
Pytanie  
Proszę o pomoc potrzebuję do akredytacji program adaptacji nowoprzyjętego pracownika centralnej 
sterylizacji. 
Odpowiedź   
Przesyłam propozycję instrukcji  postępowania w przypadku zatrudnienia nowego pracownika oraz 
formularz oceny. 
 
INSTRUKCJA  

Adaptacja nowozatrudnionego pracownika   i powracającego po urlopie wychowawczym 

1. Cel instrukcji 

Celem instrukcji jest przedstawienie sposobu wprowadzenia do rutynowej pracy nowego  

pracownika  oraz pracownika powracającego po przerwie spowodowanej urlopem 

wychowawczym. 

2. Przedmiot instrukcji 

Przedmiotem instrukcji jest sposób postępowania. 

3. Zakres instrukcji 

Instrukcja dotyczy pracowników Centralnej Sterylizatorni.    

4. Opis postępowania 

Zadanie Opis Zapis 

4.1 

Kierownik Centralnej Sterylizatorni zapoznaje pracownika z: 

- składem osobowym zespołu, 

- aktualnym zakresem obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień, 

- aktualnie obowiązującymi  w Centralnej Sterylizatorni regulaminami, 

- aktualną dokumentacją procesu dekontaminacji, 

- strukturą organizacyjną Centralnej Sterylizatorni, 

- Polityką Jakości, 

- procedurami i instrukcjami dotyczącymi Zintegrowanego Systemu 

Zarządzania.  

Karta 

charakterystyki 

stanowiska pracy, 

oświadczenia. 

4.2 
Pracownik przez okres 1 miesiąca jest wprowadzany w zagadnienia praktyczne 

przez pielęgniarkę koordynującą. 
 

4.3 
Przez następne 2 miesiąc wykonuje zadania zawodowe pod nadzorem innych, 

wyznaczonych przez Kierownika, pracowników. 
 

4.4. 
Kierownik Centralnej Sterylizatorni dokonuje oceny umiejętności wyznaczając 

praktyczne zadania. 
 

4.5. Jeśli wynik oceny jest pozytywny dopuszcza pracownika do samodzielnej pracy.  

4.6. 
Jeśli wynik oceny jest negatywny pracownik kolejny miesiąc pracuje pod 

nadzorem do czasu uzyskania pozytywnej opinii.  
 



Formularz oceny nowozatrudnionego  pracownika, pracownika powracającego po  urlopie 

wychowawczym  lub długotrwałym zwolnieniu                                                                                        

Umiejętności  jakie powinien posiadać po okresie przygotowawczym nowozatrudniony pracownik , 

pracownik powracający po urlopie wychowawczym lub długotrwałym zwolnieniu . 

Ocena w skali 1-5 gdzie 1 stanowi najniższą ocenę, najniższa ilość punktów dopuszczających do pracy 

wynosi 30. 

 

                              

Imię i nazwisko osoby ocenianej: 

LP  UMIEJĘTNOŚCI OCENA 

1. Topografia sterylizatorni i zasady poruszania się  pomiędzy strefami  

2. Znajomość narzędzi ( nazw, budowy,  sposobu demontażu i montażu )   

3. Przyjęcie narzędzi w strefie brudnej   

4. Dobór  metody dezynfekcji  i mycia do konkretnego sprzętu  

5. Obsługa myjni dezynfektorów  

6. Składanie zestawu i zapakowanie zgodnie z zasadami  

7. Znajomość opakowań sterylizacyjnych  

8 Wybór metody sterylizacji  

9. Obsługa sterylizatorów  

10. Ocena i interpretacja wskaźników używanych do kontroli : 

 Mycia  
 Dezynfekcji 
 Sterylizacji 

 

11. Składanie i pakowanie bielizny operacyjnej i materiału opatrunkowego  

12. Wydawanie sterylnego sprzętu  

13. Zasady BHP ( rodzaje ochron osobistych  i ich zastosowanie )  

 
 


