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INDA produktumok I.
 Akkreditált képzés szociális szakemberek számára:
 Interprofesszionális szemléletű demens ellátás

 T-08-019/2015
 40 kredit
 Konferenciák

 Fórumok
 Interprofesszionális demens ellátás alternatívái

(demens tananyag)

INDA produktumok II.
 Módszertani ajánlások (15 db.) I.:
 Érzékenyítő foglalkozás

 Pszichopatológiai tünetek és viselkedészavarok
 Foglalkoztató terápiák
 Szolgáltatás elemei

 Kommunikáció demens személyekkel
 Gondozási környezet (otthoni környezet)

INDA produktumok II.
 Módszertani ajánlások II.
 Személyközpontú gondozás modelljei

 Életvégi kérdések
 Interprofesszionális együttműködési lehetőségek a

szociális ellátásban
 Interprofesszionális együttműködési lehetőségek az
egészségügyben: a demencia diagnózisa és kezelése.
 Demencia és öregedés

INDA produktumok II.
 Módszertani ajánlások III.
 Demencia – barát társadalom

 Az Alzheimer Café – egy Magyarországon új lehetőség

az egészségkultúra területén
 A mentálhigiénés támogatás szerepe a demenciában
szenvedő betegek gondozásában
 Munkatársak sajátos szerepe az otthon élő demensek
hozzátartozóival való kapcsolattartásban: technikák
és használatuk

INDA produktumok III.
 35 762 01 Demencia gondozó (2016 szeptemberétől)
Okok:
 Demenciával élő személyek növekvő száma
 Megküzdés a hozzátartozók, a szakma és a társadalom részéről
 Meglévő képzések hiányosságai (a demencia gondozás területén)

Ráépülés
SZVK (Szakmai és Vizsgakövetelmény), Kerettanterv
1008 óra
Képzési idő: 1 év
Elmélet: 40%
Gyakorlat: 60%

35 762 01 Demencia gondozó
MODULOK
1.
2.

3.
4.

12092-16 Demenciával élő személyek
ápolása, gondozása modul
11679-16 Demenciával élő személyek
támogatása modul
11680-16 Személyközpontú gondozás és
kísérés modul
11681-16 A demencia gondozás
adminisztrációs feladatai modul

12 092-16 Demenciával élő személyek
ápolása, gondozása modul
Tantárgyak:
 Team munka és interprofesszionális megközelítés a
demenciával élő személyek gondozásában
 A demencia neurológiai, pszichiátriai alapjai és
pszichopatológiája
 A demenciával élő személy speciális ápolásának ismeretei
 A demenciával élő személy speciális gondozásának
ismeretei
 A demencia gondozás társadalmi kihívásai Ápolásigondozási ismeretek gyakorlata intézményben

11 679-16 Demenciával élő
személyek támogatása modul
Tantárgyak:
Tevékenység-szervezés, foglalkoztatás
Demenciával élő személyek jogai
Életvégi kérdések
Demenciával élő személyek támogatásának
gyakorlata

11 680-16 Személyközpontú
gondozás és kísérés modul
Tantárgyak:
 A személyközpontú segítő kapcsolat pszichológiai
alapjai
 Személyközpontú gondozás a demenciával élők
segítésében
 Kihívások a gondozás mindennapi gyakorlatában
 A támogató környezet szerepe a személyközpontú
gondozásban
 A családok támogatása a gondozás során
 Szakmai személyiségfejlesztés

Hasonlóság?/Különbözőség!
34 762 01Szociális gondozó- és ápoló
10 571 Sajátos gondozási feladatok
modul:

35 762 01 Demencia gondozó
11 679-16 Demenciával élő
személyek támogatása modul:

 Gyógyíthatatlan betegek és haldoklók

 Életvégi kérdések tantárgy:



 Veszteségpszichológiai









gondozása tantárgy
A célok megválasztása, a támogatási
folyamat tervezése, az eszközök és
módszerek kiválasztása
A mindennapi életmenet biztosításának
feladatai az ellátott képességeihez adaptált
módon; a környezet átalakításának
lehetőségei, feladatai, eszközei
A gyógyíthatatlan betegek gondozásának
sajátos módszerei
A haldokló ember kísérése, a halott körüli
teendők, a gyász feldolgozásának segítése, a
család támogatása
Az eutanázia; hospice-ellátás
A hospice célja, alapelvei
A hospice ellátás formái

ismeretek
 A haldokló, demenciával élő
ember pszichés támogatása
 A demenciával élő személy
hozzátartozójának pszichés
támogatása

Hasonlóság?/Különbözőség!
34 762 01Szociális gondozó- és ápoló
10 569-16 Gondozási-ápolási
alapfeladatok modul

35 762 01 Demencia gondozó
11 679-16 Demenciával élő
személyek támogatása modul:

 Szakmai készségfejlesztés és

 Életvégi kérdések tantárgy:

•
•

•
•

•

kommunikációs gyakorlat
tantárgy
Tanulástechnikai gyakorlat
A reális énkép szerepe a
szociális segítésben
A szakmai együttműködés és
a segítő kapcsolat
A veszteségek feldolgozása
gyakorlat
A kongruens kommunikáció

 Veszteségpszichológiai

ismeretek
 A haldokló, demenciával élő
ember pszichés támogatása
 A demenciával élő személy
hozzátartozójának pszichés
támogatása

Hasonlóság?/Különbözőség!
34 762 01Szociális gondozó- és ápoló
10 569-16 Gondozási-ápolási
alapfeladatok modul

35 762 01 Demencia gondozó
11 680-16 Személyközpontú
gondozás és kísérés modul

 Szakmai készségfejlesztés

 A személyközpontú segítő

•
•

•
•

•

és kommunikációs
gyakorlat tantárgy
Tanulástechnikai gyakorlat
A reális énkép szerepe a
szociális segítésben
A szakmai együttműködés és
a segítő kapcsolat
A veszteségek feldolgozása
gyakorlat
A kongruens kommunikáció

kapcsolat pszichológiai
alapjai tantárgy
 A személyközpontú segítés
alapelvei
 A segítő munka facilitáló
tényezői
 A segítő kapcsolat etikai
vonatkozásai

Demencia gondozó munkaterülete
 A demencia gondozó interprofesszionális team tagjaként, velük









együttműködve demenciával élő személyek komplex ellátásában vesz
részt intézményesült, vagy intézményen kívüli keretek között.
A team-en belül ellátja a demenciával élő személy közvetlen
gondozásával összefüggő feladatokat.
Részt vesz a demenciával élő személy kísérésében,
foglalkoztatásában, a demenciával élő személy családtagjainak
támogatásában.
A gondozási feladatok keretében kiegészíti a demenciával élő személy
még meglévő önálló életvitelével kapcsolatos hiányterületeket.
Segíti a gondozottat az élet értelmes és számára élvezhető
megélésében és a leépülési folyamat lezárásaként az élet
elengedésében.
Munkáját személyközpontúan, az ellátott személy igényeinek és
állapotának figyelembe vételével végzi.

A demencia gondozó képes(a Szakmai
és Vizsgakövetelmény alapján):
 felismerni a megjelenő, demenciára utaló új tüneteket,
 felismerni, ha a betegség aktuális stádiumában szükség van arra, hogy









a kliens problémái kapcsán konzultációs hátteret vegyenek igénybe, ill.
a klienst szakorvoshoz kell irányítani,
a demencia stádiumát azonosítani,
felismerni a BPSD tüneteket és a megfelelő viselkedés alkalmazásával
képes úgy reagálni, hogy azok egyensúlyban tarthatók legyenek,
részt venni, együttműködni a hozzátartozók vagy a környezet
számára nyújtott edukációs programokban
alkalmazni a hatékony, speciális kommunikáció eszközeit, mintáit a
gondozó-beteg, gondozó-¬hozzátartozó kapcsolatokban,
alkalmazni saját kompetenciáján belül a szükséges gyógyszeres és
fizikai kezelést jelentő beavatkozásokat,
felismerni saját terhelődését,

Kapcsolódó szociális
szakképesítések
 Szociális gondozó és ápoló
 Foglalkozás-szervező
 Gerontológiai gondozó

 Gyermekotthoni asszisztens
 Kisgyermekgondozó,- nevelő
 Mentálhigiénés asszisztens

 Pszichiátriai gondozó
 Rehabilitációs nevelő, segítő
 Szenvedélybeteg gondozó
 Szociális asszisztens
 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző
 Szociális szakgondozó

Kapcsolódó egészségügyi
szakképesítések
 Ápoló
 Ápolási asszisztens
 Egészségügyi asszisztens
 Gyakorló ápoló
 Gyakorló csecsemő és gyermekápoló
 Foglalkozás-egészségügyi szakápoló
 Geriátriai és krónikus beteg szakápoló
 Hospice szakápoló
 Pszichiátriai szakápoló és gyógyfoglalkoztató
 Sürgősségi szakápoló

Dilemmák
 Átadandó ismeretek mélysége, szakmai színvonala
 Bemeneti kompetenciák

Köszönöm megtisztelő
figyelmüket!

