
 

 
 

 

 
Polskie Towarzystwo Opieki 
Paliatywnej Oddział w Poznaniu
    
          

SZKOLENIE DLA WOLONTARIUSZY 2015 
Program 

 
 25 czerwca 2015 r. godz. 17:00 

17:00 - 18:30 
Posługa lekarza przy łóżku chorego. 
Pozamedyczne wsparcie chorego i rodziny. 
Rola wolontariusza w opiece nad chorym. 

Prof. Jacek Łuczak 
Ordynator Hospicjum Palium 

18:30 - 20:00 
Zespół medyczny, rola wolontariusza w 
zespole, etapy rekrutacji wolontariuszy, 
sprawy organizacyjne. 

Mgr inż. Barbara Grochal 

 

02 lipca 2015 r. godz. 17:00 

17:00 - 18:30 

Wolontariusz jako wsparcie dla zespołu 
medycznego szpitala, wsparcie dla 
pacjentów i ich rodzin. Zakres działań 
wolontariusza medycznego w zależności od 
oddziału. 
 

Mgr Anna Głowacka 
Naczelna Pielęgniarka 
Szpitala Przemienienia 

Pańskiego 

18:30 - 20:00 

Podstawy pielęgnacji chorego ( zmiany 
opatrunków, zmiany pieluchy, 
cewnikowanie, pielęgnacja odleżyn itd.) 
Jakie są najczęstsze dolegliwości 
pacjentów i jak się je leczy?Z jakimi 
nieprzyjemnymi objawami występującymi 
u pacjentów mogą spotkać się 
wolontariusze? 
Jakie są podstawowe objawy występujące 
u chorych? Co to jest schyłkowy stan życia, 
umierania, agonia?  

Mgr Anna Głowacka 
Naczelna Pielęgniarka 
Szpitala Przemienienia 

Pańskiego 

 

09 lipca 2015 r. godz. 17:00 

17:00 - 18:30 

Problemy psychologiczne chorych i ich 
rodzin. Podstawy komunikacji 
interpersonalnej z pacjentami i rodzinami 
pacjentów. 

Mgr Katarzyna Stachnik 
 

18:30 - 20:00 

Sytuacje trudne w pracy wolontariusza. Co 
zrobić, kiedy pacjent nie chce rozmawiać z 
wolontariuszem? Jakich sytuacji się 
wystrzegać? W jakich sytuacjach nie 
narzucać się z pomocą? Jak odpowiadać na 
trudne pytania pacjenta?  

Mgr Katarzyna Stachnik 
 

 

16 lipca 2015 r. godz. 17:00 

17:00 – 18:30 

Duchowe potrzeby chorych i ich rodzin oraz 
zespołu medycznego. Sens cierpienia. Ból 
duchowy, egzystencjalny. Rola kapelana w 
opiece medycznej. Duchowe aspekty posługi 

ks.Prałat Andrzej Rygielski 
twórca Hospicjum w 

Wągrowcu 



wolontariusza. 

19,00 - 20:30 

Rehabilitacja chorych w opiece paliatywnej.  
 Specyfika rehabilitacji pacjentów z chorobą 
nowotworową. Rola wolontariusza w 
procesie rehabilitacji na oddziale i w domu. 
Obrzęk limfatyczny. Rehabilitacja 
pacjentów w warunkach domowych 

Mgr.Karolina Piskórz- Kryk 

 

23 lipca 2015 r. godz. 17:00 
     

17,00-17,45 

Zagadnienia socjalne w opiece paliatywnej. 
Prawa chorego. Dostępność do świadczeń. 
Samotność w chorobie. Genogram. 
Towarzyszenie w chorobie 

Mgr Grażyna Jaroszyk 

17:45- 19,15 

 Komunikacja alternatywna- wyjaśnieni 
pojęć. Rola komunikacji alternatywnej. 
Metody w zależności od możliwości 
pacjenta. Pomoce stosowane w komunikacji 
alternatywnej. 
Praktyczne stosowanie metod 
 

Mgr Katarzyna Łuszczak 

19,15 - 20:00 
Zagadnienia praktyczne współpracy 
wolontariusza z zespołem medycznym. 
Organizacja dnia w szpitalu, Hospicjum.  

Mgr inż. Barbara Grochal 

 

 30 lipca 2015 r. godz. 17:00 

17:00 - 18:30 
 Mój wolontariat w Hospicjum- spotkanie z 
autorką książki pt ”Zorkownia” -  

Mgr Agnieszka Kaluga 

18:30 - 20:00 

Najważniejsze aspekty bycia 
wolontariuszem. Porady praktyczne. Jak 
zachowywać się na oddziale, co jest ważne 
w posłudze wolontariusza? Spotkanie z 
doświadczonym wolontariuszem. 

Mgr Włodek Nowakowski 

 

 sierpnia 2015 r. godz. 17:00 

17:00 - 17:45 
Zagrożenia epidemiologiczne w pracy na 
oddziale hospicyjnym, zapobieganie 

 
 

17:45 - 18:30 

Szkolenie BHP dla wolontariuszy 
hospicyjnych 

Mgr G.Białecka 
 
 
 

 

18:30 – 19,15 

Zadania wolontariusza w ramach 
organizacji. Regulamin, Kodeks, 
Harmonogram jako elementy regulujące 
pracę wolontariusza 

Mgr inż Barbar Grochal 

 

 
19,30-20,00  TEST SPRAWDZAJĄCY 

 

Po szkoleniu rozmowa z koordynatorem i psychologiem oraz praktyki na 
oddziale z doświadczonym wolontariuszem (12 h). Po praktykach i 
rozmowie z psychologiem kwalifikacja wolontariusza do właściwych 
zadań. 



 
 

 
WARSZTATY DLA WOLONTARIUSZY 2015 

 
Każdy z uczestników szkolenia zobowiązany jest do uczestnictwa w 

2 warsztatach (terminy do wyboru) z zakresu: 
 

 komunikacji interpersonalnej, 

 podstaw pielęgnacji chorego. Ćwiczenia praktyczne z instruktorem. 

 
   4 lipca 2015 r. 
 

9:00 - 12:00 Komunikacja interpersonalna. Mgr Bożena Kapłon 

 

   11 lipca 2015 r. 
 

9:00 - 13:00 Komunikacja interpersonalna. Mgr Bożena Kapłon 

10:00 - 13:00 Podstawy pielęgnacji chorego. Ćwiczenia 
praktyczne z instruktorem. 

Mgr Monika Pyszczorska 

 

    18 lipca 2015 r. 
 

10:00 – 13:00 
Podstawy pielęgnacji chorego. Ćwiczenia 
praktyczne z instruktorem. 

Mgr Monika Pyszczorska 

 

10:00 - 13:00 
Podstawy pielęgnacji chorego. Ćwiczenia 
praktyczne z instruktorem. 

Mgr Monika Pyszczorska 

  
  25 lipca 2015 r. 
 

9:00 - 13:00 Komunikacja interpersonalna. Mgr Marta Fludra 

  
    8 sierpnia 2015 
 

10:00 - 13:00 
Podstawy pielęgnacji chorego. Ćwiczenia 
praktyczne z instruktorem. 

Mgr Monika Pyszczorska 

 

   22 sierpnia 
 

10:00 - 13:00 
Podstawy pielęgnacji chorego. Ćwiczenia 
praktyczne z instruktorem. 

Mgr Monika Pyszczorska 

 

Barbara Grochal 
Koordynator projektu 


