
Sprawozdanie ze spotkania 

Grupy Roboczej Rady Europejskich Lekarzy Dentystów (CED) 

ds. kontroli zakażeń i gospodarki odpadami. 

 

 

W dniu 27 września 2013 r. w Kopenhadze, w siedzibie Duńskiego Towarzystwa 

Stomatologicznego, odbyło się  spotkanie Grupy Roboczej Rady Europejskich 

Lekarzy Dentystów (CED) ds. kontroli zakażeń i gospodarki odpadami, któremu 

przewodniczył dr Ioanis Tzoutzas z Grecji. 

 

Zagadnienia poruszane na spotkaniu, na których skupiono szczególną uwagę, 

były następujące: 

1. Kontynuacja zagadnień związanych z jakością wody w unitach, nie tylko  

w kontekście skażania wody Legionellą, ale obecnością w niej również innych 

drobnoustrojów chorobotwórczych. 

Dyskutowano nad ewentualnym wprowadzeniem dalszych zmian w rekomendacji 

nr 19 Kodeksu Kontroli Zakażeń. Zwrócono również uwagę, że dla 

bezpieczeństwa pacjenta i zespołu stomatologicznego znaczenie ma nie tylko 

nasza codzienna procedura postępowania przed i w trakcie przyjmowania 

pacjentów, ale również jakość instalacji wodnej w unitach oraz fabrycznie 

montowane systemy do dezynfekcji wody.  

2. Gospodarka odpadami była kolejnym tematem, który może wymagać 

ewentualnych zmian w rekomendacji nr 20 Kodeksu Kontroli Zakażeń. 

Zmiany zachodzące w naszych praktykach związane z ochroną środowiska jak  

i wprowadzaniem nowych technologii, np. coraz powszechniejszą radiologią 

cyfrową i zmniejszeniem ilości środków do wywoływania i utrwalania filmów rtg, 

wymagają stałej aktualizacji przyjętych rekomendacji. Pojawiają się też nowe 

problemy związane z utylizacją starego sprzętu lub jego części składowych  

w przypadku modernizacji, naprawy lub wymiany wyposażenia praktyki jak  

np. wymiana przewodów wodnych i ssaków, seperatorów amalgamatu   

lub  głowic rtg,. 

3. Zapobieganie zranieniom ostrymi narzędziami w praktykach dentystycznych 

to kolejne zagadnienie omawiane na spotkaniu, odnoszące się do rekomendacji 

nr 23 Kodeksu Kontroli Zakażeń, jednakże ze względu na wprowadzenie w życie 

w państwach członkowskich UE przepisów dyrektywy 2010/32/EU  

i obowiązywania wewnętrznych przepisów z nią zawiązanych nie wprowadzono 

poprawek do rekomendacji.  

4. Rozważano możliwe zmiany dyrektywy w sprawie bezpieczeństwa pacjenta, 

w tym profilaktyki i kontroli zakażeń związanych z opieką zdrowotną. 

5. Z propozycją włączenia w programach europejskich szkół dentystycznych 

zagadnień związanych z kontrolą zakażeń, jako samodzielnego przedmiotu 



wystąpił przewodniczący Grupy Roboczej, argumentując, że coraz większy 

nacisk na sprawy bezpieczeństwa pacjenta i personelu medycznego kładzie się 

zarówno na poziomie Unii, jak i w poszczególnych krajach. 

6. Zasady kontroli zakażeń w nowych technologicznie urządzeniach, unitach  

i instrumentach oraz wpływem czyszczenia, dezynfekcji i sterylizacji na jakość 

tych urządzeń i instrumentów to kolejny temat związany z toczącymi się  

na szczeblu unijnym konsultacjami odnośnie zmian w dyrektywie dotyczącej 

wyrobów medycznych. 

W okresie poprzedzającym spotkanie członkowie grupy współpracowali z Grupą 

Roboczą CED  ds. wyrobów medycznych i Grupa Roboczą CED ds. bezpieczeństwa 

pacjenta prowadząc w formie elektronicznej wymianę informacji i opinii na temat 

wyrobów medycznych, ze szczególnym uwzględnieniem wyrobów jednorazowego 

użytku oraz dyrektywą dotyczącą zapobiegania zranieniom ostrymi narzędziami. 

Na zakończenie spotkania przyjęto zasady dalszego działania i aktywności 

Grupy Roboczej. 

 

 

 

Sporządziła: 

Anna Śpiałek. 


