discutareaModul 1
Dezvoltarea personalității ți a identității persoanelor tinere cu nevoie de îngrijire
- Lumi personale ți dezvoltarea lor
Tipul modulului

Durata: 32-40 Ore
Modul de bază
Nivel micro și mezo

Nivelul EQR

2

CondiŃii preliminare

1 CP

Vezi cadrul de motivare

PosibilităŃi de aplicare
Descrierea modulului

Situașia, să devii deodată persoană cu nevoie speciale, poate interveni în
oricare fază a vieșii – de la naștere sau pe parcurs, dar aceste situașii de
limitare trebuie privite întotdeauna în contextul dezvoltăre. În funcșie de
vârstă există nivele de dezvoltare care vor fi atinse – poate mai târziu sau
în formă modificată. Din punctul de vedere al proceselor de dezvoltare fiziologică și psihică, intervenirea stării de a avea nevoie de îngrijire permanentă (datorită accidentelor sau bolii) cauzează criză în viașa persoanei
afectate. Semnificașia colaborării interprofesionale, precum și drumul lung
a persoanei îngrijite prin institușiile domeniului de sănătate (spitale, centre
de reabilitare, terapeuși, etc.) vor fi tematizate.
Posibilitășile și necesitășile sprijinirii dezvoltării corporale, respectiv
socio-culturale trebuie estimate la semnificașia lor reală.
În cadrul întregului proiect, se vor avea în vedere pentru participan i mai ales următoarele
competen e superioare:
Protejarea autonomiei persoanei cu nevoie specială
Tratarea persoanei cu nevoie specială în situa iile de îngrijire cu empatie, recunoscând valorile lui, cu acceptare

CompetenŃe

Participanșii privesc promovarea dezvoltării ca o sarcină fundamentală în
îngrijirea persoanelor tinere cu nevoi speciale. Pot sprijini aceste persoane
tinere și le pot ajuta la autonomia, desfășurarea independent a
activitășilor cotidiene. În acest fel vor remarca cunoștinșele și
capacitășile, abilitășile și competenșele pe care le deșin, pot implica
obișnuinșe și necesităși în procesul de îngrijire, și le pot ajuta să
desfășoare activităși în mod independent, fără ajutor.
La estimarea limitelor și piedicilor existente, participanșii se implică în
activităși în așa măsură , cât pare a fi necesar, dar vor avea grijă să motiveze tinerii și să observe și să remarce performanșele, rezultatele dezvoltării. Participanșii recunosc istoricul bolii ca un obstacol în dezvoltare și
înșeleg importanșa și necesitatea sprijinirii persoanei afectate în dezvoltarea de noi obiective și scopuri în viașă. Se pot anticipa limite și restrângeri cauzate de institușia în care se află persoana respective (sau
dependent de sprijinul ambulatoriu de specialitate). Posibilitatea
activitășilor autonome, autodeterminate va trebui subliniată și repetată de
mai multe ori.
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Rezultate

ParticipanŃii …
CunoştinŃe
- Cunosc fazele de dezvoltare somatică şi psihologică a persoanelor
adulte tinere
- Percep modificările corporale/psihosociale a tinerilor pe parcursul pubertăŃii şi a vârstei de adult
- Recunosc importanŃa socializării, precum şi al însemnării acesteia asupra situaŃiei actuale a persoanelor tinere
- ÎnŃeleg şi pot descrie efectele psihologice şi sociale a modificării stării
de sănătate, când un tânăr devine persoană cu nevoie de îngrijire
- Pot da exemple de influenŃă şi limite instituŃionale, precum şi posibilitatea de a le forma separat, individual (de ex. la luarea meselor)
- Pot descrie în linii mari îmsemnarea învăŃării valorilor şi a normelor,
precum şi a influenŃei cadrului social
- Pot prezenta posibilităŃi de aplicare a măsurilor de promovare a dezvoltării, în cadrul activităŃii de îngrijire şi asistenŃă
CapacităŃi
- Pot crea situaŃii de comunicaŃie, respectiv îngrijire plină de empatie şi
înŃelegere, având în vedere necesităŃile şi obișnuinŃele persoanelor tinere
- Sprijină şi promovează independenŃa persoanelor tinere cu nevoie de
îngrijire în baza stării lor somatice şi psihologice, şi aplică mijloacele
auxiliare adecvate
- Raportează observările lor legate de dezvoltare în discuŃia staff-ului
interdisciplinar, precum şi în raportul de îngrijire, în formă scrisă şi orală
Abordări
- Recunosc şi remarcă în mod motivant paşii de dezvoltare personală
- În activitatea lor dau loc pentru autodeterminare şi independenŃă, şi se
preocupă de sprijinirea acesteia
- Are un comportament înŃelegător faŃă de rudele persoanei îngrijite şi
respectă deciziile acestora.
- Definesc limitele personale, în cazul în care acestea au fost atinse

Propuneri referitoare la
organizarea, derularea
predării

Perceperea de sine şi autoreflexie
Metode creative
Interviuri legate de modul de viașă şi abordare a stării de boală şi reflectare asupra acesteia

Propuneri referitoare la
derularea cursului practic
• LocaŃie adecvată
• InstrucŃii legate de temele date

Prezentarea rezultatelor cercetărilor (vezi literatura de specialitate)
LocaŃii adecvate pot fi instituŃii de tip ambulatoriu sau rezidenŃial, în care
sunt îngrijite persoane cu nevoie de îngrijire. Pe lângă acestea pot fi alese
şi alte locuri, instituŃii, unde sunt deservite persoane cu dizabilităŃi, sau şcoli, locuri de formare sau de recreaŃie, cum ar fi sportul pentru persoane cu
dizabilităŃi.
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ExperienŃa practică poate fi acumulată şi în cadrul îngrijirii şi asistenŃei individuale a persoanelor cu handicap grav (îngrijire ambulatorie cotidiană).
Exercișii de observare în cazul influenŃării instituŃiilor pe bază de criterii
Aplicarea cunoştinŃelor cu privire la fazele vieŃii în cazuri concrete - a urmărilor contactelor sociale şi a formării profesionale
Încheierea modulului

Documentatie la exerciŃii

Literatura de specialitate

Prezentarea posibilităŃilor de generare a interacŃiunilor îngrijitorilor cu pacienŃii – în exemple de îngrijire a persoanelor paraplegice în spital.
Roswitha Ertl-Schmuck, Martina Harking, Margot Sieger in
PFLEGE & GESELLSCHAFT - 10. JAHRGANG 1/2005, S. 54 - 56
(http://www.dg-pflegewissenschaft.de/pdf/PfleGe0105ErtlSchmuck.pdf)
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