množstvo 
obväzového materiálu ? 
Prepravil sanitár obväzový materiál do setovacej 
miestnosti? 
 

Kontrola 
dokumentácie 

 
Pozorovanie pri 

práci 

3b 0b 

P4-5 

 
Skontrolovala sestra v setovacej miestnosti 
celistvosť a čistotu materiálu? 
Zabalil  sanitár pripravený obväzový materiál 
predpísaným spôsobom a náležite ich označil? 
 

Pozorovanie pri 
práci 

 
Kontrola výsledku 

práce 

2b 0b 
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P6-9 

 
Uložil sanitár spracovaný materiál do 
sterilizačných košov/na transportný vozík? 
Vložila sestra šaržový indikátor na najťažšie 
dostupné miesto? 
Skontrolovala sestra rozloženie materiálu 
a naložila ho do komory sterilizátora? 
 

Pozorovanie pri 
práci 

4b 0b 

P10-12 

 
Zvolila sestra na sterilizáciu obväzového 
materiálu správny sterilizačný program a sleduje 
jeho priebeh? 
Zaznamenala sestra potrebné údaje do 
evidenčnej knihy sterilizátora? 
Vyhodnotila a nalepila sestra vyhodnotený 
šaržový indikátor do evidenčnej knihy? 
 

Pozorovanie pri 
práci 

 
Kontrola 

dokumentácie 

3b 0b 

P13-17 

 
Vybrali sestra/sanitár sterilný obväzový materiál 
z komory? 
Ponechali sterilný materiál na vozíku až do 
vychladnutia? 
Skontrolovala sestra kvalitu sáčkov, balíkov 
a sfarbenia indikátorov? 
Roztriedila sestra vyhovujúci sterilný materiál 
podľa objednávok? 
Zabalila sanitárka sterilný obväzový materiál do 
transportných obalov? 
 

Pozorovanie pri 
práci 

 
Otázka pre sestru 

5b 0b 

P18 
 
Vydala sestra materiál proti podpisu ? 
 

Kontrola 
dokumentácie 

1b 0b 

 

V
Ý

SL
ED

O
K

 

Kód Kontrolné kritériá Metóda hodnotenia Áno Nie  

V1 Je výsledok chemických testov negatívny? 
Kontrola chemických 

indikátorov 
1b 0b 

V2 
Je pacient po použití obväzového materiálu bez 
komplikácií? 

Otázka pre 
ošetrujúci personál 

1b 0b 

V3 Je riziko vzniku NN minimalizované? Otázka pre sestru 1b 0b 

V4 Je celý proces sterilizácie zdokumentovaný? 
Kontrola 

dokumentácie 
1b 0b 
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V5  Je obväzový materiál preukázateľne sterilný? 
Kontrola chemických 

testov 
a dokumentácie 

1b 0b 

 

 

Celkový počet  dosiahnutých bodov........................./..........................% 

 

Štandard je splnený pri dosiahnutí počtu   27 bodov (100%) 

Štandard je splnený čiastočne pri dosiahnutí počtu  26-23 bodov (99% - 81%) 

Štandard je nesplnený pri dosiahnutí počtu   22 bodov (80% a menej) 

 

 

Meno a priezvisko vedúceho audítora: 

 

 

Dátum: 

 

 

Podpis: 
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Charakteristika štandardu: 
 

Procesuálny štandard výkonu 

Cieľ: 
 

 Pripraviť sterilný obväzový materiál v súlade so zásadami SVP 

 Zabezpečiť dostatok sterilného obväzového materiálu pre 
ambulancie 

 Preukázať bezpečnosť sterility 

 Uvoľniť vysterilizovaný materiál do obehu 
 

Skupina starostlivosti: 
 

 Obväzový materiál  

 Pacienti s indikáciou invazívneho výkonu, preväzu a iného 
ošetrenia   

 

Dátum kontroly: (najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne) 

 

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY 

Š1 Pracovníci:  

 Vedúca sestra –  organizuje, vedie a kontroluje prácu sestier a sanitárov, 
vzdelanie PŠŠ, II.st. VŠ 

 sestra – vykonáva a zodpovedá za správne zvolené a vykonané pracovné 
postupy, vzdelanie USO, VOV, PŠŠ, certifikované činnosti 

 sanitár – vykonáva pomocné práce, vzdelanie USV,  
 

Š2 Prostredie: oddelenie centrálnej sterilizácie –  miestnosť príjmu, setovacia miestnosť, sklad
 sterilného materiálu, výdaj sterilného materiálu 
  

Š3 Pomôcky :  

 prístroje  – parné sterilizátory 

 OOPP – čistá časť:  košeľa, čiapka, režimová obuv, sterilný plášť 

 chemický procesový indikátor 

 obalový materiál – jednorazový lukasterikový, kombinovaný – 
papier/fólia, lepiaca páska 

 

Š4 Dokumentácia :  knihy príjmu a výdaja materiálu, príjemky a výdajky materiálu, kontrolný list 
prístroja, grafy, protokoly o kontrole sterility, denník opráv a údržby 
 

 
KRITÉRIÁ PROCESU 

P1 Sestra pri príjme skontroluje množstvo prijímaného obväzového materiálu, odsúhlasí objednávku. 
  

P2 Sestra  odovzdá objednávku do setovacej miestnosti. 
 

P3 Sanitár prepraví obväzový materiál  do setovacej miestnosti na ďalšie spracovanie. 
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P4 Sestra v setovacej miestnosti skontroluje, či obväzový materiál nie je poškodený alebo znečistený. 
 

P5 Sestra/sanitár triedia a balia obväzový materiál do Lukaserikových vreciek primeranej veľkosti podľa 
dohody s ambulanciami, materiál označia názvom obsahu, dátumom sterilizácie a expirácie 
a ambulanciou, pre ktorú je materiál určený. 

P6 Sanitár ukladá zabalený obväzový materiál do sterilizačných košov/ na transportný vozík. 
 

P7 Sestra vloží medzi pripravený materiál šaržový indikátor na najťažšie dostupné miesto . 
 

P8 Sestra v spolupráci so sanitárom navezie do sterilizačnej komory materiál pripravený na vozíku za 

podmienky, že denný zahrievací a B – D  test sterilizátora boli bez závady a autokláv je pripravený 

k sterilizácii. 

P9 Sestra zodpovedá za správnosť rozloženia sterilizovaného materiálu (rovnomernosť, homogénnosť 

materiálu, zvislé ukladanie balíkov, materiál sa nesmie dotýkať steny sterilizačnej komory, naplnenie 

komory musí byť minimálne 10% objemu komory   a maximálne  byť do dvoch tretín). Obväzový 

materiál kombinuje so setmi operačného sušenia príp. iným materiálom určeným na sterilizáciu pri 

teplote 134°C. 

P10 Sestra po navezení materiálu do komory sterilizátora zatvorí komoru, zvolí  program  na sterilizáciu 

parou pod tlakom pri teplote 134°C, tlaku 205 kPa na expozičnú dobu 10 minút, počas cyklu sleduje 

parametre sterilizačného procesu ( tlak, teplota, čas) na manometroch a grafe umiestnených na 

ovládacom panely. 

P11 Sestra zapíše do sterilizačného denníka: poradové číslo cyklu, číslo cyklu daného dňa, zvolený program, 

čas zapnutia a čas ukončenia sterilizácie, tlak v pary v komore počas expozície, druh a množstvo 

sterilizovaného materiálu, prípadnú poruchu.  

P12 Po  skončení   sterilizačného  cyklu a uvoľnení  náplne  z komory  vyhodnotí  a nalepí  šaržový       

indikátor do sterilizačného denníka. 

P13 Sestra/sanitár po ukončení sterilizačného cyklu  v sklade sterilného materiálu vyberá z komory 

sterilizátora vysterilizovaný materiál. 

P14 Sestra/sanitár môžu manipulovať s vysterilizovaným materiálom až po jeho vychladnutí    a následne 
pripravovať na expedíciu. 
 

P15 Sestra vykoná výstupnú kontrolu sterilizačného obalu – jeho kvalitu, neporušenosť, sfarbenie 
procesových indikátorov na obale. 
 

P16 Sestra po vyhovujúcom výsledku výstupnej kontroly triedi vysterilizovaný materiál podľa objednávky 
jednotlivých ambulancií. 
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P17 Sestra/sanitár ukladá vysterilizovaný materiál do transportných vozíkov a obalov, ktorý je takto možné 
expedovať na jednotlivé ambulancie. 
 

P18 Sestra vydá vysterilizovaný materiál  zodpovednému zamestnancovi nemocnice proti podpisu.  

 
 
KRITÉRIÁ VÝSLEDKU 

V1  
Výsledok chemických testov je negatívny. 

V2  
Pacient, u ktorého bol sterilný obväzový materiál použitý nemá komplikácie. 

V3  
Riziko vzniku nozokomiálnej nákazy je minimalizované. 

V4  
Celý proces sterilizácie je riadne zdokumentovaný. 

V5  
Materiál je preukázateľne sterilný. 
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Ošetrovateľský audit: 
 

Vyhodnotenie splnenia štandardu – Príprava obväzového materiálu 

parnou sterilizáciou pre ambulancie 

Zdravotnícke zariadenie:  

Audítori : 
 

 

Dátum :  

Metódy :  Pozorovanie sestry počas výkonu;   
 otázka pre sestru; 
 kontrola prostredia; 
 kontrola pomôcok; 
 kontrola dokumentácie 

 

ŠT
R

U
K

TÚ
R

A
 

Kód Kontrolné kritériá Metóda hodnotenia Áno Nie  

Š1 
Je za výkon sterilizácie zodpovedná sestra? 
Má sestra požadované vzdelanie? Otázka pre sestru 1b 0b 

Š2 

 
Má oddelenie zabezpečené požadované 
priestory? 

 
Kontrola prostredia 

 
1b 

 
 

 
0b 

 
 

Š3 
Boli zabezpečené OOPP, pomôcky a prístroje 
v požadovanom množstve a kvalite? 

Kontrola pomôcok 1b 0b 

Š4 
Je na požadovaných miestach dostupná 
dokumentácia? 
 

Kontrola 
dokumentácie 

1b 0b 

 

P
R

O
C

ES
  

Kód Kontrolné kritériá Metóda hodnotenia Áno Nie  

P1-3 

 
Skontrolovala sestra pri príjme množstvo 
obväzového materiálu a odsúhlasila objednávku? 
Prepravil sanitár obväzový materiál do setovacej 
miestnosti? 
 

Kontrola 
dokumentácie 

 
Pozorovanie pri 

práci 

3b 0b 

P4-5 

 
Skontrolovala sestra v setovacej miestnosti 
celistvosť a čistotu materiálu? 
Zabalil sanitár pripravený obväzový materiál 
predpísaným spôsobom a náležite ich označila? 
 

Pozorovanie pri 
práci 

 
Kontrola výsledku 

práce 

2b 0b 

P6-9 
 
Uložil sanitár spracovaný obväzový materiál do 
sterilizačných košov/na transportný vozík? 

Pozorovanie pri 
práci 

4b 0b 
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Vložila sestra šaržový indikátor na najťažšie 
dostupné miesto ? 
Skontrolovala sestra rozloženie materiálu 
a naložila ho do komory sterilizátora? 
 

P10-12 

 
Zvolila sestra na sterilizáciu obväzového 
materiálu správny sterilizačný program a sleduje 
jeho priebeh? 
Zaznamenala sestra potrebné údaje do 
evidenčnej knihy sterilizátora? 
Vyhodnotila a nalepila sestra vyhodnotený 
šaržový indikátor do evidenčnej knihy? 
 

Pozorovanie pri 
práci 

 
Kontrola 

dokumentácie 

3b 0b 

P13-17 

 
Vybrala sestra/sanitár sterilný obväzový materiál 
z komory? 
Ponechala sterilný materiál na vozíku až do 
vychladnutia? 
Skontrolovala sestra kvalitu sáčkov, balíkov 
a sfarbenia indikátorov? 
Roztriedila sestra vyhovujúci sterilný materiál 
podľa objednávok? 
Zabalil sanitár sterilný obväzový materiál do 
transportných obalov? 
 

Pozorovanie pri 
práci 

 
Otázka pre sestru 

5b 0b 

P18 

 
Vydala sestra sterilný obväzový materiál proti 
podpisu ? 
 

Kontrola 
dokumentácie 

1b 0b 

 

 

V
Ý

SL
ED

O
K

 

Kód Kontrolné kritériá Metóda hodnotenia Áno Nie  

V1 Je výsledok chemických testov negatívny? 
Kontrola chemických 

indikátorov 
1b 0b 

V2 
Je pacient po použití obväzového materiálu bez 
komplikácií? 

Otázka pre 
ošetrujúci personál 

1b 0b 

V3 Je riziko vzniku NN minimalizované? Otázka pre sestru 1b 0b 

V4 Je celý proces sterilizácie zdokumentovaný? 
Kontrola 

dokumentácie 
1b 0b 
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V5  Je obväzový materiál preukázateľne sterilný? 
Kontrola chemických 

testov 
a dokumentácie 

1b 0b 

 

Celkový počet dosiahnutých bodov............./..........................% 

 

Štandard je splnený pri dosiahnutí počtu   27  bodov (100%) 

Štandard je splnený čiastočne pri dosiahnutí počtu  26-23  bodov (99% - 81%) 

Štandard je nesplnený pri dosiahnutí počtu   22 bodov (80% a menej) 

 

 

 

 

Meno a priezvisko vedúceho audítora: 

 

 

Dátum: 

 

 

Podpis: 
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Charakteristika štandardu: 
 

Procesuálny štandard výkonu 

Cieľ: 
 

 

 Zabezpečiť kvalitnú očistu a dezinfekciu anesteziologického 
setu 

 Zabezpečiť presné zloženie anesteziologického setu 

 Pripraviť sterilnú zdravotnícku pomôcku v súlade so 
zásadami SVP 

 Preukázať bezpečnosť sterility 

 Uvoľniť vysterilizovaný materiál do obehu 
 

Skupina starostlivosti: 
 

 

 Zdravotnícke pomôcky určené na anesteziologickú starostlivosť 

 Pacienti s indikáciou anesteziologickej liečby 
 

Dátum kontroly: (najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne) 

 

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY 

Š1 Pracovníci:  

 vedúca sestra –  organizuje, vedie a kontroluje prácu sestier a sanitárov, 
vzdelanie VOV, PŠŠ, I.st VŠ 

 sestra – vykonáva a zodpovedá za správne zvolené a vykonané pracovné 
postupy, vzdelanie USO, VOV, PŠŠ, certifiikované činnosti 

 sanitár – vykonáva pomocné práce, vzdelanie USV,  
 

Š2 Prostredie:  
oddelenie centrálnej sterilizácie, miestnosť príjmu, umyváreň, setovacia 
miestnosť, sklad sterilného materiálu, výdaj sterilného materiálu 

Š3 Pomôcky :  

 prístroje – parné sterilizátory 

 čistiace pomôcky - rôzne kefky, hubky, žinky, handry 

 čistiace a dezinfekčné prípravky (abrazívne prostriedky, detergentné 
prípravky, dezinfekčné prípravky) 

 OOPP – nečistá časť:  košeľa, gumená zástera, tvárová maska a čiapka, 
rukavice, ochranné okuliare,  – čistá časť: košeľa, čiapka, režimová obuv, 
sterilný plášť 

 chemické indikátory  

 obalový materiál – jednorazový lukasterikový, kombinovaný – 
papier/fólia, lepiaca páska 

 

Š4 Dokumentácia : Objednávkový formulár,  kontrolný list prístroja, denníky opráv a údržby 
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KRITÉRIÁ PROCESU 

P1 Pred výkonom 
 
Sestra pri príjme skontroluje stav a počet jednotlivých častí v sete podľa Zoznamu       
anesteziologických setov a príjem materiálu zaznamená do knihy príjmu. 

P2 Sestra zapíše dátum a poradové a číslo z knihy príjmu  na príjemku a tú odovzdá do setovacej 
miestnosti. 

P3 Sanitár odvezie anesteziologické sety do  umyvárne na následné spracovanie. 
 

P4 Počas výkonu 
Sestra určí podľa potreby spôsob mechanickej očisty pre jednotlivé diely setu.   
 

P5 Sestra zvolí spôsob dezinfekcie a dezinfekčný prípravok podľa druhu materiálu. 
 

P6 Sanitár vykoná podľa určenia hrubú mechanickú očistu stanoveným abrazívnym  a čistiacim  
prípravkom, na záver vykoná oplach pod tečúcou  vodou. 
 

P7 Sestra vizuálne skontroluje kvalitu umytia, funkčnosť a technický stav jednotlivých častí setu. Podľa 
výsledku pokračuje v následnej predsterilizačnej príprave alebo vráti set príp. časť setu  na opakované 
čistenie, opravu či vyradenie. 
 

P8 Sanitár  po skončení procesu vykoná dezinfekciu pracovných plôch, použitých transportných vozíkov 
a prepravných nádob. 

P9 Sestra skontroluje počty jednotlivých dielov setu a ukladá ich dohodnutým spôsobom podľa Zoznamu 
anesteziologických setov. 
 

P10 Sestra pripravený set  zabalí do príslušného sterilizačného obalu –  do kombinovaného obalu 
papier/fólia a zataví alebo dvojmo obálkovým spôsobom do lukasterikového papiera. Zabalený set 
prelepí lepiacou indikačnou páskou a označí názvom setu, dátumom sterilizácie a exspirácie, značkou 
oddelenia,  príp. číslom sterilizátora a poradovým číslom sterilizačného cyklu. 
 

P11 Sanitár  opatrne ukladá pripravené balíky na transportný vozík podľa zásady, ťažké veci sa ukladajú na 
najnižšiu úroveň.  
 

P12 Sestra vloží medzi pripravený materiál šaržový indikátor na najťažšie dostupné miesto.      
      

P13 Sestra/sanitár naloží do sterilizačnej komory materiál pripravený na vozíku za podmienky, že denný 

zahrievací a B – D  test sterilizátora boli bez závady. 

P14 Sestra  zodpovedá za správnosť rozloženia sterilizovaného materiálu (rovnomernosť, homogénnosť 

materiálu, zvislé ukladanie balíkov, materiál sa nesmie dotýkať steny sterilizačnej komory, naplnenie 

komory musí byť minimálne 10% objemu komory   a maximálne do dvoch tretín , otvory dutých 

predmetov smerujú ku stene komory). 
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15 Sestra po naložení materiálu do komory sterilizátora zatvorí komoru, zvolí  program  na sterilizáciu 

parou pod tlakom pri teplote 121°C, tlaku 105 kPa na expozičnú dobu 20 minút, počas cyklu sleduje 

parametre sterilizačného procesu ( tlak, teplota, čas) na manometroch a grafe umiestnených na 

ovládacom panely. 

P16 Sestra zapíše do sterilizačného denníka: poradové číslo cyklu, číslo cyklu daného dňa, zvolený program, 

čas zapnutia a čas ukončenia sterilizácie, tlak v pary v komore počas expozície, druh a množstvo 

sterilizovaného materiálu, prípadnú poruchu.  

P17 Po skončení  sterilizačného cyklu a uvoľnení náplne komory vyhodnotí a nalepí šaržový       indikátor do 

sterilizačného denníka. 

P18 Po výkone: Po ukončení sterilizačného cyklu  v sklade sterilného materiálu: 

 sestra/sanitár vyberá z komory sterilizátora  vysterilizovaný materiál, 

 sestra/sanitár môžu manipulovať s vysterilizovaným materiálom až po jeho vychladnutí    a 
následne pripravovať na expedíciu, 

 sestra vykoná výstupnú kontrolu sterilizačného obalu - jeho kvalitu, celistvosť, pevnosť zvaru, 
sfarbenie procesových indikátorov na obale, čitateľnosť popisu, 

 sestra po vyhovujúcom výsledku výstupnej kontroly triedi vysterilizovaný materiál podľa 
objednávky, 

 sanitár ukladá vysterilizovaný materiál do transportných vozíkov a obalov, ktorý je takto možné 
expedovať na OAIM alebo pre anestézu na operačné sály. 
 

P19 Sestra vydá vysterilizovaný materiál  zodpovednému zamestnancovi nemocnice proti podpisu. 

 

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU 

V1 Výsledok chemických testov je negatívny 
 

V2 Anesteziologický set je riadne označený a obsahuje presne určené zloženie podľa Zoznamu 
anesteziologických setov. 

V3 Pacient, u ktorého bol anesteziologický set použitý nemá žiadne komplikácie. 
 

V4 Riziko vzniku nozokomiálnej nákazy je minimalizované. 
 

V5 Celý proces sterilizácie je riadne zdokumentovaný. 
 

V6 Materiál je preukázateľne sterilný. 
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Ošetrovateľský audit: 
 

Vyhodnotenie splnenia štandardu                               

 Príprava anesteziologických setov parnou sterilizáciou 

Zdravotnícke zariadenie:  

Audítori : 
 

 

Dátum :  

Metódy :  Pozorovanie sestry počas výkonu;   
 otázka pre sestru; 
 kontrola prostredia; 
 kontrola pomôcok; 
 kontrola dokumentácie 

 

ŠT
R

U
K

TÚ
R

A
 

Kód Kontrolné kritériá Metóda hodnotenia Áno Nie  

Š1 
Je za výkon sterilizácie zodpovedná sestra? 
Má sestra požadované vzdelanie? Otázka pre sestru 1b 0b 

Š2 

 
Má oddelenie zabezpečené požadované 
priestory? 

 
Kontrola prostredia 

 
1b 

 
 

 
0b 

 
 

Š3 
Boli zabezpečené OOPP, pomôcky a prístroje 
v požadovanom množstve a kvalite? 

Kontrola pomôcok 1b 0b 

Š4 
Je na požadovaných miestach dostupná 
dokumentácia? 
 

Kontrola 
dokumentácie 

1b 0b 

 

P
R

O
C

ES
  

Kód Kontrolné kritériá Metóda hodnotenia Áno Nie  

P1-2 

 
Skontrolovala sestra zloženie anesteziologického 
setu? 
Napísala sestra dátum a poradové číslo na 
príjemku a odovzdala ju do setovne? 
 

Pozorovanie pri 
práci 

 
Kontrola 

dokumentácie 
 

2b 0b 

P3 Odviezol sanitár pomôcky do umyvárne? 
Pozorovanie pri 

práci 
1b 0b 

P4-5 
Určila sestra spôsob mechanickej očisty a spôsob 
dezinfekcie? 

Otázka pre sestru 2b 0b 

P6 

 
Vykonal sanitár  hrubú mechanickú očistu? 
Opláchol očistené pomôcky prúdom tečúcej 
vody? 

Pozorovanie pri 
práci 

1b 0b 
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P7 

 
Vykonala sestra dôkladná vizuálnu kontrolu 
kvality umytia a technický stav inštrumentov? 
Dala sestra prípadný návrh na vyradenie? 
 

Pozorovanie pri 
práci 

1b 0b 

P8 

 
Vydezinfikoval  sanitár  pracovné plochy, 
prepravné vozíky a nádoby? 

Pozorovanie pri 
práci 

1b 0b 

P9-10 

 
Zložila sestra jednotlivé sety podľa Zoznamu 
anesteziologických setov? 
Zabalila sestra anesteziologický set do 
sterilizačného obalu a označila? 
 

Kontrola 
dokumentácie 

2b 0b 

P11 

 
Uložil sanitár  pripravené balíky na transportný 
vozík dohodnutým spôsobom? 

Pozorovanie pri 
práci 

1b 0b 

P12 
Vložila sestra   šaržový indikátor na najťažšie 
prístupne miesto? 

Pozorovanie pri 
práci 

1b 0b 

P13-14 

 
Naložila sestra s pomocou  sanitára  pripravené 
pomôcky do komory sterilizátora? 
Skontrolovala sestra správnosť rozloženia 
zdravotníckych pomôcok? 
 

Otázka pre sestru 2b 0b 

P15-17 

 
Zvolila sestra na sterilizáciu správny program ? 
Zaznamenala sestra potrebné údaje do 
evidenčnej knihy sterilizátora? 
Vyhodnotila a nalepila sestra vyhodnotený 
šaržový indikátor do evidenčnej knihy? 
 

Kontrola 
dokumentácie 

 
Kontrola sestry pri 

práci 

3b 0b 

P18 

 
Vybrala sestra/sanitár  sterilné pomôcky 
z komory? 
Ponechali sterilné pomôcky na vozíku až do 
vychladnutia? 
Skontrolovala sestra kvalitu sáčkov, balíkov 
a sfarbenia indikátorov? 
Roztriedila sestra vyhovujúci sterilné pomôcky 
podľa objednávok? 
Zabalil sanitár sterilné pomôcky do transportných 
obalov? 
 

Pozorovanie pri 
práci 

 
Otázka pre sestru 

5b 0b 
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P19 
 
Vydala sestra sterilné pomôcky proti podpisu? 

Kontrola 
dokumentácie 

1b 0b 

 

V
Ý

SL
ED

O
K

 

Kód Kontrolné kritériá Metóda hodnotenia Áno Nie  

V1 Je výsledok chemických testov negatívny? 
Kontrola chemických 

testov a 
dokumentácie 

1b 0b 

V2 
Je anesteziologický set riadne označený a zložený 
podľa Zoznamu anesteziologických setov? 

Otázka pre sestru 
Kontrola setu 

1b 0b 

V3 
Je pacient po použití anesteziologického setu bez 
komplikácií? 

Otázka pre 
ošetrujúci personál 

1b 
 

0b 
 

V4 
Je riziko vzniku nozokomiálnych nákaz 
minimalizované? 

Otázka pre sestru 1b 0b 

V5 
 
Je celý proces sterilizácie zdokumentovaný? 

Kontrola 
dokumentácie 

1b 0b 

V6  Sú zdravotnícke pomôcky preukázateľne sterilné? Kontrola sterility 1b 0b 

 

Celkový počet dosiahnutých bodov................./...........-------% 

 

Štandard je splnený pri dosiahnutí počtu   29 bodov (100%) 

Štandard je splnený čiastočne pri dosiahnutí počtu  28-24 bodov (99% - 81%) 

Štandard je nesplnený pri dosiahnutí počtu   23 bodov (80% a menej) 

 

Meno a priezvisko vedúceho audítora: 

 

 

Dátum: 

 

 

Podpis: 
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Charakteristika štandardu: 
 

Procesuálny štandard výkonu 

Cieľ: 
 

 Zabezpečiť kvalitnú očistu a dezinfekciu anesteziologického 
príslušenstva 

 Pripraviť sterilnú zdravotnícku pomôcku v súlade so zásadami 
SVP 

 Preukázať bezpečnosť sterility 
 Uvoľniť vysterilizovaný materiál do obehu 

Skupina starostlivosti: 
 

 Zdravotnícke pomôcky určené na anesteziologickú starostlivosť 

 Pacienti s indikáciou anesteziologickej liečby 

Dátum kontroly: (najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne) 

 

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY 

Š1 Pracovníci:  Vedúca sestra – organizuje, vedie a kontroluje prácu sestier a sanitárov, 
vzdelanie PŠŠ, II. st. VŠ 

 sestra – vykonáva a zodpovedá za správne zvolené a vykonané pracovné 
postupy, vzdelanie USO, VOV, PŠŠ, certifiikované činnosti 

 sanitár – vykonáva pomocné práce, vzdelanie USV,  

Š2 Prostredie: oddelenie centrálnej sterilizácie, miestnosť príjmu, umyváreň, setovacia 
miestnosť, sklad sterilného materiálu, výdaj sterilného materiálu 

Š3 Pomôcky :  prístroje  – parné sterilizátory 
 čistiace pomôcky - rôzne kefky, hubky, žinky, handry 
 čistiace a dezinfekčné prípravky (abrazívne prostriedky, detergentné 

prípravky, dezinfekčné prípravky) 
 OOPP – nečistá časť: košeľa, gumená zástera, tvárová maska a čiapka, 

rukavice, ochranné okuliare, – čistá časť: košeľa, čiapka, režimová obuv, 
sterilný plášť 

 chemické indikátory  
 obalový materiál – jednorazový lukasterikový, kombinovaný – 

papier/fólia, lepiaca páska 

Š4 Dokumentácia : Objednávkový formulár,  kontrolný list prístroja, denníky opráv a údržby 
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KRITÉRIÁ PROCESU 

P1 Sestra pri príjme skontroluje stav a počet anesteziologického príslušenstva . 

 

P2 Sestra odsúhlasí objednávku materiálu. 

 

P3 Sanitár odvezie anesteziologické príslušenstvo do umyvárne na následné spracovanie. 

 

P4 Sestra určí podľa potreby spôsob mechanickej očisty a zvolí spôsob dezinfekcie a dezinfekčný prípravok 
podľa druhu materiálu. 

 

P5 Sanitár vykoná podľa určenia  mechanickú očistu stanoveným abrazívnym a čistiacim prípravkom, na 
záver vykoná oplach pod tečúcou vodou. 

 

P7 Sanitár po skončení procesu vykoná dezinfekciu pracovných plôch, použitých transportných vozíkov 
a prepravných nádob. 

  

P8 Sestra vizuálne skontroluje kvalitu umytia, funkčnosť a technický stav anesteziologického príslušenstva. 
Podľa výsledku pokračuje v následnej predsterilizačnej príprave alebo vráti pomôcky na opakované 
čistenie, opravu či vyradenie. 

P9 Sestra/sanitár pripravené anesteziologické pomôcky a predmety zabalia do príslušného sterilizačného 
obalu – do kombinovaného obalu papier/fólia alebo do lukasterikových vreciek a zatavia. Zabalené 
pomôcky označia názvom predmetu, dátumom sterilizácie a exspirácie, značkou oddelenia, príp. číslom 
sterilizátora a poradovým číslom sterilizačného cyklu. 

P10 Sanitár opatrne ukladá pripravené anesteziologické príslušenstvo  na transportný vozík. 

 

P11 Sestra vloží medzi pripravený materiál šaržový indikátor na najťažšie dostupné miesto. 

 

P12 Sestra v spolupráci so sanitárom naloží do sterilizačnej komory materiál pripravený na vozíku za 
podmienky, že denný zahrievací a B – D test sterilizátora boli bez závady. 

P13 Sestra zodpovedá za správnosť rozloženia sterilizovaného materiálu ( rovnomernosť, homogénnosť 
materiálu, zvislé ukladanie balíkov, materiál sa nesmie dotýkať steny sterilizačnej komory, naplnenie 
komory musí minimálne 10% objemu komory a maximálne byť do dvoch tretín , otvory dutých 
predmetov smerujú ku stene komory). 

P14 Sestra po navezení materiálu do komory sterilizátora zatvorí komoru, zvolí program  na sterilizáciu 
parou pod tlakom pri teplote 121°C, tlaku 105 kPa na expozičnú dobu 20 minút, počas cyklu sleduje 
parametre sterilizačného procesu ( tlak, teplota, čas) na manometroch a grafe umiestnených na 
ovládacom panely. 
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P15 Sestra zapíše do sterilizačného denníka: poradové číslo cyklu, číslo cyklu daného dňa, zvolený program, 
čas zapnutia a čas ukončenia sterilizácie, tlak pary v komore počas expozície, druh a množstvo 
sterilizovaného materiálu, prípadnú poruchu.  

P16 Sestra po skončení sterilizačného cyklu a uvoľnení náplne komory vyhodnotí a nalepí šaržový indikátor 
do sterilizačného denníka. 

P17 Sestra/sanitár vyberá z komory sterilizátora vysterilizovaný materiál. 

 

P18 Sestra/sanitár môžu manipulovať s vysterilizovaným materiálom až po jeho vychladnutí a následne 
pripravovať na expedíciu. 

P19 Sestra vykoná výstupnú kontrolu sterilizačného obalu - jeho kvalitu, celistvosť, pevnosť zvaru, sfarbenie 
procesových indikátorov na obale, čitateľnosť popisu. 

P20 Sestra po vyhovujúcom výsledku výstupnej kontroly triedi vysterilizovaný materiál podľa objednávky. 

 

P21 Sanitár ukladá vysterilizovaný materiál do transportných vozíkov a obalov, ktorý je takto možné 
expedovať na OAIM alebo pre anestézu na operačné sály. 

P22 Sestra vydá vysterilizovaný materiál zodpovednému zamestnancovi nemocnice proti podpisu.  

 

 

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU 

V1 Výsledok chemických testov je negatívny 

 

V2 Anesteziologické pomôcky a predmety sú riadne označené. 

 

V3 Pacient, u ktorého bola anesteziologická pomôcka použitá nemá žiadne komplikácie. 

 

V4 Riziko vzniku nozokomiálnej nákazy je minimalizované. 

 

V5 Celý proces sterilizácie je riadne zdokumentovaný. 

 

V6 Materiál je preukázateľne sterilný. 
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Ošetrovateľský audit: 
 

Vyhodnotenie splnenia štandardu – Príprava anesteziologického 

príslušenstva parnou sterilizáciou. 

Zdravotnícke zariadenie:  

Audítori : 
 

 

Dátum :  

Metódy :  Pozorovanie sestry počas výkonu;   
 otázka pre sestru; 
 kontrola prostredia; 
 kontrola pomôcok; 
 kontrola dokumentácie 

 

ŠT
R

U
K

TÚ
R

A
 

Kód Kontrolné kritériá Metóda hodnotenia Áno Nie  

Š1 
Je za výkon sterilizácie zodpovedná sestra? 
Má sestra požadované vzdelanie? Otázka pre sestru 1b 0b 

Š2 

 
Má oddelenie zabezpečené požadované 
priestory? 

 
Kontrola prostredia 

 
1b 

 
 

 
0b 

 
 

Š3 
Boli zabezpečené OOPP, pomôcky a prístroje 
v požadovanom množstve a kvalite? 

Kontrola pomôcok 1b 0b 

Š4 
Je na požadovaných miestach dostupná 
dokumentácia? 
 

Kontrola 
dokumentácie 

1b 0b 

 

P
R

O
C

ES
  

Kód Kontrolné kritériá Metóda hodnotenia Áno Nie  

P1-2 

 
Skontrolovala sestra počet a stav prijatých 
zdravotníckych pomôcok? 
Odsúhlasila objednávku na sterilizáciu materiálu? 

Kontrola 
dokumentácie 

 
 

2b 0b 

P3 Odviezol sanitár pomôcky do umyvárne? 
Pozorovanie pri 

práci 
1b 0b 

P4-5 
Určila sestra spôsob mechanickej očisty a spôsob 
dezinfekcie? 

Otázka pre sestru 2b 0b 

P6 
Vykonal sanitár hrubú mechanickú očistu? 
Opláchol očistené predmety prúdom tečúcej 
vody? 

Pozorovanie pri 
práci 

1b 0b 
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P7 
Vydezinfikoval sanitár pracovné plochy, 
prepravné vozíky a nádoby? 

Pozorovanie pri 
práci 

1b 0b 

P8 

Vykonala sestra dôkladnú vizuálnu kontrolu 
kvality umytia a technický stav inštrumentov? 
Dala sestra prípadný návrh na vyradenie? 
Ošetrila sestra inštrumenty medicínskym olejom? 

Pozorovanie pri 
práci 

 
Otázka pre sestru 

1b 0b 

P9 
Zabalili sestra/sanitár jednotlivé pomôcky do 
zodpovedajúceho obalu a označili príslušnými 
údajmi? 

Kontrola 
dokumentácie 

 
Pozorovanie pri 

práci 

1b 0b 

P10 
Uložil sanitár pripravené pomôcky na transportný 
vozík ? 

Pozorovanie pri 
práci 

1b 0b 

P11 
Vložila sestra   šaržový indikátor na najťažšie 
dostupné miesto? 

Pozorovanie pri 
práci 

1b 0b 

P12-13 

Naložila sestra s pomocou sanitára pripravený 
materiál do komory sterilizátora ? 
Skontrolovala sestra správnosť rozloženia 
zdravotníckych pomôcok? 

Pozorovanie pri 
práci 

 
Otázka pre sestru 

2b 0b 

P14-16 

Zvolila sestra na sterilizáciu správny program  
a sledovala jeho priebeh? 
Zaznamenala sestra potrebné údaje do 
evidenčnej knihy sterilizátora? 
Vyhodnotila a nalepila sestra vyhodnotený 
šaržový indikátor do evidenčnej knihy? 
 

Kontrola 
dokumentácie 

 
Kontrola sestry pri 

práci 

3b 0b 

P17-21 

 
Vybrala sestra/sanitár sterilné pomôcky 
z komory? 
Ponechali sterilné pomôcky na vozíku až do 
vychladnutia? 
Skontrolovala sestra kvalitu sáčkov, balíkov 
a sfarbenia indikátorov? 
Roztriedila sestra vyhovujúci sterilné pomôcky 
podľa objednávok? 
Zabalil sanitár sterilné pomôcky do transportných 
obalov? 
 

Pozorovanie pri 
práci 

 
Otázka pre sestru 

5b 0b 

P22 

 
Vydala sestra sterilné pomôcky proti podpisu? 
 

Kontrola 
dokumentácie 

1b 0b 
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V
Ý

SL
ED

O
K

 

Kód Kontrolné kritériá Metóda hodnotenia Áno Nie  

V1-2 
Je výsledok chemických testov negatívny? 
Sú zdravotnícke pomôcky preukázateľne sterilné? 

 
Kontrola chemických 
testov a 
dokumentácie 

2b 0b 

V3 
Je pacient po použití sterilnej zdravotníckej 
pomôcky bez komplikácií? 

Otázka pre 
ošetrujúci personál 

1b 0b 

V4 Je riziko vzniku NN minimalizované? 
 
Otázka pre sestru 

1b 0b 

V5  Je celý proces sterilizácie zdokumentovaný? 
Kontrola 
dokumentácie 

1b 0b 

 

 

Celkový počet dosiahnutých bodov................/.........................-% 

 

Štandard je splnený pri dosiahnutí počtu   31 bodov (100%) 

Štandard je splnený čiastočne pri dosiahnutí počtu  30-23 bodov (99% - 81%) 

Štandard je nesplnený pri dosiahnutí počtu   22 bodov (80% a menej) 

 

 

Meno a priezvisko vedúceho audítora: 

 

 

Dátum: 

 

 

Podpis: 
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Charakteristika štandardu: 
 

Procesuálny štandard výkonu 

Cieľ: 
 

 Zabezpečiť príjem, kvalitnú predsterilizačnú prípravu a 
sterilizáciu  termolabilných zdravotníckych pomôcok v súlade so 
zásadami  správnej výrobnej praxe. 

 

 Chrániť pacienta, ošetrujúci personál a pracovné prostredie 
pred nozokomiálnou infekciou. 

Skupina starostlivosti: 
 

 Termolabilné zdravotnícke pomôcky určené na chemickú 
sterilizáciu formaldehydom. 

 Pacienti u  ktorých je indikovaná chirurgická liečba, invazívna 
liečba a ošetrovateľská starostlivosť.  

 . 

Dátum kontroly: (najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne) 

 

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY 

Š1 Pracovníci:  vedúca sestra –  organizuje, vedie a kontroluje prácu sestier a sanitárov, 
vzdelanie VOV, PŠŠ, II.st.VŠ 

 sestra – vykonáva a zodpovedá za správne zvolené a vykonané pracovné 
postupy, vzdelanie USO, VOV, PŠŠ, certifiikované činnosti 

 sanitár– vykonáva pomocné práce, vzdelanie USV,  
 

Š2 Prostredie: Oddelenie centrálnej sterilizácie: miestnosť na príjem kontaminovaných  
zdravotníckych pomôcok, miestnosť na dezinfekciu a mechanickú očistu 
zdravotníckych pomôcok, setovacia  miestnosť, sterilizačná miestnosť, miestnosť 
pre manipuláciu so sterilnou zdravotníckou pomôckou, výdaj sterilných 
zdravotníckych pomôcok. 

Š3 Pomôcky :  Transportný obal, veľký a malý pojazdný vozík, ultrazvuková čistička, 
umývací a dezinfekčný automat, sitá na inštrumenty, sušička, tlaková 
vodná a vzduchová pištoľ, obalový materiál (kombinovaný obal), 
chemické indikátory, zváračka sterilizačných obalov,  formaldehydový 
sterilizátor, navážací vozík. 

 Na čistenie a dezinfekciu: jemné kefky, hubky, handričky, čistiace 
prostriedky, 

 dezinfekčné prípravky a ich roztoky s vírucídnym účinkom. 

 Čisté OOPP, v miestnosti na manipuláciu so sterilnou zdravotníckou 
pomôckou – sterilný zelený plášť. 
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Š4 Dokumentácia : Formulár – žiadanka /objednávka na sterilizáciu zdravotníckych pomôcok, 
sterilizačný denník, evidencia predsterilizačnej prípravy, servisný zošit prístrojovej 
techniky. 

   
                   KRITÉRIÁ PROCESU 

 

P1 Sestra a sanitár preberá  v prijímacej miestnosti oddelenia centrálnej sterilizácie termolabilné 
zdravotnícke pomôcky , ktoré sú na oddelenie dopravené v transportných obaloch.  Ak je oddelenie 
centrálnej sterilizácie a  chirurgické sály riešené pavilónovým typom, sanitár dopraví zdravotnícke 
pomôcky v transportných obaloch suchou cestou – po preddezinfekcii, ktorú vykoná sanitárka na 
jednotlivých oddeleniach. Ak sú oddelenia v nemocnici v monobloku, zdravotnícke pomôcky sú odosielané 
na oddelenie centrálnej sterilizácie vyhradeným výťahom mokrou cestou   v dezinfekčnom roztoku. 
  

P2 Sestra pri príjme kontroluje stav a  počet termolabilných zdravotníckych pomôcok v súlade so žiadankou/ 
objednávkou z jednotlivých oddelení a ambulancií, ktorý potvrdí podpisom.  
 

P3 Sestra  určí spôsob mechanickej očisty pre jednotlivé termolabilné zdravotnícke pomôcky. 
 

P4 Sestra zvolí spôsob dezinfekcie v umývacom a dezinfekčnom automate, prípadne v ultrazvukovej čističke 
podľa  tvaru a zloženia zdravotníckej pomôcky termolabilnej.   
 

P5 Sanitár pripraví dezinfekčný roztok podľa návodu výrobcu, označí dátum a názov dezinfekčného prípravku. 
 

P6 Sanitár vykoná podľa určenia mechanickú očistu, stanoveným čistiacim a detergentným prípravkom, na 
záver očisty opláchne zdravotnícku pomôcku pod tečúcou vodou. 
 

P7 Sestra / zdravotnícky asistent / sanitár uloží zdravotnícke pomôcky na sitá označené číslom oddelenia 
(predchádza zámene zdravotníckych pomôcok termolabilných), ukladá ich otvorené, najviac v dvoch 
vrstvách.  
 

P8 Sestra určí a sleduje expozičný čas čistenia zdravotníckych pomôcok v ultrazvukovej čističke..  
 

P9 Sanitár po ukončení procesu umývania zdravotníckych pomôcok v ultrazvukovej čističke pomôcky 
dôkladne opláchne pod tečúcou vodou, dbá na dôsledný preplach všetkých dutých častí zdravotníckych 
pomôcok. 
 

P10 Sanitár uloží vyčistené zdravotnícke pomôcky na sitá do horúco vzdušného sterilizátora na sušenie pri 
teplote 60C, doba sušenia – podľa potreby. Vysušené zdravotnícke pomôcky ukladá na setovací stôl. 
 

P11 Sanitárka po ukončení predsterilizačnej prípravy vykoná dezinfekciu pracovných plôch, použitých 
transportných obalov a transportných vozíkov. 
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P12 Sestra vizuálne kontroluje kvalitu umytia, funkčnosť a technický stav zdravotníckych pomôcok 
termolabilných.  Podľa výsledku vykonanej kontroly sestra pokračuje v následnej predsterilizačnej 
príprave, alebo vráti pomôcky na opakované čistenie, opravu alebo vyradenie. 
 

P13 Sestra / zdravotnícky asistent / sanitár pripravené pomôcky balí do kombinovaného obalu primeranej 
veľkosti. Okraje obalu zataví na zváračke sterilizačných obalov. 
  

P14 Sestra / zdravotnícky asistent / sanitár vyznačí na každom sterilizačnom obale so zdravotníckou pomôckou 
dátum sterilizácie, dátum exspirácie, názov objednávateľa. 
 

P15 Sestra ukladá zabalené zdravotnícke pomôcky na navážací vozík spolu so šaržovým indikátorom v počte 1 
šaržový indikátor na 1 sterilizačnú jednotku. 
 

P16 Sestra zodpovedá za správne uloženie zdravotníckych pomôcok termolabilných na navážacom vozíku v  
sterilizačnej komore: zvislé a voľné uloženie jednotlivých kusov zdravotníckych pomôcok, otvory dutých 
pomôcok nasmeruje ku stene sterilizátora. 

P17 Sestra po navezení navažacieho vozíka do sterilizačnej komory navolí požadovaný sterilizačný program, 
monitoruje  parametre sterilizačného procesu na ovládacom paneli a úbytok formaldehydu v zásobnej 
nádobe.    

P18 Sestra po ukončení sterilizačného cyklu otvorí dvere sterilizátora a nechá zdravotnícke pomôcky v 
navážacom vozíku voľne odvetrať.  
   

P19 Sestra vyhodnotí šaržové indikátory, ktoré spolu s protokolom o priebehu sterilizačného cyklu (číslo šarže, 
tlak, teplotu a čas sterilizácie) nalepí do sterilizačného denníka .  
 

P20 Sestra po odvetraní zdravotníckych pomôcok spolu so sanitárkou/ zdravotníckym asistentom vykonáva 
výstupnú kontrolu  v miestnosti na manipuláciu so sterilnou zdravotníckou pomôckou. Kontroluje 
neporušenosť obalu, celistvosť a pevnosť zvaru, farebnú zmenu procesového indikátora na každom 
sterilizačnom obale, čitateľnosť dátumu sterilizácie a exspirácie.  
 

P21 Sestra  spolu so sanitárkou/ zdravotníckym asistentom po vyhovujúcom výsledku výstupnej kontroly 
triedia zdravotnícke pomôcky termolabilné  podľa objednávky / žiadanky objednávateľa. 
 

P22 Sanitár ukladá sterilné zdravotnícke pomôcky termolabilné do transportných obalov, ktoré je možné 
expedovať objednávateľovi.   
 

P23 Sanitár vydá transportný obal poverenému zamestnancovi nemocnice, ktorý je zodpovedný za rozvoz 
zdravotníckych pomôcok uložených v transportných obaloch.  
 

P24 Sanitár vydáva transportný obal oproti podpisu na protokole. 
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KRITÉRIÁ VÝSLEDKU 

V1 Jednotlivé kroky ošetrovateľského postupu predsterilizačnej prípravy a sterilizácie zdravotníckej pomôcky 
termolabilnej sú kontrolované a zdokumentované. 
 

V2 Sterilná zdravotnícka pomôcka termolabilná je zabezpečená v systéme kvality a zodpovedá podmienkam 
správnej výrobnej praxe. 
 

V3 Riziko vzniku nozokomiálnej nákazy je minimalizované. 
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Ošetrovateľský audit: 
 

Vyhodnotenie splnenia štandardu –  
Predsterilizačná príprava a sterilizácia termolabilných pomôcok 
formaldehydovou sterilizáciou 

Zdravotnícke zariadenie:  

Audítori : 
 

 

Dátum :  

Metódy :  Pozorovanie sestry počas výkonu;   
 otázka pre sestru; 
 kontrola prostredia; 
 kontrola pomôcok; 
 kontrola dokumentácie 

 

 

ŠT
R

U
K

TÚ
R

A
 

Kód Kontrolné kritériá Metóda hodnotenia Áno Nie  

Š1 
Je za výkon sterilizácie zodpovedná sestra? 
Má sestra požadované vzdelanie? Otázka pre sestru 1b 0b 

Š2 

 
Má oddelenie zabezpečené požadované 
priestory? 

 
Kontrola prostredia 

 
1b 

 
 

 
0b 

 
 

Š3 
Boli zabezpečené OOPP, pomôcky a prístroje 
v požadovanom množstve a kvalite? 

Kontrola pomôcok 1b 0b 

Š4 
Je na požadovaných miestach dostupná 
dokumentácia? 
 

Kontrola 
dokumentácie 

1b 0b 

 

P
R

O
C

ES
  

Kód Kontrolné kritériá Metóda hodnotenia Áno Nie  

P1 

 
Sú termolabilné zdravotnícke pomôcky  doručené 
na OCS v transportnom obale ? 

 

Kontrola pomôcok 1b 0b 

P2 

 
Kontroluje sestra pri prijme stav a počet ZP 
termolabilných a ich počet potvrdí podpisom na 
žiadanke/ objednávke ? 

 

Kontrola 
dokumentácie 

1b 0b 
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P3 
 
Určila sestra spôsob mechanickej očisty 
termolabilnej zdravotníckej pomôcky ? 

Otázka pre sestru 1b 0b 

P4 
 
Zvolila sestra spôsob dezinfekcie podľa tvaru 
a zloženia termolabilnej zdravotníckej pomôcky ? 

Pozorovanie sestry 
počas výkonu 

1b 0b 

P5 
 
Pripravil a označil sanitár dezinfekčný roztok 
podľa návodu a odporúčania výrobcu ? 

Otázka pre sestru 1b 0b 

P6 

 
Vykonal sanitár podľa určenia sestrou 
mechanickú očistu termolabilných zdravotníckych 
pomôcok ? 

Otázka pre sestru 1b 0b 

P7 

 
Ukladá sestra / zdravotnícky asistent/ sanitár 
termolabilné ZP na sitá označené číslom 
oddelenia, aby sa predišlo zámene ZP ? 

Pozorovanie počas 
výkonu 

1b 0b 

P8 
 
Sleduje sestra určený expozičný čas čistenia ZP 
v ultrazvukovej čističke? 

Otázka pre sestru 1b 0b 

P9 

 
Vykonal sanitár po ukončení čistenia 
v ultrazvukovej čističke preplach všetkých dutých 
častí ZP? 

Pozorovanie počas 
výkonu 

1b 0b 

P10 
 
Vykonal sanitár sušenie termolabilných ZP 
v sušičke pri teplote 60 °C? 

Pozorovanie počas 
výkonu 

1b 0b 

P11 

 
Vykonal sanitár po ukončení predsterilizačnej 
prípravy dezinfekciu všetkých pracovných plôch, 
transportných obalov  a transportných vozíkov ? 

Pozorovanie počas 
výkonu 

1b 0b 

P12 

 
Kontrolovala sestra kvalitu umytia, funkčnosť 
a technický stav termolabilných ZP ? 
Vrátila sestra termolabilnú ZP na dočistenie pri 
zistení nedostatočného umytia ? 

Otázka na sestru 1b 0b 

P13 
Zabalila sestra / zdravotnícky asistent/ sanitár   
termolabilnú ZP do predpísaného sterilizačného 
obalu ? 

Otázka na sestru 1b 0b 
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P14 

 
Označila sestra / zdravotnícky asistent / sanitár 
každý sterilizačný obal so ZP dátumom 
sterilizácie, exspirácie a názvom objednávateľa ?  

Pozorovanie počas 
výkonu 

1b 0b 

P15 
 
Vložila sestra spolu so zabalenou termolabilnou 
ZP do sterilizačnej komory aj šaržový indikátor ? 

Pozorovanie počas 
výkonu 

1b 0b 

P16 

 
Uložila sestra termolabilné ZP do sterilizačnej 
komory zvisle a voľne v navážacom vozíku 
sterilizátora ? 

Pozorovanie počas 
výkonu 

1b 0b 

P17 
 
Monitoruje sestra priebeh sterilizačného cyklu 
a úbytok formaldehydu v zásobnej nádobe ? 

Otázka pre sestru 1b 0b 

P18 

 
Vyhodnotila sestra šaržový indikátor po ukončení 
sterilizačného cyklu a nalepila ho do 
sterilizačného denníka? 
 

Pozorovanie počas 
výkonu 

1b 0b 

P19 

 
Nechala sestra termolabilné ZP odvetrať 
v navážacom vozíku po ukončení sterilizačného 
cyklu ? 
 

Pozorovanie počas 
výkonu 

1b 0b 

P20 

 
Vykonala sestra / zdravotnícky asistent/ sanitár 
výstupnú kontrolu sterilnej ZP  v miestnosti 
určenej na manipuláciu so sterilnou ZP ? 

Otázka pre sestru 1b 0b 

P21 

 
Kontrolovala sestra / zdravotnícky asistent/ 
sanitárka súlad fyzického stavu  termolabilnej ZP 
so žiadankou / objednávkou ? 

Otázka pre sestru 1b 0b 

P22 

 
Uložil sanitár sterilné ZP do transportného obalu 
určeného na expedíciu objednávateľovi? 
 

Pozorovanie počas 
výkonu 

1b 0b 

P23 
 
Vydal sanitár transportný obal poverenému 
pracovníkovi zodpovednému za rozvoz ZP ? 

Pozorovanie počas 
výkonu 

1b 0b 
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P24 

 
Vydal sanitár transportný obal z OCS oproti 
podpisu  ? 
 

Kontrola 
dokumentácie 

1b 0b 

 

     

V
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SL
ED

O
K

 

Kód Kontrolné kritériá Metóda hodnotenia Áno Nie  

V1 

 
Sú dodržané jednotlivé kroky ošetrovateľského 
postupu predsterilizačnej prípravy a sterilizácie 
termolabilnej ZP ? 
 

Pozorovanie sestry / 
zdravotníckeho 

asistenta/ sanitára 
počas výkonu 

1b 0b 

V2  

 
Je sterilná termolabilná zdravotnícka pomôcka 
zabezpečená v systéme kvality a zodpovedá 
podmienkam správnej výrobnej praxe ? 
 

Otázka pre sestru 1b 0b 

V3 

 
Je minimalizované riziko nozokomiálnej nákazy ? 
 

Otázka pre sestru 1b 0b 

 

 

Celkový počet dosiahnutých bodov................/.............................-% 

 

Štandard je splnený pri dosiahnutí počtu   31 bodov (100%) 

Štandard je splnený čiastočne pri dosiahnutí počtu  30-26 bodov (99% - 81%) 

Štandard je nesplnený pri dosiahnutí počtu   25 bodov (80% a menej) 

 

Meno a priezvisko vedúceho audítora: 

 

 

Dátum: 

 

 

Podpis: 
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Charakteristika štandardu: 
 

Procesuálny štandard výkonu 

Cieľ: 
 

 Zabezpečiť kvalitnú očistu a dezinfekciu setu z termolabilného 
materiálu 

 Zabezpečiť presne určené zloženie setu 

 Zabezpečiť dostatočné množstvo a kvalitu chemických 
indikátorov 

 Pripraviť sterilnú zdravotnícku pomôcku v súlade so zásadami 
SVP 

 Preukázať bezpečnosť sterility 

 Uvoľniť vysterilizovaný materiál do obehu 
 

Skupina starostlivosti: 
 

 Zdravotnícke pomôcky z termolabilného materiálu vhodné na 
opakované použitie 

 Pacienti s indikáciou chirurgickej, invazívnej liečby 
a ošetrovateľskej starostlivosti 

 

Dátum kontroly: (najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne) 

 

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY 

Š1 Pracovníci:  vedúca sestra –  organizuje, vedie a kontroluje prácu sestier a sanitárov, 
vzdelanie PŠŠ, II.st. VŠ 

 sestra – vykonáva a zodpovedá za správne zvolené a vykonané pracovné 
postupy, vzdelanie USO, VOV, PŠŠ, certifikované činnosti 

 sanitár – vykonáva pomocné práce, vzdelanie USV,  
 

Š2 Prostredie: oddelenie centrálnej sterilizácie –  miestnosť príjmu, umyváreň, setovacia 
miestnosť,  
sklad sterilného materiálu, výdaj sterilného materiálu 

Š3 Pomôcky :  Transportný obal, veľký a malý pojazdný vozík, ultrazvuková čistička, 
umývací a dezinfekčný automat, sitá na inštrumenty, sušička, tlaková 
vodná a vzduchová pištoľ, obalový materiál (kombinovaný obal), 
chemické indikátory, zváračka sterilizačných obalov,  formaldehydový 
sterilizátor, navážací vozík. 

 Na čistenie a dezinfekciu: jemné kefky, hubky, handričky, čistiace 
prostriedky, 

 dezinfekčné prípravky a ich roztoky s vírucídnym účinkom. 

 Čisté OOPP, v miestnosti na manipuláciu so sterilnou zdravotníckou 
pomôckou – sterilný plášť. 

Š4 Dokumentácia : Formulár – žiadanka /objednávka na sterilizáciu zdravotníckych pomôcok, 
sterilizačný denník, evidencia predsterilizačnej prípravy, servisný zošit prístrojovej 
techniky. 
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KRITÉRIÁ PROCESU 

P1 Sestra pri príjme skontroluje stav a počet jednotlivých častí setu podľa Zoznamu setov. 
 

P2 Sestra odsúhlasí objednávku materiálu. 
 

P3 Sanitár odvezie sety do umyvárne na následné spracovanie. 
 

P4 Sestra určí podľa potreby spôsob mechanickej očisty pre jednotlivé časti setu. 
 

P5 Sestra zvolí spôsob dezinfekcie a dezinfekčný prípravok podľa druhu materiálu. 
 

P6 Sanitár vykoná podľa určenia hrubú mechanickú očistu stanoveným abrazívnym a  čistiacim  prípravkom, 
na záver vykoná oplach pod tečúcou  vodou. 

P7 Sanitár pripraví potrebný počet sít označených rovnakým kovovým číslom pre jeden set. 
 

P8 Sestra vykoná vizuálnu kontrolu jednotlivých častí setu a podľa výsledku určuje ďalší postup očisty, 
ošetrenia, prípadne vyradenia. 

P9 Sestra/sanitár  rozoberú sety a jednotlivé časti ukladajú na sitá tak, aby všetky časti a plochy boli 
prístupné dekontaminácii v UZV čističke. Jemné a ľahké časti setu prekryjú druhým sitom, aby ich 
rezonančné bubliny nevyplavili do voľného priestoru vaničky. 

P10 Sanitár po ukončení čistenia vyberie sito s pomôckami a predmetmi z vaničky a všetky dôkladne 

opláchne pod prúdom tečúcej vody. Duté predmety a hadice prepláchne pomocou tlakovej vodnej 

pištole. 

P11 Sanitár po skončení procesu vykoná dezinfekciu pracovných plôch, použitých transportných vozíkov 
a prepravných nádob. 

P12 Sanitár  v čistej časti oddelenia zarúškuje setovacie stoly, preberie sitá s rozloženými setmi z  umyvárne, 
vkladá celé sitá do sušičky na sušenie na minimálne 15 minút pri teplote 70°C a suché sety vyberá 
a rozkladá na setovací stôl podľa druhu. 

P13 Sestra vizuálne kontroluje kvalitu umytia, funkčnosť a technický stav setov. Podľa výsledku pokračuje v 

následnej predsterilizačnej príprave alebo vráti poškodené časti setu na opakované   čistenie, opravu či 

vyradenie. 

P14 Sestra skontroluje počty jednotlivých častí setu a ukladá ich dohodnutým spôsobom podľa Zoznamu  
setov. 

P15 Sestra pripravený set  zabalí do kombinovaného sterilizačného obalu primeranej veľkosti, okraje zataví 

a set označí na papierovej strane názvom, dátumom sterilizácie a expirácie, príp. číslom 

 sterilizátora a poradovým číslom sterilizačného cyklu a značkou objednávateľa. 

P16 Sanitár ukladá pripravené balíky do sterilizačných košov na navážací vozík podľa zásady, ťažšie veci sa 

ukladajú na najnižšiu úroveň. 
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P17 Sestra vloží označené šaržové indikátory á 1 kus do sterilizačných košov . 

P18 Sestra v spolupráci so sanitárom navezie do sterilizačnej komory materiál pripravený  na vozíku za 

podmienky, že ranný test tesnosti prebehol  bez závady. 

P19 Sestra zodpovedá za správnosť rozloženia sterilizovaného materiálu ( rovnomernosť, homogénnosť 

materiálu, zvislé ukladanie balíkov, materiál sa nesmie dotýkať steny sterilizačnej komory, naplnenie 

komory musí byť minimálne 10% objemu komory   a maximálne  do dvoch tretín , otvory dutých 

predmetov smerujú ku stene). 

P20 Sestra po navezení materiálu do komory sterilizátora zatvorí komoru, zvolí  program ,  na sterilizáciu 

formaldehydom pri teplote 80 príp. 65°C. 

P21 Sestra počas cyklu sleduje parametre sterilizačného procesu ( tlak, teplota, čas) na manometroch a grafe 

umiestnených na ovládacom panely a úbytok formaldehydu z fľaše. 

P22 Sestra zapíše do sterilizačného denníka: poradové číslo cyklu, číslo cyklu daného dňa, zvolený program, 

čas zapnutia a čas ukončenia sterilizácie, tlak v pary v komore počas expozície, druh a množstvo 

sterilizovaného materiálu, prípadnú poruchu.  

P23 Po skončení  sterilizačného cyklu a uvoľnení náplne komory vyhodnotí a nalepí šaržové       indikátory do 

sterilizačného denníka. 

P24 Po ukončení sterilizačného cyklu  v sklade sterilného materiálu: 

 sestra/sanitár vyberá z komory sterilizátora pomocou navážacieho vozíka vysterilizovaný 
materiál, 

 sestra ponechá vysterilizovaný materiál voľne odvetrávať cca 1 hodinu, 

 sestra/sanitár môžu manipulovať s vysterilizovaným materiálom až po jeho vychladnutí     a 
následne pripravovať na expedíciu, 

 sestra vykoná výstupnú kontrolu sterilizačného obalu - jeho kvalitu, celistvosť, pevnosť zvaru, 
sfarbenie procesových indikátorov na obale, čitateľnosť popisu, 

 sestra/sanitár po vyhovujúcom výsledku výstupnej kontroly triedia vysterilizovaný materiál 
podľa objednávok ambulancií a oddelení, 

 sanitár ukladá vysterilizovaný materiál do transportných obalov a vozíkov, ktorý je takto možné 
expedovať 
 

P25 Sestra vydá vysterilizovaný materiál  zodpovednému zamestnancovi nemocnice proti podpisu.  
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KRITÉRIÁ VÝSLEDKU 

V1 Výsledok chemických indikátorov je negatívny. 

V2 Set z termolabilného materiálu je riadne označený a obsahuje presne zloženie podľa Zoznamu 
anesteziologických setov. 

 

V3 Pacient, u ktorého bol  set použitý nemá žiadne komplikácie. 
 

V4 Riziko vzniku nozokomiálnej nákazy je minimalizované. 
 

V5 Celý proces sterilizácie je riadne zdokumentovaný. 
 

V6 Materiál je preukázateľne sterilný. 
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Ošetrovateľský audit: 
 

Vyhodnotenie splnenia štandardu –  
Príprava setov z termolabilného materiálu formaldehydovou 
sterilizáciou 

Zdravotnícke zariadenie:  

Audítori : 
 

 

Dátum :  

Metódy :  Pozorovanie sestry počas výkonu;   
 otázka pre sestru; 
 kontrola prostredia; 
 kontrola pomôcok; 
 kontrola dokumentácie 

 

 

ŠT
R

U
K

TÚ
R

A
 

Kód Kontrolné kritériá Metóda hodnotenia Áno Nie  

Š1 

 
Je za výkon sterilizácie zodpovedná sestra? 
Má sestra požadované vzdelanie? 
 

Otázka pre sestru 1b 0b 

Š2 

 
Má oddelenie zabezpečené požadované 
priestory? 
 

Kontrola prostredia 1b 0b 

Š3 

 
Boli zabezpečené všetky OOPP, pomôcky 
a prístroje v požadovanom množstve a kvalite? 
 

Kontrola pomôcok 1b 0b 

Š4 

 
Má sestra k dispozícii dokumentáciu  ? 

 
Kontrola 

 
dokumentácie 

 

 
1b 

 
 

 
0b 

 
 

 

 

P
R

O
C

ES
  Kód Kontrolné kritériá Metóda hodnotenia Áno Nie  

P1-2 

 
Skontrolovala sestra set podľa Zoznamu setov? 
Odsúhlasila sestra objednávku materiálu? 
 

Kontrola 
dokumentácie 

 
3b 0b 
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P3 Odviezol sanitár sety do umyvárne? 
Pozorovanie pri 

práci 
1b 0b 

P4-5 
 
Určila sestra spôsob mechanickej očisty a spôsob 
dezinfekcie? 

Otázka pre sestru 2b 0b 

P6-7 

 
Vykonal  sanitár hrubú mechanickú očistu? 
Opláchol očistené predmety prúdom tečúcej 
vody? 
Pripravil sitá na rozloženie inštrumentov? 
 

Pozorovanie pri 
práci 

2b 0b 

P8 
 
Vykonala sestra vizuálnu kontrolu kvality umytia? 
 

Pozorovanie pri 
práci 

1b 0b 

P9-10 

 
Rozložila sestra/sanitár časti setu na sitá 
a spustila čistenie v UZV čističke? 
Vybral sanitár po ukončení čistenia časti setu 
z UZV vaničky a opláchol ich dôkladne? 

Pozorovanie pri 
práci 

2b 0b 

P11 
 
Vykonal sanitár po ukončení čistenia dezinfekciu 
pracovných plôch a transportných pomôcok?  

Pozorovanie pri 
práci 

1b 0b 

P12 

 
Zarúškoval sanitár v  setovacej miestnosti 
pracovné stoly? 
Dal sanitár usušiť umyté sety do sušičky na 
primerane dlhý čas? 
Rozložil sanitár suché sety na setovací stôl? 

Pozorovanie pri 
práci 

1b 0b 

P13-14 

Vykonala sestra dôkladnú vizuálnu kontrolu 
kvality umytia a technický stav častí setu? 
Zložila sestra sety podľa Zoznamu  setov? 
 

Pozorovanie pri 
práci 

 
Otázka pre sestru 

2b 0b 

P15 
Zabalila sestra set do sterilizačného obalu 
a náležite ho označila? 

Pozorovanie pri 
práci 

1b 0b 

P16-17 

Uložil sanitár pripravené sety na navážací vozík 
dohodnutým spôsobom? 
Vložila sestra do sterilizačných košov chemický 
indikátor? 
 

Pozorovanie pri 
práci 

2b 0b 

P18-19 
Naviezli sestra s pomocou sanitára pripravené 
sety do komory sterilizátora pomocou 

Pozorovanie pri 
práci 

2b 0b 
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navážacieho vozíka? 
Skontrolovala sestra správnosť rozloženia setov? 
 

 
Otázka pre sestru 

P20-23 

Zvolila sestra na sterilizáciu správny program 
a sleduje jeho priebeh? 
Sledovala sestra priebeh a parametre sterilizácie? 
Zaznamenala sestra potrebné údaje do 
evidenčnej knihy sterilizátora? 
Vyhodnotila a nalepila sestra vyhodnotené 
chemické indikátory do evidenčnej knihy? 
 

Kontrola 
dokumentácie 

 
Pozorovanie pri 

práci 

4b 0b 

P24 

Vybrala sestra/sanitár sterilné sety z komory? 
Ponechali sterilné sety na vozíku až do 
vychladnutia? 
Skontrolovala sestra kvalitu sterilizačných obalov 
a  sfarbenia indikátorov? 
Roztriedila sestra vyhovujúce sterilné sety podľa 
objednávok? 
Zabalil sanitár sterilné sety 
do transportných obalov? 
 

 
 
 

Pozorovanie pri 
práci 

 
Otázka pre sestru 

1b 0b 

P25 

 
Vydala sestra sterilné sety proti podpisu ? 
 

Kontrola 
dokumentácie 

1b 0b 

 

 

V
Ý

SL
ED

O
K

 

Kód Kontrolné kritériá Metóda hodnotenia Áno Nie  

V1 Je výsledok chemických testov negatívny? 
Kontrola chemických 

testov 
1b 0b 

V2  
Je set z termolabilného materiálu dôkladne 
spracovaný a zložený podľa Zoznamu  setov? 

Kontrola setu 
Otázka pre 

ošetrujúci personál 
1b 0b 

V3 
Je pacient po použití sterilného  setu bez 
komplikácií?  

Otázka pre sestru 1b 0b 

V4 
Je riziko vzniku NN minimalizované? 
 

Otázka pre sestru 1b 0b 

V5 Je celý proces sterilizácie zdokumentovaný? 
Kontrola 

dokumentácie 
1b 0b 



 
 
 
 

Svet zdravia, a.s.  
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01  Bratislava 
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice 

Audit ošetrovateľského štandardu Revízia č.: 1 

Ošetrovateľský štandard č.19 Platné od: 01.11.2014 

Príprava setov z termolabilného 

materiálu formaldehydovou 

sterilizáciou Strana 4 z 4 

 
 

UPOZORNENIE: 
 (1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade 

s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.  
(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií 

a porušenie povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny. 

 

 

V6 
Je set z termolabilného materiálu preukázateľne 
sterilný? 

Kontrola chemických 
testov 

a dokumentácie 
1b 0b 

 

Celkový počet dosiahnutých bodov................../............................% 

  

Štandard je splnený pri dosiahnutí počtu   35 bodov (100%) 

Štandard je splnený čiastočne pri dosiahnutí počtu  34-27 bodov (99% - 81%) 

Štandard je nesplnený pri dosiahnutí počtu   26 bodov (80% a menej) 

 

 

Meno a priezvisko vedúceho audítora: 

 

 

Dátum: 

 

 

Podpis: 
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Charakteristika štandardu: 
 

Procesuálny štandard výkonu 

Cieľ: 
 

 

 Zabezpečiť bezpečnosť a ochranu pri práci 

 Zabezpečiť média potrebné k sterilizácii 

 Zabezpečiť bezporuchový chod formaldehydového sterilizátora. 

 Pripraviť sterilné zdravotnícke pomôcky v súlade so zásadami 
SVP. 

 Zdokumentovať denný pracovný režim sterilizátora.  
 

Skupina starostlivosti: 
 

 

 Formaldehydový sterilizátor 

 Zdravotnícky materiál určený na chemickú sterilizáciu  
 

Dátum kontroly: (najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne) 

 

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY 

Š1 Pracovníci:  vedúca sestra –  organizuje, vedie a kontroluje prácu sestier a sanitárov, 
vzdelanie PŠŠ, II.st. VŠ 

 sestra – vykonáva a zodpovedá za správne zvolené a vykonané pracovné 
postupy, vzdelanie USO, VOV, PŠŠ, certifikované činnosti 

 

Š2 Prostredie: Oddelenie centrálnej sterilizácie –  setovacia miestnosť, sklad sterilného 
materiálu 

Š3 Pomôcky :  formaldehydový sterilizátor 

 OOPP – čistá časť: košeľa, čiapka, teplu odolné rukavice 
 

Š4 Dokumentácia : evidenčné knihy sterilizátorov, kontrolný list prístroja, denník opráv a údržby,
 grafy 
 

 

KRITÉRIÁ PROCESU 

P1  
Pred výkonom 

 Sestra v strojovni skontroluje hladinu oleja v kompresore, uvedie ho do prevádzky a zapne ventilátor na 
odsávanie teplého vzduchu z obslužnej miestnosti sterilizátorov.  

P2  
Sestra v obslužnej miestnosti sterilizátorov otvorí prívodné ventily vody a vzduchu a skontroluje ich tlak. 

P3  
Sestra zapne riadenie prístroja sieťovým vypínačom. Do zapisovača vloží papierový graf a zapíše dátum 
pracovného dňa. 
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P4  
Sestra otvorí sterilizátor a vykoná v spolupráci s ošetrovateľom dennú resp. týždennú  údržbu  
komory sterilizátora: 

 vyčistia sitko kryjúce výpust z komory 

 očistia steny komory sterilizátora a kovovú konštrukciu. 

 Pri umývaní používajú  riedené detergentné prípravky – Jar, Pur. Na čistenie ja zakázané 
používať akékoľvek zlúčeniny chlóru a kovové kefky. 

 

P5  
Sestra preskúša funkcie dverí – otváranie a zatváranie, skontroluje kvalitu tesnenia dverí a preverí 
čistotu a tesnosť vzduchového filtra. 
 

P6  
Sestra navolí na ovládacom panely číslo  programu a pomaly otvára prívodný ventil pary až do úplného 
otvorenia . Skontroluje tlak pary na ovládacom panely prístroja. 
 

P7  
Počas výkonu 

            Sestra pred priamym výkonom chemickej sterilizácie vykonáva denný test. Na panely zvolí program t. j. 
test tesnosti a prázdnou komorou – trvá cca 35 minút . Po ukončení testu tesnosti navolí na ovládacom 
panely sterilizačný program, v ktorom bude termolabilný materiál sterilizovať (sterilizácia pri teplote 
80°C, alebo  sterilizácia pri teplote 65°C), aby sa sterilizátor a splynovač formaldehydu  začali nahrievať 
(cca  35 – 40 minút). 
 

P8  
Sestra v spolupráci so sanitárom navezie pomocou navážacieho vozíka do sterilizačnej komory 
pripravený materiál. Do držiaka na boku dverí vloží pod zrakovou kontrolou fľašu s 35% 
formaldehydom. Fľaša pritom musí byť zbavená horného krytu plechovej objímky a vložená hore dnom.  
 

P9  
Sestra uzatvorí sterilizačnú komoru. Keď sú dvere riadne zatvorené a rozsvieti sa kontrolka Štart, môže 
program ihneď odštartovať. Sterilizačný cyklus trvá  cca 3,5 -  4 hodiny. 
 

P10  
Sestra po ukončení sterilizačného cyklu uvoľní vysterilizovaný materiál z komory a vyhodnotí indikátory.  
 

P11  
Sestra po negatívnom výsledku chemických indikátorov navolí na ovládacom panely program . Keď sa 
komora nahreje na požadovanú teplotu a rozsvieti sa kontrolka Štart odštartuje čistiaci cyklus (40 – 45 
minút). 
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P12  
Sestra počas sterilizácie sleduje parametre sterilizačného procesu – tlak, teplota, čas na manometroch 
a grafe umiestnených na ovládacom panely a stav formaldehydu vo fľaši. Jednoduché poruchy 
odstraňuje sama, závažnejšie hlási vrchnej sestre príp. servisnému technikovi. 

P13   
Sestra zapisuje do sterilizačného denníka poradové číslo cyklu, číslo cyklu daného dňa, zvolený 
sterilizačný program, čas začiatku a čas ukončenia sterilizácie, tlak pary v komore počas expozície, 
množstvo sterilizovaného materiálu z jednotlivých ambulancií a oddelení. Prípadnú poruchu podrobne 
zapíše do servisného denníka. 
  

P14 Sestra v prípade poruchy sterilizátora: 

 stlačí tlačidlo Eror, pričom vypne zvukovú signalizáciu a na displeji sa zobrazí kód poruchy 

 skontroluje prítomnosť médií a po odstránení prípadnej závady stlačí tlačidlo už zvoleného 
programu a tým ukončí program, v ktorom sa porucha vyskytla. Sterilizačný cyklus prebehne do 
posterilizačnej fázy. 

 po skončení procesu s poruchou zmaže poruchové hlásenia tlačidlom CE 

 po odstránení všetkých závad opakovane spustí sterilizačný program. 
 

P15  
Po výkone  
Sestra po ukončení  pracovného dňa zatvorí prívody všetkých médií a vypne prístroj sieťovým 
vypínačom. 

P16  
Sestra v strojovni vypne kompresor, vypustí z tlakovej komory kompresora kondenz a vypne ventilátor 
odsávania vzduchu. 
 

 

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU 

V1  
Zásady bezpečnosti a ochrany pri práci sú dodržané. 

V2  
Média sú dodané v dostatočnom množstve a kvalite. 

V3  
Sterilizačný prístroj je bez závad. 

V4  
Materiál sterilizovaný v kombinovanom autokláve je sterilný. 

V5 

 

 
Proces sterilizácie je riadne zdokumentovaný. 
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Ošetrovateľský audit: 
 

Vyhodnotenie splnenia štandardu –  
Postup pri obsluhe formaldehydového sterilizátora 

Zdravotnícke zariadenie:  

Audítori : 
 

 

Dátum :  

Metódy :  Pozorovanie sestry počas výkonu;   
 otázka pre sestru; 
 kontrola prostredia; 
 kontrola pomôcok; 
 kontrola dokumentácie 

 

ŠT
R

U
K

TÚ
R

A
 

Kód Kontrolné kritériá Metóda hodnotenia Áno Nie  

Š1 

 
Je za výkon sterilizácie zodpovedná  sestra? 
Má sestra požadované vzdelanie? 
  

 
Otázka pre sestru 

1b 0b 

Š2 
 
Má oddelenie zabezpečené požadované 
priestory? 

Kontrola prostredia 1b 0b 

Š3 
 
Boli zabezpečené príslušné OOPP a prístroje? 

Kontrola pomôcok 1b 0b 

Š4 
 
Je na požadovaných miestach dostupná 
dokumentácia? 

Kontrola 
dokumentácie 

1b 0b 

 

P
R

O
C

ES
  

Kód Kontrolné kritériá Metóda hodnotenia Áno Nie  

P1 

 
Skontrolovala sestra hladinu oleja v kompresore 
a uviedla ho do prevádzky? 
Zapla sestra ventilátor na odsávanie vzduchu 
z obslužnej komory sterilizátora? 
 

Pozorovanie pri 
práci 

 
Otázka pre sestru 

1b 0b 

P2-3 

 
Otvorila sestra prívodné ventily vody a vzduchu 
v obslužnej miestnosti sterilizátora? 
Skontrolovala sestra tlak médií? 
Zapla sestra elektrický sieťový ovládač? 
Vložila a označila sestra graf dátumom ? 
 

Pozorovanie pri 
práci 

 
Otázka pre sestru 

2b 0b 

P4 
 
Vykonala sestra/sanitár údržbu komory 
sterilizátora? 

 
Pozorovanie pri 

práci 
1b 0b 
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P5 

 
Preskúšala sestra funkčnosť dverí sterilizátora? 
Skontrolovala tesnenie dverí? 
 

 
Pozorovanie pri 

práci 
1b 0b 

P6 

 
Navolila sestra na ovládacom panely sterilizačný 
program? 
Otvorila sestra prívod pary do sterilizátora 
a skontrolovala jej tlak? 
 

Pozorovanie pri 
práci 

 
Otázka pre sestru 

1b 0b 

P7 

 
Vykonala sestra denný test sterilizátora – vákuový 
test ? 
Zaznamenala sestra testu do dokumentácie? 
Použila sestra správny sterilizačný program podľa 
druhu pomôcok ? 
 

Kontrola 
dokumentácie 

 
Otázka pre sestru 

1b 0b 

P8-9 

 
Naviezla sestra/sanitár materiál určený na 
sterilizáciu do komory sterilizátora? 
Vložila sestra fľašu s 35% formaldehydom do 
držiaka? 
Odštartovala sestra program sterilizácie? 
 

Pozorovanie pri 
práci 

 
Kontrola 

dokumentácie 

2b 0b 

P10 

 
Uvoľnila sestra vysterilizované pomôcky 
z komory? 
Vyhodnotila sestra chemické indikátory? 
 

Pozorovanie pri 
práci 

Kontrola 
dokumentácie 

1b 0b 

P11-13 

 
Vykonala sestra čistiaci program sterilizátora – 
program ? 
Sledovala sestra priebeh sterilizácie? 
Zaznamenala sestra náležité údaje do 
sterilizačného denníka? 
 

Pozorovanie pri 
práci 

 
Kontrola 

dokumentácie 

3b 0b 

P14 
 
Postupovala sestra v prípade poruchy podľa 
návodu? 

Pozorovanie pri 
práci 

Otázka pre sestru 
1b 0b 

P15 

 
Postupovala sestra pri vypnutí sterilizátora podľa 
predpísaného postupu – (zastaviť prívod pary, 
vzduchu, vypnúť elektrický vypínač, zastaviť 
prívod vody)? 

Pozorovanie pri 
práci 

1b 0b 
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P16 

 
Vypla sestra kompresor v strojovni a vypustila 
z neho kondenzát? 
Vypla sestra ventilátor na odsávanie vzduchu 
z obslužnej miestnosti sterilizátorov? 
 

Pozorovanie pri 
práci 

 
Otázka pre sestru 

1b 0b 

 

V
Ý

SL
ED

O
K

 

Kód Kontrolné kritériá Metóda hodnotenia Áno Nie  

V1 Sú zásady bezpečnosti pri práci dodržané? Otázka pre sestru 1b 0b 

V2  
Sú média potrebné na sterilizáciu dodané 
v požadovanom množstve a kvalite? 

Otázka pre sestru 1b 0b 

V3 Je sterilizačný prístroj bez technických závad? Otázka pre sestru 1b 0b 

V4 Sú vysterilizované pomôcky sterilné? 
Kontrola 

dokumentácie 
a chemických testov 

1b 0b 

V5 Je proces sterilizácie riadne zdokumentovaný? 
Kontrola 

 dokumentácie 
1b 0b 

 

Celkový počet  dosiahnutých bodov................./....................% 

 

Štandard je splnený pri dosiahnutí počtu   25 bodov (100%) 

Štandard je splnený čiastočne pri dosiahnutí počtu  24-21 bodov (99% - 81%) 

Štandard je nesplnený pri dosiahnutí počtu   20 bodov (80% a menej) 

 

Meno a priezvisko vedúceho auditora:  

Dátum:  

Podpis:  
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Charakteristika štandardu: 
 

Procesuálny štandard výkonu 

Cieľ: 
 

 

 Zabezpečiť bezpečnosť a ochranu pri práci 

 Zabezpečiť médiá potrebné k sterilizácii 

 Zabezpečiť bezporuchový chod parného sterilizátora 

 Pripraviť sterilné zdravotnícke pomôcky v súlade so zásadami 
SVP 

 Zdokumentovať denný pracovný režim sterilizátora 
 

Skupina starostlivosti: 
 

 

 Sterilizátor určený na sterilizáciu nasýtenou vodnou parou pod 
tlakom 

 Zdravotnícky materiál určený na sterilizáciu nasýtenou vodnou 
parou pod tlakom 

 

Dátum kontroly: (najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne) 

 

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY 

Š1 Pracovníci:  vedúca sestra –  organizuje, vedie a kontroluje prácu sestier 
a ošetrovateľov, vzdelanie PŠŠ, II.st. VŠ 

 sestra – vykonáva a zodpovedá za správne zvolené a vykonané pracovné 
postupy, vzdelanie USO, VOV, PŠŠ, certifikované činnosti 
 

Š2 Prostredie: oddelenie centrálnej sterilizácie –  setovacia miestnosť, sklad sterilného 
materiálu 

Š3 Pomôcky :  Parný sterilizátor 

 OOPP – čistá časť: košeľa, čiapka, teplu odolné rukavice 
 

Š4 Dokumentácia : evidenčné knihy sterilizátorov, kontrolný list prístroja, denník opráv a údržby,
 grafy 
 

 

KRITÉRIÁ PROCESU 

P1  
Pred výkonom: 
Sestra v strojovni skontroluje hladinu oleja v kompresore, uvedie ho do prevádzky a zapne ventilátor na 
odsávanie teplého vzduchu z obslužnej miestnosti sterilizátorov. 

P2  
Sestra v obslužnej miestnosti sterilizátorov otvorí prívodné ventily vody a vzduchu a skontroluje ich tlak. 
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P3  
Sestra zapne riadenie prístroja sieťovým vypínačom. Do zapisovača vloží papierový graf, zapíše dátum 
pracovného dňa. 

P4  
Sestra otvorí sterilizátor a vykoná v spolupráci s ošetrovateľom dennú resp. týždennú  údržbu komory 

sterilizátora: 

 vyčistia sitko kryjúce výpust z komory 

 očistia steny komory sterilizátora a kovovú konštrukciu. 

 Pri umývaní používajú  riedené detergentné prípravky – Jar, Pur. Na čistenie ja zakázané 
používať akékoľvek zlúčeniny chlóru a kovové kefky. 

 

P5  
Sestra preskúša funkcie dverí – otváranie a zatváranie, skontroluje kvalitu tesnenia dverí a preverí 

čistotu a tesnosť vzduchového filtra. 

P6  
Sestra navolí želaný program a pomaly, opatrne otvára prívodný ventil pary až do úplného otvorenia 

a skontroluje tlak pary na ovládacom panely prístroja. 

P7  
Počas výkonu: 
Sestra  pred priamym výkonom sterilizácie vykonáva denné testy. Po nahriatí sterilizačnej komory po 
dobu asi 20 minút spustí vákuový test – program s prázdnou komorou. 

P8  
Sestra po ukončení a bezporuchovom výsledku vákuového testu vykoná denný  test – Bowie-Dick test . 
Do stredu komory vloží sterilizačný kôš a položí naňho testovaný balíček resp. teliesko s indikátorom. 
Časový priebeh a výsledky testov zapíše do sterilizačného denníka a nalepí indikátor z Bowie-Dick testu. 
Sestra po úspešnom ukončení a vyhodnotení testov spúšťa v priebehu dňa jednotlivé sterilizačné 
programy. 

P9  
Sestra zvolí podľa druhu materiálu, ktorý chce sterilizovať príslušný program. Sterilizačný program sa 
používa na sterilizáciu kovu, skla, porcelánu, operačnej bielizne a obväzového materiálu. Po navolení 
programu  na ovládacom panely a rozsvietení sa tlačidla štart, navezie pripravený materiál s chemickým 
indikátorom do komory, zatvorí dvere komory a odštartuje  sterilizáciu. 

P10  
Sestra používa na sterilizáciu gumy, anesteziologických okruhov a príslušenstva a  sterilizačný program .  

Ak je plášť komory sterilizátora nahriaty na teplotu 135°C, nechá najprv sterilizátor pri otvorených 
dverách vychladnúť na teplotu 125°C. 

P11  
Sestra musí byť počas sterilizácie prítomná v setovacej miestnosti a sleduje parametre sterilizačného 
procesu – tlak, teplota, čas na manometroch a grafe umiestnených na ovládacom panely. Jednoduché 
poruchy odstraňuje sama, závažnejšie hlási vedúcej sestre príp. servisnému technikovi.. 
 

P12  
Sestra zapisuje do sterilizačného denníka poradové číslo cyklu, číslo cyklu daného dňa, zvolený 
sterilizačný program, čas začiatku a čas ukončenia sterilizácie, tlak pary v komore počas expozície, druh 
a množstvo sterilizovaného materiálu. Prípadnú poruchu podrobne zapisuje do servisného denníka. 
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P13  
Sestra  po skončení sterilizačného cyklu a automatickom otvorení dverí v sklade sterilného materiálu, 
uvoľní vysterilizovaný materiál z komory. Vyhodnotí integračný šaržový indikátor a nalepí ho do 
sterilizačného denníka.  

P14  
Sestra v prípade poruchy sterilizátora: 

 stlačí tlačidlo Eror, pričom vypne zvukovú signalizáciu a na displeji sa zobrazí kód poruchy 

 skontroluje prítomnosť médií a po odstránení prípadnej závady stlačí tlačidlo už zvoleného 
programu a tým ukončí program, v ktorom sa porucha vyskytla 

 po skončení procesu s poruchou zmaže poruchové hlásenia tlačidlom CE 

 po odstránení všetkých závad opakovane spustí sterilizačný program. 

P15  
Po výkone: 
Sestra po ukončení  pracovného dňa zatvorí prívody všetkých médií v opačnom poradí ako ich zapínala: 

 ako prvé zastaví prívod pary 

 zastaví prívod vzduchu 

 vypne sterilizátor sieťovým vypínačom 

 zastaví prívod vody. 
 

P16  
Sestra v strojovni vypne kompresor, vypustí z tlakovej komory kompresora kondenzát a vypne 
ventilátor odsávania vzduchu z obslužnej miestnosti sterilizátorov. 

 

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU 

V1  
Zásady bezpečnosti a ochrany pri práci sú dodržané 
 

V2  
Média sú dodané v dostatočnom množstve a kvalite 
 

V3  
Sterilizačný prístroj je bez závad 
 

V4  
Materiál sterilizovaný v autokláve je sterilný 
 

V5  
Proces sterilizácie je riadne zdokumentovaný 
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Ošetrovateľský audit: 
 

Vyhodnotenie splnenia štandardu –  
Postup pri obsluhe parného sterilizátora 

Zdravotnícke zariadenie:  

Audítori : 
 

 

Dátum :  

Metódy :  Pozorovanie sestry počas výkonu;   
 otázka pre sestru; 
 kontrola prostredia; 
 kontrola pomôcok; 
 kontrola dokumentácie 

 

ŠT
R

U
K

TÚ
R

A
 

Kód Kontrolné kritériá Metóda hodnotenia Áno Nie  

Š1 
Je za výkon sterilizácie zodpovedná sestra? 
Má sestra požadované vzdelanie? Otázka pre sestru 1b 0b 

Š2 

 
Má oddelenie zabezpečené požadované 
priestory? 

 
Kontrola prostredia 

 
1b 

 
 

 
0b 

 
 

Š3 
Boli zabezpečené OOPP, pomôcky a prístroje 
v požadovanom množstve a kvalite? 

Kontrola pomôcok 1b 0b 

Š4 
Je na požadovaných miestach dostupná 
dokumentácia? 
 

Kontrola 
dokumentácie 

1b 0b 

 

P
R

O
C

ES
  

Kód Kontrolné kritériá Metóda hodnotenia Áno Nie  

P1 

 
Skontrolovala sestra hladinu oleja v kompresore 
a uviedla ho do prevádzky? 
Zapla sestra ventilátor na odsávanie vzduchu 
z obslužnej komory sterilizátora? 

Pozorovanie pri 
práci 

 
Otázka pre sestru 

1b 0b 

P2-3 

 
Otvorila sestra prívodné ventily vody a vzduchu 
v obslužnej miestnosti sterilizátora? 
Skontrolovala sestra tlak médií? 
Zapla sestra elektrický sieťový ovládač? 
Vložila a označila sestra graf dátumom ? 

Pozorovanie pri 
práci 

 
Otázka pre sestru 

2b 0b 

P4 
 
Vykonala sestra/sanitár údržbu komory 
sterilizátora? 

Pozorovanie pri 
práci 

1b 0b 
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P5 
 
Preskúšala sestra funkčnosť dverí sterilizátora? 
Skontrolovala tesnenie dverí? 

Pozorovanie pri 
práci 

1b 0b 

P6 

 
Navolila sestra na ovládacom panely sterilizačný 
program? 
Otvorila sestra prívod pary do sterilizátora 
a skontrolovala jej tlak? 
 

Pozorovanie pri 
práci 

 
Otázka pre sestru 

1b 0b 

P7-8 

 
Vykonala sestra denné testy sterilizátora – 
vákuový test a B-D test – program P3? 
Zaznamenala sestra výsledok testu do 
dokumentácie? 
 

Kontrola 
dokumentácie 

2b 0b 

P9-10 

 
Použila sestra správny sterilizačný program podľa 
druhu pomôcok ?  
Postupovala sestra pri spustení sterilizácie podľa 
návodu? 
 

Kontrola 
dokumentácie 

2b 0b 

P11-12 

 
Bola sestra počas sterilizácie prítomná v setovacej 
miestnosti a sledovala priebeh sterilizácie? 
Zaznamenala sestra náležité údaje do 
sterilizačného denníka? 
 

Pozorovanie pri 
práci 

2b 0b 

P13 

Uvoľnila sestra vysterilizované pomôcky z komory 
sterilizátora? 
Vyhodnotila sestra šaržový indikátor a nalepila ho 
do sterilizačného denníka? 

Pozorovanie pri 
práci 

 
Kontrola 

dokumentácie 

1b 0b 

P14 
Postupovala sestra v prípade poruchy podľa 
návodu? 

Pozorovanie pri 
práci 

Otázka pre sestru 
1b 0b 

P15 

 
Postupovala sestra pri vypnutí sterilizátora podľa 
predpísaného postupu – (zastaviť prívod pary, 
vzduchu, vypnúť elektrický vypínač, zastaviť 
prívod vody)? 
 

Pozorovanie pri 
práci 

1b 0b 



 
 
 
 

Svet zdravia, a.s.  
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01  Bratislava 
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice 

Audit ošetrovateľského štandardu Revízia č.: 1 

Ošetrovateľský štandard č.21 Platné od: 01.11.2014 

Postup pri obsluhe parného sterilizátora 
Strana 3 z 3 

 
 

UPOZORNENIE: 
 (1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade 

s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.  
(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií 

a porušenie povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny. 

 
 
 

P16 

 
Vypla sestra kompresor v strojovni a vypustila 
z neho kondenzát? 
Vypla sestra ventilátor na odsávanie vzduchu 
z obslužnej miestnosti sterilizátorov? 
 

Pozorovanie pri 
práci 

 
Otázka pre sestru 

1b 0b 

 

V
Ý

SL
ED

O
K

 

Kód Kontrolné kritériá Metóda hodnotenia Áno Nie  

V1 Sú zásady bezpečnosti pri práci dodržané? Otázka pre sestru 1b 0b 

V2  
Sú média potrebné na sterilizáciu dodané 
v požadovanom množstve a kvalite? 

Otázka pre sestru 1b 0b 

V3 Je sterilizačný prístroj bez technických závad? Otázka pre sestru 1b 0b 

V4 Sú vysterilizované pomôcky sterilné? 
Kontrola 

dokumentácie 
a chemických testov 

1b 0b 

V5 Je proces sterilizácie riadne zdokumentovaný? 
Kontrola 

 dokumentácie 
1b 0b 

 

Celkový počet  dosiahnutých bodov................./................% 

 

Štandard je splnený pri dosiahnutí počtu   25 bodov (100%) 

Štandard je splnený čiastočne pri dosiahnutí počtu  24-21 bodov (99% - 81%) 

Štandard je nesplnený pri dosiahnutí   20 bodov (80% a menej) 

 

Meno a priezvisko vedúceho audítora: 

 

 

Dátum: 

 

 

Podpis: 
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Charakteristika štandardu: 
 

Procesuálny štandard výkonu 

Cieľ: 
 

 

 Zabezpečiť bezporuchový chod prístroja. 

 Zabezpečiť bezpečnosť a dostatočnú ochranu pri práci. 

 Efektívne využiť čistiacu schopnosť UZV čističky. 

 Efektívne využiť dezinfekčný roztok nariedený v UZV 
čističke. 

 Pripraviť čistú zdravotnícku pomôcku v súlade so zásadami 
SVP. 
 

Skupina starostlivosti: 
 

 

 Ultrazvuková čistička 

 Inštrumenty, pomôcky a predmety určené na jemnú 
mechanickú očistu 

Dátum kontroly: (najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne) 

 

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY 

Š1 Pracovníci:  vedúca sestra –  organizuje, vedie a kontroluje prácu sestier 
a sanitárov, vzdelanie PŠŠ, II.st. VŠ 

 sestra – vykonáva a zodpovedá za správne zvolené a vykonané 
pracovné postupy, vzdelanie USO, VOV, PŠŠ, certifikované činnosti 

 sanitár – vykonáva pomocné práce, vzdelanie USV,  
 

Š2 Prostredie:  
oddelenie centrálnej sterilizácie –  miestnosť príjmu, umyváreň 

Š3 Pomôcky :  ultrazvuková čistička,  

 dezinfekčné prípravky a ich roztoky 

 OOPP – nečistá časť: košeľa, gumená zástera, tvárová maska 
a čiapka, rukavice, ochranné okuliare 

 

Š4 Dokumentácia : knihy príjmu, príjemky materiálu, kontrolný list prístroja, denník opráv 
a údržby  

 

KRITÉRIÁ PROCESU 

P1 Pred výkonom: 
Sestra skontroluje na začiatku pracovnej doby pred zapojením čističky do elektrickej siete technický 
stav čističky a elektrického kábla a zapojí prístroj do siete.  
 

P2 Sestra určí množstvo vody a dezinfekčného prípravku – koncentráciu pre daný deň na dezinfekciu 
a umývanie pomôcok a predmetov. 



 
 
 

 
Svet zdravia, a.s.  
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01  Bratislava 
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice 

o š e t r o v a t e ľ s k ý  š t a n d a r d  

Postup pri obsluhe ultrazvukovej 
čističky 

Revízia č.: 1 

Platné od: 01.11.2014 

OSE SZ/OCS/22 Strana 2 z 2 

 
 

UPOZORNENIE: 
 (1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade 

s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.  
(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií 

a porušenie povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny. 

 

P3  
Sestra napíše na etiketu dátum, názov dezinfekčného prípravku a jeho koncentráciu a etiketu nalepí na 
UZV čističku. 

P4 Počas výkonu: 
Sanitár podľa pokynov sestra napustí do UZV vaničky čistú vodu o objeme 18 l. Do vody pridá určené 
množstvo dezinfekčného prípravku a zapne čističku na 20 minút. Podľa druhu dezinfekčného prípravku 
zapne pri príprave čističky na umývanie aj zohrievanie dezinfekčného roztoku. 

P5  
Sanitár prijaté pomôcky a predmety určené na čistenie v UZV čističke najprv mechanicky zbaví hrubej 
nečistoty. 

P6  
Sestra/sanitár vkladajú do čističky počas pracovnej doby  jednotlivé pomôcky a predmety rozložené na 
sitách a úplne ponorené, aby mohli byť dekontaminované všetky plochy predmetov. Pomôcky 
a predmety sa nikdy nesmú  ukladať priamo na dno UZV čističky. Doba umývania v UZV čističke je cca 
20 minút. Počas čistenia je vanička zakrytá, aby nevznikali v pracovnom prostredí aerosoly. 

P7  

Sanitár  po ukončení čistenia vyberie sito s pomôckami a predmetmi z vaničky a všetky dôkladne 

opláchne pod prúdom tečúcej vody. 

P8  
Sanitár duté predmety a hadice prepláchne pomocou tlakovej vodnej pištole. 
 

P9 Po výkone: 
Sanitár vypustí pred ukončením pracovnej doby dezinfekčný roztok z vaničky cez odtokový ventil do 

odpadu. Vaničku zvnútra vyumýva a vyutiera celý povrch UZV čističky vydezinfikuje. Vaničku nechá 

sčasti otvorenú, aby mohla vyschnúť.  

 

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU 

V1  
Ultrazvuková čistička je funkčná. 

V2  
Obsluhujúci personál dostatočne využíva OOPP. 

V3  
Roztok chemického prípravku je účinný. 

V4  
Zdravotnícke pomôcky a predmety sú čisté a neskorodované. 

V5  
Zdravotnícke pomôcky a predmety sú pripravené na ďalšiu predsterilizačnú prípravu. 

V6  
Riziko vzniku nozokomiálnej nákazy je minimalizované 
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Ošetrovateľský audit: 
 

Vyhodnotenie splnenia štandardu –  
Postup pri obsluhe ultrazvukovej čističky 

Zdravotnícke zariadenie:  

Audítori : 
 

 

Dátum :  

Metódy :  Pozorovanie sestry počas výkonu;   
 otázka pre sestra; 
 kontrola prostredia; 
 kontrola pomôcok; 
 kontrola dokumentácie 

 

ŠT
R

U
K

TÚ
R

A
 

Kód Kontrolné kritériá Metóda hodnotenia Áno Nie  

Š1 
Je za výkon sterilizácie zodpovedná sestra? 
Má sestra požadované vzdelanie? Otázka pre sestru 1b 0b 

Š2 

 
Má oddelenie zabezpečené požadované 
priestory? 

 
Kontrola prostredia 

 
1b 

 
 

 
0b 

 
 

Š3 
Boli zabezpečené OOPP, pomôcky a prístroje 
v požadovanom množstve a kvalite? 

Kontrola pomôcok 1b 0b 

Š4 
Je na požadovaných miestach dostupná 
dokumentácia? 
 

Kontrola 
dokumentácie 

1b 0b 

 

P
R

O
C

ES
  

Kód Kontrolné kritériá Metóda hodnotenia Áno Nie  

P1 

 
Skontrolovala sestra na začiatku pracovnej doby 
stav UZV čističky? 
Zapojila sestra čističku do elektrickej siete? 

Otázka pre sestru 1b 0b 

P2-3 

 
Určila sestra druh a koncentráciu dezinfekčného 
roztoku? 
Označila sestra náležite dezinfekčný roztok 
v čističke? 

Kontrola výsledku 
práce 

2b 0b 

P4 

 
Napustil sanitár do čističky vodu o objeme 18 
litrov? 
Zapol sanitár čističku na určených 20 minút? 

Pozorovanie pri 
práci 

1b 0b 
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P5-6 

 
Vykonal sanitár hrubú mechanickú očistu 
pomôcok? 
Vykonal sanitár čistenie pomôcok v UZV čističke 
predpísaným spôsobom? 

Pozorovanie pri 
práci 

2b 0b 

P7-8 
 
Opláchol sanitár umyté pomôcky prúdom tečúcej 
vody príp. tlakovou vodnou pištoľou? 

Pozorovanie pri 
práci 

2b 0b 

P9 

 
Vypustil sanitár  pred ukončením pracovnej doby 
náplň z UZV čističky ? 
Vykonal sanitár mechanickú očistu čističky? 
Ponechal sanitár čističku otvorenú? 

Pozorovanie pri 
práci 

1b 0b 

 

V
Ý

SL
ED

O
K

 

Kód Kontrolné kritériá Metóda hodnotenia Áno Nie  

V1 Je UZV čistička funkčná? Otázka pre sestru 1b 0b 

V2  Používa personál OCS OOPP? 
 
Pozorovanie pri 
práci 

1b 0b 

V3 Je roztok dezinfekčného roztoku účinný? Otázka pre sestru 1b 0b 

V4 Sú zdravotnícke pomôcky čisté a neskorodované? 
Kontrola výsledku 
práce 

1b 0b 

V5 
Sú zdravotnícke pomôcky pripravené na ďalšie 
spracovanie? 

Otázka pre sestru 1b 0b 

V6 Je riziko nozokomiálnej nákazy minimalizované? Otázka pre sestru 1b 0b 

 

 

Celkový počet dosiahnutých bodov.............../.....................% 

 

Štandard je splnený pri dosiahnutí počtu   19  bodov (100%) 

Štandard je splnený čiastočne pri dosiahnutí počtu  18-16 bodov (99% - 81%) 

Štandard je nesplnený pri dosiahnutí   15 bodov (80% a menej) 
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Meno a priezvisko vedúceho audítora: 

  

 

Dátum: 

 

 

Podpis: 
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Charakteristika štandardu: 
 

Procesuálny štandard výkonu 

Cieľ: 
 

 

 Zabezpečiť  prípravky vhodné do umývačky 

 Zabezpečiť bezpečnosť a dostatočnú ochranu pri práci 

 Vykonať dôkladnú mechanickú očistu zdravotníckych pomôcok 

 Pripraviť čistej zdravotníckej pomôcky v súlade so zásadami SVP 

 Vykonať kompletnú predsterilizačnú prípravu kovových 
pomôcok 

 Vykonať kompletnú predsterilizačnú prípravu 
anesteziologického príslušenstva 

 

Skupina starostlivosti: 
 

 Umývačky 

 Inštrumenty, pomôcky a predmety určené na dekontamináciu 
 

Dátum kontroly: (najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne) 

 

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY 

Š1 Pracovníci:  vedúca sestra –  organizuje, vedie a kontroluje prácu sestier a sanitárov, 
vzdelanie PŠŠ, II.st. VŠ 

 sestra – vykonáva a zodpovedá za správne zvolené a vykonané pracovné 
postupy, vzdelanie USO, VOV, PŠŠ, certifikované činnosti 

 sanitár – vykonáva pomocné práce, vzdelanie USV  
 

Š2 Prostredie:  
oddelenie centrálnej sterilizácie –  miestnosť príjmu, umyváreň 

Š3 Pomôcky :  dekontaminačné umývačky s príslušenstvom (sitá na inštrumenty, 
vozíky), sušička, tlaková vzduchová pištoľ 

 dezinfekčné prípravky určené na dekontamináciu v umývačkách 

 OOPP – nečistá časť:  košeľa, gumená zástera, tvárová maska a čiapka, 
rukavice, ochranné okuliare 

 

Š4 Dokumentácia : knihy príjmu, príjemky materiálu, evidenčné knihy umývačiek, denník opráv
 a údržby 
 

 

KRITÉRIÁ PROCESU 

P1 Pred výkonom 
 Sestra pri príjme skontroluje stav a počet sólo inštrumentov, pomôcok, predmetov a jednotlivých častí 

setu podľa Zoznamu  setov  a Zoznamu anesteziologických setov a príjem materiálu zaznamená do 
knihy príjmu. 
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P2  
Sestra zapíše dátum a poradové číslo z knihy príjmu  na príjemku. 
 

P3  
Sanitár odvezie nástroje a pomôcky do umyvárne na následné spracovanie.  

P4  
Počas výkonu 

 Sestra určí spôsob mechanickej očisty pre jednotlivé inštrumenty, iné predmety a zdravotnícke 
pomôcky. 
 

P5  
Sanitár vykoná podľa určenia hrubú mechanickú očistu u silne znečistených predmetov. Opatrne 
pootvára jednotlivé inštrumenty a na pracovnom stole ich drhne a umýva jemnou hubkou príp. kefkou. 
Používa pri tom čistiace abrazívne prostriedky – tekutú pastu alebo prášok a detergentný prípravok. 
Zvlášť precízne čistí kĺby a pracovné plochy inštrumentov. Predmety zložené z viacerých častí rozoberie 
a každý kus dôkladne mechanicky očistí hubkou alebo kefkou. Očistené pomôcky a predmety opláchne 
v tečúcej vode. 
 

P6  
Sestra/sanitár inštrumenty vybraté z anesteziologických, operačných a  zákrokových  setov na 
mechanickú očistu, po vykonaní čistenia vrátia k príslušnému setu. Čistiace pomôcky vloží do nádoby 
s dezinfekčným roztokom. 
 

P7  
Sestra/sanitár jednotlivé časti setov rozkladajú na sitá určené na umývanie v umývačkách. Zložené časti 
sú rozobraté, inštrumenty pootvárané v 120° uhle, aby všetky plochy inštrumentov, pomôcok 
a predmetov boli prístupné dekontaminácii. Sólo kovové inštrumenty, operačné a zákrokové sety 
rozkladajú určeným spôsobom na sitá maximálne v dvoch vrstvách a na umývanie volia program .  Na 
ukladanie sít používajú policový vozík, v ktorom je množné vymeniť policu za násadce pre výplachové 
hadice a rôzne ihly. Pre anesteziologické sety, pomôcky a predmety je určený umývací program  a vozík 
pre ne určený s rôznymi násadcami pre gumené hadice. Obidva programy vykonávajú na záver 
umývania termodezinfekciu pri teplote 93°C 10 minút.  
 

P8  
 Sestra zapíše do evidenčnej knihy umývačky celkové poradové číslo umývanie a poradové číslo daného 

dňa, značku objednávateľa výkonu, náplň  umývačky – čo sa umýva, číslo programu, čas zapnutia 

a ukončenia umývacieho cyklu . 

P9  
Sestra/sanitár v čistej časti po ukončení umývania a otvorení dverí umývačky vyberajú naložené sitá 

z umývačky a vkladajú do sušičky s použitím ochranných rukavíc. V prípade nedostatočnej očisty vráti 

inštrumenty, pomôcky a predmety na opakované umývanie. Kovové predmety sa sušia pri teplote 90°C 

po dobu minimálne 10 minút, anesteziologické a iné termolabilné pomôcky a predmety pri teplote 70°C 

minimálne 10 minút. 
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P10   
Sanitár podľa pokynov sestry, dôkladne vyčistený a usušený inštrument, zdravotnícku pomôcku či iný 

predmet vyberá zo sušičky a rozkladá na prikryté pracovné stoly k ďalšiemu spracovaniu. 

P11 

Po výkone  

Sanitár po ukončení umývania vydezinfikuje pracovné stoly, transportné vozíky a prepravky, povrch 
umývačiek a sušičky. 

 

 

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU 

V1  
Prípravky do umývačiek sú v dostatočnom množstve a kvalite. 
 

V2  
Obsluhujúci personál dostatočne využíva OOPP. 
 

V3  
Sólo inštrumenty, inštrumenty zo setov, zdravotnícke pomôcky a iné predmety sú dôkladne očistené a 
bez známok korózie alebo mechanického poškodenia. 
 

V4  
Poškodený a nefunkčný  materiál je vyradený z ďalšieho spracovania. 
 

V5  
Čistý a suchý materiál je pripravený na ďalšie spracovanie. 
 

V6  
Riziko vzniku nozokomiálnej nákazy je minimalizované. 
 

V7  
Proces umývania je riadne zdokumentovaný 
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Ošetrovateľský audit: 
 

Vyhodnotenie splnenia štandardu – 
Postup pri obsluhe umývačiek 

Zdravotnícke zariadenie:  

Audítori : 
 

 

Dátum :  

Metódy :  Pozorovanie sestry počas výkonu;   
 otázka pre sestru; 
 kontrola prostredia; 
 kontrola pomôcok; 
 kontrola dokumentácie 

 

ŠT
R

U
K

TÚ
R

A
 

Kód Kontrolné kritériá Metóda hodnotenia Áno Nie  

Š1 

 
Je za výkon sterilizácie zodpovedná sestra? 
Má sestra požadované vzdelanie? 
Má sestra k dispozícii sanitára? 

Otázka pre sestru 1b 0b 

Š2 
 
Má oddelenie zabezpečené požadované 
priestory? 

Kontrola prostredia 1b 0b 

Š3 
 
Boli zabezpečené všetky OOPP, pomôcky 
a prístroje v požadovanom množstve a kvalite? 

Kontrola pomôcok 1b 0b 

Š4 
 
Je na požadovaných miestach dostupná 
dokumentácia? 

Kontrola 
dokumentácie 

1b 0b 

 

 

 

P
R

O
C

ES
  

Kód Kontrolné kritériá Metóda hodnotenia Áno Nie  

P1-3 

 
Skontrolovala sestra stav a počet zdravotníckych 
pomôcok? 
Napísala sestra dátum a poradové číslo na 
príjemku? 
Odviezol sanitár pomôcky do umyvárne? 
 

Pozorovanie pri 
práci 

 
Kontrola 

dokumentácie 
 

3b 0b 

P4 

 
Skontrolovala sestra/sanitár množstvo čistiacich 
prípravkov v umývačke? 
 

Pozorovanie pri 
práci 

1b 0b 
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P5-6 

 
Určila sestra spôsob mechanickej očisty? 
Vykonal sanitár hrubú mechanickú očistu a 
opláchol očistené pomôcky prúdom vody? 

Otázka pre sestru 2b 0b 

P7 

 
Vrátila sestra/sanitár umyté časti k setu? 
Uložil sanitár vyčistené pomôcky do 
dezinfekčného roztoku? 
 

Pozorovanie pri 
práci 

1b 0b 

P8 

 
Rozložili sestra a sanitár pomôcky na sitá 
určeným spôsobom a na príslušný umývací vozík? 
Uložila sestra sitá správnym spôsobom? 
Zvolila sestra pre umývanie pomôcok vhodný 
program? 
 

Pozorovanie pri 
práci 

 
Kontrola 

dokumentácie 

1b 0b 

P9 

 
Zaznamenala sestra do evidenčnej knihy 
umývačky proces umývania s príslušnými údajmi? 
 

Kontrola 
dokumentácie 

1b 0b 

P10-11 

 
Vybrala sestra/sanitár v setovacej miestnosti po 
ukončení umývacieho programu pomôcky 
z umývačky za použitia ochranných rukavíc? 
Vložila sestra/sanitár umyté pomôcky do sušičky 
na príslušný čas? 
Vybral a rozložil sanitár vysušené pomôcky na 
setovací stôl? 
 

Pozorovanie pri 
práci 

2b 1b 

P12 

 
Vydezinfikoval sanitár po ukončení umývacieho 
procesu pracovné stoly, transportné vozíky a 
prepravky? 
 

Pozorovanie pri 
práci 

 
Otázka pre sestru 

1b 0b 
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V
Ý

SL
ED

O
K

 

Kód Kontrolné kritériá Metóda hodnotenia Áno Nie  

V1 
Sú prípravky do umývačky v dostatočnom 
množstve a kvalite? 

Otázka pre sestru 1b 0b 

V2  Používa personál OOPP? 
Pozorovanie pri 

práci 
1b 0b 

V3 
Sú pomôcky dôkladne umyté a bez korózie 
a mechanického poškodenia? 

Otázka pre sestru 1b 0b 

V4 
Sú poškodené pomôcky vyradené zo 
spracovania? 

Otázka pre sestru 1b 0b 

V5 
Sú čisté a suché pomôcky pripravené na ďalšie 
spracovanie? 

Kontrola pomôcok 1b 0b 

V6 Je riziko nozokomiálnej nákazy minimalizované? Otázka pre sestru 1b 0b 

V7 Je proces umývania riadne zdokumentovaný? 
Kontrola 

dokumentácie 
1b 0b 

 

Celkový počet  dosiahnutých bodov...................../..............................% 

 

Štandard je splnený pri dosiahnutí počtu   23 bodov (100%) 

Štandard je splnený čiastočne pri dosiahnutí počtu  22-19 bodov (99% - 81%) 

Štandard je nesplnený pri dosiahnutí počtu   18 bodov (80% a menej) 

 

Meno a priezvisko vedúceho audítora: 

 

 

Dátum: 

 

 

Podpis: 
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Charakteristika štandardu: 
 

Procesuálny štandard výkonu 

Cieľ: 
 

 

 Zabezpečiť dostatočné množstvo, výber a kvalitu chemických 
indikátorov 

 Overiť kvalitu odvzdušnenia komory a prieniku pary Bowie-
Dickovým testom (vykonáva sa denne po rannom vákuovom 
teste) 

 Kontrolovať jednotlivé cykly sterilizácie integračnými 
indikátormi pre kontrolu šarží. 

 Rozlíšiť procesovým indikátorom sterilizovaný a nesterilizovaný 
materiál. 

 Potvrdiť účinnosť sterilizácie 
 

Skupina starostlivosti: 
 

Sterilizačné prístroje 

Dátum kontroly: (najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne) 

 

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY 

Š1 Pracovníci:  

 vedúca sestra –  organizuje, vedie a kontroluje prácu sestier,  vzdelanie 
PŠŠ, II.st. VŠ 

 sestra – vykonáva a zodpovedá za správne zvolené a vykonané pracovné 
postupy, vzdelanie USO, VOV, PŠŠ, certifikované činnosti 

 

Š2 Prostredie: Oddelenie centrálnej sterilizácie  
  

Š3 Pomôcky :  

 sterilizačný prístroj,  

 OOPP – čistá časť: košeľa, čiapka, režimová obuv, sterilný plášť 

 chemické indikátory – Bowie – Dickov test, šaržové a procesové 
indikátory 

 

Š4 Dokumentácia : evidenčné knihy sterilizátorov, kontrolný list prístroja, grafy, denník opráv 
a údržby 

 

KRITÉRIÁ PROCESU 

P1  
Pred výkonom 
Sestra po zapnutí a nahriatí sterilizačného prístroja vykoná zahrievací cyklus s prázdnou komorou pod 
poradovým číslom 0  
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P2  
Počas výkonu 
Sestra po zahrievacom cykle vykonáva BOWIE-DICKOV test s prázdnou komorou- do sterilizátora vloží 
kovový stojan s indikačným listom a zatvorí komoru. Skontroluje stav sterilizačných médií, navolí na 
ovládacom panely testovací program  a spustí program. 
 

P3  
Sestra po ukončení testovacieho programu a uvoľnení komory  vyberie testovací balíček, príp.  
testovacie teliesko a vyhodnotí  výsledok integračného testu. Ak je výsledok B-D testu negatívny môže 
následne realizovať sterilizáciu materiálu podľa druhu a potreby. Ak je pozitívny, musí test opakovať. 
 

P4  
Sestra celý cyklus zapíše do sterilizačného cenníka pod poradovým číslom  a nalepí doň vyhodnotený  
test. 
 

P5  
Sestr  Sestra počas dňa vkladá do každého sterilizačného cyklu jeden chemický integračný indikátor, zabalený 

v rovnakom obale ako sterilizovaný materiál, na najťažšie prístupné miesto  spolu so sterilizovaným 
materiálom. Po ukončení jednotlivých sterilizačných cyklov priebežne vyhodnocuje každý sterilizovaný 
indikátor, program riadne zapíše do sterilizačného denníka a nalepí doň indikátor.. Materiál po 
sterilizácii môže uvoľniť do obehu len po negatívnom výsledku testu. 
 

P6 Sestr   Sestra vloží pri formaldehydovej sterilizácii 3 kusy chemických indikátorov na tento účel určených do 
sterilizačných košov . Indikátory sú zabalené v rovnakom obale ako sterilizovaný materiál. Po ukončení 
sterilizácie nalepí všetky do sterilizačného denníka. 
 

P7  
Sestra vkladá do každého operačného a zákrokového setu chemický indikátor, na ktorom je uvedený 
dátum sterilizácie, číslo sterilizačného cyklu a podpis sestry. Indikátor vyhodnocuje operačná sestra 
alebo sestra na ambulancii príp. oddelení po rozbalení setu. Indikátor nalepí do dekurzu pacienta. 
V prípade nesprávnej zmeny farby indikátora sestra nesmie set pre pacienta použiť a musí ho odoslať 
na opakovanú sterilizáciu.  

P8  
Sestr Sestra po ukončení každého sterilizačného cyklu a vychladnutí vysterilizovaného materiálu, skontroluje 

zmenu farby procesových indikátorov vyznačených na povrchu jednotlivých sterilizačných obalov (šípky 
na Lukasterikových vreckách, čiarky na indikačnej lepiacej páske). 

P9  
Sestra počas celej pracovnej doby monitoruje tlak pary, vody a vzduchu  a prípadnú poruchu ihneď hlási 
údržbe a vedúcej sestre. 

P10 Po výkone 
 Sestra zaznamená všetky výsledky testov (negatívne aj pozitívne) do dokumentácie – sterilizačný 

denník. V prípade, že B-D test bol pozitívny musí program opakovať. Chemická kontrola účinnosti 
sterilizácie sa vykonáva spolu s biologickou kontrolou tiež po každej poruche, servise či iných 
nezrovnalostiach.  
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P11  
Sestra musí opakovať jednotlivé sterilizačné cykly v prípade, že výsledok šaržových indikátorov je 
pozitívny a sterilizovaný materiál nesmie uvoľniť do obehu. Sterilizačný cyklus musí zopakovať aj 
v prípade poruchy sterilizátora, pričom materiál určený na sterilizáciu je povinná prebaliť do nového 
sterilizačného obalu v obidvoch prípadoch. 
 

P12 Sestr  
Sestr  Sestra je tiež povinná vrátený operačný alebo zákrokový set resterilizovať po vložení nového chemického 

sterilizátora.  
 

 

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU 

V1  
Pre jednotlivé sterilizačné cykly boli použité vhodné a kvalitné chemické indikátory. 
 

V2  
Výsledok chemického testu je negatívny. 
 

V3  
Proces kontroly je zdokumentovaný. 
 

V4  
Sterilizačný proces je účinný. 
 

V5  
U pacientov sa v súvislosti s použitím sterilnej zdravotníckej pomôcky nevyskytli komplikácie. 
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Ošetrovateľský audit: 
 

Vyhodnotenie splnenia štandardu- 
Chemická kontrola účinnosti sterilizačných prístrojov 

Zdravotnícke zariadenie:  

Audítori : 
 

 

Dátum :  

Metódy :  Pozorovanie sestry počas výkonu;   
 otázka pre sestru; 
 kontrola prostredia; 
 kontrola pomôcok; 
 kontrola dokumentácie 

 

ŠT
R

U
K

TÚ
R

A
 

Kód Kontrolné kritériá Metóda hodnotenia Áno Nie  

Š1 

 
Je za výkon sterilizácie zodpovedná  sestra? 
Má sestra požadované vzdelanie? 
 

Otázka pre sestru 
 1b 0b 

Š2 
 
Má oddelenie zabezpečené požadované 
priestory? 

Kontrola prostredia 1b 0b 

Š3 

 
Boli zabezpečené všetky OOPP, pomôcky 
a prístroje v požadovanom množstve a kvalite? 
 

Kontrola pomôcok 1b 0b 

Š4 

 
Je na požadovaných miestach dostupná 
dokumentácia? 
 

Kontrola 
dokumentácie 

1b 0b 

 

 
 

   

P
R

O
C

ES
  

Kód Kontrolné kritériá Metóda hodnotenia Áno Nie  

P1-2 

Vykonala sestra po nahriatí sterilizátora 
zahrievací cyklus s prázdnou komorou pod 
poradovým číslom 0? 
Vykonala sestra Bowie – Dickov test za použitia 
na to určeného indikátora? 
Skontrolovala sestra stav médií na sterilizáciu 
a odštartovala program ? 

Kontrola 
dokumentácie 

 
Otázka pre sestru 

 

2b 0b 

P3-4 

Vybrala sestra indikátor a vyhodnotila výsledok 
testu? 
Zaznamenala sestra cyklus do evidenčnej knihy 
sterilizátora? 

 
Kontrola 

dokumentácie 
 
 

2b 0b 
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P5 

 
Vložila sestra do každého sterilizačného cyklu 
chemický integračný indikátor do koša ? 
Bol indikátor zabalený do rovnakého 
sterilizačného obalu ako sterilizovaný materiál? 
Vyhodnotila sestra šaržový indikátor ? 
Zaznamenala sestra priebeh a výsledok 
sterilizačné cyklu a indikátora? 
 

Pozorovanie pri 
práci 

 
Otázka pre sestru 

1b 0b 

P6 

 
Vložila sestra pri formaldehydovej sterilizácii 3 
kusy chemických indikátorov do košov ? 
Boli indikátory zabalené do rovnakého 
sterilizačného obalu ako sterilizovaný materiál? 
Nalepila sestra vyhodnotené indikátory do 
sterilizačného denníka? 
 

 
Pozorovanie pri 

práci 
 

Kontrola 
dokumentácie 

1b 0b 

P7 

Vložila sestra podpísaný chemický indikátor do 
jednotlivých operačných a zákrokových setov? 
Vyhodnotila a nalepila do dekurzu pacienta 
operačná sestra, sestra indikátor? 
 

Kontrola 
dokumentácie 

 
Otázka pre sestru 

1b 0b 

P8 

 
Skontrolovala sestra po ukončení jednotlivých  
sterilizačných cyklov  procesové indikátory na 
sterilných zdravotníckych pomôckach? 
 

Pozorovanie pri 
práci 

 
Otázka pre sestru 

1b 0b 

P9 

 
Kontrolovala sestra média – paru, vodu, vzduch 
a el. prúd  počas prevádzky sterilizátorov? 
 

Pozorovanie pri 
práci 

 
Otázka pre sestru 

1b 0b 

P10-11 

 
Zaznamenala sestra všetka výsledky testov do 
dokumentácie? 
Opakovala sestra v prípade poruchy sterilizačný 
cyklus podľa daných pokynov? 
 

Pozorovanie pri 
práci 

 
Otázka pre sestru 

2b 0b 

P12 

 
Vložila sestra nový chemický indikátor do 
resterilizovaného setu? 
 

Otázka pre sestru 
 

Kontrola setu 
1b 0b 

 

 

 



 
 
 
 

Svet zdravia, a.s.  
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01  Bratislava 
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice 

Audit ošetrovateľského štandardu Revízia č.: 1 

Ošetrovateľský štandard č.24 Platné od: 01.11.2014 

Chemická kontrola účinnosti 

sterilizačných prístrojov Strana 3 z 3 

 
 

UPOZORNENIE: 
 (1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade 

s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.  
(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií 

a porušenie povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny. 

 

 

V
Ý

SL
ED

O
K

 

Kód Kontrolné kritériá Metóda hodnotenia Áno Nie  

V1 

 
Sú pre jednotlivé druhy chemickej kontroly 
účinnosti sterilizačných prístrojov použité vhodné 
a kvalitné indikátory? 
 

Kontrola indikátorov 
Otázka pre sestru 

1b 0b 

V2  Je výsledok chemického testu negatívny? Kontrola indikátorov 1b 0b 

V3 
 
Je proces kontroly a sterilizácie 
zdokumentovaný? 

Kontrola 
dokumentácie 

1b 0b 

V4 Je sterilizačný proces účinný? Kontrola indikátorov 1b 0b 

V5 
Je pacient po použití sterilizovanej zdravotníckej 
pomôcky bez komplikácií? 

Otázka pre 
ošetrujúci personál 

1b 0b 

 

Celkový počet  dosiahnutých bodov...................../.......................................% 

 

Štandard je splnený pri dosiahnutí počtu   21 bodov (100%) 

Štandard je splnený čiastočne pri dosiahnutí počtu  20-18 bodov (99% - 81%) 

Štandard je nesplnený pri dosiahnutí počtu   17 bodov (80% a menej) 

 

Meno a priezvisko vedúceho audítora: 

 

 

Dátum: 

 

 

Podpis: 
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Charakteristika štandardu: 
 

Procesuálny štandard výkonu 
 

Cieľ: 
 

      Zabezpečiť biologické indikátory obsahujúce Geobacilus      
stearotermophilus v dostatočnom množstve a kvalite. 
 
      Potvrdiť účinnosť sterilizácie – vykonáva sa pri periodických kontrolách 
(minimálne 1x mesačne), po inštalácii prístroja, po technickom zásahu do 
prístroja, pri mimoriadnych kontrolách a pri pochybnostiach o účinnosti 
sterilizácie. 

Skupina starostlivosti: 
 

Sterilizačné prístroje 

Dátum kontroly: (najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne) 

 

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY 

Š1 Pracovníci:  

 vedúca sestra –  organizuje, vedie a kontroluje prácu sestier a sanitárov, vzdelanie 
PŠŠ, II.st. VŠ 

 sestra – vykonáva a zodpovedá za správne zvolené a vykonané pracovné postupy, 
vzdelanie USO, VOV, PŠŠ, certifikované činnosti 

 sanitár – vykonáva pomocné práce, vzdelanie USV,  
 

Š2 Prostredie: oddelenie centrálnej sterilizácie –  setovacia miestnosť 

Š3 Pomôcky :  

 prístroje  –prekladacie sterilizátory   

 OOPP – čistá časť: košeľa, čiapka, režimová obuv, sterilný  plášť 
Biologické indikátory – Geobacilus stearotermiphilus  

 

Š4 Dokumentácia: evidenčné knihy sterilizátorov, kontrolný list prístroja, grafy, protokoly o kontrole 
sterility, denník opráv a údržby. 

 

KRITÉRIÁ PROCESU 

P1  
Pred výkonom 
Sestra si pripraví  12 biologických indikátorov pre veľké sterilizátory  a jeden kus pre stolový sterilizátor . 
Každý indikátor označí  poradovým číslom podľa dohodnutého spôsobu a  vloží  do rovnakého 
sterilizačného  obalu, v akom je zabalený sterilizovaný materiál. 

P2  
Sestra vypíše záznam Mesačné testovanie autoklávov  bioindikátormi a záznam podpíše. 
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P3  
Počas výkonu 
Sestra vykonáva biologickú kontrolu účinnosti sterilizátorov pri plnom zaťažení komory spolu s chemickým 
šaržovým indikátorom. Rozloží biologické indikátory do sterilizačnej komory , ktorá je naplnená 
materiálom určeným k sterilizácii. Chemický indikátor vloží do koša. 

P4  
Sestra navolí sterilizačný program na parnom a kombinovanom sterilizátore pri sterilizácii nasýtenou parou 
pod tlakom. Na stolovom sterilizátore biologickú kontrolu účinnosti sterilizátora vykonáva v programe Std. 

P5  
Sestra priebežne sleduje fyzikálne hodnoty sterilizačného prístroja (proces sterilizácie) – tlak pary, vody 
a vzduchu a zakresľovanie do grafu. 

P6  
Sestra po ukončení sterilizačného programu a uvoľnení materiálu z komory, vyberie biologické indikátory  
a ponechá ich v sklade sterilného materiálu 10 minút za účelom vychladnutia. 

P7  
Sestra vyhodnotí chemický indikátor. V prípade pozitívneho výsledku chemického indikátora biologické 
indikátory  na spracovanie neodošle, materiál nesmie uvoľniť do obehu a test musí zopakovať s novými 
indikátormi. Sterilizačný cyklus musí zopakovať aj v prípade poruchy sterilizátora, pričom materiál určený 
na sterilizáciu je povinná prebaliť do nového sterilizačného obalu v obidvoch prípadoch. 

P8  
Po výkone 
Sestra, ak je test chemický indikátor negatívny, priloží ku každej sade 12-tich indikátorov z jednotlivých 
sterilizačných prístrojov a cyklov po jednom nesterilizovanom biologickom indikátore pre porovnanie 
výsledku kultivácie a v transportnom obale spolu so záznamom  o Mesačnom testovaní autoklávov 
biologickými indikátormi odošle na Oddelenie klinickej mikrobiológie. 

P9  
Sestra zaznamená výsledky chemických indikátorov spolu so všetkými ďalšími náležitosťami do 
dokumentácie – sterilizačný denník. 

 

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU 

V1 Biologické indikátory v požadovanej kvalite a množstve. 
 

V2 Biologické indikátory sú odoslané na kultiváciu. 
 

V3 Výsledok biologického testu je negatívny. 
 

V4 Proces kontroly je zdokumentovaný. 
 

V5 Sterilizačný proces je účinný. 

V6 U pacientov sa v súvislosti s použitím sterilnej zdravotníckej pomôcky sa nevyskytli komplikácie 
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Ošetrovateľský audit: 
 

Vyhodnotenie splnenia štandardu – 
Biologická kontrola účinnosti sterilizačných prístrojov 

Zdravotnícke zariadenie:  

Audítori : 
 

 

Dátum :  

Metódy :  Pozorovanie sestry počas výkonu;   
 otázka pre sestru; 
 kontrola prostredia; 
 kontrola pomôcok; 
 kontrola dokumentácie 

 

ŠT
R

U
K

TÚ
R

A
 

Kód Kontrolné kritériá Metóda hodnotenia Áno Nie  

Š1 

 
Je za výkon sterilizácie zodpovedná sestra? 
Má sestra požadované vzdelanie? 
 

Otázka pre sestru 1b 0b 

Š2 

 
Má oddelenie zabezpečené požadované 
priestory? 

 
Kontrola prostredia 

 
1b 

 
 

 
0b 

 
 

Š3 

 
Boli zabezpečené OOPP, pomôcky a prístroje 
v požadovanom množstve a kvalite? 
 

Kontrola pomôcok 1b 0b 

Š4 

 
Je na požadovaných miestach dostupná 
dokumentácia? 
 

Kontrola 
dokumentácie 

1b 0b 

 

P
R

O
C

ES
  

Kód Kontrolné kritériá Metóda hodnotenia Áno Nie  

P1 

 
Pripravila sestra dostatočné množstvo 
biologických indikátorov? 
Označila sestra jednotlivé indikátory poradovým 
číslom? 
Zabalila sestra indikátory do príslušného 
sterilizačného obalu? 

 

Pozorovanie pri 
práci 

 
Otázka pre sestru 

 
 

1b 0b 

P2 

 
Vyplnila sestra protokol o Mesačnom testovaní 
autoklávov biologickými indikátormi? 
Podpísala tento záznam? 

Kontrola 
dokumentácie 

1b 0b 
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P3 

 
Rozložila sestra biologické indikátory do 
sterilizačných košov ?  
Vložila sestra šaržový indikátor do koša ? 
Vykonala sestra testovanie účinnosti 
sterilizátorov pri ich pracovnom zaťažení? 
 

Pozorovanie pri 
práci 

 
Otázka pre sestru 

1b 0b 

P4-5 

Zvolila sestra zodpovedajúce testované 
sterilizačné programy ? 
Sledovala sestra priebeh  a parametre 
sterilizácie? 

Kontrola 
dokumentácie 

 
Pozorovanie pri 

práci 

2b 0b 

P6-7 

 
Vybrala sestra po ukončení sterilizačného cyklu 
biologické indikátory a nechala ich pred 
odoslaním na OKM vychladnúť? 
Vyhodnotila sestra šaržový indikátor? 
 

Pozorovanie pri 
práci 

 
Otázka pre sestru 

2b 0b 

P8-9 

 
Odoslala sestra vysterilizované biologické 
indikátory a protokol Mesačné testovanie 
autoklávov biologickými indikátormi 
v transportnom obale na Oddelenie 
mikrobiológie? 
Zaznamenala sestra potrebné údaje do 
sterilizačného denníka? 
 

Kontrola 
dokumentácie 

 
Otázka pre sestru 

 
 

2b 0b 

 

V
Ý

SL
ED

O
K

 

Kód Kontrolné kritériá Metóda hodnotenia Áno Nie  

V1 
Sú biologické indikátory v požadovanej kvalite 
a množstve? 

Otázka pre sestru 1b 0b 

V2  
Sú biologické indikátory odoslané na kultiváciu na 
OKM? 

Otázka pre sestru 1b 0b 

V3 Je výsledok biologických indikátorov negatívny? 
Kontrola 

dokumentácie 
1b 0b 

V4 Je proces sterilizácie riadne zdokumentovaný? 
Kontrola 

dokumentácie 
1b 0b 

V5 Je sterilizačný proces účinný? 
Kontrola chemických 

testov 
a dokumentácie 

1b 0b 
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V6 
Sú pacienti po použití sterilných zdravotníckych 
pomôcok bez komplikácií? 

Otázka pre 
ošetrujúci personál 

1b 0b 

 

 

Celkový počet dosiahnutých bodov..................../..........................% 

  

Štandard je splnený pri dosiahnutí počtu   19 bodov (100%) 

Štandard je splnený čiastočne pri dosiahnutí počtu  18-16 bodov (99% - 81%) 

Štandard je nesplnený pri dosiahnutí   15 bodov (80% a menej) 

 

Meno a priezvisko vedúceho audítora: 

 

 

Dátum: 

 

 

Podpis: 
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