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W związku z coraz częściej pojawiającymi się ofertami kursów online opiekuna medycznego, które
w naszej opinii wprowadzają w błąd konsumentów, poprzez informowanie o możliwości legalnego
podjęcia  zatrudnienia  na  stanowisku  opiekuna  medycznego  po  ich  ukończeniu,  zwracam  się  
z prośbą o interwencję w tej sprawie.

Tytuł opiekuna medycznego można uzyskać na dwa sposoby:

1. Roczna szkoła policealna
2. Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy (KKZ)

Obie  formy  kończą  się  egzaminem  państwowym  organizowanym  przez  Okręgowe  Komisje
Egzaminacyjne.  Różnica  pomiędzy  nimi  jest  taka,  że  aby  ukończyć  szkołę  policealną  należy
posiadać  wykształcenie  średnie  (matura  nie  jest  wymagana),  podczas  gdy  do  KKZ wystarczy
wykształcenie podstawowe/zawodowe/gimnazjalne. Kolejna jest też taka, że osoby po ukończeniu
KKZ otrzymują świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie i  jeśli  mają wykształcenie
średnie  to  dodatkowo  dyplom  potwierdzający  kwalifikacje  zawodowe  w  zawodzie  opiekun
medyczny.  Chociaż  wydaje  się,  że  jest  to  nieznacząca  różnica  w  nazewnictwie  ma  to  duże
znaczenie w przypadku podmiotów leczniczych.

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od
pracowników  na  poszczególnych  rodzajach  stanowisk  pracy  w  podmiotach  leczniczych
niebędących przedsiębiorcami jasno wskazuje, jakie kwalifikacje musi posiadać osoba zatrudniona
na stanowisku opiekun medyczny, a jest to:

„ukończenie zasadniczej szkoły zawodowej lub szkoły policealnej i uzyskanie tytułu zawodowego
higienistki szpitalnej lub asystentki pielęgniarskiej lub ukończenie zasadniczej szkoły zawodowej
publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej lub szkoły policealnej publicznej
lub  niepublicznej  o  uprawnieniach  szkoły  publicznej  i  uzyskanie  dyplomu  potwierdzającego
kwalifikacje zawodowe w zawodzie opiekun medyczny.”

Rozporządzenie to jasno też pokazuje, że osoba z wykształceniem podstawowym, która ukończyła
KKZ, chociaż posiada świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie (zdobyte we właściwy
sposób)  nie  posiada  dyplomu,  gdyż  nie  ma  wykształcenia  średniego  i  zatem  nie  może  być
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zatrudniona jako opiekun medyczny.
Zatem  na  stanowisku  opiekun  medyczny  w  podmiotach  leczniczych  może  być  zatrudniona
wyłącznie  osoba,  która  posiada  średnie  wykształceniem zdała  państwowy egzamin  zawodowy  
i otrzymała dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie opiekun medyczny.

Szkolenia online, zgodnie z informacjami organizatorów nie kończą się egzaminem państwowym 
a  absolwenci  otrzymują  (w  najlepszym  wypadku)  certyfikat  ukończenia  kursu  opiekuna
medycznego  oraz  dyplom  opiekuna  medycznego.  Nie  jest  to  jednak  dyplom  potwierdzający
kwalifikacje zawodowe w zawodzie opiekun medyczny, zatem nie może być uznany jako podstawa
do zatrudnienia jako opiekun medyczny w podmiocie leczniczym.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników
samorządowych przewiduje różne stanowiska pracy, które mogą być wykorzystane do zatrudnienia
pracowników, m.in. w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, w tym w domach pomocy
społecznej.

Zgodnie z nim, na stanowisku opiekun medyczny wymagane jest:

1. dyplom w zawodzie, lub
2. świadectwo potwierdzające kwalifikacje do wykonywania zawodu opiekuna medycznego

Oba te dokumenty są nadawane w toku właściwego szkolenia (wyłącznie dwie ścieżki wymienione
na początku pisma)

Obecna forma nauki opiekuna medycznego oparta jest również o Rozporządzenie Ministra Edukacji
Narodowej  z  dnia  16  maja  2019  w  sprawie  podstaw  programowych  kształcenia  w  zawodach
szkolnictwa  branżowego  oraz  dodatkowych  umiejętności  zawodowych  w  zakresie  wybranych
zawodów szkolnictwa wyższego oraz Rozporządzenie MEN z 15 lutego 2019 w sprawie ogólnych
celów  i  zadań  kształcenia  w  zawodach  szkolnictwa  branżowego  oraz  klasyfikacji  zawodów
szkolnictwa  branżowego  a  także  Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Społecznej  z  dnia  
7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz
zakresu jej stosowania.

Nie wprowadzają one możliwości  nauki  opiekuna medycznego na kursach online,  bez żadnych
zajęć praktycznych czy praktyki zawodowej.

Zatem  osoba,  która  ukończyła  płatny  kurs  online  opiekuna  medycznego  nie  jest  opiekunem
medycznym i nie może być zatrudniona na tym stanowisku.

W przypadku  takich  kursów  nie  tylko  nie  ma  możliwości  weryfikacji  wiedzy  zdobytej  przez
absolwentów, jak w przypadku egzaminów państwowych, ale również w związku z tym, że nie
mają  ani  jednej  godziny  zajęć  praktycznych  nie  uczą  osób  chociażby  właściwych  technik
przemieszczania  pacjenta  czy  właściwego  podejścia.  Zatem zatrudnianie  takich  osób  może  też
wpływać negatywnie na jakość opieki oraz bezpieczeństwo pacjenta.
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W związku  z  powyższym proszę  o  podjęcie  decyzji  administracyjnej,  która  zabroni  tego  typu
praktyk lub wymusi na organizatorach zapis, który jednoznacznie będzie informował osoby, które
zapisały się na taki kurs, że nie daje on kwalifikacji w zawodzie.

W załączeniu przesyłam zapisy stron internetowych firm, które oferują tego typu kursy, co pomoże
określić, czy przedstawiona forma reklamy produktu nie wprowadza w błąd.

Bartosz Mikołajczyk
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