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Kierunek: OPIEKUN MEDYCZNY 

Nauka trwa: 1 rok (2 semestry) 

Zajęcia odbywają się w formie dziennej i zaocznej 

Podbudowa: ukooczona szkoła średnia 

Nr programu:  513[02] 

 

Opiekun Medyczny jest niezbędny do 
zabezpieczenia realizacji świadczeo opiekuoczo-
higienicznych nad osobami chorymi, a w 
szczególności nad osobami niesamodzielnymi. 

Wymagania psychofizyczne dla zawodu: 

-  wrażliwośd na cierpienie drugiego człowieka  
   i gotowośd pomocy 
-  zdyscyplinowanie i chęd stałego rozwoju 
-  aktywnośd i samodzielnośd działania 
-  empatia i wysoka kultura osobista 
-  umiejętnośd nawiązywania kontaktu  
-  odpornośd psychiczna 
-  zrównoważenie emocjonalne 
-  umiejętnośd szybkiej koncentracji  
-  przestrzeganie tajemnicy zawodowej 

Zadania i czynności zawodowe: 

Do głównych zadao opiekuna medycznego należą: 

 rozpoznawanie problemów opiekuoczych 
osoby chorej i niesamodzielnej; 

 współpraca z pielęgniarką w zakresie 
planowania i realizowania planu opieki nad 
osobą chorą i niesamodzielną; 

 pomoc pielęgniarce podczas wykonywania 
zabiegów pielęgniarskich; 

 wykonywanie poleceo pielęgniarki i lekarza 
dotyczących opieki nad osobą chorą i 
niesamodzielną; 

 pomaganie osobie chorej i niesamodzielnej  
w zaspokajaniu potrzeb związanych  
z utrzymaniem ciała w czystości; 

 wykonywanie zabiegów higienicznych  
u osoby chorej i niesamodzielnej; 

 wykonywanie czynności związanych  
z utrzymaniem czystości i estetyki łóżka  
oraz najbliższego otoczenia osoby chorej  
i niesamodzielnej; 

 pomaganie osobie chorej i niesamodzielnej  
w zaspokajaniu potrzeb związanych  
z odżywianiem; 

 pomaganie osobie chorej i niesamodzielnej 
 w utrzymaniu aktywności ruchowej; 

 pomaganie osobie chorej i niesamodzielnej  
w użytkowaniu przedmiotów ortopedycznych 
i sprzętu rehabilitacyjnego; 

 stosowanie urządzeo, przyborów i narzędzi 
niezbędnych podczas wykonywania czynności 
higienicznych; 

 dezynfekowanie i konserwowanie przyborów  
i narzędzi stosowanych podczas wykonywania 
zabiegów pielęgniarskich; 

 zapewnianie osobie chorej i niesamodzielnej 
bezpieczeostwa podczas wykonywania 
zabiegów higienicznych; 

 dokumentowanie wykonanych zabiegów 
higienicznych; 

 nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów 
międzyludzkich; 

 pomaganie osobie chorej i niesamodzielnej  
w adaptacji do warunków życia w szpitalu 
oraz zmian związanych z przewlekłą chorobą 
lub starością; 

 pomaganie osobie chorej i niesamodzielnej  
w komunikowaniu się z rodziną, zespołem 
opiekuoczym i terapeutycznym oraz z innymi 
pacjentami; 

 udzielanie wsparcia emocjonalnego osobie 
chorej i niesamodzielnej oraz jej rodzinie; 

 przestrzeganie przepisów sanitarno - 
epidemiologicznych podczas wykonywania 
zadao zawodowych; 

 popularyzowanie zachowao prozdrowotnych; 

Absolwenci uzyskują uprawnienia do pracy w: 
 
¨  szpitalach (na wszystkich oddziałach), 
¨  zakładach opiekuoczo-leczniczych, 
¨  zakładach pielęgniarsko-opiekuoczych, 
¨  szpitalach opieki długoterminowej, 
¨  hospicjach, 
¨  domach pomocy społecznej, 
¨  placówkach rehabilitacyjnych, 
¨  środowisku domowym pacjenta, 
¨  fundacjach i stowarzyszeniach. 

 


