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PRAKTYKI  KKZ 

Opiekunka środowiskowa 341204 
Kwalifikacje: 

Z.5 Wykonywanie usług opiekuńczych (I, II) 

 

Uszczegółowione efekty kształcenia 

 

Słuchacz po zrealizowaniu zajęć potrafi: 

BHP(4)1 rozróżnić rodzaje zagrożeń w środowisku pracy; 

BHP(4)2 zapobiec występowaniu zagrożeń dla zdrowia i życia w środowisku pracy; 

BHP(4)3 zapobiec degradacji środowiska i mienia w środowisku pracy; 

BHP(7)1 przygotować stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami; 

BHP(7)2 zastosować zasady ergonomii koncepcyjnej i korekcyjnej; 

BHP(8)1 dobrać odzież ochronną do wykonywanych działań; 

BHP(8)2 zastosować środki ochrony zbiorowej podczas wykonywania pracy; 

BHP(10)1 skompletować zawartość apteczki; 

BHP(10)2 przeprowadzić dialog z dyspozytorem, wzywając pomoc; 

BHP(10)3 wykonać resuscytację krążeniowo-oddechową; 

BHP(10)4 udzielić pierwszej pomocy stosownie do urazu; 

KPS(1)1 przestrzegać zasad kultury w kontaktach z osobą podopieczną; 

KPS(1)2 zadbać o poszanowanie godności osobistej osoby podopiecznej; 

KPS(2)1 zrealizować konsekwentnie powierzone i zaplanowane zadania zawodowe; 

KPS(2) rozwiązać twórczo pojawiające się problemy w opiece nad osobą podopieczną; 

KPS(3)1 przewidzieć skutki podjętych działań dla zdrowia i życia osoby podopiecznej; 

KPS(3)2 przewidzieć skutki działań osób ze środowiska społecznego na stan psychiczny i zachowanie osoby 

podopiecznej; 

KPS(4)1 przeanalizować poprawność i zasadność planu i realizacji zadań zawodowych; 

KPS(4)2 wprowadzać zmiany w działaniach zawodowych doskonalące opiekę i wsparcie osoby podopiecznej; 

KPS(6)1 ocenić własne potrzeby w zakresie poszerzenia wiedzy i doskonalenia umiejętności zawodowych; 

KPS(6)2 prowadzić samokształcenie w zakresie wiedzy i umiejętności zawodowych; 

KPS(7)1 przewidzieć skutki ujawnienia otoczeniu społecznemu informacji dotyczących funkcjonowania 

biologicznego, psychicznego i społecznego osoby podopiecznej; 

KPS(7)2 postąpić etycznie wobec osoby podopiecznej; 

KPS(8)1 wykonywać kompetentnie zadania zawodowe; 

KPS(8)2 ponieść konsekwencje własnych działań zawodowych; 
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PKZ(Z.c)(4)1 podać definicję etyki; 

PKZ(Z.c)(4)2 wybrać metodę postępowania etycznego w wybranych sytuacjach współpracy z osobą podopieczną; 

PKZ(Z.c)(4)3 zastosować zasady etyczne w pracy z osobą podopieczną; 

Z.5.2(6)1 wykonać toaletę u osoby leżącej; 

Z.5.2(6)2 wykonać kąpiel u osoby leżącej; 

Z.5.2(6)3 wykonać mycie głowy u osoby leżącej; 

Z.5.2(6)4 nakarmić osobę leżącą; 

Z.5.2(10)1 założyć okład na czas zgodny z zasadą jego działania; 

Z.5.2(10)2 założyć kompres na czas zgodny z zasadą jego działania; 

Z.5.2(13)1 zorganizować wizytę u lekarza rodzinnego lub lekarza specjalisty; 

Z.5.2(13)2 udzielić wsparcia osobie podopiecznej podczas korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej; 

Z.5.2(15)1 współpracować w zespole, konsultując z właściwym specjalistą rodzaj przeprowadzanych ćwiczeń; 

Z.5.2(15)2 przeprowadzić obserwację podstawowych parametrów życiowych, wyglądu i zachowania osoby 

podopiecznej podczas wykonywania ćwiczeń; 

Z.5.2(15)3 udzielić pierwszej pomocy w przypadku wystąpienia niepokojących objawów podczas wykonywania 

ćwiczeń; 

Z.5.2(17)1 pomóc osobie podopiecznej w korzystaniu ze sprzętu rehabilitacyjnego zgodnie z instrukcją obsługi; 

Z.5.2(17)2 wesprzeć osobę podopieczną w korzystaniu z przedmiotów ortopedycznych; 

Z.5.2(19)1 pomóc osobie podopiecznej w gospodarowaniu budżetem domowym; 

Z.5.2(19)2 pomóc osobie podopiecznej w samodzielnym wykonywaniu prac domowych z wykorzystaniem pomocy 

technicznych; 

Z.5.2(23)4 przestrzegać przepisów higieny żywności i żywienia; 

Z.5.2(23)5 wykonać sanityzację sprzętu i mieszkania osoby podopiecznej; 

Z.5.3(2)1 rozpoznać problemy osobiste i społeczne osoby podopiecznej; 

Z.5.3(2)2 rozpoznać objawy stanu wewnętrznego wskazujące na przeżywanie poważnych problemów osobistych; 

Z.5.3(2)3 zaprojektować proces rozwiązywania problemu. 

 
 

 


