Modul 3
Perceperea sarcinilor de asisten ă în situa ii de criză
Tipul modulului

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

Nivelul EQR

3

CondiŃii preliminare

PosibilităŃi de aplicare
Descrierea modulului

-

1 CP

Curs de prim ajutor (16 UE = EQR 2)
Vezi cadrul de motivare

Persoanele tinere cu nevoie de îngrijire au parte pe lângă limitările pe
termen lung adesea şi de probleme medicale acute. În acest modul se
vor preda cunoştinŃe esenŃiale pentru a putea observa şi remarca situaŃii
de alertă. ParticipanŃii învaŃă modul de lucru cu diferitele dispozitive de
diagnostizare. Exersează comportamentul în situaŃii de alertă şi reflectă
asupra rolului propriu în cadrul întregului proces de îngrijire. Prin delegarea de regulă a sarcinilor de diagnostizare în cazuri cotidiene, obișnuite –
nefiind cazuri de alertă sau urgenŃă – se va putea consolida baza de încredere între îngrijitor şi client, dar va creşte şi motivaŃia îngrijitorului.
În cadrul întregului proiect, se vor avea în vedere pentru participan i mai ales următoarele competen e superioare:
-

Preluarea responsabilităŃii pentru activităŃile de specialitate
Aplicarea modului de activare şi de gândire igienică în diferite contexte
Planificarea, structurarea, realizarea şi evaluarea activităŃii proprii

CompetenŃe

ParticipanŃii vor putea remarca corect potenŃialul pericol pentru clienŃi în
cazuri de excepŃie, sau de alertă, urgenŃă. Măsoară valorile vitale cu şi
fără dispozitive sau instrumente tehnice şi iau măsurile potrivite. În mod
complementar la rezultatele cursului de prim ajutor, care este condiŃie
preliminară), participanŃii sunt în stare să deruleze noi măsuri de diagnostizare, mai ales în cazul necesităŃii de ajutor în situaŃii acute.
Sunt conştienŃi de măsurile de profilaxie, în special în cazurile de diabet
şi tromboză, cunosc acestea şi pot aplica cu siguranŃă profilaxie alese.
Totodată participanŃii sunt în stare să observe necesităŃile speciale ale
persoanelor tinere cu nevoie de îngrijire în aceste situaŃii de criză, şi să
întreprindă paşii necesari cu ajutorul indicaŃiilor staffului interdisciplinar.

Rezultate

ParticipanŃii …
CunoştinŃe
- Recunosc relevanŃa funcŃiilor vitale ca fiind exprimarea funcŃiilor vitale
de bază şi interpretează devierile de la valorile normale.
- Cunosc condiŃiile cadru din domeniul juruidic şi al igienei ceea ce priveşte utilizarea miijloacelor medicale auxiliare neinvazive.
- DeŃin cunoştinŃele despre funcŃia pompării muşchiului inimii şi sensul
acestuia asupra tensiunii şi a circulaŃiei sanguine.
- constată condiŃiile preliminare necesare măsurării tensiunii.
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- Localizează evtualele surse de eroare la măsurarea tensiunii.
- La toate activităŃile cotidiene pot interveni sincope vegetative (în
special în cazul excreŃiei) ca o reacŃie şi complicaŃie posibilă
- Pot deduce posibilul pericol de tromboză în cazul unei circulaŃii sanguine tulburate, cauzate de boli cronice.
- Estimează corect semnificaŃia diabetului (Diabetes Mellitus) ca o împovărare suplimentară a persoane tinere cu nevoie de îngrijire
- Cunosc indicaŃiileîn cazul măsurării glucozei din sânge.
- Identifică modificările semnificative ale metabilismului glucozei la bolnavii cu diabet (Diabetes Mellitus).
- Cunosc semnificaŃia ajutorului suplimentar în cazuri de urgenŃă şi cunosc numărul de apel, respectiv unităŃi de urgenŃă.
CapacităŃi
- Descriu funcŃiile mijloacelor diagnostice auxiliare precum tensiometru
cu manometru, stetoscop, termometru pentru măsurarea febrei şi tensiometru.
- Demonstrează cunoaşterea utilizării acestor dispozitive
- Stabilesc diagnosticul de bază cu ajutorul acestor mijloace în situaŃii
de urgenŃă
- Aplică măsurile fundamentale de ajutor după standardele actuale.
- Cunosc legile fizice ale gravitaŃiei şi raportul acesteia cu pomparea
muşchilor-arterelor
- Pot motiva măsurile aplicate în caz de profilaxie de tromboză
- Aleg corect posibilităŃile de depozitare pentru thromboseprophylaxie
- Aplică instrumentele de măsurare pentru ciorapii anti-tromboză.
- Pot utiliza corect ciorapii anti-tromboză.
Abordări
- Evaluează rezultatele măsurării tensiunii şi deduc reacŃiile necesare.
- Cunosc valorile limită al pulsului, a tensiunii, a temperaturii şi glucozei,
şi în cazul depăşirii valorilor normă întreprind măsurile necesare.
- intervin in cazuri de urgenŃă hotărât şi cumpătat
- Remarcă modificările ca urmare a măsurilor aplicate şi documentează
acestea.
- Sunt sensibili la fricile şi problemele persoane tinere cu nevoie de îngrijire
- Percep şi reflectă asupra emoŃiilor proprii după situaŃii de criză şi recunosc necesitatea de a cere ajutor extern
- Cunosc importanșa încrederii, pentru reducerea fricii persoanelor tinere cu nevoie de îngrijire.
- Estimează situaŃiile de împovărare proprie şi utilizează în caz de nevoie măsurile adecvate
Propuneri referitoare la
organizarea, derularea
predării

Seminar cu studii de caz şi exerciŃii cu utilizarea dispozitivelor de diagnostizare
Prelegere şi prelucrarea textelor
DiscuŃii
Lucru în echipă
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Propuneri referitoare la
derularea cursului practic
• LocaŃie adecvată
• InstrucŃii legate de temele date

Autodeterminare şi autoreflectare.
InstituŃii de îngrijire de tip ambulatoriu, parŃial rezidenŃial sau rezidenŃial
pentru seniori.
ExerciŃii:
Descrierea studiului de caz cu coordonatorul stagiului de practică:
Problemele specifice modificării parametrilor medicali pe baza diagnosticului – concluzionarea şi motivarea evetualelor pericole.
ExerciŃiu, Desfăşurare şi documentarea măsurilor dealungl mai multor
zile: măsurare RR, ATS-anziehen/ausziehen – aici documentarea modificărilor, măsurarea de BZ sub îndrumare.

Încheierea modulului
Literatura de specialitate

Scurt test în scris; caz din experienŃă practică, documentat.
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