
За изграждане бъдещето на стерилизацията 
Shaping the future of sterilization
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Безопасността на пациента:

• сериозен проблем за общественото 
здраве в световен мащаб.

• Всеки 1 на 10 пациенти е засегнат, 
докато получава болнична помощ.

• 7/100 в развитите и 10/100 в 
развиващите се страни ще получат 
инфекции, свързани с медицинското 
обслужване (ИСМО).

• Стотици милиони пациенти са 
засегнати от това в световен мащаб 
всяка година.

• важността от подобряването на 
безопасността на пациентите.

• Контролът на инфекциите = Ключов 
елемент

• Стерилизацията = крайъгълен камък в 
политиката за контрол на инфекциите

• CSSD / ОЦССМ = 
– Основна роля в борбата с ИСМО

– КЛЮЧОВО отделение
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Ролята на ОЦССМ в болницата

Основен стълб в стратегията за контрол на 
инфекциите

ОЦССМ = поддръжка на всички дейности на 
дадена здравна институция

Оперативната дейност спира в рамките до 48 часа, 
когато ОЦССМ не работи

ОЦССМ е сърцето на болницата



Нашата роля

• Осигуряване на чисти и стерилни (или 
дезинфекцирани) медицински устройства за 
многократна употреба (RMD)

• Нееднократно и постоянно

• За 100% от изделията

• Да се гарантира безопасността на пациента



Нашите цели

• Пациентът – винаги на първо място

• Направете всичко възможно, за да елиминирате 
всеки риск при операция или манипулация



Предизвикателството към ОЦСС= 
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За да го направим възможно:

• Научно знание:

 Процедури (СОП)

• Обучение на екипа

• Система за управление на 

качеството
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Безопасен ли е МОЯТ начин на работа за пациента???

• Приемете да мислите "ново":

• Научен подход

• Проверени и валидирани процедури

• Обучен персонал

• Контрол
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The global situation

• Improvement required ( cf. rate of infections due to 
lack of decontamination / sterilization)

• Heterogenous level

• Lack of education

• Lack of recognition

• Involvement of National Health Authorities (from
none to high)  

safe for patients???? 



WFHSS: Що е то?

ФедерацияСветовна За Болнична Стерилизационна Наука



WFHSS: Aims

• Academic non profit association

• Worldwide improvement of knowledge and 
practices related to decontamination, disinfection
and sterilisation of Reusable Medical Devices
(RMD)  in healthcare facilities and related topics



WFHSS : Цели
• обединяват националните общности в целия свят, за да обменят знания и 

информация,

• насърчаване на научните изследвания и образованието

• подкрепа за иновациите и развитието

• предоставят комуникационни мрежи

• да помогне на хората да създадат национално общество

• организират Годишния конгрес

• да развиват и подобряват програмите за образование и обучение

• да участват в стандартни комисии (ISO групи ...)

• да бъде представител по искане на Световните здравни организации или 
други институции



WFHSS : функциониране

Управление:

Общото събрание (GA)
=

Един представител / пълноправен член 
(VR)

Един представител за всички 
корпоративни членове (без VR)

1 годишно общо събрание (AGA) по време 
на Годишния конгрес

Изпълнителният комитет 
(ЕC)

= 9 избрани членове
(срок 4 години)



WFHSS : operation

Membership

Пълно членство

non profit professional societies, 
associations and institutions  whose
members are active in the field /voting
rights

currently 65

Corporate Members:
manufacturers and companies active in 
the field/no voting rights



WFHSS : функциониране

Световната федерация се финансира от:

Годишни такси от членовете (понастоящем не)

Такси от годишния конгрес

Такси за спонсорство (корпоративни членове)

Дарения, безвъзмездни средства



WFHSS активности

• Сайт: wfhss.com

• Facebook страница



Налични на уебсайта

• Насоки и документи, споделени от членовете

• Презентации от конгреси

• Работни групи

• публикации

• Въпроси / отговори

• .....



WFHSS Проекти

WFHSS коментари относно насоките на СЗО (скоро ще бъдат на 
разположение)

Насоки на WFHSS (в ход):

Предлага се през 2019 година

Интерактивно средство

На сайта

Безплатно

наука

Обучителни курсове със сертификат (обучавайте обучителите)

Annual General Assembly 04/10/2017 Bonn



WFHSS Изследователски Субсидии

• Цел: Тези субсидии помагат на следователите да 
предприемат новаторски изследвания в областта на 
деконтаминацията.

• Финансиране: Максималната сума, отпусната на 
проект, е 25% от общите разходи за материали с 
максимум 10 000 евро. Финансирането по WFHSS 
може да се използва за подпомагане на целия 
проект или част от проекта.



Практическо обучение в центрове за сътрудничество

• онлайн от април 2017 година

• http://wfhss.com/training-programme/

• Безвъзмездна помощ за практическо 
обучение на WFHSS: Всяка година максимум 
трима избрани от Европейската комисия 
студенти получават безвъзмездна финансова 
помощ (максимум 1000 евро), за да се обучават 
в колаборационен център



Годишен конгрес

• 2020 Хонг Конг
• 2019 г. в Хага, Холандия
• 2018 град Мексико, Мексико
• 2017 Бон, Германия
• 2016 Бризбейн, Австралия
• 2015 Лил, Франция
• 2014 Прага, Чешка република
• 2013 Анталия, Турция
• 2012 Осака, Япония
• 2011 Estoril, Португалия
• 2010 Сао Пауло, Бразилия



Годишен конгрес

• Цели:
– мрежа

– Запознаване с хора от различни страни

– Запознаване с индустриалните партньори 
(изложби и семинари)

• Споделяне на опит

• Научни познания



Пациент

WFHSS: Стратегия за глобално подобрение

• Мрежа
– Национални общества
– промишленост
– Експерти

Годишен конгрес / работни групи / обмени

• Насоки
– образование
– Образователни програми
– Практически обучения

• да обучава бъдещите независими национални експерти

• Изследване за прилагане само на доказани практики

• признаване
Наука



ОЦССМ 
Ръководител

Изпълнение на успешна национална стратегия

Държавни 
здравни 
власти

Национални 
експерти

Национална 
общност

Обучение

Национални 
"независими" 

насоки /

регулации



Участие на здравните власти

• Трябва да са "двигателят" на системата

• Ако не:
– Националната асоциация / експерти трябва да 

поемат юздите
• пишете насоки

• организирайте курсове на обучение

• "привлечете вниманието«

• «Да бъде признато»

• ....... Предложете указания за регулиране



Намирането на национална асоциация

• Защо?
– признаване
– Федерация на всички
– Говорете с един глас на Здравните власти
– Да бъдеш член на WFHSS 

• Как?
– Независимост (да не е организация, която се 

занимава с OT или Контрол на инфекциите като цяло 
...)

– Независимост от индустрията
– Хора, които показват желание, експерти (учени)



Намирането на национална асоциация

• Задачи:
– Насоки и ръководства

– Национален конгрес

– Образователни курсове

– Национален експертен опит

– Сътрудничество с органите на Здравните власти



Започнете с основните принципи

• Без суха топлина
• Разделяне на чисти и мръсни зони
• Без употреба на бельо
• Непреработване на изделия еднократна употреба
• Почистете перфектно всички обработваеми 

медицински изделия (канюлирани инструменти)
• Предпочитайте автоматично почистване
• Независимостта
• Валидиране на процесите



Помощ от WFHSS

• Насоки, документи

• Посетете националния конгрес, за да 
привлечете вниманието на органите на 
Здравните власти

• Практическо обучение в центрове за 
сътрудничество

• .....



Признаване

• Признаването основни положения
• На национално и местно ниво (болница)
• Как:
• Независим отдел
• Подкрепа за хирургически дейности
• Подкрепа за здравни дейности
• Експертиза
• Покажете какво правите: KPI
• SMQ: доставчик / клиенти
• Информация за топ мениджмънта, клиенти

Експертизата води до 
признаване



Бъдещето?

• Доказани практики / изследвания

• Международни насоки за WFHSS

• Глобални образователни програми и 
сертифицирани курсове

• Признаване



Хайде да работим заедно!!
Благодаря ви за вниманието!

wfhss.com


