
KURS KWALIFIKACYJNY DLA KIEROWNIKÓW 

CENTRALNYCH STERYLIZATORNI I OSÓB NADZORUJĄCYCH 

WYTWARZANIE WYROBÓW MEDYCZNYCH W ZAKŁADACH 

OPIEKI ZDROWOTNEJ 
 

 
1. Organizator kształcenia: 

Szkoła Policealna im. H.Chrzanowskiej 
ul. Sikorskiego 3 
11-500 Giżycko 
tel. 87 428 34 44 
e-mail: sekretmsz@wp.pl 
 

Kierownik kursu:  
Magdalena Ostaszewska – mgr analityki medycznej.  
Miejsce pracy: Szpital Wojewódzki im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Łomży, Kierownik 
Działu Higieny Szpitalnej 
Staż pracy: 27 lat 
 
2. Celem kursu kwalifikacyjnego dla kierowników centralnej sterylizatorni i osób 
nadzorujących wytwarzanie sterylnych wyrobów medycznych w zakładach opieki zdrowotnej 
jest:  
- przekazanie wiedzy z zakresu organizacji pracy w centralnej sterylizatorni,  
- kierowania zespołami pracowniczymi  
- kształtowania praktycznych umiejętności niezbędnych w realizacji funkcji kierowniczych, w 
tym sprawowania nadzoru nad przygotowaniem sterylnych wyrobów medycznych. 
 
3. Łączna liczba godzin przeznaczona na realizację kursu kwalifikacyjnego dla kierowników 
centralnej sterylizatorni i osób nadzorujących wytwarzanie sterylnych wyrobów medycznych 
w zakładach opieki zdrowotnej wynosi - 453 godziny dydaktyczne, w tym: 
- zajęcia teoretyczne – 287 godzin, 
- zajęcia praktyczne - 40 godzin dla jednej grupy uczestników. 
 
4. Uczestnikami kursu mogą być osoby: 

- posiadające wykształcenie wyższe i 3 - letni staż pracy na stanowisku kierownika centralnej 
sterylizatorni, w przypadku braku w/w stażu pracy koniecznym jest ukończenie kursu 
kwalifikacyjnego z zakresu technologii sterylizacji i sterylizacji, 
- posiadające wykształcenie średnie medyczne i 6 - letni staż pracy na stanowisku kierownika 
centralnej sterylizatorni, w przypadku braku w/w  stażu pracy koniecznym jest ukończenie 
kursu kwalifikacyjnego z zakresu technologii sterylizacji i dezynfekcji, 
- posiadające wykształcenie wyższe lub średnie medyczne i ubiegające się  
o zatrudnienie na stanowisku kierownika centralnej sterylizatorni lub osoby nadzorujące 
wytwarzanie sterylnych wyrobów medycznych w podmiotach leczniczych oraz innych 
zakładach świadczących usługi na rzecz podmiotów   leczniczych, które ukończyły kurs 
kwalifikacyjny z zakresu technologii sterylizacji i dezynfekcji. 
 
 



5. Warunkiem uczestnictwa w kursie jest: 

- złożenie wniosku o zakwalifikowanie na kurs (karta zgłoszenia) 
- udokumentowanie posiadanego wykształcenia  
- udokumentowanie wymaganego stażu pracy.  
 

Skład Komisji Kwalifikacyjnej: 
Przewodniczący: przedstawiciel organizatora kursu: mgr Mirosława Borowa  
Członkowie: 
 - reprezentant PSRSiDM: mgr Magdalena Ostaszewska, Małgorzata Nowicka  
- reprezentant organizatora/wykładowca: mgr Dominika Buczyńska 
Wzór Karty zgłoszenia na kurs w załączeniu 
 
6. Program kursu: 

 
L.p. Moduł Liczba 

godzin 

I ELEMENTY PSYCHOLOGII 1 ETYKI 20 

II PODSTAWY KIEROWANIA ZASOBAMI LUDZKIMI 1 ELEMENTY 
SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 

40 

III ORGANIZACJA   1   FUNKCJONOWANIE   CENTRALNEJ 
STERYLIZATORNI 
W STRUKTURZE ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ 

40 

IV WYBRANE ZAGADNIENIA Z ZAKRESU MIKROBIOLOGII, 
EPIDEMIOLOGII 1 HIGIENY ZAKŁADOWEJ 

24 

V WODA NA POTRZEBY CENTRALNEJ STERYLIZATORNI 5 

VI TECHNOLOGIA MYCIA, CZYSZCZENIA I DEZYNFEKCJI 58 

VII TECHNOLOGIA STERYLIZACJI 100 

 RAZEM 287 

Zajęcia praktyczne 

Centralna Sterylizatornia Szpitalna 40 

 
Zajęcia praktyczne będą prowadzone w Centralnej Sterylizatorni Szpitala w Giżycku  

oraz Centralnej Sterylizatorni Wojewódzkiego Szpitala w Łomży.  
 
7. Terminy zjazdów: 
Czas trwania kursu: listopad 2014- kwiecień 2015r. 



Planowane terminy zjazdów: 
- 21-23.11-2014r. 
-  05 - 07.12.2014r. 
- 12-14.12. 2014r. 
- 09 - 11.01.2015r. 
- 16 - 18.01.2015r. 
- 06 - 08.02.2015r. 
- 13 - 15.02.2015r. 
- 20 - 22.02.2015r. 
- 06 - 08.03.2015r. 
- 20 - 22.03.2015r. 
- 10 - 12.04.2015r. 
- 17 - 19.04.2015r. 

Planowany termin egzaminu – 25.04.2015r.   
Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminów zjazdów z przyczyn 
organizacyjnych. 
Początek zajęć w piątek od godz. 16.00, w sobotę od  8.00, zakończenie zajęć w niedzielę o 
14.45. 
Istnieje możliwość zakwaterowania podczas zjazdów w internacie szkoły.  
Koszt noclegu: 31,32 zł brutto (wymagana rezerwacja noclegu na 4 dni przed zjazdem). 
Kurs kończy się pisemnym egzaminem testowym . Uczestnik, który zda egzamin z wynikiem 
pozytywnym otrzyma zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego. 
 
8. Koszt kursu: 

Koszt: 1960 zł/1 os.; istnieje możliwość płatności w 7 ratach miesięcznych po 280 zł każda. 
Cena nie obejmuje ubezpieczenia OC i NNW. 

Wpłaty należy dokonywać na konto: 59 9343 0005 0015 5973 2000 0020 

Szkoła Policealna im. H. Chrzanowskiej w Giżycku 

ul. Sikorskiego 3 

11-500 Giżycko 
Termin wpłaty pierwszej raty lub całości: 18.11. 2014r. (w zależności od deklaracji 
płatności). 
9. Dokumenty kwalifikujące na kurs należy przesyłać na adres e-mail: sekretmsz@wp.pl                   
lub adres szkoły:  

Szkoła Policealna im. H. Chrzanowskiej 

ul. Sikorskiego 3 

11-500 Giżycko 

Rekrutacja na kurs trwa do 18.11.2014 r. Minimalna liczba chętnych do uruchomienia kursu: 15 osób. 

Druk Karty zgłoszenia na kurs do uzyskania na stronie internetowej: www.medyk.gizycko.pl 

(zakładka Kursy Kadry Medyczne) 

 

Szczegółowe informacje odnośnie kursu do uzyskania w sekretariacie Szkoły Policealnej                 

im. H. Chrzanowskiej w Giżycku, tel.  87 428 34 44 w godz. 7.00-15.00 


