Gesundheits- und Krankenpflege

OPIEKU N /KA ME DA CZNY / A
I PIELĘGN I A RZ / - RK A
Zakres obowiózków

Miejsca zatrudnienia

• Sprawowanie opieki nad pacjentami i przeprowadzanie niezbędnych zabiegów medycznych

• Szpitale

• Przygotowywanie pacjentów na terapię, diagnostyczne badania oraz zabiegi operacyjne

• Ośrodki zdrowia

• Pomoc osobom wymagającym opieki w radzeniu
sobie z codziennymi czynnościami
• Indywidualne wsparcie psychologiczne
• Udzielanie porad pacjentom i ich bliskim
• Organizacyjne i administracyjne zadania
• Planowanie, koordynowanie i prowadzenie dokumentacji czynności pielęgniarskich
• Asystowanie przy badaniach lekarskich i zabiegach operacyjnych

• Specjalistyczne gabinety lekarskie
• Domy spokojnej starości, domy opieki i ośrodki
opieki zdrowotnej
• Ośrodki krótkotrwałej opieki
• Domy pomocy społecznej dla osób upośledzonych

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 personel służby zdrowia
lub w innych placówkach oświatowych.
• Zajęcia praktyczne w szpitalach, klinikach oraz
zakładach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej.
lanten Krankenpflege.

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 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.mit einer Einrichtung der Krankenpflege.

Dane z: 11/2014

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 wynagrodzenie
po ukończeniu studium?
ok. 2.200 – 2.900 EUR brutto/miesiąc

Das Projekt „Die Zukunft der Pflege ist bunt“ wird im Rahmen des XENOS-Programms „Integration und Vielfalt“ durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales und den Europäischen Sozialfonds gefördert.

