Moduł 3
Istota zadań pomocowych w sytuacjach kryzysowych
Typ modułu
Poziom ERK
Warunki dostępu

Czas trwania 32-40 godzin
Moduł podstawowy
mikro i mezopłaszczyzna
3
-

1 punkt kredytowy

Ukończenie kursu pierwszej pomocy (16 UE = ERK 2)
patrz wytyczne

Moźliwość połączenia
Opis modułu

Osoby młode wymagające opieki obok długotrwałych ograniczeń cierpią na
przewlekłe problemy zdrowotne. W tym module zostaną przedstawione
podstawowe informacje dotyczące oceny trudnych sytuacji zdrowotnych
i opiekuńczych. Uczestnicy uczą się obsługi róŜnego rodzaju urządzeń do
stawiania diagnoz. Ćwiczą zachowanie się w trudnych sytuacjach
opiekuńczych i rozwaŜają znaczenie własnej roli w procesie opiekuńczym.
Regularne świadczenie przez uczestników czynności diagnozujących
w codziennym Ŝyciu podopiecznych, a nie tylko w sytuacjach wyjątkowych,
moŜe zwiększyć zaufanie między podopiecznym a opiekunem, a tym
samym zwiększyć motywację osoby pomagającej.
W ramach całego projektu w tym module zostanie zwrócona szczególna uwaga na następujące nadrzędne kompetencje uczestników:
Przejmowanie odpowiedzialności za czynności zawodowe.
Zachowanie higieny w działaniu oraz myśleniu na róŜnych obszarach.
Planowanie, strukturyzowanie, wypełnianie i przeprowadzanie ewaluacji swoich
czynności.

Kompetencje praktyczne

Uczestnicy potrafią właściwie ocenić podstawowe, potencjalne zagroŜenia
klientów, którzy znaleźli się w wyjątkowej bądź alarmowej sytuacji
opiekuńczej. Badają funkcje Ŝyciowe bez uŜycia, lub przy uŜyciu
odpowiednich pomocy technicznych i podejmują odpowiednie działania.
Moduł 3 jest uzupełnieniem do wcześniej odbytego kursu pierwszej
pomocy, toteŜ uczestnicy są w stanie przeprowadzić dalsze działania z
zakresu diagnostyki, w szczególności udzielenia natychmiastowej pomocy.
Znają znaczenia działań profilaktycznych, a w szczególności dotyczących
cukrzycy, trombozy ( zakrzepicy), potrafią zastosować odpowiednie środki
zaradcze.
Jednocześnie uczestnicy dostrzegają szczególne potrzeby osób
wymagających opieki w krytycznych sytuacjach i potrafią podjąć wspólne
kroki w zespole interdyscyplinarnym.
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Wyniki nauczania

Uczestnicy
Znają:
- znaczenie funkcji witalnych jako podstawowych funkcji Ŝyciowych oraz
potrafią zinterpretować wartości będące odchyleniami od normy;
- prawne i higieniczne warunki posługiwania się nieinwazyjnymi,
medycznymi środkami pomocy;
- posiadają podstawową wiedzę na temat funkcjonowania mięśnia
sercowego, jego znaczenia dla ciśnienia i krąŜenia krwi;
- przesłanki do mierzenia ciśnienia krwi;
- jak zlokalizować moŜliwe źródła nieprawidłowego pomiaru ciśnienia
krwi;
- jak odizolować wszelkie wegetatywnie wywołane synkopy we
wszystkich działaniach Ŝycia codziennego (w szczególności wydalanie)
jako moŜliwa reakcja i komplikacja;
- moŜliwe niebezpieczeństwa związane z zakrzepami, które mogą być
wywołane chorobą przewlekłą, powodującą zakłócenia krąŜenia;
- znaczenie cukrzycy i potrafią je właściwie ocenić, jako dodatkowe
obciąŜenie dla osoby podopiecznej;
- przesłanki konieczne do mierzenia cukru;
- jak zidentyfikować szczególne zmiany w przemianie cukry u osób
chorych na przewlekłą cukrzyce;
- jak istotne jest wezwanie dodatkowej pomoc w nagłych przypadkach,
znają numery alarmowe odpowiednich instytucji (pogotowia, policji,
straŜy poŜarnej).
Potrafią:
- opisać funkcjonowanie pomocy diagnostycznych jak ciśnieniomierza
z rękawem, manometrem i stetoskopem, termometru do mierzenia
gorączki, oraz glukometru;
- w odpowiedni sposób obsługiwać dane urządzenia;
- w nagłych przypadkach potrafią przeprowadzić konieczną diagnostykę
za pomocą tych przedmiotów;
- podejmować działania pomocowe zgodne z obowiązującymi
standardami;
- powiązać prawa fizyki/ przyciągania ziemskiego z funkcjonowaniem
pompy mięśniowo- Ŝylnej;
- wskazać działania profilaktyczne w chorobie zakrzepowej;
- wybrać odpowiedni sposób ułoŜenia przeciwzakrzepowego/pozycji
przeciwzakrzepowych;
- w naleŜyty sposób posługiwać się narzędziami słuŜącymi do pomiaru
i stworzenia odpowiednich pończoch przeciwzakrzepowych;
- poprawnie zakładać pończochy przeciwzakrzepowe.
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Zachowanie:
- analizują wyniki pomiarów ciśnienia i odpowiednio na nie reagują;
- rozpoznają wartości graniczne pulsu, ciśnienia krwi, temperatury ciała,
cukru, w przypadku ich przekroczenia podejmują odpowiednie
działania;
- w sytuacjach kryzysowych działają zdecydowanie z pełnią
świadomością;
- obserwują zachodzące zmiany w powiązaniu z podjętymi działaniami
oraz prowadzą ich dokumentacje;
- wykazują wraŜliwość/zrozumienie dla niepokoju oraz trosk osób
objętych opieką;
- nazywają i wyraŜają własne uczucia po zaistniałych sytuacjach
zagroŜenia, rozpoznając konieczność interwencji, pomocy z zewnątrz;
- dostrzegają znaczenie wiarygodności, w redukowaniu lęku u
podopiecznych;
- potrafią właściwie ocenić własne sytuacje stresowe i zastosować
odpowiednie środki;
Propozycja organizacji
/prowadzenia zajęć

Propozycje organizacji
kształcenia praktycznego
• odpowiednie miejsca
• wskazówki do nauczania

Seminarium z przykładowymi przypadkami i ćwiczenia z wykorzystaniem
narzędzi diagnostycznych.
- wykład i praca z tekstem;
- dyskusja;
- praca w grupach;
- własne refleksje;
Miejscami prowadzenia zajęć mogą być następujące instytucje:
- ośrodki opieki ambulatoryjnej, półstacjonarnej i stacjonarnej.
Zadaniem nauczania jest:
opis przypadku przy udziale instruktora opieki: odmienność/cechy
szczególne zmian w parametrach medycznych na podstawie diagnozy,
ustalenie i uzasadnienie moŜliwych niebezpieczeństw.
Ćwiczenie, prowadzenie kilkudniowej dokumentacji z prowadzonych
zadań: mierzenie ciśnienia krwi, zakładanie i ściąganie pończoch
przeciwzakrzepowych, dokumentacja zachodzących zmian, mierzenie
poziomu cukru według wskazówek,pod nadzorem.

Zakończenie modułu

Test pisemny, dokumentacja przypadku z ćwiczeń praktycznych
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