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Mary Mąrshall, Kate Allan
,,lch muss nach Hause." Ruhelos umhergehende Men-
schen mit einer Demenz verstehen
Verlag Hans Huber, Bern 2011

,,!# ??,tŁłsZę tttł tl*ł.ł,łłt',, Zrtłzttłł,tigć dt:??.ttrłtv.in,vclł scł,iitłł"olą,

; nnrlr,łktvw: t,tł:ścir7 rudło w,t?'- F{ec*nZ$wl1{1Ł] księ zl''a jest prłl-
c* zŁłitlr"owQ, \.tl ą'n'r*i głłłs zaŁlieraiłi sp*cjaliści w rEiztl}' spt-l-

:tilł za.!n'lujacv się senioran:i t1erneneyjnvn-ri. si'clłrlit'lclz\.,
ps\iL:ł}iatrz.y' fizj*ter;rpeuci, t*rap*uei zajęcitlłt,,i, pi*ięgniar-
ki' pracclwllicv sccjaxni *pisujł3 z wi*xrt i;crsp*k'tvw t*rr sal"ll

l-l.t:ł:l*t:r: lradłrktyr't,trtrśĆ rltch*wą c1t'tłtctł'cyjn;rcł: s*niot"t}lĄ/.

i}bj;llr'ia się $i-lil r:i*s6:tli<ojrryłę ctr,:altrzenieln, a wŁaś*irr,'ię:

kl.ltzr:ni*rn Łł*z c*iu, czę:sttł nt*rtral Ł;er' r't'yp*czylliq'lł, cz*s{tl
i=ii.}.il. Ni*1:iincwa ni, s*nicrzv ci nłają te tltte neję d* {'}pŁŁS:ł_

e ;li.i.tlii.t' t*r*ł:rr plac wki i.-ZV r{ldzinnegc d*t:lli" \Ą/ jęzv}ł* łln-
gri:lskin: zjalvisk* t-tl *lqr*śxane jq:st t*rmifi*I]1 ,,1x'ar}{tr.*triłlg',.

i}l.':'t*lstłlrviana pri}Ca zŁłitlrł:w;] .F:r-} pi*rłvsze rtraj* czvtclniiE'*lr'i
rl}t-;Zlit't,*śc ;{ilpt}r.ł]ania si* ;ł |*tlr{lł.nli tttł{"t]ŁlŁ]/-i}C.Yłni i *pisują-
.-\'il-li natjakt'1,1'x.1rqłśc rucłrł;wą *l*mcnc}.jniretr s*ni*rłiw {tak.
.'t l- rirr.zględni*niem asp*lttrlw lned1.cznYch}" -E}* łJrrłgic ;raś {i

l.iii ti'tl: płłt*ztlł.lt] 1lacist'} tln:łll,ą.ia plraktvl'ę *Ł:u.ł:**.1z*l.lia się
,]' tr.;}]i p*ttop:iee;o,lrvmj'. [}ełr,r.i;tctujc.ł"l:ly się m' in", jakic CZVI}_

rtiki sii odp:oią.ieł.jzialn* za r:adaktyrt.tł*śc ruchtlw{, t]tł i.l]{}Z*
jlt int*nsvfi}ą$ll.aĆ, a Cs r*e1tł.kolvaĆ, w jalti.-th WarŁin}łaclł ci s*-
lrił;t z1' c;,,l-i.ią Sif ł:aj}*pli*j, jakimri spltls*lbanli lrlłlz*ł]1Y ŁłCZi.}lit:
it:i,r ar'Ci* t":*zpi*czniejSZY}I],, Zd{.{}wSZv*ł]1} t:tnicj str*sujł}Cyl,i:'
\V ksii3ece wi*l* mi*!su-łl p*święC${lCI lr.taściwvg:: strategi$fir
rŁ]ilgŁ}ltratriłl nłi traeta}ą't,vwnclśc ruiclłtllvę d*łt:*n*yjrłycil S*-
lli*r*rą'- nak p*dkrcślają autot z11.} z ł}mv}qalli* czy siltli,v* utłic-
rucl"iłtnłi*l:ie scrłiąłri:u, nie p*rvi{1ł1{} i łtie n"rusi Ł,'uu. j*dvl:ynr
r* z ąv l a 7" a n ienr płrolłi.i: ln u " Ws,La ;ruj ł1 p c nadt*, z e rą' n atta l-'t.y łv.
tr*ści rucł:olą.*j cjcm*ncv'jt:1.ci'r s*ni$rqiw fllłŁ}Z1}3 tłł1lłryć rqiiĄ,-

ltiez p*Wi*lł pł*zYtvwrly pt-łt*ncjat i lr.vkorryst;rt1 g* t{1a tl*Łrra
sta rszych p *d*pi *crn.yilh.

Iudith M. Wilkinson
Das Pfl egeprozess Leh rbuch
Verlaq Hans Huber, Bern 2012

.sr*ces piłłgg,tcłłt3łj,n,-" ,F* rętzt'łik- l}ł: }tldit}ł &-d- Wixł.Eins*tr

lcst Zi]anł} ni* t,vlk$ l\' Statl*ctr: Zjectt:llcr.{}1}yc}r łlut*rkę tach*-
w vch ksiąz*}< z dr'i*dzii-tir pielcxniarstvt.a ' W rccrn7-$wałlyl}]
tq'lnłi* dr Wixjqinsfin i:ł"r*ds[awia 1,V sptlsilh niczwi'iłl* *Łl-
s}l,fł nY ł1 7-'}'r[ŁZl}n szcz*:gtił*w"v prr-*bieg i istr>t-ę pr{}Cf sŁl pi*-
lęgnaci'jneg*. P**tr.ęcznik ac1r*s*r,val,}i/ j*st łttl l"łi;:i:ych glrŁłF}

*łxŁ:i*rtłilr'" d}* pierwsz*, hę*lą t* sp*cjłexiści {';Ą ilglł1 zalv*d*ł-
Wt} !V pr*f*sj*rłłałn*j pielęgnacji pa*'j*nta, xut{łrz1. są 7'Ł-]ił:t*r*.

s*łt,al:i p{l$x aWna r*alizacjł1 pl"t:ncsu pi*i*glraci.jllegtl rv s!\r*j

$E-$'*}j3{$ś{$

c$q"jziet:t:*j prat:!' [}* cirtrgie , bę*ią t* pet1ag*dzv i nłcnĆdzc.t"tl-
tt,i*, kt rzi' ŁłCZę innvt}:' CZVttl j*st pr$C*s pi*ięxltac"Vjn}' .i sku-
piają się lra jrs{} CIp}tYłtraxnł' ll: łr.draZaniu nr frtnltcjtlittłląianie
it:stvŁucji. i}tl Łrz*:cie rvrcsrcjt:. Łłęrta tEł osoby tt*picrą-l ;,-q-1t:i:1.-

wające sp*cjłl}istIt--zlttl 1.vylqsztłlłc*nie, }tt*r* ttzięlłi t*j ltsiqr--
u:tj Pr;{,Ysrv*jł1 sł:i:i* iqr*k p* łir*ku *tapv prccf sŁt, 7-ł]t}i1-ŁŁt:ricja

j*, nauczę się ich i zastłlsu;ą je pt}praivnif 1V srq.ej pŁ}Znie}sz*i

praktvcc zawocloWĆj" Atłtłrrka p:r*i:onrrje sZerSZĆ s1ło jl z*-
nic rla pr{}t"Cs pi*ięgl'lacji. .la perspe}łtyr'va *lł*jmtrje rri* t1'i-

ktl sal'TlĆ$$ F]a{jcr}tłl. al* ta}qz* jęgą1 rtlcizitrę *raz śroE"lcwis}łqł

s*t-jałlre . A pol:ac{tłł pokarltj*, jalq w lE*nt*kści* Ł}l"Ł}C*sri pi*-
lęg;nacvjnego ł]1{'}7-e i p:t:winna \'\r\.glądac in,tert1yscr'x;lilrarnłr
wspi:tpf;trCłl rl"lięłlz"v pr*flcsj*łlłrlllie ptrm*sajqŁ]'vi]li" \Ą/ ksił1zce
cir Witrliinson nic*dłączt:i* Z pr*Cf sŁ-lT} plic}ęglłacy'}I}V1}1 zl,via-
Zafiy j*st pr$Crs *dulłacji pacjfl}ta, p*rłrdnicŁrąla qłraz stra{r:gii
tłcj'ciazająe vch, (}piclqa jar,r,i sią: jakE-i ztontłl:* zjawiskcl i dziłtła-
lłit:, iltlsiłrł1ajł1ce tailzf łlsprkty Ę1'i[urotve, c{yezl.r* i t1ucl-:ott'*'
Szcz*gtllr"rą wart*śĆ pł*dręcznika stłllłElr'vi i t*, Zc pr*Łłl*t:rv
pieiq:gnecji p;ł.re etrsf łtwietr* sę w i.linr rłie t"vllu* p;c'łt.x liątclt: łl*li.
c y Łtllt., a l e t'il }iz * p *t*t: t-:j a t ł"l t ci zlvtłj u 

"

pod redakcjq Ierzego Leszką
Choroby otępienne. Teorią i praktyka
Wvdawnictwo Continuo, Wroctaw 20] l

Rq:t-*nz{}Wana ffi$I}{'}st afiii {ukazuJ+.u się itlz W wyłtrłrl:itł
drrłgirn -i plt:szerzollVl}l) l*st oŁłsz*rną praca zł:i*r*!\ ł} Ł}r*Ze n-
-[uj 

ą c ę rr. c ato śc i olvej płersp:ektvlvi * pr*Ł:x*rn at"vkę eh*rÓŁ: tl{.ę -

piennYcll''}-ottl Zllczy11* się ł:*1 xqł:Ótki*gli r"v$tl histrlrvf7-Il*gt},
lv iąt*ryn} przettstawitrnt-: f-arV$ Łritlgrafi t Aioisa r\l;ix"rei rlłera*
}{asŁępnie prz*cil*dził:tv eJł-r ctrugi*; części' łłtłtałr,iaiące-! t:pi_

cl*m i*l*uię ch*rilb otępienl:yclr, rqirvt:i*:z plor1 kqten: pł.t}glł{'}Z

ł1*m*grłrfi t:zni'ch " K*i*jl}v., Ł};1ri1z* oŁłsz*rl}V St1$rn*n[ rną-ln*-
grafii tł: ana}iza ncrtrłlŁłitltrłlgii ch*r"Óh *tęp:ie nnvch, łV t..r'ln
łlspt*kt*w g*nctyczl."lvch' biąłc}"rct:.licznvclł i immul:cllrlgicz*
n}.cxł. Artt*r:rv p*ł"1cjmtrją tlł nr' itr" złtg*r-1ni*t:ic p*rae.1nictlą'łt

g*n*tvc,ć{lĆEii} l,v uhtłr*Łłi* Aizheit}:era} l't'roc{z*nc-j *t1p*rrltośt:i

rv chąłl"qłlłar}.r ł--ltępier:łłycir cz1' tee prclŁ:1ern cłr*rqiŁł łvvlvtłta-
nvch pr7'f7' priłłnv",,Klinil"ir c}:clr*Ł: *tępłi*nnych: ciiagn*stv-
lq"a, r{'łrnic*rą,anif, ztli:ttr:.,*t:iłi psvcłricr-nc, ł:r*ztrirvtłśc t*rapii''

tłlłą Łłnzrl-ri tvtttł trzcciej części r{:C*nZowan*j i]l*ntlf;ra-
{ii. f-cbranŁ} Łtl t*kslv dtitl.[ZąCc ltp" zaŁłnrr-*n jęzvka i n:*wv
Ł[ pacjftł{sw, Łlsprawnicnia $q'*t:lunikaeji jęayk*lvej. jakłlści
rycia rt *sÓxł z łag*elnyrt:i zaŁlurr*nianłi ptlzt]awLr'Yrni, stna-
t*gii l cc;t cn i* c}rq:r*Ł: tł*tłr* c1egel: *rłrcvj tlych, eaŁł u rz*n d *pre -

sr.jt:yc}ł w *tęp:ienirt itd- Ł}statnia cręść zostatłl poślt,ięC{}na
*g*lłrtłm*elvc;łI]}'ll1 łlspł*}łt*łtr ł:tepi*n" Cryteinjk ma nl*zli-
rv*śc 7-itpt'};{,1.}ania sic z lv1rfu1"utlyl:ri pr*bxclnaini rłtrr*tr,.c-rtntr'ł::i



par:j*l:ttiw. t-icrpiąC}.ch ffia *t*piet:ia- Ł}młllt.iane są m- il.t.

ł tirctc j śt: i*lri* tętn iczt: *, l:.riłr ;''cIr,'VCa, asp:citt1' łter nłitt* l og icz-
rł*, ax* tali'zc lrlr.*stia pt.<,;tliaktyki, irrt-lhl*mÓlą' ;,-vwi*ni*wvcłł
t*;r'.y tłrgafiizacji ptl'{:tt}Ci1 \Ą1 trp:i*c* tlad ch*t'yrtł ,f- clłor*b4
A!zlł*iffi-}.Ćrłl rv Pqłist:*" 1'n*cy,ł}C{; Ł:rrn:i {y1gi p-uŁłli}łacji aŁŁ}]}V*

lł*jęc*j m*fi$Ł{raflę: ,,*tępi*nj*; C$rlŁZ rvięc*j F}.tari Coraz
u.ięt-*.i odp*lvi*dzi''. &'.{t:rna p*l'r.iedzitt, zc nic tylko pytir ,

a}* i *lip*wi*t1;*i istqłtlti* przyłłvw* *- tł"rięeizy ir:nvrł:i drięki
}łracv,"ill'r$rq;Ł:v łłtęi:ien l:*.'{ **l i;i i pra1ttyl{';1,'.

pod redakcjq Moniki Tąlarowskiej, Antoniego Florkowskiego,
Piotra Gateckiego

Podstawy psychologii. Podręcznik dla studentow
medycyny i kierunkow medycznych
Wydawnictwo ContinUo, Wrocław 20,1 1

}ait ptltikł^*śł;rją łr. l}rzt:ł.Jffiq.llvi* r.et{łr}łt'*l"zy {*Lt]11Zi.}\Ą'an*g{}

p:*dr1.cztlika, zlłłrj*mtłśc ps'vchqłląłgii lvśt"tłtJ l*karz'v' pi*tręgnia-
r*l{, ri:ttłl,vlrikE.llv lłr*dyczt"tvt:lł Ł,ć,Y {-tzj*tt.rłłpĆŁ1Łi:lr. ,,1łt:win-
na 1\rykr*czau*. p{]7' a p*t*cr-t:ł3, e*;łl,t i*nną 'r-i:ądrtisl."'' {}x:ił:iłt ia
**tzrt.it,t"cic.ttla wsp:Ółezfsnc h*iis{yily'i-{r nłistawicrłi* ,iitł czt*-
wi*ka, r'goe.irłi* z ltt<;ryl:r je st t;lł tr*Łłt*wał:v jatrqtł catq;śu Łłi*-
- 1: sve !'r* - stł cj a l n *, łl t: i * j * ł-ty rl i * j a $ł* łl s z}łą: q-t Z $ }}}/ rl: * c }: a n i z t: l

Wyn]a$*jł1cy napra\Ą/}.'" Ft-l*1ręczr:ix" vl.v}ł*tnia łukq istlti*:+-
cą r,vcią,ł. W nrat*l"iatach dveJ;iktyczn3iei1 pr7'*ultaczłłl:1,6fu dJe

stt-tci*łrt w nl*dycylły i ki*rłlr.llq.łiłr' nr*c1ycznr'cll' Łizęśc. I --

,,\.Vprtlrvadzer:ie d* ps'vcłrłłlłłgii'' prr-*dstar''r,ia pt e*ttlt:i*Ł

płsych*xł-lgii i p:*c1stŁ11vow* p:*jęcia, pr*r'cl:{ujc p*dejściłl t.*qł-

f*tyg211* W psvchłł}*gii, ol}laąl,ia hi*l*gil:Zl^lt] p*dt*z* ch*rtłł:
p:s1'chiczr:yci l, a talqz* nagaelni*r:i;e proc*'seiw, p{}zu*1s67r,'c}},

elłlłłcj*t,xilllYch i l:r*tvlVŁtCYjllil;h Ł}raZ r{:enic indt'lą'idułl}-
łlyelł" {"izęśc Ii *,,El*nł*n.ty p:s,veh*lq^lgii l,i!iniczr]Ćj'. - p:*śrvię-

Ct:tł a j *s t t*n: at* l,l: di a gn$r-}' 
B: svc h*l*gic znt:j, zj alą.i s!{;t st r*su,

ps1'c}ł*p:at*ltłgii ziitąvisk sprlł*czrl1.c}:. Zlłajeizi*łł:v t'tt txiłr*
ł.*ztt;,'iatir d*t1rczi}t-Ł: p{}n]{}L-"v psi'ch*}tłgiezll*i i płs'vu-'ł:*Ł*r;rpii

{'}ł.tiz p*t1sŁalv*rt'yci'r ragadni*n i'ralr.nvc}:. Sr*-z*g lne Łt1vit.

*ę lvłrrt{"} 7-\Ą7ltll,ic l:a ezęśĆ T3{ * ,,{ilegn*ntY zrtrt-lł*,ia i p:sr'-ci:.l-

słrłłl łrt'1.}11,'' { }prł': Cz a rrali r'Y lr.vŁ:rłl llv*lr asp*kttłw ps}'.e htłlt} g i i

zq1rE.łrą.ia {rl:- ilł. r-tJr*wi* ja}t* }łł"*ccs, wtaścilvł:śĆ i \Ą.ł}:-t<ł5C,}

*1"ł}7' }.*${.{stłxłvłłlr.t'cłł zag*ltl:i*ri t:.l*d1'cyrrv psyuh*s*tn;i{Ycz^

n*i, łlutłłrzy *n:awiają s1.tuację płs1.eł-r*1*gic;łr]ł} p:atj*tttil u-ł"irl-

rrsr} stłtnatycr-ni*, pr*Łł}e.rlłv it:terlłkcii pŁąe,}*t:t-lck.arz' łt tłikze

{ci: Łłarł{zq: lt,lŁZtlr.} Fritt=f z płacj*lrt*rn t*rrr:inłrxnvln i j**{} r{.}-

ctriną" R*łistllrlując: jcst it'l p*ctre*;:rriŁł p*trz*t}tr,}v, 1"lrłłi*sjłł-

n łł x l.lv' łt 
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lDrodry Czytelnicy!

Oto zagadnienia kwartalnika na temaf, ktÓre przygotowaliśmy
dla Was w roku 2012:

marzec 2012 - fut""ykoterapia dla seniora z demencjq

czerwiec 2012 _ ?rzestrzerT życia osoby niepełnosprawnej intelektualnie

wrzesieri 2Ol2 - lDepresja podopiecznego z perspektywy opiekuna

grudzien 2oI2 |Praco z klientem ospołecznym
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