Modul 2
Dezvoltarea personalității ți a identității persoanelor tinere cu nevoie de îngrijire
- Nevoie de îngrijire ca urmare a unor boli cronice sau accidente
Durata: 32-40 ore
Tipul modulului

Modul de bază

Nivelul EQR

3

CondiŃii preliminare

Vezi cadrul de motivare

PosibilităŃi de aplicare
Descrierea modulului

1 CP

În cadrul acestui modul, participanŃii se ocupă de situaŃia în care persoanele tinere devin persoane cu nevoie de îngrijire, având perspective de
viaŃă şi de îngrijire pe termen lung. Ei participă la aplicarea planului de
îngrijire a sănătăŃii şi cea socială.
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

ParticipanŃii se întâlnesc cu tineri, persoane cu nevoie de îngrijire, exersează exprimarea empatică, şi se angajează pentru sprijinirea şi promovarea independenŃei şi a vieŃii de calitate a persoanelor afectate. Activează sprijinitor situativ şi în cazul perspectivei de îngrijire şi aistenŃă pe
termen lung.

Rezultate

ParticipanŃii …
CunoştinŃe
- Cunosc exemple de sindrome cronice şi cele ale accidentelor,
care vor avea ca urmare nevoia de îngrijire pe termen lung
- Recunosc derularea schimbătoare a proceselor bolilor şi schimbarea intensităŃii necesităŃii de îngrijire şi sprijinire
- Pot nominaliza sistemele de asigurare socială a Ńării lor şi condiŃiile preliminare pentru accesarea modalităŃlor de sprijinire (alocaŃii, etc.)
CapacităŃi
- Cunosc posibilităŃile asigurării îngrijirii medicale şi sociale
Abordări
- se ocupă de asigurarea vieŃii de calitate, siguranŃa îngrijirii sociomedicale în diferitele faze ale bolii, a reabilitării sau pe perioada
de îngrijire a persoanelor tinere cu nevoie de îngrijire
- se comportă ca fiind actori în stafful interdisciplinar a persoanelor
participante la procesul de îngrijire
- se comportă înŃelegător în cazul actualelor modificări de stare
mentală al clienŃilor

Acest proiect a fost finanŃat cu sprijinul Comisiei Europene. Această publicaŃie (comunicare) reflectă numai punctul de vedere al autorului şi Comisia nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informaŃiilor pe care le conŃine.
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Propuneri referitoare la organizarea, derularea predării

Predare de informaŃie (de ex. prelegeri, discuŃii legate de predare)
Studiu de caz
Cercetare prin internet sau alte resurse de informaŃie din literatura de specialitate referitoare la simptomele bolilor cronice, tratamentul şi
prognoza lor
Muncă în grup / în gupe mici

Propuneri referitoare la deru- asistarea socială a persoane tinere cu nevoie de îngrijire cu
simptome de boli cronice sau ca urmare a accidentelor
larea cursului practic
Hospitarea în serviciile sociale pentru aflarea posibilităŃilor de
• LocaŃie adecvată
sprijin a persoane tinere cu nevoie de îngrijire pe termen lung
• InstrucŃii legate de temele
date
ExerciŃii practice: elaborarea unui studiu de caz, descrierea sprijinirii
îngrijitoare şi sociale
Încheierea modulului

Prezentarea studiului de caz

Literatura de specialitate

Juliet Corbin und Anselm Strauss (2004): Weiterleben lernen (ÎnvaŃăsă
trăieşti mai departe). Bern (Hans Huber Verlag)
Birgit Gerwin und Regina Lorenz-Krause (Hg.)(2005): Pflege- und
Krankheitsverläufe aktiv steuern und bewältigen. (Coordonarea şi acceptarea proceselor de îngrijire şi a stărilor de boală) Münster (LITVerlag)
www. Awmf.org - Leitlinien für die Medizinische Versorgung, Patienteninformationen zu Krankheitsbildern, Versorgungsbedarf – Norme pentru
îngijirea medicală, informarea pacienŃilor despre sindromele lor, necesitatea de îngrijire şi asistenŃă)
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