
Zmiany w Opiekunie Medycznym od Września 2021 

Od 2021 roku kompetencje opiekuna medycznego poszerzą się nie tylko o oznaczenie stężenia 

glukozy we krwi, przy pomocy glukometru, prowadzenie dobowej zbiórki moczu i bilansu płynów, 

karmienie przez PEG. ( zmiany od 2019) ale także: o wysokospecjalistyczne świadczenia zdrowotne z 

zakresu dializoterapii, asystowania do operacji i pobierania krwi żylnej, cewnikowania pacjenta, 

tlenoterapii, pielęgnacji wkłucia centralnego, pielęgnacji portu naczyniowego, wkłucia doszpikowego, 

iniekcji domięśniowych, odśluzowania dróg oddechowych, pielęgnacji rurki tracheotomijnej Opiekun 

medyczny będzie nabywał także kompetencje fizjoterapeuty z zakresu prowadzenia przyłóżkowej 

aktywizacji z wykorzystaniem elementów gimnastyki osiowo-symetrycznej w trzech płaszczyznach 

jednocześnie SOS 3D – Metoda Hoppe. 

Nastąpi również zmiana nazwy kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie z „MED.03. Świadczenie usług 

pielęgnacyjno-opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej” na: „MED.14. Świadczenie usług 

medyczno-pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej”, podkreślająca to, że 

opiekun medyczny jest zawodem medycznym. 

Zgodnie ze zmianami w kształceniu opiekunów medycznych od 1 września wydłużeniu ulegnie 

długość nauki (do 1,5 roku) co wprowadza możliwość rozszerzenia treści. 

Zmiana podstawy programowej nie wpływa na obecnych opiekunów medycznych lub też osoby, 

które dopiero się uczą. Kształcenie w nowym trybie i zgodnie z nowymi kompetencjami rozpocznie 

się we wrześniu. Obecni opiekunowie medyczni mają mieć możliwość uzupełnienia kwalifikacji – o 

szczegółach będziemy informować, gdy tylko się one pojawią. 

KWALIFIKACJA WYODRĘBNIONA W ZAWODZIE 

MED.14. Świadczenie usług medyczno-pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i 

niesamodzielnej 

CELE KSZTAŁCENIA 

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie opiekun medyczny powinien być 

przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji MED.14. 

Świadczenie usług medyczno-pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej: 

1) rozpoznawania problemów funkcjonalnych oraz potrzeb biologicznych i psychospołecznych osoby 

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

2) świadczenia usług pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej w różnym 

stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku; 

3) doboru procedur terapeutycznych odpowiednich dla określonego pacjenta; 

4) współpracy z pielęgniarkami i lekarzami; 

5) wykonywania czynności z zakresu pobierania krwi żylnej i włośniczkowej oraz innych materiałów 

do badań laboratoryjnych; 

6) wykonywania czynności z zakresu gimnastyki osiowo-symetrycznej w trzech płaszczyznach 

jednocześnie SOS 3D - Metoda Hoppe; 

7) wykonywania wybranych czynności na rzecz pacjenta dializowanego; 



8) wykonywania wybranych czynności asystujących przy operacji; 

9) asystowania pielęgniarce oraz udzielania wybranych świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki nad 

pacjentem leczonym hemodializą, dializą otrzewnową i technikami pokrewnymi. 


