
Proponowane odpowiedzi  

PRACA KONTROLNA – opis przypadku (15.03.2020) 

pracownia zabiegów pielęgnacyjnych i czynności opiekuńczych , 

pracownia umiejętności zawodowych. 

Prowadząca: Klaudia Kotrych  

 

Problemy pacjentki:  

1. choroba nowotworowa/choroba nowotworowa dróg rodnych /chemioterapia, pacjentka 

leżąca/nie wstaje z łóżka, uczucie osłabienia, deficyt samoopieki w zakresie wykonywania 

czynności dnia codziennego/ brak wykonywania czynności samoobsługowych      

2. zmniejszone pragnienie/niechętnie przyjmuje płyny/mało pije, brak apetytu/obniżone 

łaknienie        

3. nudności z towarzyszącymi im wymiotami, założony cewnik do pęcherza moczowego        

4. brak akceptacji stanu zdrowia, zmiany nastroju/labilność emocjonalna, zaburzenia 

snu/podsypianie w ciągu dnia/dużo śpi Kryterium należy uznać za spełnione, jeżeli zapisane 

są co najmniej 2 problemy.        

5.  afty na dziąsłach i języku  

6. ból, obrzęk na powierzchni grzbietowej lewej ręki        

Potrzeby pacjentki:     

1. czystości/higieny        

2. samodzielności w wykonywaniu czynności dnia codziennego/potrzeba opieki ze strony innych 

osób/potrzeba pomocy przy wykonywaniu czynności dnia codziennego        

3. odżywiania/przyjmowania pokarmów/przyjmowania płynów        

4. bezpieczeństwa/bycia zdrowym, ruchu/ aktywności fizycznej, wypoczynku, potrzeba 

likwidacji/wyleczenia aft/pędzlowania jamy ustnej, potrzeba likwidacji bólu/ obrzęku na 

powierzchni grzbietowej lewej ręki/założenia okładu zimnego  

 

Założenie okładu zimnego (opis): 

• należy poinformować pacjentkę o planowanym wykonaniu okładu zimnego, zapytać o zgodę 

na wykonanie. Osłonić łóżko parawanem        

• zdający higienicznie umył i zdezynfekował ręce, założył rękawiczki jednorazowego użytku        

•  pod  lewą ręką zabezpieczył pościel/łóżko przed zamoczeniem        

• przy pomocy gazika posmarował wazeliną powierzchnię grzbietową lewej ręki Uwaga: 

Zdający może również nałożyć wazelinę na rękawiczkę i posmarować powierzchnię 

grzbietową lewej ręki fantomu, ale musi wówczas zmienić rękawiczki przed wykonaniem 

kolejnych czynności  

• sprawdził temperaturę wody w miseczce. Zamoczył w wodzie flanelkę/gazik/gaziki, wycisnął 

nadmiar wody. Skropił 70% alkoholem etylowym Kryterium należy uznać za spełnione 

również, jeżeli  zdający wcześniej sprawdził temperaturę wody  

• położył warstwy okładu  na grzbietową powierzchnię lewej ręki w kolejności, od skóry: 

warstwa mokra, warstwa sucha        

• warstwę suchą założył w taki sposób, że pokrywa w całości warstwę mokrą  



• zamocował okład opaską dzianą  i zabezpieczył końcówkę zapinką lub zawiązał przecięte 

końce opaski. Opaskę dzianą na okładzie  założył w taki sposób, że okład nie przesuwa się    

• poinformował pacjentkę o pozostawieniu okładu na 2-3 godziny        

•  rękawiczki jednorazowego użytku wrzucił do worka koloru czerwonego 


