Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Mogileńska 42 61-044 Poznań

PROGRAM SZKOLENIA
DLA KANDYDATÓW NA WOLONTARIUSZY
NA ODDZIALE OPIEKUŃCZO- LECZNICZYM
1 października 2020r. godz. 17:00
17:00 – 18:00

Informacje o Zakładzie OpiekuńczoLeczniczym i Rehabilitacji Medycznej.
Pozamedyczne wsparcie chorego i rodziny.
Rola wolontariusza w opiece nad chorym.

18:10 – 19:10

Wolontariusz jako wsparcie dla zespołu
medycznego, wsparcie dla pacjentów i ich
rodzin. Zakres działań wolontariusza
medycznego.
Zagadnienia praktyczne - współpraca
wolontariusza z zespołem medycznym.

19:20 – 20:00

Zagadnienia organizacyjne - etapy szkolenia,
wymagania formalne. Kodeks wolontariusza.
Regulamin.

Irena Majer – dyrektor
Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego
i Rehabilitacji Medycznej

Hanna Mikołajczak - pielęgniarka
oddziałowa Oddziału OpiekuńczoLeczniczego

Barbara Grochal – organizator
wolontariatu

8 października 2020r. godz. 17:00
17:00 – 18:30

Problemy psychologiczne chorych i ich rodzin.
Podstawy komunikacji interpersonalnej z
pacjentami i rodzinami pacjentów.

18:40 – 20:10

Sytuacje trudne w pracy wolontariusza. Co
zrobić, kiedy pacjent nie chce rozmawiać z
wolontariuszem? Jakich sytuacji się
Katarzyna Waszkowiak - psycholog
wystrzegać? W jakich sytuacjach nie narzucać
się z pomocą? Jak odpowiadać na trudne
pytania pacjenta?

Sandra Półtorak - psycholog

15 października 2020r. godz.17:00

17:00 – 18:00

18:15 – 19:45

Prawa chorego. Dostępność do świadczeń.
Towarzyszenie w chorobie.
Zagrożenia epidemiologiczne w pracy
wolontariusza, ochrona i zapobieganie.
Rehabilitacja chorych na Oddziale
Opiekuńczo-Leczniczym.
Specyfika rehabilitacji pacjentów. Rola
wolontariusza w procesie rehabilitacji na
oddziale.

Alla Rejniak – kierownik Oddziału
Opiekuńczo-Leczniczego

Jakub Urbanowicz – Kierownik
Działu Fizjoterapii
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22 października 2020r. godz. 17:00
17:00 – 17:45

Duchowe potrzeby chorych i ich rodzin oraz
zespołu medycznego. Sens cierpienia. Ból
duchowy, egzystencjalny. Rola kapelana w
opiece medycznej. Duchowe aspekty posługi
wolontariusza.

18:00 – 19:30

Podstawowe informacje dot. komunikacji
alternatywnej – wyjaśnienie pojęć. Rola
i metody komunikacji alternatywnej –
stosownie do możliwości pacjenta. Pomoce
stosowane w komunikacji alternatywnej.

Ks. Andrzej Rygielski

Katarzyna Łuszczak,
specjalista ds. komunikacji
alternatywnej (AAC)

29 października 2020r. godz. 17:00
17:00 – 17:45

Szkolenie BHP dla kandydatów na
wolontariuszy

Ewa Siuda – inspektor ds.
bezpieczeństwa i higieny pracy

17:50 – 18:35

Zagadnienia z zakresu RODO

Sara White - inspektor ochrony
danych osobowych

18:45 – 19:30

Podsumowanie teoretycznej części
szkolenia. Przygotowanie do części
praktycznej. Omówienie dalszych procedur.

Barbara Grochal – organizator
wolontariatu

Po szkoleniu teoretycznym kandydaci umawiają się na rozmowę z koordynatorem
i psychologiem. Na spotkanie powinni dostarczyć zaświadczenie od lekarza rodzinnego
o braku przeciwwskazań do posługi wolontarystycznej.
Kolejnym etapem są praktyki na oddziale z pielęgniarką (1-2 godz.), po których następuje
skierowanie na badania lekarskie i wizyta u lekarza medycyny pracy.
Po praktykach i rozmowie z psychologiem i otrzymaniu zgody od lekarza medycyny pracy
możliwa jest dalsza kwalifikacja wolontariusza do właściwych zadań wg. ustalonego
Harmonogramu.
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