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EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
Rok 2020
ZASADY OCENIANIA
Arkusz zawiera informacje prawnie chronione
do momentu rozpoczęcia egzaminu

Nazwa kwalifikacji: Świadczenie usług opiekuńczych
Oznaczenie arkusza: Z.05-01-20.01-SG
Oznaczenie kwalifikacji: Z.05
Numer zadania: 01
Wersja arkusza: SG

PODSTAWA PROGRAMOWA
2012

Wypełnia egzaminator
–

Kod ośrodka

Numer PESEL zdającego*

Kod egzaminatora

Data egzaminu
Dzień Miesiąc

Godzina rozpoczęcia egzaminu

Rok

:

* w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Numer
stanowiska
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Egzaminatorze!


Oceniaj prace zdających rzetelnie i z zaangażowaniem. Dokumentuj wyniki oceny.



Stosuj przyjęte zasady oceniania w sposób obiektywny.



Jeżeli zdający, wykonując zadanie egzaminacyjne, uzyskuje inne rezultaty albo pożądane rezultaty uzyskuje w inny sposób niż uwzględniony
w zasadach oceniania lub przedstawia nietypowe rozwiązanie, ale zgodnie ze sztuką w zawodzie, to nadal oceniaj zgodnie z kryteriami
zawartymi w zasadach oceniania. Informacje o tym, że zasady oceniania nie przewidują zaistniałej sytuacji, przekaż niezwłocznie w formie
pisemnej notatki do Przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego z prośbą o przekazanie jej do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Notatka
może być sporządzona odręcznie w trybie roboczym.



Informuj przewodniczącego zespołu nadzorującego o wszystkich nieprawidłowościach zaistniałych w trakcie egzaminu, w tym w szczególności
o naruszeniach przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i o podejrzeniach niesamodzielności w wykonaniu zadania przez zdającego.
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Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl

Rezultat 1: Ocena podstawowych czynności życia codziennego podopiecznego wg zmodyfikowanej skali Katza (ADL)
Czynność - zaznaczone X w wierszu kolumny:
1 Kąpanie się/mycie się - NIE
2 Ubieranie się - TAK
3 Korzystanie z toalety - TAK
4 Poruszanie się - TAK

5 Kontrolowane wydalanie moczu i stolca - NIE
6 Spożywanie posiłków - TAK
7 Wynik (suma punktów) - wpisane: 4
8 Interpretacja wyniku - podkreślone wyłącznie: 3-4 – osoba umiarkowanie niesprawna
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Egzaminator wpisuje T,
jeżeli zdający spełnił
kryterium albo N, jeżeli
nie spełnił

Numer
stanowiska
Rezultat 2: Plan opieki nad podopiecznym
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Rozpoznane problemy podopiecznego - zapisane (niekoniecznie w identycznym brzmieniu, pod warunkiem poprawności merytorycznej):
przebyty udar mózgu/stan po udarze niedokrwiennym mózgu, niedowład połowiczy prawostronny, nie uczęszcza systematycznie na wizyty
do neurologa/rehabilitanta, zaniedbuje rehabilitację, porusza się przy pomocy balkonika/trudności w poruszaniu się, trudności
1
z wychodzeniem z domu/nie wychodzi sam z domu
Kryterium należy uznać za spełnione, jeżeli zapisane są co najmniej 4 problemy
afazja ruchowa/problemy z wypowiadaniem się/problem z budowaniem zdań, zaniedbuje wizyty u neurologopedy/ćwiczenia logopedyczne
w domu, nie kontroluje zwieraczy cewki moczowej/korzysta z wkładek urologicznych, stłuczenie kostki bocznej lewej kończyny dolnej/
2
kostki po stronie zewnętrznej
Kryterium należy uznać za spełnione, jeżeli zapisane są co najmniej 3 problemy
3 problemy z kąpielą/boi się wejść do wanny/problem z samodzielnym umyciem pleców i kończyn dolnych
4

mieszka sam, rzadki kontakt z synem, brak kontaktów społecznych, nie realizuje swoich zainteresowań, bałagan w mieszkaniu
Kryterium należy uznać za spełnione, jeżeli zapisane są co najmniej 2 problemy

Planowane działania opiekunki - zapisane (niekoniecznie w identycznym brzmieniu, pod warunkiem poprawności merytorycznej):
pomoc w dotarciu do lekarzy specjalistów/neurologa/rehabilitanta, pomoc w dotarciu na rehabilitację, motywowanie do ćwiczeń
5 rehabilitacyjnych/pomoc podczas wykonywania ćwiczeń rehabilitacyjnych w domu
Kryterium należy uznać za spełnione, jeżeli zapisane są co najmniej 2 działania
pomoc w dotarciu do neurologopedy/zapewnienie kontaktu z neurologopedą/ logopedą/motywowanie do wykonywania ćwiczeń
6
logopedycznych/pomoc podczas wykonywania ćwiczeń logopedycznych w domu/rozmowy z podopiecznym
zmiana bielizny pościelowej, słanie łóżka, pomoc podczas kąpieli/pomoc w myciu pleców i kończyn dolnych/wykonywanie toalety
7 w łóżku w związku z urazem nogi
Kryterium należy uznać za spełnione, jeżeli zapisane są co najmniej 2 działania
8 wykonywanie zimnych okładów/okładu zimnego na kostkę boczną lewej kończyny dolnej/na kostkę zewnętrzną
pomoc w odnowieniu kontaktów społecznych/aktywizacja społeczna/nawiązanie kontaktu ze znajomymi z sekcji szachowej/klubu seniora/
organizowanie czasu wolnego
pomoc podczas wyjścia na spacer/organizacja spacerów, pomoc w prowadzeniu gospodarstwa domowego/robienie zakupów, zaopatrzenie
10 we wkładki urologiczne, pranie, załatwianie spraw urzędowych, pomoc w uporządkowaniu mieszkania/sprzątanie
Kryterium należy uznać za spełnione, jeżeli zapisane są co najmniej 2 działania
9
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Przebieg 1: Mycie klatki piersiowej, kończyn górnych, pleców i zmiana górnej części piżamy podopiecznemu leżącemu w łóżku
Po upływie 50 minut Przewodniczący ZN ogłasza komunikat, że czas przeznaczony na wykonanie dwóch przebiegów minął. Zdający może kontynuować pracę
z arkuszem egzaminacyjnym.
Zdający:
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1 poinformował podopiecznego o planowanym zabiegu, zapytał o zgodę
2 higienicznie umył/zdezynfekował ręce, założył rękawiczki i fartuch ochronny
3 sprawdził temperaturę wody do mycia przez polanie wodą wewnętrznej strony własnego przedramienia lub termometrem
4 zdjął górną część piżamy zaczynając od rękawa kończyny lewej, wrzucił do kosza na brudną bieliznę
kolejno podkładał ręcznik pod mytą kończynę górną, umył obie kończyny górne kończąc na dłoniach. Wyczyścił szczoteczką paznokcie
5 u rąk. Osuszył ręcznikiem całe kończyny górne
Kryterium należy uznać za spełnione również, jeżeli zdający wcześniej umyje klatkę piersiową
położył ręcznik pod koc w poszwie i utworzył z niego mankiet na wierzchnim okryciu lub ręcznikiem osłonił klatkę piersiową,
6
a wierzchnie okrycie obniżył w okolicę bioder
7 umył wodą z mydłem klatkę piersiową i osuszył ręcznikiem
ułożył podopiecznego na boku, plecami do siebie. Ułożył ręcznik wzdłuż pleców podopiecznego, umył wodą z mydłem plecy i osuszył
ręcznikiem
założył górną część piżamy zaczynając od rękawa kończyny prawej, zapiął guziki, wyrównał bluzę od piżamy pod plecami podopiecznego.
9 Podczas mycia nie zalał wodą pościeli
Kryterium należy uznać za spełnione również, jeżeli zdający w późniejszym czasie wyrówna bluzę od piżamy
ręcznik umieścił w koszu na brudną bieliznę. Myjkę, fartuch, rękawiczki jednorazowe wrzucił do kosza na odpady komunalne. Umył/
wypłukał miskę do mycia
10
Kryterium należy uznać za spełnione również, jeżeli zdający ręcznik, myjkę, fartuch umieści w koszach oraz oczyści miskę w późniejszym
czasie
8
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Przebieg 2: Założenie okładu zimnego na kostkę boczną lewej kończyny dolnej
Kontynuacja oceny przez egzaminatora
Zdający:
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1

poinformował podopiecznego o planowanym założeniu okładu zimnego/zabiegu, zapytał o zgodę
Kryterium należy uznać za spełnione również, jeżeli zdający poinformował i zapytał o zgodę wcześniej

2 założył nowe rękawiczki
3 odsłonił miejsce nałożenia okładu/podłożył ręcznik pod lewą kończynę dolną w okolicy kostki/pod lewy staw skokowy
4 posmarował skórę na kostce bocznej/zewnętrznej lewej kończyny dolnej warstwą wazeliny
5 zmoczył flanelę/gazik/gaziki w wodzie, odcisnął nadmiar wody i skropił 70% alkoholem etylowym
nałożył warstwy okładu na kostkę boczną lewej kończyny dolnej w kolejności od skóry: warstwa mokra, warstwa sucha. Warstwę suchą
6 założył tak, że całkowicie pokrywa warstwę mokrą
Kryterium należy uznać za spełnione, jeżeli zdający nie zastosuje w okładzie folii
zamocował okład opaską/bandażem dzianym, zapiął zapinką, przylepcem lub zawiązał przecięte końce opaski. Okład zamocował w taki
7
sposób, że nie przesuwa się
8 podczas wykonywanych czynności nie zamoczył piżamy podopiecznego i/lub bielizny pościelowej na łóżku
9 poinformował podopiecznego, że okład ma pozostać na kostce przez 2-3 godziny
10 do kosza na odpady komunalne wyrzucił rękawiczki. Odniósł do magazynu 70% alkohol etylowy. Zdezynfekował ręce

Egzaminator …………………………………………………………………………….
imię i nazwisko

..........................................................................
data i czytelny podpis
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