Do-Best NYT – Nyhedsbrev nr. 5, Februar 2012
Do-Best programmet bliver stadig større – nu med 275 testspørgsmål.
Lærebog:
Kapitel om kredsløbet er tilføjet i anatomi og fysiologiafsnittet.
3 nye kapitler omkring validering og revalidering af henholdsvis dampautoklaver,
opvaskedekontaminatorer og forseglingsapparater, se afsnittene, 3.3.7.4, 3.4.7.1 og 3.5.5.
Testspørgsmål:
Der nu testspørgsmål til følgende afsnit i anatomi og fysiologikapitlet: Kredsløbet, øjet,
bevægeapparatet og celler og væv, i alt 40 spørgsmål.
Der er testspørgsmål til validering og revalidering af apparatur.
Endelig er der et helt nyt tiltag – der medfører i første omgang 100 nye spørgsmål!
For at sikre en større mulighed for flere og mere detaljerede testspørgsmål indenfor kerneområdet er
der under de enkelte felter i flowdiagrammet sket en opdeling; det betyder, at når man klikker ind på
12 Forbehandling og mekanisk rengøring så er der nu, i stedet 10 testspørgsmål, 10 testområder med
hver 10 spørgsmål. Se nedenstående opdeling.
1. Krav til rengøringslokaler og personaleadfærd
2. Modtagelse, sortering og forbehandling af kirurgisk flergangsudstyr
3. Mekanisk rengøring og desinfektion af kirurgisk flergangsudstyr
4. Rengøring og eventuel desinfektion af instrumenterkontainere, kasser og lignende
5. Rengøring og desinfektion af mikroinstrumenter
6. Rengøring og desinfektion af Intuitive Surgical Instrumenter til robotkirurgi
7. Opvaskedekontaminatoren, funktion, kontrol, vedligeholdelse, validering og revalidering
8. Ultralydsrenseren, funktion, kontrol og vedligeholdelse
9. Vandkvaliteter
10. Sæbetyper
Adgangskodeniveauet er ændret således at der nu kun findes et brugerniveau og et lederniveau.
En undersøgelse hos vore nuværende brugere har understøttet denne beslutning.
Kommende nyheder/mere på vej!:
Anatomi- og fysiologikapitlet med tilhørende testspørgsmål vil blive færdiggjort.
Den nye opdeling med langt flere spørgsmål indenfor kerneområdet vil blive udbygget i første
omgang til kapitlerne 14 Oplægning og emballering og 15 Sterilisering.
Lærebogsafsnittet omhandlende genbehandling af Intuitive Surgical Instrumenter til robotkirurgi vil
blive færdiggjort.
Endelig vil vi udbygge auditfunktionen, således at der vil være 2 auditniveauer, det giver ledelsen
mulighed for at teste afdelingens vidensniveau/kompetenceniveau.
Hilsen Winnie Delfs og Pia Hilsberg
PS Er alle opmærksom på at DS2451-13 er kommet i en 2011 udgave både på dansk og engelsk (der er små
rettelser uden meningsbetydning men fundet ved oversættelse af standarden til engelsk. Kan ses i Anneks L).

