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PROGRAM KURSU

pROFEs]oNALNA 0pmlIA NAD 0SOBA STARSZA z ANIMACJA CZASU
WOLNEG0 0RAZ PODSTAW 0PIEKI I PIELEGNACJI NAD PACJENTEM

PALIATYWYM

1.   Podstawowe poj?cia gerontologiczne -1 godz.
2.   Proces starzenia si? organizmu czlowieka -og61ne informacje - 1 godz.
3.   Charakterystyka najwazniej szych zmian narzadowych zachodzacych w  procesie

starzenia - 3 godz.
4.    Najcz?stsze choroby wieku podeszlego w tym choroby przewlekle -charakterystyka

-25 godz.

5.   Wybrane problemy opiekuhcze mad chorym z rdznymi niepctnosprawno§ciami -25

godz.
6.    Odzywianie os6b w podeszlym wieku -znaczenie niedozywienia -10 godz.
7.    Charakterystyka ruchu hospicyjnego w Polsce i na §wiecie -5 godz.
8.    Organizacja opieki paliatywnej -10 godz.
9.    Chory w wieku podeszlym w opiece paliatywnej -10 godz.
10. Piel?gnacja osoby lezacej -wykonanie podstawowych zabieg6w higieniczno-

piel?gnacycjnych -35 godz.
1 1 . Obsluga przydatnych urzadzeri w warunkach domowych - 5 godz.
12. Obserwacja  i pomiar podstawowych parametr6w rtyciowych chorego -10 godz.
13. Aktywizacja os6b starszych w zalezno§ci od stanu zdrowia -10 godz.
14. Komunikacja z osoba starsza -ogdlne zasady -10 godz.
15. Sztuka komunikacji z osobami u kresu Zycia ~ 10 godz.
16. Pierwsza pomoc w geriatrii -wybrane sytuacje losowe -20 godz.
17. Tanatologia co to takiego? -2, 5 godz.
18. Opieka mad osoba umierajapa -objawy agonii -2, 5 godz.
19. Wolontariat hospicyjny -prawa i obowiazkj -5 godz.
20. Powstanie i dzialalno§6 Hospicjum Domowego dla Dzieci i Doroslych im. Sw.

Franciszka z Asyzu w Kielcach.
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Ilo§6 godzin og61em: 200
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