Załącznik nr 2 do INkolejny nr raportu …....

z dnia ….................

Raport z dyżuru ….........................( dziennego; nocnego )

Nr
porządkowy
wsadu

Nr cyklu zgodnie z wydrukiem z urządzenia
rodzaj programu

Wykaz jednostek w danym
wsadzie

Szczegłówy wykaz wyrobów
medycznych poddawanych
procesowi sterylizacji

Pod każdym udokumentowanym wsadzie :
•

wklejony wynik kontroli biologicznej z określeniem czasu inkubacji i wpisanym wynikiem
potwierdzony podpisem pracownika

•

zwolnienie wsadu sterylnego z potwierdzeniem podpisu pracownika zwalnijącego wsad

Na zakończenie raportu z danego dyżuru pracownik wpisuje:
•

powtórna sterylizacja : wypisać pakiety które muszą zostać poddane powtórnej sterylizacji
jeśli takie były

•

kody błędów: wypisać kody błędów jeśli jakieś wystapiły podczas procesów sterylizacji w
ciągu trwania dyżuru

•

raport zdaje : podpis osoby zdającej raport z danego dyżuru

Uwaga:
Jeśli w czasie zmiany dyżuru proces jest w trakcie odnotowujemy to w raporcie:
Proces nr …. w trakcie trwania
Raport zdaje : Podpis osoby zdającej raport

Załącznik nr 1 do INkolejny nr raportu …....

z dnia ….................

Raport z dyżuru ….........................( dziennego; nocnego )

Nr
porządkowy
wsadu

Nr cyklu zgodnie z wydrukiem z urządzenia
rodzaj programu

Wykaz jednostek w danym
wsadzie

Szczegółowy wykaz wyrobów
medycznych poddawanych
procesowi sterylizacji

Pod każdym udokumentowanym wsadzie :
•

wpisany wynik tetu mycia mechanicznego potwierdzony podpisem pracownika
wynik zszyty z wydrukiem z urządzenia myjąco-dezynfekującego przeznaczony do
archiwizacji

Na zakończenie raportu z danego dyżuru pracownik wpisuje:
•

kody błędów: wypisać kody błędów jeśli jakieś wystąpiły podczas procesów mycia i
dezynfekcji w ciągu trwania dyżuru

•

narzędzia zwrócone: odnotować jeśli były przypadki zwrotu narzędzi z powodu uszkodzeń

•

braki w zestawach narzędziowych : odnotować jeśli takie były

•

raport zdaje : podpis osoby zdającej raport z danego dyżuru

Uwaga:
Jeśli w czasie zmiany dyżuru proces jest w trakcie odnotowujemy to w raporcie:
Proces nr …. w trakcie trwania
Raport zdaje : Podpis osoby zdającej raport

INSTRUKCJA NADZORU NAD PROCESAMI DEKONTAMINACJI - DOKUMENTACJA

1. Cel:
Prawidłowe prowadzenie dokumentacji medycznej dotyczącej procesów dekontaminacji
przyprowadzanych w Centralnej Sterylizatorni
2. Zakres:
Instrukcja obowiązuje wszystkich pracowników Centralnej Sterylizatorni
3. Terminologia:
Dokumentacja – zbiór zapisów dla określenogo działania
4. Odpowiedzialność i uprawnienia:
•

Kierownik Centralnej Sterylizatorni za nadzór nad postępowaniem zgodnym z instrukcją

•

Pracownicy Centralnej Sterylizatorni za postępowanie zgodnie z instrukcją

5.

Opis postępowania:

•

obowiązuje kolorystyka prowadzonych wpisów w dokumentacji:
- dyżur dzienny kolor czarny
- dyżur nocny kolor czerwony

•

w strefie skażonej obowiązuje prowadzenie książki raportów, w której dokumentowane są
wsady myjni-dezynfektora ( załącznik nr 1 )

•

w strefie czystej obowiązuje prowadzenie książek raportów - oddzielnie dla każdego
sterylizatora, w której dokumentowane są wsady do sterylizatora ( załącznik nr 2 )

6. Załączniki:
•

załącznik nr 1 -dokumentacja prowadzona w strefie skażonej

•

załącznik nr 2 – dokumentacja prowadzona w strefie czystej

