Gesundheits- und Kinderkrankenpflege

O P I E K U N / KA M ED YC ZN Y/A I
P I E L Ę GN IAR Z/-R KA
P E D R I ATRYC ZN Y/A
Miejsca zatrudnienia
• Szpitalne oddziały pediatryczne i neonatologiczne
• Kliniki dziecięce

Zakres obowiązków

• Poradnie pedriatryczne

• Opieka nad niemowlętami, chorymi dziećmi i
młodzieżą w stacjonarnych lub ambulatoryjnych
placówkach opieki medycznej

• Domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzeży
niepełnosprawnych

• Pomoc w terapii
• Ewentualna pomoc psychologiczna w opiece nad
dziećmi i młodzieżą
• Udzielanie rodzicom i innym bliskim wskazówek
dotyczących specjalnych czynności pielęgniarskich
• Koordynowanie i prowadzenie dokumentacji
czynności pielęgniarskich

• Ośrodki zdrowia

• Ośrodki krótkotrwałej opieki
• Zakłady ambulatoryjnej opieki medycznej
• Domy dziecka

STU DIUM
Jak długo trwa studium?
• Studium trwa od trzech do trzech i pół roku i zajęcia odbywają się w pełnym wymiarze godzin
• Jest to studium zawodowe, jednolicie uregulowane we wszystkich krajach związkowych.

Gdzie odbywają się
zajęcia?
• Zajęcia teoretyczne odbywają się w szkołach
zawodowych kształcących opiekunów.
• Zajęcia praktyczne w szpitalach, klinikach oraz w
zakładach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej.

Co jest wymagane, aby zapisać się na zajęcia?
• Przynajmniej dyplom ukończenia Hauptschule na poziomie dziesiątej klasy (przyp.tłum. w
niemieckim systemie szkoła osiągająca stopień
przygotowania do nauki zawodu) (określone
ustawą) lub ukończona przynajmniej dwuletnia
zasadnicza szkoła zawodowa, lub ukończone
studium przygotowujące do zawodu asystenta
opiekuna medycznego lub asystenta pielęgniarza, albo pomyślnie ukończone, przynajmniej
roczne studium, regulowane przez dany kraj
związkowy, przygotowujące do zawodu asystenta opiekuna medycznego, asystenta pielęgniarza
lub asystenta opiekuna osób starszych.
• Zaświadczenie lekarskie o zdolności do wykonywania zawodu.
• W wielu krajach związkowych wymagane jest
zaświadczenie o niekaralności.
• Niektóre instytucje organizują pisemne egzaminy
wstępne.
• Umowa z placówką opieki zdrowotnej o odbycie
praktyk.
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Jakie jest wynagrodzenie w
trakcie studium?
• 1. rok zajęć:

. ............................826 – 956 EUR brutto/miesiąc
• 2. rok zajęć:
. ........................... 887-1.017 EUR brutto/miesiąc
• 3. rok zajęć:
. ...........................900 -1.118 EUR brutto/miesiąc

Ile kosztuje studium?
W zależności od kraju związkowego studium może być
odpłatne. W Nadrenii Północnej-Westfalii studium jest
bezpłatne. Należy jednak liczyć się z kosztami związanymi z pomocami naukowymi, opłatami egzaminacyjnymi
oraz opłatami za egzaminy wstępne.

Jakie jest wyngrodzenie po
ukończeniu studium?
ok. 2.200 – 2.900 EUR brutto/miesiąc.
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