Opiekun medyczny
Na tym kierunku nauczysz się nie tylko świadczenia usług pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej
i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku ale również współpracy z pielęgniarkami i lekarzami oraz innym personelem medycznym, wykonywania czynności z zakresu pobierania
krwi żylnej i włośniczkowej oraz innych materiałów do badań laboratoryjnych. Dodatkowo zdobędziesz
umiejętności prowadzenie gimnastyki osiowo-symetrycznej
TYLKO W TEB EDUKACJA!
Oferta pracy w Polsce i za granicą dla wszystkich absolwentów

Naukę w nowoczesnych, profesjonalnie
wyposażonych pracowniach

ABSOLWENT OTRZYMUJE:
Świadectwo ukończenia szkoły
Zaświadczenie o zawodzie Opiekun medyczny
Certyfikat kwalifikacji zawodowej MED.14. Świadczenie usług
medyczno-pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej*
Dyplom zawodowy*
Referencje zawodowe dla najlepszych
*dla osób, które zdały egzamin zawodowy

Przyłóżkowa aktywizacja seniora
Wykonywanie czynności higienicznych, pielęgnacyjnych i opiekuńczych
Wykonywanie wybranych czynności z zakresu opieki medycznej
Prowadzenie dokumentacji medycznej
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Język angielski zawodowy
Język migowy
Opieka nad osobą chorą i niesamodzielną
Zdrowie publiczne
Zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy
Planowanie czynności higienicznych i pielęgnacyjnych

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

TRYB NAUCZANIA:
dzienny, wieczorowy, weekendowy

Nadzór nad procesem dydaktycznym
sprawowany przez nauczycieli praktyków aktywnie działających
w danej branży
Naukę zawodu realizowaną w oparciu
o nowoczesne metody kształcenia
z wykorzystaniem formuły blendedlearning
Dostęp do szerokiej gamy kursów
e-learningowych
Dostęp do Office 365 w chmurze
Certyfikaty:
Pierwsza pomoc przedmedyczna

NASZ PARTNER:

Oddziały szpitalne oraz zakłady opiekuńczo-lecznicze
Niepubliczne zespoły opieki zdrowotnej
Środowiskowe domy pomocy oraz ośrodki i domy pomocy społecznej
Fundacje i stowarzyszenia działające na rzecz osób chorych i niesamodzielnych
Domy pacjentów (opieka indywidualna)
1,5 roku

Wysoką jakość kształcenia potwierdzoną
pozycją lidera TEB Edukacja w zakresie
zdawalności egzaminów zawodowych

Zajęcia praktyczne

PRZEDMIOTY:

OKRES KSZTAŁCENIA:

CO ZYSKUJESZ?

Zapisz się online!
www.teb.pl

Promedica jest liderem na rynku usług
opiekuńczych na terenie Polski, Niemiec
i Anglii. Poszukuje i przygotowuje do pracy kandydatów, zapewniając im legalną
formę współpracy oraz organizując
pobyt za granicą.

