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W pracy przedstawiono wyniki pomiarów stê¿enia mikroorganizmów w klimatyzowanych i nie klimatyzowanych salach operacyjnych. Pokazano wp³yw
prawid³owej eksploatacji systemu klimatyzacji na stê¿enie mikroorganizmów
w powietrzu sal operacyjnych.
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WSTÊP
Jednym z sposobów ograniczenia prawdopodobieñstwa wyst¹pienia zaka¿eñ szpitalnych,
jest obni¿enie stê¿enia mikroorganizmów w powietrzu sal szpitalnych. W Polsce brak aktualnych norm okrelaj¹cych dopuszczalne stê¿enie mikroorganizmów w powietrzu pomieszczeñ szpitalnych. Istniej¹ce Wytyczne projektowania szpitali ogólnych z 1984 r. [4] nie
mog¹ byæ bezkrytycznie stosowane, poniewa¿ nie zawieraj¹ dok³adnego opisu metodyki
pomiaru. Nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e podane w nich wartoci s¹ kilkakrotnie wy¿sze od
przyjêtych w innych krajach europejskich [3]. W Polsce brak równie¿ normy okrelaj¹cej
metodykê pomiaru stê¿enia mikroorganizmów w powietrzu wewnêtrznym. W efekcie
w przypadku wielu publikacji dotycz¹cych tego zagadnienia nie sposób oceniæ precyzjê
i wiarygodnoæ uzyskiwanych wyników [1, 2].
W niniejszej pracy przedstawiono wyniki badañ ogólnej liczby bakterii i ogólnej liczby
grzybów w powietrzu sal operacyjnych, wykonanych w okresie ciep³ym tzn. od czerwca
do wrzenia. Porównano stê¿enia grzybów i bakterii w powietrzu sal operacyjnych w blokach wyposa¿onych w klimatyzacjê i bez klimatyzacji. Przedstawiono i porównano wyniki
badañ uzyskane w szpitalach prowadz¹cych bie¿¹c¹ kontrolê i regulacjê systemu klimatyzacyjnego z wynikami uzyskanymi w szpitalach, w których powy¿sze czynnoci wykonywane by³y jedynie okresowo przez firmy zewnêtrzne. Ponadto, przedstawiono wyniki
z bloku operacyjnego o nie sprawnej klimatyzacji.
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Celem niniejszej pracy by³o ilociowe okrelenie wp³ywu prawid³owo eksploatowanego
systemu klimatyzacji bloku operacyjnego na ogóln¹ liczbê bakterii i grzybów w powietrzu
sal operacyjnych.
MATERIA£ I METODY
Pod³o¿a: 1) Malt extract agar firmy Oxoid o pH 5,4 ± 0,2 zalecane do wykrywania, izolacji
i liczenia grzybów, w tym dro¿d¿y i pleni. 2) TSA  Tryptone soya agar f-my Oxoid o pH 7,3 ± 0,2,
bogate w sk³adniki od¿ywcze pod³o¿e, na którym ronie wiele gatunków mikroorganizmów.
Aparaty do kontroli mikrobiologicznej powietrza: Micro Bio (Air sampler MB 1 plus) firmy
De Ville i mikrobiologiczny próbnik powietrza MAS  100 (nowa wersja 2001 r.). Oba te aparaty
pracuj¹ metod¹ zderzeniow¹. MB 1 osadza materia³ na p³ytkach typu Rodac Æ 55 mm. MAS  100
na powszechnie u¿ywanych w mikrobiologii p³ytkach Æ 90 mm. Oba aparaty posiadaj¹ g³owice
z otworami (dyszami). Powietrze przechodz¹ce przez jeden otwór trafia w jeden osobny punkt na
po¿ywce. Do korekcji wyniku zani¿onego w wyniku trafienia dwóch lub wiêcej jtk (jednostek tworz¹cych kolonie) w jeden punkt stosuje siê poprawkê wed³ug wzoru Fellera.
P³ytki z osadzonymi bakteriami inkubowano w temperaturze 30°C. Kolonie liczono po 48 godzinach. P³ytki z osadzonymi grzybami i ich zarodnikami umieszczano w temperaturze 25°C. Codziennie, pocz¹wszy od 48 godziny p³ytki przegl¹dano i liczono rosn¹ce kolonie. Liczenie przerywano
wówczas, gdy w kolejnym dniu nie obserwowano przyrostu liczby kolonii.
Na jedn¹ p³ytkê osadzano mikroorganizmy z 33, 67, 100, 200, 300, 400 lub 500 litrów powietrza
(w zale¿noci od spodziewanego stê¿enia bakterii lub grzybów). W ka¿dym punkcie pomiarowym
zarówno bakterie jak i grzyby osadzano z dwóch ró¿nych objêtoci powietrza. Z ka¿dej objêtoci na
5 p³ytkach. Do wiêkszoci obliczeñ u¿yto wyniki z p³ytek, na których liczba wyros³ych kolonii by³a
liniowo zale¿na od stê¿enia mikroorganizmów w powietrzu [1, 2].
Badania prowadzono w salach operacyjnych tylko przed lub przed i bezporednio po zabiegach.
Miejsce osadzania mikroorganizmów na p³ytki z po¿ywk¹ by³o zawsze usytuowane w pobli¿u ciany
sali operacyjnej, poza stref¹ nawiewu laminarnego.

WYNIKI I ICH OMÓWIENIE
Grzyby w powietrzu sali operacyjnej pochodz¹ z powietrza zewnêtrznego. Ich stê¿enie
w powietrzu klimatyzowanych sal operacyjnych zale¿y od sprawnoci filtrów i szczelnoci
ich zamocowania. Niskie stê¿enie grzybów w powietrzu jest zatem dowodem na prawid³ow¹ pracê filtrów w systemie klimatyzacji.
Wyniki pomiarów stê¿enia grzybów w powietrzu sal operacyjnych z dzia³aj¹c¹ klimatyzacj¹ i nie posiadaj¹cych klimatyzacji zestawiono w tabeli I.
Sale bez klimatyzacji mia³y wentylacjê grawitacyjn¹ lub mechaniczn¹ bez filtrów, lub
zawieraj¹c¹ filtry o niskiej sprawnoci.
Stê¿enie grzybów w powietrzu sal klimatyzowanych w okresie ciep³ym nie osi¹ga³o
20 jtk/m3, natomiast w salach nie klimatyzowanych w tym samym okresie nie spada³o poni¿ej 120 jtk/m3. W tabeli II przedstawiono wyniki z jedynego badanego bloku operacyjnego
wyposa¿onego w system klimatyzacyjny, w powietrzu którego stê¿enie grzybów, by³o tak
wysokie, ¿e mieci³o siê w zakresie dla sal nie klimatyzowanych i by³o od 12 do 16 razy
wy¿sze ni¿ w pozosta³ych salach klimatyzowanych. Prawdopodobnie by³ do efekt nieszczelnoci filtrów lub wadliwego ich zamocowania.
ród³em bakterii w powietrzu sal klimatyzowanych s¹ ludzie (zespó³ operuj¹cy i chory).
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Stê¿enie grzybów w powietrzu sal operacyjnych klimatyzowanych i nie klimatyzowanych
Fungi concentration in the air of operating rooms with and without air conditioning
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* sale operacyjne z klimatyzacj¹ kontrolowan¹ na bie¿¹co
Ta b e l a I I .

/S


UHGQLR

Ogólna liczba bakterii i grzybów w powietrzu sal operacyjnych z klimatyzacj¹ dzia³aj¹c¹ niesprawnie
Total number of bacteria and fungi in the air of operating rooms with faulty air
conditioning
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K  stê¿enie bakterii w powietrzu atmosferycznym

Zadaniem systemu klimatyzacji jest dostarczanie odpowiednich iloci powietrza pozbawionego mikroorganizmów i dziêki temu utrzymanie w salach operacyjnych stê¿enia bakterii na jak najni¿szym poziomie.
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W salach operacyjnych dwóch szpitali prowadz¹cych na bie¿¹co kontrolê i regulacjê
systemu klimatyzacyjnego stê¿enia bakterii w powietrzu wynosi³y od 59 do 107 jtk/m3 przed
operacj¹ i 153 jtk/m3 po trzech godzinach pracy siedmioosobowego zespo³u operuj¹cego
(tabela III).
Ta b e l a I I I .
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Ogólna liczba bakterii i grzybów w powietrzu sal operacyjnych w szpitalach z klimatyzacj¹ kontrolowan¹ na bie¿¹co
Total number of bacteria and fungi in the air of operating rooms in hospitals with
continuous air conditioning inspection
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Wysokie (od kilku do dziesiêciu razy wy¿sze) stê¿enia bakterii w powietrzu pozosta³ych
sal klimatyzowanych (tabela IV), mimo niskich stê¿eñ grzybów nie przekraczaj¹cych
20 jtk/m3, mo¿na wyjaniæ jedynie nieprawid³owo ustawionymi parametrami przep³ywu
powietrza (zbyt ma³¹ iloci¹ wymian, zak³óceniem jego laminarnego przep³ywu, zasysaniem z s¹siednich pomieszczeñ).
Wa¿nym czynnikiem wp³ywaj¹cym na czystoæ mikrobiologiczn¹ powietrza w klimatyzowanych salach operacyjnych jest sposób przygotowania i doprowadzenia powietrza nawiewanego do sali. Skutecznoæ filtracji, stan higieniczny instalacji, realizacja rozdzia³u
powietrza i zapobie¿enie niekontrolowanemu dop³ywowi powietrza z pomieszczeñ o ni¿szej klasie czystoci (dop³yw powietrza z obszaru s¹ siaduj¹cego z sal¹ operacyjn¹) [5].
Precyzyjn¹ kontrolê przep³ywu powietrza miêdzy pomieszczeniami utrudnia obecnoæ
na sali operacyjnej w kilku punktach odci¹gów powietrza.. Utrzymanie laminarnego przep³ywu powietrza i nadcinienia w sali operacyjnej wzglêdem pomieszczeñ j¹ otaczaj¹cych
wymaga precyzyjnej kontroli kierunku przep³ywu powietrza w bloku operacyjnym.
Bior¹c pod uwagê, ¿e pomiary wykonywano poza stref¹ laminarnego nawiewu stê¿enie
grzybów w powietrzu poni¿ej 20 jtk/m3, a bakterii poni¿ej 107 jtk/m3 przed operacj¹ i 153
jtk/m3 po trzech godzinach pracy siedmioosobowego zespo³u operuj¹cego) nale¿y przy 20
wymianach powietrza/h uznaæ za zadowalaj¹cy wynik.
Systemy klimatyzacyjne mog¹ byæ wyposa¿one w urz¹dzenia pomiarowe u³atwiaj¹ce
ich regulacjê i wykrywaj¹ce nieszczelnoci filtrów.
Badane sale wyposa¿one by³y w podobne systemy klimatyzacyjne. Wszystkie mia³y laminarny nawiew powietrza filtrowanego przez filtr H 13. Przy prawid³owej eksploatacji
ogólna liczba bakterii i ogólna liczba grzybów powinny byæ w nich zbli¿one do wyników
przedstawionych w tabeli III.
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Stê¿enie bakterii w powietrzu sal operacyjnych klimatyzowanych i nie klimatyzowanych
Bacteria concentration in the air of operating rooms with and without air conditioning

.OLPDW\]RZDQH
MWNP










!
!







1LHNOLPDW\]RZDQH
MWNP 
!
!

!


!




!

.

/S











































.







K  stê¿enie bakterii w powietrzu atmosferycznym
* sale operacyjne z klimatyzacj¹ kontrolowan¹ na bie¿¹co

WNIOSKI
1. Liczba mikroorganizmów w powietrzu sal operacyjnych w du¿ym stopniu zale¿y od
prawid³owej eksploatacji systemu klimatyzacji.
2. Wszystkie systemy klimatyzacji montowane w szpitalach musz¹ byæ kontrolowane
i regulowane na bie¿¹co, a nie tylko okresowo przez firmy z zewn¹trz.
3. Eksploatacja wiêkszoci systemów klimatyzacyjnych dzia³aj¹cych w badanych szpitalach by³a nie prawid³owa.
A. Krogulski
MICROORGANISMS IN OPERATING ROOM AIR  SELECTED ASPECTS
Summary
Test results of total number of bacteria and fungi in air of operating rooms were presented. The
investigation was performed during warm season of the year  from June to September. Concentration of bacteria and fungi in the air of operating rooms with and without air conditioning system
are compared, as well between hospitals where continuous inspections and regulations of air condi-
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tioning systems are practiced and those where inspections and regulations were done periodically.
Results from operating rooms with faulty air conditioning are presented separately.
PIMIENNICTWO
1. Krogulski A., Podsiad³y T.: Oznaczanie ogólnej liczby grzybów w powietrzu atmosferycznym
i wewn¹trz pomieszczeñ. Roczn. PZH. 2003, 54, 393.
2. Krogulski A.: Metody oznaczania ogólnej liczby bakterii w powietrzu atmosferycznym i wewn¹trz
pomieszczeñ. Roczn. PZH. 2006, 57, 1.
3. Porowski M., Szczechowiak E.: Klimatyzacja pomieszczeñ czystych. Termedia 1999 r.
4. Wytyczne projektowania szpitali ogólnych. Biuro Projektów S³u¿by Zdrowia, Warszawa 1984 r.
5. Charkowska A.: Nowoczesne systemy klimatyzacji w obiektach s³u¿by zdrowia. IPPU MASTA
2000.

