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Samostatné posunutie chorého nahor v Sede

Choľý sä môže v posteli sanlostatne posunút'nahoľ

Postup
o ChoÚ odhrnie prikrjvku až po pás.
e Posadí sa a zohne nohy.
o oboma ľukami sa po bokoch oprie o matrac.
. Najprv prenesie váhu na jednu stranu tela. Tým uvoľní nohu na jednej

strane od váhy.
o Touto odbremenenou nohou sa potom môŽe posunúť vyššie.
o Potom prenesie váhu tela na druhú stranu a posunie sa uvolhenou nohou

vyššie.
o Takýmto ,'hojdacím pohybom'' sa choý môže sediac posúvať vyššie a

vyššie.
o Keď sa ,,hojdal'' dosť vysoko, naľovná nohy späť, ľahne si a zakĺyje sa.

Posunutie chorého vyššie

Choľý môže ponláhat': dvíhací hnlat
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Indi
o tel

viduálna staľostlivost'
o

Ľudia sa starajú o svoje vlastné telo podľa návykov, ktoré si osvojili v detstve
a dennoderme ich uskutočňovali. Tým prispievajú k udržiavaniu a posilňovaniu
vlastného zdravia' Tieto návyky, ktoré sú pre jednotlivých l'udí samozrejmé,
bývajú však odlišné v dôsledku ľodinných vzťahov a spoločenských vpl1ruov.
Kým sú l'udia schopní starať sa samostatne a nezávisle o svoje telo, sú tieto
úkony kaŽdodenné a človek im venuje viac alebo menej pozomosti. ochore-
nie alebo zdravotný postih však vedú k tomu, že sa tieto úkony môžu stať prob-
lémom. Ak je pľitom navyše potrebná pomoc opatľovateľa, znamená to často
zásah do osobnej oblasti človeka. Aj na opatrovateľa kladie telesná starostlĹ
vosť o chorého mimoriadne nároky.

opatľor'ĺrtcl'
. informuje sa o zvyklostiach chorého pri starostlivosti o jeho telo,
. zisťuje, do akej miery je chorý schopný sám sa postarať o svoje telo a do

akej miery j e odkázaný na pomoc'
. prekonáva svoje zábrany pri narábaní s nahotou a hanblivosťou,
. odbúrava averziu k telesným ýlučkom.

Samostabrosť a pohyblivosť chorého má v oblasti staľostlivosti o telo väčší
ýznam, ako pri iných životĺrých činnostiach. Práve prostrednícťvom cielené-
ho podporovania starostlivosti o jednotlivé časti tela, napríklad pri umývaní
ruk alebo ťváre, ako aj intímnych oblastí, sa môŽe ldržať a zýšiť pocit hodno-
ty vlastrrej osoby dlhodobo choľého. Dosiahnutie čiastočnej samostatnosti vedie
aj k odbľeme-neniu opatrovateľa.

Zák|aclv opatľovania

opatrovanie dlhodobo chorého kladie na opatrovateľa mnohoraké nároky.
okrem vecne a odborne správne urobených opatľovateľslcých úkonov má veľ-
ký ýznam aj prístup k choým l'uďom' oba faktory ovplyvňujú konkľétnu
starostlivosť. Z toho vyplývajú nasledujúce princípy:
1. Informácia a motivácia pred začiatkom opatľovateľských činností.
2. Podpoľovanie vlastnej aktivity chorého.
3. opatľovatel'ské činnosti orientované na chorého.
4. Schopnosť vcítenia sa do chorého.
5. Porozumenie a účasť pri opatrovaní.
6.!]cta avťtženie si l'udskej dôstojnosti.
7. Zohľadnenie vonkajších okolností opatrovania (izbová teplota, prievan).


