Modul 6
Alimentarea

i excre ia la persoanele tinere cu nevoi speciale

Tipul modulului
Nivelul EQR
CondiŃii preliminare

Durata: 32-40 ore
Modul practic de transfer
Pentru toate nivelele
3
-

1 CP

Modulul 5 absolvit (EQR 2)
Vezi cadrul de motivare

PosibilităŃi de aplicare
Descrierea modulului

Luarea în considerare la alimentare, la mâncăruri şi băuturi, nu numai a
necesităŃile de bază ci şi placul lor şi exprimarea preferințelor sau a deciziilor existenŃiale (de ex. De a fi vegetarian). Alimentarea decurge adesea ca
un lucru întâmplător. Dacă ne place o mâncare sau nu, depinde de foarte
multe ori de compania la masă sau de împrejurimi. Participarea comună la
masă, până mâncăm şi bem, este influenŃată în mare măsură de modă ți
de timpul care ne stă la dispoziŃie. Aceasta poate conduce la alimentaŃie
unilaterală, sau la obițnuințe nesănătoase ale aşa numitelor „Junk Food“.
Procesele excremaŃiei sunt acceptate de regulă a fi mai intime şi dependenŃa de alte persoane duce la sentiment de ruşine. În acest sens se întâmplă şi ma des, să nu ceară ajutor persoana în cauză, ceea ce are ca
urmare adesea probleme somatice ale digestiei, precum constipație sau
diaree.
Cauzele stării de a fi persoană cu nevoie de îngrijire, precum îmbolnăviri
cronice sau accidentări, tulburări continue ale sistemului digestiv
– acute sau mai uțoare – pot conduce la tulburări ale proceselor de digestie, până şi la constipație.
În acest modul le va fi predat participanŃilor importanța acestei tematici în
viaŃa persoanelor tinere cu nevoie de îngrijire. ParticipanŃii vor dobândi
cunoştinŃe de bază despre semnificaŃia alimentaŃiei şi a proceselor de digestie, precum şi promovarea şi sprijinirea acestora. O temă aparte va fi şi
ruşinea şi înlăturarea acesteia.
ParticipanŃii vor primi informaŃii cu privire la formele relevante de alimentaŃie pentru diferitele boli, standarde profesionale în cazul profilaxiei problemelor de digestie, posibilităŃi de ajutorare a procesului de excreŃie. Pa lângă aceasta se ocupă de problemele individuale ale situaŃiilor psihice, şi cu
necesitatea de ajutorare la persoanele tinere cu nevoie de îngrijire.
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
Comportamentul cu reflectare asupra intimităŃii şi sexualităŃii proprii şi a altora

CompetenŃe

ParticipanŃii înŃeleg şi privesc menŃinerea independenŃei şi a îngrijirii de
sine independente la persoanele tinere cu nevoie de îngrijire ca fiind sarcină de bază în procesul de îngrijire. Recunosc importanŃa necesităŃilor
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sociale la luarea mesei.
ParticipanŃii înŃeleg atât corelaŃiile fiziologice dintre alimentaŃie, introducerea măncărurilor şi a băuturilor, şi excreŃie, cât şi influenŃa lor asupra
bunăstării a persoanei tinere cu nevoie de îngrijire şi a calităŃii lui de viaŃă.
Privesc limitările eventuale, precum şi resursele ceea ce priveşte comportamentul legat de alimentaŃie şi de excreŃie. În cadrul activităŃii de îngrijire
şi asistenŃă oferă ajutor în domeniul alimentaŃiei şi excreŃiei. Aplică măsuri
profilactice cunoscute şi prescrise contra eventualelor riscuri. La toate măsurile aplicate au în vedere în mod special protecŃia sferei intime a persoanei tinere cu nevoie de îngrijire.
Rezultate

ParticipanŃii …
CunoştinŃe
- ÎnŃeleg semnificaŃia culturii individuale de alimentare şi al contextului social.
- Prezintă diferite metode de sprijin la introducerea alimentelor ca de
ex. Introducerea de hrană asistată sau utilizarea de tacâmuri speciale
- Cunosc diferite forme de servire a mâncărurilor.
- Exemplifică corelaŃiile fiziologice între introducerea hranei şi a băuturilor şi procesele de excreŃie.
- Cunosc pericolele şi riscurile comportamentului de excreŃie şi diaree.
- Pot enumera măsuri profilactice, cu efect în contextul tulburărilor de
digestie
CapacităŃi
- Integrează mijloacele auxiliare adecvate pentru sprijinirea hrănirii în
mod independent.
- Constată comportamentul şi starea clientului pe parcursul alimentaŃiei
- Acceptă necesităŃile individuale, respectiv sentimentul de ruşinare,
şi aplică măsuri pentru protejarea sferei private
- Crează prin demersul sensibil o relaŃie de încredere
- Derulează măsuri obstipaŃionsprofilaxice în baza indicaŃiilor
- Aplică mijloace auxiliare pentru soluŃionarea incontinenŃei
Abordări
- Remarcă necesităŃile individuale în privinŃa hrănirii, a consumării
mâncărurilor şi a băuturilor.
- Protejează sfera intimă a persoanei tinere cu nevoie de îngrijire
- Pricepe ruşinarea şi dezgustul legate de procesul de excreŃie
- Remarcă împovărările proprii în raport cu problemele persoanei
tinere cu nevoie de îngrijire şi folosesc posibilităŃile de sprijin care
stau la dispoziŃie în cadrul staffului interdisciplinar.

Propuneri referitoare la
organizarea, derularea
predării

Muncă în echipă legat de piramida alimentelor.
Vizitarea unei unităŃi sanitare, unde pot fi prezentate diferitele mijloace au-

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.
Pagina 2 din 3

xiliare care există şi stau la dispoziŃie pentru ajutarea alimenteŃiei (alternativă: vizitarea unei locuinŃe protejate, unde se utilizează diferite mijloace
auxiliare).
Vizită coordonată de către un specialist dietetic în spaŃiile de preparare a
hranei din cadrul unei unităŃi de îngrijire (bucătăria unui centru rezidenŃial,
sau al unui spital) pentru a face cunoştinŃă cu diferitele forme de alimentaŃie.
Elaborarea şi vizualizarea diferitelor forme de măsuri profilactice în tematica excreŃiei.
Schimb de experienŃă în cadrul seminarului pentru a analiza propriul sentiment de ruşine legat de excreŃie.
Propuneri referitoare la
derularea cursului practic
• LocaŃie adecvată
• InstrucŃii legate de temele date

Încheierea modulului

Literatura de specialitate

-

Asistarea de către specialişti în îngrijirea efectivă, la faŃa locului

-

Ajutor din partea specialiştilor la derularea măsurilor de profilaxie

ExerciŃiu: Descrierea unei situaŃii de alimentaŃie a unei persoane tinere cu
nevoie de îngrijire, enumerarea şi descrierea măsurilor relevante în sprijinirea digestiei normale
Documentarea unei situaŃii de hrănire a unei persoane tinere cu nevoie de
îngrijire
Test cu bifare legat de diagnostizare, diverse probleme şi profilaxie
CompetenŃe parŃial din manualul cursului de un an pentru îngrijitor persoane vârstnice din regiunea NRW, LB 1 – PM 1 – ME 1-3 (B. KniggeDemal und G. Hundenborn).
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