GWP.PL Sp z o.o.
Ul. Bema 4/1A, Sopot
58 511 34 30

Psychologia w zawodzie i w pracy opiekuna medycznego
Cena: 39,90 PLN
Opis słownikowy
Autor

Joanna Kliszcz

ISBN

978-83-7489-778-5

Rok wydania

2019

Wydawca

Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne /
GWP

Wysyłamy

Wysyłamy w 24h (w następny dzień roboczy)

Tabela cech produktu
Okładka

miękka

Format

155 x 235 mm

Liczba stron

264

Opis produktu
Spis treści
Wstęp
I. Rola i miejsce opiekuna medycznego w systemie opieki długoterminowej
1. Opiekun medyczny – krótka historia zawodu i perspektywy na przyszłość
2. Cele i zadania
3. Kompetencje i kwalifikacje
II. Rozwój psychofizyczny człowieka
1. Rozwój psychofizyczny – perspektywa biologiczna
1.1. Okres prenatalny, niemowlęctwo i wczesne dzieciństwo
1.2. Średnie dzieciństwo i późne dzieciństwo
1.3. Okres dorastania
1.4. Okres dorosłości
1.5. Okres starzenia się i starości
2. Rozwój psychofizyczny – perspektywa społeczna i psychologiczna
2.1. Dzieciństwo
2.2. Okres dorastania
2.3. Wczesna dorosłość
2.4. Średnia dorosłość

Plik wygenerowano: 21-02-2019

Oprogramowanie sklepu: AptusShop

GWP.PL Sp z o.o.
Ul. Bema 4/1A, Sopot
58 511 34 30
2.5. Późna dorosłość
3. Starzenie się i starość – mity i stereotypy społeczne
III. Fizjologia i patologia okresu starzenia się i starości
1. Starzenie się fizjologiczne
2. Starzenie się patologiczne
2.1. Zespoły otępienne – przyczyny, następstwa, epidemiologia
2.1.1. Choroba Alzheimera
2.1.2. Otępienie naczyniopochodne
3. Psychopatologia stanów otępiennych
3.1. Depresja
3.2. Zaburzenia lękowe
3.3. Urojenia i halucynacje
3.4. Zbieractwo
3.5. Pobudzenie i agresja
4. Pozytywne starzenie się
IV. Psychologia potrzeb człowieka w okresie późnej dorosłości
1. Poczucie sprawstwa i autonomii a godność osoby w wieku podeszłym
2. Piramida potrzeb według Abrahama Maslowa z perspektywy starzenia się i starości
3. Potrzeby seksualne w okresie późnej dorosłości
V. Opiekun – podopieczny: relacja dwukierunkowa
1. Psychospołeczne uwarunkowania relacji
2. Procesy poznawcze – zmiany w następstwie starzenia się układu nerwowego
VI. Komunikacja interpersonalna w relacji z podopiecznym i jego rodziną
1. Zasady prawidłowej komunikacji interpersonalnej
2. Rodzaje komunikacji interpersonalnej
3. Bariery, przeszkody i błędy w komunikowaniu się
4. Komunikacja interpersonalna z uwzględnieniem wieku i rodzaju dysfunkcji
4.1. Osoba w wieku podeszłym a proces komunikowania się
4.2. Komunikacja z osobą z dysfunkcją narządu wzroku
4.3. Komunikacja z osobą z dysfunkcją narządu słuchu
4.4. Komunikacja z osobą z zaburzeniami mowy
5. Sens komunikacji z rodziną podopiecznego
6. Dotyk w procesie komunikowania się – niedoceniana, a ważna forma interakcji
7. Aktywne słuchanie w procesie komunikowania się
8. Asertywność zawodowa w zachowaniu i komunikowaniu się
VII. Stres zawodowy w działalnościosób profesjonalnie pomagających
1. Stres biologiczny i psychologiczny – wewnętrzne zasoby jednostki i strategie zaradcze
2. Obciążenia psychofizyczne opiekuna – przyczyny i następstwa
3. „Zespół stresu opiekuna”
3.1. Stan emocjonalnego wypalenia
3.2. Opiekunowie rodzinni – obciążenia i konsekwencje dla zdrowia psychicznego i fizycznego
VIII. Etyka i dylematy etyczne w pracy opiekuna
1. Etyka jako nauka o moralności
2. Powinności moralne i kodeks etyczny
3. Dylematy etyczne w pracy opiekuńczej
Na zakończenie
Bibliografia

Plik wygenerowano: 21-02-2019

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Oprogramowanie sklepu: AptusShop

