Gesundheits- und Kinderkrankenpflege

SAĞLIK V E HA S TA
Ç OC UK B A K I MI
Nerede çalışırım?
• Hastanelerde (Çocuklar, gençler ve bebekler için olan bölümlerde),

Bu meslekte neler yaparım?
• Yataklı servislerde ve polikliniklerde
bebeklere, hasta çocuklara ve gençlere
bakarım ve onlarla ilgilenirim,
• Tedavi sürecine katkıda bulunurum,
• Olası durumlarda çocukların ve gençlerin
psikolojik bakımına katkıda bulunurum,
• Spesifik bakım önlemleri konusunda
ebeveynlere ve diğer yakınlara bilgi
veririm,
• Bakım önlemleri ile ilgili koordine ve belgeleme işlerini yürütürüm.

• Çocuk hastanelerinde,
• Çocuk ve ergen genç konusunda uzmanlaşmış hekimlerin muayenehanelerinde,
• Sağlık merkezlerinde,
• Engelli çocuklar ve gençler için olan
yurtlarda,
• Kısa süreli bakım kurumlarında,
• Poliklinik bakımında veya
• Çocuk esirgeme kurumlarında.

E ĞI TI M

Eğitim süresi nedir?
• Tam zamanlı bir iş yerinde üç yıldan üç
buçuk yıla kadar sürer,
• Eğitim, eyaletler genelinde birbirine
uygun bir biçimde düzenlenmiş bir eğitimdir.

Eğitim nerede verilecek?
• Teorik bölüm, hasta bakımı meslek okullarında,
• Uygulamalı süreçler hastanelerde, kliniklerde ve polikliniklerde.

Eğitim için gereksinimler
nelerdir?
• 10. Sınıftan sonra en az ortaokul mezunu olmak (yasal öngörülen). Veya en
az iki yıl süreli bir mesleki eğitim almış
olmak veya sağlık ve hasta bakımında
eğitim almış olmak veya sağlık bakımı
yardımcısı, hasta bakımı yardımcısı veya
yaşlı bakımı yardımcısı olarak, eyalet
yasalarına göre düzenlenmiş en az bir
yıllık eğitimi başarılı olarak tamamlamış
olmak,
• Bir hekim tarafından verilmiş olan, sağlık
durumu açısından uygunluk raporu,
• Birçok eyalette iyi hal belgesi istenmektedir,
• Bazı durumlarda: başarılı olarak tamamlanmış yazılı işe alım sınavı ve
• Hasta bakımı ile ilgili bir kurumla uygulamalı eğitim için sözleşme.

Eğitim süresince kazancım
ne olur?
• 1. Eğitim yılı: . 826 – 956 Euro brüt/aylık.
• 2. Eğitim yılı: . 887-1.017 Euro brüt/aylık.
• 3. Eğitim yılı: .900 -1.118 Euro brüt/aylık.

Eğitim maliyetim nedir?
Bulunulan eyalete göre eğitim ücreti ödenir. NRW’de (Nordrhein-Westfalen) eğitim
ücreti alınmamaktadır. Olası durumlarda
okul ücreti, eğitim materyalleri giderleri,
kayıt ve / veya sınav giderleri olabilir.

Eğitimimden sonra
kazancım ne kadar olur?
Yaklaşık 2.200 – 2.900 Euro brüt/aylık
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