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Regulamin i zasady przeprowadzenia walidacji kwalifikacji (egzaminu), kompetencji nabytych podczas 

szkolenia:  

„Kurs przygotowujący do pracy z pacjentami w podeszłym wieku” 
 

Jak przebiega proces walidacji?  

Po zakończonym szkoleniu i uzyskaniu zaświadczenia o jego ukończeniu, uczestnik ma 

prawo przystąpić do egzaminu, potwierdzającego nabyte kompetencje. Proces walidacji 

kwalifikacji kończy się uzyskaniem przez Uczestnika Projektu certyfikatu, potwierdzającego 

zdobyte umiejętności i kompetencje. Pierwszy etap sprawdzenia wiedzy to test pisemny. Po 

uzyskaniu pozytywnego wyniku następuje test praktyczny. W warunkach zaaranżowanych, 

symulujących rzeczywiste, uczestnik samodzielnie wykonuje odpowiednie zadania. Na 

podstawie wyników z poziomu teoretycznego i praktycznego Egzaminator podejmuje 

decyzję o zatwierdzeniu lub nie kwalifikacji zawodowych.  

Kto przeprowadza walidację?  

Nad przebiegiem procesu walidacji czuwa specjalnie powołany specjalista z danej branży, 

posiadający odpowiednią wiedzę i uprawnienia do przeprowadzenia egzaminu.  

Uczestnik po ukończonym szkoleniu nabędzie umiejętności – efekty: 

- Poznanie specyfiki procesu starzenia się oraz zmian zachodzących w poszczególnych 

układach i narządach 

- Umiejętność współpracy w zespole terapeutycznym zajmującym się pacjentami w 

podeszłym wieku 

- Prowadzenie diagnostyki funkcjonalnej pacjentów w podeszłym wieku dla potrzeb 

fizjoterapii 

- Umiejętność przygotowania programu postępowania fizjoterapeutycznego dla pacjentów w 

podeszłym wieku objętych opieką instytucjonalną, ambulatoryjną i domową 

- Umiejętność czynnego udziału w pracach zespołu terapeutycznego (lekarz, pielęgniarka i 

inni profesjonaliści zdrowia) pracującego z pacjentami w podeszłym wieku. 

- Umiejętność prowadzenia procesu diagnostycznego i programowania procesu usprawniania 

osób starszych ze względu na coraz większy odsetek osób z tej grupy wiekowej 

wymagających postępowania fizjoterapeutycznego. 

- Umiejętność prowadzenia postępowania fizjoterapeutycznego u pacjentów w podeszłym 

wieku zarówno w opiece instytucjonalnej jak i ambulatoryjnej i domowej. 

 

 

 

Egzamin część teoretyczna: 

 

- test wyboru 

- test jednokrotnej odpowiedzi 1 z 4 możliwych  

- 20 pytań 

- zaliczenie od 12 punktów 
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- pytanie wyświetlane są na rzutniku 

- uczestnik otrzymuje kartę egzaminacyjną  z numerami pytań i możliwymi wyboru 

odpowiedzi do zaznaczenia 

- czas 20 minut  

- zakres materiału będzie obejmował tematykę szkolenia 

 

 
Tematyka szkolenia: 
1 Zasady diagnostyki i terapii ortopedyczno/neurologicznej 

 

2 Zasady neurofizjologiczne wykorzystywane podczas terapii (neuroplastyczność, 

nauczanie motoryczne) 

  

3 Badanie funkcjonalne, analiza biomechaniki i terapia dla stawu barkowego, 

promieniowo-nadgarstkowego,  skokowego, kolanowego, biodrowego kręgosłupa 

lędźwiowego, piersiowego, szyjnego 

4 Analiza pacjenta według ICF i praca na poziomie strukturalnym i aktywności 

5 Neuromobilizacje 

6 Transfery  

7 Trening równowagi, kontroli posturalnej i stymulacja czucia głębokiego 

8 Analiza i terapia chodu  

9 Normalizacja napięcia mięśniowego  

10 Kliniczne testy  do oceny pacjentów neurologicznych i ortopedycznych 

11 Demonstracje terapii pacjentów ortopedycznych i neurologicznych 

 

12 Wykorzystanie kliniczne terapii ortopedyczno/neurologicznej 

 

 

 

Przykładowe pytania: 
 

1. Do wewnętrznych czynników upadków należą: 
a. zaburzenia równowagi i chodu, zaburzenia poznawcze, choroby, zażywane leki  
b. tylko zażywane leki 
c. tylko zaburzenia równowagi i chodu 
d. odpowiedzi a,b,c są błędne 
 
2. Poważne zaburzenia chodu u ludzi starych występują: 
a. u ponad 15%  
b. mniej niż 15% 
c. ponad 30% 
d. odpowiedzi a,b,c są błędne 
 
3. Ból przy chodzeniu i pogorszenie stabilności mogą powodować: 
a. nagnioty, modzele, zniekształcenia stóp, halluksy  
b. tylko nagnioty i modzele 
c. tylko zniekształcenia stóp, halluksy 
d. odpowiedzi a,b,c są błędne 
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4. Chorzy zagrożeni występowaniem odleżyn nie powinni być układani w pozycji bocznej pod kątem 90˚ 
a. ponieważ powoduje to zwiększony nacisk na okolicę krętarza większego oraz kostek bocznych  
b. ponieważ powoduje to zwiększony nacisk na okolicę krętarza większego 
c. ponieważ powoduje to zwiększony nacisk na okolicę krętarza większego oraz kostek przyśrodkowych 
d. odpowiedzi a,b,c są błędne 
 
5. Nietrzymanie moczu u osób w wieku podeszłym z wprowadzonym na stałe cewnikiem występuje u: 
a. 15-30%  
b. 30-45% 
c. poniżej 15% 
d. powyżej 45%    
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