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Rehabilitacja I akffiizacja chorych w opiece paliaĘwnej

Specyfika usprawniania chorych w opiece paliatywnej:
- nastawienie na aktualne potrzeby chorego,
. dynamica'e działanie dostosowane do stanu funkcjonalnego i psychicnego pacjenta
DZISIAI
- stałe modyfikowanie programu usprawniania

Jak możesz pomóc? ...żeby nie zaszkodzić:
- zawsze pytaj personel, co mozesznobić
.bądźchętny i pomocny, ale nie spełniaj próśb pacjentów bez@yczne (moźlliwość upadku,
zlacranta, potłuczenią zachłyśnięcia ( nie znaszrozpozrranią przeciwwskazań,
przyjmowanych leków iĘ.)
Reaguj na komunikary wygląd pacjenta _ utzymuj kontakt wzrokowy i słowny.
. poinformuj personelo niepokojących sytuacjach i objawach.

. \il czym możesz pomóc?

. Pomoc pacjentowi w obrębie tóżka,
- Zmianapozycji w łózku,
. Prawidłowe ułożenie włóżku
- Pomoc we wstawaniu (tylko z personelem!)

. - Spacer, spacer wózkiem,
. Towarzyszenie podczas pozycji siedzącej (pomoc rehabilitantom)

- Delikatry masazrelaksacyjny (oo konsultacji z rehabilitanteną bądź lekarzem)
- I wiele innych...

Jak zapobiegać upadkom?

. Prawidłowa asekuraiją pomoc osób drugich

. .W 
warrrnkach domowych . usunięcie zbędnych przedmioJów z podłogi: dywaników

przewodów
. Adaptacja mieszkania . poręcze w korytarzr1 łazience - zapewnienie poczucia

bezpieczeństwa
. obuwie ,Bełne'' - zpięt% na gumowej podeszwie
- V/eryfikacja leczenia farmakologicznego
- Zaopatzenie ortopedyczre

Warsztaty wolontariusze program ramowy

1. Pr4pornrrienie o konieczności pytania o możiiwości pomocy pacjentowi w
czynnościach ruchowych (zmiana pozycji, siadanie, lokomocja tp.)

2. Uwagi podstawowe _ roano.wa z pacjentem, głośniejsze mówienie, na oddziale
zapoananie z oddńałem, obsługa pilota łózka .ię.

Przebieg: demonstracja, ówiczenie, sprawdzenie wykonania czynności.

3. Pozycje złożeniowe w łóźku:



a. Prawidłowe ułozenie (plecy, bok)
b UłCIŻenie przeciwobtzękowe (ręką noga)
4. Tmiarnpozycji

a. Pomoc pacjentowi
b. Pacjent nieprzytomny
Uwaga: cewniki, pompy do podawania leków, kroplówki, nefrofiksy, sondy, worki
stomijne itp, ZapytaÓ personel lub pacjentą avrocie sz.czegó1nao*ugę zeĘ nie
wyrwaó!!!)

5. PionŁacja
a. Bierna
b. Crynaa(etapy)
Uwagi - lepiej jest wstawaó z wyiszego
c. Siadanie (uvraga; pacjenci zptzetnttaaido kości - aselruracja!)

6. Przesiadanie na wózek, przesódzanió na wózek . Zasady lokomocji ń ńoa*
(zjeidżante z krawęzniką przeszkody Ę.)

7. Wyjazd łózkiem
8. Chód _ asekuracja podczas chodzenia
9. Z?poananle ze sprzętem rehabilitacyjnym plus dobór dfugości ftule 30 *, balkonik 40-

45 * ugięcie włokciacĘ. Zasady bezpiecziństura: jak chódzió, jak siadaó ( z kulami- .
wyjąó ręce z kul)

10. Gorset Jewetta - demonstracja
11. Sprzęt w domupacjent1prezentĄa: wysoka deska sed.esowa_ ośrodek dzienrry,

poręcze w toalecie, siedzisko prysznicowe _ toaleta Pracowni
l2.Muażrelaksacyjny ( masaż klasyczrry o duz5m ucisku, stynaulujący jest

@e nowotworowej ! ! !). Wykonuj emy tyifo na wyrqź:rą
prośbę pacjenta. Szczególnie u pacjentów stabilnycń, augo Ieząóych. Zaptzestajómy,jeśli wykonprane czr7nności sprawiają ból bądź óyskomfort

. poyolne ruchy, możliwość zastosowania olejków zapachowycĘ ciepła ręce!, Ruchy
gł3skania całądłonią.Można wykonaó masaż oog, 

'ąĘ 
pleców, stop. ózas ot.. ts - 20 min.

Przeciwwskazania do wykonania masairr re1aksacyjnegó:.bo1esno,ść, zaczernenienie skóry
wenflon, motylek zahoŻony w kończynie, podwyzsionitemperatwą ogólny zły stan.


