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PROGRAM KURSU
PODSTAWOWE ZALOZENIA 0PIEKI PALIATYWNEJ 0RAZ GERIATRYCZNEJ

1. Rozw6j opieki paliatyunej i hospicyjnej na §wiecie i w Polsce -5 godz.

2. Podstawowe zasady opieki paliatywnej -2,5 godz.
3. Organizacja opieki paliatywnej w Polsce -2,5 godz.
4. Podstawy organizacji opieki geriatrycznej w Polsce i na §wiecie -5 godz.
5.

Wybrane wielkie zespoly geriatryczne -15 godz.

6. Chory w wieku podeszlym w opiece paliatyunej -10 godz.
7. 861 u pacjent6w z choroba nowotworowa -przyczyny, klasyfikacje - 15 godz.
8. Piel?gnacja chorego z ranami przewlekfymi -5 godz.
9. Piel?gnowanie chorego ze stomia -5 godz.

10. Obsfuga przydatnych urzadzeh w warunkach domowych -przypomnienie wiadomosci
- 5 godz.
11. Leczenie objawowe w stanach terminalnych -30 godz.
12. Opieka paliatyuna mad dzie6mi -15 godz.

13. Pomoc §wiadczona przez hospicjum na rzecz dzieci i ich rodzin -15 godz.

14. Problemy etyczne w opiece paliatyunej -15 godz.
15. Problemy psychologiczne rodzin os6b chorych w opiece paliatyunej -15 godz.

16. Zasady komunikacji z osoba starsza -5 godz.

17. Komunikacja z osobami u kresu Zycia ~ osoba dorosta, przewlekle chora, dziecko oraz
rodzina -15 godz.

18. Opieka mad pacjentem umierajacym -ostatnie 48 godzin? -5 godz.
19. Aspekty psychologiczne -Smier6 dziecka -10 godz.

20. Wolontariat hospicyjny ~ prawa i obowiazki -5 godz.
21. Powstanie i dzialalno§6 Hospicjum Domowego dla Dzieci i Dorostych im. §w.

Franciszka z Asyzu w Kielcach.

Ilos6 godzin ogdiem: 200
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