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Zakazenia szpitalne s q bardzo istotnyrn problemern wsp6lczesnej medycyny;
stanowiq konieczne ryzyko zwiqzane z postepern nauk rnedycznych, zwiekszeniern
zakresu zabiegow chirurgicznych, rozn-liarem inwazyjnych metod diagnostycznych.
Czesto rnetody aktualnie stosowane w rnedycynie sq powiqzane z przerwaniern
ciqglo5ci tkanek, z kontakteni ze sluz6wkamil spojowkami i jalowyrni jarnarni ciala, do
ktorych stosowany jest sprzet trudny do zdezynfekowania, urnycia i wyjalowienia.
Zakazenia szpitalne wystepujq na calym swiecie we wszystkich szpitalach z
roznq

cz~stotliwosciq. Niemoiliwe

jest

calkowite

wyeliminowanie

drobnoustrojow, jednak dqzenie do ograniczenia ich liczby nalezy do
podstawowych etycznych i zawodowych obowiqzkow kierownictwa i personelu
ochrony zdrowia. Mycie , dezynfekcja i sterylizacja sprzqtu uiywanego do
diagnozowania i leczenia, to elementy walki z zakaieniami szpitalnymi

.

Pojecie "sterylizacja" to szereg wykonywanych po sobie czynnosci warunkujqcych
otrzymanie przez uzytkownika wyrobu medycznego bezpiecznego pod wzglqdern
rnikrobiologicznym i uzytkowym, a nie tylko pornieszczenia i ich wyposazenie zgodne
z obowiqzujqcymi przepisarni.
Pacjent ma otrzymaC wyrob sterylny, czyli taki ,kt6ry jest wolny od zdolnych do zycia
drobnoustrojow IPN EN 5561.
Wyrob sterylny powinien by6 wytwarzany w taki sposob, aby na kaidyrn etapie
zminimalizowaC rnoiliwosC wystqpienia zanieczyszczen biologicznych, chemicznych
i fizycznych, Morych obecno96 uniernoiliwia uzyskanie wyrobu jalowego. Uzytkownik
wyrobu sterylnego ma otrzyrnac gwarancje jalowosci na poziomie SAL = 1 x 10-6 .
Oznacza on rnoiliwoSC przezycia jednej komorki drobnoustroju na milion opakowan.
W serii norm EN 29000 niektore procesy wytwarzania nazywane sq procesarni
,,specjalnyrni". Proces ,,specjalny" to taki proces, ktorego wyniku nie rnoina
zweryfikowak w poiniejszej kontroli i sprawdzeniu wyrobu. Sterylizacja jest procesem
specjalnym z uwagi na to, iz nie ma moiliwosci bezposredniej kontroli sterylnego
wyrobu, bez naruszenia jego jalowosci. Dlatego tez nalezy kontrolowaC Sam proces
sterylizacji. Kontrola procesu sterylizacji nie jest jednak jedynyrn czynnikiern
decydujqcyrn o tym, czy produkt jest sterylny i w tyrn znaczeniu odpowiedni do
stosowania w danych warunkach.

SterylnosC wyrobu moina uzyskaC pod warunkiem spelnienia okreslonych wymagan
na kaidym etapie postqpowania i udokumentowania odpowiedniej jakosci. .
Widzimy, wiqc, i e skutecznosc procesow stervlizacii to Cancuch zaleinosci,
--.
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I. RODZAJ KSZTALCENIA
Program kursu zostal opracowany z uwzglqdnieniem 'zapisow rozporzqdzenia
Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006r. w sprawie uzyskiwania i uzupelniania
przez osoby aorosie wiecizy ogbinej, urniejqtnogci i kwaiifikacji zawodowy~h
w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 31, poz.216).
Program zawiera wykaz umiejqtnosci bqdqcych przedmiotem ksztalcenia, kt6ry jest
jego obowiqzujqcym elementem. Osiqgniqcie wskazanych umiejqtnosci gwarantuje,
i e kazdy absolwent kursu bqdzie posiadaC takie same kwalifikacje, niezaleznie od
iiK"i-,czei-,,a
p""m,"ii
oi-gan,zi i,qcego ks~aiceiiie.
Poszczegolne moduly programu ksztalcenia zawierajq cel, tresci nauczania oraz
wykaz umiejqtnosci, odnoszqce siq zarowno do zajqC teoretycznych jak
i praktycznych.
W programie nauczania okreSlony zostal czas twania poszczegolnych modubw.
Jest to optymalny czas zaplanowany na ich realizacjq. Ze wzglqdu na lokalne
potrzeby, prowadzqcy zajqcia w porozumieniu z kierownikiem kursu, mogq dokonaC
ich modyfikacji, jednak w wymiarze nie wiqcej niz 10%. Oznacza to, t e 90%
wskazanego czasu na realizacjq poszczegolnych modubw jest czasem
obligatoryjnym, niepodlegajqcym zmianie. Pozostale 10% moze by6 wykorzystane na
przesuniqcia pomiqdzy poszczegolnymi modulami.
.

.

,

II.
CZAS TRWANIA KSZTALCENIA
lqczna liczba godzin przeznaczona na realizacjq kursu Technologia dezynfekcji
i sterylizacji wyrobow medycznych wynosi 132 godziny dydaktyczne, w tym:
zajqcia teoretyczne - 62 godzin,
zajqcia praktyczne - 70 godzin dla jednej grupy uczestnikow.
Ill. SPOSOB ORGANlZACJl
Za przebieg i organizacjq kursu odpowiedzialny jest organizator ksztalcenia.
Planuj&c realizacjq kursu organizator powinien:
I.PosiadaC program ksztalcenia.
2. StosowaC regulamin organizacyjny kursu (zalqcznik do niniejszego programu),
ktory w szczegolnosci okresla:
organizacjq kursu, w tym zasady przeprowadzenia egzaminu
koricowego.
zasady i sposob naboru os6b przewidzianych na kurs,
prawa i obowiqzki osob uczestniczqcych w kursie,
zakres obowiqzkow wykladowcow i opiekunow zajqC praktycznych,
3. PowolaC kierownika kursu.
4. PowolaC w uzgodnieniu z kierownikiem kursu opiekunow zajqC praktycznych,
ktorzy powinni by6 merytorycznymi pracownikami placowek, w Morych te
zajqcia bqdq siq odbywaly.

5. WskazaC wyktadowcbw posiadajqcych kwalifikacje okreslone w programie
ksztalcenia.
6. ZapewniC bazq dydaktycznq dostosowanq do liczby uczestnikbw kursu:
sale wykhdowe,
plac6wki do realizacji zajqC praktycznych.
7. Zaprojektowac formy zajeC, Srodki dydaktyczne, odpowiednie do
poszczegblnych modulow stosujqc zasady dydaktyczne.
8. Dobra6 pladwki do realizacji zajqC praktycznych, w ktbrych moiliwe bedzie
osiqgniecie umiejqtnosci okreslonych w programie zajqC praktycznych.
9. Zajqcia praktyczne powinny odbywaC siq w sterylizatorni z wydzielonymi
strefami: brudnq czystq i sterylnq, wyposazonej w urzqdzenia i spr-t
niezbedny do prowadzenia zajqC. Zajecia mogq byc prowadzone w kilku
sterylizatorniach, aby zapewnik realizacje programu.
10.Baza szkoleniowa do zajqC praktycznych i teoretycznych musi sp&niaC
wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy. Uczestnikom nalety zapewniC
srodki ochrony osobistej na stanowiskach pracy.
11. PosiadaC wewnetrzny system monitorowania jakoSci ksztalcenia.
IV. WYMAGANIA WSTePNE DLA UCZESTNIKOW KURSU
Uczestnikami kursu mogq by6 osoby posiadajqce wyksztalcenie minimum srednie
zatrudnione lub przygotowujqce sie do pracy w sterylizatorni, jak rowniet zajmujqce
sie dezynfekcjq i sterylizacjq wyrobow medycznych w ramach swoich obowiqzk6w.
Warunkiem uczestnictwa w kursie jest:
zloienie wniosku o zakwalifikowanie na kurs,
zloienie dokumentu potwierdzajqcego posiadanie wymaganego wyksztalcenia.
V. CEL KSZTALCENIA
Absolwent kursu samodzielnie przygotuje sterylne wyroby medyczne
z zastosowaniem procedur zwiqzanych z technologiq dezynfekcji i sterylizacji oraz
zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy.
VI. SPOSOB SPRAWDZANIA EFEKTOW NAUCZANIA
Bietqce zaliczenie poszczeg6lnych modutow zajqC teoretycznych.
Zaliczenie zajqb praktycznych.
Egzamin koricowy zloiony przed komisjqegzaminacyjnq.
Vll. UMIEJETNOSCI BEDACE PRZEDMIOTEM KSZTALCENIA:
W wyniku realizacji programu kursu uczestnik szkolenia powinien:
komunikowat siq z zespokm wspb+pracownik6w i z odbiorcami ustug w zakresie
sterylizacji i dezynfekcji,
= postqpowaC zgodnie z zasadami etyki,
zapobiegat sytuacjom konfliktowym
omowiC wymogi formalne i sanitarne centralnej sterylizatorni,
przestrzegae zasad bezpieczenstwa i higieny pracy,
zapobiegak zagroieniom zdrowia na poszczegblnych stanowiskach pracy,
omowic drobnoustroje najczqsciej wywotujqce zakaienia zakladowe,
scharakteryzowaC narzqdzia i sprzet medyczny,
omowiC warunki utrzymania narzedzi i sprzqtu medycznego w sprawnokci
technicznej,
om6wiC zasady wyboru i zastosowania Srodkow dezynfekcyjnych,

= om6wiC zasady mycia narzedzi i sprzetu medycznego z wykorzystaniem
dostepnych technik uwzgledniajqc konstr~~kcje
budowy sprzqtu,
przeprowadzik kontrole narzedzi, ich pielegnacje skompletowak narzeka
w zestawy
omowik rodzaje opakowan sterylizacyjnych i zasady ich stosowania,
omowiC zasady obslugi sterylizatorow: parowych, tlenkiem etylenu,
formaldehydem, plazmq kwasem nadoctowym,
omowik zasady przechowywania i ustalania terminow przydatnosci do uzytku dla
wyrobow sterylnych,
omowik metody kontroli skutecznosci dezynfekcji i sterylizacji oraz interpretowak
wyniki kontroli.
VIII.

PLAN NAUCZANIA
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IX. PROGRAM KURSU
MODUL I ELEMENN PSYCHOLOGll I ETYKl
Cel modulu
Realizacja modulu przygotuje uczestrlika kursu do:
- komunikowania sie w srodowisku pracy,
- rozpoznawania i rozwiqzywania sytuacji konfliktowych,
- rozwiqzywania sytuacji stwarzajqcych dylematy moralne,

Wykaz umiejqtnosci
W wyniku realizacji tresci nauczania uczestnik kursu powinien:
- skutecznie komunikowak sie z zespolem wspolpracownik~wwewnqtrz komorki
i z odbiorcami ustug w zakresie sterylizacji i dezynfekcji,

- przestrzegaCzasad etyki,

- rozpoznawaC irbdla stresu,

- okreslaC, kontrolowaC i korygowaC wlasne emocje i zachowania.
Tresci nauczania
1.Czlowiek w interakcji komunikacja interpersonalna:
- procesy komunikowania siq,
- aktywne sluchanie,
- rodzaje komunikacji interpersonalnej,
- zaklbcenia w procesie komunikacji.
2.Stres i sposoby radzenia sobie ze stresem:
- stres i sytuacje trudne,
- reakcje i objawy stresu,
- metody i techniki radzenia sobie ze stresem.
3.Etyka jako normatywna teoria powinnosci moralnej:
- prawa czlowieka, poszanowanie godnosci osobowej i osobistej,
- etyczne aspekty podejmowar~iadecyzji.

-

Ws kazowki metodyczne dotyczqce realizacji programu

Czas realizacji:
Forma zajqC:
Wykiadowcy:

8 godzin
wyklad, warsztaty, trening interpersonalny
psycholog, filozof/osoba majqca doswiadczenie
w nauczaniu etyki

Sposdb zaliczenia:

test, aktywny udzial w treningu,

Wykaz niezbgdnych Srodkow dydaktycznych:
Rzutnik multimedialny, rzutnik pisma i przezroczy, sprzqt audiowizualny
Pismiennictwo:
Aronson E.: Czlowiek istota spdeczna; PWN, Warszawa 1995
CheCpa S., Witkowski T.: Psychologia konfliktow. Praktyka radzenia sobie ze
sporami; Biblioteka Moderatora, Wroctaw 2004
Kwiatkowska A., Krajewska-Kulak E., Panek W.: Komunikowanie interpersonalne
w pielegniarshnrie; Czelej, Lublin 2003
McKay M., Davis M., Fanning P.: Sztl~kaskutecznego porozumiewania siq;
Gdaiskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdansk 2002
Nqcki Z : Komunikowanie interpersonalne . Ossolineum .Wroclaw 1992
Oniszczenko W.: Stres to brzmi groinie. tak, Warszawa 2002
Zimbardo F: Psychologia i tycie . PWN . Warszawa 1999
MODUL II

WYMAGANIA SANITARNE DLA STERYLIZATORNI
CENTRALNEJ I PODRECZNEJ

Cel modutu
Uczestnik kursu scharakteryzuje wymagania, jakim powinna odpowiadak pod
wzgledem formalnym i sanitarnym sterylizatornia centralna i podrqczna.

Wykaz umiejqtnosci
W wyniku realizacji tresci nauczania uczestnik kursu powinien:
- scharakteryzowak strefy sanitarne w sterylizatorni centralnej i podrqcznej,
- przedstawik znaczenie stref sanitarnych w technologii dezynfekcji i sterylizacji
wyrobow medycznych!
- omowiC zasady pracy w strefach sanitarnych oraz postqpowania zapewniajqcego
utrzymanie ich w czystosci,
- okreslik uprawr~ierria pracownikow obstugujqcych urzqdzer~ia znajdujqce siq
w sterylizatorni,
- om6wiC zasady postqpowania z odpadami skazonymi.
TresC nauczania
1.Uktad architektoniczny sterylizatorni:
- wymagania budowlane,
- wymagania instalacyjne wentylacji, mediow zasilajqcych.
2. Organizacja pracy w strefach i ruch pracownikow miqdzy strefami.
3. Postepowanie z wvrobami medvcznvmi i materialami technologicznymi (wskazniki,
opakowan~a, dokurrrenty) w strefach sarriiarnycn sieryilzatornl jaico eiemeni
zapobiegania zakazeniom.
4.Uprawnienia
pracownikow
obstugujqcych
urzqdzenia znajdujqce
siq
w sterylizatorni.

-

Wskazowki metodyczne dotyczqce realizacji programu

Czas realizacji:
Forma zajqc:
Wykladowcy:
iniynier,
Sposob zaliczenia:

3 godziny
wyktad
kierownik centralnej sterylizatorni, biolog farmaceuta,
test

Wykaz niezbqdnych srodkow dydaktycznych:
Rzutnik multimedialny, rzutnik pisma i przezroczy, sprzqt audiowizualny
Aktv prawne
Ustawa z dnia 6 wrzesnia 2001r. o chorobach zakaznych i za~azeniacn(Dz. u. Nr
126, poz.1384, z pozn. zm.)
Rozporzqdzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagan,
jakim powinny odpowiadak pod wzglqdem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i
urzqdzenia zaktadu opieki zdrowotnej (Dz.U. 2006, nr 213, poz. 1568);
MODUL Ill ZASADY BEZPIECZENSTWA I HlGlENY PRACY W 'TECHNOLOGII
DEZYNFEKCJI I S'TERYLIZACJI WYROBOW MEDYCZNYCH
Cel modulu
Uczestnik kursu rozpozna zagrozenia wystqpujqce na stanowiskach pracy
zwiqzanych z dezynfekcjq i sterylizacjq oraz okresli sposoby postqpowania wobec
zagrozen.
Wykaz umiejqtnogci
W wyniku realizacji tresci nauczania uczestnik kursu powinien:

- scharakteryzowaC czynniki szkodliwe wystqpujqce na stanowiskach pracy,
- omowiC zasady postqpowania z czynnikami szkodliwymi i uciqzliwymi
- scharakteryzowaC znaki ostrzegawcze i oznaczenia wystepujqce na stanowiskach
pracy zwiqzanych z dezynfekcjq i sterylizacjq
- omowiC zasady stosowania Srodkbw ochrony osobistej,
- scharaMeryzowaC rodzaje wypadkow przy pracy,
- omowic zasady postqpowania w naglych wypadkach przy pracy,
- wymieniC organa nadzoru i kontroli w zakresie przestrzegania bezpieczeristwa i
higieny pracy oraz obowiqzujqce regulacje prawne w tym zakresie.
Tresci nauczania
1. Czynniki szkodliwe wystqpujqce podczas wykonywania dezynfekcji i sterylizacji:
- czynniki fizyczne,
- substancje chemiczne,
- czynniki biologiczne,
2. Metody ochrony przed zagrozeniami wystqpujqcymi na stanowisku pracy:
- szkolenie stanowiskowe,
- srodki ochrony osobistej,
- zasady postqpowania w obecnosci szkodliwych czynnikow fizycznych,
chemicznych i biologicznych,
3. Znaki ostrzegawcze i syrr~boleokreSlajqce kategorie zagrozenia.
4. Regulacje prawne dotyczqce czynnikow szkodliwych i ochrony przed ich wptywem.
5. Postqpowanie w przypadku:
- zaktucia, skaleczenia skaionym sprzqtem,
- porazenia prqdem, oparzenia i zatrucia,
- kontaktu uktadu oddechowego, oczu, blon sluzowych i sk6ry z substancjami
chemicznymi, czynnikami fizycznymi i biologicznymi,
6. ZgJaszanie wypadkdw przy pracy i chordb zawodowych.
7.0rgana nadzoru i kontroli w zakresie przestrzegar~iabezpieczenstwa i higieny
pracy (Paristwowa lnspekcja Pracy, lnspekcja Sanitarna, Urzqd Dozoru
Technicznego, Paristwowa Straz Pozarna).
Wskazowki metodyczne dotyczqce realizacji programu

Czas realizacji:
Forrna zajqC:
Wykladowcy:
Sposob zaliczenia:

4h
wykkid
specjalista z dziedziny bezpieczenstwa i higieny pracy
test

Wykaz niezbednych srodkow dydaktycznych:
Rzutnik multimedialny, rzutnik pisma i przezroczy, sprzqt audiowizualny, akty prawne
Pismiennictwo:
Kanclerski K., Kuszewski K., Tadeusiak 6.: Wybrane zasady ochrony
pracownikow medycznych przed zawodowymi zagrozeniarrti biologicznymi; PZH,
2004
Dobrowolska B., Mielczarek-Pankiewicz E.: Opieka nad zdrowiem pracownikbw w
Srodowisku pracy; praca zbiorowa. T. 1-2.lodf 1992
Gorski P., Palczynski C.: Alergia na Srodki odkazajqce; lnstytut Medycyny Pracy,
l o d i 2000

Krawczyri W., Szymczak K.: Podstawy BHP; Warszawa 2000.
Akty prawne:
Ustawa z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o chorobach zakainych i zakaierliach
(Dz.U. nr 126, poz.1384, z p6in. zm.)
Ustaw z dnIa 21 grudnia 2000 r. n dnznrze technicznyrn (Dz.U r?r 122,
poz. 1321 z pozn. zm).
Rozporzqdzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005r. w sprawie
szkodliwych czynnikow biologicznych dla zdrowia w srodowisku pracy oraz
ochrony zdrowia pracownikow zawodowo naraionych na te czynniki. (Dz.U. nr
81 poz. 716 )
Rozporzqdzenie Mirristra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie
bezpieczeristwa higieny pracy zwiqzanej z wystqpowaniem w miejscu pracy
czynnikow chemicznych (Dz.U. nr 11 poz. 86 )
Rozporzqdzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie substancji,
preparatow, czynnikow lub procesow technologicznych o dzialaniu rakotworczym
lub mutagennym w srodowisku pracy ( Dz.U. nr 280, poz. 2771 z poin. zm. )
Rn7nnr~arl7enieMinistra Gnsnnrlarki Pracv 7 rlnia 77 linca 20n4 r w sprawie
szkolenia w dziedzinie bezpieczeristwa (Dz.U. nr 180 poz. 1860 z poin. zm.)
Rozporzqdzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 5 lipca 2004 r. w sprawie
ograniczeri, zakaz6w lub warunkow produkcji, obrotu lub stosowania substancji
niebezpiecznych i preparatow niebezpiecznych oraz zawierajqcych je produktow
(Dz.U. nr 168, poz. 1762)
Rozporzqdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 9 lipca
2003 r. w sprawie warunkow technicznych dozoru technicznego w zakresie
eksploatacji niektorych urzqdzen cisnieniowych. (Dz.U. nr 135, poz.1269)
Rozporzqdzenie Mirlistra Ochrony Narodowej z dnia 7 kwietnia 2003 r. w sprawie
ustalenia rodzaj6w specjalistycznych urzqdzen, przy Morych obshdze i
konserwacji wymagane jest posiadanie szczegolnych kwalifikacji (Dz.U. nr. 67,
poz.628)
Rozporzqdzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 29 listopada 2002 r.
w sprawie najwyiszych dopuszczalnych stqien i natqien czynnikow szkodliwych
dla zdrowia w srodowisku pracy. (Dz. U. nr 217, poz. 1833 z poin.zm.)
Rozporzqdzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 wrzesnia 2002 w sprawie obowiqzku
dostarczenia kartv charaktewstvki niektbwch ~ r e ~ a r a t oniezaklasvfikowanvch
w
jako niebezpiecz{e (Dz.U. nr i 4 2 , poz. 1194)
Rozporzqdzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r w sprawie rodzajow
urzqdzen technicznych podlegajqcych dozorowi technicznemu (Dz.U. nr 120
poz. 1021 z poin. zm.)

MODUL IV

PODSTAWY MlKROBlOLOGll

Cel modulu
Uczestnik kursu scharakteryzuje drobnoustroje chorobotworcze najczqsciej
wywohjqce zakaienia zaktadowe, okresli ich zdolnosC do adaptacji w warunkach
niekorzystnych oraz przedstawi metody ich zwalczarlia.
Wykaz umiejetnosci
W wyniku realizacji tresci nauczania uczestnik kursu powinien:
- podaC definicjq drobnoustrojow alarmowych,

- scharakteryzowaC podstawowe drobnoustroje patogenne izolowane w srodowisku
zaktadow opieki zdrowotnej,
- okreSliC czynniki wplywajqce na tworzenie opornoSci drobnoustroj6w,
- przedstawiC wrailiwoSC drobnoustroj6w na czynniki fizyczne i chemiczne,
- okreslit skutecznosC i warunki stosowania czynnikdw fizycznych i chemicznych
w walce z drobnoustrojami,
- scharakteryzowae metody prowadzqce do redukcji liczby drobnoustrojow i ich
zabicia
Tregci nauczania
I.Mikroorganizmy najczesciej wystqpujqce w Srodowisku zwiqzanym z leczeniem
pacjentow (bakterie, grzyby, wirusy, inne) i choroby przez nie wywotane.
2. WrazliwoSC drobnoustrojow na czynniki fizyczne i chemiczne.
3. Czynniki wplywajqce na tworzenie opomosci drobnoustrojow.
4. Teoria procesow mikrob6jczych (zahamowanie wzrostu, zabicie).
5. Metody unieszkodliwiania drobnoustrojow:
sanityzacja,
- dezynfekcja,
- sterylizacja,
antyseptyka,
- aseptyka.

-

Wskazowki metodyczne dotyczqce realizacji programu

Czas realizacji:
Forma zajqC:
Wykladowcy:
Sposob zaliczenia:

5 godzin
wyktady
mikrobiolog, biolog, epidemiolog
test

Wykaz niezbednych srodk6w dyda ktycznych:
Rzutnik multimedialny, rzutnik pisma i przezroczy, sprzqt audiowizualny
Pismiennictwo:
Virella G., Heczko P. (red.): Mikrobiologia I choroby zakazne; Wydawnictwo
Medyczne Urban&Pater, 1999 r.
Zaremba M.L., Borowski J.: Mikrobiologia lekarska; PZWL, 2004 r.
Dzierianowska D., Jeliaszewicz J. i wsp.: Zakazenia szpitalne; 1999
Grzesiowski P., Hryniewicz W., Ozorkowski T.: Praktyczne zasady kontroli zakazeri
szpitalnych, Zbior rekomendacji i procedur dla polskich szpitali; Warszawa 2001
Przondo-Mordarska A.: Zakatenia szpitalne, etiologia i przebieg; Continuo, Wroclaw
1997
MODUt V

INSTRUMENTARIUM I SPRZET MEDYCZNY

Cel modutu
Uczestnik kursu scharakteryzuje instrumentarium i sprzet medyczny oraz warunki
jego utrzymania w sprawnosci technicznej.

Wykaz umiejetnosci
W wyniku realizacji tresci nauczania uczestnik kursu powinien:
- scharakteryzowae instrumenty i sprzet medyczny uwzgledniajqc material stosowany
do ich prod~~kcji,
- rnzrbtniak instr~~menty
i sprzet medyczny oraz omowiC ich przeznaczenie
- omowiC narzedzia o zlozonej geometrii i budowie,
- omowiC zasady demontazu i montazu narzedzi medycznych,
- oceniC sprawnosC technicznq narzedzi,
- przedstawic zasady regeneracji i konserwacji narzedzi,
- omowiC zaleznosC miedzy konstrukcjq i materialem uiytym do produkcji sprzetu
a technologiq sterylizacji.
Tresci nauczania
1. Materialy stosowane do produkcji narzedzi i sprzetu medycznego
- stopy metali
- tworzywa sztuczne
- elastomery
- szkb
- swiatlowody
- gumy
- inne
2. Podzial narzedzi i sprzetu medycznego w zaleznosci od sposobu i miejsca ich
uzycia
3, lnstrumenty o skomplikowanej geometrii ksztattow i budowie (lqczenie wielu
materialow w jednym wyrobie)
- narzedzia endoskopowe
- narzedzia z napedem
- narzedzia stomatologiczne
- narzedzia skladajqce sie z kilku materialow
4. Wplyw konstrukcji i materialow na technologic przygotowania wyrobow sterylnych
5. Demontai i montaz narzedzi
6. Kontrola sprawnosci
7.Przyczyny uszkodzefi narzedzi
8.Konserwacia
9. ~ e ~ e n e r a c j a

Wskazowki metodyczne dotyczqce realizacji programu
Czas realizacji:
zajecia teoretyczne 8 godzin
zajecia praktyczne 8 godzin
Forma zajeC:
wyklad
Wykladowcy: kierownik centralnej sterylizatorni szpitalnej lub specjalista z
dziedziny materialoznawstwa i konstrukcji narzedzi
Sposob zaliczenia: test
Wykaz niezbqdnych srodkow dydaktycznych:
Rzutnik multimedialny, rzutnik pisma i przezroczy, sprzet audiowizualny

Pismiennictwo:
Paszenda Z., Tyrlik - Held J.: lnstrumentarium chirurgiczne; Wydawnictwo
Politechrliki Slqskiej, Gliwice 2003
Zespa Roboczy: Prawidiowy sposbb przygotowania instrumentarium medycznego,
wydanie 8, 2004
Mrqgowska R.: Laparoskopia i histeroskopia, przewodnik dla instrumentariuszek,
PZWL1996
Czarnecka Z., Maliriska W.: lnstrumentarium i przebieg zabiegow w chirurgii,
ginekologii i urologii; wyd. Makmed Lublin 2006
Biuletyny Stowarzyszenia Kierownikbw Szpitalnej Sterylizacji i Dezynfekcji
Czasopisma ,Aseptykan, wyd. Auxilium Sp. z o.o., wspapraca Ecolab GmbH Co &
OHG
MODUL VI MYClE I DENNFEKCJA
Cel modulu
Wczestnik kursu przeprowadzi mycie i dezynfekcje wyrobdw medycznych
z wykorzystaniem obowiqzujqcych zasad i procedur.
Wykaz umiejetnosci
W wyniku realizacji tresci nauczania uczestnik kursu powinien:
- przedstawiCdefinicje dezynfekcji wyrobbw medycznych
- ombwiC metody i techniki procesow dezynfekcyjnych wyrobow medycznych,
- omowik zasady bezpiecznego stosowania Srodkow dezynfekcyjnych
- scharakteryzowac substancje czynne zawarte w Srodkach dezynfekcyjnych
i sposob dziaiarlia na drobnoustroje
- om6wiC zasady doboru preparatbw dezynfekcyjnych uwzglqdniajqc metody
i techniki dezynfekcji oraz rodzaj wyrobu medycznego
- ombwik zasady przygotowywania roboczych roztworow dezynfekcyjnych,
- przedstawik zasady przechowywania roztworow dezynfekcyjnych,
- scharakteryzowak zasady kontroli skutecznoSci procesbw dezynfekcyjnych
prowadzonych wobec wyrobbw medycznych,
- ombwiC zasady mycia i czyszczenia roznymi technikami i metodami
- ombwiC zasady kontroli skutecznosci mycia wyrobow medycznych,
Tresc nauczania
1. Podstawy teoretyczne procesu dezynfekcji
- definicje procesow dezynfekcji
- znaczenie proces6w dezynfekcji i czyszczenia prowadzonych wobec
wyrobbw medycznych
- wpZyw czynnik6w fizycznych i chemicznych, na przezywalnoSk
drobnoustrojow
- skutecznoSC biobbjcza srodkow dezynfekcyjnych
- warunki uzyskania efektu biobojczego
- poziomy dezynfekcji
- kontrola procesdw dezynfekcji

2. Metody i techniki procesow dezynfekcji wyrob6w medycznych:

-

dezynfekcja manualna: zanurzeniowa, przecieranie, ztnywanie
i wypelnianie
- dezynfekcja maszynowa: termiczna i termiczno-chemiczna

3. pieparaw dezyiifeki;.yjne

- podzial preparatow dezynfekcyjnych pod wzgledem zawartoSci
chemicznych substancji biob6jczychI przeznaczenia i parametrow
- zasady przygotowania i przechowywania roztworow
- dobor preparatbw do metody i techniki dezynfekcji
- dobbr parametrow dezynfekcji do rodzaju skazenia
- kornpatybiln-oSCmaterialowa w dezynfekcji
- ks&; chsrskter\:stykI sclhstsnciiJ niebezpiecznych
- normy omawiajqce problematyke dezynfekcji
4. Mycie i czyszczenie
- mycie

manualne,
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wyposazenie

stanowisk

mycia,

warunki
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- mycie za pomocq maszyn ultradhi~kowych,budowa i mechanizm
dzialar~ia,zasady pracy
- mycie i dezynfekcja w urzqdzeniach myjqco- dezynfekujqcych,
budowa i mechanizm dzialania, zasady pracy
- wymagania normatywne dla myjni-dezynfektorbw i jakoSci procesow
mycia maszynowego
- kontrola skutecznoSci mycia

Wskazowki metodyczne dotyczqce realizacji programu
Czas realizacji:
zajecia teoretyczne 10 godzin
zajqcia praktyczne 10 godzin
Forma zajqC:
wyklad
farmaceuta, chemik, biolog, analityk, epidemiolog
Wyktadowcy:
Sposob zaliczenia: test
Wykaz niezbednych Srodkow dydaktycznych:
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Pismiennictwo:
Krzywicka H. i wsp.: Dezynfekcja szpitalna, teoria i praktyka; PZWL, Warszawa 1987
Dzierianowska D., Jeliaszewicz J. i wsp.: Zakatenia szpitalne; 1999
Zespol Roboczy ds. przygotowania instrumentarium medycznego: Prawidlowy
spos6b przygotowania instrumentarium medycznego, wydanie 8, 2004
Butruk E. i in.: Czyszczenie, dezynfekcja i sterylizacja sprzqtu endoskopowego oraz
ochrona zdrowia personelu pracowni endoskopowej; Polska Fundacja
Gastroenterologii, Warszawa 1996
Mrqgowska R.: Laparoskopia i histeroskopia, przewodnik dla instrumentariuszek,
PZWLI996
Biuletyny Stowarzyszenia Kierownikow Szpitalnej Sterylizacji i Dezynfekcji
Czasopisma ,,Aseptykan, wyd. Auxilium Sp. z o.o., wsp6tpraca Ecolab GmbH
Co & OHG
Nosowska K.: Podstawy sterylizacji i dezynfekcji, Lublin 1999

Preparaty dezynfekcyjne pozytywnie zaopiniowane przez PZH, przeznaczone do
stosowania w zaktadach opieki zdrowotnej. lnformacja Vlll
Akty prawne
Ustawa z 13 wrzesnia 2002 o produktach biobojczych (Dz.U. nr 175, poz. 1433
z poin. zm .)
Ustawa z dr~ia30 marca 2001 r. o kosmetykach (Dz.U. rlr 42, poz. 473 z 2001 r. z
pozn. zm.)
Rozporzqdzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 sierpnia 2005 w sprawie okreslenia grup
produkt6w leczniczych oraz wymagah dotyczqcych dokumentacji wynikow badari
tych produktow (Dz.U. nr 160, poz. 1358)
MODUL VII

STERYLIZACJA

Cel modutu
Uczestnik kursu przygotuje samodzielnie sterylne wyroby medyczne
Wykaz umiejetnosci
W wyniku realizacji treSci nauczania uczestnik kursu powinien:
zdefiniowak proces sterylizacji
- przedstawic wymagania stawiane procesom sterylizacji
- przedstawic wymagania dotyczqce walidacji procesow sterylizacji
- omowic zasady przygotowania wyrobow medycznych do sterylizacji
scharakteryzowaC opakowania sterylizacyjne i zasady ich stosowania,
- omowiC zasady pakietowar~iawyrobow medycznych do sterylizacji
- om6wiC kwalifikacje wyrobow medycznych do sterylizacji z uwzglednieniem metody
sterylizacji,
przedstawic zasady obshgi sterylizatorow parowych, na tlenek etylenu, pare
niskoternperaturowqi formaldehyd, plazmq, kwas nadoctowy,
- przedstawic warunki oznakowania wyrob6w sterylnych znakiem ,,sterylnen,
okresliC zasady przechowywania sterylnych wyrobow,
- ustali6 terminy przydatnosci wyrobow sterylnych do uiycia,
- om6wiC warunki uzyskania skutecznosci procesow sterylizacyjnych,
omowiC zasady kontroli skutecznosci procesow sterylizacji oraz interpretacji
wynikow tej kontroli

-

-

-

Tresci nauczania

1. Podstawy teoretyczne procesu sterylizacji
- definicja procesu sterylizacji
- wymagania stawiane sterylizacji wyrobow medycznych
- podstawy walidacji procesow sterylizacji,
- wymagania normatywne dla sterylizacji wyrobow medycznych
2. Przygotowanie wyrobow medycznych do sterylizacji
- kontrola czystoSci i sprawnosci technicznej wyrobow medycznych
- kompletowanie zestawow
- pakietowanie
- wzory zaladunku komory sterylizatora
3. Opakowania sterylizacyjne

-

jednorazowego uiycia (budowa, wlaSciwosci, przeznaczenie, warunki
prawidlowego stosowania)
- wielokrotnego uiycia (budowa, wlasciwoSci, przeznaczenie, warunki
prawidlowego stosowania)
- ~'~ymagania
f i ~ i m ~ t ~dla~ opakowai
iin~
sier~lizaz.jjnyzh
4. Metody sterylizacji

- Sterylizacja nasyconq parq wodnq
- zasady budowy i pracy sterylizatorow (rodzaje autoklawow, zabezpieczenia,
przyrzqdy pomiaru parametrow sterylizacji)

- parametry procesu
- rodzaje procesow i zasady kwalifikacji wyrobow medycznych do procesow
- normy dotyczqce sterylizatorow parowych duiych i malych
- Sterylizacja tler~kiemetylenu
- wlasnosci fizyko-chemiczne i toksyczne tlenku etylenu

- rodzaje sterylizatorow
- kwalifikacia sprzetu do sterylizac-ii

- warunki skutecznoSci procesow
- aeracja
- normy dotyczqce sterylizacji tlenkiem etylenu
- Niskotemperaturowasterylizacja parowo - formaldehydowa

- wlasnosci fizyko- chemiczne formaldehydu
- rodzaje sterylizatorow

- kwalifikacja sprzqtu do sterylizacji

- warunki skutecznoSci proces6w

- ornowienie normy dotyczqcej sterylizatorow na niskotemperaturowq pare

z formaldehydem
- Sterylizacja plazmowa
- charakterystyka metody
- rodzaje sterylizatorow (modele)
- kwalifikacja sprzetu do sterylizacji plazmowej
- warunki skutecznosci proces6w
- Sterylizacja kwasem nadoctowym
- charaktervstvka metody
- kivalifikacja sprzgtu do sterylizacji
- warunki skutecznoSci proces6w

5. Kontrola procesdw sterylizacji
- metody kontroli
- rodzaje wskainikow
- interpretacja wynikow kontroli
- warunki oznakowania wyrobow znakiem ,,sterylnen(prawne i normatywne)
- systemy dokumentowania procesow sterylizacji
- normy dotyczqce wskainikbw do kontroli sterylizacji
6. Przechowywanie wyrobow sterylnych
- warunki utrzymania jalowosci
- magazyn wyrobow sterylnych
- terminy wainosci posterylizacyjnej wyrobow
- transport wyrobow sterylnych
- przechowywanie w miejscu uiytkowania

Wskazdwki metodyczne dotyczqce realizacji programu
Czas realizacji:
zajecia teoretyczne 24 godzin
zajqcia praktyczne 44 godzin
wyklad
Forma zajec:
Wykladowcy:
kierownik centralnej sterylizatorni
Sposdb zaliczenia: test
Wykaz niezbqdnych srodkow dydaktycznych:
Rzutnik multimedialny, rzutnik pisma i przezroczy, sprzet audiowizualny
Pismiennictwo:
Grehn M., Krijger S., Meyer E., Weber P., Weinig F.: Sterylizacja; 3M Poland , W-wa
1997r
Podr~cznikpostqpowania z materialem sterylizacyjnym, wyd. 1., Medim 1999
LejbrandtH E.: Procedury postqpowania podczas dezynfekcji i sterylizacji sprzetu
endoskopowego; Biuletyn Stowarzyszenia Higieny Lecznictwa, Warszawa 1997
Nosowska K.: Podstawy sterylizacji i dezynfekcji; Lublin 1999
Biuletyny Stowarzyszenia Kierownikow Szpitalnej Sterylizacji i Dezynfekcji
Czasopisma ,,Aseptykan,wyd. Auxilium Sp. z o.o., wsp6Cpraca Ecolab GmbH
Co & OHG
Akty prawne:
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. nr 93, poz. 896 z
2004 r.)
Ustawa z dnia 6 wrzesnia 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. nr 126, poz.1381 z
2001 r. z p6in. zm.)
Rozporzqdzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie Dobrej Praktyki
Wytwarzania (Dz.U. nr 224, poz. 1882)
Rozporzqdzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2004 r. w sprawie wymagan
zasadniczych dla wyrobow medycznych do roznego przeznaczenia (Dz.U. nr 251,
poz. 2514, z pbin. zm.)
Rozporzqdzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie klasyfikacji
wyrobow medycznych do roznego przeznaczenia (Dz.U. nr 100, poz. 1027)
Rozporzqdzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 grudnia 2002 w sprawie wymagari
zasadniczych dla wyrobow medycznych, ich wyposazenia oraz sposobu oceny
zgodnoSci wyrob6w medycznych z tymi wymaganiami (Dz.U. nr 04, poz. 45)

PROGRAM Z A J ~ CPRAKTYCZNYCH
Cel zajqC praktycznych
Uczestnik kursu samodzielnie przygotuje sterylne wyroby medyczne.
Umiejqtnosci wynikowe:
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- podejn~owaCdzialania zapobiegajqce sytuacjq konfliktowym w pracy,
- przestrzegak norm etycznych w procesie pracy,
- przestrzegak zasad pracy w poszczegolnych strefach sanitarnych sterylizatorni,
- przestrzegak norm bhp na stanowisku pracy,
- stosowaC srodki ochrony osobistej,

- udzieliC pomocy w nag+ych wypadkach przy pracy,

- rnrrbZniC instrumen$

sprmqt .m~rl_yr.7ny
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wykonane, przeznaczenie i zlozonosC ich budowy,
- zmontowaC i rozmontowaC endoskopy sztywne i elastyczne, swiatlowody,
instrumenty z napedem,
- przeprowadziC kontrole sprawnosci instrumentow i sprzqtu medycznego,
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- przigotowaC Srodki dezynfekcyjne uw&&dniajqc

budowq instrumeit6w i\przqtu

medycznego oraz stopieh ich skazenia,

- przestrzegae parametrow mycia i dezynfekcji instrumentow i sprzqtu medycznego,

- umyC i zdezynfekowaC technikq manualnq instrumenty i sprzqt medyczny o roznej
konstrukcji,
- umyC i zdezynfekowaC technikq maszynowq instrumenty i sprzqt medyczny o roznej
konstrukcji,
- przeprowadziC kontrole procesow mycia i dezynfekcji,
- zinterpretowak wyniki kontroli procesow mycia i dezynfekcji oraz podjqC dzialania
naprawcze,
- przygotowac i oznakowaC pakiety do sterylizacji,
- obslugiwaC duze i male sterylizatory parowe,
obslugiwaC sterylizatory: parowe, plazmowe, na tlenek etylenu, na
niskoternperaturowq pare i forrnaldehyd, na kwas nadoctowy,
- przeprowadziC kontrolq procesow sterylizacji obowiqzujqcymi metodami,
- zinterpretowae wyniki kontroli procesow sterylizacji,
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- oznaczyC wyroby znakiem ,,sterylnen oraz okresliC terminy ich przydatnosci do
uiycia,
- magazynowaC i przechowywak sterylne wyroby medyczne zgodnie
z obowiqzujqcymi normami/procedurami.
Czas trwania zajqc praktycznych 70 godzin.
Placowka zajqC praktycznych - Centralna sterylizatornia spdniajqca wymogi
formalne oraz dysponujqca sprzqtem niezbqdnym do osiqgniqcia zaplanowanych
umiejqtnosci.
Opiekun zajqC praktycznych Kierownik centralnej sterylizatorni lub jego zastqpca
Sposob oceny - zaliczenie umiejetnosci niezbednych do osiqgniqcia zalozonego
celu zajqC praktycznych.
Sposob zaliczenia - egzamin praktyczny polegajqcy na wykonaniu jednego
z zadan wynikajqcych z umiejqtnosci wynikowych
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Zalqcznik do programu Kursu kwalifikacyjnego z zakresu technologii dezynfekcji i sterylizacji
wyrobdw medycznych

REGULAMIN 0RGANIZACY.INY KURSU

Uchwalony regulamin organizacyjny powinien by6 podany do wiadomosci osobom
uczestniczqcym w procesie ksztalcenia, w sposob pomalajqcy na zapoznanie siq
z jego treSciq.
Regulamin organizacyjny kursu zawiera nastqpujqce elementy:

1. organizacja kursu,
2. zasady i spos6b naboru os6b przewidzianych do udzialu w kursie,

3. prawa i obowiqzki osob uczestniczqcych w kursie,
4. zakres obowiqzk6w kierownika, wykladowcow i opiekunbw zajqC praktycznych.

CZCSC I ORGANIZACJA KURSU

1. Program przewiduje realizacjq:

- zajeC teoretycznych
- zajqC praktycznych w centralnej sterylizatorni szpitalnej
2. Koncowa forma zaliczenia kursu:
podstawq zaliczenia kursu jest egzamin praktyczny polegajqcy na wykonaniu

-

jednego z zadan wynikajqcych z umiejqtnosci wynikowych

oraz

pisemny

egzamin testowy zlozony przed komisjq egzaminacyjnq

- komisjq powduje organizator kursu,
- sklad komisji egzan-~inacyjnej:
- Przewodniczqcy komisji - kierownik rnerytoryczny kursu,
- Sekretarz - przedstawiciel organizatora,
- Czlonkowie komisji - 3 osoby w tym: 2 wykiadowc6w oraz

przedstawiciel

Stowarzyszenia Kierownikbw Szpitalnej Sterylizacji i Dezynfekcji,
3. Zadania komisji egzaminacyjnej:

- przygotowanie pytan testowych do egzaminu,

- przygotowanie klucza odpowiedzi,
- przeprowadzenie egzaminu,
- sprawdzenie testow i dokonanie oceny,

- sporzqdzenie protokdu z przebiegu egzaminu.
- warunkiem dopuszczenia do egzarrlinu jest obecnosC na zajeciach,
zaliczenie poszczegolnych modulow przewidzianych w programie nauczania

i zaliczenie zajqC praktycznych,

- termin i miejsce egzarrlinu podaje organizator kursu,
- egzamin jest przeprowadzany w formie testu,

-

warunkiem zaliczenia egzaminu jest

uzyskanie 70% prawidlowych

odpowiedzi,

- wyniki egzaminu oglaszane s q po sporzqdzeniu przez komisje protokdu
egzaminu,

- sposob i termin ogloszerlia wynikow ustala organizator kursu,
- w przypaaitu n~epornysinego zciarila

.
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przystqpiC do egzaminu poprawkowego w terminie ustalonym przez organizatora.
Egzamin poprawkowy przeprowadzany jest w formie ustnej, polega na udzieleniu
odpowiedzi na wylosowany zestaw skladajqcy sie minimum z 3 pytan. Komisja
ma prawo zadaC pytania dodatkowe z zakresu objetego wylosowanymi pytaniami,

- uczestnik kursu, ktory zda egzamin z wynikiem pozytywnyni, otrzyma
zaswiadczenie o ukoriczeniu kursu, sporzqdzone wedlug wzoru stanowiqcego
zalqcznik nr Ido rozporzqdzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006r.
w sprawie uzyskiwania i uzupdniania przez osoby dorosle wiedzy ogolnej,
umiejqtnosci i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych
(Dz. U. Nr 31, poz.216).

- sale wykladowe do prowadzenia zajeC teoretycznych wyposaione
w niezbedne srodki dydaktyczne umoiliwiajqce osiqgniecie zaloionych cel6w
ksztalcenia,

-

placowka do prowadzenia zajec praktycznych. Zajecia praktyczne powinny

odbywaC siq w sterylizatorni z wydzielonymi strefami: brudn% czystq i sterylnq,
wyposaionej w urzqdzenia i sprzqt niezbedny do prowadzenia zajqC. Zajecia
mogq bye prowadzone w kilku sterylizatorniach, aby zapewniC realizacjq
programu.
Baza szkoleniowa do zajqC praktycznych i teoretycznych musi spdniaC
wymagarlia bezpieczeristwa i higieny pracy. Uczestnikom nalezy zapewniC
srodki ochrony osobistej na stanowiskach pracy.

cZ~$C

II ZASADY
NA KURS

I

SPOSOB

NABORU

OSOB

PRZEWIDZIANYCH

1. Uczestnikami kursu mogq by6 osoby posiadajqce wyksztalcenie minimum srednie
zatrudnione lub przygotowujqce siq do pracy w sterylizatorr~i,jak rowniez zajmujqce
sie dezynfekcjq i sterylizacjq wyrobow medycznych
w ramach swoich obowiqzkow.
Warunkiem uczestnictwa w kursie jest:

- zlozenie do organizatora wniosku o rakwalifikowanie na kurs,
- zlozenie dokumentu potwierdzajqcego posiadanie wymaganego wyksztalcenia.
2. lnformacje na temat planowanego kursu rozpowszechniane bqdq
w placowkach ochrony zdrowia, Biuletynie Stowarzyszenia Kierownikow
Centralnej Sterylizacji i Dezynfekcji, w siedzibie organizatora.
3. Komisja kwalifikacyjna w skladzie:

- Przewodniczqcy komisji kwalifikacyjnej- kierowr~ikkursu,
- Sekretarz - przedstawiciel organizatora,
- Czlonek komisji - przedstawiciel Stowarzyszenia Kierownikow Szpitalnej
Sterylizacji i Dezynfekcji wytypowany przez Zarzqd.
4. Sposob kwalifikacji

Kwalifikacje kandydatow ubiegajqcych sie o uczestnictwo przeprowadza komisja
kwalifikacyjna na podstawie kolejnoSci zgloszeri.
5. 0 decyzji komisji kwalifikacyjnej organizator powiadamiania pisemnie osoby
ubiegajqce sie o przyjqcie na kurs.
CZI$SC Ill PRAWA I OBOWIWKI OSOB UCZESTNlCZqCYCH W KURSIE

I.Uczestnik kursu ma prawo do:

- uzyskania informacji dotyczqcej organizacji szkolenia,
- otrzymania planu zajeC teoretycznych i praktycznych,
- konsultacji z kierownikiem kursu zgodnie z zaplanowanym harmonogramem,
- przejawiania wlasnej aktywnosci w zdobywaniu wiedzy i umiejqtnoSci,
- poszanowania godnoSci wlasnej w roznych formach zaje6 objetych szkoleniem,
- korzystania z materialow dydaktycznych, dostarczonych przez wykhdowc6w,

-

korzystania ze wskazanej przez organizatora biblioteki, sprzqtu oraz material6w

i urzqdzen w placowkach szkolenia,

- wyratania opinii o organizacji szkolenia i programie nauczania,

- korzystania z pomieszczeri socjalnych,
- usprawiedliwionej nieobecnosci na zajqciach w wysokosci 10% tcznej liczby
godzin,
- zapozi-,a,-,ia sif! z ieriiiineitl

i forrtiq taiicreliia postczeg6inyc~i

moduiGw oraZ

terminem i formq egzaminu koncowego,

-

egzaminu w innym terminie, wyznactonym przez organizatora, w przypadku

niemozliwosci przystqpienia do egzaminu w pierwszym jego terminie,

- ponownego przystslpier~iado egzarr~inuw przypadku niepomyslnego wyniku,
w terminie wyznaczonym przez organizatora, o miejscu i terrninie egzaminu
uczestnik szkolenia jest powiadamiany nie pbzniej niz na 20 dni przed datq
egzaminu,
.
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- harmonogramu zajeC teoretycznych i praktycznych,
- wykazu umiejqtnosci bqdqcych przedmiotem ksztatcenia, ktore s q podstawq
ustalenia wymagan egzaminacyjnych,

-

karty kursu, ktora z wymaganymi wpisami i zaliczeniami, stanowi dowod ich

odbycia.
2. Uczestnik kursu ma obowiqzek:
- przestrzegania regulaminu organizacyjnego kursu

przedtozonego

przez

organizatora,

-

uczestniczenia i brania czynnego udziatu we wszystkich zajeciach objqtych

programem nauczania,

- systematycznego podnoszenia wiedzy,

- wywiqzywania siq z zadawanych prac oraz przygotowanie siq do taliczen
i egzarninow,

- uzyskania wymaganych zaliczen i wpisow w karcie kursu,
- zgtoszenia siq w oznaczonym terminie w celu zaliczenia egzaminow koncowych,
- szanowania powierzonego mienia,

- samoksztatcenia,
- zbierania materiatow zalecanych przez wyktadowcow,
programu ksztatcenia,

- powiadomienia kierownika kursu o absencji na zajqciach,

koniecznych do realizacji

-

dbania o bezpieczeristwo i zdrowie wtasne, pozostalych uczestnikow oraz

przestrzeganie przepis6w BHP,

- przestrzegania zasad wsp&zycia spotecznego, poszanowania godnosci
i wolnosci drugiego czlowieka.
Uczestnik szkolenia w trakcie odbywania zajeC praktycznych powinien:

,

- zapoznaC siq z przepisami regulujqcymi odbywanie zajeC praktycznych,
- stosowaC siq do wskazbwek i poleceri opiekuna zajeC praktycznych
w realizacji powierzonych mu zadari,

- prowadziC na biezqco i z nalezytqstarannosciqdokumentacjq.
C Z ~ S CIV ZAKRES OBOWI~ZKOWKlEROWNlKA WYKLADOWCOW
I OPIEKLINOW ZAJEC PRAKNCZNYCH.

1. Obowiqzki kierownika kursu.
Kierownikiem kursu moze zostaC osoba spdniajqca nastepujqce warunki:

- posiada wyksztalcenie wyzsze majqce zastosowanie przy Swiadczeniu uslug
w zakresie sterylizacji medycznej (np.: mgr farrnacji, biologii, chemii, pielegniarstwa
itp.1,

-

posiada co najmniej 5-cio letni staz pracy na stanowisku kierowr~ikacentralnej

sterylizatorni szpitalnej,

- posiada rekomendacje Zarzqdu Stowarzyszenia Kierownikow Szpitalnej Sterylizacji
i Dezynfekcji.
Do zadari kierownika kursu nalezy:

- ustalenie szczegotowego planu zajec objetych programem kursu,

- sprawowanie nadzoru.nad realizacjqzajeC teoretycznych i praktycznych,
- organizowanie zaliczeri przewidzianych w programie kursu,
- sprawowanie nadzoru nad prowadzeniem dokumentacji przebiegu kursu,
- przedstawienie uczestnikom kursu: celu, programu i organizacji szkolenia,

- wsp6tdecydowanie o doborze kadry wyktadowcbw,
- ocenianie placowek szkolenia praktycznego pod wzglqdem wyposazenia
i organizacji zajqC,

- pomaganie w rozwiqzywaniu problem6w1
- udzielanie indywidualnych konsultacji uczestnikom kursu,

-

wsp~organizowanie egzaminu koncowego i uczestniczenie w nim jako

przewodniczqcy komisji egzaminacyjnej,

- zbierar~ieopinii o przebiegu szkolenia.
2. 0bowiqzki wykladowcow zajqC teoretycznych.
Wykladowcq moze zostaC osoba posiadajqca kwalifikacje do prowadzenia zajqC
w zakresie realizowanego modulu. Wymagania dla wykladowcow okreslone sq
w poszczegolnych modulach. Wykladowcami mogq by6 pracownicy firm posiadajqcy
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bqdq przekazywak wiedzq obiektywnq
Wvktadowca zaieC teoretvcznvch ~owotanv zaodnie z wvmoaami Droaramu
ksztalcenia ma obowiqzek:

- wsp6tdzialania w sporzqdzaniu ,,szczeg&owych" programow nauczania w zakresie
prowadzonych przez siebie zajqC,

- przygotowar~iadla uczestnikow szkolenia niezbqdnych materialow dydaktycznych,
- wykorzystywania w procesie dydaktycznym aktywizujqcych metod nauczania,
pomocy naukowych oraz nowoczesnych Srodkow dydaktycznych,

-

zapewnienia

wysokiego

poziomu nauczania

poprzez staranne,

rzetelne

przygotowanie i przekazanie tresci dydaktycznych,

- aktualizowania tresci programowych oraz prowadzenie zajqC zgodnie z programem
w zakresie merytorycznym i metodycznym,

- przedstawienia wymagan i kryteriow zaliczenia materialu nauczania,
prowadzenia konirolnych orai koricowych prac zaliczeniowych, stosownie do
wymog6w programu nauczania,

- sprawdzania poziomu wiedzy sluchaczy oraz zaliczanie zrealizowanych tresci
nauczania,

- przygotowania propozycji pytah do egzaminu,
- prowadzenia dziennika zajqC teoretycznych: sprawdzanie listy obecnoSci,
wpisywanie tematow realizowanych zajqC,

- przestrzegania przepisow BHP.
3. Prawa wykladowcow zajqC teoretycznych do:

- rzetelnej informacji na temat procesu ksztalcenia,

- korzystania ze sprzqtu i materiabw dydaktycznych oraz z matej poligrafii bedqcej
w dyspozycji organizatora ksztatcenia,

- prowadzenia zajeC w pomieszczeniach spetniajqcych normy ergonorr~ii pracy
i wymogi BHP,

- wprowadzania innowacji metodycznych do organizacji zajqC i nowosci naukowych
do programu nauczania,
,

- zgtaszania do kierownika kursu wszelkich uwag dotyczqcych organizacji
i przebiegu zajeC.

%

4. Obowiqzki opiekunow zajeC praktycznych:

Opiekunem zajeC praktycznych powinien by6 merytoryczny pracownik placowki,
w ktorej odbywajq siq zajqcia,
Do zadan opiekunow zajeC praktycznych nalezy:

- zapewnienie warunkow do realizacji programu zajqC praktycznych,
- instr~~ktaz
wstepny - zapoznanie z celem zajqC praktycznych, organizacjq pracy,
wyposazeniem, zasadami bezpieczenstwa pracy na stanowiskach pracy,

-

instruktaz biezqcy - organizacja i prowadzenie zajeC, kontrola ich prawidtowego

przebiegu, indywidualne konsultacje,

- instruktaz koncowy - omowienie i posumowanie zajqC, ocena uzyskanych
wiadomosci i umiejqtnosci, zaliczenie zajeC praktycznych.

