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FINALIZAREA CURSULUI DE INGRIJITOARE BATRANI LA DOMICILIU
In data de 19 decembrie 2018 a avut loc la Scoala Gimnaziala din comuna Ghidici examenul
de evaluare a celor 24 de femei care au frecventat cursul de calificare „Ingrijitoare batrani la
domiciliu”. Cursul s-a desfasurat intre 6 august si 19 decembrie 2018.
Pe parcursul celor 240 de ore de teorie si practica, sub atenta indrumare a dnei dr. Tita
Virginia si a asistentelor Naucu Alina si Epingeac Alina cursantele au dobandit numeroase
cunostinte teoretice si practice privind ingrijirea unui bolnav: cum sa comunici cu un batran,
modalitati de administrare a medicamentelor, masurarea respiratiei, pulsului, tensiunii
arteriale, masurarea temperaturii, igienizarea spatiului de locuit, dezinfectia, deratizarea,
igiena si confortul persoanei asistate, baia la pat, schimbarea lenjeriei, pozitiile batranului in
pat, modalitati de transport ale bolnavului, alimentatia, tehnici de acordare a primului ajutor,
plagi, hemoragii, pansamente, fracturi, luxatii, infarctul miocardic.
Cunostintele dobandite la curs sunt utile oricarei persoane care se poate confrunta cu situatii
de batrani sau copii bolnavi din propria familie.
Certificatul de calificare obtinut de cursantele din Ghidici le ofera sansa de a fi angajate ca
ingrijitoare batrani (si nu numai) la domiciliu in familii care au nevoie de astfel de servicii sau
sa lucreze intr-un camin de varstnici.
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