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EGZAMIN ZAWODOWY 
Rok 2020 

ZASADY OCENIANIA 

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione  

do momentu rozpoczęcia egzaminu 

Nazwa kwalifikacji: Wykonywanie dekontaminacji sprzętu i wyrobów medycznych 
Oznaczenie arkusza: MED.12-04-20.06-SG 
Oznaczenie kwalifikacji: MED.12 
Numer zadania: 04 
Wersja arkusza: SG 

Wypełnia egzaminator 

Kod egzaminatora 

Data egzaminu 

Godzina rozpoczęcia egzaminu 

      

        

Dzień  Miesiąc  Rok 

Numer 
stanowiska 

Numer PESEL zdającego* 

              

              

              

              

              

              

* w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość 

  :   

      –      Kod ośrodka 

PODSTAWA PROGRAMOWA  

2019 



Egzaminatorze! 

 Oceniaj prace zdających rzetelnie i z zaangażowaniem. Dokumentuj wyniki oceny. 

 Stosuj przyjęte zasady oceniania w sposób obiektywny. 

 Jeżeli zdający, wykonując zadanie egzaminacyjne, uzyskuje inne rezultaty albo pożądane rezultaty uzyskuje w inny sposób niż uwzględniony  

w zasadach oceniania lub przedstawia nietypowe rozwiązanie, ale zgodnie ze sztuką w zawodzie, to nadal oceniaj zgodnie z kryteriami  

zawartymi w zasadach oceniania. Informacje o tym, że zasady oceniania nie przewidują zaistniałej sytuacji, przekaż niezwłocznie w formie 

pisemnej notatki do Przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego z prośbą o przekazanie jej do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Notatka 

może być sporządzona odręcznie w trybie roboczym. 

 Informuj przewodniczącego zespołu nadzorującego o wszystkich nieprawidłowościach zaistniałych w trakcie egzaminu, w tym w szczególności  

o naruszeniach przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i o podejrzeniach niesamodzielności w wykonaniu zadania przez zdającego. 
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Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny  

Rezultat 1: Karta przygotowania Zestawu do usuwania szwów do sterylizacji      
Dopuszcza się inne sformułowania niż zapisane, pod warunkiem ich poprawności merytorycznej 

Wpisane: 

1 Nazwa zestawu: Zestaw do usuwania szwów       

2 Konserwacja: NIE dla pęsety chirurgicznej, TAK dla kleszczyków Pean, TAK dla nożyczek chirurgicznych       

3 
Kontrola pakietu wskaźnikiem chemicznym wewnętrznym: wskaźnik (lub test) wieloparametrowy typu 4, wskaźnik (test) 
zintegrowany typu 5, wskaźnik (test) emulacyjny typu 6 

      

4 
Kontrola pakietu wskaźnikiem chemicznym zewnętrznym: wskaźnik (lub test) procesu lub taśma ze wskaźnikiem (lub testem) 
procesu 

      

5 
Metody sterylizacji: sterylizacja parowa, brak wpisu sterylizacja: plazmowa/nadtlenkiem wodoru, tlenkiem etylenu i sterylizacja 
suchym gorącym powietrzem 

      

6 Parametry sterylizacji parowej: Temp.121°C: czas nie krótszy niż 15 minut (np. 15 minut lub 20 minut)       

7 Parametry sterylizacji parowej:  Temp.134°C: czas nie krótszy niż 3 minuty (np. 3,5 minuty lub 5 minut lub 7 minut)       

8 
Kontrola cyklu sterylizacji wskaźnikiem chemicznym w PCD: wskaźnik (test) zintegrowany typu 5 lub wskaźnik (test) emulacyjny 
typu 6 

      

9 
Kontrola cyklu wskaźnikiem biologicznym: wskaźnik fiolkowy o szybkim odczycie: TAK  w pozycji do pary wodnej, NIE w pozycji 
do tlenku etylenu 

      

10 Kontrola cyklu wskaźnikiem biologicznym:  wskaźnik bibułkowy wymagający badania mikrobiologicznego Sporal S:  NIE       
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Egzaminator wpisuje T, 

jeżeli zdający spełnił 

kryterium albo N, jeżeli 

nie spełnił 
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Rezultat 2: Etykieta  
Dopuszcza się inne sformułowania niż zapisane, pod warunkiem ich poprawności merytorycznej 

Wpisane: 

1 Nazwa oddziału lub poradni/Odbiorca/Właściciel zestawu: Poradnia Ortopedyczna       

2 Nazwa zestawu/zawartość pakietu: Zestaw do usuwania szwów       

3 Data sterylizacji: data egzaminu       

4 Data ważności: data nie przekraczająca 1 miesiąca od daty egzaminu (+/- 2 dni)         

Rezultat 3:  Pakiet z Zestawem do usuwania szwów 
Zdający pozostawi gotowy pakiet w miejscu wskazanym przez Przewodniczącego Zespołu Nadzorującego 

1 Pakiet wykonany jest techniką pakowania skośnego       

2 Na środku  pakietu znajduje się wystający róg papieru krepowanego, ułatwiający jego jałowe otwarcie       

3 Pakiet zaklejony jest taśmą ze wskaźnikiem sterylizacji parowej prostopadle po obu stronach wystającego rogu       

4 
Wystający róg papieru krepowanego znajduje się po środku dłuższego brzegu pakietu, nie jest przesunięty zdecydowanie w lewą lub prawą 
stronę (ocena wzrokowa) 

      

5 Wystający róg papieru krepowanego ma równe boki (ocena wzrokowa)       

6 Do pakietu przyklejona jest taśmą bez wskaźnika wypełniona Etykieta        
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Przebieg 1: Wykonanie higienicznej dezynfekcji rąk techniką Ayliffe’a, przygotowanie Zestawu do usuwania szwów do sterylizacji w zakresie kontroli 
wizualnej i konserwacji oraz wykonania pakietu  
Zdający sygnalizuje gotowość do wykonania zadania przez podniesienie ręki. Zadanie wykonuje w obecności Egzaminatora. 

Zdający: 

1 założył czepek 

2 wcierał preparat dezynfekcyjny w suche ręce, wykonał 6 etapów dezynfekcji rąk zgodnie z techniką Ayliffe'a 

3 w jednym z etapów minimum pięciokrotnie pocierał powierzchnie zagiętych palców prawej dłoni zagiętymi palcami lewej dłoni 

4 w jednym z etapów minimum pięciokrotnie pocierał kciuk lewej, a następnie minimum pięciokrotnie kciuk prawej ręki 

5 
naniósł olej do konserwacji narzędzi chirurgicznych na kleszczyki pean i nożyczki chirurgiczne w miejscu ruchomego połączenia oraz 
rozprowadził równomiernie olej poprzez kilkakrotne otwieranie i zamykanie narzędzi 

6 
umieścił pęsetę,  kleszczyki pean oraz nożyczki chirurgiczne na tacy narzędziowej, kierując wszystkie części robocze narzędzi w jedną 
stronę a uchwyty w drugą stronę 

7 umieścił tacę z narzędziami po przekątnej, na środku rozwiniętych dwóch arkuszy papieru krepowanego 

8 

zawinął wewnętrzny arkusz zakrywając tacę z narzędziami, sformułował trójkąt,  pozostawił wypustkę/róg z pierwszej warstwy papieru 
krepowanego  

9 
wykonując drugą warstwę opakowania z papieru w innym kolorze, również sformułował trójkąt (jak w kryterium 8) oraz  w ostatnim 
etapie pakowania pozostawił wypustkę/róg papieru 

10 
uporządkował stanowisko pracy: nie pozostawił na blacie stołu plam po oleju do konserwacji narzędzi; usunął odpady z taśmy i papieru, 
zużyte ręczniki papierowe/kompresy, zdjął czepek i wyrzucił do pojemnika na odpady 
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Egzaminator ……………………………………………………………………………. .......................................................................... 

imię i nazwisko data i czytelny podpis 
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