Planuj¹c karierê

Pomoc uzyskasz

zawodow¹:

w wyspecjalizowanych
jednostkach:

• pomyœl, co lubisz robiæ,
• ustal, jakie posiadasz umiejêtnoœci,
• zastanów siê, jakie masz
zdolnoœci i predyspozycje,
• uwzglêdnij, jak spêdzasz
swój czas wolny,
• weŸ pod uwagê ulubione
przedmioty w szkole,
• nie zapomnij o swoim hobby,
• rozejrzyj siê na rynku pracy,
• odpowiedz sobie

KIM CHCESZ BYÆ ZA 10 LAT?

• Centrum Edukacji i Pracy
M³odzie¿y OHP:
- Mobilne Centrum Informacji
Zawodowej,
- M³odzie¿owe Biuro Pracy,
- Klub Pracy OHP,
• Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna,
• Centrum Informacji i Planowania
Kariery Zawodowej,
• SZOK (Szkolny Oœrodek Kariery),
• Powiatowy Urz¹d Pracy,
• Klub Pracy (przy Powiatowym
Urzêdzie Pracy, Oœrodku Pomocy
Spo³ecznej, Powiatowym Centrum
Pomocy Rodzinie i instytucjach
pozarz¹dowych),

• Gminne Centrum Informacji,
• Akademickie Biuro Karier,
• Prywatna Agencja Poœrednictwa
Pracy.
OdwiedŸ równie¿ strony internetowe:
www.1praca.gov.pl
www.mgip.gov.pl

Materia³ opracowany przez
Dolnoœl¹skie Centrum Informacji Zawodowej
i Doskonalenia Nauczycieli w Wa³brzychu
i Warmiñsko-Mazurski
Zak³ad Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie

Publikacja sfinansowana ze œrodków
Rz¹dowego Programu
"Pierwsza Praca"
w ramach realizacji projektu
Mobilnych Centrów Informacji Zawodowej
Ochotniczych Hufców Pracy

www.ohp.pl

Informacja o zawodzie

Pielêgniarka

Funkcje i zadania:
Pielêgniarka udziela pomocy ludziom
chorym, opiekuje siê cierpi¹cymi oraz promuje zdrowie, poprzez szerzenie oœwiaty
zdrowotnej i propagowanie zdrowego stylu
¿ycia.

Predyspozycje do zawodu:
Z uwagi na intensywne kontakty z pacjentami, lekarzami, pielêgniarkami i innym
personelem medycznym, pielêgniarka powinna byæ osob¹ cierpliw¹, zrównowa¿on¹
i taktown¹. £atwoœæ nawi¹zywania kon-

Do podstawowych zadañ pielêgniarki
nale¿y:

taktów i wspó³dzia³ania z drugim cz³owie-

• pobieranie krwi do badañ laboratoryjnych,

wymaga siê opiekuñczoœci i gotowoœci

• wykonywanie zastrzyków i podawanie leków,

niesienia pomocy w ka¿dej sytuacji, a tak¿e

• pod³¹czanie kroplówki oraz tlenu,

kiem, to niezbêdne jej cechy. Od pielêgniarki

du¿ego poczucia odpowiedzialnoœci, obowi¹zkowoœci i zdyscyplinowania. Niezast¹-

• wykonywanie podstawowych pomiarów
(temperatury, têtna i ciœnienia krwi),

pione cechy w tym zawodzie to dobroæ

• wykonywanie opatrunków, ok³adów i kompresów,

cz³owieka, a po¿¹dane to bezstronnoœæ, spo-

• wykonywanie szczepieñ ochronnych, badañ okresowych i profilaktycznych dzieci
i m³odzie¿y.

i umiejêtnoœæ wczuwania siê w cierpienie
strzegawczoœæ i umiejêtnoœæ logicznego

Mo¿liwoœci zdobycia
zawodu:
Zawód pielêgniarki mo¿na zdobyæ poprzez
ukoñczenie studiów wy¿szych licencjackich
lub magisterskich na wydziale pielêgniarstwa. Placówkami kszta³c¹cymi s¹ akademie
medyczne.
Ponadto, pielêgniarka musi odbyæ roczny
sta¿, w trakcie którego nabywa praktycznych
umiejêtnoœci i doœwiadczenia, a po jego
zakoñczeniu otrzymuje prawo do wykonywania zawodu.
Pielêgniarka dyplomowana mo¿e podwy¿szyæ kwalifikacje na studiach podyplomowych wybieraj¹c interesuj¹c¹ j¹ specjalizacjê.

myœlenia. Od pielêgniarki wymaga siê równie¿ znajomoœci pos³ugiwania siê sprzêtem
i aparatur¹ medyczn¹ oraz utrzymywania jej
w czystoœci i sprawnoœci technicznej (aparatura EKG, tomograf komputerowy, defibrylator, respirator i inne).

Wiêcej szczegó³ów znajdziesz
w teczce informacji o zawodzie

