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                 Jakub Bydłoń 
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W związku z nieustającymi pytaniami kierowanymi do Polskiego Stowarzyszenia Rozwoju 
Sterylizacji i Dezynfekcji Medycznej, dotyczącymi umiejscowienia nowego  zawodu technika 
sterylizacji medycznej w rozporządzeniu dotyczącym  kwalifikacji wymaganych  od 
pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy   w podmiotach leczniczych nie 
będących przedsiębiorcami, bardzo proszę o informację dotyczącą prac nad w/w  
dokumentem. 

Technik sterylizacji medycznej to nowy zawód medyczny, który powstał na wniosek 

środowiska zajmującego się wytwarzaniem sterylnych wyrobów medycznych w warunkach 

ochrony zdrowia. Celem pracy technika sterylizacji medycznej jest zapewnienie 

odpowiedniej czystości mikrobiologicznej sprzętu używanego do diagnozowania i leczenia. 

Technik sterylizacji medycznej samodzielnie wykonuje proces dekontaminacji . 

Dekontaminacja to wieloetapowe przygotowanie sprzętu, którego efektem jest wyrób 

bezpieczny pod względem mikrobiologicznym. 

 Do zadań zawodowych pracowników zajmujących się dekontaminacją w tym technika 

sterylizacji medycznej należy: mycie i dezynfekcja manualna narzędzi , przygotowywanie 

roztworów preparatów myjących i dezynfekcyjnych, mycie i dezynfekcja maszynowa 

narzędzi, obsługa maszyn do mycia i dezynfekcji, kontrola procesu mycia, kontrola procesu 

dezynfekcji, demontaż narzędzi przed myciem i dezynfekcją, montaż narzędzi przed 

sterylizacją, kontrola sprzętu pod względem jakościowym i ilościowym, pakietowanie 

narzędzi, pakietowanie bielizny operacyjnej i materiału opatrunkowego, przygotowanie 

pakietów okolicznościowych,  sterylizacja narzędzi , bielizny operacyjnej i materiału 

opatrunkowego różnymi metodami, obsługa sterylizatorów, kontrola procesu sterylizacji, 

prowadzenie  dokumentacji wszystkich wykonanych czynności.  

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 roku                     

w sprawie klasyfikacji  zawodów szkolnictwa zawodowego  technik sterylizacji medycznej 
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został wpisany na listę zawodów . Prężnie działające ośrodki kształcenia w całej Polsce w tym 

roku licznie wzbogaciły środowisko medyczne o pierwszych absolwentów w zawodzie 

technika sterylizacji medycznej (321104). Niestety  zawód ten nie ma do dnia dzisiejszego 

uregulowań prawnych w obowiązującym rozporządzeniu MZ dotyczącym kwalifikacji 

personelu. 

Dlatego też zwracamy się z uprzejmą prośbą o uwzględnienie technika sterylizacji medycznej 

oraz stanowisk   związanych z procesem dekontaminacji  w rozporządzeniu dotyczącym 

kwalifikacji  wymaganych od pracowników . Prosimy również o usunięcie z taryfikatora 

stanowiska operatora sterylizatorów parowych i gazowych ponieważ zakres obowiązków 

zawodowych wykonywanych przez operatorów został przypisany proponowanym 

stanowiskom. 

Proponowane stanowiska  

Stanowisko  Wymagane kwalifikacje Staż pracy Uzasadnienie  Kategoria 
zaszeregowania  

Starszy technik 
sterylizacji 
medycznej  

Tytuł zawodowy 
technika sterylizacji 
medycznej 

5 lat pracy  w 
zawodzie 

 XVI 

Technik 
sterylizacji 
medycznej  

Tytuł zawodowy 
technika sterylizacji 
medycznej 

- Osoby które ukończyły  szkołę                       
i uzyskały tytuł technika 
sterylizacji medycznej 

XV 

Starszy asystent  
sterylizacji 
medycznej  
 

Wykształcenie wyższe  
lub średnie oraz 
ukończony kurs 
kwalifikacyjny z zakresu 
technologii dezynfekcji            
i sterylizacji  

5 lat pracy 
przy 
dezynfekcji             
i sterylizacji 
medycznej 

Stanowisko przeznaczone dla 
osób obecnie pracujących 
posiadających  wykształcenie 
wyższe lub średnie  i ukończony 
kurs kwalifikacyjny z zakresu 
technologii sterylizacji                          
i dezynfekcji.  

XVI 

Asystent  
sterylizacji 
medycznej  
 

Wykształcenie wyższe 
lub średnie   

Staż poniżej          
5 lat  pracy 
przy 
dezynfekcji              
i sterylizacji 

 Stanowisko przeznaczone dla 
osób obecnie pracujących 
posiadających  wykształcenie 
wyższe lub średnie  i nie 
posiadających kursu 
kwalifikacyjnego z zakresu 
dezynfekcji i sterylizacji 
medycznej  

XV 
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Jednym z elementów składowych jakości wykonanej procedury medycznej jest odpowiednio 

przeprowadzony proces dekontaminacji. Brak zapisu w taryfikatorze kwalifikacyjnym 

dotyczący wymagań dla pracowników wykonujących dekontaminację spowoduje, iż  tak 

długo oczekiwany zawód już na starcie stanie się martwym zawodem, a pracodawcy                      

w dalszym ciągu będą zatrudniali osoby niewykwalifikowane powierzając im wykonanie 

ważnej usługi bez której żaden zabieg  przebiegający z naruszeniem ciągłości tkanek nie 

może się odbyć, narażając zarówno pacjenta na dodatkowe cierpienia jak i placówkę na 

straty z powodu potencjalnych zakażeń. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do wiadomości 

Edyta Kramek -    Zastępca Dyrektora                          
Departament    Nauki i Szkolnictwa Wyższego                                                                                                  
                                                                  
                               
                   
  


