Zawód: Opiekun medyczny
Kwalifikacje: Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej (Z.4)

Opis kursu:
Opiekun medyczny to osoba, która w sposób profesjonalny pomaga osobie chorej
i niesamodzielnej zaspokoić jej podstawowe potrzeby życiowe. Opiekun medyczny
rozpoznaje i rozwiązuje problemy opiekuńcze osoby chorej i niesamodzielnej w różnym
wieku. Jest to osoba, która pomaga swoim podopiecznym zaspokajać potrzeby bio-psychospołeczne. Asystując personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów
pielęgnacyjnych, pomaga mu i jednocześnie wspiera osobę chorą i niesamodzielną. Podczas
świadczenia usług z zakresu opieki medycznej osobie chorej i niesamodzielnej podejmuje
współpracę z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym. Opiekun medyczny to zawód
zaufania publicznego. Poprzez swoją postawę zawodową popularyzuje zachowania
prozdrowotne.

Opiekun medyczny to zawód należący do branży medycznej, w której strukturach zachodzą
nieustanne przemiany. Branża ta potrzebuje kompetentnych opiekunek i opiekunów, aby
świadczyli usługi opiekuńcze, pielęgnacyjne i higieniczne wobec swoich podopiecznych.
Istnienie tego zawodu zwiększy efektywność i jakość usług adresowanych do osób
niesamodzielnych. Zachodzące procesy demograficzne i starzenie się społeczeństw
przyczyniają się do tego, że zawód ten jest poszukiwanym zawodem na rynku pracy zarówno
w Polsce, jak i za granicą.

Czas trwania kursu:
3 semestry (470 godz. + 4 tyg. praktyk), kurs realizowany jest w trybie niestacjonarnym

Program nauczania:
1) Przedmioty ogólnokształcące:
•

Podstawy przedsiębiorczości,

2) Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:
•

Opieka nad osobą chorą i niesamodzielną,

•

Zdrowie publiczne,

•

Zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy,

•

Zarys psychologii i socjologii,

•

Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia,

•

Język migowy,

•

Język obcy zawodowy w ochronie zdrowia,

•

Komputerowe wspomaganie działalności w ochronie zdrowia,

3) Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:
•

Zabiegi higieniczne, pielęgnacyjne i opiekuńcze,

•

Działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną,

4) Praktyka zawodowa – 4 tygodnie

Koszt kursu:
2000 zł (możliwość płatności w ratach po 145 zł miesięcznie)

Wymagane dokumenty:
- podanie o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy,
- kwestionariusz osobowy,
- świadectwo szkolne w oryginale lub kserokopia zaświadczenia o ukończeniu
kwalifikacyjnego kursu zawodowego,
- kserokopia dowodu osobistego.

