
OPIEKA NAD OSOBĄ NIEPEŁNOSPRAWNĄ
Czy jesteś gotowy na zmiany? 

Chcesz zdobyć doświadczenie w opiece nad seniorem? 

 

4 kroki dzielą Cię od zdobycia praktycznych

umiejętności: 

 

1. Skontaktuj się z nami 

2. Opisz nam stan zdrowia Podopiecznego 

3. Wybierz dogodny termin 

4. Przygotuj się do zajęć praktycznych 

OPIEKA W DOMU
Nasze szkolenie to nie jest teoria. Nie dostaniesz pięknego

certyfikatu, który będziesz mógł oprawić w ramkę. Dla nas

najważniejsze, abyś nauczył się prawidłowo wykonywać

podstawowe czynności przydatne podczas codziennej opieki

nad osobą niepełnosprawną. Nie ćwiczymy na fantomach i nie

robimy wykładu.  

W ciągu 2 godzin zegarowych nasz wykwalifikowany opiekun

zaprezentuje i pokaże w praktyce * jak opiekować się w domu

osobą, która tej opieki wymaga.  

* praktyka uzależniona od stanu Podopiecznego 

DO KOGO KIERUJEMY SZKOLENIE? 

Do osób opiekujących się osobami bliskimi

Do rodzin, które będą opiekować się seniorem

Do osób chcących prawidłowo opiekować się osobami 

leżącymi 

JAK ZAREZERWOWAĆ TERMIN?

Kontakt telefoniczny +48 796 415 501

Kontakt mailowy : biuro@goodcare.com.pl

www.goodcare.com.pl/kontakt



PLAN SZKOLENIA 

94-250 Łódź ul. Siewna 15     telefon+48 796 415 501 

biuro@goodcare.com.pl       www.goodcare.com.pl

CZĘŚĆ TEORETYCZNA
Podczas pierwszych minut spotkania nasz Opiekun zapozna się

dokładnie ze stanem Podopieczneog, rodzajem jego choroby i

Państwa oczekiwaniami podczas szkolenia.  

W miarę możliwości wszystkie czynności o jakich będzie mowa

będą pokazywane na drugiej osobie (na Podopiecznym).

Należy mieć tutaj na uwadze chęć współpracy Podopiecznego

z opiekunem. 

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA
Część praktyczna pozwala zapoznać się z prawidłowymi 

zasadami dotyczącymi codziennego życia podczas opieki nad 

osobą starszą. Nasz personel pokaże w praktyce techniki jakie 

ułatwią Państwu indywidualną opiekę nad seniorem. Podczas 

spotkania i w ramach możliwości zdobędą Państwo 

umiejętności, które zastosujecie w praktyce

▬ Higiena

- Kąpiel w łóżku lub na wózku inwalidzkim 

- Higiena części intymnych 

- Toaleta twarzy i jamy ustnej 

- Mycie głowy w łóżku 

Czystość to podstawa 

- Zmiana bielizny osobistej, pościelowej 

- Mycie i dezynfekcja rzeczy, łazienki, toalety ect.

▬ Karmienie i pojenie

Przygotowanie odpowiedniej diety dostosowanej do jednostki 

chorobowej (konsystencja, temperatura pokarmu 

Metody podawanie płynów i posiłków



PLAN SZKOLENIA 

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA
▬ Potrzeby fizjologiczne

Zastosowanie basenu i kaczki 

Stomia i cewnik – praktyczne zastosowanie 

Pieluchomajtki

▬ Profilaktyka przeciwodleżynowa

Stosowanie udogodnień – sprzęt dostępny w każdym domu 

Propozycje rynkowe 

Masaż limfatyczny 

Nawilżanie ciała 

Zbilansowana dieta – białkowa 

Prawidłowe nawodnienie organizmu

▬ Cukrzyca – i co dalej

Dieta 

Wykonywanie pomiarów 

Podawanie insuliny

94-250 Łódź ul. Siewna 15     telefon+48 796 415 501 

biuro@goodcare.com.pl       www.goodcare.com.pl

CENA  S ZKO L EN I A  PRAK T Y C ZNEGO  1 6 5  Z Ł

S ZKO L EN I E  UZA L E ŻN I ONE  J E S T  OD

S TANU  ZDROW I A  PODOP I E C ZNEGO

Skontaktuj się z nami

już dzisiaj 


