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Absolwent kierunku opiekun medyczny będzie przygotowany do wykonywania następujących 

zadań zawodowych: 

1. Rozpoznawania i rozwiązywania problemów opiekuńczych osoby chorej 

i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku;

1. Pomagania osobie chorej i niesamodzielnej w zaspokajaniu potrzeb bio-psycho-

społecznych;

2. Asystowania pielęgniarce i innemu personelowi medycznemu podczas wykonywania 

zabiegów pielęgnacyjnych;

3. Konserwacji, dezynfekcji przyborów i narzędzi stosowanych podczas wykonywania 

zabiegów;

4. Podejmowania współpracy z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym podczas 

świadczenia usług z zakresu opieki medycznej nad osobą chorą i niesamodzielną.
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To osoba, która w sposób profesjonalny pomaga osobie chorej 

i niesamodzielnej zaspokoić jej podstawowe potrzeby życiowe. 

Rozpoznaje i rozwiązuje problemy opiekuńcze osoby chorej 

i niesamodzielnej w różnym wieku. Pomaga swoim podopiecznym 

zaspokajać potrzeby bio-psycho-społeczne. Asystując personelowi 

medycznemu podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych, pomaga 

mu i jednocześnie wspiera osobę chorą i niesamodzielną. 
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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.
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Postępujący proces starzenia się europejskich społeczeństw spowodował 

zwiększenie zapotrzebowania na świadczenie usług opiekuńczych osobom 

chorym i niesamodzielnym. Obserwuje się również bardzo niskie 

zainteresowanie kształceniem w zawodzie pielęgniarki, których jest 

z każdym rokiem mniej. Skutkuje to ogromną potrzebą kształcenia 

w zawodzie opiekun medyczny. 
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Służba zdrowia 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 Niemcy, Wielka Brytania, Szwajcaria, Francja). 
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W toku nauki realizowane są zajęcia teoretyczne i praktyczne m.in. :

• zarys psychologii

• anatomia, fizjologia i patologia

• zdrowie publiczne

• opieka nad osobą chorą i 

niesamodzielną

• pracownia zabiegów higienicznych

• pracownia opieki i pielęgnacji

• pracownia umiejętności 

zawodowych

• praktyki zawodowe realizowane 

u pracodawców.
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Nauka trwa 2 semestry i kończy się uzyskaniem świadectwa ukończenia 

szkoły policealnej, a po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje 

w zawodzie – dyplomu z tytułem: Opiekun medyczny

Kształcenie odbywa się w systemie stacjonarnym dla dorosłych, zajęcia 

odbywają się trzy dni w tygodniu w godzinach popołudniowych. 




