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BEZPŁATNA OFERTA KSZTAŁCENIA

KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY

OPIEKUN MEDYCZNY MED. 03.
(bardzo atrakcyjny zawód, szerokie spektrum zatrudnienia)
Kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie - Świadczenie usług
pielęgnacyjno – opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej
Forma organizacyjna kursu: Prowadzony jest w systemie zaocznym. Zjazdy odbywają
się w soboty i niedziele. Najczęściej, co drugi weekend.
Termin rozpoczęcia: planuje się na styczeń 2020r. , ewentualnie w innym terminie
Wymagane dokumenty: wniosek (można wypełnić na miejscu ), świadectwo ukończenia
szkoły; pozostałe dokumenty można dostarczyć nieco później, zapraszamy do
bezpośredniego kontaktu.
Adresaci kursów: wystarczy mieć ukończone gimnazjum lub ośmioletnią szkołę
podstawową, nie trzeba mieć wykształcenia średniego.
Opiekun medyczny jest to zawód pomocniczy w zakresie czynności
opiekuńczo – pielęgnacyjnych u chorych w środowisku szpitalnym lub domowym.
Do zadań opiekuna medycznego należy między innymi: rozpoznawanie i rozwiązywanie
problemów opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej, pomaganie osobie chorej
i niesamodzielnej, współdziałanie z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym, asystowanie
pielęgniarce przy wykonywaniu zabiegów pielęgniarskich, konserwacja przyborów i
narzędzi stosowanych przy zabiegach pielęgniarskich. Opiekun medyczny należy do
zawodów zaufania publicznego, dlatego osoba pełniąca obowiązki opiekuna powinna
posiadać niezbędne kompetencje zawodowe i tak ważną w tym zawodzie empatię i
umiejętność pracowania w zespole.
Opis Kursu:

Możliwości zatrudnienia: zakłady opiekuńczo-lecznicze, zakłady opieki zdrowotnej,
szpitale, sanatoria, hospicja, domy i ośrodki pomocy społecznej, domy opieki, praktyka
prywatna, praca poza granicami Polski, … .

Kładziemy szczególny nacisk na kształcenie praktycznych umiejętności
zawodowych.
Absolwent otrzymuje:


Zaświadczenie o ukończeniu Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego wydawane na
druku MEN,
 po zdaniu egzaminu zawodowego w zakresie kwalifikacji Świadczenie usług pielęgnacyjno
- opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej – świadectwo potwierdzające uzyskanie
kwalifikacji do wykonywania zawodu opiekunki dziecięcej wydane przez Okręgową
Komisję Egzaminacyjną w Warszawie.
Osoby posiadające wykształcenie średnie uzyskują ponadto dyplom potwierdzający
kwalifikacje zawodowe na poziomie TECHNIKA. Jeżeli uczestnik kursu nie posiada aktualnie
wykształcenia średniego, taki dyplom otrzyma w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w
każdym czasie po uzupełnieniu wykształcenia.
Szczegółowe informacje:
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Warszawie, ul. Grenadierów 30 A,
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