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Słowo wstępu
Jest mi niezwykle miło oddać w Twoje ręce trzeci już numer Rocznika
Opiekunów Medycznych. Rocznik ten jest nieodłącznym elementem corocznej
konferencji, która ma na celu zbliżanie opiekunów medycznych, promowanie zawodu a
także edukację.
Ubiegły rok upłynął bardzo pracowicie. Przedstawiciele Fundacji m. in.
uczestniczyli w racach zespołu opracowującego Strategię na rzecz pielęgniarstwa i
położnictwa w Polsce. Dzięki współpracy w zespole powstał dokument, który pozwala
zobaczyć jakie są oczekiwania odnośnie rozwoju pielęgniarstwa w naszym kraju. Co nas
cieszy, wiele naszych propozycji zostało uwzględnionych – w naszej opinii należy lepiej
włączyć opiekuna medycznego w system opieki zdrowotnej w Polsce bardziej niż tworzyć
nowy zawód o tych samych kompetencjach.
\
Zachęcamy do zapoznania się z całą strategią dostępną na stronach Ministerstwa
Zdrowia. Będziemy cały czas przyglądać się realizacji strategii i współpracować z innymi
organizacjami w celu poprawy jakości opieki medycznej i sytuacji opiekunów
medycznych.
Dodatkowo pod koniec 2017 roku zostało zarejestrowane Ogólnopolskie
Stowarzyszenie Opiekunów Medycznych. Organizacja ta ma na celu integrację
opiekunów medycznych i reprezentowanie naszej grupy zawodowej. Zachęcamy do
dołączenia do Stowarzyszenia – deklaracja dostępna jest na stronie
www.opiekunmedyczny.org jak również na końcu Rocznika. Im więcej będzie nas w
Stowarzyszeniu tym łatwiej będzie nam działać na rzecz zmian. Silniejsza organizacja to
pewność, że więcej będzie można zrobić. Stowarzyszenie prowadzi również grupę na
portalu Facebook. Zachęcam do zapoznania się z tą organizacją i dzielenia się pomysłami
– Stowarzyszenie realizuje działania w taki sposób, jak zadecydują o tym sami
członkowie.
Na zakończenie chciałbym zaprosić wszystkich na kolejną konferencję,
która odbędzie się tym razem we Wrocławiu – już 11.05.2019. Więcej informacji
zamieszczać będziemy na naszej stronie:
www.OpiekunMedyczny.com.pl/konferencjaOM

mgr Bartosz Mikołajczyk
Prezes Zarządu Fundacji OpiekunMedyczny.com.pl
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Depresja osób starszych
mgr Bartosz Mikołajczyk
Psycholog

Depresja jest jedną z najczęstszych chorób wśród osób starszych. Szacuje się, że
nawet 20% osób starszych jest nią dotknięta, a wiele osób może być źle zdiagnozowanych
a przez to źle leczonych. Depresja swoimi objawami może przypominać wiele schorzeń
typowych dla wieku starszego lub objawy te będą z nimi bardziej wiązane. Chociażby
osłabienie, zmęczenie, problemy z koncentracją lub pamięcią to objawy, które mogą
oznaczać depresję.
Czym jest depresja?
Depresja to stan obniżonego nastroju. Od smutku czy obniżonego nastroju
odróżnia ją przede wszystkim to, że jest to stan występujący znacznie dłużej i niezależnie
od sytuacji. Stan ten jest bardziej stabilny i nie występują zmiany nastroju, a stopień
nasilenia objawów jest nietypowy dla danej osoby. Do objawów depresji zaliczyć można
przede wszystkim: obniżony nastrój przez okres co najmniej 2 tygodni, utrata
zainteresowania dotychczasowymi zajęciami, mniej energii, szybsze męczenie się,
poczucie bezradności, unikanie kontaktów z innymi, zaburzenia snu, mniejszy apetyt czy
myśli i czyny samobójcze. Nie jest to pełna lista objawów. Depresja może obejmować
wiele innych objawów, jak również może być wypierana lub nieuświadomiona przez
pacjenta. Depresja powinna być zdiagnozowana przez specjalistę – psychologa lub
psychiatrę którzy zdecydują o dalszym leczeniu.
Depresja zmienia też postrzeganie świata – często pacjenci widzą tę sytuację jako
sytuację bez wyjścia, czują się osamotnieni i bezradni. Wszystko wydaje się nie mieć
sensu, co dodatkowo może wpływać na obniżenie poczucia własnej wartości.
Kto jest szczególnie narażony na depresję wśród osób starszych?
Co nie powinno dziwić przede wszystkim osoby, które mają problemy z
poruszaniem się. Nie jest to tylko związane z pogorszonym stanem zdrowia ale i również
z utrudnionym dostępem do relacji z innymi osobami czy w wykonywaniu różnych
czynności. Ryzyko depresji jest znacznie większe u osób korzystających z pomocy
opiekuńczej, osób biedniejszych i słabiej wykształconych, które mogą nie wiedzieć o
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możliwych formach wsparcia lub nie są one dla nich dostępne finansowo. Mniejsze
ryzyko depresji jest zatem u osób, które mają pozytywny stosunek do starzenia się, w
lepszej kondycji fizycznej (i u osób, które dbają o nią), dbające o rozwój intelektualny, w
lepszej sytuacji materialnej, a także z lepszą siecią wsparcia.
Depresja u osób starszych jest niezwykle poważna, gdyż bardzo często są to
osoby o słabszym stanie zdrowia, co dodatkowo jest ogromnym obciążeniem. Nieleczona
depresja zwiększa również ryzyko śmierci z różnych przyczyn a co najważniejsze częściej
popełniają oni samobójstwa.
Co zrobić gdy podejrzewamy u kogoś depresję?
Zadbaj o to by dana osoba miała dostęp do pomocy specjalisty – zdarza się, że
wymagane jest leczenie farmakologiczne. Ważnym elementem w leczeniu depresji jest
psychoterapia, która powinna być prowadzona przez specjalistę. Leczenie depresji jest
złożone i wieloelementowe – często chodzi również o zmianę przyzwyczajeń pacjenta a
także jego opinii o sobie. Pamiętaj by przede wszystkim nie zostawić danej osoby samej
sobie. Z depresją wiąże się wiele stygmatów, w większości nieprawdziwych. Depresja jest
stanem, który może spotkać każdego, opartym na wielu błędnych kołach, które wzajemnie
się napędzają. Ważne jest jednak podjęcie odpowiednich kroków by poradzić sobie z
depresją.
W przypadku podjęcia leczenia opiekun medyczny może stanowić dodatkowe
wsparcie dla pacjenta – reagując na jego obawy związane z leczeniem, udzielając
informacji na temat dodatkowego wsparcia czy też udzielając wsparcia emocjonalnego.
Pamiętaj!
Depresja to nie słaby charakter. Prośba o wsparcie to nie oznaka słabości – trzeba mieć
ogromną siłę, by poprosić kogoś o wsparcie. Jeśli ktoś w twoim otoczeniu może mieć
depresję nie bagatelizuj tego. Wesprzyj tę osobę i wskaż jej miejsce, gdzie uzyska
profesjonalne wsparcie.
Z depresją da się żyć, ale lepiej jest bez niej. Szukaj wsparcia, udzielaj wsparcia i nie
obawiaj się specjalistów – oni są od tego by tobie i innym pomóc. Ich pomoc polega
również na tym by wesprzeć dana osobę by w przyszłości sama lepiej sobie radziła z
podobnymi sytuacjami.
Nie korzystaj z niesprawdzonych sposobów pomocy, specjalistów o niejasnym
doświadczeniu czy różnych specyfików. Leczenie depresji na własną rękę nie zawsze jest
skuteczne.
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Nigdy nie jest za późno na szukanie pomocy. Nigdy nie jest się też za starym na szukanie
wsparcia.
Nie każda osoba samotna lub zagrożona depresją cierpi na depresję. Nie wmawiaj
depresji, nie mów że ktoś musi znaleźć pomoc jeśli twierdzi, że tego nie potrzebuje.
Zapewnij jednak dostęp do informacji i wsparcia.
Znajdź czas by wesprzeć pacjenta – podczas wykonywania codziennych czynności, nawet
jeśli muszą być wykonywane szybko, znajdź chwilę by porozmawiać z podopiecznym.
Nie bój się rozmawiać. Nie unikaj tematu depresji – podziel się swoim doświadczeniem,
jeśli takie masz. Zapytaj również o obawy.
Zadbaj również o siebie!
Gdzie uzyskać pomoc?
Pomoc można uzyskać w wielu miejscach – poradniach zdrowia psychicznego,
organizacjach pozarządowych i prywatnych gabinetach. Wiele osób z obawy o koszty
może nie chcieć szukać wsparcia, jednak wiele gabinetów ma podpisany kontrakt z NFZ –
ich wykaz można sprawdzić na stronie NFZ.
Fundacja ITAKA prowadzi Antydepresyjny Telefon Zaufania Fundacji ITAKA dostępny
pod numerem 22 484 88 01. Podobnej pomocy udziela Kryzysowy Telefon Zaufania 116
123. Doświadczeni specjaliści pomogą znaleźć najlepsze wsparcie w depresji.

Bibliografia:
Bizdan, L. Depresyjne zaburzenia nastroju u osób w wieku podeszłym. Medycyna Wieku
Podeszłego 2011, tom 1, nr 1, 31–41
Manthorpe, J., Iliffe, S. (2010). Depresja wieku podeszłego. Warszawa: Wydawnictwo
Lekarskie PZWL
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Dieta w chorobach układu krążenia
mgr Renata Cichocka
Dietetyk, psychodietetyk

Choroby układu krążenia- krótka charakterystyka
Układ krwionośny składa się z serca oraz naczyń krwionośnych (żył i tętnic). Jego główną
funkcją jest transport tlenu i substancji odżywczych wraz z krwią do każdej komórki
naszego ciała. Jeśli dochodzi do uszkodzenia lub dysfunkcji w jego pracy prowadzi to do
wielu niebezpiecznych konsekwencji dla zdrowia człowieka w tym śmierci.
Do chorób układu krążenia należy:
Nadciśnienie tętnicze- to podwyższone ciśnienie tętnicze krwi powyżej granic
normy (>140 i > 90 mmHg)
Niewydolność serca- to stan, w którym serce nie jest w stanie sprawować swej
prawidłowej funkcji - przepompować wystarczającej ilości krwi, by zapewnić
organizmowi odpowiednią ilość tlenu i składników odżywczych.
Choroba wieńcowa -jest spowodowana niedostatecznym, w stosunku do
potrzeb, zaopatrzeniem serca w krew tętniczą przez naczynia wieńcowe.
Zawał serca- martwica części mięśnia sercowego.
Udar mózgu- to nagłe, miejscowe zaburzenie krążenia krwi w mózgu.
Arytmie serca- zaburzenia rytmu serca.
Miażdżyca- tworzenie się zmian w tętnicach blokujące przepływ krwi.
Choroby układu krążenia- dane statystyczne
Choroby układu krążenia należą do chorób cywilizacyjnych- to największy problem
współczesnej medycyny. W dużej mierze ich przyczyną jest nieprawidłowe odżywianie
oraz czynniki środowiskowe.
Choroby sercowo-naczyniowe są jedną z głównych przyczyn zgonów w Polsce. Z dnach
statystycznych GUS 45,6 % zgonów w Polsce spowodowane jest właśnie chorobami
układu krążenia, dopiero na drugim miejscu przyczyną są nowotwory (stanowią
przyczynę 25 % śmierci)
Rozkład śmiertelności z powodu chorób układu krążenia obrazuje Rys.1. poniżej.
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Rys.1. Rozkład śmiertelności z powodu chorób układu krążenia w określonych grupach wiekowych

Wzrost śmiertelności spowodowany chorobami układu krążenia rośnie w raz z wiekiem.
Najniższa ilość zgonów (0,6%) zauważalna jest w przedziale wiekowym 30-39 lat, a
najwyższa (47.7 %) zaobserwowano w wieku 80-ciu lat i powyżej. Należy zauważyć, że
również pomiędzy 50 a 80 rokiem życia grupa ta jest tak samo liczna (47,8%)
Rocznie ok. 1,5 mln ludzi leczy się na choroby serca i układu krążenia. Największym
problemem jest nadciśnienie tętnicze (130 tys.) oraz miażdżyca (48 tys.). Co roku
przeznaczone są środki pieniężne na refundację leków i rozwój placówek- nie ma to
jednak przełożenia w spadku zachorowalności i śmiertelności z powodu tych chorób.
Przyczyny i czynniki ryzyka
Do zachorowania na którąkolwiek z wyżej wymienionych chorób układu naczyniowosercowego wpływa wiele czynników.
Do głównych czynników ryzyka należą:
podwyższony poziom cholesterolu
palenie tytoniu
mała aktywność ruchowa
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nadwaga i otyłość
upośledzona tolerancja glukozy
czynniki psychologiczne (nadmierny stres, depresja)
nieracjonalne odżywianie
zaawansowany wiek
płeć męska
rodzinne obciążenie chorobami serca
otyłość
nadużywanie alkoholu
Szczególnie narażone na rozwój choroby układu krążenia są osoby, u których występuje
kilka czynników ryzyka jednocześnie.
Leczenie chorób układu krążenia
Leczenie w chorobach układu krążenia jest kluczowe i oznacza leczenie na wielu
płaszczyznach. Najważniejsza jest profilaktyka- rutynowe badania ciśnienia tętniczego,
poziomu cholesterolu, trójglicerydów czy poziomu cukru we krwi. Zwiększa to szybsze
wykrycie choroby jak i podjęcie działań zapobiegających dalszemu rozwojowi choroby.
Skurczowe
(mmHg)

Rozkurczowe (mmHg)

Optymalne

<120

i

<80

Prawidłowe

120-129

i/lub

80-84

Wysokie
prawidłowe

130-139

i/lub

85-89

Nadciśnienie
tętnicze I stopnia

140-149

i/lub

90-99

Nadciśnienie
tętnicze II stopnia

160-179

i/lub

100-109

Nadciśnienie
tętnicze III stopnia

≥180

i/lub

≥110

Izolowane ciśnienie
tętnicze

≥ 140

i

<90

Tab.1. Klasyfikacja ciśnienia tętniczego wg. Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego
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Poziom cholesterolu całkowitego mg/dl

Ocena

Poniżej 200
200-239
240 i powyżej

Wartość prawidłowa
Poziom podwyższony
Wysokie ryzyko chorób serca

Tab.2. Normy poziomu cholesterolu całkowitego we krwi

Poziom trójglicerydów mg/dl
Poniżej 150
150-199
200-499
Pow.500

Ocena
Norma
Graniczny
Wysoki
Bardzo wysoki

Tab.3. Normy poziomu trójglicerydów we krwi

Jeśli osoba jest już chora należy podjąć leczenie farmakologiczne (np.: leki na obniżenie
ciśnienia tętniczego), leczenie aktywnością fizyczną (kinezyterapia) oraz zmianą
nawyków żywieniowych. Te trzy sposoby leczenia dotyczą wszystkich pacjentów w
każdym stadium choroby.
Leczenie farmakologiczne ma na celu zapobieganie dalszemu rozwojowi choroby i
utrzymaniu prawidłowego funkcjonowania organizmu ( obniżenie ciśnienia tętniczego,
poziomu cholesterolu do prawidłowych wartości).
Ruch jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania każdego człowieka. Jako jeden ze
sposobów leczenia chorób naczyniowo-sercowych odgrywa bardzo ważną rolę. Przede
wszystkich usprawnia przepływ krwi w krwiobiegu. Ruch może skutecznie obniżyć
ciśnienie tętnicze, poziom złego cholesterolu (LDL) czy zmniejszyć krzepliwość krwi.
Ponadto :
zmniejsza stres
poprawia samopoczucie
zmniejsza masę ciała
Aby leczenie było skuteczne nie wystarczą tylko leki i sport, niezbędna jest też
prawidłowa dieta.
W zależności od jednostki chorobowej odpowiednia dieta powinna być dopasowana
indywidualnie do potrzeb chorego.
Ważne jest to aby chorzy na choroby sercowo-naczyniowe ograniczali:
 spożycie soli
 produktów z nasyconymi kwasami tłuszczowymi NKT
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wysoko przetworzonej żywności
alkoholu
słodyczy

Produkty jakie należy włączyć do diety to:
 niskosodowa woda mineralna
 warzywa i owoce
 ryby
 orzechy
 produkty zawierające dużą zawartość błonnika
Dieta w chorobach układu krążenia
Nieprawidłowa dieta ma wpływ na rozwój chorób cywilizacyjnych w tym chorób układu
krążenia. Nieprawidłowe odżywianie przyczynia się do rozwoju choroby tak samo jak
inne czynniki je wywołujące takie jak np. stres czy brak ruchu. Bardzo często leczenie
farmakologiczne to za mało aby wyzdrowieć lub czuć się dobrze. Dopiero gdy zmienimy
nawyki żywieniowe leczenie nabiera sensu.
Zawarte w żywności nasycone kwasy tłuszczowe (NKT), duża ilość soli, duża zawartość
cholesterolu przyczyniają się do rozwoju chorób dotyczących serca i układu krążenia.
NKT (nasycone kwasy tłuszczowe) powodują podwyższenie stężenia cholesterolu we
krwi co może doprowadzić do zmian miażdżycowych, podwyższonego ciśnienia krwi czy
otyłości. Ważne jest aby ograniczyć w diecie produkty w nie bogate na rzecz produktów
bogatych w „dobre” kwasy tłuszczowe.
Głównym źródłem NKT są tłuszcze zwierzęce i produkty pochodzenia zwierzęcego:
 smalec
 śmietana
 masło
 tłuste mleko
 słonina
 boczek
 podroby
 tłuste mięsa i sery
 twarde margaryny
 tłuszcz palmowy
 słodycze
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Tłuszcze zawierające NKT należy
(wielonienasycone kwasy tłuszczowe):
 olej lniany
 tłuszcz rybny
 ryby

zamienić

na

produkty

zawierające

WKT

Tłuszcze te pozytywnie wpływają na obniżenie cholesterolu we krwi, zwiększają
odporność i powodują spadek ryzyka zawału serca. Szczególnie istotne jest spożywanie
ryb morskich* (2-3 razy w tyg.). Zawarte w nich kwasy tłuszczowe omega-3 obniżają
ciśnienie tętnicze, zapobiegają arytmii oraz pozytywnie wpływają na ściany naczyń
krwionośnych.
*Ryby morskie to : dorsz, morszczuk, makrela, karmazyn, tuńczyk, sardynka.
Dodatkowo warto wprowadzić do diety produkty bogate w jednonienasycone kwasy
tłuszczowe:
 orzechy
 olej rzepakowy
Kolejnym istotnym składnikiem jaki należy wprowadzić do diety jest błonnik
pokarmowy. Jego dzienne spożycie powinno wynosi 30-40 g.
Najbogatszym źródłem błonnika są:
1. Pieczywo pełnoziarniste (chleb żytni, chleb razowy)
2. Kasze: jęczmienna, gryczana, brązowy ryż
3. Otręby pszenne, żytnie
4. Warzywa szczególnie : fasola, groch, soja, bób
5. Owoce
6. Warzywa bogate w potas: pomidory, szpinak
Badania naukowe potwierdzają, że nadmierne spożycie soli prowadzi do podwyższenia
ciśnienia tętniczego. Spożycie dzienne soli to 5g (mała łyżeczka), dlatego też w
profilaktyce i leczeniu omawianych chorób należy ją ograniczyć. Tym bardziej, że sól jest
w większości produktów spożywczych- o czym często zapominamy. Najlepszym
sposobem na ograniczenie soli w diecie jest zamiana jej na naturalne zioła i przyprawy
oraz wyeliminowania bardzo słonych produktów:
 chipsy,
 paluszki słone,
 popcorn,
 żywność typu fast-food
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konserwy
gotowe sosy
sery topione

Należy pamiętać również o nawadnianiu organizmu wodą niskosodową.
Przykładowy jadłospis w miażdżycy
Śniadanie:
Płatki owsiane na mleku (0,5% tłuszczu) z zarodkami pszennymi
Chleb pełnoziarnisty + margaryna+ szynka z kurczaka+ papryka
Mandarynka
Herbata owocowa
II Śniadanie:
Bułka graham
Serek twarogowy chudy
Maślanka
Obiad:
Krupnik
Ryż brązowy+ łosoś pieczony w folii
Surówka z kapusty pekińskiej
Woda mineralna
Kolacja:
Makaron razowy z cynamonem i twarogiem
Herbata z cytryną
W diecie, która ma na celu poprawę stanu zdrowia w chorobach układu krwionośnego
ważny jest też sposób przygotowania potraw.
Unikamy smażenia na rzecz takich technik kulinarnych jak gotowanie, gotowanie na
parze, pieczenie, grillowanie. Tak aby ograniczyć dodatek tłuszczu.
Wybieramy chude wędliny, tłuszcze roślinne, chude produkty mleczne.
Podsumowując dieta w chorobach układu sercowo-naczyniowego ma ogromne znaczenie.
Wyrównuje poziom cholesterolu we krwi i poprawia profil lipidowy, obniża ciśnienie
tętnicze. Do najważniejszych zmian w nawykach żywieniowych należy ograniczenie soli,
produktów bogatych w NKT. Wprowadzenie do codziennego jadłospisu ryb, warzyw i
owoców. Aby leczenie było skuteczne nie można zapomnieć o aktywności fizycznej,
lekach jeśli zostały przepisane, jak i rutynowych badaniach u lekarza.
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Komunikacja z pacjentem – choroba Alzheimera
mgr Bartosz Mikołajczyk
Psycholog
Komunikacja jest formą przekazywania informacji pomiędzy dwiema lub
większą ilością osób. W przypadku wielu chorób podstawowa komunikacja z pacjentem
może być utrudniona. Poniższy artykuł skupia się przede wszystkim na trudnościach w
komunikacji z pacjentem ze zdiagnozowaną chorobą Alzheimera oraz na tym w jaki
sposób można zminimalizować te trudności.
Choroba Alzheimera jest jedną z chorób które są nieuleczalne i postępujące.
Osoba opiekująca się pacjentem powinna mieć zatem świadomość, że problemy w
komunikacji będą się nasilać z czasem. Obecnie szacuje się, że 10% osób po 65 roku
życia ma chorobę Alzheimera, a odsetek ten zwiększa się wraz z wiekiem – powyżej 80
roku życia diagnozuje się ją u ponad 30% pacjentów.
Typowe objawy choroby Alzheimera obejmują trzy grupy:
1. Objawy poznawcze – utrudnione (czasem wręcz uniemożliwione) jest uczenie się
nowych rzeczy, zaburzona jest pamięć i odtwarzanie wiadomości, mowa jest
spowolniona.
2. Objawy psychiczne – chociażby obejmujące pojawienie się depresji, lęków, halucynacji
i złudzeń, pobudzenie lub apatia, powtarzające się zachowania
3. Objawy motoryczne – sztywność mięśni.
Sam przebieg choroby Alzheimera można podzielić na trzy etapy, w których różne są
problemy z komunikacją.
1 Etap.
Pierwszy etap choroby Alzheimera objawia się łagodnymi zaburzeniami pamięci – często
są to okresowe problemy lub też problemy wyjaśniane jako związane z wiekiem. Pacjenci
najczęściej sami zauważają osłabienie pamięci i zdolności komunikacji. W tej fazie mogą
się pojawić problemy z rozumieniem kontekstu wypowiedzi – pacjent może nie rozumieć
wieloznacznych wypowiedzi (lub będzie je rozumiał w tylko jeden sposób), nie rozumie
również metafor. Zaczynają się pojawiać również problemy z nauczaniem nowych rzeczy.
Pacjenci mają też problemy z odnalezieniem właściwego słowa i poprawnym go użyciu.
Na tym etapie aby zapewnić lepszy komfort życia należy wprowadzić trochę zmian w
komunikacji. Przede wszystkim należy ją uprościć – unikając dwuznaczności, metafor.
Komunikaty powinny być możliwie jak najkrótsze, budowane raczej w formie zdań
twierdzących lub instrukcji. W przypadku pytań najlepiej jest ograniczyć ilość możliwych
odpowiedzi by uniknąć sytuacji w której z powodu zbyt dużego wyboru nie jest w stanie
się zdecydować. Otoczenie pacjenta powinno być jak najbardziej mu znane i stworzone w
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taki sposób, by nie musiał się uczyć nowych rzeczy (lub by rzeczy do nauki było jak
najmniej w związku z utrudnionym zapamiętywaniem nowych wiadomości). W
przypadku gdy pacjent wydaje się żyć przeszłością (wydaje mu się, że jest zupełnie inny
rok) nie należy starać się przypominać mu jaki obecnie jest rok – może to wywołać
poczucie lęku związane z tym, że pacjent nie pamięta rzeczy o których osoby w otoczeniu
mu opowiadają. Chociaż pacjent może nie rozumieć metafor i może mieć problem z
pojedynczymi słowami wciąż doskonale interpretuje ton głosu. Wypowiedzi powinny być
wypowiadane przez opiekuna medycznego lub inną osobę zajmującą się opieką nad osobą
w sposób spokojny i uprzejmy, łagodnym tonem głosu bez krzyczenia czy podnoszenia
głosu. Wypowiedzi powinny być pozbawione negatywnego oceniania (np. „Jak Pan/Pani
może tego nie pamiętać?”) Ważny jest też kontakt fizyczny.
W przypadku podejrzenia, że pacjent może mieć chorobę Alzheimera należy w pierwszej
kolejności skonsultować stan pacjenta z lekarzem.
2 Etap.
W drugim etapie umiejętności językowe są znacznie bardziej zaburzone, pogłębiają się
trudności z pierwszego etapu. Pacjent coraz częściej nie pamięta nie tylko nazw
przedmiotów, ale również do czego one służą. Zawęża się też słownictwo, wypowiedzi są
coraz uboższe, często pacjent korzysta z utartych zwrotów. Może się zdarzyć, że w
przypadku dłuższej wypowiedzi pacjent zapomina o tym co było głównym wątkiem
wypowiedzi, a przez to nie kończy wątku lub włączając się w rozmowę zapomina co było
tematem i wypowiada się nie na temat ale we właściwym momencie. O ile w pierwszym
etapie pacjenci są bardziej świadomi błędów wypowiedzi to na tym etapie nie poprawiają
błędów.
Na tym etapie warto kontynuować działania z poprzedniego etapu. W przypadku gdy
pacjent zapytany o odpowiedź zmienia temat warto podążyć za nim i jeśli sytuacja
wymaga tego pokierować później rozmowę z powrotem do właściwego tematu. W
przypadku opieki nad pacjentem należy go jak najbardziej angażować, chociażby
używając zwrotów typu „spróbuj”, „zrób”. Instrukcje powinny być proste i jednoznaczne.
Na tym etapie warto wesprzeć pacjenta instrukcjami chociażby w formie kartek z
nazwami przedmiotów czy pomieszczeń.
3 Etap.
Pacjenci na tym etapie cierpią na głębokie zaburzenia poznawcze. Mają również trudności
z wypowiadaniem zdań i rozumieniem mowy. Zdarza się, że pacjent jest w stanie
wypowiedzieć kilka określonych zdań, które wciąż powtarza, a rozumie również
określoną ilość słów. Wypowiedzi dotyczą głównie przeszłości. Mogą dodatkowo
występować zachowania agresywne, zaburzenia snu, zaburzenia łaknienia a także
problemy z poruszaniem się.
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W miarę możliwości należy wykorzystać wszelkie dostępne formy komunikacji,
zwłaszcza niewerbalnej by zachęcić do interakcji. W przypadku wykonywania
jakichkolwiek czynności przy pacjencie należy się upewnić, że jesteśmy w jego polu
widzenia przez cały czas. W komunikacji warto wykorzystywać również inne formy –
bardzo dużo informacji przesyła nasz wyraz twarzy czy on głosu, dlatego powinny być jak
najbardziej przyjazne.
Warto dodatkowo upewnić się czy w przypadku pacjenta nie występują dodatkowe
trudności komunikacyjne, które mogą wynikać ze stanu zdrowia (np. zaburzenia słuchu),
umiejętności (np. czytanie czy pisanie) czy indywidualnych preferencji.
Podsumowując komunikacja z pacjentem z Alzheimerem powinna być:
*Nieoceniająca, spokojnym tonem, bez krzyków,
*Oparta przede wszystkim na prostych i jednoznacznych zdaniach i instrukcjach,
*W przypadku gdy pacjent nie pamięta słów można mu je podsunąć, ale w możliwie jak
najbardziej neutralny sposób,
*Gdy pacjent opowiada o zdarzeniach z przeszłości w sposób, jakby dopiero ci się
wydarzyły (np. opowiada o poprzednim miejscu zamieszkania jakby tam wciąż jeszcze
mieszkał) nie należy go wyprowadzać z błędu,
*Jak najbardziej zachęcająca do interakcji,
*Oparta na różnych formach komunikacji w miarę stanu pacjenta,
*Empatyczna,
*Głównie oparte o zasadę „tu i teraz” - skupione na teraźniejszości ale i pokazujące gdzie
i kiedy pacjent jest,
*Tworzące poczucie bliskości i przynależności („my”, „nasze”),
*Jeśli pojawia się osoba w otoczeniu to nawet jeśli jest ona znana pacjentowi to warto ją
dodatkowo przedstawić (np. „O zobacz, przyszła nasza sąsiadka, pani Ala”),
*Zadbaj o stałość otoczenia.
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Opiekun medyczny, ratuje życie... Nie stój obojętnie, ucz się ratować.
Piotr Zuziak
opiekun medyczny, ratownik
„Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim
niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela
pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo
utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności
do lat 3” - artykuł 162 Kodeksu Karnego.
James Elam, Peter Safar i William B. Kouwenhoven - osoby, które zostały uznane za
„ponownych twórców” resuscytacji. Połączyły one bowiem swoje nowe pomysły o
sztucznym oddychaniu, z istniejącymi już, starymi metodami uciskania klatki piersiowej i
defibrylacji. Tym samym stworzyły nową metodę do walki z zatrzymaniem krążenia u
ludzi.
Najbardziej z tego towarzystwa ideę nowoczesnego RKO promował Peter Safar, lekarz
urodzony w 1924 roku w Austrii. W 1957 roku napisał on książkę „ABC Resuscytacji”,
która dała podstawy do masowego szkolenia RKO, czyli Resuscytacji Krążeniowo
Oddechowej.
Szkolenia z pierwszej pomocy (RKO) na stałe zagościły w naszym życiu. Znalazły swoje
miejsce praktycznie na każdym kroku naszego życia. Są wszędzie. W przedszkolach,
szkołach, uczelniach, zakładach pracy, w specjalistycznych służbach ratunkowych. Na
każdym kroku możemy spotkać się z potrzebą posiadania umiejętności udzielenia
pierwszej pomocy i wdrożenia RKO.
Opiekun medyczny, który kształci się w zawodzie i zdaje egzaminy w zakresie
kwalifikacji Z.4 świadczenia usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej
wyodrębnionej w zawodzie 53102-opiekuna medycznego, ma w swoim programie
nauczania zagadnienia z zakresu udzielania pierwszej pomocy RKO. Podstawa
programowa kształcenia w zawodzie Opiekuna Medycznego opracowana na podstawie
dokumentu z dnia 7 lutego 2012 roku nakłada na szkoły kształcące zapewnienie zajęć po
których uczeń będzie w stanie:
• charakteryzować stany nagłego zagrożenia życia;
• dokonywać oceny parametrów podstawowych funkcji życiowych;
• udzielać, zgodnie z kompetencjami zawodowymi, pierwszej pomocy w stanach
zagrożenia życia i zdrowia.
Dodatkowo w części programowej poświęconej Bezpieczeństwu i Higienie Pracy
znajdujemy zapis, że będzie on potrafił udzielić poszkodowanym pierwszej pomocy:
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•

w wypadkach przy pracy;
w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

Niestety po obserwacjach na jakim poziomie podczas kształcenia jest zapewniona
tematyka pierwszej pomocy możemy stwierdzić, że jest ona nie wystarczająca dla osoby,
która bądź co bądź, posiada zawód medyczny. Za przykład niech posłuży nam nazwa
przedmiotu jaki jest wykładany w szkołach opiekunów medycznych, a nosi nazwę „Zarys
anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy”. Nie można pierwszej
pomocy nauczyć wykładając tylko jej elementów.
Osoba posiadająca zawód medyczny, która podchodzi do swojego zawodu poważnie, nie
powinna poprzestać na swojej edukacji kończąc szkołę OM, tylko powinna dążyć do
samokształcenia poprzez udział w szkoleniach z tematów, które go interesują. Nie można
doprowadzić do tego, aby nowy zawód jakim jest OM był postrzegany jako: po pierwsze personel do zmiany pieluchomajtek, po drugie - jako personel z niskim poziomem wiedzy.
Udział w różnego rodzaju szkoleniach często może wiązać się z wysokimi kosztami, na
które często nie możemy sobie pozwolić, jednak wśród szerokiej oferty szkoleniowej,
którą możemy znaleźć na rynku, możemy doszukać się także szkoleń darmowych jak i
możemy wystosować propozycję do pracodawcy o zorganizowanie danych szkoleń lub
zwrócić się do niego z prośbą o refundację kosztów.
Udział w szkoleniach czy ich organizacja musi być własną inicjatywą człowieka, który
chce dążyć do podnoszenia swoich kwalifikacji i tym samy pokazać swojemu
pracodawcy, że jest pracownikiem wykonującym swój zawód z pasją i oddaniem.
Drugą stroną medalu, o której trzeba pamiętać, jest prawo, które nakłada na nas
obowiązek udzielenia pierwszej pomocy zarówno w życiu prywatnym jak i w
zawodowym. Pamiętajmy, że kończąc szkołę OM mieliśmy w zakresie programowym
cytowany powyżej przedmiot „Zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami
pierwszej pomocy” i tym samym zostaliśmy przygotowani do udzielania pierwszej
pomocy podczas wykonywania swoich obowiązków w pracy zgodnie z kompetencjami
zawodowymi. Poniekąd pozwala to pracodawcy na wyciągnięcie konsekwencji
dyscyplinarnych w stosunku do naszej osoby jeśli zaniechamy jakiś działań, do których
posiadamy kwalifikacje.
Poniżej zacytuję przepisy z kodeksu karnego i kodeksu pracy, które dają nam chwilę do
zastanowienia nad tym jak poważnym tematem staje się temat udzielania pierwszej
pomocy.
Warto przytoczyć ogólne przepisy prawa, a konkretnie Kodeks Karny:
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Rozdział XIX Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
Art. 160
§ 1. Kto naraża człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego
uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
§ 2. Jeżeli na sprawcy ciąży obowiązek opieki nad osobą narażoną na niebezpieczeństwo,
podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
§ 3. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 lub 2 działa nieumyślnie, podlega grzywnie,
karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
§ 4. Nie podlega karze za przestępstwo określone w § 1-3 sprawca, który dobrowolnie
uchylił grożące niebezpieczeństwo.
§ 5. Ściganie przestępstwa określonego w § 3 następuje na wniosek pokrzywdzonego.
Art. 162.
§ 1. Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim
niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela
pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo
utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności
do lat 3. § 2.Nie popełnia przestępstwa, kto nie udziela pomocy, do której jest konieczne
poddanie się zabiegowi lekarskiemu albo w warunkach, w których możliwa jest
niezwłoczna pomoc ze strony instytucji lub osoby do tego powołanej.
Oraz przepisy Kodeksu Pracy:
Art. 52.
§ 1. Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika
w razie:
ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych,
popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które
uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest
oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem,
zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na
zajmowanym stanowisku.
Art. 100.
§ 1. Pracownik jest obowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się
do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami
prawa lub umową o pracę.
Opiekun Medyczny ma w swoich kompetencjach zawodowych udzielanie „pierwszej
pomocy”. Cały zakres kompetencji jaki kryje się za tym pojęciem został zapisany w Dz.U.
2006 nr 191 poz. 1410 Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie
Medycznym. Ustawa ta opisuje pojęcie Pierwszej Pomocy:
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pierwsza pomoc – zespół czynności podejmowanych w celu ratowania osoby w
stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego wykonywanych przez osobę znajdującą
się w miejscu zdarzenia, w tym również z wykorzystaniem wyrobów
medycznych i wyposażenia wyrobów medycznych, w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. Z 2017 r. poz.
211), oraz produktów leczniczych wydawanych bez przepisu lekarza
dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
stan nagłego zagrożenia zdrowotnego – stan polegający na nagłym lub
przewidywanym w krótkim czasie pojawieniu się objawów pogarszania zdrowia,
którego bezpośrednim następstwem może być poważne uszkodzenie funkcji
organizmu lub uszkodzenie ciała lub utrata życia, wymagający podjęcia
natychmiastowych medycznych czynności ratunkowych i leczenia;

Daje ona nam także zapewnienie bezpieczeństwa, że nie zostaniemy pociągnięci do
odpowiedzialności karnej za źle wykonane czynności związane z udzielaniem pierwszej
pomocy albo szkody powstałe podczas jej wykonywania:
Art. 5.1. Osoba udzielająca pierwszej pomocy, kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz
podejmująca medyczne czynności ratunkowe korzysta z ochrony przewidzianej w ustawie
z dnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks Karny (Dz.U. z 2016 r. poz.1137, z późn. zm.1) dla
funkcjonariuszy publicznych.
Zatem mamy tu do czynienia z dwoma aspektami prawa i nie należy ich mylić. Jeśli nie
udzielimy pierwszej pomocy poza miejscem pracy albo zaniechamy udzielenia pierwszej
pomocy, będąc w pracy, możemy zostać pociągnięci do odpowiedzialności karnej. Ale
nikt nie pociągnie nas do odpowiedzialności karnej za skutki udzielania pierwszej pomocy
poza miejscem pracy np. szkody materialne u osób, którym udzielamy pierwszej pomocy
albo, przykładowo, połamane żebra podczas resuscytacji krążeniowo oddechowej. Tak
samo działając w ramach swoich kompetencji, w swoim miejscu pracy i nie przekraczając
swoich uprawnień, nie zostaniemy pociągnięci do odpowiedzialności. Ewentualna
odpowiedzialność spoczywa tutaj na pracodawcy.
W swoim życiu miałem do czynienia z przypadkami kiedy to personel medyczny, bardziej
wykwalifikowany od OM, nie był w stanie wdrożyć podstaw pierwszej pomocy.
Spowodowane to było rutynowym wykonywaniem codziennych czynności medycznych
kompletnie nie związanych z nagłym ratowaniem życia i zdrowia oraz brakiem
cykliczności w szkoleniach z zakresu pierwszej pomocy albo uczestniczenie w nich z
przymusu. Konsekwencjami tego było oczywiście zwolnienie z pracy. Zdarzają się też
niestety przykłady przekroczenia swoich kompetencji i tu należy tak samo o nich
pamiętać. Mając przygotowanie zawodowe do udzielania pierwszej pomocy nie bierzmy
się za podawanie leków ratujących życie albo używanie specjalistycznego sprzętu. Takie
nadużycia tak samo skutkują zwolnieniem z pracy oraz odpowiedzialnością karną, przy
której nie możemy liczyć na przejęcie za nas odpowiedzialności przez pracodawcę.
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Podsumowując pamiętajmy, że w życiu prywatnym jak i zawodowym nie można stać
obojętnie kiedy mamy świadomość, że ktoś może znajdować się w bezpośrednim stanie
zagrożenia zdrowia i życia. Starajmy się, jeśli już zdecydowaliśmy się na wybranie
zawodu medycznego, podnosić kwalifikacje i czujmy się profesjonalistami w naszym
zawodzie.
Z tego miejsca zachęcam do uczestniczenia w szkoleniach pierwszej pomocy co najmniej
raz na dwa lata i pamiętajmy, że Europejska Rada Resuscytacji (ERC) wprowadza zmiany
w wytycznych co 5 lat.

Artykuł przygotowany przez Ratownictwo Life.
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Rozmowy o umieraniu
mgr Bartosz Mikołajczyk
Psycholog
Czy w swojej pracy miałeś sytuację, gdy pacjent zapytał cię czy umrze? Co
wtedy zrobiłeś? A może chciał po prostu poruszyć temat śmierci? Albo miał świadomość
tego, że zostało mu już tylko kilka dni?
Śmierć jest nieodłącznym elementem życia, spotka każdego z nas, niezależnie od
naszych starań. Niezależnie od tego, jak też odbieramy życie i co według nas dzieje się po
śmierci. Nie da się zatem od niej uciec – czy lepiej jest jednak od niej uciekać czy też
przyjmować podejście „memento mori”? Odpowiedzi nigdy nie będą jednoznaczne. Dla
jednych łatwiej będzie gdy będą zaprzeczać chorobie, dla innych znacznie łatwiej będzie,
gdy temat ten będzie poruszany otwarcie, dzięki czemu lepiej będzie się mógł on
„przygotować” na nieuchronne.
Opiekun medyczny towarzyszy pacjentom, którzy mogą być również
nieuleczalnie chorzy. Jako, że często jest najbliżej pacjenta, może wydawać się
najbardziej dostępny to również od niego pacjenci mogą oczekiwać wsparcia
psychologicznego, jak również do niego udadzą się po odpowiedź na której im zależy.
W psychologii wymienia się 5 etapów choroby. Etapy te można spotkać również
w odniesieniu do innych, trudnych sytuacji w życiu danej osoby. Są to:
1. Zaprzeczanie i izolacja – osoba po uzyskaniu diagnozy nie jest w stanie zaakceptować
tej informacji – zaprzecza istnieniu choroby, szuka dodatkowej diagnozy. Działania te
mają na celu odizolowania się od trudnej sytuacji, tak by nie spowodowała szkód, które
pacjent nie będzie mógł naprawić. Zaprzeczanie najczęściej po jakimś czasie mija, gdy
zaczyna on akceptować sytuację.
W tej sytuacji warto pacjenta nie obarczać zbyt dużą ilością informacji – jeśli jest to
możliwe, informacje trzeba stopniowo udzielać, tak by miał on możliwość „przetrawienia
ich”. Jeżeli pacjent zaprzecza istnieniu choroby to dodatkowo może nie usłyszeć dalszych
informacji. W przypadku konieczności przekazania informacji warto upewnić się, że jest z
pacjentem druga osoba, która będzie ją wspierała, jak również warto ewentualne
informacje przekazać w formie pisemnej.
2. Gniew – pacjent zaczyna być zły na cały świat, inne osoby, często również i na
personel medyczny. Może być zdenerwowany jakością opieki i odbierać lekarzy i inne
osoby jako niekompetentne, które nie są w stanie poradzić sobie z jego chorobą. Często
pojawia się też lęk. Gniew wywołany jest świadomością nieuleczalności choroby i
związany jest z powolnym rozumieniem sytuacji, której pacjent nie chce zaakceptować.
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W tej sytuacji bardzo ważne jest zrozumienie, że agresja w stronę personelu czy rodziny
jest wyrazem buntu przeciwko chorobie. Przeniesienie agresji z sytuacji na którą pacjent
nie ma wpływu na sytuację z którą może „walczyć” pomaga rozładować napięcie.
Niestety często prowadzi to jednak do konfliktów. Warto dać pacjentowi przestrzeń do
wyrażania agresji, ale i również pokazywać mu, że wszyscy mają wspólnego „wroga”
jakim jest choroba i wspólny cel – jak najlepszy komfort życia, jeśli wyleczenie nie jest
możliwe.
3. Targowanie – często z powodu poczucia winy za pewne wydarzenia pacjenci mogą
obiecać sobie i innym różne rzeczy (np.: „jeśli z tego wyjdę, to rzucę palenie”). W ten
sposób może również chcieć odsunąć śmierć w czasie, wydłużyć swoje życie jak
najbardziej jest to możliwe. Dla pacjenta jest to często próba utrzymania nadziei, że
jednak może wyzdrowieć.
Na tym etapie warto, jeśli pacjent jest osobą wierzącą i targuje się z Bogiem, by włączony
został również duchowny. Mają oni bardzo często doświadczenie w rozmowie z osobami
umierającymi, dzięki czemu będą mogli lepiej zrozumieć cel składania tych obietnic.
Warto pacjentowi dać przede wszystkim możliwość wypowiedzenia swoich lęków i tego,
co może być źródłem poczucia winy.
4. Depresja – chociaż depresja może pojawić się od początku, to na tym etapie jest ona
przeważająca. Jest ona typowym stanem, gdy coś tracimy i gdy potrzebujemy pocieszenia
i wsparcia. Często pojawia się również zmęczenie i wycofanie się z życia.
Jeśli depresja jest bardzo silna lub też pojawiają się myśli samobójcze pacjent powinien
niezwłocznie uzyskać pomoc psychologa. Warto również by wspierać pacjenta, ale nie
pocieszać go na siłę (unikać stwierdzeń typu: „niech się pan uśmiechnie”),
5. Akceptacja – etap, który nie każdemu udaje się osiągnąć. Pacjent akceptuje
nieuchronność losu i godzi się z nim. Zdarza się, że na tym etapie to rodzina potrzebuje
większego wsparcia niż sam pacjent.
Nie zawsze etapy te zachodzą jeden po drugim, zdarza się, że ich kolejność jest
zmieniona lub niektóre etapy wręcz nie występują.
Nie rozpoczynaj zatem samodzielnie tematu śmierci, pacjent może źle to odebrać
(„skoro oni ze mną rozmawiają o umieraniu to musi być ze mną bardzo źle”) - powinno to
wyjść od samego pacjenta. Z drugiej strony nie bój się mówić o śmierci – pacjenci
najczęściej potrzebują wysłuchania i zrozumienia.
Nie udzielaj fałszywego pocieszenia – nie mów „na pewno Pan/Pani z tego
wyjdzie” jeśli tego nie wiesz. Takie zapewnianie pacjenta może spowodować gniew jeśli
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okaże się, że nic nie można zrobić a co innego było mu obiecane lub też poczucie bycia
ignorowanym, jeśli chce się podzielić obawami.
Opiekun medyczny powinien starać się przede wszystkim zrozumieć jakie mogą
być przyczyny danego zachowania pacjenta i jakiego wsparcia potrzebuje. Rozmawianie
o śmierci powinno być dostosowane do potrzeb pacjenta (jeśli unika tematu to nie
powinniśmy go poruszać), do wieku (inaczej trzeba dobierać słowa rozmawiając z
dziećmi, inaczej dorosłym), wyznawanej religii (tu nie należy narzucać konkretnego
światopoglądu, nawet jeśli się z nim nie zgadzamy, a wysłuchać pacjenta). Rozmowa taka,
choć trudna, może niewątpliwie przynieść wiele korzyści pacjentowi.

Bibliografia:
Kübler-Ross, E. (1979). Rozmowy o śmierci i umieraniu, Poznań: Wydawnictwo Media
Rodzina.
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Opiekun medyczny w opiece domowej
Krzysztof Tłoczek
Opiekun medycyny

Coraz częściej mówi się o zawodach opiekuńczych w kontekście wsparcia
pacjenta w opiece w domu. Wydłużająca się średnia długość życia i postęp medycyny
powodują, że osób potrzebujących wsparcia w opiece będzie coraz więcej. Nie każda
rodzina jest w stanie samodzielnie się zaopiekować chorym, często chcą profesjonalnego
wsparcia by jakość opieki była najwyższa.
Czy opiekun medyczny może wspierać pacjentów w domu? Zacząć należy od
tego, że w założeniu opiekun medyczny to zawód, który przede wszystkim powinien
pracować w środowiskach medycznych – szpitalach, ZOL-ach czy hospicjach. Dzięki
swojemu zakresowi obowiązków pomaga zaspokajać podstawowe potrzeby pacjentów i
wspiera pielęgniarki w opiece nad pacjentami.
W przypadku, jeśli planujemy pracować w opiece domowej znacznie lepszym
wyborem kierunku kształcenia wydaje się asystent osoby niepełnosprawnej, opiekunka
środowiskowa czy opiekun osoby starszej. W trakcie kształcenia osoby te zdobywają
wiedzę nie tylko dotyczącą opieki nad pacjentem, ale i również treści, które dodatkowo
przydadzą się w opiece domowej. Prowadzenie gospodarstwa domowego, planowanie
budżetu, świadczenia socjalne, system opieki społecznej, aktywizacja chorych – to tylko
niektóre z nich.
Czy zatem opiekun medyczny może wspierać w opiece domowej? Jak
najbardziej! Wiele czynności które trzeba wykonać przy chorych leży w zakresie
obowiązków opiekuna medycznego. Trzeba jednak zawsze umieć ocenić jakiej pomocy
potrzebuje podopieczny. W przypadku konieczności skorzystania z opieki pielęgniarskiej
należy zapewnić pacjentowi stosowną opiekę. Nigdy nie powinniśmy w opiece domowej
nawet próbować zastępować lekarza czy pielęgniarkę bo może się to bardzo źle skończyć
dla pacjenta.
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Ogólnopolskie Stowarzyszenie Opiekunów Medycznych

Co to?
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Opiekunów Medycznych to inicjatywa
mająca na celu jednoczenie opiekunów medycznych i działanie na rzecz
zmian podnoszących jakość opieki w placówkach ochrony zdrowia jak i
warunków pracy opiekuna medycznego.
Jak mogę wspierać stowarzyszenie?
To sami członkowie Stowarzyszenia decydują o działaniach
Stowarzyszenia. Jeśli masz swoje pomysły podziel się nimi! Chętnie je
zrealizujemy. Ale potrzebujemy również „obserwatorów” - im będzie nas
więcej w Stowarzyszeniu tym więcej będziemy mogli zadziałać.
Kto może zostać członkiem?
Każda osoba która jest w trakcie nauki na kierunku opiekun medyczny lub
też już zdobyła dylom.
Jak zostać członkiem?
To proste! Pobierz i wypełnij deklarację członkowską dostępną na stronie
stowarzyszenia. Deklarację można wysłać pocztą lub mailem na
kontakt@opiekunmedyczny.org Przy składaniu deklaracji należy opłacić
wpisowe (10 zł) oraz składkę członkowską za obecny rok (100 zł).
Wszystkie wnioski muszą być zatwierdzone przez Zarząd, jednak jeśli
wszystkie warunki zostały spełnione to jest to tylko formalność.
Dołącz do nas – razem możemy więcej!
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Jeśli chcesz zamieścić swój artykuł lub reklamę skontaktuj się z nami.

Fundacja OpiekunMedyczny.com.pl
www.OpiekunMedyczny.com.pl/fundacja
kontakt@opiekunmedyczny.com.pl
Numer KRS: 0000593754
REGON: 363420070
NIP: 7582358794
Numer konta Nest Bank 66 2530 0008 2018 1028 2174 0001

Więcej o naszych działaniach i o tym jak nas wesprzeć znajdziesz na naszej stronie.
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WWW.OPIEKUNMEDYCZNY.ORG
KONTAKT@OPIEKUNMEDYCZNY.ORG
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Opiekunów Medycznych
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