Informacja dotycząca egzaminu zawodowego przeprowadzanego w części praktycznej
w kwalifikacji MED.14 Świadczenie usług medyczno-pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej
i niesamodzielnej wyodrębnionej w zawodzie Opiekun medyczny
(zmiana podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego z 2021 r.)
1. Zadania egzaminacyjne zastosowane na egzaminie zawodowym w części praktycznej
w kwalifikacji MED.14 będą miały podobną strukturę do przykładowego zadania znajdującego
się w Informatorze o egzaminie zawodowym w zawodzie opiekun medyczny opublikowanym na
stronie internetowej CKE w 2021 roku.
Arkusz egzaminacyjny będzie zawierał:
• część dokumentacyjną do uzupełnienia przez zdających o szerszym zakresie informacji
w porównaniu do dokumentacji wykorzystywanej na egzaminie praktycznym w kwalifikacji
MED.03;
• cześć wykonawczą obejmującą zarówno zabiegi medyczne jak i pielęgnacyjne.
Stanowiska egzaminacyjne powinny być przygotowane zgodnie ze wskazaniami do danego
zadania tak, aby zdający mógł wykonać (a nie pozorować wykonanie) dany zabieg medyczny
i pielęgnacyjny.
2. Zadanie egzaminacyjne zastosowane w części praktycznej jest zadaniem niejawnym, czas
trwania egzaminu to 120 minut.
3. Wyposażenie stanowisk egzaminacyjnych na egzamin zawodowy w kwalifikacji MED.14 zostało
opublikowane na stronie internetowej CKE w 2021 roku. Z uwagi na wprowadzenie, w nowej
podstawie programowej kształcenia w zawodzie opiekun medyczny, szerszego zestawu
zabiegów medycznych, które może wykonywać opiekun medyczny, wyposażenie zawiera wiele
nowych elementów w porównaniu do wyposażenia stanowisk egzaminacyjnych na egzamin
w kwalifikacji MED.03.
4. Przykładowa lista elementów zadań możliwych do wykorzystania na egzaminie z części
praktycznej w kwalifikacji MED.14 zgodnych z umiejętnościami i kryteriami weryfikacji
zapisanymi w podstawie programowej kształcenia w zawodzie opiekun medyczny została
przedstawiona w Informatorze. Dotyczy ona:
• przygotowania zestawu do pobierania krwi żylnej,
• pobierania krwi żylnej,
• toalety górnych dróg oddechowych,
• przygotowania zestawu, sprzętu i środków do karmienia przez zgłębnik;
• karmienia przez zgłębnik;
• przygotowania zestawu, sprzętu i środków do karmienia przez przetokę;
• karmienia przez przetokę;
• przygotowania zestawu, sprzętu i środków do płukania jamy ustnej, gardła, oka;
• płukania jamy ustnej, gardła, oka;
• przygotowania zestawu, sprzętu i środków do pomiaru glukozy we krwi;
• dokonania pomiaru glukozy we krwi za pomocą glukometru;
• przygotowania zestawu, sprzętu i środków do płukania rany;
• przygotowania zestawu, sprzętu i środków do zmiany opatrunku na ranie;
• zmiany opatrunku na ranie;
• przygotowania zestawu, sprzętu i środków do pielęgnacji skóry wokół niepowikłanej
gastrostomii, tracheostomii, ileostomii, kolostomii;
• pielęgnacji skóry wokół niepowikłanej gastrostomii, tracheostomii, ileostomii,
kolostomii;
• prowadzenia karty bilansu płynów;
• prowadzenia karty przyjmowanych i wydalanych płynów;
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prowadzenia karty podawanej diety i płynów przez zgłębnik;
prowadzenia karty podawanej diety i płynów przez przetokę;
wypełnienia karty gorączkowej;
odłączenia wlewu kroplowego;
przygotowania zestawu, sprzętu i środków do podawania leków przez układ
pokarmowy;
podawania leków przez układ pokarmowy;
przygotowania zestawu, sprzętu i środków do podawania leków przez układ oddechowy;
podawania leków przez układ oddechowy;
wykonania inhalacji;
przygotowania zestawu, sprzętu i środków do podawania leków podskórnie;
podawania leków podskórnie;
przygotowania materiałów, sprzętu i środków do pobierania krwi żylnej;
pobierania materiału do badania laboratoryjnego z górnych dróg oddechowych w celu
wykonania testu diagnostycznego;
przygotowania zestawu, sprzętu i środków do wymiany worka mocz;
wymiany worka na mocz;
przygotowania materiałów, sprzętu i środków do wymiany worka stomijnego;
wymiany worka stomijnego;
opracowania planu edukacji pacjenta lub jego rodziny;
przygotowania materiałów, sprzętów i środków do umycia całego ciała pacjenta
leżącego w łóżku;
wykonania toalety całego ciała u pacjenta leżącego w łóżku wraz ze zmianą bielizny
pościelowej;
zmiany całkowitej lub częściowej bielizny pościelowej pacjentowi leżącego w łóżku;
bielizny osobistej pacjentowi leżącego w łóżku;
przygotowania zestawu, sprzętu i środków do wykonania toalety jamy ustnej;
wykonania toalety jamy ustnej;
przygotowania zestawu, sprzętu i środków do usuwania zarostu z twarzy; usuwania
zarostu z twarzy;
przygotowania zestawu, sprzętu i środków do pielęgnacji włosów; − wykonania mycia i
pielęgnacji włosów;
przygotowania zestawu, sprzętu i środków do obcinania i pielęgnacji paznokci ; −
wykonania obcinania i pielęgnacji paznokci;
wykonania toalety klatki piersiowej wraz z oklepywaniem pleców oraz zmiany poszewek
na poduszkach i poszwy na kołdrze;
przygotowania zestawu, sprzętu i środków do zmiany pieluchomajtek;
zmiany pieluchomajtek;
przygotowania zestawu, sprzętu i środków do założenia kompresu (okładu) zimnego lub
ciepłego;
założenia okładu wilgotnego zimnego lub ciepłego;
założenia kompresu żelowego;
przemieszczania pacjenta,
układania pacjenta w określonej pozycji.

