
KONSULTACIE – OPIEKUN MEDYCZNY  SEMESTR II 

 

– Proszę pobrać poradnik dla opiekunów (za darmo), ze strony: 

                  promedica24.com.pl>zrozumieć starość 

 

 

PRZEDMIOT:       OPIEKA NAD OSOBĄ CHORĄ I NEPEŁNOSPRAWNĄ 
  

Tematy zajęć:  21.03.2020r 

 

1. Na czym polega starzenie – co dzieje się z ciałem. 

2. Psychologiczny aspekt starzenia. 

3. Jak pomóc seniorom. 

 

Materiały w poradniku str 11-17 

 

Tematy zajęć:  04.04.2020r 

 

1. Partnerskie traktowanie osób starszych. 

2. Potrzeby egzystencjonalne osób starszych. 

3. Potrzeby wyższego rzędu seniorów 

 

Materiały w poradniku str 18-20 

 

Tematy zajęć:  18.04.2020r 

 

1. Rola rodziny w opiece nad seniorem 

2. Rola opiekuna w opiece nad seniorem 

 

Materiały w poradniku str 21-23 

 

 

 

Pytania kontrolne: 

1. Wymień podział wieku podeszłego wg WHO 

2. Omów zmiany starcze w układzie krążenia 

3. Rola opiekuna w regulanji rytmu snu i czuwania. 

4. Co zaliczamy do podstawowych potrzeb? 

 

 

 

 

 

PRZEDMIOT:          DZIAŁANIA OPIEKUŃCZE 

 
Tematy zajęć:  21.03.2020r 

 
  CHOROBY UKŁADU KRĄŻENIA 

1. Miażdzyca 

2. Nadciśnienie tętnicze 
3. Choroba wieńcowa 

 
Materiały w poradniku str 25-27 



 

Tematy zajęć:  22.03.2020r 
 
                             ZESPÓŁ POZAKRZEPOWY 

1. Zakrzepowe zapalenie żył. 

2. Zakrzepica żył głębokich. 

3.  Zadania opiekuna w opiece nad pacjentem z zespołem pozakrzepowym 

4. Działania opiekuna w opiece nad pacjentem w chorobach krązenia. 

 

   Materiały w poradniku str 27- 30 

 

 

Tematy zajęć:  04.04.2020r 

 

                       CHOROBY NEUROLOGICZNE 

1. Udar mózgu 

2. Pierwsza pomoc 

 

 Materiały w poradniku str  30-32 

 

  

Tematy zajęć:  18.04.2020r 

 

                   CHOROBY NEUROLOGICZNE  cd. 

1. Choroba Parkinsona 

2. Zadania opiekuna w opiece nad chorym z Parkinsonem 

3. Działania opiekuna opiece nad chorym z Parkinsonem 

 

Materiały w poradniku str  32-36 

 

 

 

 

Tematy zajęć:  19.04.2020r 

 

1. Cukrzyca 

2. Hiper i hypoglikemia -przyczyny, objawy 

3. Działania opiekuna zapobiegające nieprawidłowym poziomom glikemii 

4. Pierwsza pomoc. 

 

Materiały w poradniku str  36 -41 

 

Pytania kontrolne: 

1. Napisz plan pielęgnacyjny dla pacjenta po przebytym udarze mózgu, w wyniku którego chory jest 

z niedowładem połowiczym lewostronnym. W skali Barthel 10 pkt 

2. Zróżnicuj objawy hypo i hyperglicemii. 

3. Jak układamy chorego z zapaleniem żył głębokich w łóżku? 

 

 

 

 

 

 

 



 

PRZEDMIOT:       ZABIEGI PIELĘGNACYJNO- HIGIENICZNE 
 
Tematy zajęć:  22.03.2020r 
                         04.04.2020r 
                         19.04.2020r 

 
 Powtórz przerobione wiadomości z zabiegów higienicznych 

• cel zabiegu 

• wskazania i przeciwwskazania 

• ryzyka wykonywanych zabiegów 

• algorytm zabiegu 

• materiały i sprzęt potrzebny do wykonania danego zabiegu. 

Korzystaj z filmów instruktażowych ze stron internetowych: 

1. www. Damy radę 

2. promedica24 

  

W przypadku jakichkolwiek problemów proszę się kontaktować  ze mną pod nr tel. 607 639 469 

Renata Nawrot. 

 

 

 

  

 

 


