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STAN SANITARNO-HIGIENICZNY KLINIK AM W KRAKOWIE 

Cz. I. SALE OBERACYJNE KLINIK AM POD WZGLĘDEM 
HIGIENICZNO-SANITARNYM 

Z Zakładu Higieny ,AM w Krakowie 

Przeprowadzono badania stanu sanit·arno-higienicznego 
sal operacyjnych czterech klinik i przedstawiono wnioski 
dla polepszenia tych warunków. 

Zagadnienie ,stanu sainitarn~higienicznego szipitatli budzi co1raz więksre 
zai:nteire:sow:a1nie w związku z rozbudową szpitalnictwa i dążeniem do stwo
rzenia jak najileps,zych wa:runków leczenia. Prace nad tym za;gadnie:niem 
przeprowadza;ne są w szere,gu tkrajów, między innymi w Anglii, Czecho
słowacji, Fra!Ilcji, Jugooławii, Niemczech i Związku R2,dzie•dkim. W Polsce, 
w osfatnti.ch latach zagadnieniem tym zajęła się Wojskowa Akademia Me
dyczna w Łodzi or:az Zakład Higieny AM w Poznallliu. Przed wojlllą :spra
wą higieny szpitali zajmował się w Kr:akowie Engel1wrdt w ramach 'Prac 
Zakładu Higieny UJ *. 

Ze ,względu na w:aimość ·za,gadn,ienia, jak również .z powodu te,go, że 
więiksz;ość 1k'liinik AM w Kirakowie mieści się w 1budynkaich starrych, które 
z trudem dostosowano do wymagań stawianych obecnemu :szpitalnictwu, 
podjęłam w 1958 roku .pracę nad stanem :sanitar.no~Mgienicznym klinik 
AJkademii Medycznej w Krakowie. 

Opracowanie ·zagadnielllia ,pod:llie'liłam na kilka, etapów: 
1) badanie stalllu sanita,rno..;higienicznego sa:l operacyjnych, 
2) badanie stalllu sanitarno-Mgi€nicznego sal chorych, 
3) badarnie stanu sanitarno-higienicznego ambulatoriów, 
4) badanie stanu sanitarno-higienicznego ,oddziałów ,rentgelllowskich. 
N~niejsza 1praca przedstawia wyniiki badań wm-unków sanitarnl{)-hi,gie-• 

nicznych s,a1l opeTacyjinych następujących klinik AM: neu1roehi.rurgicznej, 
I chirurgiczmej, ·gimekologicznej i laTyngologicznej. 

Badania te miały za zadalllie wyk,aza'Ć, w jakich w.air'unka1ch są przepro
wadzane za'biegi operacyjne oraz pozwolić na rorientowarnie się c-o do 
wpływu tych wa,runlków na dalszy .przebieg leczenfa rpoopeTacyjnego. 

Badania ,obejmowały: 1) opis sa1n~ta'l'ny sali operacyjnej, 2) hadanie 
wa,runków lklimatyc,znych, 3) badanie zanieczyszczenia powietrza. 

Przy opisie salllitarr"nym uwzględniono pomfatry kubatury saJH oraz,oświe
tlenia {te ostatnie wykonano przy pomory luksomierza typ DMLx). 

Dla idkTe,ślenia warunków klimatycznych wykonano pomtary: tempe
ratury (termomet-rem ,rtęciowym), wilgotnośd {1psychrometrem Assman
na), ruchu ,powietrza (1kafa1te:rmometrem), utraty bieirnej i czy,nrnej ciepła 
(kafa1termomet,rem) or:az oznaczono z tablic temperaturę efektywną. 

Dla oceny stopnia zanieczys:zczenta :powietrza ozna-czono: stężenia dwu
tlenku węgla '(metodą Subotina-Na,g<H'~lkie,g,o), za1pylenia (metodą 'lmnime
trycz>ną ,przy :pomocy pyłomierza Ov€,nsa), oraz lic:zibę drobnoustrojów. 

Te osta,tinie ibad:an'ia hyły z początku (w 1958 <i Hl59 r.) przepr,owadzan€ 
metodą osadową Kocha. Ze w2Jględu na duży błąd i ·ni,edlokładnaść me~ 

* Przyp. R•edakcji - Przy Katedrze Higieny Osiedli AM w W,arszawie istnieje 
Zakład Higieny Budownictwa S'zpittaH. 
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t-ody, w 1960 roku zasbosowaiam do badań -aparat skonstruowany ·wg 
Ho;laender.a i Dalle Valle, którego opis podała Przylęska (8). 

W każdej ~.ali ,operacyj1nej 'badania były przeprowadzane dwukrotnie 
w -ciągu diorby, a to: :podcz,as operacji oraz :po sprzątnięciu sali operacyjnej 
(po południu '1u.b wcześnie ,rano ,przed zabiegami). 

Badainia były wy'ko1nywane w 1porzie wiosenno-le1tmiej, w 19158 i 1·959 ro
ku w salach ikHnilki neurochi'rurgi-cznej i I chiTurgkznej, w 1960 roiku 
we wszystikich wymieniony~h na początku kHni!kach. 

Opis isanita,rny ,sal -operacyjnych. 
Klinika Neurochirurgiczna 
l. Sala operacyjna „zi€liona" : kubaturn saH 153 m3, wy:sidkość 3,75 m, 

ściainy sa1li wyloż.olile zielonymi, a podłoga białymi kafelkami, sufit ma
lowany szaroczar'!lą farbą olejną. Sala posiada 2 idkna na stałe zasłonięte 
ciemnymi zasłonami, tak że nie ma oświetlenia naturalnego. Oświetlenie 
sztuczne: 4 lampy sv.fitowe z mlecznymi lkloo·zami, 1 l,ampa bezde,niowa. 
Oświetlenie saili od 15 do 30 lx, nad stołem oipe,r:acyjnym przy czyn1nej 
lampie bezcieniowej 170 lx. Wentylacja sztuczna połączona z 'klimaty
zacją. Dla wyjałowienia powietrza sali stosuje •się naświ-etla•n'ie rprvmie
niaimi :pozafiołk:owymi iprzez 1 godzinę po sprzątnięciu sa:li. 

2. Sala operacyjna „niebi€isik,a": kuhat'll'rn sali 128 m3, wysokość 3,75 m, 
ściany ,sali wyłożone ni,ebieskimi, a podłoga białymi kafelkami, sufit ma-
1,awany szarr"1ocza,rną fo:rbą olejną. Sala posiada 2 okna• na stał€ zasłonięte 
ciemnymi zasłonami, fak, że nie ma :o,świetlenia naturnlnego. Oświetlenie 
sztucz;ne: 4 lampy sufitowe z mlecznymi kloszami, 1 la,mpa bezcienio~,va 
i 1 refl€ktor. OświeNenie sa11'i od 15 do ·25 ·lx, nad stołem operacyjnym 
przy czyinnej lampie bezcieniowej i ireflelktorz;e 1715 lx. 

Wenty1acja sztuczna połąe:no1na z !klimatyzacją. Podohni,e ja1k salę zie
loną wyjaławia się ją przy pomo,cy 1pr:omieni pozafi.ołkowych przez 1 go
dzinę po s:przątnięciu sali. 

I Klinika Chirur1giczna 
1. Safa ope:ra,cyjn:a dolna: kubatur.a sa•li 112,8 m3, wysokość 4,3 m, 

ściany, .sufit i podłoga •sa,li wyłożone są ·~iałymi ka1fełkami. Oświ€tlenie 
naturalne: 1 okno o powier21chni 4,4 m 2, wskaźnik oświetlenia 1/6, dkno 
zwróc,one do zachodu. Oświetlenie naturalne przy dknie 90 lx, po~Tod'ku 
sa-li 25 lx, w glę:bi 10 ·lx. Oświetlenie sztuczne: 7 ·lamp bocznych •z mlecz
nymi kloszami, · 1 lampa bezcieni,owa. P 1rzy czynnej lampie bezcieniowej 
oświetlenie !Ilad stołem opeir;aicyj:nym wynos>iło 150 lx. Wentylacja natu
ralna: przez okno i przez kanał wemtylacy,jny, oraz me,chan:kzna: 1 wen
tyla-bar ,umieszczony koło okna, nieużywany z powcdu 21byt głośnego dzi3-
ła:nia. 

2. Sala operacyjna ,górna: kuba,tur:a saili 148 m3, wysokość 4,4 m, ściany 
wyłożone kafelkami :pokrytymi niebie,ską farbą olejrną, sufit i ,podłoga 
wyłożione kafelkami białymi. Oświ-eHenie :naturalne: okno potrójne- o ~o
wierzchni 12,6 m 2, wskaźnik oświetlenta 1/3, akno zwróc1one na ws·chód. 
Oświetlenie naturalne iprzy okni€ wynosiło 105 lx, pośrodku saH 40 lx, 
w ,głębi 15 lx. Ośw1et1e-nie sztuc21ne: 4 l aimpy boczne z mlecznymi kl1os:m
mi, 1 lampa bezóe;niowa. Przy czyn:ne,i lampie bezcieniowej o,§wietlenie 
nad stołem opera·cyjnym wynosiło 2 OOO lx. Wentylacja natu,ralna: przez 
-okno. 

I Klinitka Ginekologiczna 
1. Safa opera,cyjna II piętro: kuba,tu~a sali 191 m \ wysokość 3,6 m, 

ściany wyłożone ziefo1nymi, a podłoga i sufit białymi ikafolkami. Oświe-



Nr 5 Kliniki AM w . Kn11kowie 449 

tlenie naturalnie: potrójne olkno o powierzchni 6,9 m 2, zwróoone na za
chód, wskaźrrifk oświetleni.a< 1/7. Oświetlenie naturralne wyino:siło: przy 
oknie 400 lx, ,po śrooku sali 70 lx, w głębi 2'0 lx. Oświet'lenie sztuczne: 
4 lampy sufitowe z kloszami mlecznymi, 2 :lampy bezcieniowe. Przy czyn
nej fampie 'bezcieniowej oświetlenie · nad stołem operacyjnym wynosiło 
160 lx. Wentylacja naturalna: przez okno. 

2. Sala operacyjna I piętro: kuhatrn-:a sa1li 191 m 3, wysokość 3,6 m, 
ściany wyłożone zielonymi, a podłoga i sufit białymi kafelkami. Oświe
tlenie naturalne: potrójne ,okno zwróc-oine na zaiohód o ;pawierrzch:ni 6,9 m 2, 

wskaźnik oświeHe.nia 1/7. Oświetlenie rnatuira1lne przy <O!knie wynosiło 
500 ;lx, :pośrndlku sali 70 lx, w głębi 30 lx. Oświetlenie sztucme: 4 lampy 
sufitowe z mlecznymi kłos.z.ami, 1 lampa bezcieniowa, 1 reflektor. Przy 
czynnej lampie bezdeniowej i czynnym reflektorze oświe,tleinie przy 
stole operacyjnym wynosiło 500 lx. W-entylacja natUTalna,: przez okno. 

K1inika La;ryngo 1logiczna 
Saila operacyjna II ,piętro: lkubat'llra sali rn2 m 3, wysokość 3,4 m, ściany 

i sufit wyłoż,one lkaferlrkami granatowymi, ·podłoga ka:fel.ilmm:i 'białymi. 
O§wieHenie natural:ne: 1 oikno o powierzchni· 5,2 m 2, zwrócone do ,pół
nocnego wschodu, oraz oszikkiine drzwi do sterylizatorni. Wslkaźnik oświe
tlenia 1/9. Oświetlenie .naturalne wynos'iło przy Oiknie 1 700 'lx, pośrodku 
sali 500 -lx, w głębi 120 lx. Bod.czas operacji ,okno jest 1pr:reważin'i.e zasła
niane ciemną zasroną. Oświetlenie siztucz:ne: 6 'lamp sufifowyc'h z mlecz
nymi kloszami. Ni,e ma lampy bezcieniowej. Pod~zas operacji zesipół ope
rujący oświetla pole l()peracyjne przy pomocy lamp c1z1ołowyich. Oświetle
nie nad stołem operacyjnym podczas za!biegu wyrnosiło 5·0 lx. Wentylacja 
natura,lna: przez •okno i przez kanał wentylacyjny. 

Dla oceny wa,rnnlków klimatyc2mych sal oper.a:cyjny;ch przyjęłam na
stępu.jące normy optymafoe: tempe,ratull"'a powietrza 20°C, wHgotność 
v.rzględna 40-IYOO/o, utrata bierna ciepła 4--6 mca11/rcm2, .siek., utrata czyn
na ciepła 18-20 mcail/cm2.selk., ·temperatur.a efektywna 18~20°. 

Przy ocenie sboipnia, zainteczyswzenia powietrza przyjęłam na:siępujące 
normy dla poszczególnych ws!kaź,ni!ków zan1ieczyszczenia: 

Dla dwutleiniku węgla: 0,07°/o (wg Marzejewa). 
Dla zapyle1nia mierz.onerg10 mefodą konimetryczną: ocena orientacyjna 

wg E. A. Wigdorczik (1), a to: powietrze e1zyste: do 100 cząstek pyłu 
w 1 cm:i powietrza., rpowi,e1trze pomieszcreń laborat,oryjnych: od 100 do 
500 cząstek pyłu w 1 cm~ powietrza. (Ni,e ma opracowanych no!I"m zapy
lenia dla szpita.}i, a normy prnemysłorwe inie mogą mieć tu zastoSJOWania). 

Dla rnnieczyszczeń mikroflorą: nrormy wg Topleya i Wilsona cytowane 
przez Horoszewicza {5), które prze61;tawia tabela I. 

Wyniki badań waa"unlków iklima,tycz1nych przedistawi,a tabela II, zaś wy
niki badań zanierczyszczeń 1powietr:za tabefa III. 
Przystępując do oceny warunków sanirtairno-h:i!gieinicznych lbadarnych 

sal operacyjnych należy ,prrede wszys tkim shvierdzić, źe 'kubatura sal 
jest zbyt mała w stcsu1niku do Hości osób ·przebywających na sa1li podczas 
za'bi,e-gów operacyjnych, przy braku odpowiedniej 1wymiany powietrza 
podczas zabiegów. 

Nie odnosi się to jedyni,e do sal Kli1ntki Neurl()chirurgicZiilej, .~dizie· wy
miana powietrza :podczas zabiegów jest wysta,rczająca, d.tięki odpowied
niej wentyfacjJ. 

Z tabeli II widać, że na,j,le1pS'ze warunki klimartycz,ne ipa.sfadiaiją sa'le
klini1ki neur:ochirurrgkznej, 1poz1ostałe sale mają wanmild klimatyczne 
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Tabela I 
Wartości dopuszczalnych zanieczyszczeń mikroflorą w 1 m 3 powietrza, w różnych 

pomieszczeniach 

Rodzaj pomieszczenia 

Sale operacyjne: 

neurochirurgiczne 

chirurgiczne 

S ::; le zabiegowe· i opatrunko-.vc 

Sklepy 

S, kcły 

1
-~~c-z-baP_~_· ~-lf_e~-~iz;_-_i_m_· _;~ 

mikroflora pacior-
całkowita kowce 

.. - .. ···• ··-- ·,,, ,_ 

70 

350 

700 

2470 

2825 

o 

o 

o 

30 

45 

w znacznym stopniu utrudniające regulację ciepła ustroju. We wszyst
lkich salach po sprzątaniu i wietrzeniu warunki iJdima•tyc:zme poprawiają 
się. Jedyinie ·na niebieskiej saili operacyjnej Kliniki Neuroc'Mmrgicz:nej 
warunki nie popra1wiły się 1po południu, pcrnieważ ,po zabiegach wyłączono 
urządzenia wentY'lacyjne. 

Wskaźni!kiem zanieczyszczenia powietrza pomi€szczei1 zam'kiniętych jest 
dwutlenek węg1a wydychany przez ·ludzi. Z tabeli III wyn:i:ka, że stęże1nie 
dwutlenlku węgla .podczas zabiegów IQperncyjnych wm~asta prawie we· 
WIS'zystikich s.ailach i przekracza normę. Jedynie w sali ziel,o:nej Kliniki 
Neurochirurgicznej ii w sali I .prętra Kliniki Ginelko1ogicznej stężenie dwu
tlenku węgla było ,poniżej tnormy. Wynikło to z mniejszej ilości osób na 
sali i czy:nnej wentylacji (1otw:a:rte okno w pomieszczeniu przyległym do 
sa1li operacyjnej I piętra Kliniki GiJnekol,o;gicznej). 

Jeżeli chodzi IO zaipyfonie •powietrza sal ope•r.acyjnych, to z wyjątkiem 
sal Kliniki I Chiirurgic:zmej, jest ono większe podczas zabiegów aniżeli 
po s,prząt ani u. 

Na1jmniejsze za1pylenie wylka12Jują sale KliJniki NeurnchirruTgicznej, naj
większe sale Kliniki Gine!k1ologicznej o:raz safa dolna K-li:niki I Chirurgicz
nej. Za1pylenie sal operacyjny1Ch od1prowiada ocenie podanej przez Wiq
dorczik dla pomieszczeń laboratoryjnych. Za główne źródło zapylenia 
sal ope:racyjnyoh należy przyjąć trulik oraz pył z biehzny operacyjnej. 

Szczególnie waż1nym przy ocenie zanieczyszczenia po•wietrza sal opera
cyjnych jest bad.anie mi!k,r1ofl0Ty 1powietrza. Przy ocenie brano pod uwagę 
sumę wszystkich kolonii, wyrosłych na pożywkach, 1oraz obliczono wskaź
nik izaniecz'Yszczenia, tzn. obliczono stoisurl€ik: iloiści wyrosłych lkolo1nii do 
maksymalnej do,puszczarrnej ich 1i:czhy. Ja!k widać z taheiH III, wszystkie 
sale operacyjne wykazują ,pirze!k'!'ocizen:ie dopuszczalnych norm zanieczysz
czenia powietrza milkr·oflorą, pr:zy czym wskaźnik zanieczysz,czenia wzra
sta podczas zabiegów. 

Najniższe wskaźniki zanieczyszczenia haikberyjnego powietrza wyilrnzują 
obie sale kliniki I chirurgic:zmej. 

Do .porównani.a otrzymanych wyników badań z wyni!k 2mi inmych auto
rów przyjęł,am j€dyni,e ,prace Jankowiaka i Rudnickiej (6) oraiz Horosze
wicza (5), poniewa·ż prace ich :oostały wyk cnane metodą sto~•owa:ną przeze 
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Tabela II 
Warunki klimatyczne sal operacyjnych klinik NM. 

I Data I Liczba I Temperatura I Wilgotność Ruch po-

pomiaru I osób powietrza względna w!etrza 
w sali . w st. c. . w ?,% w m /sel< . 

1959 3 19 76 0,76 
1959 8 20 61 0,39 
1960 6 20 85 0,06 
1900 2 22,5 65 0,07 

1959 2 20 61 0,64 
1960 7 21,3 75 0,1 
1S60 2 22,5 70 0,09 

1959 5 21 68,7 0,23 

1959 6 25 64,8 0,3 

1958 3 25 76 0,08 
1958 9 27,5 85 0,12 
1960 12 23 73 0,18 
19€0 4 23,5 77 0,09 

1958 2 25 72 0,1 
1958 5 25 83 O,ll 
1960 8 23 75 0,12 
1960 3 23 67 0,09 

1960 12 23 75 0,12 
1960 4 22,5 75 0,16 

1960 7 22 53 0,1 
1960 2 24 75 0,09 

1960 2 23,5 80 0,07 
1960 9 22,5 85 0,04 

l 
Utrata ciepła 

bierna I czynna 
w mcal /cm~ . sek. 

9,7 21,8 
7,4 19,9 
4,8 12,3 
4,1 12,3 

8,6 16,4 
4,8 11,0 
4,3 14,3 

6,1 17,5 

4,8 15,2 

3,4 12,4 
2,8 10,5 
4,8 12,0 
4,0 10,7 

3,5 12,4 
3,6 12,0 
4,4 11,4 
4,1 11,0 

4,4 ll,2 
4,8 11,9 

4,6 14,3 
3,8 10,2 

3,8 
I 

10,0 
3,7 10,7 

I Temperatura 
Efektywna 

w st. C. 

I 
15,5 
16,8 
19,5 
20,5 

16,0 
20,0 
20,5 

18,6 

21,8 

23,5 
. 25,5 
21,0 
21,2 

23,5 
23,5 
21,5 
20,8 

21,8 
21,0 

19,8 
22,5 

22,0 
21,6 

2: 
"'1 

c.,, 

~ 
;3' 

t 

~ 
~ 

~ 
i 
§. 
~ 

~ 
c.,, ..... 



T a b e 1 a III 
Zanieczyszczenie powietrza sal operacyjnych klinik AM w 1960 r. 

Sala operacyjna 
Stęzeme . • nych na. Wskazmk 

oi ;::: . liczba · . 
.a "' dwutlenku i , 

1 
zameczy-

. . Zapvlenie Liczba kolonii z 1 m 3 powiet~-;--~~-hod~;;::_--;-~-~---

_tj :§ "' węgla w%% : cząstek.. agarze agarze j agarze I wszystkich szczenia 
~~~-.3 ~ ~ . w_2~-- ~zwykłym z krwią I z brzeczką 1~o~y~~ac=h"'====== 

Klinika Neurochirurgiczna 
Sala operacyjna „zielona": 

podczas operacji 
po sprzątaniu 

(po naświetlaniu promieniami UV) 
Sala operacyjna „niebieska": 

podczas operacji 
po sprząt:miu 

Klinika I Ginekologiczna 
Sala operacyjna II piętro 

podczas operacji 
po sprzątaniu 

Sala operacyjna I piętro 
podczas zabiegu 
pe sprzątaniu 

Klinika I Chirurgiczna 
Sala operacyjna górna: 

podczas operacji 
po sprzątaniu 

Sala operacyjna dolna: 
podc,:as operacji 
po sprzątaniu 

Klinika Laryngologiczna 
Sala operacyjna II piętro: 

podczas operacji 
przed operacją 

6 
2 

7 
2 

12 
4 

7 
2 

12 
4 

8 
3 

9 
2 

(l,05 
0,05 

0,08 
0,10 

0,08 
0,07 

(),06 
0,05 

0,2 
0,06 

0,15 
0,13 

o, 14 
0,07 

183 
110 

187 
77 

489 
324 

425 
335 

297 
696 

4ą9 

5ll 

384 
232 

75 
150 

100 
400 

1225 
125 

425 
175 

375 
50 

25 
125 

200 
125 

300 
o 

450 
425 

525 
400 

450 
300 

170 
o 

275 
o 

2175 
1575 

o 
o 

o 
o 

9i5 
25 

50 
o 

o 
o 

o 
o 

o 
o 

375 
150 

550 
825 

2725 
550 

925 
4,5 

545 
50 

200 
125 

2375 
1700 

5,3 
2,1 

7,8 
11,7 

7,7 
1,6 

2,6 
1,3 

1,5 
0,14 

0,8 
0,35 

6,8 
4,8 

>łS
<:JJ 
N) 

!Jj 

E 
::i, 

~ 

~ .., 
<:JJ 
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mnie. PoróW1nując otrzymane wyniki z .. wynikami tych autorów należy 
przyjąć, że 1sale ope•racyjne !klinik !krakowskich, ;pod względem i:lości mi
kroflory w powiekzu są ·zlbHfone do •sal operacyjnych szpitali poznań
sikich oraz klilllik Wojslkowej A~ademii Medycznej w Łodlzi. 
Wśród wyhodowa:nych z ipawietrza wszys•tkich sal operacyjnych kolonii 

wstały wyodrębni•one: ·gronkowiec złocisty, gron1mwiec biały, sześdanka, 
pałeczki gram ujemne oraz w s:alach Kliniki Grne!kologkznej - ple1śnie. 
Nie wyodrębn:io1rno ipaciorkowców. 

Przy ocenie ·z,anieczys1zczenia powietrza sa-1 ope:racyjnych wyraźnie za
znacza się za,leżmość ,pomiędzy wielkością wskaźniików zanieczys1zczenia 
a ilością ooób prze·bywających na. saili. W·i!dać irów:nież, ż,e saiJ.e ope,mcyjne 
khni!k, w których reżim ope:mcyjny jest bwdzo ści:śle ;przestrzegany, wy
ka:zują mniejsze w:skia1źnj:ki zainieczyswze:nia powietrza. 
Reasumując ocenę s.ainHa:r•no-Mgieniczną sal opera,cyjnych klinik Aka

demiii Medycznej w Kra!kiowie należy :przyjąć: 
1. Ze:.~ipół czyinnikóiw klimatycznych w salach opeTacyjnych (z wyjąt

kiem s 1al !kHniki neur:ochirur;gicznej) jest ni-ekorzys,tny dla zespołu rprat 
cującego i wpływa ujemnie na regufację ciepła ustroju, co ma niewą~pli
wy wpływ na przebieg pracy. 

2. Wslka,źniki :zani€czyszcze nia powietrza w salach operacyjnych prze
kr:aczają dopu:sz:cza:lm.e no,rmy. Przyczyną tego jest brak odpowiednie,j 
wentylacji sa'l, zbyt duża liczha1 osób ;przebywających na s alach ocaz nie
pr2'.€:strzegamie 'o.s-triego reżimu operacyjnego. 

Wobec te,go dla polepszenia warunków samitarno-higienicznych sal 
operacyjlllych !klini!k AM na1leży: 

1. Przebudować i powiększyć sale operacyj•ne I K'łintki Chirurgicznej. 
2. We wszystkich klinikach zaiinstafować o-dp01wiednie urządzenia wen

tylacyjne połączone z klima·tyzacją. 
3. Dla wyjałowienia powietrza sfo,s,owa,ć na·świetlan:ie sal operacyjnych 

przed :zabi-egami promieniami UV. 
4. Zmniejszyć do niezbędnego minimum ilość osób przebywających na 

sali ,podc,zas zabiegu. W klinikach 1prowadzących zaj ęcia dydalktyczne ipo
winny być zbudowane odizolowane od saH .pomieszczenia obserwacyjne. 

5. Koniecznym wydaj,e si·ę ·zaostr:zenie reżimu operacyjnego we• wszys·t
ktch klinikach. Na sa:lę operacyjną winny wchodz'ić jedynie osoby w wy
jałiowionej odz1eży, cz,epk,ach, ma•skach i ochraniaczach na obuwie. Prze
pis ten winie,n dotyczyć również personelu wchodzącego :na sa•lę po ,za-
biegu, dla :za-brania i •pr2'.€wi,ezien:ia ,pacjenta. · 

6. Personel pomocniczy zatrudniony przy :sprzątaniu sal ,o,pe,racyjnych 
powinien równi-eż prz€StTze,gać !reżimu operaicyjneg,o. 

Wydaje się, że rea'lizacja powyższych wniooików ma1jących na celu .po
prawę warunków sanitarno~higi,enkznych sal ,operacyjnych jest realna 
i moż,e dać dohTe wyniilki. 

Na zakończenie chcę złożyć •serdeczne podziękowanfa Panu Docentowi J . Starzy
kowi za cenne rady i pomoc przy opracowan1iu części bakteriologicznej badań. 

J\. fop4HllfbCKa 

CAi ll1T APH0-nffv!EHW1ECK0E C0CT05lHl1E KJ1v!Hv!K MEJlvlllvlH CK0YI 
AKAJlEMvlvl fOP0)lA KPAKOBA 

4 ,H:Th I. Onepill.(HOHHbl e 60JJbH!ł'Ułbl e n aJJ:lTbl 

13 1958 -~ 1!)60 ro ;1,ax Gb1JJ11 npo,:ic,1ailb1 11cc JJeJJ.0Bamrn ca1111Tap110 -rnnh:H1:4e rnoro co 

cron111rn ollt',pa111-1011!lb1x óo.11b 1IH'l 'H,1x n:1.raT 4eTblpex KJIHimK M.A, ropo;rn Kpa~:osn. 
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KpoMe caHHTapHoro on11caHH11 OOJibHHtJ•HhIX onepa1.1,H0Hnh1x naJiaT, npo.n.eJiaJI 6bIJI o6M~p 

1<.rnMaTl!'leCK"HJ~ YCJIOBHH, a T3K)KC 0003·H3'1CHbl noKa3aTeJll-! 3arp5!3HeHH51 B03,rl,yxa •KaK 

.ll,BYOKl!Cb yrnepo.c1.a, 33Hb!JieHHOCTb B03.ll.yxa H l{OJH-!'leCTBO M!!KpoopraHH3:110B B B03!!YX~. 

KoHCT3Tl-f!)OB3llO He6JiarorrpH5!THble ycJIOBl-15! JJ,.H51 TPYAHI.UaroC5l onepaUHOfH!Oro nepco

HaJla OTHOCHTeJll:iHO KJIHMaTHtJernnx yc~IOBJ{fi, 3arp513HeHH5! ·B03.D.yxa .ll.BYOKHCHfO yrJ1epo:i.a 

:I M11KpoopraHH3M3MH. KoJJHtJecrno 3ar,p513BeHHH npeBblJJJaeT npe,'l.BH.ll.CHHble HOpMbl. I(o,1-

u e HrpaUH5l .ll.BYO!<HCH yrnepona KOJIOOaJJaCb B rpaHHUaX CYr 0,05"'/o :w 0,150/o. 6nKTepm'\HO•~ 

:-1arp513Hem1e B03ttyxa - OT 0.3.50/o ]1-0 11 ,7. KoJJH'ICCTBO TiblJIH Jl3Mep51JJH KOIIHMCTpH'IOCKm{ 

Me1'0,QOM H KOJIWaJJOCb OT 77 no 696 'lilCTHtJeK B I MJI B03)lyxa. 

,UJI5i YJIY'łlllCHH5l C~HJITap·Ho-rH'l'lH' HH'łC('KHX y<:.IJOBV.H B onepau,HOHHblX OOJlbHHlJ·Hb!X 

r,,,Jlarax asrop npenJJaraeT yME:HblllWTb ll,O Heo6XOAHMOro MHHHMyMa KOJlf!tJecrno JIHU 

H ?.XO,Qfli.UHX•C5l B onepau.HOHH( •ii 6oJJbHHlJHOH naJ!aTe BO B!)CMH •BpatJe6HOH ,npOU<'il.Y'!:lhf, 

o6ocnpHTb ormpauHOHHb!H Bpaqe6Hb!H peMHM, nepHJIH30BaTb B0311.YX YJJbTpa<jleJJeTOBbt'd'H 

ll",JIY'łCHl[51Ml!, a T3K)l{e CMOHTHpOBilTb COOTBCTC TBYfOI.Uee Be HTHJIHL\HOIIIIOC o6opy 11.0B3HJIC 

('[,fl33f1HOe C 'K.H!MaTH33UHCH. 

K. Gorczyńska 

SANITARY EVALUATION OF HOSPITALS OF THE MBDICAL ACADEMY 
IN CRACOW 

Part I. Surgery rooms 

During 1958-1960 author ,evaluarted saniit,ary ,status of surgery rooms in 4 
hospitals rtinnoo by Medfoal Academy of Cracow. Besides t'he descripUon od' sani:tary 
s,t,atus, author covered the ,eva4uation of microdimate condiition:s, and air con:tami
nation Wirth dust, C02 and microf1011a. The cldmate condi!t'ions werie not ,sufficient 
for operat,Lng :team, ,and rtJhe air pollution and microbial contaminaltion of the air 
werie above standaros. ca,ribon dioxide concentration was in 'bhe region from 0.05 
to 0.15°/o, .and microbial contamination index for :a,'i,r from 0.35 up ,to 11.7. The 
amounits of dlust parltialeis varied from 77 to 696 per ccm of ai'r, as determined by 
means of conimeitric method. 

To improve the sanit,ary-hyg,ienic •situait-ion in ,surgery rooms, the author -suggests: 
lowering down ,to m'in:imum :the number of people 1being present in t'he room during 
operaition, 1sterili'zation od' the air wilth uLtravioleit radiation, ,and improving ventil'la
tion ·besides ,genera'l attention w:hich should be paid to the hygi-ene. 
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