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ZATWIERDZIŁ

1. Cel
Edukacja rodzin/opiekunów pacjentów po udarach mózgu poprzez
udzielenie im pomocy w zrozumieniu choroby, uczeniu się życia z
chorobą oraz jej konsekwencjami, zarówno w szpitalu , jak i w domu,
udzielenia pomocy w zakresie dostępu do specjalistycznej pomocy,
rehabilitacji poudarowej po opuszczeniu szpitala. Edukacja pozwoli na
wykorzystanie wszystkich potencjalnych możliwości i dostępnych
zasobów.
2. Zakres
Lekarze oddziału udarowego, pielęgniarka oddziałowa oddziału
udarowego.
3. Skróty i definicje
3.1. LP – Lekarz Prowadzący
3.2. PO- Pielęgniarka Oddziałowa
3.3. KOMPENDIUM – zbiór niezbędnych informacji dotyczących udaru
mózgu oraz jego konsekwencji, niezbędnej pomocy
specjalistycznej wraz z wskazaniem miejsc, w których jest ona
udzielana.
4. Zakres odpowiedzialności
4.1. LP i PO – odpowiadają za przekazanie kompendium
opiekunowi/rodzinie chorego po udarze mózgu

5. Sposób postępowania
5.1. Edukacja opiekunów rozpoczyna się w trakcie hospitalizacji. LP
przekazuje podstawowe informacje pacjentowi oraz
rodzinie/opiekunom. Informacje są przekazywane systematycznie
w krótkich informacjach, w sposób prosty, jasny i zrozumiały.
Pełną informację otrzymają w postaci kompendium.
5.2. Stopień edukacji dostosowany jest do posiadanej przez pacjenta
oraz rodzinę/opiekunów wiedzy.
5.3. PO sprawuje nadzór nad prawidłową organizacją edukacji
pacjentów oraz rodzin/opiekunów.
5.4. W trakcie hospitalizacji pacjent lub rodzina/opiekun otrzymuje
pełną informację w postaci kompendium, w którym zawarte są
wszystkie niezbędne informacje dotyczące dalszego postępowania
terapeutycznego.
6. Obowiązujące zasady
6.1. Pacjent i/lub rodzina/opiekun jest przygotowany do podjęcia
dalszych działań związanych z neurorehabilitacją poudarową.
6.2. Rodzina uzyskała niezbędne informacje przygotowujące do
podjęcia działań związanych z neurorehabilitacją poudarową .
6.3. Personel oddziału udarowego zna zasady edukacji pacjentów oraz
ich rodzin/opiekunów.
6.4. Pacjent i/lub rodzina/opiekunowie otrzymują w trakcie
hospitalizacji wydrukowane kompendium zawierające wszystkie
potrzebne informacje dotyczące dalszego postępowania, mającego
na celu poprawę sprawności psychofizycznej.
7. Załączniki
7.1. Kompendium w postaci pdf., gotowe do wydruku.

