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TECHNIK STERYLIZACJI MEDYCZNEJ wykonuje dezynfekcję i sterylizację medyczną  

z uwzględnieniem obowiązujących procesów i procedur; przeprowadza kontrole procesów 

dezynfekcji i sterylizacji; prowadzi dokumentację mycia, dezynfekcji i sterylizacji medycznej.   

Kształcenie techników sterylizacji medycznej w Centrum Kształcenia Ustawicznego 

Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi jest bezpłatne.  

Kształcenie na kierunku TECHNIK STERYLIZACJI MEDYCZNEJ trwa rok (dwa semestry). 

W Centrum techników sterylizacji medycznej kształcimy w trybie zaocznym. Zajęcia 

organizowane są w soboty i niedziele. Średnio 22 weekendy w roku.  

W ciągu dwóch  semestrów nauczysz się:  

 dobierania  metod dekontaminacji w zależności od rodzaju sprzętu i wyrobu 
medycznego, 

 wykonywania mycia i dezynfekcji oraz sterylizacji, 

 przestrzegania zasad  bezpieczeństwa i higieny pracy w pracowni umiejętności  
i centralnej sterylizatorni,  

 udzielania pierwszej pomocy, 

 funkcjonowania organizmu człowieka w zdrowiu i w chorobie,  

 posługiwania się jęz. migowym i językiem obcym zawodowym, 

 prowadzenia działalności gospodarczej w ochronie zdrowia z komputerowym 
wspomaganiem. 

Rozwiniesz także swoje kompetencje społeczne, w tym pracownicze. 
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Szanse na zatrudnienie: 

Absolwenci kierunku TECHNIK STERYLIZACJI MEDYCZNEJ mogą znaleźć zatrudnienie w: 

 zakładach produkcji sterylnych wyrobów medycznych,  

 sterylizatorniach w szpitalach,  

 pracowniach endoskopowych,  

 zakładach opieki zdrowotnej,  

 gabinetach stomatologicznych,  

 gabinetach kosmetycznych i studiach tatuażu. 

Najczęściej wymieniane w ofertach pracy zadania przyszłego pracownika, to: 

 obsługa urządzeń: myjnie-dezynfektory, sterylizatory, 

 przeprowadzanie procesów mycia, dezynfekcji oraz sterylizacji przy użyciu 
odpowiednich metod i urządzeń, 

 kontrola procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji, 

 kwalifikowanie narzędzi sprzętu i wyrobów medycznych do procesów mycia, 
dezynfekcji oraz sterylizacji, 

 przyjmowanie oraz wydawanie materiału przed i po procesach dekontaminacji, 

 rozpoznawanie narzędzi chirurgicznych (nazwy, rodzaj, montaż, demontaż), 

 prowadzenie dokumentacji procesów,  

 obsługa komputera. 
 

W ofertach pracy, pracodawcy oczekują od kandydatów do pracy następujących kompetencji 

społecznych: 

 rzetelności i terminowości,  

 dobrej organizacji pracy własnej, 

 komunikatywności, 

 umiejętności pracy w zespole, 

 umiejętności pracy pod presją czasu. 
 

Na techników sterylizacji medycznej jest umiarkowane zapotrzebowanie w całym kraju, w tym 

w województwie łódzkim (informacje na podstawie „Prognozy zapotrzebowania na 

pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego” ogłaszanych corocznie przez MEN oraz 

„Barometru zawodów”). 
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Rekrutacja  

Osoby zainteresowane podjęciem nauki informacje dotyczące rekrutacji znajdą na stronie 

internetowej CKU SWŁ w Łodzi (https://cku-lodz.edu.pl/oferta-ksztalcenia/rekrutacja) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kandydaci zobowiązani są do złożenia następujących dokumentów: 

 oryginał lub odpis świadectwa ukończenia szkoły średniej (matura nie jest wymagana), 

 podpisane na odwrocie 3 zdjęcia legitymacyjne, 

 wypełniony Wniosek o przyjęcie (dostępny https://cku-lodz.edu.pl/oferta-

ksztalcenia/rekrutacja/), 

 zaświadczenie lekarskie, zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do 

podjęcia nauki na danym kierunku kształcenie zawodowego. 

 zaświadczenie o szczepieniu WZW typu B, np. karta zdrowia, karta szczepień 

przesiewowych, książeczka zdrowia. 

 

Dokumenty można składać w sekretariacie Centrum lub skan dokumentów przesłać na adres 

sekretariatu sekretariat@cku-lodz.edu.pl.  

Informacje dodatkowe: 

 Wystawiamy zaświadczenia do ZUS oraz legitymacje szkolne. 

 Jesteśmy Zawodowym Ośrodkiem Egzaminacyjnym. 

 Organizujemy atrakcyjne praktyki zawodowe. 

 Słuchacze naszej szkoły po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie 

mogą podjąć pracę w kraju oraz w państwach Unii Europejskiej.  

Więcej informacji uzyskasz u doradcy zawodowego Centrum, Izabeli Łuchniak,  
tel.: (42) 651 69 93, wew. 14, doradztwo.zawodowe@cku-lodz.edu.pl 
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