Technik sterylizacji medycznej

Kwalifikacje zawodowe
Wykonywanie dezynfekcji i sterylizacji medycznej.

1 Główne zadania i wykonywane czynności
Technik sterylizacji przeprowadza dezynfekcję i sterylizację narzędzi i wyrobów medycznych.
Dobiera metody sterylizacji i dezynfekcji.
Obsługuje urządzenia do dezynfekcji.
Przygotowuje preparaty dezynfekujące.
Myje i dezynfekuje narzędzia zgodnie z procedurami.
Dokumentuje wykonywane czynności.
Kontroluje i testuje proces usuwania zanieczyszczeń.

2 Kompetencje i kwalifikacje
Na stanowisku technika sterylizacji medycznej pracodawcy zatrudniają osoby, które ukończyły szkołę
policealną i zdały egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie. Osoby z pozytywnym wynikiem
egzaminu maturalnego mogą kontynuować kształcenie w szkole wyższej.
W zawodzie technika sterylizacji medycznej niezbędna jest wiedza na temat budowy i funkcjonowania
narządów, procedur dekontaminacji sprzętu medycznego i jego przeznaczenia. Od osoby wykonującej
ten zawód są wymagane: umiejętność udzielania pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia
i zdrowia, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, aseptyki, antyseptyki, znajomość prawnych
i etycznych wymagań zawodu, standardów prowadzenia dokumentacji medycznej, umiejętność
nawiązywania współpracy z pacjentem, komunikacji z rodziną, grupą społeczną pacjenta i zespołem
interdyscyplinarnym w ramach ciągłości opieki nad pacjentem.
Osoba pracująca na tym stanowisku powinna rozróżniać sprzęt medyczny i umieć dobierać
adekwatne techniki jego sterylizacji i dezynfekcji, rozpoznawać materiały, z których sprzęt medyczny
jest wykonany, znać metody jego demontażu, montażu, konserwacji, kompletowania oraz
opakowywania instrumentów medycznych.
W pracy technika sterylizacji medycznej istotne są: samodzielność, dobra organizacja pracy własnej,
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odpowiedzialność, dokładność wykonywanych czynności, a także sprawny wzrok, zdolność
rozróżniania barw, odporność na stres związany z kontaktem z materiałem skażonym.

3 Środowisko i charakter pracy
Praca technika sterylizacji medycznej ma charakter indywidualny, odbywa się przy współpracy
z lekarzem. Czas pracy w tym zawodzie jest normowany, a czynności zawodowe są wykonywane
w pomieszczeniach zamkniętych, w pozycji stojącej, przy użyciu urządzeń specjalistycznych. Może
zaistnieć potrzeba aktualizowania wiedzy dotyczącej metod i środków do dezynfekcji i sterylizacji
materiałów medycznych. Zagrożeniami występującymi w tym zawodzie jest styczność z materiałami
skażonymi, możliwość skaleczenia.
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