POZVÁNKA NA KURZ
Klient s duševní poruchou
(s demencemi) v zařízení sociální péče
Dodavatel vzdělávání: Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví
Termín:
Čas:
Místo konání:

čtvrtek, 23. 5. 2013
9 - 17 hodin
Krajský úřad Karlovarského kraje – zasedací místnost č. 218 v budově
A, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary

Lektorka:

Mgr. Miroslava Kouřilová

Cílová skupina:
- Pracovníci vykonávající odbornou činnost v sociálních službách

Cílové kompetence:
- Účastníci budou znát, co je demence, typy a příčiny demencí
- Účastníci umí rozpoznat příznaky a stadia demence
- Účastníci umí reagovat na specifické potřeby klienta s onemocněním demencí
- Účastníci porozumí, proč je důležité odlišit demenci od deprese a proč je to důležité
Účastníci se seznámí s péčí o klienty s onemocněním demencí na praktickém příkladu
domova se zvláštním režimem pomocí videonahrávek a prezentací
- Účastníci znají péči zaměřenou na člověka, vztahovou péči a možnosti zapojení
klientů do aktivit běžného života
- Účastníci umí využít příklady péče o klienty s onemocněním demencí ve svojí praxi
- Účastníci se seznámí s Projektem Bon Appetit
- Účastníci se seznámí s certifikací Vážka přidělované ČALS

Obsah kurzu a předběžný program:
-

Úvod do problematiky, základní pojmy.
Syndrom demence, výskyt demence. Typy demence. Význam včasné diagnózy.
Projevy demence, možnosti léčby. Komplexní péče o člověka s demencí, delirium,
deprese, bolest u lidí s pokročilou demencí.
Péče zaměřená na člověka, vztahová péče, představení domova pro seniory a domova
se zvláštním režimem
Certifikace Vážka podle kritérií ČALS, život na odděleních určených pro osoby
s onemocněním demencí.
Projekt Bon Appetit (stolování a stravování uživatelů domova pro seniory a domova
se zvláštním režimem).
Shrnutí, zpětná vazba.
Ověření znalostí.

Výstup:
Esej na téma moje zkušenost s osobou s onemocněním demencí, zpětná vazba mezi lektorkou
a účastníky kurzu. Kurz je akreditován MPSV.

Bližší informace Vám poskytnou:
 Lenka Vagnerová – Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví,
mobil: 777 874 055, vagnerova@cmhcd.cz
 Olga Dacková – Krajský úřad Karlovarského kraje
tel.: 354 222 521, mobil: 736 650 216, olga.dackova@kr-karlovarsky.cz
Přiložené závazné přihlášky zasílejte prosím na e-mail: vagnerova@cmhcd.cz
Přihláška bude ke stažení rovněž na webové adrese Karlovarského kraje:
http://www.kr-karlovarsky.cz/kraj_cz/cinnosti/socialni/seznam/IP_ODO.htm
a na stránkách projektu: http://www.rpkk.cz/akce.php

