Cílem kurzu Jak doprovázet na konci života bude shrnout základní
informace k tématu a hlouběji prožít oblasti, které si posluchači
sami zvolí:
• dilema péče doma nebo v pobytovém zařízení
• zvládání extrémní zátěže pečujících
• péče o duchovní potřeby a životní bilanci
• zvládání výčitek spojených s péčí
a další
První blok kurzu bude více informační (s příklady), druhý blok více
debatní, s výměnou pečovatelských a jiných zkušeností.
Obsahem kurzu jsou i ošetřovatelské rady a doporučení, nebudou
však ústředním tématem.
Hlavním bodem kurzu zůstává komunikace s vážně nemocným a
sdělení, jak tuto komunikaci usnadnit.
Kurz obsahuje základní přehled možností, které dnes pečující o
vážně
nemocné mají, a jejich zhodnocení.

Lektorka: Mgr. Milena Koubková

V sobotu 21. května 2022 , 13:30 - 19:30
Klub seniorů, J. Plachty 38, Č. Budějovice
Informujte se a registrujte na:
www.pecujdoma.cz

jihocesky@pecujdoma.cz

Kurz je pro pečující zdarma.
Na setkání s Vámi se těší tým Pečuj doma.

+420 704 607 839
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