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I. OPlS ZAWODU 

1. W wyniku ksztatcenia w zawodzie absolwent powinien umiec: 

I) rozpoznawac problemy opiekuncze osoby chorej i niesamodzielnej; 

2) wspotpracowa~ z pielegniarkq w zakresie planowania i realizowania planu 

opieki nad osobq chorq i niesamodzielnq; 

3) pomagaC pielegniarce podczas wykonywania zabiegbw pielegniarskich; 

4) wykonywat polecenia pielegniarki i lekarza dotyczqce opieki nad osobq chorq 

i niesamodzielnq; 

5) pomagac osobie chorej i niesamodzielnej w zaspokajaniu potrzeb zwiqzanych 

z utrzymaniem ciata w czystosci; 

6) wykonywac zabiegi higieniczne u osoby chorej i niesamodzielnej; 

7) wykonywac czynnosci zwiqzane z utrzymaniem czystosci i estetyki tozka 

oraz najbliiszego otoczenia osoby chorej i niesamodzielnej; 

8) pomagac osobie chorej i niesamodzielnej w zaspokajaniu potrzeb zwiqzanych 

z odzywianiem; 

9) pomagac osobie chorej i niesamodzielnej w zaspokajaniu potrzeb zwiqzanych 

z wydalaniem; 

10) pomagac osobie chorej i niesamodzielnej w utrzymaniu aktywnosci ruchowej; 

1 1 ) pomagac osobie chorej i niesamodzielnej w uzytkowaniu przedmiotow 

ortopedycznych i sprzetu rehabilitacyjnego; 

12) stosowac urzqdzenia, przybory i narzedzia niezbqdne podczas wykonywania 

czynnosci hig ienicznych; 

13) dezynfekowac i konsetwowaC przybory i narzedzia stosowane podczas 

wykonywania zabiegow pielegniarskich; 

14) zapewr~iat osobie chorej i niesamodzielnej bezpieczenstwo podczas 

wykonywania zabiegow higienicznych; 

15) dokumentowac wykonane zabiegi higieniczne; 

16) nawiqzywac i utrzymywac kontakty miedzyludzkie; 

17) pomagac osobie chorej i niesamodzielnej w adaptacji do warur~kow zycia 

w szpitalu oraz zmian zwiqzanych z przewleklq chorobq lub starosciq; 

18) poniagac osobie chorej i niesamodzielnej w komunikowaniu sie z rodzinq, 

zespotem opiekuriczym i terapeutycznym oraz z ir~nyrni pacjentami; 



19) udzielac wsparcia emocjonalnego osobie chorej i niesamodzielnej oraz jej 

rodzinie; 

20) przestrzegac przepisow sanitarno-epidemiologicznych podczas wykonywania 

zadah zawodowych; 

21 ) popularyzowa6 zachowania prozd rowotne; 

22) przestrzegac przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony 

przeciwpoiarowej oraz ochrony srodowiska; 

23) udzielac pierwszej pomocy w stanach naglego zagrozenia zdrowotnego; 

24) organizowac stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii; 

25) przestrzegac przepisow Kodeksu Pracy dotyczqcych praw i o bowiqzkow 

pracownika i pracodawcy oraz warunkbw pracy; 

26) przestrzegac przepisow prawa dotyczqcych wykonywanych zadan 

zawodowych ; 

27) postepowac zgodnie z zasadami etyki; 

28) korzystac z roznych zrodet informacji. 

Ksztaltowanie postaw przed siebiorczych oraz przygotowanie do wejscia na rynek 

pracy powinno przebiegac zarowno w trakcie ksztalcenia zawodowego, jak 

i podczas realizacji zajec edukacyjnych ,,Podstawy przedsi~biorczosci". 

2. Absolwent szkoty ksztalcqcej w zawodzie opiekun medyczny powinien byc 

przygotowany do wykonywania nastepujqcych zadari zawodowych: 

1) rozpoznawania i rozwiqzywania problemow opiekunczych osoby chorej 

i niesamodzielnej o roznym stopniu zaawansowania choroby i w roznym 

wieku; 

2) pomagania osobie chorej i niesamodzielnej w zaspokajaniu podstawowych 

potrzeb biologicznych; 

3) pomagania osobie chorej i niesamodzielnej w podtrzymywaniu aktywnosci 

s polecznej ; 

4) aktywizowania osoby chorej i niesamodzielnej do zwiekszania samodzielnoSci 

iyciowej ; 

5) zapewniania osobie chorej i niesamodzielnej bezpieczenstwa fizycznego 

i psychicznego; 



6) zapewniania osobie chorej i niesamodzielnej higieniczn ych war~~nkow 

otoczenia; 

7) wykonywania za biegow higienicznych; 

8) wspotdziatania z zespotem opiekunczym i terapeutycznym; 

9) asystowania pieleg niarce podczas wykonywar~ia zabiegow pielqgniarskich; 

10) uiytkowania urzqdzeh, przyborow oraz narzedzi do wykonywania zabiegow 

higienicznych; 

11) konserwacji przyborow i narzedzi stosowanych podczas wykonywania 

zabiegow pielqgniarskich; 

12) popularyzowania zachowari prozdrowotnych. 



II. BLOKI PROGRAMOWE 

Zakres umiejqtnosci i tresci ksztalcenia, wynikajqcy z opisu zawodu, zawierajq 

nastqpujqce bloki programowe: 

1) medyczne podstawy zawodu; 

2) opieka nad osobq chorq i niesamodzielnq; 

3) podstawy dzialalnosci zawodowej. 

BLOK: MEDYCZNE PODSTAWY ZAWODU 

I. Cele ksztalcenia 

Uczen (sluchacz) w wyniku ksztalcenia powinien umiec: 

1) poslugiwac siq podstawowq terminologiq z zakresu anatomii, fizjologii, 

patologii, higieny i promocji zdrowia; 

2) wyjasniac budowq i czynnosci ukladow oraz narzqdow czlowieka; 

3) wyjasniac pojqcia zdrowia i choroby; 

4) chara kteryzowat czynniki chorobotworcze; 

5) charakteryzowaC zrodla i drogi szerzenia siq chorob; 

6) okreSlaC wplyw czynnikow Srodowiskowych na zdrowie czlowieka; 

7) wyjaSniaC podstawowe procesy patologiczne; 

8) opisywaC objawy charakterystyczne dla schorzen poszczegolnych uktadow; 

9) wyjasr~iac znaczenie przestrzegania higieny dla zdrowia czlowieka; 

10) przestrzegac zasad aseptyki i antyseptyki; 

11) zapobiegac wystqpowaniu zakazeri szpitalnych; 

12) stosowac procedury dotyczqce postqpowania z odpadami medycznymi; 

1 3) charakteryzowac zachowania sprzyjajqce i zag raiajqce zdrowiu; 

14) uczestniczyC w tworzeniu zdrowego i przyjaznego dla osoby chorej 

srodowiska; 

15) planowac dzialania prozdrowotne; 

16) prowadzik edukacjq w zakresie higieny osobistej i otoczenia; 

17) stosowat zasady profilaktyki chorob; 

18) charakteryzowac system organizacji ochrony zdrowia i pomocy spolecznej 

w Polsce. 



2. Tresci ksztalcenia (dzialy prog ramowe) 

Tresci ksztalcenia sq  ujete w nastepujqcych dzialach programowych: 

1) podstawowe pojecia z zakresu anatomii, fizjologii, patologii i higieny; 

2) budowa i funkcjonowanie organizmu czlowieka; 

3) czynniki chorobohvorcze; 

4) irodla i drogi szerzer~ia sie chorob; 

5) srodowisko a zdrowie czlowieka; 

6) podstawowe procesy patologiczne; 

7) objawy charakterystyczne dla schorzen poszczegolnych ~~kladow; 

8) higiena osobista i otoczenia; 

9) aseptyka i antyseptyka; 

10) zakaienia szpitalne; 

1 1) promocja zdrowia; 

12) edukacja zdrowotna; 

13) profilaktyka chorob; 

14) organizacja systemu ochrony zdrowia i pomocy spolecznej w Polsce. 



BLOK: OPIEKA NAD OSOBq CHORq I NlESAMODZlELNq 

I. Cele ksztatcenia 

Uczen (stuchacz) w wyniku ksztatcenia powinien 1.1miec: 

1) postugiwac siq podstawowq terminologiq z zakresu psychologii, pedagogiki, 

socjologii oraz pielqgniarstwa i pielegnowania; 

2) charakteryzowac podstawowe procesy psychiczne cztowieka; 

3) charakteryzowac psychofizyczny rozwoj cztowieka w poszczegolnych fazach 

zycia; 

4) okreslaC procesy zachodzqce w zyciu spolecznym; 

5) interpretowac zachowania spoleczne jednostki i zbiorowosci; 

6) okreslaC w p w  choroby na stan psychiczny i sytuacje spotecznq jednostki oraz 

jej rodziny; 

7) komunikowak sie z osobq chorq oraz jej rodzinq; 

8) udzielac wsparcia emocjonalnego choremu i jego rodzinie; 

9) uczestniczyc w rozpoznawaniu potrzeb biologicznych osoby chorej 

i niesamodzielnej; 

10) oceniac stan higieniczny chorego; 

11) uczestniczyc w planowaniu opieki nad osobq chorq i niesamodzielnq; 

12) dobierac materiaty, srodki, przybory i sprzet do wykonywania zabiegow 

higienicznych; 

13) pomagak osobie chorej i niesamodzielnej w wykonywaniu czynnosci dnia 

codziennego; 

14) asystowat pielegniarce podczas wykonywania zabiegow higienicznych 

u osoby ciezko chorej; 

15) wykonywac zabiegi higieniczne zwiqzane z utrzymaniem w czystosci ciata 

osoby chorej; 

16) pomagac osobie chorej i niesamodzielnej w czynnosciach zwiqzanych 

z wydalaniem; 

17) wykonywac czynnosci zwiqzane z utrzymaniem w czystosci otoczenia osoby 

chorej i niesamodzielnej; 

18) pomagat osobie chorej i niesamodzielnej w zmianie pozycji i przemieszczaniu 



zapewniac osobie chorej i niesamodzielnej wygodne i bezpieczne ulozenie 

w tozku; 

pomagac osobie chorej i niesamodzielnej w poslugiwaniu sie przedmiotami 

ortopedycznymi; 

pomagaC osobie chorej i niesamodzielnej w korzystaniu ze sprzqtu 

rehabilitacyjnego; 

pomagac osobie chorej i niesamodzielnej podczas spozywania posiikow; 

dostrzegac zaburzenia w funkcjonowaniu ukladow i narzqdow; 

wykonywac pomiary podstawowych parametrow zyciowych; 

przekazywac pielggniarce informacje o zaobserwowanych zrnianach w stan ie 

zdrowia chorego; 

wykonywac zlecone zabiegi przeciwzapaine; 

asystowac pielegniarce podczas wykonywania zabiegow pielggniarskich; 

dezynfekowac i my6 przybory toaletowe i narzedzia uzywane podczas 

wykonywania zabiegow pielggniarskich; 

zapewniac osobie chorej i niesamodzielnej bezpieczeristwo podczas 

wykonywania zabiegow higienicznych; 

30) dokumentowac wykonane zadania z wykorzystaniem programow 

komputerowych. 

2. Tresci ksztatcenia (dziaty programowe) 

Tresci ksztalcenia sq ujete w nastepujqcych dzialach programowych: 

1) podstawowe pojqcia z zakresu psychologii, socjologii, pielegniarstwa 

i pielegnowania; 

2) podstawowe procesy psychiczne; 

3) psychofizyczny rozwoj cziowieka w poszczegolnych fazach zycia; 

4) grupy spoleczne; 

5) procesy spoleczne; 

6) zachowania spoteczne jednostki i zbiorowoSci; 

7) proces komunikowania siq; 

8) wsparcie spoteczne; 

9) potrzeby chorego; 

10) metody i techniki wykonywania zabiegow higienicznych; 



11) obserwacja zmian w wyglqdzie i zachowaniu chorego; 

12) pomiary parametrow zyciowych; 

1 3) podstawowe zabiegi przeciwzapalne; 

14) dezynfekcja i konserwacja przyborow i narzqdzi; 

15) przepisy bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania zabiegow 

higienicznych; 

16) dokumentacja wykonanych zadafi. 



BLOK: PODSTAWY DZIALALNOSCI ZAWODOWEJ 

1. Cele ksztalcenia 

Uczeh (sluchacz) w wyniku ksztalcenia powinien umiek: 

1) stosowac przepisy bezpieczenstwa i higien y pracy, ochrony przeciwpoiarowej 

oraz ochrony srodowiska; 

2) udzielaC pierwszej pomocy w stanach naglego zagroienia zdrowotnego; 

3) interpretowac podstawowe pojecia gospodarki rynkowej; 

4) wskazywac instytucje wplywajqce na polityke zdrowotnq paristwa; 

5) okreslac irodla i sposoby finansowania swiadczeri zdrowotnych; 

6) wyjasniak istote i zasady funkcjonowania systemu ubezpieczeh zdrowotnych 

w Polsce; 

7) wskazywac czynniki wplywajqce na popyt i podaz uslug medyczliych; 

8) wskazywaC podmioty upowaznione do realizacji swiadczeri zdrowotnych; 

9) stosowac zasady zapewnienia jakosci obowiqzujqce w ochronie zdrowia; 

10) wskazywak podstawy prawne funkcjonowania zakladow opieki zdrowotnej 

i platnika; 

11) podejmowat dzialania zwiqzane z posz~lkiwaniem pracy; 

12) sporzqdzac dokumenty dotyczqce zatrudnienia oraz prowadzenia dziaSalnosci 

gospodarczej; 

13) stosowac przepisy Kodeksu pracy dotyczqce praw i obowiqzkow pracownika 

i pracodawcy oraz waru nkow pracy; 

14) komunikowak sie i wspotpracowac z zespolem; 

15) rozwiqzywak problemy w zakresie wykonywanych zadari zawodowych; 

16) podejmowac decyzje w zakresie wykonywanych zadah zawodowych; 

17) przestrzegac zasad etyki; 

18) respeMowaC prawa pacjenta; 

19) doskonaliC umiejetnosci zawodowe. 

2. Tresci ksztalcenia (dzialy programowe) 

Tresci ksztalcenia ujqte sq w nastqpujqcych dzialach programowych: 

1) bezpieczenstwo i higiena pracy; 

2) ochrona przeciwpozarowa i ochrona srodowiska; 



3) zasady udzielania pierwszej pomocy; 

4) podstawowe pojecia gospodarki rynkowej; 

5) instytucje wplywajqce na polityke zdrowotnq panstwa; 

6) zrodta i sposoby finansowania Swiadczen zdrowotnych; 

7) system ubezpieczeri zdrowotnych w Polsce; 

8) popyt i podaz na rynku ustug medycznych; 

9) podmioty uprawnione do realizacji swiadczen medycznych; 

10) jakosc w ochronie zdrowia; 

1 1) metody poszukiwania pracy; 

12) dokumenty zwiqzane z zatrudnieniem i prowadzeniem dzialalnosci 

gospodarczej; 

13) prawa i obowiqzki pracownika oraz pracodawcy; 

14) warunki pracy; 

15) zasady i metody komunikowania siq; 

16) elementy socjologii i psychologii pracy; 

17) etyka; 

18) prawa pacjenta; 

19) formy doskonalenia zawodowego. 



Ill. PODZlAl GODZIN NA BLOKl PROGRAMOWE 

I Medyczne podstawy zawodu 

Nazwa bloku programowego 
Minimalna liczba godzin 

w okresie ksztatcenia w %* 

/ Podstawy dzialalnosci zawodowej 1 10 

Opieka nad osobq chorq 

i niesamodzielnq 
5 5 

Podziat godzin na bloki programowe dotyczy ksztatcenia w szkotach dla 

mtodziezy i w szkolach dla doroslych w formie stacjonarnej i zaocznej. 

Razem 

** Pozostale 5 % godzin jest przeznaczone do rozdysponowania przez autorow 

programow nauczania na dostosowanie ksztatcenia do potrzeb rynku pracy. 

95** 



Do realizacji tresci ksztatcenia, ujqtych w blokach programowych, odpowiednie sq 

nastepujqce pomieszczenia dydaktyczne: 

1) pracownia anatomiczna; 

2) pracownia higieny osobistej i udzielania piewszej pomocy; 

3) pracownia komputerowa. 

Pracownia anatomiczna powinna byc wyposazona w: 

1 ) modele anatomiczne; 

2) przezrocza, foliogramy, programy komputerowe z za kresu anatomii; 

3) filmy dydaktyczne obrazujqce zaburzenia funkcjonowania ukladow i ~arzqdow 

cztowie ka ; 

4) atlasy, albumy anatomiczne. 

Pracownia higieny osobistej i udzielania piewszej pomocy powinna 

wyposazona w: 

1) urzqdzenia sanitarne; 

2) przybory i srodki higieniczne; 

3) 1ozka; 

4) materace; 

5) szafki przytozkowe; 

6) posciel, bieliznq poscielowq i osobistq, reczniki; 

7) parawany; 

8) taborety; 

9) kosz na brudnq bieliznq; 

10) pojemnik na odpady medyczne; 

11) kaczki, baseny; 

12) materace przeciwodlezynowe; 

13) sprzet do udogodnieri dla chorych; 

14) fantomy do nauki czynnosci higienicznych; 

15) fantomy do nauki resuscytacji doroslego i dziecka; 



16) wyroby medyczne i produkty lecznicze; 

17) termometry; 

18) aparaty do mierzenia cisnienia; 

19) apteczke pienvszej pomocy. 

Pracownia kornputerowa powinna byc wyposazona w: 

I )  stanowiska komputerowe dla ucznibw Oedno stanowisko dla dwoch uczniow); 

2 )  stanowisko komputerowe dla nauczyciela; 

3) drukarki lub urzqdzenie wielofunkcyjne; 

4) pa kiet programow biurowych; 

5) specjalistyczne prograrny medyczne. 

Wszystkie pracownie powinny sktadaC sie z saii lekcyjnej i zaplecza magazynowo- 

socjalnego. 

W sali lekcyjnej nalezy zapewnic stanowisko pracy dla nauczyciela i odpowiedniq 

liczbe stanowisk dla uczni6w. 

Praktyczna nauka zawodu powinna byc prowadzona w wymiarze nie mniejszym niz 

50% ogolnej liczby godzin przewidzianych w ramowym planie nauczania na zajqcia 

ed u kacyjne z za kresu ksztalcenia zawodowego. 

Praktyczna nauka zawodu moze odbywat siq w pracowniach szkoln ych 

oraz w publicznych i niepublicznych zakladach opieki zdrowotnej. 


