
Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, iż do tutejszego organu 

wpłynęło wystąpienie Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej Wielkopolskiej Izby Lekarskiej, powodem 

którego jest pismo nr: ON.HK-4290-51-03/17 jakie skierował Państwowy Powiatowy Inspektor 

Sanitarny w Koninie do gabinetów stomatologicznych funkcjonujących na terenie powiatu 

konińskiego o konieczności wykonywania badań „wody z dentystycznych urządzeń unitu".  

Jest to nadinterpretacja przekazanych pismem nr: DN-HK.903.74.2016 z dnia 25.11.2016 r. przez 

Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego „Zaleceń dla stomatologów 

dotyczących jakości wody przepływającej przez unity stomatologiczne". Powyższy materiał miał być 

przekazywany podmiotom podczas prowadzonych kontroli stanu sanitarno-technicznego gabinetów 

stomatologicznych (w formie załącznika do protokołu z kontroli) jako wytyczne. Nie ma podstaw 

prawnych aby nakładać na w/w podmioty obowiązku badania jakości wody w unitach 

dentystycznych.  

Wielkopolska Izba Lekarska w piśmie zwraca uwagę, iż Ustawa z 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz 

zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2016 r. poz. 1866, ze zm) i rozporządzenie 

wykonawcze do art. 13 ust. 2 ustawy nakłada na prowadzących podmioty lecznicze i praktyki 

zawodowe obowiązek prowadzenia kontroli wewnętrznej w obszarze realizacji działań 

zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych.  

W ramach tego obowiązku prowadzący gabinety opracowują procedury służące eliminacji ryzyka 

zakażeń, wdrażają je i monitorują ich skuteczność. Systematyczne prowadzenie działań 

zapobiegających szerzeniu się zakażeń dokumentują w postaci okresowej kontroli wewnętrznej  

Ponadto, zgodnie z pozyskaną opinią prawną, zarówno przepis, na który powołuje się w piśmie PPIS 

w Koninie, jak również prawo PIS do opracowywania i przekazywania do realizacji przez podmioty 

lecznicze planów i programów działalności zapobiegawczej, nie dają podstawy do zobligowania 

gabinetów lekarskich do wykonywania płatnych badań wody.  

Woda używana w gabinetach stomatologicznych nie podlega też regulacjom ustawy z 7 czerwca 2001 

r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2017 poz. 328).  

Zgodnie ze stanowiskiem przedstawionym w wystąpieniu promowanie coraz wyższego standardu 

higieny w procesie leczenia jest złożonym procesem, i jednokrotne w roku badanie wody nie 

podniesie tego standardu. Urząd publiczny nie powinien uciekać się do „zawiadomień" o 

obowiązkach, gdyż jest to w powszechnym odbiorze forma próby uzyskiwania przez organy publiczne 

dominującej pozycji nad obywatelem.  

W związku z powyższym Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny raz jeszcze 

przypomina, iż publikację „Zalecenia dla stomatologów dotyczące jakości wody przepływającej przez 

unity stomatologiczne" nie należy traktować jako nakazu stosowania przez właścicieli gabinetów 

stomatologicznych, lecz jako materiał. edukacyjny 

 


