Moduł 6
OdŜywianie i przemiana materii (trawienie) u osób młodych podopiecznych.
Czas trwania 32-40 godzin

1 punkt kredytowy

Typ modułu
moduł transferowy praktyczny;
wszystkie płaszczyzny;
Poziom ERK
Warunki dostępu

3
-

ukończenie modułu nr 5 (ERK 2)
patrz wytyczne

Moźliwość połączenia
Opis modułu

Jedzenie oraz picie nie stanowią jedynie podstawowych potrzeb
podopiecznych, lecz są dla nich równieŜ formą przyjemności oraz wyrazem
osobistych preferencji, szczególnych zamiłowań i Ŝyciowych decyzji (np.
wegetarianizm). Odczucie przyjemności jest zaleŜne od osób siedzących
przy stole i otoczenia. Jedzenie oraz picie w części społeczeństwa jest
kształtowane przez trendy bądź przez odczuwany brak czasu. Czynniki te
mogą prowadzić do Ŝywienia jednostronnego lub do niezdrowego
odŜywiania tzw. Junk Food (jedzenia śmieci).
WypróŜnianie jest bardzo intymną potrzebą. Bycie zaleŜnym w załatwianiu
czynności fizjologicznych od osób trzecich wywołuje uczucie wstydu.
To powoduje rezygnacje podopiecznych z próśb o pomoc przy załatwianiu
potrzeb fizjologicznych, co niesie z sobą częste problemy fizjologiczne
związane z przemianą materii, jak zatwardzenie bądź rozwolnienie.
Przyczyną niepełnosprawności, jak np. choroby przewlekłe bądź
długotrwałe zakłócenia procesów trawienia/uszkodzenia układu
trawiennego mogą prowadzić do nagłych bądź długotrwałych zakłóceń
przebiegu procesów trawiennych, bądź do zaprzestania działania układu
wydalniczego.
W tym module uczestnikom zostanie przedstawiona istota tego problemu
w Ŝyciu młodych podopiecznych.
Uczestnicy uzyskają podstawowe informacji na temat znaczenia
odŜywiania oraz procesów trawiennych i sposobu ich wspierania.
Tematem będą takŜe moŜliwości postępowania z pojawiającym się
uczuciem wstydu.
Uczestnicy w szczególności dowiedzą się o formach odŜywiania dla
poszczególnych symptomów choroby, jak równieŜ o standardach
opiekuńczych dotyczących profilaktyki pojawienia się problemów z
trawieniem, oraz moŜliwości wsparcia wypróŜniania.
Dodatkowo uczestnicy zajmą się kwestią własnej sytuacji psychicznej
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w postępowaniu z podopiecznymi w tym temacie.
W ramach całego projektu w tym module zwrócona zostanie szczególna uwaga na
następujące nadrzędne kompetencje uczestników:
Ochrona autonomii podopiecznych..
Planowanie, strukturyzowanie, wypełnianie i przeprowadzanie ewaluacji swoich
czynności.
Odpowiednie, refleksyjne postępowanie w kwestiach związanych z intymnością
i seksualnością własną oraz innych.

Kompetencje praktyczne

Wyniki nauczania

Uczestnicy jako główne zadanie opieki rozumieją zachowanie
samodzielności i samodzielnej opieki u podopiecznych. Potrzeby
społeczne/socjalne dostrzegają w odniesieniu do przyjmowania posiłków.
Uczestnicy dostrzegają fizjologiczną zaleŜność pomiędzy przyjmowaniem
pokarmów i płynów a wypróŜnianiem się oraz ich wpływu na dobre
samopoczucie oraz jakość Ŝycia.
Obserwują moŜliwe ograniczenia związane z nawykami Ŝywieniowymi oraz
procesami wydalniczymi. Ich wsparcie opiekuńcze polega na
współdziałaniu w zakresie odŜywiania oraz wydalania. Przy pomocy
znanych i zalecanych działań profilaktycznych przeciwdziałają pojawieniu
się potencjalnych zagroŜeń.
Uczestnicy w szczególności dbają o zachowanie bezpieczeństwa w sferze
intymnej młodych podopiecznych, podejmując wszelkie konieczne
działania.
Uczestnicy
Znają:
- znaczenie indywidualnej kultury jedzenie i jej kontekst społeczny;
- róŜne metody wspierające spoŜywanie pokarmów, jak na przykład:
spoŜywanie jedzenia przy pomocy asysty bądź posługiwanie się
specjalnymi sztućcami;
- róŜne formy podawania potraw;
- fizjologiczną zaleŜność między przyjmowaniem pokarmów i płynów
a procesem wydalania;
- zagroŜenia związane z zatwardzeniem jak i rozwolnieniem;
- działania profilaktyczne zapobiegające pojawianiu się problemów
z trawienie i wydalaniem;
Potrafią:
- zintegrować odpowiednie środki pomocnicze do wspierania
samodzielnego przyjmowania pokarmów;
- zaobserwować nawyki Ŝywieniowe oraz stan odŜywiania się
klientów;
- indywidualnie podchodzić do potrzeb oraz kwestii wstydliwych,
podejmować odpowiednie działania chroniące sferę prywatną;
- stworzyć relacje pełny zaufania poprzez delikatne podejście;
- przeprowadzić odpowiednie działania przeciw zatwardzeniu według
odpowiednich wskazówek;
- potrafią posługiwać się środkami pomocniczymi w sytuacji
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inkontynencji;
Zachowanie:
- rozpoznają indywidualne potrzeby w związku z potrawami i
napojami;
- chronią sfery prywatnej młodych podopiecznych;
- rozumieją wstyd i wstręt dotyczący wypróŜniania się, rozpoznają
własne obciąŜenia/ograniczenia w obcowaniu z tym problemami
osób podopiecznych, korzystają z moŜliwości wsparcia w zespole
interdyscyplinarnym;
Propozycja organizacji
zajęć

Praca w grupach z wykorzystaniem piramidy Ŝywienia.
Wizyta w ośrodku opiekuńczym z przedstawieniem róŜnego rodzaju
środków wspomagających przyjmowania pokarmów.
Wizyta w centrum zaopatrującym ośrodki opiekuńcze przy udziale
asystenta dietetyka ( kuchnie w ośrodkach, w szpitalach, dla poznania
róŜnych rodzajów Ŝywienia).
Opracowanie oraz wizualizacje róŜnego rodzaju środków profilaktycznych
związanych z problematyką wypróŜniania.
Wymiana doświadczeń, współpraca w zespole dotycząca uczucia wstydu
towarzyszącego postępowaniu w sytuacjach wypróŜniania.

Propozycje organizacji
kształcenia praktycznego
• odpowiednie miejsca
• wskazówki do nauczania

Zakończenie modułu
Bibliografia

-

towarzyszenie pracownikom podczas działań w pracy;

-

wsparcie specjalistów przy prowadzeniu działań profilaktycznych.

Zadanie: opis sytuacji Ŝywieniowej podopiecznego, opis istotnych
działań wspierających prawidłowe trawienie.
Dokumentacja sytuacji Ŝywieniowej podopiecznego.
Test wyboru dotyczący diagnozy, problemu i profilaktyki.
Handlungskompetenzen teilweise dem Modulhandbuch für die einjährige
Altenpflegehilfeausbildung in NRW, LB 1 – PM 1 – ME 1-3 (B. KniggeDemal und G. Hundenborn) entliehen.
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