Możliwości zatrudnienia:
Opiekun medyczny może znaleźć zatrudnienie
w publicznych i niepublicznych placówkach
służby zdrowia takich jak.: zakłady opiekuńczo
- lecznicze, szpitale i odziały szpitalne, ośrodki,
domy pomocy społecznej, niepubliczne zespoły
opieki zdrowotnej, środowiskowe domy
pomocy, hospicja, fundacje i stowarzyszenia
działające
na
rzecz
osób
chorych
i niepełnosprawnych oraz w ramach prywatnej
opieki w środowisku domowym chorego.

Szkoły:

Kształcenie:

Zespół Szkół Ekologiczno-Medycznych
"STOM"
90-713 Łódź
ul. Próchnika 42
tel./fax (42) 633-00-08
http://www.stom-lodz.pl
Szkoła Policealna Nr 2 Samorządu
Województwa Łódzkiego
im. Marii Skłodowskiej - Curie
91-029 Łódź
ul. Wielkopolska 70/72
tel. (42) 651-69-93
http://www.policealna2.edu.pl

Więcej informacji
o zawodzie znajdziesz
w:

OPIEKUN MEDYCZNY

Centrum Informacji
i Planowania Kariery Zawodowej:
w Łodzi:
ul. Wólczańska 49, 90-608 Łódź,
Tel. (42) 66 30 255, 66 30 273
oraz oddziałach:
w Piotrkowie Trybunalskim:
ul. Starowarszawska 4, 97 - 300 Piotrków Tryb.
Tel. (44) 649 60 87
w Sieradzu:
ul. 3 Maja 7, 98 - 200 Sieradz
Tel. (43) 822 81 84, 822 81 86
w Skierniewicach:
ul. Senatorska 10, 96 - 100 Skierniewice
Tel. (46) 833 39 74, 833 36 50

Klasyfikacja Zawodów i Specjalności: 532102
Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi
Centrum Informacji i Planowania Kariery
Zawodowej
Łódź 2016

Opiekun medyczny jest to zawód pomocniczy
w
zakresie
czynności
opiekuńczo
–
pielęgnacyjnych u chorych w środowisku
szpitalnym lub domowym.

Zadania zawodowe:

















rozpoznawanie problemów opiekuńczych
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 poleceń pielęgniarki i lekarza
dotyczących opieki nad osobą chorą
i niesamodzielną,
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,
dezynfekowanie
i
konserwowanie
przyborów i narzędzi stosowanych podczas
wykonywania zabiegów pielęgniarskich,


















zapewnianie osobie chorej i niesamodzielnej
bezpieczeństwa
podczas
wykonywania
zabiegów higienicznych,
dokumentowanie wykonanych zabiegów
higienicznych,
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
opiekuńczym i terapeutycznym oraz
z innymi pacjentami,
udzielanie wsparcia emocjonalnego osobie
chorej i niesamodzielnej oraz jej rodzinie,
przestrzeganie przepisów sanitarno epidemiologicznych podczas wykonywania
zadań zawodowych,
popularyzowanie
zachowań
prozdrowotnych,
udzielanie pierwszej pomocy w stanach
nagłego zagrożenia zdrowotnego,
przestrzeganie przepisów Kodeksu Pracy
dotyczących praw i obowiązków pracownika
i pracodawcy oraz warunków pracy,
przestrzeganie przepisów prawa dotyczących
wykonywanych zadań zawodowych,
postępowanie zgodnie z zasadami etyki.

Warunki podjęcia pracy w zawodzie:

Opiekunem medycznym można zostać po
ukończeniu szkoły policealnej lub przejście
specjalistycznego kursu. Aby móc wykonywać
zawód należy zdać egzamin potwierdzający

kwalifikacje zawodowe
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Wymagania psychofizyczne:










zainteresowania humanistyczne, przyrodnicze, medyczne, psychologiczne i predyspozycje pedagogiczne,
dokładność, sumienność i systematyczność
działań, staranność,
spostrzegawczość i szybkość reagowania,
zdolność koncentracji i podzielność uwagi,
opanowanie i samodzielność w realizacji
zadań,

umiejętność postępowania z ludźmi,
poszanowanie godności osobistej drugiego
człowieka,
wrażliwość,
życzliwość,
odporność
psychiczna, cierpliwość i rzetelność.

Przeciwwskazania do wykonywania
zawodu:






słaby wzroku ,
wady wymowy utrudniające
chorym,
niesprawność kończyn górnych,
alergie, przewlekłe choroby skóry,
nosicielstwo chorób zakaźnych.

kontakt

