Sanitariusz szpitalny – kurs kwalifikacyjny
PROGRAM
Tryb nauki: 󠄀

● e-learning + praktyka w szpitalu
● stacjonarny

CEL KSZTAŁCENIA
Kurs Sanitariusz szpitalny przeznaczony jest dla osób, chcących podnieść swoje kwalifikacje
zawodowe. Ukończenie kursu umożliwia ubieganie się o pracę na stanowisko sanitariusza
szpitalnego m.in. w Pogotowiu Ratunkowym, Szpitalach, Przychodniach, NZOZ-ach, Domach
Pomocy Społecznej, Domach Starców, Domach Dziecka, Hospicjach, Miejskich Ośrodkach
Pomocy Społecznej, Ośrodkach Interwencji Kryzysowej. Ukończenie tego kursu jest również
istotnym atutem pracowników firm sprzątających w placówkach medycznych i szpitalach.

PODSTAWA PRAWNA
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji
wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach
leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. 2011 Nr 151 poz. 896) pracownik
zatrudniony na stanowisku sanitariusza szpitalnego winien dodatkowo posiadać co najmniej 6miesięczny staż pracy w zawodzie oraz ukończyć kurs kwalifikacyjny dla sanitariuszy.
Sanitariusz / sanitariusz szpitalny nie posiada uprawnień do udzielania świadczeń zdrowotnych.

CZAS KSZTAŁCENIA I SPOSÓB ORGANIZACJI KSZTAŁCENIA
Kurs „Sanitariusz szpitalny” jest kursem kwalifikacyjnym obejmujących 240 godzin zajęć w
tym 80 godzin stanowią zajęcia teoretyczne, a 160 stanowią zajęcia praktyczne w placówce
szpitalnej.
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Zajęcia 󠄀odbywają 󠄀się 󠄀w 󠄀trybie 󠄀stacjonarnym 󠄀lub 󠄀zdalnym 󠄀przez 󠄀internet 󠄀(e-learning).
W przypadku zajęć w trybie e-learningu Uczestnicy kursu otrzymują dostęp do platformy
edukacyjnej Stowarzyszenia Młodych Naukowców http://ssnp.moodle.org.pl/. Za
pośrednictwem platformy kursant realizuje cały zakres teoretyczny kursu oraz zdaje egzamin.
ZALICZENIE 󠄀PRAKTYKI 󠄀następuje 󠄀w 󠄀dwojaki 󠄀sposób:
- kursant 󠄀 realizuje 󠄀 praktykę 󠄀 zawodową 󠄀 we 󠄀 wskazanej 󠄀 przez 󠄀 organizatora 󠄀 placówce 󠄀
szpitalnej na terenie Lublina (tryb stacjonarny i e-learning);
lub
- kursant w ramach wolontariatu i samodzielnych uzgodnień 󠄀 realizuje 󠄀 praktykę 󠄀
w wybranej 󠄀przez 󠄀siebie 󠄀placówce 󠄀szpitalnej 󠄀na 󠄀terenie 󠄀 kraju. 󠄀Potwierdzeniem 󠄀odbycia 󠄀
praktyki 󠄀jest 󠄀wypełniona 󠄀i 󠄀podbita 󠄀 karta 󠄀praktyk 󠄀 przez 󠄀Szpital, 󠄀w 󠄀 którym 󠄀realizowana 󠄀
jest praktyka. 󠄀 Termin 󠄀 realizacji 󠄀 praktyk 󠄀 nie 󠄀 powinien 󠄀 przekraczać 󠄀 okresu 2 󠄀 miesięcy
(dotyczy wyłącznie e-learningu).

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM KURSU
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szpitalnych z elementami
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Podstawy pierwszej pomocy
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Nazwa Przedmiotu

Zakres tematyczny
Umiejętności
Komórka. Tkanka. Narządy.
Kursant potrafi omówić
Układy. Skóra. Budowa i
budowę i funkcję komórki
funkcja układu
zwierzęcej, tkanek,
krwionośnego,
narządów i układów.
pokarmowego,
Kursant posiada wiedzę na
oddechowego, moczowotemat przyczyn i objawów
płciowego, szkieletowego,
zaburzeń w prawidłowym
mięśniowego, nerwowego,
funkcjonowaniu narządów i
dokrewnego. Narządy
układów organizmu
zmysłów. Zaburzenia
człowieka.
prawidłowego
funkcjonowania układów i
stan choroby.
Kolejność i schemat
Kursant posiada umiejętność
wykonywanych czynności, udzielenia pierwszej pomocy
sposoby przenoszenia
poszkodowanemu.
chorych, powiadomienie
odpowiednich
służb ratowniczych.
Pierwsza pomoc przy
złamaniach i urazach
stawów. Krwotok. Zatrucie.
Odmrożenie i oparzenie.
Zasłabnięcie i omdlenie.
Bakterie, wirusy, protista i
Kursant potrafi posługiwać
grzyby chorobotwórcze.
się pojęciami z zakresu
Podstawowe pojęcia z
epidemiologii. Zna zasady
epidemiologii. Drogi
higieny i bezpieczeństwa
szerzenia się zakażeń.
pracy z materiałem
Mycie. Dezynfekcja.
zakaźnym. Zna założenia
Odkażanie. Sterylizacja.
profilaktyki WZW, HIV.
Aseptyka i antyseptyka.
Skażenie żywności.
Wybrane choroby wirusowe,
bakteryjne, grzybicze.

Opieka nad chorym w szpitalu
Praktyka

Struktura szpitala. Rola
sanitariusza szpitalnego w
opiece nad chorym. Sposoby
transportu chorych.
Podstawy żywienia chorych
w oddziale. Czynniki ryzyka
chorób. Chory umierający.
Opieka nad chorymi w
podeszłym wieku.
Komunikacja z chorym i z
personelem medycznym.
Techniki słania łóżek i
zmiany bielizny choremu.
Zapobieganie odleżynom u
chorego. Techniki karmienia
i pojenia chorych. Ułożenie
chorego w łóżku. Techniki
mycia chorego w łóżku i w
łazience. Procedury
postępowania z brudną
bielizną. Pomoc przy
ubieraniu zespołu
operacyjnego. Zasady
higieny w oddziale i
profilaktyki
rozprzestrzeniania się
chorób. Sprzątanie sal
operacyjnych i gabinetów
zabiegowych. Dezynfekcja
sal. Techniki bandażowania i
zakładania opatrunków.
Kursant kierowany jest na
różne odziały celem nabycia
umiejętności pracy w
różnych warunkach.

Kursant potrafi udzielić
holistycznej opieki osobie
chorej w każdym wieku.
Posiada umiejętność
dezynfekcji pomieszczeń i
narzędzi. Kursant zna
metody zapobiegania
odleżynom. Potrafi przebrać
chorego oraz zasłać łóżko.
Kursant posiada wiedzę na
temat organizacji pracy w
szpitalu oraz obowiązków
poszczególnych
pracowników personelu
medycznego. Kursant zna
procedury bezpieczeństwa i
higieny pracy w szpitalu.

Umiejętność praktyczne.

Kursant, który zaliczy pozytywnie egzamin i odbędzie praktykę w zakresie 160 godzin
otrzyma zaświadczenie na druku zgodnym z rozporządzeniem Ministra Edukacji narodowej.
Wzór zaświadczenia przedstawiamy poniżej. Na odwrocie zaświadczenia znajduje się wykaz
przedmiotów.

Od 2017 roku Stowarzyszenie
Młodych Naukowców!
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