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Proszę napisać 2 prace z każdego przedmiotu z podanej listy tematów. Praca musi obejmować 
tekst najmniej czterech stron formatu A4 zapisany czcionką  Times New Roman, rozmiar 12, 
marginesy po 2,5 cm ,(termin oddania prac do 15.05.2020r).
Proszę podać literaturę, z której będą Państwo korzystać.

         Aktywizacja społeczna

           Metodyka pracy opiekuńczej

Psychologia i socjologia w opiece nad osobą starszą

Rozwiązywanie problemów i zaspokajanie potrzeb osoby starszej.1.

Sposoby  zaspokojenia potrzeb fizycznych, psychicznych i społecznych przez osobę 
starszą.

2.

Działania wspierające osobę starszą w opiece długoterminowej.3.

Harmonogram opieki długoterminowej.4.

Metody, techniki i narzędzia do wdrażania działań opiekuńczo-wspierających.5.

Problemy społeczne osoby starszej.6.

Podejmowanie działań w sytuacjach trudnych.7.

Plan działań opiekuńczo-wspierających.8.

Rozpoznawanie możliwości psychofizycznych osoby starszej.1.

Ograniczenia funkcjonalne w zaspokajaniu potrzeb psychofizycznych.2.

Metody, techniki i narzędzia do zaplanowanych działań opiekuńczych dla osoby 
starszej.

3.

Wywiad dotyczący stanu zdrowia fizycznego i psychicznego.4.
Rozpoznawanie zaburzeń psychofizycznych u osoby starszej.5.
Objawy zaburzeń fizycznych u osoby starszej.6.
Ocena samodzielności osoby starszej.7.
Funkcjonowanie osoby starszej w środowisku.8.
Choroby wieku starczego.9.
Pomiar  parametrów życiowych osoby starszej10.

Wykluczenie a marginalizacja, cechy zjawiska.1.
Grupy narażone na wykluczenie społeczne.2.
Skutki wykluczenia społecznego jednostki i grupy.3.
Modele i funkcje rodziny.4.
Typy i struktura rodziny.5.



Opieka i wsparcie osoby starszej

Organizacja opieki nad osobą starszą

Funkcje rodziny i uwarunkowania   ich realizacji.6.
Współczesne kierunki zmian rodziny.7.
Przyczyny problemów wychowawczych i psychospołecznych osoby podopiecznej i jej 
rodzin.

8.

Wewnętrzne i zewnętrzne przyczyny trudności w realizowaniu funkcji przez rodzinę.9.
Wpływ rodziny na funkcjonowanie człowieka.10.

Techniki działań opiekuńczo-wspierających stosowane w zależności od potrzeb i 
możliwości osób starszych.

1.

Przyny stomii oraz zasady obowiązujące podczas pielęgnacji stomii.2.
Klasyfikacja stopni odleżyn.3.
Zabiegi higieniczne przy odleżynach.4.
Przedmioty ortopedyczne używane przez osobę starszą.5.
Zasady bezpiecznego podnoszenia przedmiotów i przemieszczania pacjentów.6.
Test Tinetti POMA.7.
Geneza opieki nad osobami starszymi.8.
Procesy zapalne.9.
Zabiegi przeciwzapalne.10.

System pomocy społecznej osobom starszym w Polsce.1.
Przemoc wobec osób starszych.2.
Współczesne akty prawne regulujące system pomocy osobom starszym.3.
Typy i cechy osobowości człowieka.4.
Objawy zaburzeń rozwojowych.5.
Rodzina i jej funkcje.6.
Cele polityki społecznej państwa.7.
Przyczyny i skutki problemów społecznych.8.
Skutki wykluczenia społecznego.9.
Problemy psychospołeczne osoby starszej i jej rodziny.10.


