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PORADY PRAWNEPORADY PRAWNEPORADY PRAWNEPORADY PRAWNE    ----    Wolters Kluwer PolskaWolters Kluwer PolskaWolters Kluwer PolskaWolters Kluwer Polska    

Gabinety stomatologiczneGabinety stomatologiczneGabinety stomatologiczneGabinety stomatologiczne----filtry bakteriobójcze i klimatyzacjafiltry bakteriobójcze i klimatyzacjafiltry bakteriobójcze i klimatyzacjafiltry bakteriobójcze i klimatyzacja    

PytaniePytaniePytaniePytanie    

Czy w NZOZCzy w NZOZCzy w NZOZCzy w NZOZ----ie, w gabinecie, w którym przeprowadzane są zabiegi z zakresu chirurgii ie, w gabinecie, w którym przeprowadzane są zabiegi z zakresu chirurgii ie, w gabinecie, w którym przeprowadzane są zabiegi z zakresu chirurgii ie, w gabinecie, w którym przeprowadzane są zabiegi z zakresu chirurgii 

stomatologicznej trzeba zainstalować filtry bastomatologicznej trzeba zainstalować filtry bastomatologicznej trzeba zainstalować filtry bastomatologicznej trzeba zainstalować filtry bakteriobójcze np. typu HEPA? Czy w gabinetach moŜe kteriobójcze np. typu HEPA? Czy w gabinetach moŜe kteriobójcze np. typu HEPA? Czy w gabinetach moŜe kteriobójcze np. typu HEPA? Czy w gabinetach moŜe 

być zainstalowana klimatyzacja? być zainstalowana klimatyzacja? być zainstalowana klimatyzacja? być zainstalowana klimatyzacja?     

 

OdpowiedźOdpowiedźOdpowiedźOdpowiedź    

Pomieszczenia zakładu opieki zdrowotnej powinny spełniać wymagania określone w 

rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinny 

odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki 

zdrowotnej (Dz. U. Nr 213, poz. 1568 z późn. zm.). Zgodnie z treścią § 48 rozporządzenia, w 

blokach operacyjnych (a więc tam, gdzie przeprowadzane są zabiegi z zakresu chirurgii 

stomatologicznej) naleŜy stosować wentylację nawiewno-wywiewną lub klimatyzację zapewniającą 

parametry jakości powietrza dostosowane do funkcji tych pomieszczeń. Zastosowanie klimatyzacji 

w gabinecie stomatologicznym uzaleŜnione jest więc od funkcji i wykorzystania tego 

pomieszczenia. Instalacje i urządzenia wentylacji mechanicznej i klimatyzacji powinny podlegać 

okresowemu czyszczeniu nie rzadziej niŜ co 24 miesiące. Dokonanie tych czynności powinno być 

udokumentowane (§ 50 rozporządzenia). 

Szczegółowe wymagania dla zakładu, uwzględniające konkretną lokalizację i rodzaje świadczeń 

zdrowotnych udzielanych w danym zakładzie, określa postanowienie organu Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej o spełnieniu wymagań fachowych i sanitarnych, jakim powinny odpowiadać 

pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej. 

Tamara Zimna, ekspert ABC Serwis Prawo i Zdrowie, Wolters Kluwer Polska, www.abc.com.pl. 

 

 


