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Rok 2014
CZĉĝû PRAKTYCZNA

Instrukcja dla zdającego
1. Na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego wpisz w oznaczonym miejscu swój numer PESEL
i naklej naklejkĊ z numerem PESEL i z kodem oĞrodka.
2. Na KARCIE OCENY w oznaczonym miejscu przyklej naklejkĊ z numerem PESEL oraz wpisz:
– swój numer PESEL*,
– symbol cyfrowy zawodu,
– oznaczenie kwalifikacji,
– numer zadania,
– numer stanowiska.
3. KARTĉ OCENY przekaĪ zespoáowi nadzorującemu czĊĞü praktyczną egzaminu.
4. SprawdĨ, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 4 strony i nie zawiera báĊdów. Ewentualny brak stron
lub inne usterki zgáoĞ przez podniesienie rĊki przewodniczącemu zespoáu nadzorującego czĊĞü
praktyczną egzaminu.
5. Zapoznaj siĊ z treĞcią zadania oraz stanowiskiem egzaminacyjnym. Masz na to 10 minut. Czas ten nie
jest wliczany do czasu trwania egzaminu.
6. Czas rozpoczĊcia i zakoĔczenia pracy zapisze w widocznym miejscu przewodniczący zespoáu
nadzorującego.
7. Wykonaj samodzielnie zadanie egzaminacyjne. Przestrzegaj zasad bezpieczeĔstwa i organizacji pracy.
8. JeĪeli w zadaniu egzaminacyjnym wystĊpuje polecenie „zgáoĞ gotowoĞü do oceny przez podniesienie
rĊki”, to zastosuj siĊ do polecenia i poczekaj na decyzjĊ przewodniczącego zespoáu nadzorującego.
9. Po zakoĔczeniu wykonania zadania pozostaw rezultaty oraz arkusz egzaminacyjny na swoim
stanowisku lub w miejscu wskazanym przez przewodniczącego zespoáu nadzorującego.
10. Po uzyskaniu zgody zespoáu nadzorującego moĪesz opuĞciü salĊ/miejsce przeprowadzania egzaminu.
Powodzenia!
* w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego toĪsamoĞü

Zadanie egzaminacyjne
Podopieczny pan Jerzy ma 79 lat i od 3 lat jest wdowcem. Cierpi na nadciĞnienie tĊtnicze, jest pod opieką
kardiologa. Musi systematycznie przyjmowaü leki, jednak czasami o tym zapomina. WystĊpuje u niego
równieĪ osáabienie pamiĊci, wzroku i sáuchu. Ma problemy z chodzeniem i porusza siĊ przy pomocy laski.
Mieszka w bloku bez windy, na pierwszym piĊtrze. Mieszkanie jest dwupokojowe z kuchnią i áazienką.
Posiada CO, bieĪącą ciepáą i zimną wodĊ. WyposaĪone jest w podstawowy sprzĊt AGD i RTV.
Podopieczny utrzymuje siĊ z emerytury w wysokoĞci 780 zá. WiĊkszą czĊĞü Ğwiadczenia pocháaniają
opáaty. Nie zawsze wystarcza Ğrodków finansowych na wykupienie leków.
Podopieczny wymaga pomocy podczas wykonywania czynnoĞci dnia codziennego takich jak: gotowanie,
pranie, prasowanie, robienie zakupów, sprzątanie, zaáatwianie spraw urzĊdowych.
Potrzebuje pomocy podczas mycia i kąpieli. Dzieci podopiecznego, dwie córki i syn, mieszkają daleko i nie
mogą zaopiekowaü siĊ ojcem. Odwiedzają go kilka razy w roku.
Podopieczny czuje siĊ samotny, ma obniĪony nastrój, brakuje mu kontaktów spoáecznych. Pan Jerzy
interesowaá siĊ polityką i wydarzeniami na Ğwiecie. Lubiá oglądaü telewizjĊ, czytaü prasĊ oraz rozwiązywaü
krzyĪówki. Obecnie twierdzi, Īe nic go nie interesuje.
Wypeánij KartĊ oceny sytuacji zdrowotnej, spoáecznej i warunków Īycia podopiecznego oraz opracuj plan
opieki dáugoterminowej podopiecznego. Druki potrzebne do sporządzenia dokumentów znajdziesz
w arkuszu egzaminacyjnym.
Wykonaj u podopiecznego mycie pleców, natarcie i oklepanie klatki piersiowej oraz zmianĊ piĪamy.
Zadanie praktyczne wykonaj na fantomie osoby dorosáej, wykorzystując sprzĊt, materiaáy i Ğrodki
udostĊpnione na stanowisku egzaminacyjnym i w magazynie. Po wykonaniu zadania uporządkuj
stanowisko pracy.
Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 120 minut.
Ocenie podlegaü bĊdą 2 rezultaty:
 wypeániona Karta oceny sytuacji zdrowotnej, spoáecznej i warunków Īycia podopiecznego,
 zapisany plan opieki dáugoterminowej podopiecznego
oraz
 przebieg wykonania mycia pleców, natarcia i oklepania klatki piersiowej oraz zmiany piĪamy.
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Karta oceny sytuacji zdrowotnej, spoáecznej i warunków Īycia podopiecznego
Oceniany element

Wynik oceny

Sytuacja zdrowotna
podopiecznego

Sytuacja spoųeczna
podopiecznego

Warunki Ǐycia
podopiecznego

Potrzeby
podopiecznego
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Plan opieki dáugoterminowej podopiecznego
Rozpoznany problem

Planowane dziaųania
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