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WstĊp
Centralna Komisja Egzaminacyjna poleca PaĔstwa uwadze kolejny informator o egzaminie
potwierdzającym kwalifikacje zawodowe w zawodzie Opiekun medyczny.
Podstawą prawną egzaminu jest:
x

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie
warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i sáuchaczy oraz
przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkoáach publicznych (Dz. U. z 2007 r.
Nr 83; poz. 562, z póĨn. zm.),

x

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie
klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 124 poz.860, z póĨn.
zm.),

x

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie standardów
wymagaĔ bĊdących podstawą przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
zawodowe (Dz. U. z 2010 r. Nr 103, poz. 652 z póĨn. zm.).

Informator, który przygotowaliĞmy, ma charakter przede wszystkim praktyczny – chcemy za
jego pomocą daü PaĔstwu moĪliwoĞü przyjrzenia siĊ, w jaki sposób zapisy prawa oĞwiatowego
dotyczącego systemu egzaminów zewnĊtrznych w dwuletnim ksztaáceniu zawodowym przekáadają
siĊ na konkrety, czyli na:
x

opis wymagaĔ, które trzeba speániü, aby przystąpiü do egzaminu,

x

opis warunków koniecznych do zdania egzaminu,

x

opis struktury egzaminu w jego czĊĞci pisemnej i praktycznej wraz z wymaganiami
egzaminacyjnymi i przykáadowymi kryteriami oceniania,

x

przykáady zadaĔ wraz z odpowiedziami.

Informator o egzaminie zawodowym kierujemy do tych uczniów szkóá zawodowych, którzy
po ukoĔczeniu szkoáy przystąpią do egzaminu przed zewnĊtrzną komisją egzaminacyjną, Īeby
potwierdziü dyplomem kwalifikacje w zawodzie, w którym odbywali ksztaácenie.
Informacje o umiejĊtnoĞciach zawodowych, które bĊdą potwierdzane na egzaminie, pozwolą
nauczycielom wáaĞciwie ukierunkowaü ksztaácenie, a pracodawcom prezentują poziom kwalifikacji
zawodowych absolwentów szkóá legitymujących siĊ dyplomem. SáuĪyü teĪ mogą teoretykom
i praktykom ksztaácenia zawodowego jako istotna pomoc w projektowaniu modeli zawodów
przewidywanych do ksztaácenia i doskonalenia zawodowego w systemie szkolnym i pozaszkolnym
oraz systemach zatrudnienia.
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I.

OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE POTWIERDZAJĄCYM
KWALIFIKACJE ZAWODOWE

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe jest formą oceny poziomu opanowania
wiadomoĞci i umiejĊtnoĞci z zakresu danego zawodu okreĞlonych w standardzie wymagaĔ,
ustalonym przez Ministra Edukacji Narodowej.
Egzamin ten, zwany równieĪ egzaminem zawodowym, jest egzaminem zewnĊtrznym.
UmoĪliwia on uzyskanie porównywalnej i obiektywnej oceny poziomu osiągniĊü zdającego poprzez
zastosowanie jednolitych wymagaĔ, kryteriów oceniania i zasad przeprowadzania egzaminu,
opracowanych przez instytucje zewnĊtrzne, funkcjonujące niezaleĪnie od systemu ksztaácenia.
RolĊ instytucji zewnĊtrznych peánią: Centralna Komisja Egzaminacyjna i osiem okrĊgowych
komisji egzaminacyjnych powoáanych przez Ministra Edukacji Narodowej w 1999 roku.
Na terenie swojej dziaáalnoĞci okrĊgowe komisje egzaminacyjne przygotowują, organizują
i przeprowadzają zewnĊtrzne egzaminy zawodowe. Egzaminy oceniaü bĊdą zewnĊtrzni
egzaminatorzy.
Egzaminy zawodowe mogą zdawaü absolwenci wszystkich typów szkóá zawodowych
ponadgimnazjalnych i policealnych, które ksztaácą w zawodach ujĊtych w klasyfikacji zawodów
szkolnictwa zawodowego.
Egzamin zawodowy jest przeprowadzany jeden raz w ciągu roku szkolnego – w okresie od
czerwca do sierpnia, w terminie ustalonym przez dyrektora Komisji Centralnej.
Dla absolwentów szkóá, w których zajĊcia dydaktyczno-wychowawcze koĔczą siĊ
w styczniu, egzamin zawodowy jest przeprowadzany w okresie od stycznia do marca, w terminie
ustalonym przez dyrektora Komisji Centralnej.
Termin egzaminu zawodowego, dyrektor Komisji Centralnej ustala i ogáasza na stronie
internetowej Komisji Centralnej nie póĨniej niĪ na 4 miesiące przed terminem egzaminu
zawodowego.
Dla absolwentów zasadniczych szkóá zawodowych i szkóá policealnych egzaminy
przeprowadzane są od nastĊpnego tygodnia po zakoĔczeniu zajĊü dydaktyczno-wychowawczych,
a dla absolwentów technikum i technikum uzupeániającego - od nastĊpnego tygodnia po zakoĔczeniu
egzaminu maturalnego.
Do egzaminu mogą przystąpiü równieĪ absolwenci szkóá zawodowych ksztaácących máodzieĪ
o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Dla tej máodzieĪy, na podstawie opinii poradni
psychologiczno-pedagogicznych lub orzeczeĔ lekarskich, czas egzaminu pisemnego i praktycznego
moĪe byü wydáuĪony, a warunki i forma przeprowadzenia egzaminu bĊdą dostosowane do jej
potrzeb.
Szczegóáowe informacje o sposobie dostosowania warunków i formy przeprowadzenia
egzaminu zawodowego opracowuje dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i ogáasza ją na
stronie internetowej CKE nie póĨniej niĪ do dnia 1 wrzeĞnia roku szkolnego, w którym jest
przeprowadzany egzamin zawodowy.
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1. Struktura egzaminu oraz formy sprawdzania wiadomoĞci i umiejĊtnoĞci
z zakresu zawodu
Struktura egzaminu obejmuje dwa etapy: etap pisemny i etap praktyczny.
Etap pisemny skáada siĊ z dwóch czĊĞci: czĊĞü I obejmuje sprawdzenie wiadomoĞci
i umiejĊtnoĞci wáaĞciwych dla kwalifikacji w danym zawodzie, a czĊĞü II – sprawdzenie wiadomoĞci
i umiejĊtnoĞci związanych z zatrudnieniem i dziaáalnoĞcią gospodarczą.
Etap pisemny przeprowadzany jest w formie testu skáadającego siĊ z zadaĔ zamkniĊtych
zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna odpowiedĨ jest prawidáowa.
W czĊĞci I test zawiera 50 zadaĔ, a w czĊĞci II – 20 zadaĔ. Czas trwania etapu pisemnego dla
wszystkich zawodów wynosi 120 minut.
Etap praktyczny sprawdza okreĞlony zakres praktycznych umiejĊtnoĞci dla zawodu
wynikających z tematów zadaĔ ustalonych w standardzie wymagaĔ egzaminacyjnych. W tym etapie
zdający powinien wykonaü zadanie egzaminacyjne w formie testu praktycznego. Czas trwania etapu
praktycznego nie moĪe byü krótszy niĪ 180 minut i nie dáuĪszy niĪ 240 minut.

2. Jakie wiadomoĞci i umiejĊtnoĞci bĊdą sprawdzane na egzaminie?
Na egzaminie bĊdą sprawdzane tylko te wiadomoĞci i umiejĊtnoĞci, które zostaáy
zapisane w standardzie wymagaĔ egzaminacyjnych dla danego zawodu.
Standardy wymagaĔ egzaminacyjnych dla poszczególnych zawodów ustalone zostaáy
rozporządzeniem Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie
standardów wymagaĔ bĊdących podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
zawodowe z (Dz. U. z 2010 r. Nr 103, poz. 652 z póĨn. zm.). Teksty standardów wymagaĔ
egzaminacyjnych dla poszczególnych zawodów zostaáy zamieszczone w oddzielnie opublikowanym
zaáączniku do w/w rozporządzenia. Struktura standardu wymagaĔ egzaminacyjnych dla zawodu
odpowiada strukturze egzaminu. Oznacza to, Īe zawarte w standardzie umiejĊtnoĞci sprawdzane na
egzaminie, ustalono odrĊbnie dla obu etapów egzaminu. UmiejĊtnoĞci zapisane w standardzie,
sprawdzane w etapie pisemnym, są przyporządkowane do okreĞlonych obszarów wymagaĔ.
UmiejĊtnoĞci sprawdzane w czĊĞci I ujĊto w trzech obszarach wymagaĔ:
x

czytanie ze zrozumieniem informacji przedstawionych w formie opisów, instrukcji,
rysunków, szkiców, wykresów, dokumentacji technicznych i technologicznych,

x

przetwarzanie danych liczbowych i operacyjnych,

x

bezpieczne wykonywanie zadaĔ zawodowych zgodnie z przepisami bezpieczeĔstwa i higieny
pracy, ochrony przeciwpoĪarowej oraz ochrony Ğrodowiska.
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UmiejĊtnoĞci sprawdzane w czĊĞci II ujĊto w dwóch obszarach wymagaĔ:
x

czytanie ze zrozumieniem informacji przedstawionych w formie opisów, instrukcji, tabel,
wykresów,

x

przetwarzanie danych liczbowych i operacyjnych.

W etapie praktycznym egzaminu sprawdzane umiejĊtnoĞci przyporządkowano do czterech
obszarów wymagaĔ:
x

planowanie czynnoĞci związanych z wykonaniem zadania,

x

organizowanie stanowiska pracy,

x

wykonywanie zadania egzaminacyjnego z zachowaniem przepisów bezpieczeĔstwa i higieny
pracy, ochrony przeciwpoĪarowej i ochrony Ğrodowiska,

x

prezentowanie efektu wykonanego zadania.

Standard wymagaĔ egzaminacyjnych dla zawodu stanowi podstawĊ do przygotowania zadaĔ
egzaminacyjnych dla obu etapów egzaminu. Oznacza to, Īe zadania egzaminacyjne bĊdą sprawdzaáy
tylko te umiejĊtnoĞci, które zapisane są w standardzie wymagaĔ egzaminacyjnych dla danego
zawodu. Rodzaj zadaĔ egzaminacyjnych sprawdzających umiejĊtnoĞci przyporządkowane do danego
obszaru wymagaĔ w etapie pisemnym bĊdzie wiązaá siĊ ĞciĞle z tym obszarem.
UmiejĊtnoĞci ujĊte w standardzie wymagaĔ egzaminacyjnych dla zawodu, dla obu etapów
egzaminu, bĊdą omówione wraz z przykáadami zadaĔ w rozdziaáach II. i III. informatora.
KaĪdy zdający powinien zapoznaü siĊ ze standardem wymagaĔ egzaminacyjnych dla zawodu,
w którym chce potwierdziü kwalifikacje zawodowe. Standard zamieszczony jest w rozdziale IV
niniejszego informatora.

3. Jakie wymagania trzeba speániü, Īeby zdaü egzamin?
PrzyjĊto, Īe w etapie pisemnym zdający moĪe otrzymaü za kaĪde prawidáowo rozwiązane
zadanie 1 punkt. Zdający zda ten etap egzaminu, jeĞli uzyska:
x

z czĊĞci I – co najmniej 50% punktów moĪliwych do uzyskania,

x

z czĊĞci II – co najmniej 30% punktów moĪliwych do uzyskania.

W etapie praktycznym oceniany bĊdzie sposób wykonania zadania praktycznego oraz jego
efekt, zgodnie z ustalonymi kryteriami oceniania przyjĊtymi dla danego zadania. Speánienie
ustalonych w zadaniu kryteriów wykonania pozwoli na uzyskanie maksymalnej liczby punktów.
Zdający zda ten etap egzaminu, jeĞli uzyska co najmniej 75% punktów moĪliwych do uzyskania.
Zdający zda egzamin zawodowy, jeĞli speáni wymagania ustalone dla etapu pisemnego i etapu
praktycznego.
Zdający, który zdaá egzamin otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe
w danym zawodzie.
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UWAGA!
Informacje o wynikach egzaminu zdający uzyska od dyrektora szkoáy.

4. Jakie wymagania trzeba speániü, Īeby móc przystąpiü do egzaminu?
Zdający powinien:
1. UkoĔczyü szkoáĊ i otrzymaü Ğwiadectwo ukoĔczenia szkoáy.
2. ZáoĪyü pisemną deklaracjĊ przystąpienia do egzaminu zawodowego do dyrektora swojej
szkoáy, w terminie okreĞlonym w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia
30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania
uczniów i sáuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkoáach
publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 83; poz. 562 z póĨn. zm.)
3. Zgáosiü siĊ na egzamin w terminie i miejscu wyznaczonym przez okrĊgową komisjĊ
egzaminacyjną z dokumentem potwierdzającym toĪsamoĞü.
Zdający o specjalnych potrzebach edukacyjnych powinien dodatkowo przedáoĪyü opiniĊ lub
orzeczenie wskazujące na dostosowanie warunków i formy przeprowadzania egzaminu do jego
indywidualnych potrzeb.
UWAGA!
Informacje o terminie i miejscu egzaminu moĪe przekazaü zdającym dyrektor szkoáy lub dyrektor
okrĊgowej komisji egzaminacyjnej.
W zaleĪnoĞci od specyfiki zawodu, w którym przeprowadzony bĊdzie egzamin zawodowy, okrĊgowa
komisja egzaminacyjna moĪe wezwaü zdającego na szkolenie w zakresie bezpieczeĔstwa i higieny
pracy związane z wykonywaniem zadania egzaminacyjnego na okreĞlonych stanowiskach
egzaminacyjnych. Szkolenie powinno byü zorganizowane nie wczeĞniej niĪ na dwa tygodnie przed
terminem egzaminu.

5. Gdzie i od kogo moĪna uzyskaü szczegóáowe informacje o egzaminie
zawodowym?
Szczegóáowych informacji o egzaminie zawodowym oraz wyjaĞnieĔ dotyczących m.in.
moĪliwoĞci:
x

powtórnego zdawania egzaminu zawodowego przez osoby, które nie zdaáy egzaminu,

x

przystąpienia do egzaminu w terminie innym niĪ bezpoĞrednio po ukoĔczeniu szkoáy,

x

udostĊpniania informacji na temat wyniku egzaminu,

x

otrzymania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,

udziela dyrektor szkoáy i okrĊgowa komisja egzaminacyjna.
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II.

ETAP PISEMNY EGZAMINU

1. Organizacja i przebieg
Etap pisemny egzaminu moĪe byü zorganizowany w szkole lub innej placówce wskazanej
przez okrĊgową komisjĊ egzaminacyjną.
W dniu egzaminu powinieneĞ zgáosiü siĊ w szkole/placówce na 30 minut przed godziną jego
rozpoczĊcia. PowinieneĞ posiadaü dokument potwierdzający Twoją toĪsamoĞü.
Przed wejĞciem do sali egzaminacyjnej bĊdziesz poproszony o potwierdzenie gotowoĞci
przystąpienia do etapu pisemnego egzaminu.
Sáuchaj uwaĪnie informacji przewodniczącego zespoáu nadzorującego, który bĊdzie omawiaá
regulamin przebiegu egzaminu.
Po zajĊciu miejsca w sali egzaminacyjnej otrzymasz arkusz egzaminacyjny i KARTĉ
ODPOWIEDZI.
Arkusz egzaminacyjny zawiera:
x

stronĊ tytuáową z nazwą i symbolem cyfrowym zawodu, w którym odbywa siĊ etap pisemny
egzaminu oraz „InstrukcjĊ dla zdającego” (w instrukcji znajdują siĊ informacje o liczbie stron
arkusza egzaminacyjnego, wskazania dotyczące rozwiązywania zadaĔ, zaznaczania
odpowiedzi i sposobu poprawiania odpowiedzi w KARCIE ODPOWIEDZI),

x

test 70 zadaĔ wielokrotnego wyboru, w tym 50 zadaĔ w czĊĞci I ponumerowanych od 1 do 50
oraz 20 zadaĔ w czĊĞci II ponumerowanych od 51 do 70.

KARTA ODPOWIEDZI stanowi jedną stronĊ i zawiera:
x

miejsce na wpisanie symbolu cyfrowego zawodu i oznaczenia
egzaminacyjnego (ze strony tytuáowej arkusza egzaminacyjnego),

x

miejsce, którym naleĪy zamieĞciü numer PESEL,

x

miejsce na wpisanie Twojej daty urodzenia,

x

tabele z numerami zadaĔ odpowiadających czĊĞci I oraz czĊĞci II arkusza egzaminacyjnego
z ukáadem kratek A, B, C, D do zaznaczania odpowiedzi.

wersji

arkusza

Przeczytaj uwaĪnie „InstrukcjĊ dla zdającego” w arkuszu egzaminacyjnym i sprawdĨ, czy
Twój arkusz jest kompletny i nie ma w nim báĊdów. Wykonaj polecenia zgodnie z „Instrukcją dla
zdającego”. Czas trwania etapu pisemnego egzaminu wynosi 120 minut (2 godziny zegarowe).
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UWAGA!
JeĞli jesteĞ egzaminowanym o potwierdzonych specjalnych potrzebach edukacyjnych, to masz prawo
do wydáuĪonego czasu trwania etapu pisemnego egzaminu zawodowego. Przewodniczący szkolnego
zespoáu egzaminacyjnego wskaĪe Ci miejsce na sali egzaminacyjnej i dopilnuje, abyĞ mógá zdawaü
egzamin w ustalonym dla Ciebie czasie.
KolejnoĞü rozwiązywania zadaĔ jest dowolna. Dobrze jednak bĊdzie, jeĞli rozplanujesz sobie
czas egzaminu. Na rozwiązanie zadaĔ z czĊĞci I arkusza powinieneĞ przeznaczyü okoáo 80 minut, na
rozwiązanie zadaĔ z czĊĞci II - okoáo 30 minut. Pozostaáe 10 minut powinieneĞ wykorzystaü na
sprawdzenie, czy prawidáowo zaznaczyáeĞ odpowiedzi do poszczególnych zadaĔ w KARCIE
ODPOWIEDZI.

PamiĊtaj! Pracuj samodzielnie!
PrzystĊpując do rozwiązywania kaĪdego zadania powinieneĞ:
x

uwaĪnie przeczytaü caáe zadanie,

x

przeanalizowaü rysunki, tabele, itp. oraz treĞü poleceĔ,

x

dobrze zastanowiü siĊ nad wyborem prawidáowej odpowiedzi,

x

starannie zaznaczyü wybraną odpowiedĨ w KARCIE ODPOWIEDZI zgodnie z instrukcją
w arkuszu egzaminacyjnym.

Po zakoĔczeniu rozwiązywania zadaĔ, sprawdĨ w KARCIE ODPOWIEDZI, czy dla
wszystkich zadaĔ zaznaczyáeĞ odpowiedzi.
Przewodniczący ogáosi koniec egzaminu i poinformuje, w jaki sposób bĊdziesz mógá oddaü
swoją KARTĉ ODPOWIEDZI. Arkusz egzaminacyjny moĪesz zatrzymaü dla siebie.
JeĞli wczeĞniej zakoĔczysz rozwiązywanie zadaĔ, zgáoĞ przez podniesienie rĊki gotowoĞü do
oddania KARTY ODPOWIEDZI.
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2. Wymagania egzaminacyjne z przykáadami zadaĔ do czĊĞci I
Zakres wiadomoĞci i umiejĊtnoĞci wáaĞciwych dla kwalifikacji w zawodzie
Absolwent powinien umieü:
1. Czytaü ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie opisów, instrukcji, rysunków,
szkiców, wykresów, dokumentacji technicznych i technologicznych, a w szczególnoĞci:
1.1.

stosowaü terminologiĊ z zakresu anatomii, fizjologii, patologii, higieny i promocji
zdrowia,

czyli:
x

stosowaü terminologiĊ z zakresu anatomii, fizjologii, patologii, np.: anatomia czynnoĞciowa,
tkanka, narząd, ukáad krwionoĞny, metabolizm, niewydolnoĞü oddechowa, stomia,

x

stosowaü terminologiĊ z zakresu higieny i promocji zdrowia, np.: aktywnoĞü fizyczna,
czynniki ryzyka, profilaktyka.

Przykáadowe zadanie 1.
Podstawowy element budowy ludzkiego organizmu, w którym przebiegają wszystkie podstawowe
procesy Īyciowe to
A.
B.
C.
D.
1.2.

komórka.
tkanka.
nabáonek.
miĊsieĔ.
posáugiwaü siĊ podstawową terminologią z zakresu psychologii, pedagogiki, socjologii,
pielĊgniarstwa i pielĊgnowania,

czyli:
x

posáugiwaü siĊ podstawowymi pojĊciami z zakresu psychologii, pedagogiki, socjologii, np.:
komunikacja niewerbalna, asertywnoĞü, resocjalizacja, aktywnoĞü spoáeczna,

x

posáugiwaü siĊ podstawowymi pojĊciami z zakresu pielĊgniarstwa i dziaáaĔ pielĊgnacyjnych,
np.: iniekcja, sterylizacja, pielĊgnacja aktywizująca, asekuracja, aseptyka.

Przykáadowe zadanie 2.
PostĊpowanie bezbakteryjne polegające na posáugiwaniu siĊ sprzĊtem i materiaáem wyjaáowionym to
A.
B.
C.
D.

aseptyka.
antyseptyka.
sanityzacja.
dezynfekcja.

11

Etap pisemny

1.3.
rozpoznawaü ukáady i narządy czáowieka,
czyli:
x

rozpoznawaü ukáady i narządy czáowieka, na podstawie opisów, rysunków i zdjĊü, np.: ukáad
trawienny, ukáad nerwowy, serce, Īoáądek.

Przykáadowe zadanie 3.
Jaki ukáad organizmu czáowieka przedstawiono na rysunku?
A.
B.
C.
D.

Rozrodczy.
Moczowy.
Limfatyczny.
Pokarmowy.

1.4.
okreĞlaü wpáyw czynników Ğrodowiskowych na zdrowie czáowieka,
czyli:
x

okreĞlaü wpáyw czynników Ğrodowiskowych na zdrowie czáowieka, np.: haáasu,
promieniowania nadfioletowego, zanieczyszczenia gleby i wód fluorem, pestycydami,
metalami ciĊĪkimi, zanieczyszczenia powietrza związkami siarki i azotu, pyáami,

x

okreĞlaü wpáyw czynników Ğrodowiskowych na ukáady i narządy czáowieka, np.: stan ukáadu
oddechowego, ukáadu krąĪenia, ukáadu immunologicznego, narządu sáuchu.

Przykáadowe zadanie 4.
Wykorzystywanie w gospodarstwie domowym wody zanieczyszczonej Ğciekami bytowymi grozi
zakaĪeniem
A.
B.
C.
D.

gruĨlicą i tĊĪcem.
báonicą i ospą wietrzną.
gorączką reumatyczną i odrą.
durem brzusznym i glistą ludzką.

1.5.
okreĞlaü drogi szerzenia siĊ chorób,
czyli:
x

okreĞlaü drogi szerzenia siĊ chorób, np.: wirusowego zapalenia wątroby, gruĨlicy, kiáy,
grypy,

x

okreĞlaü drogi i mechanizmy przenoszenia zakaĪenia, np.: zakaĪenie drogą pokarmową,
kropelkową, zakaĪenie wertykalne, przez zakaĪoną krew.

Przykáadowe zadanie 5.
Podstawową drogą szerzenia siĊ wirusowego zapalenia wątroby typu A jest droga
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A.
B.
C.
D.
1.6.

pokarmowa.
kropelkowa.
przez kontakty seksualne.
przez kontakt z zakaĪoną krwią.
okreĞlaü przeznaczenie sprzĊtu, narzĊdzi i przyborów
wykonywania czynnoĞci higienicznych i pielĊgnacyjnych,

stosowanych

podczas

czyli:
x

okreĞlaü przeznaczenie sprzĊtu, narzĊdzi i przyborów stosowanych do wykonywania
czynnoĞci higienicznych i pielĊgnacyjnych, np.: zmiany pozycji w áóĪku, karmienia, toalety
ciaáa,

x

rozróĪniaü sprzĊt, narzĊdzia i przybory stosowane do wykonywania czynnoĞci
pielĊgnacyjnych, np.: zgáĊbnik Īoáądkowy, worek do stomii, materac przeciwodleĪynowy,
maty Ğlizgowe, baĔki lekarskie.

Przykáadowe zadanie 6.
Do czego przeznaczony jest sprzĊt przedstawiony na rysunku?
A.
B.
C.
D.

Zbiórki moczu.
Przechowywania gazików.
Pobierania plwociny.
Zabezpieczania stomii.

1.7. okreĞlaü przeznaczenie podstawowego sprzĊtu ortopedycznego i rehabilitacyjnego,
czyli:
x

okreĞlaü przeznaczenie podstawowego sprzĊtu ortopedycznego i rehabilitacyjnego, np.:
protez, stabilizatorów, pionizatorów,

x

rozróĪniaü podstawowy sprzĊt ortopedyczny i rehabilitacyjny, np.: balkoniki, kule,

x

nosidáa, drabinki.

Przykáadowe zadanie 7.
SprzĊt, który stosuje siĊ do pionizacji osób z niedowáadami koĔczyn dolnych oraz tuáowia
przedstawiony jest na rysunku oznaczonym literą

A.

B.

C.
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1.8.
rozróĪniaü podstawowe procesy patologiczne i wskazywaü ich przyczyny,
czyli:
x

rozróĪniaü najczĊĞciej wystĊpujące procesy patologiczne, np.: cukrzycĊ, chorobĊ wrzodową
Īoáądka,

x

wskazywaü przyczyny procesów patologicznych, np.: zmiany miaĪdĪycowe tĊtnic,
nadciĞnienie tĊtnicze, zakaĪenia bakteryjne i wirusowe, czynniki genetyczne.

Przykáadowe zadanie 8.
Powstaniu zawaáu miĊĞnia sercowego w najwiĊkszym stopniu sprzyja
A.
B.
C.
D.

dieta niskocholesterolowa.
miaĪdĪyca tĊtnic, napiĊcie psychiczne.
duĪa aktywnoĞü fizyczna.
nieregularne odĪywianie, czynniki genetyczne.

1.9.
rozróĪniaü zabiegi higieniczne, pielĊgnacyjne i pielĊgniarskie,
czyli:
x

rozróĪniaü zabiegi higieniczne i pielĊgnacyjne, np.: zmiana bielizny osobistej, poĞcielowej,
dezynfekcja przyborów, toaleta poranna, oklepywanie,

x

rozróĪniaü zabiegi pielĊgnacyjne i pielĊgniarskie, np.: wykonanie iniekcji, zmiana opatrunku,
wykonanie kompresu, nacieranie.

Przykáadowe zadanie 9.
Zabiegiem pielĊgniarskim jest
A.
B.
C.
D.

czyszczenie zewnĊtrznego przewodu sáuchowego.
zakáadanie czepca przeciw wszawicy.
wykonanie okáadu ocháadzającego.
podanie leku drogą doĪylną.

1.10. rozpoznawaü problemy opiekuĔcze osoby chorej, niepeánosprawnej i niesamodzielnej,
czyli:
x

rozpoznawaü problemy opiekuĔcze osoby chorej, niepeánosprawnej i niesamodzielnej,
wykorzystując w tym celu, np.: wywiad, obserwacjĊ, rozmowy indywidualne, dokumentacjĊ
medyczną pacjenta,

x

oceniaü moĪliwoĞci psychofizyczne osoby chorej, niepeánosprawnej i niesamodzielnej
w zakresie wykonywania czynnoĞci dnia codziennego, np.: prowadzenia gospodarstwa
domowego, zaáatwiania spraw urzĊdowych.

Przykáadowe zadanie 10.
ObjĊto opieką 70-letnią kobietĊ, samotnie mieszkającą w domu na wsi. Podopieczna záamaáa nogĊ
i po przebytym záamaniu ma trudnoĞci w poruszaniu siĊ po domu. Z wywiadu wynika, Īe nie posiada
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rodziny, ani Īadnych bliskich znajomych. Kobieta bardzo lubi robótki rĊczne. Które z wymienionych
dziaáaĔ opiekuĔczych naleĪy przede wszystkim zaplanowaü dla tej pacjentki?
A.
B.
C.
D.
1.11.

Codzienną toaletĊ caáego ciaáa.
Aktywne wypeánienie czasu wolnego.
Pomoc w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.
Zorganizowanie üwiczeĔ usprawniających koĔczyny górne.
okreĞlaü sposoby dezynfekcji, konserwowania i przechowywania przyborów i narzĊdzi
stosowanych podczas wykonywania zabiegów higienicznych i pielĊgnacyjnych,

czyli:
x

okreĞlaü sposoby dezynfekcji przyborów i narzĊdzi stosowanych podczas zabiegów
pielĊgnacyjnych, np.: dezynfekcja za pomocą promieni UV, związków chloru, wysokiej
temperatury,

x

okreĞlaü procedury dezynfekcji przyborów i narzĊdzi wykorzystywanych podczas zabiegów
pielĊgnacyjnych, np.: termometrów lekarskich, basenów, kaczek,

x

okreĞlaü warunki konserwowania i przechowywania przyborów i narzĊdzi stosowanych
podczas zabiegów higienicznych, np.: worków na mocz, przyborów do toalety ciaáa.

Przykáadowe zadanie 11.
Który z wymienionych sposobów postĊpowania naleĪy zastosowaü do zdezynfekowania tacy po
wykonaniu toalety u pacjenta?
A.
B.
C.
D.

Moczenie w roztworze Ğrodka dezynfekcyjnego.
Mycie detergentem i spáukanie pod bieĪąca wodą.
Spryskanie preparatem do dezynfekcji w spray’u.
DezynfekcjĊ parą wodną o temperaturze 100 °C

1.12. stosowaü przepisy prawa dotyczące wykonywanych zadaĔ zawodowych,
czyli:
x

stosowaü przepisy prawa dotyczące sprawowania opieki nad osobami przewlekle chorymi
i niesamodzielnymi, np.: ustawĊ o ochronie zdrowia psychicznego, ustawĊ o zakáadach opieki
zdrowotnej, ustawĊ o pomocy spoáecznej, rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki
Spoáecznej w sprawie sposobu zastosowania przymusu bezpoĞredniego,

x

stosowaü akty prawne dotyczące pracy zawodowej opiekuna medycznego, np.: ustawĊ
Kodeksu Pracy, rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów i zakresu
dokumentacji medycznej w zakáadach opieki zdrowotnej i sposobu jej przetwarzania.

Przykáadowe zadanie 12.
Na podstawie którego z wymienionych aktów prawnych opiekun medyczny moĪe zastosowaü
przymus bezpoĞredni wobec agresywnego podopiecznego?
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A.
B.
C.
D.

Karty praw pacjenta.
Ustawy o pomocy spoáecznej.
Ustawy o zakáadach opieki zdrowotnej.
Ustawy o ochronie zdrowia psychicznego.

2. Przetwarzaü dane liczbowe i operacyjne, a w szczególnoĞci:
2.1.
wskazywaü funkcje i czynnoĞci ukáadów i narządów czáowieka,
czyli:
x

wskazywaü funkcje ukáadów i narządów czáowieka, np.: ukáadu krąĪenia, ukáadu páciowego,
nerek, wątroby,

x

wskazywaü funkcje i czynnoĞci ukáadów i narządów czáowieka, np.: termoregulacjĊ ustroju,
zapewnienie przepáywu krwi w naczyniach, wydzielanie enzymów trawiennych.

Przykáadowe zadanie 13.
Rola trzustki w organizmie czáowieka polega na
A.
B.
C.
D.

neutralizacji toksyn.
wydzielaniu enzymów trawiennych.
wcháanianiu skáadników pokarmowych.
usuwaniu szkodliwych produktów przemiany materii.

2.2. wskazywaü zachowania zagraĪające zdrowiu i Īyciu,
czyli:
x

wskazywaü zachowania zagraĪające zdrowiu, np.: palenie tytoniu, zaĪywanie leków w sposób
niezgodny z zaleceniami lekarza, stosowanie niewáaĞciwej diety, prowadzenie siedzącego
trybu Īycia, prowadzenie niehigienicznego trybu Īycia.

Przykáadowe zadanie 14.
Które postĊpowanie pacjenta w najwiĊkszym stopniu przyczynia siĊ do wystąpienia osteoporozy?
A.
B.
C.
D.
2.3.

Stosowanie diety ubogiej w wapĔ.
Stosowanie diety ubogiej w biaáko.
NaduĪywanie leków przeciwbólowych.
Wykonywanie zbyt intensywnych üwiczeĔ fizycznych.
dobieraü czynnoĞci
i niesamodzielnych,

pielĊgnacyjne

dla

osób

chorych,

niepeánosprawnych

czyli:
x

dobieraü czynnoĞci pielĊgnacyjne dla osób chorych, niepeánosprawnych i niesamodzielnych,
np.: dziaáania zapobiegające powstawaniu odleĪyn, odparzeĔ, dziaáania zapobiegające
przykurczom i znieksztaáceniom.
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Przykáadowe zadanie 15.
ObjĊto opieką podopiecznego leĪącego, ze skáonnoĞciami do powstawania odparzeĔ. Które
z wymienionych dziaáaĔ pielĊgnacyjnych najskuteczniej zapobiegają powstawaniu tych powikáaĔ?
A. Utrzymanie higieny miejsc naraĪonych na odparzenia, stosowanie luĨnej, baweánianej
bielizny.
B. Talkowanie miejsc naraĪonych na odparzenia, nakáadanie opatrunków ochronnych.
C. CzĊsta zmiana bielizny poĞcielowej, dokáadne osuszanie skóry po umyciu.
D. Stosowanie udogodnieĔ, üwiczenia relaksacyjne.
2.4.

dobieraü techniki wykonania czynnoĞci związanych z higieną ciaáa, przemieszczaniem,
odĪywianiem i wydalaniem,

czyli:
x

dobieraü techniki wykonania czynnoĞci:
– higienicznych, np.: technikĊ wykonania toalety jamy ustnej, toalety caáego ciaáa, mycia
wáosów,
– związanych z przemieszczeniem pacjenta, np.: technikĊ przeĞcielenia áóĪka,
przemieszczenia pacjenta z áóĪka na nosze lub z wózka inwalidzkiego na áóĪko,
– związanych z odĪywianiem pacjenta, np.: technikĊ karmienia, pojenia,
– związanych z wydalaniem, zaleĪnie od stanu zdrowia pacjenta, np.: technikĊ wykonania
czynnoĞci związanych z wypróĪnianiem pacjenta w áóĪku, na krzeĞle higienicznym.

Przykáadowe zadanie 16.
Mycie wáosów u pacjenta z poraĪeniem czterokoĔczynowym naleĪy wykonaü
A.
B.
C.
D.
2.5.

pod prysznicem w pozycji siedzącej.
pod prysznicem w pozycji stojącej.
w wannie.
w áóĪku.
okreĞlaü czynnoĞci z zakresu wykonywania zabiegów higienicznych i pielĊgnacyjnych
oraz dziaáaĔ opiekuĔczych, z uwzglĊdnieniem ich kolejnoĞci,

czyli:
x

okreĞlaü kolejnoĞü czynnoĞci podczas wykonywania zabiegów higienicznych
i pielĊgnacyjnych, np.: karmienia przez zgáĊbnik, kąpieli w áóĪku, mycia gáowy,

x

okreĞlaü kolejnoĞü czynnoĞci dotyczących wykonywania dziaáaĔ opiekuĔczych, np.:
organizowania spaceru, wyjazdu do rodziny, dziaáaĔ związanych z pomocą w prowadzeniu
gospodarstwa domowego.

Przykáadowe zadanie 17.
Jaka jest wáaĞciwa kolejnoĞü czynnoĞci podczas wykonywania toalety jamy ustnej u pacjenta, który
ma protezĊ zĊbową?
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A. ZaáoĪenie rĊkawiczek, przygotowanie sprzĊtu, wyjĊcie protezy zĊbowej, pĊdzlowanie jamy
ustnej, uporządkowanie przyborów, udokumentowanie zabiegu, umycie i wáoĪenie protezy.
B. Przygotowanie sprzĊtu, zaáoĪenie rĊkawiczek, wyjĊcie protezy zĊbowej, pĊdzlowanie jamy
ustnej, umycie i wáoĪenie protezy, uporządkowanie przyborów, udokumentowanie zabiegu.
C. Przygotowanie sprzĊtu, wyjĊcie i umycie protezy zĊbowej, zaáoĪenie rĊkawiczek,
pĊdzlowanie jamy ustnej, uporządkowanie przyborów, zaáoĪenie protezy, udokumentowanie
zabiegu.
D. ZaáoĪenie rĊkawiczek, wyjĊcie protezy zĊbowej, przygotowanie sprzĊtu, umycie i wáoĪenie
protezy, pĊdzlowanie jamy ustnej, udokumentowanie zabiegu, uporządkowanie przyborów.
2.6.

dobieraü materiaáy, Ğrodki, urządzenia, narzĊdzia i przybory do wykonywania zabiegów
higienicznych i pielĊgnacyjnych,

czyli:
x

dobieraü materiaáy, Ğrodki, urządzenia, narzĊdzia i przybory ze wzglĊdu na rodzaj zabiegu,
np.: zakáadanie czepca przeciw wszawicy, wykonanie okáadu zimnego wilgotnego,

x

dobieraü materiaáy, Ğrodki, urządzenia, narzĊdzia i przybory ze wzglĊdu na ich wáaĞciwoĞci,
np.: opatrunki ochronne, wkáadki urologiczne, podnoĞniki krzeseákowe, maty antypoĞlizgowe.

Przykáadowe zadanie 18.
Do mycia skóry wokóá kolostomii naleĪy zastosowaü
A.
B.
C.
D.

eter.
benzynĊ.
spirytus 2%.
wodĊ z mydáem.

2.7.
wyjaĞniaü znaczenie przestrzegania higieny dla zdrowia,
czyli:
x

wyjaĞniaü znaczenie przestrzegania higieny, np.: w zapobieganiu szerzenia siĊ chorób
pasoĪytniczych,
odzwierzĊcych,
chorób
przewodu
pokarmowego,
profilaktyce
stomatologicznej,

x

wyjaĞniaü znaczenie przestrzegania higieny osobistej w kontaktach miĊdzyludzkich, higieny
psychicznej w profilaktyce zaburzeĔ psychosomatycznych.

Przykáadowe zadanie 19.
UĪywanie podczas zabiegów higienicznych wáasnych przyborów toaletowych zapobiega zakaĪeniu
A.
B.
C.
D.

wáoĞnicą.
wszawicą.
salmonellozą.
toksoplazmozą.
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2.8.
wskazywaü zachowania prozdrowotne,
czyli:
x

wskazywaü zachowania sprzyjające zachowaniu zdrowia fizycznego i psychicznego, np.:
regularny tryb Īycia, aktywnoĞü fizyczna, badania profilaktyczne, stosowanie prawidáowej
diety.

Przykáadowe zadanie 20.
Które zachowania pacjentów mają najwiĊkszy, pozytywny wpáyw na ich zdrowie psychiczne i dobre
relacje z innymi ludĨmi?
A.
B.
C.
D.
2.9.

Realizowanie zainteresowaĔ i podtrzymywanie kontaktów towarzyskich.
Stosowanie prawidáowej diety i utrzymywanie dobrej kondycji fizycznej.
Regularne badania profilaktyczne, czĊste wizyty u lekarza pierwszego kontaktu.
Unikanie sytuacji konfliktowych, regularne üwiczenia usprawniające.
dobieraü sposoby aktywizowania pacjentów, sposoby komunikowania siĊ z pacjentami
oraz metody kompensowania utraconej sprawnoĞci zaleĪnie od stanu zdrowia
pacjentów,

czyli:
x

dobieraü sposoby aktywizowania pacjentów i podopiecznych, np.: wypeánianie czasu wolnego
w sposób czynny i atrakcyjny dla pacjentów, przyuczanie pacjentów do uĪywania sprzĊtu
uáatwiającego samodzielne wykonywanie podstawowych czynnoĞci pielĊgnacyjnych,
organizowanie spotkaĔ towarzyskich,

x

dobieraü sposoby komunikowania siĊ z pacjentami i podopiecznymi, np.: stosowanie
komunikacji wielokanaáowej w przypadku osób z zaburzeniami sáuchu, osób niewidzących,

x

dobieraü metody kompensowania utraconej sprawnoĞci, np.: gáoĞne czytanie pacjentom
niewidzącym, stosowanie nasadek kompensacyjnych na sztuüce dla osób z przykurczami lub
poraĪeniami dáoni.

Przykáadowe zadanie 21.
Pacjent 40-letni, aktywny zawodowo, bardzo towarzyski, przeszedá operacjĊ resekcji odcinka jelita
grubego. W wyniku operacji wyáoniono kolostomiĊ. Sytuacja ta spowodowaáa, Īe pacjent unika
kontaktów z ludĨmi, obawia siĊ powrotu do pracy, zaobserwowano wyraĨnie zaniĪoną samoocenĊ.
Który sposób aktywizowania pacjenta naleĪy uznaü za najbardziej wáaĞciwy w zaistniaáej sytuacji?
A.
B.
C.
D.

Spotkanie z aktywnymi osobami po podobnym zabiegu.
Grupowe wyjĞcie do kina lub teatru.
Spotkanie z kolegami z pracy.
WizytĊ u psychologa.
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3. Bezpiecznie wykonywaü zadania zawodowe zgodnie z przepisami bezpieczeĔstwa i higieny
pracy, ochrony przeciwpoĪarowej oraz ochrony Ğrodowiska, a w szczególnoĞci:
3.1.

stosowaü przepisy i zasady bezpieczeĔstwa i higieny pracy, przepisy ochrony
przeciwpoĪarowej, ochrony Ğrodowiska oraz przepisy sanitarne podczas wykonywania
dziaáaĔ opiekuĔczych oraz czynnoĞci higienicznych i pielĊgnacyjnych u osoby chorej,
niepeánosprawnej i niesamodzielnej,

czyli:
x

stosowaü przepisy i zasady bezpieczeĔstwa i higieny pracy, przepisy ochrony
przeciwpoĪarowej oraz ochrony Ğrodowiska, np.: stosowaü zalecane Ğrodki ochrony
indywidualnej, obowiązujące przepisy dotyczące masy podnoszonych przedmiotów
i pacjentów,

x

stosowaü przepisy sanitarne podczas wykonywania dziaáaĔ opiekuĔczych oraz czynnoĞci
higienicznych i pielĊgnacyjnych u osób chorych, niepeánosprawnych i niesamodzielnych np.:
przepisy dotyczące postĊpowania ze zuĪytymi workami stomijnymi, zabrudzoną bielizną
osobistą, materiaáem zakaĨnym.

Przykáadowe zadanie 22.
Przedstawiony piktogram informuje o wystąpieniu niebezpieczeĔstwa
w postaci
A.
B.
C.
D.
3.2.

dziaáania bardzo silnego pola magnetycznego.
wystĊpowania substancji radioaktywnych.
poraĪenia prądem elektrycznym.
skaĪenia materiaáem zakaĨnym.
stosowaü zasady aseptyki i antyseptyki
pielĊgnacyjnych i dziaáaniach opiekuĔczych,

w

podejmowanych

czynnoĞciach

czyli:
x

stosowaü zasady aseptyki i antyseptyki w podejmowanych dziaáaniach pielĊgnacyjno –
opiekuĔczych, np.: podczas pielĊgnowania pacjenta z opatrzonymi ranami, wymiany worków
na mocz, higienicznego mycia rąk.

Przykáadowe zadanie 23.
Po jakim zabiegu higienicznym lub pielĊgnacyjnym naleĪy bezwzglĊdnie wykonaü higieniczne
mycie rąk?
A.
B.
C.
D.

Po przemieszczeniu pacjenta w áóĪku za pomocą maty Ğlizgowej.
Po wykonaniu czynnoĞci gospodarczych w domu pacjenta.
Po zmianie zabrudzonej bielizny poĞcielowej pacjenta.
Po wykonaniu pacjentowi kompresu ocháadzającego.
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3.3.

przewidywaü zagroĪenia wystĊpujące podczas wykonywania dziaáaĔ opiekuĔczych oraz
czynnoĞci higienicznych i pielĊgnacyjnych u osoby chorej, niepeánosprawnej
i niesamodzielnej,

czyli:
x

przewidywaü zagroĪenia dla pacjenta, wystĊpujących podczas wykonywania czynnoĞci
pielĊgnacyjnych, np.: związane z karmieniem pacjenta z zaburzonym odruchem poáykania,
przemieszczaniem pacjenta poza áóĪko,

x

przewidywaü zagroĪenia dla opiekuna medycznego wystĊpujących podczas wykonywania
czynnoĞci higienicznych i pielĊgnacyjnych, np.: niebezpieczeĔstwa wynikające z kontaktu
z wydalinami i wydzielinami pacjenta, zagroĪenia związane z agresywnym zachowaniem
pacjentów, niebezpieczeĔstwo pojawienia siĊ zespoáu wypalenia zawodowego.

Przykáadowe zadanie 24.
JeĞli podczas przemieszczania unieruchomionego pacjenta w áóĪku opiekun nie przestrzega
obowiązujących zasad postĊpowania, to pacjentowi grozi
A.
B.
C.
D.

uraz ukáadu kostno stawowego.
niewydolnoĞü oddechowa.
spadek ciĞnienia krwi.
przykurcz koĔczyn.

3.4.
stosowaü procedury postĊpowania z odpadami medycznymi,
czyli:
x

stosowaü procedury postĊpowania z odpadami medycznymi zaleĪnie od ich rodzaju, np.:
z odpadami specjalnymi, odpadami zakaĨnymi, igáami.

Przykáadowe zadanie 25.
Na podstawie przytoczonych przepisów okreĞl, które z wymienionych odpadów medycznych naleĪy
umieszczaü w sztywnych, mechanicznie odpornych na przeciĊcie oraz odpornych na dziaáanie
wilgoci pojemnikach jednorazowego uĪytku.

1.
2.
3.
4.
1.
2.

Fragment ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA z dnia 23 sierpnia 2007 r.
w sprawie szczegóáowego sposobu postĊpowania z odpadami medycznymi.
§ 4.
.............
.............
Odpady medyczne o ostrych koĔcach i krawĊdziach zbiera siĊ w sztywnych, odpornych na
dziaáanie wilgoci, mechanicznie odpornych na przekáucie bądĨ przeciĊcie pojemnikach
jednorazowego uĪycia. Pojemniki te umieszcza siĊ w miejscach powstawania odpadów.
...............
§5
.........
Odpady zakaĨne inne niĪ wymienione w § 4 ust. 3 gromadzi siĊ w workach koloru
czerwonego.
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3. Odpady specjalne gromadzi siĊ w workach koloru Īóátego.
4. Pozostaáe odpady medyczne inne niĪ wymienione w § 4 ust. 3 gromadzi siĊ w workach koloru
niebieskiego.
5. (.....)
A.
B.
C.
D.

Zabrudzone pampersy.
UĪywane zgáĊbniki Īoáądkowe.
ZuĪyte rĊczniki papierowe.
Igáy po wykonaniu iniekcji.

3.5.
organizowaü stanowiska pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii,
czyli:
x

organizowaü stanowisko pracy w taki sposób, aby zgromadzony sprzĊt i materiaáy nie
utrudniaáy przemieszczania siĊ pracownika oraz zapewniaáy bezpieczny dostĊp do pacjenta,

x

dobieraü takie elementy wyposaĪenia stanowiska pracy, które umoĪliwiają, np.: przyjĊcie
wygodnej pozycji i swobodĊ wykonywania czynnoĞci manualnych, wyeliminowanie lub
ograniczenie czynników nadmiernie obciąĪających ukáad miĊĞniowo-szkieletowy, wzrok,
sáuch.

Przykáadowe zadanie 26.
OkreĞl na podstawie danych w tabeli, jakie powinno byü natĊĪenie oĞwietlenia w pomieszczeniu,
w którym opiekun medyczny ma dezynfekowaü sprzĊt po wykonaniu toalety pacjenta.
A. 200 lx
B. 300 lx
C. 500 lx
D. 1000 lx

3.6.

Wymagania oĞwietleniowe w pomieszczeniach opieki zdrowotnej
(na podstawie EN 12464-1:2002)
NatĊĪenie oĞwietlenia
Rodzaj wnĊtrza, zadania lub czynnoĞci
lx
Pokoje opieki medycznej
500
àazienki i toalety dla pacjentów
200
Pokoje dezynfekcji
300
Badania i zabiegi
1000
Skáady i magazyny
100

stosowaü zasady udzielania pierwszej pomocy osobie chorej, niepeánosprawnej
i niesamodzielnej w stanach nagáego zagroĪenia zdrowia i Īycia,

czyli:
x

stosowaü zasady udzielania pierwszej pomocy w stanach nagáego zagroĪenia zdrowia i Īycia,
np.: w zawale miĊĞnia sercowego, zapaĞci, zadáawieniu,

x

stosowaü zasady udzielania pierwszej pomocy w stanach nagáego zagroĪenia zdrowia i Īycia,
np.: pomoc w wykonywaniu resuscytacji krąĪeniowo-oddechowej, uáoĪenia pacjenta
w pozycji bezpiecznej, wykonanie manewru Heimlicha.
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Przykáadowe zadanie 27.
Pacjent spoĪywaá posiáek w pozycji siedzącej i zacháysnąá siĊ napojem. Krztusi siĊ, nie moĪe wziąü
gáĊbszego oddechu. Co w pierwszej kolejnoĞci powinien zrobiü opiekun medyczny udzielając mu
pierwszej pomocy?
A.
B.
C.
D.

Uderzyü pacjenta piĊciokrotnie miĊdzy áopatki i ucisnąü nadbrzusze.
UáoĪyü pacjenta w pozycji bocznej ustalonej i kontrolowaü oddech.
UáoĪyü pacjenta w pozycji przeciwwstrząsowej.
Wykonaü u pacjenta sztuczne oddychanie.

3. Wymagania egzaminacyjne z przykáadami zadaĔ do czĊĞci II
Absolwent powinien umieü:
1. Czytaü ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie opisów, instrukcji, tabel,
wykresów, a w szczególnoĞci:
1.1.

rozróĪniaü podstawowe pojĊcia i terminy z obszaru funkcjonowania gospodarki oraz
prawa pracy, prawa podatkowego i przepisów regulujących podejmowanie
i wykonywanie dziaáalnoĞci gospodarczej,

czyli:
x

rozróĪniaü pojĊcia z obszaru funkcjonowania gospodarki, np.: rynek, popyt, podaĪ,
bezrobocie, inflacja,

x

rozróĪniaü pojĊcia z zakresu prawa pracy, np.: umowa o pracĊ, urlop, wynagrodzenie
za pracĊ,

x

rozróĪniaü pojĊcia z zakresu prawa podatkowego, np.: podatek dochodowy, podatek VAT,
akcyza, PIT,

x

rozróĪniaü pojĊcia z obszaru podejmowania i prowadzenia dziaáalnoĞci gospodarczej, np.:
REGON, numer identyfikacji podatkowej-NIP, rachunek bankowy.

Przykáadowe zadanie 1.
Poprzez okreĞlenie páacy brutto naleĪy rozumieü kwotĊ wynagrodzenia pracownika
A.
B.
C.
D.
1.2.

bez podatku dochodowego.
okreĞloną w umowie o pracĊ.
obliczoną do wypáaty.
pomniejszoną o skáadki ZUS.
rozróĪniaü dokumenty związane z zatrudnieniem
i wykonywaniem dziaáalnoĞci gospodarczej,

oraz

podejmowaniem

czyli:
x

rozróĪniaü dokumenty związane z zatrudnieniem, np.: umowa o pracĊ, Kodeks pracy,
deklaracja ZUS,
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x

rozróĪniaü dokumenty związane z dziaáalnoĞcią gospodarczą, np.: polecenie przelewu,
faktura, deklaracja podatkowa.

Przykáadowe zadanie 2.
Jak nazywa siĊ przedstawiony na
rysunku dokument regulujący
rozliczenie bezgotówkowe?
A.
B.
C.
D.

1.3.

Czek potwierdzony.
Polecenie przelewu.
Faktura VAT.
Weksel prosty.

identyfikowaü i analizowaü informacje dotyczące wymagaĔ i uprawnieĔ pracownika,
pracodawcy, bezrobotnego i klienta,

czyli:
x

identyfikowaü i analizowaü obowiązki i uprawnienia pracownika okreĞlone w Kodeksie
pracy, umowie o pracĊ, np.: prawo do urlopu, czas pracy, wynagrodzenie za pracĊ,

x

identyfikowaü i analizowaü obowiązki i uprawnienia pracodawcy okreĞlone w Kodeksie
pracy, umowie o pracĊ, wzglĊdem ZUS, urzĊdu skarbowego, np.: terminowe wypáacanie
wynagrodzeĔ, odprowadzanie skáadek ubezpieczenia zdrowotnego i emerytalnego,
zapewnienie bezpiecznych warunków pracy,

x

identyfikowaü i analizowaü obowiązki i uprawnienia bezrobotnego na podstawie Ustawy
o zatrudnieniu i przeciwdziaáaniu bezrobociu, np.: rejestracja w biurze pracy, zasady
pobierania zasiáku, oferty pracy dla bezrobotnych, w tym bezrobotnych absolwentów,

x

identyfikowaü i analizowaü obowiązki i uprawnienia klienta podane w umowach kupnasprzedaĪy, z tytuáu gwarancji, reklamacji przy zakupach towarów i usáug.

Przykáadowe zadanie 3.
Na podstawie której z wymienionych poniĪej umów, przysáuguje pracownikowi prawo do urlopu
wypoczynkowego?
A.
B.
C.
D.

Umowy – zlecenia.
Umowy o dzieáo.
Umowy o pracĊ.
Umowy agencyjnej.
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2. Przetwarzaü dane liczbowe i operacyjne, a w szczególnoĞci:
2.1.

analizowaü informacje związane z podnoszeniem kwalifikacji, poszukiwaniem pracy
i zatrudnieniem oraz podejmowaniem i wykonywaniem dziaáalnoĞci gospodarczej,

czyli:
x

analizowaü oferty urzĊdów pracy, placówek doskonalących w zawodzie oraz oferty kursów
zawodowych, dla podnoszenia kwalifikacji zawodowych i dostosowania ich do potrzeb rynku
pracy,

x

analizowaü oferty zakáadów pracy, urzĊdów pracy, biur poĞrednictwa dotyczące
poszukiwania pracownika i zatrudnienia, przedstawione w formie ogáoszeĔ prasowych,
internetowych, tablic ogáoszeĔ,

x

analizowaü informacje związane z podejmowaniem i wykonywaniem dziaáalnoĞci
gospodarczej zawarte, np.: w Kodeksie spóáek handlowych, danych z urzĊdu pracy na temat
lokalnego rynku pracy, zapotrzebowania na usáugi i towary.

Przykáadowe zadanie 4.
W lokalnej prasie ukazaáo siĊ ogáoszenie nastĊpującej treĞci:

Wymagania stawiane przez firmĊ speánia osoba, która ukoĔczyáa
A.
B.
C.
D.

technikum budowlane, pracuje w magazynie i ma prawo jazdy kat.B.
technikum elektryczne, ma prawo jazdy kat B i zna jĊzyk niemiecki.
technikum chemiczne, korzysta z komputera i pracowaáa jako magazynier.
technikum mechaniczne, obsáuguje komputer i zna jĊzyk niemiecki.
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2.2.

sporządzaü dokumenty związane z poszukiwaniem pracy i zatrudnieniem oraz
podejmowaniem i wykonywaniem dziaáalnoĞci gospodarczej,

czyli:
x

sporządzaü dokumenty związane z poszukiwaniem pracy i zatrudnieniem, np.: list intencyjny,
list motywacyjny, curriculum vitae,

x

sporządziü dokumenty niezbĊdne przy uruchamianiu indywidualnej dziaáalnoĞci
gospodarczej, np.: wniosek o zarejestrowanie firmy, zgáoszenie do urzĊdu statystycznego
o nadanie numeru REGON i urzĊdu skarbowego o przyznanie numeru identyfikacji
podatkowej-NIP,

x

sporządziü dokumenty związane z wykonywaniem dziaáalnoĞci gospodarczej, np.: zgáoszenie
do ZUS, polecenie przelewu, fakturĊ, ksiĊgĊ przychodów i rozchodów.

Przykáadowe zadanie 5.
Na jaką kwotĊ w zá hotel wystawi fakturĊ firmie za korzystanie z noclegu przez dwóch jej
pracowników podczas sáuĪbowego wyjazdu?

A.
B.
C.
D.

108 zá
116 zá
208 zá
216 zá

2.3. rozróĪniaü skutki wynikające z nawiązania i rozwiązania stosunku pracy,
czyli:
x

rozróĪniaü skutki zawarcia umowy o pracĊ, umowy zlecenia, umowy o dzieáo, np.: opáaty
skáadek na ubezpieczenie spoáeczne i zdrowotne, prawo do urlopu, wysokoĞü podatku,

x

rozróĪniaü skutki rozwiązania umowy o pracĊ z zachowaniem okresu wypowiedzenia, bez
wypowiedzenia, niezgodne z prawem, np.: przywrócenie do pracy,

x

rozróĪniaü skutki zawarcia i rozwiązania umowy o pracĊ dla pracodawcy, np.: wystawienie
Ğwiadectwa pracy, odprowadzanie skáadek pracowniczych, páacenie podatków, ustalenie
wymiaru urlopów, wypáacanie zaliczek.
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Przykáadowe zadanie 6.
Jaka kwota wynagrodzenia brutto w zá zostaáa naliczona pracownikowi za miesiąc pracy,
zatrudnionemu w HURTOWNI „AS” S.A. na podstawie umowy o pracĊ?
A. 2 400 zá
B. 1 600 zá
C. 1 200 zá
D. 240 zá

4. Odpowiedzi do przykáadowych zadaĔ
CzĊĞü I
Zadanie 1
Zadanie 2
Zadanie 3
Zadanie 4
Zadanie 5
Zadanie 6
Zadanie 7
Zadanie 8
Zadanie 9

A
A
B
D
A
D
C
B
D

Zadanie 10
Zadanie 11
Zadanie 12
Zadanie 13
Zadanie 14
Zadanie 15
Zadanie 16
Zadanie 17
Zadanie 18

C
C
D
B
A
A
D
B
D

Zadanie 19
Zadanie 20
Zadanie 21
Zadanie 22
Zadanie 23
Zadanie 24
Zadanie 25
Zadanie 26
Zadanie 27

B
A
A
D
C
A
D
B
A

CzĊĞü II
Zadanie 1 B

Zadanie 2 B

Zadanie 3 C

Zadanie 4 D
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III.

ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU
1. Organizacja i przebieg

Etap praktyczny egzaminu moĪe byü zorganizowany w szkole lub innej placówce wskazanej
przez okrĊgową komisjĊ egzaminacyjną.
W dniu egzaminu powinieneĞ zgáosiü siĊ w szkole/placówce na 30 minut przed godziną jego
rozpoczĊcia. PowinieneĞ posiadaü dokument Twoją toĪsamoĞü.
Przed wejĞciem do sali egzaminacyjnej bĊdziesz poproszony o potwierdzenie gotowoĞci
przystąpienia do etapu praktycznego egzaminu.
Sáuchaj uwaĪnie informacji przewodniczącego zespoáu egzaminacyjnego etap praktyczny,
który bĊdzie omawiaá regulamin przebiegu etapu praktycznego egzaminu.
Po potwierdzeniu gotowoĞci przystąpienia do etapu praktycznego wylosujesz arkusz
egzaminacyjny z zadaniem egzaminacyjnym.
Arkusz egzaminacyjny zawiera:
x

nazwĊ i symbol cyfrowy zawodu, w którym odbywa siĊ etap pisemny egzaminu,

x

zadanie egzaminacyjne z dokumentacją do jego wykonania,

x

„InformacjĊ dla zdającego” (zawierającą informacje o liczbie stron arkusza egzaminacyjnego
oraz wskazania dotyczące wykonywania zadania),

x

formularz pt. „PLAN DZIAàANIA” (miejsce na obliczenia, rysunki lub szkice).

Przeczytaj uwaĪnie „InformacjĊ dla zdającego” znajdującą siĊ na stronie tytuáowej w arkuszu
egzaminacyjnym i sprawdĨ, czy arkusz jest kompletny i czy nie ma w nim usterek.
Wykonaj polecenia zawarte w „Informacji dla zdającego”. NastĊpnie zapoznaj siĊ z treĞcią
zadania egzaminacyjnego, dokumentacją do jego wykonania, stanowiskiem egzaminacyjnym oraz
instrukcjami obsáugi maszyn i urządzeĔ znajdujących siĊ na stanowisku. Czas na te czynnoĞci
wynosi 20 minut i nie jest wliczany do czasu etapu praktycznego. Dobrze wykorzystaj ten czas!
Etap praktyczny egzaminu trwa 180 minut (3 godziny zegarowe). W ciągu tego czasu
musisz wykonaü zadanie egzaminacyjne, które obejmuje:
x

zaplanowanie przez Ciebie dziaáaĔ związanych z wykonaniem zadania i zapisanie ich w
formularzu „PLAN DZIAàANIA” – na tĊ czĊĞü zadania przeznacz ok. 20 minut,

x

zorganizowanie stanowiska pracy odpowiednio do dziaáaĔ, jakie bĊdziesz wykonywaá – na tĊ
czĊĞü zadania przeznacz ok. 20 minut,

x

wykonanie dziaáaĔ, w tym operacji technologicznych pozwalających na uzyskanie
zamierzonego efektu zgodnie z warunkami okreĞlonymi w zadaniu – na tĊ czĊĞü zadania
przeznacz minimum 2 godziny zegarowe, pamiĊtaj o uporządkowaniu stanowiska po
zakoĔczeniu pracy,
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x

zaprezentowanie efektu wykonanego zadania z uwzglĊdnieniem uzasadnienia sposobu
wykonania oraz oceny jakoĞci – na tĊ czĊĞü zadania bĊdziesz miaá ok.10 minut.

PostĊpuj zgodnie z „Instrukcją do wykonania zadania”
PamiĊtaj! Zadanie musisz wykonaü samodzielnie i w przewidzianym czasie!
PowinieneĞ wykonywaü czynnoĞci z zachowaniem przepisów bezpieczeĔstwa i higieny pracy
oraz ochrony przeciwpoĪarowej, a takĪe:
x

zwracaj uwagĊ na áad i porządek na stanowisku pracy,

x

uporządkuj stanowisko po wykonaniu zadania,

x

zgáoĞ przewodniczącemu zespoáu egzaminacyjnego gotowoĞü do zaprezentowania efektu
wykonanego zadania.

Podczas wykonywania zadania egzaminacyjnego przewodniczący i czáonkowie zespoáu
egzaminacyjnego bĊdą oceniaü na bieĪąco Twoją pracĊ, nie bĊdą mogli udzielaü Ci Īadnych
wyjaĞnieĔ.
Przewodniczący moĪe przerwaü egzamin, jeĪeli Twoje dziaáania zagraĪają bezpieczeĔstwu
Twojemu lub obecnych w sali egzaminacyjnej osób.
JeĞli wczeĞniej
podniesienie rĊki.

zakoĔczyáeĞ

wykonywanie
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2. Wymagania egzaminacyjne i ogólne kryteria oceniania
Etap praktyczny egzaminu obejmuje wykonanie okreĞlonego zadania egzaminacyjnego
wynikającego z tematu — wykonanie okreĞlonych czynnoĞci higienicznych lub pielĊgnacyjnych
u osoby chorej, niepeánosprawnej i niesamodzielnej.
Absolwent powinien umieü:
1. Planowaü czynnoĞci związane z wykonaniem zadania:
1.1.
okreĞlaü problemy higieniczne i opiekuĔcze na podstawie dokumentacji medycznej,
w tym karty indywidualnej pielĊgnacji osoby chorej, niepeánosprawnej
i niesamodzielnej,
1.2.
sporządziü plan dziaáaĔ obejmujących wykonanie czynnoĞci higienicznych oraz
pielĊgnacyjnych u osoby chorej, niepeánosprawnej i niesamodzielnej,
1.3.
sporządziü wykaz materiaáów, Ğrodków, przyborów i sprzĊtu medycznego, niezbĊdnych
do wykonania czynnoĞci higienicznych i pielĊgnacyjnych,
czyli:
x

zapoznaü siĊ ze stanem zdrowia osoby chorej, niepeánosprawnej i niesamodzielnej analizując
dokumentacjĊ medyczną,

x

sporządziü w formularzu PLAN DZIAàANIA wykaz problemów
i pielĊgnacyjnych osoby chorej, niepeánosprawnej i niesamodzielne,

x

zapisaü w formularzu PLAN DZIAàANIA kolejne czynnoĞci niezbĊdne do wykonania
okreĞlonych prac higienicznych i pielĊgnacyjnych z zakresu opieki nad osobą chorą,
niepeánosprawną lub niesamodzielną,

x

sporządziü w formularzu PLAN DZIAàANIA wykaz materiaáów i Ğrodków niezbĊdnych do
wykonania czynnoĞci higienicznych i pielĊgnacyjnych,

x

sporządziü w formularzu PLAN DZIAàANIA wykaz przyborów i sprzĊtu niezbĊdnego do
wykonania czynnoĞci higienicznych i pielĊgnacyjnych.

higienicznych

Egzaminatorzy bĊdą oceniaü:
x

sporządzenie wykazu problemów higienicznych i pielĊgnacyjnych,

x

zapisanie kolejnych czynnoĞci
higienicznych i pielĊgnacyjnych,

x

sporządzenie wykazu materiaáów i Ğrodków niezbĊdnych do realizacji zadania,

x

sporządzenie wykazu przyborów i sprzĊtu niezbĊdnych do realizacji zadania.

niezbĊdnych

do

wykonania

okreĞlonych

zabiegów

2. Organizowaü stanowisko pracy:
2.1. zgromadziü i rozmieĞciü na stanowisku pracy materiaáy, Ğrodki, przybory, urządzenia
i sprzĊt niezbĊdny do wykonania czynnoĞci higienicznych i pielĊgnacyjnych, zgodnie
z przepisami i zasadami bezpieczeĔstwa i higieny pracy,
2.2. oceniü stan techniczny sprzĊtu medycznego, przedmiotów ortopedycznych i sprzĊtu
rehabilitacyjnego,
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2.3. dobraü odzieĪ ochronną i Ğrodki ochrony indywidualnej,
czyli:
x

zgromadziü na stanowisku pracy materiaáy, Ğrodki, przybory, urządzenia, i sprzĊt niezbĊdny
do wykonania zadania,

x

rozmieĞciü na stanowisku pracy materiaáy, Ğrodki, przybory, urządzenia, i sprzĊt zgodnie
z przepisami bezpieczeĔstwa i higieny pracy,

x

sprawdziü stan techniczny urządzeĔ i sprzĊtu,

x

dobraü odzieĪ ochronną i Ğrodki ochrony osobistej odpowiednie do wykonywanego zadania.

Egzaminatorzy bĊdą oceniaü:
x

zgromadzenie na stanowisku pracy materiaáów i Ğrodków,

x

zgromadzenie na stanowisku pracy przyborów, narzĊdzi i sprzĊtu,

x

rozmieszczenie na stanowisku pracy materiaáów, Ğrodków, przyborów, narzĊdzi i sprzĊtu,

x

dobór odzieĪy ochronnej i Ğrodków ochrony osobistej,

x

sprawdzenie przed rozpoczĊciem pracy stanu technicznego narzĊdzi i sprzĊtu pod wzglĊdem
sprawnoĞci i bezpieczeĔstwa uĪytkownika.

3. Wykonaü zadanie egzaminacyjne z zachowaniem przepisów bezpieczeĔstwa i higieny pracy,
ochrony przeciwpoĪarowej oraz ochrony Ğrodowiska i wykazaü siĊ umiejĊtnoĞciami
objĊtymi tematem:
3.1.

Wykonanie okreĞlonych czynnoĞci higienicznych lub pielĊgnacyjnych u osoby chorej,
niepeánosprawnej i niesamodzielnej:
3.1.1.
przygotowaü osobĊ chorą, niepeánosprawną i niesamodzielną do
wykonywania czynnoĞci higienicznych i pielĊgnacyjnych,
3.1.2.
wykonaü czynnoĞci higieniczne,
3.1.3.
wykonaü czynnoĞci związane z utrzymaniem czystoĞci i estetyki áóĪka,
3.1.4.
pomóc osobie chorej, niepeánosprawnej i niesamodzielnej w zaspokajaniu
potrzeby odĪywiania,
3.1.5.
pomóc osobie chorej, niepeánosprawnej i niesamodzielnej w zaspokajaniu
potrzeby wydalania,
3.1.6.
pomóc osobie chorej, niepeánosprawnej i niesamodzielnej w uĪytkowaniu
przedmiotów ortopedycznych i sprzĊtu rehabilitacyjnego,
3.1.7.
zapewniü bezpieczeĔstwo osobie chorej, niepeánosprawnej i niesamodzielnej
podczas wykonywania czynnoĞci higienicznych i pielĊgnacyjnych,
3.1.8.
posáuĪyü siĊ urządzeniami, narzĊdziami i przyborami, zgodnie z ich
przeznaczeniem,
podczas
wykonywania
czynnoĞci
higienicznych
i pielĊgnacyjnych,
3.1.9.
wykonaü dezynfekcjĊ i mycie narzĊdzi oraz przyborów uĪywanych do
wykonywania czynnoĞci higienicznych i pielĊgnacyjnych,
3.1.10.
udokumentowaü wykonane czynnoĞci higieniczne i pielĊgnacyjne,
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3.1.11.
3.1.12.

utrzymaü porządek na stanowisku pracy,
posegregowaü odpady medyczne,

czyli:
x

zapoznaü siĊ z zaleceniami zamieszczonymi w dokumentacji medycznej osoby chorej,
niepeánosprawnej lub niesamodzielnej,

x

przygotowaü osobĊ chorą, niepeánosprawną i niesamodzielną do wykonywania czynnoĞci
higienicznych i pielĊgnacyjnych,

x

wyjaĞniü osobie chorej, niepeánosprawnej lub niesamodzielnej jakie czynnoĞci bĊdzie miaáa
wykonywane,

x

wykonywaü czynnoĞci zgodnie z algorytmem postĊpowania i procedurami,

x

utrzymywaü kontakt sáowny z osobą chorą, niepeánosprawną lub niesamodzielną podczas
wykonywania czynnoĞci higienicznych i pielĊgnacyjnych,

x

zapewniü bezpieczeĔstwo i wygodĊ osobie chorej, niepeánosprawnej lub niesamodzielnej
podczas wykonywania czynnoĞci higienicznych i pielĊgnacyjnych,

x

utrzymywaü porządek przy áóĪku chorego podczas wykonywania zadania,

x

prawidáowo posáugiwaü siĊ urządzeniami, narzĊdziami i przyborami podczas wykonywania
czynnoĞci higienicznych i pielĊgnacyjnych,

x

stosowaü wáaĞciwe Ğrodki do wykonywania czynnoĞci higienicznych i pielĊgnacyjnych,

x

stosowaü obowiązujące
przeciwpoĪarowej,

x

wykonaü dezynfekcjĊ, mycie przyborów oraz sprzĊtu uĪywanego do wykonywania zadania,

x

uporządkowaü stanowisko pracy po wykonaniu zadania,

x

segregowaü odpady medyczne,

x

udokumentowaü wykonanie zabiegów.

przepisy

bezpieczeĔstwa

i

higieny

pracy

oraz

ochrony

Egzaminatorzy bĊdą oceniaü:
x

przygotowanie chorej do zabiegów,

x

przygotowanie sali do zabiegów,

x

wykonywanie czynnoĞci higienicznych i pielĊgnacyjnych zgodnie z algorytmem
postĊpowania, zasadami oraz treĞcią zadania, z zachowaniem przepisów bezpieczeĔstwa
i higieny pracy oraz ochrony przeciwpoĪarowej,

x

poprawnoĞü posáugiwania siĊ narzĊdziami i przyborami podczas wykonania zadania
egzaminacyjnego,

x

utrzymywanie kontaktu sáownego podczas wykonywania zadania,

x

zapewnienie bezpieczeĔstwa i wygody osoby chorej, niepeánosprawnej lub niesamodzielnej
podczas wykonywania czynnoĞci higienicznych i pielĊgnacyjnych,

x

utrzymanie porządku na stanowisku pracy podczas wykonywania zadania,

x

wykonanie dezynfekcji, mycia przyborów i sprzĊtu,

x

segregowanie odpadów medycznych,
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x

udokumentowanie wykonania czynnoĞci higienicznych i pielĊgnacyjnych.

4. Prezentowaü efekt wykonanego zadania:
4.1.
uzasadniü sposób wykonania zadania,
4.2.
oceniü jakoĞü wykonanego zadania,
czyli:
x

uzasadniü wybór techniki do wykonania zadania, w tym kolejnoĞü wykonywanych czynnoĞci,

x

porównaü przebieg wykonywanego zadania z planem pracy, wskazaü ewentualne
rozbieĪnoĞci,

x

oceniü jakoĞü wykonanych zabiegów.

Egzaminatorzy bĊdą oceniaü:
x

uzasadnienie wybranej techniki wykonania zadania, w tym kolejnoĞci wykonywanych
czynnoĞci,

x

poprawnoĞü wykonania czynnoĞci, zgodnie z obowiązującymi zasadami.

3. Przykáad zadania do tematu:
Wykonanie okreĞlonych czynnoĞci higienicznych lub pielĊgnacyjnych u osoby chorej,
niepeánosprawnej i niesamodzielnej.
W oddziale kardiologicznym szpitala miejskiego przebywa chora w wieku 65 lat, w czwartej dobie
po zawale miĊĞnia sercowego. Chora jest osobą leĪącą. MoĪna z nią nawiązaü kontakt sáowny. Ze
wzglĊdu na stan zdrowia i ogólne osáabienie nie moĪe samodzielnie wykonywaü czynnoĞci
higienicznych. Wymaga pomocy przy podnoszeniu i obracaniu na bok. Wykonaj mycie caáego ciaáa
chorej w áóĪku. Podczas realizacji zadania przestrzegaj zasad wykonywania czynnoĞci
higienicznych, wskazówek zawartych w instrukcji oraz przepisów bezpieczeĔstwa i higieny pracy.
Czas przeznaczony na wykonanie zadania egzaminacyjnego wynosi 180 minut.
Uwaga:
CzynnoĞci higieniczne bĊdą wykonywane na fantomie.
Instrukcja do wykonania zadania
Aby bezpiecznie i poprawnie wykonaü zadanie:
1. Przeanalizuj dokáadnie treĞü zadania i zaáączoną dokumentacjĊ medyczną.
2. Zapisz w formularzu PLAN DZIAàANIA wykazy:
– problemów higienicznych i opiekuĔczych chorej,
– czynnoĞci wykonywane podczas mycia chorej w áóĪku,
– materiaáów i Ğrodków potrzebnych do mycia chorej w áóĪku,
– przyborów i sprzĊtu potrzebnego do mycia chorej w áóĪku.
3. Zorganizuj stanowisko pracy. SprawdĨ jakie przybory i Ğrodki posiada chora oraz pobierz
brakujące przybory, sprzĊt i Ğrodki.
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4. SprawdĨ poprzez oglĊdziny stan techniczny sprzĊtu.
5. Przybory, sprzĊt i Ğrodki zgromadĨ przy áóĪku chorej i rozmieĞü tak, by nie przeszkadzaáy
podczas wykonywania czynnoĞci higienicznych.
6. Pobierz Ğrodki ochrony indywidualnej niezbĊdne przy wykonywaniu mycia chorej w áóĪku.
7. NawiąĪ kontakt sáowny z osobą chorą, zapytaj o zgodĊ na wykonywanie czynnoĞci i wyjaĞnij
jakie czynnoĞci bĊdziesz wykonywaá.
8. Wykonaj szybko i sprawnie mycie chorej zgodnie z algorytmem postĊpowania
i obowiązującymi procedurami.
9. Utrzymuj kontakt sáowny z osobą chorą podczas wykonywania mycia.
10. Zapewnij bezpieczeĔstwo i wygodĊ osobie chorej podczas wykonywania zabiegu.
11. Po zakoĔczeniu zadania uporządkuj stanowisko pracy, zdezynfekuj i umyj przybory oraz
sprzĊt uĪywany do zabiegu.
12. Dokonaj segregacji odpadów medycznych.
13. Udokumentuj wykonanie zadania przez záoĪenie podpisu w KARCIE OBSERWACJI
I INDYWIDUALNEJ PIELĉGNACJI CHOREGO (Zaáącznik 1.).
14. ZgáoĞ egzaminatorowi przez podniesienie rĊki gotowoĞü do prezentacji i wykonania zadania.
15. Podczas prezentacji wymieĔ i omów etapy wykonywanego zadania, uzasadnij kolejnoĞü
wykonywanych czynnoĞci posáugując siĊ terminologiĊ zawodową.
16. OceĔ jakoĞü wykonywanych przez siebie czynnoĞci podczas wykonywania zabiegu.
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Zaáącznik 1.
Oddziaá. . Kardiologiczny...

KARTA OBSERWACJI I INDYWIDUALNEJ PIELĉGNACJI CHOREGO
Nazwisko i imiĊ.. Ewa . ..Nowak... PESEL ................ 33041206506 ......... Nr historii choroby. 1780
DATA....30.01.2008r
Zabiegi pielĊgnacyjne

Godzina

DATA.......................................
Podpis

Zabiegi pielĊgnacyjne

Godzina

Podpis

Mycie caáego ciaáa
Oklepywanie/Nacieranie
Karmienie
Zmiana pozycji
Gimnastyka oddechowa
Podanie basenu
Obiad - karmienie
Sáanie áóĪka
Gimnastyka oddechowa

REJESTRACJA ODLEĩYN
KLASYFIKACJA ODLEĩYN
Stadium 0 - brak odleĪyn - zdrowa skóra.
Stadium I - zaczerwienienie lub zbledniĊcie skóry.
Stadium II - odleĪyna nie przekraczająca gruboĞci koĞci.

Stadium III - odleĪyna drąĪąca w gáąb tkanki podskórnej.
Stadium IV - odleĪyna gáĊboko drąĪąca do miĊĞni, powiĊzi i stawów,
niebezpieczeĔstwo posocznicy.
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PLAN DZIAàANIA
1. Wykaz problemów higienicznych i opiekuĔczych chorej:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
2. Wykaz zaplanowanych czynnoĞci niezbĊdnych do wykonania mycia chorej w áóĪku:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
3. Wykaz materiaáów i Ğrodków potrzebnych do wykonania mycia chorej w áóĪku:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
4. Wykaz przyborów i sprzĊtu potrzebnych do wykonania mycia chorej w áóĪku:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
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Kryteria poprawnego wykonania zadania:
Zaplanowanie zadania jest poprawne, jeĞli:
x

zapiszesz w PLANIE DZIAàANIA wykazy problemów higienicznych i opiekuĔczych chorej:
chora nie wstaje, jest osáabiona, wymaga pomocy przy podnoszeniu, wymaga pomocy przy
zmianie pozycji.

x

zapiszesz w PLANIE DZIAàANIA wykaz zaplanowanych czynnoĞci: obluĨnienie wierzchniego
przykrycia, mycie zĊbów, zdjĊcie koszuli, mycie twarzy, uszu i szyi, mycie koĔczyn górnych,
mycie klatki piersiowej i brzucha, mycie pleców i poĞladków, nacieranie pleców i poĞladków,
zaáoĪenie koszuli, mycie koĔczyn dolnych, podmycie, uczesanie.

x

zapiszesz w PLANE DZIAàANIA wykaz materiaáów i Ğrodków: pasta do zĊbów, mydáo,
spirytus 70%, Ğrodek do dezynfekcji sprzĊtu.

x

zapiszesz w PLANIE DZIAàANIA wykaz przyborów i sprzĊtu: szczoteczka do zĊbów,
szczoteczka do paznokci, kubek, grzebieĔ, miska do mycia, dzbanek, basen, noĪyczki do
paznokci, miska nerkowata, dwie gąbki lub myjki, rĊczniki - gruby i cienki, koszula nocna,
parawan, taca, krzesáo, stolik przyáóĪkowy.

Zorganizowanie stanowiska pracy jest poprawne, jeĞli:
x

pobierzesz i rozmieĞcisz zachowując porządek materiaáy i Ğrodki: pastĊ do zĊbów, mydáo,
spirytus 70%, Ğrodek do dezynfekcji sprzĊtu,

x

pobierzesz i rozmieĞcisz zachowując porządek przybory i sprzĊt: szczoteczka do zĊbów,
szczoteczka do paznokci, kubek, grzebieĔ, miska do mycia, dzbanek, basen, noĪyczki do
paznokci, miska nerkowata, dwie gąbki lub myjki, rĊczniki - gruby i cienki, koszula nocna,
parawan, taca, krzesáo, szafka przyáóĪkowa,

x

sprawdzisz stan przyborów i sprzĊtu niezbĊdnych do wykonania zadania,

x

dobierzesz Ğrodki ochrony indywidualnej np. rĊkawiczki lateksowe.

Wykonanie zadania jest poprawne, jeĞli zachowujesz przepisy bezpieczeĔstwa i higieny pracy,
ochrony przeciwpoĪarowej i przepisy sanitarno-epidemiologiczne:
x

zapoznasz siĊ z zapisami w karcie gorączkowej
I INDYWIDUALNEJ PIELĉGNACJI CHOREGO,

x

poinformujesz chorą jakie czynnoĞci bĊdzie miaáa wykonywane,

x

przygotujesz salĊ chorej do wykonywania zabiegu: osáonisz áóĪko parawanem, umyjesz rĊce,
przygotujesz zestaw przyborów toaletowych, basen postawisz np. na taborecie nalejesz wodĊ
do miski, póĨniej do dzbanka, sprawdzisz temperaturĊ wody w misce i dzbanku,

x

wykonasz kolejne czynnoĞci zgodnie z algorytmem postĊpowania i procedurami: zaáoĪysz
rĊkawiczki, obluĨnisz koc, wykonasz toaletĊ jamy ustnej, zdjĊcie koszuli, mycie twarzy, uszu
i szyi, mycie koĔczyn górnych, mycie klatki piersiowej, mycie brzucha, mycie pleców
i poĞladków, oklepywanie pleców i smarowanie poĞladków, zaáoĪenie koszuli, mycie koĔczyn
dolnych, podmycie, uczesanie chorej,
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III.

ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU
1. Organizacja i przebieg

Etap praktyczny egzaminu moĪe byü zorganizowany w szkole lub innej placówce wskazanej
przez okrĊgową komisjĊ egzaminacyjną.
W dniu egzaminu powinieneĞ zgáosiü siĊ w szkole/placówce na 30 minut przed godziną jego
rozpoczĊcia. PowinieneĞ posiadaü dokument Twoją toĪsamoĞü.
Przed wejĞciem do sali egzaminacyjnej bĊdziesz poproszony o potwierdzenie gotowoĞci
przystąpienia do etapu praktycznego egzaminu.
Sáuchaj uwaĪnie informacji przewodniczącego zespoáu egzaminacyjnego etap praktyczny,
który bĊdzie omawiaá regulamin przebiegu etapu praktycznego egzaminu.
Po potwierdzeniu gotowoĞci przystąpienia do etapu praktycznego wylosujesz arkusz
egzaminacyjny z zadaniem egzaminacyjnym.
Arkusz egzaminacyjny zawiera:
x

nazwĊ i symbol cyfrowy zawodu, w którym odbywa siĊ etap pisemny egzaminu,

x

zadanie egzaminacyjne z dokumentacją do jego wykonania,

x

„InformacjĊ dla zdającego” (zawierającą informacje o liczbie stron arkusza egzaminacyjnego
oraz wskazania dotyczące wykonywania zadania),

x

formularz pt. „PLAN DZIAàANIA”(miejsce na obliczenia, rysunki lub szkice).

Przeczytaj uwaĪnie „InformacjĊ dla zdającego” znajdującą siĊ na stronie tytuáowej w arkuszu
egzaminacyjnym i sprawdĨ, czy arkusz jest kompletny i czy nie ma w nim usterek.
Wykonaj polecenia zawarte w „Informacji dla zdającego”. NastĊpnie zapoznaj siĊ z treĞcią
zadania egzaminacyjnego, dokumentacją do jego wykonania, stanowiskiem egzaminacyjnym oraz
instrukcjami obsáugi maszyn i urządzeĔ znajdujących siĊ na stanowisku. Czas na te czynnoĞci
wynosi 20 minut i nie jest wliczany do czasu etapu praktycznego. Dobrze wykorzystaj ten czas!
Etap praktyczny egzaminu trwa 180 minut (3 godziny zegarowe). W ciągu tego czasu
musisz wykonaü zadanie egzaminacyjne, które obejmuje:
x

zaplanowanie przez Ciebie dziaáaĔ związanych z wykonaniem zadania i zapisanie ich w
formularzu „PLAN DZIAàANIA” – na tĊ czĊĞü zadania przeznacz ok. 20 minut,

x

zorganizowanie stanowiska pracy odpowiednio do dziaáaĔ, jakie bĊdziesz wykonywaá – na tĊ
czĊĞü zadania przeznacz ok. 20 minut,

x

wykonanie dziaáaĔ, w tym operacji technologicznych pozwalających na uzyskanie
zamierzonego efektu zgodnie z warunkami okreĞlonymi w zadaniu – na tĊ czĊĞü zadania
przeznacz minimum 2 godziny zegarowe, pamiĊtaj o uporządkowaniu stanowiska po
zakoĔczeniu pracy,
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IV. ZAàĄCZNIKI
1. Standard wymagaĔ egzaminacyjnych dla zawodu
Zawód: opiekun medyczny
symbol cyfrowy: 513[02]

Etap pisemny egzaminu obejmuje:
CzĊĞü I – zakres wiadomoĞci i umiejĊtnoĞci wáaĞciwych dla kwalifikacji
w zawodzie
Absolwent powinien umieü:
1. Czytaü ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie opisów, instrukcji, rysunków,
szkiców, wykresów, dokumentacji technicznych i technologicznych, a w szczególnoĞci:
1.1.

stosowaü terminologiĊ z zakresu anatomii, fizjologii, patologii, higieny i promocji
zdrowia;
1.2.
posáugiwaü siĊ podstawową terminologią z zakresu psychologii, pedagogiki, socjologii,
pielĊgniarstwa i pielĊgnowania;
1.3.
rozpoznawaü ukáady i narządy czáowieka;
1.4.
okreĞlaü wpáyw czynników Ğrodowiskowych na zdrowie czáowieka;
1.5.
okreĞlaü drogi szerzenia siĊ chorób;
1.6.
okreĞlaü przeznaczenie sprzĊtu, narzĊdzi i przyborów stosowanych podczas
wykonywania czynnoĞci higienicznych i pielĊgnacyjnych;
1.7.
okreĞlaü przeznaczenie podstawowego sprzĊtu ortopedycznego i rehabilitacyjnego;
1.8.
rozróĪniaü podstawowe procesy patologiczne i wskazywaü ich przyczyny;
1.9.
rozróĪniaü zabiegi higieniczne, pielĊgnacyjne i pielĊgniarskie;
1.10. rozpoznawaü problemy opiekuĔcze osoby chorej, niepeánosprawnej i niesamodzielnej;
1.11. okreĞlaü sposoby dezynfekcji, konserwowania i przechowywania przyborów i narzĊdzi
stosowanych podczas wykonywania zabiegów higienicznych i pielĊgnacyjnych;
1.12. stosowaü przepisy prawa dotyczące wykonywanych zadaĔ zawodowych.
2. Przetwarzaü dane liczbowe i operacyjne, a w szczególnoĞci:
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

wskazywaü funkcje i czynnoĞci ukáadów i narządów czáowieka;
wskazywaü zachowania zagraĪające zdrowiu i Īyciu;
dobieraü czynnoĞci pielĊgnacyjne dla osób chorych, niepeánosprawnych
i niesamodzielnych;
dobieraü techniki wykonania czynnoĞci związanych z higieną ciaáa, przemieszczaniem,
odĪywianiem i wydalaniem;
okreĞlaü czynnoĞci z zakresu wykonywania zabiegów higienicznych i pielĊgnacyjnych
oraz dziaáaĔ opiekuĔczych, z uwzglĊdnieniem ich kolejnoĞci;
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2.6.
2.7.
2.8.
2.9.

dobieraü materiaáy, Ğrodki, urządzenia, narzĊdzia i przybory do wykonywania zabiegów
higienicznych i pielĊgnacyjnych;
wyjaĞniaü znaczenie przestrzegania higieny dla zdrowia;
wskazywaü zachowania prozdrowotne;
dobieraü sposoby aktywizowania pacjentów, sposoby komunikowania siĊ z pacjentami
oraz metody kompensowania utraconej sprawnoĞci zaleĪnie od stanu zdrowia pacjentów.

3. Bezpiecznie wykonywaü zadania zawodowe zgodnie z przepisami bezpieczeĔstwa i higieny
pracy, ochrony przeciwpoĪarowej oraz ochrony Ğrodowiska, a w szczególnoĞci:
3.1.

3.2.
3.3.

3.4.
3.5.
3.6.

stosowaü przepisy i zasady bezpieczeĔstwa i higieny pracy, przepisy ochrony
przeciwpoĪarowej, ochrony Ğrodowiska oraz przepisy sanitarne podczas wykonywania
dziaáaĔ opiekuĔczych oraz czynnoĞci higienicznych i pielĊgnacyjnych u osoby chorej,
niepeánosprawnej i niesamodzielnej;
stosowaü zasady aseptyki i antyseptyki w podejmowanych czynnoĞciach pielĊgnacyjnych
i dziaáaniach opiekuĔczych;
przewidywaü zagroĪenia wystĊpujące podczas wykonywania dziaáaĔ opiekuĔczych oraz
czynnoĞci higienicznych i pielĊgnacyjnych u osoby chorej, niepeánosprawnej
i niesamodzielnej;
stosowaü procedury postĊpowania z odpadami medycznymi;
organizowaü stanowiska pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii;
stosowaü zasady udzielania pierwszej pomocy osobie chorej, niepeánosprawnej
i niesamodzielnej w stanach nagáego zagroĪenia zdrowia i Īycia.

CzĊĞü II – zakres wiadomoĞci i umiejĊtnoĞci związanych z zatrudnieniem
i dziaáalnoĞcią gospodarczą
Absolwent powinien umieü:
1. Czytaü ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie opisów, instrukcji, tabel,
wykresów, a w szczególnoĞci:
1.1.

1.2.
1.3.

rozróĪniaü podstawowe pojĊcia i terminy z zakresu funkcjonowania gospodarki oraz
prawa pracy, prawa podatkowego i przepisów regulujących podejmowanie
i wykonywanie dziaáalnoĞci gospodarczej;
rozróĪniaü dokumenty związane z zatrudnieniem oraz podejmowaniem i wykonywaniem
dziaáalnoĞci gospodarczej;
identyfikowaü i analizowaü informacje dotyczące wymagaĔ i uprawnieĔ pracownika,
pracodawcy, bezrobotnego i klienta.

2. Przetwarzaü dane liczbowe i operacyjne, a w szczególnoĞci:
2.1.

analizowaü informacje związane z podnoszeniem kwalifikacji, poszukiwaniem pracy
i zatrudnieniem oraz podejmowaniem i wykonywaniem dziaáalnoĞci gospodarczej;
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2.2.
2.3.

sporządzaü dokumenty związane z poszukiwaniem pracy i zatrudnieniem oraz
podejmowaniem i wykonywaniem dziaáalnoĞci gospodarczej;
rozróĪniaü skutki wynikające z nawiązania i rozwiązania stosunku pracy.

Etap praktyczny egzaminu obejmuje wykonanie okreĞlonego zadania egzaminacyjnego
wynikającego z tematu - wykonanie okreĞlonych czynnoĞci higienicznych lub pielĊgnacyjnych
u osoby chorej, niepeánosprawnej i niesamodzielnej.
Absolwent powinien umieü:
1. Planowaü czynnoĞci związane z wykonaniem zadania:
1.1.
1.2.
1.3.

okreĞlaü problemy higieniczne i opiekuĔcze na podstawie dokumentacji medycznej,
w tym karty indywidualnej pielĊgnacji osoby chorej, niepeánosprawnej i niesamodzielnej;
sporządziü plan dziaáaĔ obejmujących wykonanie czynnoĞci higienicznych oraz
pielĊgnacyjnych u osoby chorej, niepeánosprawnej i niesamodzielnej;
sporządziü wykaz materiaáów, Ğrodków, przyborów i sprzĊtu medycznego, niezbĊdnych
do wykonania czynnoĞci higienicznych i pielĊgnacyjnych.

2. Organizowaü stanowisko pracy:
2.4.

2.5.
2.6.

zgromadziü i rozmieĞciü na stanowisku pracy materiaáy, Ğrodki, przybory, urządzenia
i sprzĊt niezbĊdny do wykonania czynnoĞci higienicznych i pielĊgnacyjnych, zgodnie
z przepisami i zasadami bezpieczeĔstwa i higieny pracy;
oceniü stan techniczny sprzĊtu medycznego, przedmiotów ortopedycznych i sprzĊtu
rehabilitacyjnego;
dobraü odzieĪ ochronną i Ğrodki ochrony indywidualnej.

3. Wykonaü zadanie egzaminacyjne z zachowaniem przepisów bezpieczeĔstwa i higieny pracy,
ochrony przeciwpoĪarowej oraz ochrony Ğrodowiska i wykazaü siĊ umiejĊtnoĞciami
objĊtymi tematem:
3.1.

Wykonanie okreĞlonych czynnoĞci higienicznych lub pielĊgnacyjnych u osoby
chorej, niepeánosprawnej i niesamodzielnej:
3.1.1. przygotowaü osobĊ chorą, niepeánosprawną i niesamodzielną do wykonywania
czynnoĞci higienicznych i pielĊgnacyjnych;
3.1.2. wykonaü czynnoĞci higieniczne;
3.1.3. wykonaü czynnoĞci związane z utrzymaniem czystoĞci i estetyki áóĪka;
3.1.4. pomóc osobie chorej, niepeánosprawnej i niesamodzielnej w zaspokajaniu potrzeby
odĪywiania;
3.1.5. pomóc osobie chorej, niepeánosprawnej i niesamodzielnej w zaspokajaniu potrzeby
wydalania;
3.1.6. pomóc osobie chorej, niepeánosprawnej i niesamodzielnej w uĪytkowaniu
przedmiotów ortopedycznych i sprzĊtu rehabilitacyjnego;
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3.1.7. zapewniü bezpieczeĔstwo osobie chorej, niepeánosprawnej i niesamodzielnej podczas
wykonywania czynnoĞci higienicznych i pielĊgnacyjnych;
3.1.8. posáuĪyü siĊ urządzeniami, narzĊdziami i przyborami, zgodnie z ich przeznaczeniem,
podczas wykonywania czynnoĞci higienicznych i pielĊgnacyjnych;
3.1.9. wykonaü dezynfekcjĊ i mycie narzĊdzi oraz przyborów uĪywanych do wykonywania
czynnoĞci higienicznych i pielĊgnacyjnych;
3.1.10. udokumentowaü wykonane czynnoĞci higieniczne i pielĊgnacyjne;
3.1.11. utrzymaü porządek na stanowisku pracy;
3.1.12. posegregowaü odpady medyczne.
4. Prezentowaü efekt wykonanego zadania:
4.1.
4.2.

uzasadniü sposób wykonania zadania;
oceniü jakoĞü wykonanego zadania.

NiezbĊdne wyposaĪenie stanowiska do wykonania zadania egzaminacyjnego objĊtego tematem
– wykonanie okreĞlonych czynnoĞci higienicznych lub pielĊgnacyjnych u osoby chorej,
niepeánosprawnej i niesamodzielnej:
Stanowisko do wykonywania czynnoĞci higienicznych i pielĊgnacyjnych u osoby chorej,
niepeánosprawnej i niesamodzielnej, wyposaĪone w urządzenia sanitarne z dostĊpem do zimnej
i ciepáej wody. àóĪka, materace, szafki przyáóĪkowe, taborety, parawany, drabinki, przybory i Ğrodki
higieniczne, bielizna poĞcielowa i osobista, rĊczniki, kosz na brudną bieliznĊ, kaczki, baseny, sprzĊt
do udogodnieĔ dla osób chorych, niepeánosprawnych i niesamodzielnych, trzy fantomy do
wykonywania czynnoĞci higienicznych i pielĊgnacyjnych, termometry elektroniczne, aparaty do
mierzenia ciĞnienia, baĔki lekarskie, wózek inwalidzki, Ğrodki do dezynfekcji sprzĊtu medycznego
i powierzchni. Pojemniki na odpady medyczne. ĝrodki ochrony indywidualnej. Apteczka.
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2. Przykáad karty odpowiedzi do etapu pisemnego
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