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Wykaz zadań/procedur do zaliczenia stażu: 
1. Cele, metody działania zespołu i komitetu kontroli zakażeń szpitalnych. 

2. Omówienie i prowadzenie dokumentacji zespołu kontroli zakażeń szpitalnych w nadzorze 

epidemiologicznym. 

3. Wykorzystywanie informacji z komórek organizacyjnych na rzecz prawidłowego 

prowadzenia nadzoru epidemiologicznego. 

4. Prowadzenie systemu rejestracji zakażeń. 

5. Opracowanie informacji zwrotnej dla komórek organizacyjnych dotyczącej nadzoru 

epidemiologicznego. 

6. Analiza wybranych przypadków zakażeń oraz sposób postępowania. 

7. Prowadzenie edukacji w zakresie zapobiegania zakażeniom szpitalnym. 

8. Monitorowanie wskaźników jakościowych istotnych w nadzorze epidemiologicznym. 

9. Działania interdyscyplinarne mające wpływ na prawidłowy nadzór epidemiologiczny. 

 

Warunki zaliczenia stażu:  

• 100% obecności. 

• Przeprowadzenie kontroli w wybranym obszarze realizacji działań zapobiegających 

szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych. 

• Prawidłowe udokumentowanie przeprowadzonej kontroli i wydanych w jej trakcie 

zaleceń. 

 

7.  WYKAZ ZADAŃ ZAWODOWYCH, DO KTÓRYCH JEST UPRAWNIONA 

PIELĘGNIARKA, POŁOŻNA PO UKOŃCZENIU SZKOLENIA 

SPECJALIZACYJNEGO W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA 

EPIDEMIOLOGICZNEGO 
1. Monitorowanie i rejestracja zakażeń szpitalnych wg obowiązujących w szpitalu procedur 

oraz przepisów prawa. 

2. Opracowanie i wdrożenie instrukcji, procedur zapobiegania i zwalczania zakażeń 

szpitalnych oraz nadzór nad ich realizacją. 

3. Prowadzenie oceny czynników ryzyka zakażeń szpitalnych w trakcie hospitalizacji, ich 

analiza, formułowanie wniosków i nadzór nad ich realizacją. 

4. Monitorowanie procedur higieny rąk, formułowanie wniosków i nadzór nad ich realizacją. 

5. Prowadzenie kontroli wewnętrznej w obszarze realizacji działań zapobiegających 

szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych. 

6. Opracowanie i wdrożenie instrukcji i procedur zapobiegania przenoszeniu chorób 

zakaźnych w szpitalu oraz nadzór nad ich realizacją. 

7. Konsultowanie osób z podejrzeniem lub rozpoznaniem zakażenia, choroby zakaźnej oraz 

wdrożonych działań przeciwepidemicznych. 

8. Planowanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń personelu medycznego i pomocniczego 

w zakresie profilaktyki i zwalczania zakażeń szpitalnych oraz chorób zakaźnych. 

9. Opracowanie ogniska epidemicznego i nadzór nad realizacją działań przeciwepidemicznych. 

10. Planowanie kontroli mikrobiologicznej środowiska szpitalnego, analiza wyników  

i formułowanie wniosków.  

11. Przeprowadzenie kontroli utrzymania czystości z dezynfekcją w jednostkach 

udzielających świadczeń zdrowotnych i jej dokumentowanie. 

12. Konsultowanie doboru preparatów dezynfekcyjnych do narzędzi, sprzętu i powierzchni. 

13. Konsultowanie doboru preparatów antyseptycznych do odkażania skóry i błon śluzowych. 

14. Konsultowanie doboru preparatów do higienicznej dezynfekcji rąk.  

15. Współpraca z Państwową Inspekcją Sanitarną.  

16. Dokumentowanie prowadzonego nadzoru, kontroli, wydawanych zaleceń.  


