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 HARMONOGRAM DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH SKIEROWANYCH  

DO RODZINY I OPIEKUNÓW OSÓB KORZYSTAJĄCYCH  

ZE ŚWIADCZEŃ W RAMACH PROJEKTU  

„DZIENNY DOM OPIEKI MEDYCZNEJ CARITAS W KIELCACH”, 

 nr umowy POWR.05.02.00-00-0105/15-00/2931/540  z dnia 23 czerwca 2016r. 

 

Styczeń 2017r. 

Data spotkania: 10.01.2017r. 

Prowadzący:  pielęgniarka  

Czas trwania: 2 godz. warsztaty grupowe + 1 godz. konsultacje indywidualne. 

Temat: „Edukacja z zakresu obsługi aparatów do mierzenia  ciśnienia czy poziomu cukru we 

krwi, ssaków, koncentratorów tlenu.” 

Tematy szczegółowe: 

„Nauka mierzenia ciśnienia różnymi aparatami” 

„Nadciśnienie tętnicze-przyczyny i profilaktyka” 

„Nauka pomiaru cukru we krwi” 

„Cukrzyca: rodzaje, przyczyny, profilaktyka cukrzycy I i II typu” 

„Rodzaje cukrzycy-zapobieganie i leczenie” 

 

Data spotkania: 17.01.2017r. 

Prowadzący:  pielęgniarka  

Czas trwania: 2 godz. warsztaty grupowe + 1 godz. konsultacje indywidualne 

Temat: „Edukacja z zakresu obsługi ssaków, oraz koncentratora tlenu.” 

Tematy szczegółowe: 

„Obsługa ssaka” 

„Obsługa koncentratora tlenu” 
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Luty 2017r. 

Data spotkania: 22.02.2017r. 

Prowadzący:  pielęgniarka 

Czas trwania: 2 godz. warsztaty grupowe + 1 godz. konsultacje indywidualne. 

Temat: „Określenie problemów pielęgnacyjno opiekuńczych pacjentów/rodzin” 

Tematy szczegółowe”: 

„Określenie problemów pielęgnacyjno-opiekuńczych pacjentów/opiekunów na podstawie 

bieżącego wywiadu pielęgniarskiego z uwzględnieniem uwarunkowań środowiskowych” 

„Aktywność osób przewlekle chorych (cukrzyca, udar niedokrwienny, choroba zwyrodnieniowa 

stawów” 

„Starzenie się a wpływ aktywności ruchowej na funkcjonowanie układu krążenia, oddychania, 

narządu ruchu u osób w podeszłym wieku” 

 

Data spotkania: 24.02.2017r. 

Prowadzący:  pielęgniarka 

Czas trwania: 2 godz. warsztaty grupowe + 1 godz. konsultacje indywidualne 

Temat: „Określenie problemów pielęgnacyjno opiekuńczych pacjentów/rodzin” 

Tematy szczegółowe: 

„Określenie problemów pielęgnacyjno-opiekuńczych pacjentów/opiekunów na podstawie 

bieżącego wywiadu pielęgniarskiego z uwzględnieniem uwarunkowań środowiskowych” 

 „Zasady prawidłowego przechowywania przyjmowania leków” 

„Pomiar podstawowych funkcji życiowych (techniki, zasady)” 
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Marzec 2017r. 

Data spotkania: 24.03.2017r 

 

Prowadzący: terapeuta zajęciowy 

Czas trwania: 2 godz. warsztaty grupowe + 1 godz. konsultacje indywidualne 

Temat: „Metody terapii zajęciowej u pacjentów z utratą pamięci” 

Tematy szczegółowe: 

„Znaczenie terapii zajęciowej oraz terapeuty zajęciowego w procesie usprawniania chorych po 

zdarzeniach neurologicznych oraz osób starszych. Dostosowanie metod i technik w procesie 

powrotu do aktywnego życia codziennego” 

„Ergoterapia, socjoterapia, artroterapia w procesie usprawniania i dostosowania do rodzaju 

dysfunkcji pacjenta i jego indywidualnych zainteresowań i możliwości fizycznych i 

psychicznych” 

Data spotkania: 28.03.2017r 

Prowadzący: terapeuta zajęciowy 

Czas trwania: 2 godz. warsztaty grupowe + 1 godz. konsultacje indywidualne  

Temat: „Terapia zajęciowa” 

Tematy warsztatów: 

„Ergoterapia i socjoterapia jako skuteczna metoda terapii zajęciowej w usprawnianiu osób w 

starszym wieku” 

„Artroterapia-dostosowanie metody do wybranych dysfunkcji” 

 

Miejsce realizacji:  

DDOM Caritas w Kielcach,  

ul. Urzędnicza 16a  

25-729 Kielce 


