Akadémia Komenského
Akadémia Komenského, občianske združenie, Nám. SNP 9, 911 01 Trenčín
IČO 42139716 DIČ 2022554589

tel./fax 032/7430 677, tel. 032/7430 676, e-mail: vajak@vajak.sk, www.vajak.sk

Kurz opatrovania
Na uvedený rekvalifikačný kurz bol udelený kredit akreditačnou komisiou MPSVaR SR. Absolventi
kurzu obdržia certifikát s celoštátnou platnosťou. Kurz je určený záujemcom, ktorí chcú nájsť uplatnenie
v danom odbore.
Cieľ kurzu:
• absolvent bude mať základné poznatky z oblasti liečebno - preventívnej starostlivosti
• poznať základné zásady pri ošetrovaní chorých, starých a postihnutých ľudí
• poznať sociálno-právnu a etickú problematiku v opatrovateľskej službe
• vedieť sa postarať o starého a chorého človeka
Charakteristika kurzu: kurz pozostáva z teoretickej časti a praktických cvičení. Teoretická časť je
realizovaná formou prednášok, seminárov a cvičení s využitím názorných didaktických prostriedkov.
Praktická časť bude prebiehať prostredníctvom odbornej praxe v zariadeniach s opatrovateľskou službou,
kde získajú účastníci potrebné praktické návyky a skúsenosti. Pre zamestnancov zariadení sociálnej
starostlivosti sa vyžaduje iba potvrdenie o praxi
Obsah kurzu: úvod do opatrovateľstva, somatológia, liečebno - preventívna starostlivosť, ošetrovateľská
starostlivosť, hygiena, psychologicko - sociálne a medicínske problémy, ošetrovanie imobilných a
inkontinentných chorých starých ľudí, starostlivosť o umierajúceho, stravovanie, životospráva v starobe a u
zdravotne postihnutých občanov, sociálno - právna problematika, ochrana zdravia pri práci, etika a morálka
v opatrovateľskej službe
Spôsob ukončenia kurzu: záverečná skúška pozostávajúca z písomnej i ústnej časti
Časový rozsah kurzu:

225 vyuč. hod.

Účastnícky poplatok:

180,- €
POZVÁNKA

Kurz sa začne 20.9.2017 (streda) o 16:00 hod. v sídle Akadémie Komenského v Trenčíne na Nám. SNP 9
(oproti knižnici v parku, pri podjazde smer Sihoť). Záväzné prihlášky zašlite obratom na horeuvedenú
adresu. Účastnícky poplatok uhradíte priamo v hotovosti v deň nástupu na kurz. Úhrada je možná aj na 2
splátky. Akadémia Komenského si vyhradzuje právo zmeny termínu. V prípade, že na kurz nenastúpite,
oznámte nám túto skutočnosť na horeuvedené tel.číslo.
PhDr. Jaroslav Sámela
riaditeľ Akadémie Komenského

...............................................................................................................................................

Záväzná prihláška
Meno a priezvisko.............................................................dátum nar.....................................
Adresa bydliska.....................................................................................................................
Kontakt č.tel................................................. mail .................................................................
Prihlasujem sa do „Kurzu opatrovania“ – 20.9.2017
Upozornenie :
1. Akadémia Komenského stanovuje tieto podmienky stornovania účasti:
a) prvé dva dni kurzu 50 % ceny
b) v treťom a ďaľších dňoch kurzu (výučby) až do ukončenia nárok na vrátenie časti príspevku zaniká
2. Účastníci kurzov nie sú osobitne poistení a konajú na vlastnú zodpovednosť.
3. Svojim podpisom zároveň súhlasím s použitím mojich osobných údajov pre potreby kurzu.
4. Beriem vyššie uvedené podmienky na vedomie a súhlasím s nimi.
Záväznú prihlášku pošlite na adresu Akadémia Komenského, Nám. SNP 9, 911 01 Trenčín
dňa:..............................

........................................
podpis

