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Program praktyki zawodowej dla zawodu TECHNIK STERYLIZACJI MEDYCZNEJ 
 

1. Cel praktyki zawodowej 
Praktyka zawodowa ma na celu doskonalenie umiejętności praktycznych niezbędnych w zawodzie technik sterylizacji 
medycznej 

2. Cele szczegółowe 
Po odbyciu praktyki zawodowej słuchacz powinien: 

 dobrać metody mycia i dezynfekcji 

 dobrać metody sterylizacji 

 rozróżnić sprzęt i wyroby medyczne pod kątem zastosowania metod 

 zidentyfikować metal, silikon, plastiki, szkło, gumę 

 rozróżnić odporność na obciążenie fizyko-chemiczne w myciu 

 rozróżnić odporność a obciążenie fizyko-chemiczne w dezynfekcji 

 rozróżnić odporność na obciążenie fizyko-chemiczne w sterylizacji medycznej 

 zdemontować sprzęt i wyroby medyczne w celu zapewnienia mycia, dezynfekcji i sterylizacji medycznej 

 zmontować sprzęt i wyroby medyczne po dezynfekcji 

 wykonywać testy funkcyjne prostych narzędzi chirurgicznych 

 wykonywać testy funkcyjne narzędzi specjalistycznych narzędzi 

 wykonywać testy endoskopów 

 zakwalifikować sprzęt do dezynfekcji 

 zakwalifikować sprzęt do sterylizacji 

 zakwalifikować sprzęt do renowacji lub kasacji 

 dobrać smary, oleje 

 zinterpretować instrukcje producenta 

 wykonać mycie w myjni mechanicznej 

 wykonać mycie w myjni ultradźwiękowej 

 wykonać dezynfekcję w myjni mechanicznej 

 zastosować środki do nawilżania 

 zastosować środki do mycia bakteriostatycznego 

 zastosować środki do oczyszczania i dezynfekcji manualnej 

 zastosować środki do oczyszczania i dezynfekcji maszynowej 

 przygotować roztwory z koncentratów sypkich 

 przygotować roztwory z koncentratów ciekłych 

 obliczyć stężenie procentowe roztworu użytkowego 

 rozróżniać grupy ryzyka zgodnie z klasyfikacją Spauldinga 

 zakwalifikować sprzęt do określonej grupy ryzyka 

 określać stopień twardości wody 

 określać rodzaje wody używanej w technologii dekontaminacji 

 identyfikować zagrożenia wynikające z używania wody o złych parametrach 

 zastosować testy kontroli procesów mycia 

 zastosować chemiczne testy kontroli dezynfekcji termicznej 

 zastosować elektroniczne testy kontroli dezynfekcji termicznej 

 zastosować testy wykrywające pozostałości białkowe 

 obsługiwać myjnie dezynfektory 

 obsługiwać myjnie ultradźwiękowe 

 sprawdzić media zasilające 

 sprawdzić drożność ramion spryskujących, odpływu 

 wykonać program kontrolny urządzenia 

 zinterpretować wyniki testów 

 dopuścić urządzenia do pracy 

 określić sprawność systemów dozowania 

 sprawdzić wydruki z rejestratora myjni dezynfektora 
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 zwolnić wsad po sprawdzeniu parametrów procesów dezynfekcji 

 zwolnić sprzęt po procesie dezynfekcji maszynowej 

 zwolnić sprzęt po procesie dezynfekcji manualnej 

 rozróżnić testy urządzeń stosowanych w technologii mycia i dezynfekcji 

 określić poprawność działania urządzeń na podstawie przeprowadzonych testów 

 sporządzić dokumentację mycia i dezynfekcji 

 sporządzić dokumentację przyjęcia i wydawania sprzętu 

 składać zestawy zabiegowe zgodnie z listą 

 sprawdzić zestawy pod względem ilościowym 

 sprawdzić zestawy pod względem rodzaju instrumentarium chirurgicznego 

 dokonywać analizy przydzielonych zadań 

 zaplanować pracę zespołu 

 rozróżnić metody sterylizacji 

 rozróżnić opakowania jednorazowe 

 rozróżnić opakowania wielorazowe 

 skompletować zestawy 

 przygotować pakiety okolicznościowe 

 przygotować narzędzia pojedyncze 

 dobrać rodzaj opakowania dla stosowanej metody sterylizacji 

 dostosować materiał opakowaniowy do rodzaju sprzętu i wyrobów medycznych 

 rozróżnić stosowane testy 

 dobrać testy do kontroli sterylizacji parą wodną 

 dobrać testy do kontroli sterylizacji niskotemperaturowej 

 rozróżnić rodzaje sterylizatorów 

 określić media zasilające 

 wyliczyć testy kwalifikujące urządzenia do pracy 

 określić poprawność działania zgrzewarki 

 monitorować pracę urządzenia za pomocą odpowiednich wskaźników 

 mobilizować współpracowników do wykonywania zadań 

 wydawać dyspozycje osobom realizującym poszczególne zadania 

 słuchać argumentów i wyjaśnień współpracowników 

 argumentować swoje decyzje w rozmowach ze współpracownikami 

 stosować właściwe formy komunikacji interpersonalnych 

 odczytać wskaźniki użyte do kontroli cyklu sterylizacji 

 zinterpretować wyniki wskaźników do kontroli sterylizacji 

 sprawdzić wydruki z urządzenia 

 podjąć decyzje o zwolnieniu wsadu; 

 skontrolować opakowania jednorazowe i wielorazowe 

 skontrolować temperaturę i wilgotność magazynu 

 skontrolować sprawność wentylacji 

 przekazać sprzęt użytkownikowi oraz udokumentować przekazanie sprzętu odbiorcy 

 posługiwać się urządzeniami biurowymi 

 korzystać z programów komputerowych wspomagających wykonywanie obowiązków zawodowych 

 wyjaśnić pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy i ochroną przeciwpożarową 

 wyjaśnić pojęcia związane z ergonomią 

 wymienić instytucje oraz służby działające w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce 

 określić zadania instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce 

 wskazać prawa i obowiązki pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 

 wskazać prawa i obowiązki pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 

 określić konsekwencje wynikające z nieprzestrzegania praw i obowiązków pracownika w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy 

 określić zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka związane z wykonywaniem zadań zawodowych 

 określić zagrożenia dla mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych 
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 zapobiegać zagrożeniom dla zdrowia i życia człowieka związanym z wykonywaniem zadań zawodowych 

 zapobiegać zagrożeniom dla mienia i środowiska związanym z wykonywaniem zadań zawodowych 

 rozpoznać źródła i czynniki szkodliwe występujące w środowisku pracy 

 scharakteryzować zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy 

 zapobiegać zagrożeniom wynikającym z wykonywania zadań zawodowych 

 wskazać skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka 

 scharakteryzować skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka 

 zastosować zasady ergonomii dla zajmowanego stanowiska pracy 

 zastosować zasady BHP dla swojego stanowiska pracy 

 zastosować zasady p/ppoż. dla swojego stanowiska pracy 

 udzielić pomocy w czasie wypadku przy pracy 

 rozróżnić rodzaje odpadów 

 określić zagrożenia w przypadku kontaktu z materiałem biologicznie skażonym 

 omówić procedury dotyczące postępowania z odpadami 

 wymienić środki ochrony indywidualnej 

 wyjaśnić zasady bezpieczeństwa związane z materiałem skażonym 

 zastosować procedury postępowania z odpadami 

 zastosować zasady aseptyki i antyseptyki 

 zastosować techniki aktywnego słuchania 

 określić bariery komunikacyjne pojawiające się w kontaktach w grupie społecznej 

 stosować zasady kultury osobistej i etyki zawodowej 

 zaproponować sposoby rozwiązywania problemów 

 zainicjować zmiany mające pozytywny wpływ na środowisko pracy 

 stosować sposoby radzenia sobie ze stresem 

 przyjmować odpowiedzialność za powierzone informacje zawodowe 

 respektować zasady dotyczące przestrzegania tajemnicy zawodowej 

1. Treści kształcenia w czasie praktyki zawodowej: 

 klasyfikacja sprzętu i wyrobów medycznych 

 podział instrumentarium chirurgicznego 

 normy dotyczące stali użytej do produkcji instrumentarium chirurgicznego 

 rodzaje korozji 

 materiały stosowane do produkcji sprzętu i wyrobów medycznych 

 instrukcje producentów 

 czynności diagnostyczne sprzętu i wyrobów medycznych 

 testy funkcyjne 

 środki konserwujące 

 kwalifikacja sprzętu i wyrobów medycznych do metod mycia, dezynfekcji i sterylizacji 

 metody, techniki mycia i dezynfekcji 

 metody sterylizacji 

 środki dezynfekcyjne 

 dobór metod mycia, dezynfekcji i sterylizacji w zależności od rodzaju materiału użytego do produkcji sprzętu 
i wyrobów medycznych 

 przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy i ochrony przeciwpożarowej 

 demontaż i montaż sprzętu 

 przepisy ochrony środowiska 

 obowiązki pracownika i  pracodawcy w zakresie bhp i ppoż. 

 informacje na opakowaniach wyrobów medycznych i urządzeniach 

 dokumentacja ciągu technologicznego 

 kalkulacja kosztów 
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2. Czas trwania praktyki zawodowej: 
Wymiar praktyki: 4 tygodnie/160 godzin. 

3. Miejsce odbycia praktyki: 
Praktyka powinna odbywać się w stacjonarnych zakładach opieki zdrowotnej, zakładach opiekuńczo-leczniczych 
lub placówkach pomocy społecznej. 

4. Warunki realizacji: 
Program praktyki zawodowej należy traktować elastycznie, realizowane zadania powinny być dostosowane do 
specyfiki placówki.  
Nad przebiegiem praktyki zawodowej i jej realizacją czuwa opiekun praktyki.  
Słuchacz ma obowiązek w czasie praktyki prowadzić dzienniczek praktyki, w którym powinien zapisywać 
informacje dotyczące stanowiska pracy praktykanta, zakresu wykonywanych czynności, godzin praktyki oraz 
własne wnioski. Zapisy w dzienniczku praktyk powinny być potwierdzone podpisem i pieczątką osoby 
odpowiedzialnej za realizację programu praktyk lub pracownika, który nadzorował w danym dniu słuchacza. 
Opiekun praktyki dokonuje oceny umiejętności opanowanych przez słuchaczy podczas praktyki, na podstawie 
obserwacji sposobu wykonywania zadań, czynności, poleceń oraz sposobu prowadzenia dzienniczka praktyk.  
Ocenę osiągnięć słuchacza należy przeprowadzać systematycznie, zgodnie ze znanymi słuchaczom, przyjętymi 
wcześniej kryteriami oceny określonymi na podstawie statutu szkoły. 
Zakład organizujący praktykę po jej zakończeniu wystawia słuchaczowi zaświadczenie potwierdzające odbycie 
praktyki, według wzoru stanowiącego załącznik do porozumienia o odbywaniu praktyk zawodowych. 
Zaświadczenie potwierdzające odbycie praktyki zawodowej może otrzymać słuchacz, który uczęszczał  
na praktykę w wymiarze co najmniej 50% czasu przeznaczonego na te zajęcia. Zaświadczenie powinno zawierać 
liczbę godzin odbytej praktyki wraz z oceną. 
 
5. Środki dydaktyczne: 
Dostosowane do realizowanych zadań. 

6. Zalecane metody dydaktyczne: 
Podstawową metodą nauczania będzie metoda instruktażu i ćwiczeń. 

7. Formy organizacyjne: 
Praca indywidualna i grupowa. 

8. Formy indywidualizacji pracy słuchaczy uwzględniające: 
Dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości i potrzeb słuchacza. 


