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Warsztato-szkolenie 

dla 

Jak opiekować się osobą przewlekle chorą w domu 

- DAMY RADĘ 

Termin: 
 

17 czerwca 2019 r. 

 
Szkolenie dedykowane jest do osób, które chcą pogłębić i usystematyzować wiedzę w zakresie opieki nad 

przewlekle chorym przebywającym w domu lub w szpitalu. Każdy uczestnik otrzyma materiał w postaci 

broszury, którą przestudiować może w zaciszu domowym po przeprowadzeniu szkolenia. 

Szkolenie 1-dniowe przeznaczone jest dla osób, które podjęły się opieki nad przewlekle chorą a pracują zawodowo 

w państwowych i samorządowych jednostek budżetowych i pozabudżetowych, gmin, powiatów, w szczególności 

dla pracowników MOPS, opiekunek środowiskowych pracujących w środowisku pacjentów przewlekle chorych 

oraz członków rodzin, którzy z uwagi na osobę dotknięta postępującą chorobę opiekują się nią w swoim domu. 

 
Szkolenie prowadzi: 
 

Ekspertka, specjalizująca się fachową wiedzą w zakresie problematyki osób przewlekle chorych, która 

przy użyciu dostępnych środków farmakologicznych i higienicznych przedstawi procedury opieki 

zdrowotnej oraz krok po kroku pokaże drogę do pomocy, jaką można uzyskać na drodze prawnej w świetle 

obowiązujących rozporządzeń i uregulowań ustawowych. p. Irena Sikora-Mysłek. 

 
 

Program szkolenia: 

 
W nawiązaniu do naszej rozmowy telefonicznej przesyłam tematy warsztatowe, jakie by mnie 

interesowały w realizacji najbliższych miesięcy dla opiekunek środowiskowych w ośrodkach pomocy 

społecznej. 

 
I.  Wpływ Diagnoza  - pierwsze kroki - Chory w Domu. 

II. Przewlekle chory w domu 

 1. Podstawy opieki nad osobą przewlekle chorą 

 2. Przystosowanie otoczenia - bez rewolucji 

 3. Nietrzymanie moczu/kał 

 4. Odleżyny 

 5. Karmienie chorego  

 6. Bezpieczne przemieszczanie chorego   

III. Opiekun przewlekle chorego 

 1. jak sobie radzić w trudnej roli 

 2. Komunikacja z chorym 

 3. Towarzyszenie osobie umierającej 
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IV. Opieka w świetle praw  

 1. Orzeczenie o niepełnosprawności 

 2. Wsparcie finansowe 

 3. Ubezwłasnowolnienie 

 4. Prawa pacjenta - to warto wiedzieć 

 5. Refundacja ze środków NFZ 
 

Pytania i odpowiedzi na przypadki szczególne czy trudne, w ramach sesji warsztatowej poprzez 

zadawanie pytań, odpowiedzi oraz omawianie szczególnie trudnych przypadków. 
 

 

Ramowy harmonogram: 
 
Terminy i miejsce szkoleń do uzgodnienia w poszczególnych miesiącach  

 
17 czerwiec  2019 r. 

15:00 - 15.15 – rozpoczęcie szkolenia 

16:15 –17.00 - szkolenie 
 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE 

Termin: 17 czerwca 2019 r.  grupy od 15-25 os. na 1 szkolenie 

UWAGA!!! Termin zgłoszenia na Szkolenie 14 przed planowanym terminem. 

Miejsce:  do uzgodnienia (lokalizacja i miejscowość) godzina szkolenia od 15-17.30 

Koszt udziału jednej osoby wynosi jest bezpłatny 

 
Powyższy szkolenie obejmuje: udział w szkoleniu, materiały zawierające omówienie wszystkich zagadnień 

programowych, konsultacje pozaprogramowe, certyfikat udziału 
 

Zgłoszenia: 
 

Warunkiem udziału jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego: 

– formularz w załączeniu e-mailem na adres szkoleniepte@o2.pl  

lub  

- elektronicznie rejestrowanie przez stronę: www.czestochowa.pte.pl 
 

Organizator zastrzega możliwość odmowy przyjęcia zgłoszenia w wybranym terminie ze względu na brak 

wolnych miejsc. O przyjęciu decyduje kolejność przesyłania zgłoszeń. 
 

Wszelkie informacje można uzyskać pisząc na adres szkoleniepte@o2.pl lub telefonicznie (+34) 324-26-30 

 

Biuro organizacyjne:  Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Częstochowie DOM EKONOMISTY 

ul. Kilińskiego Nr 32/34,  42-217 Częstochowa 

tel. (+34) 324 26 30 

e-mail: opteczwa@onet.pl  www.czestochowa.pte.pl  
 

czynne:  
 

Pn, Wt, Śr,  8.00-13.30 i  Cz.  8.00-12.30 


