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1 Матрица на компетенциите
Основната цел на матрицата на компетенциите е да повиши прозрачността на
компетенциите и квалификациите, както и да насърчи взаимното разбирателство между
различните заинтересовани страни и съответните контексти по отношение на
сравнимостта на професионалните квалификации. Матрицата на компетенциите
представя в табличен вид резултатите от проведените в различните професионални сфери
обучения. Вертикалната ос на матрицата на компетенциите представя областите на
компетентност, основаващи се на ключовите работни задачи в съответната
професионална сфера. Хоризонталната ос представя стъпките на развитие на тези
компетенции от гледна точка на постигнатите резултати, илюстрирайки напредъка от
начално до експертно ниво. Постигнатите резултати представляват професионални
компетенции, които предоставят информация за ключовите дейности, които даден
служител може да изпълнява в конкретен работен контекст (Луоми-Месерер 2009:10f).
Няколко аспекта следва да бъдат взети предвид при разработването на матрицата на
компетенциите. На първо място, следва да бъде набелязана професионалната сфера, в
която тя да бъде внедрена, както и професионалните и образователни профили, който ще
бъдат обхванати от матрицата. На второ място, в процеса на разработване следва да бъдат
включени експерти. Следва да бъде потърсена подкрепата на специалисти с опит в
прилагането на методологията на VQTS, както и на практикуващи в съответната
професионална сфера (вкл. и от сферата на образованието) от различни страни с цел
ефективно да се идентифицират транснационалните области на компетентност
(основните работни процеси) и етапите на развитие на компетенциите (стр. 16). На трето
място, следва да бъдат дефинирани областите на компетентност в рамките на съответната
професионална сфера. Както бе отбелязано по-горе, в основата на тези области на
компетентност се намират основните професионални дейности, които даден служител
следва да изпълнява в професионалния контекст на конкретна професионална сфера.
Основните дейности следва да бъдат идентифицирани на база на реалната работна среда
(работно място), а не на база на традиционните тематично базирани учебни програми. На
базата на идентифицираните професионални дейности следва да бъдат откроени
различните области на компетентност в зависимост от комплексността и обхвата на
дейностите или възможностите за работа в съответната професионална сфера (стр. 17). На
четвърто място, следва да бъдат описани стъпките на развитие на компетенциите за всяка
професионална сфера. Стъпките на развитие на компетенциите илюстрират прогреса от
най-ниското към най-високото експертно равнище. Следва да бъдат набелязани между две
и шест последователни стъпки в съответствие с комплексността на съответната област на
компетентност (стр. 19ff).
Матрицата на компетенциите е гъвкав инструмент, позволяващ основните промени в
съответната професионална област да бъдат откроени и отчетени чрез включване или
изключване на дадени елементи, както и посредством стартиране на процес на
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преструктуриране. Областите на компетентност следва да бъдат формулирани по ясен и
разбираем за експертите в съответната професионална област начин.
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2 Методология и обхват на матрицата бъдещите
успешни международни компетенции
Окончателната версия на матрицата на бъдещите успешни международни компетенции в
сектор „здравни грижи за възрастни хора“ е внедрена в социалния сектор и в сектор
здравеопазване. Процесът на изготвяне на работната версия на матрицата на бъдещите
успешни международни компетенции следва сходна процедура с използваната за целите
на матрицата на компетенциите на НоБоМа, като се различават част от използваните
източници. На първо място, резултатите от проведените интервюта с обучаващи се,
специалисти, експерти / служители, работещи в сектор „здравни грижи за възрастни
хора“ в Австрия, България, Румъния, Словения и Унгария (част от работен пакет 2) бяха
анализирани, като в рамките на този процес интервюиращите имаха за задача да откроят
бъдещите тенденции и компетенции в сектор „здравни грижи за възрастни хора“. В
последствие бе направен преглед на литературата, касаеща разглеждания сектор, включващ
например:
- Klein, B.; Gaugisch, P.; Stopper, K. (2008). „Pflege 2015“: Neue Arbeitsanforderungen und zukünftige
Qualifizierungsbedarfe;
- Davis, A.; Fidler, D.; Gorbis, M. (2011). Future Work Skills 2020;
- Sahamel, K-H. (2011). Wandel der Pflege – Neue Kompetenzen für Pflegekräfte.
Съдържанието на тези източници бе анализирано от научноизследователската
лаборатория 3s в сътрудничество с Винцентиум (Австрия) и Каритас (Унгария). Бяха
набрани и входни данни от България, Румъния и Словения посредством интервюта със
практикуващи в областта специалисти. Първоначално, по-основните тенденции в сектор
„здравни грижи за възрастни хора“ (напр. демографски промени, нови концепции за
предоставяне на тези услуги, като изграждане на помещения за настаняване на възрастни
хора или въвеждане на нови технологии в сектора) следваше да бъдат разграничени от
уменията и компетенции, които се очаква да съпътстват тези бъдещи тенденции.
Разликите в структурата на източниците (някои от тях предоставят конкретна информация
по отношение на бъдещите нужди от компетенции, докато други формулират по-общи
заключения по отношение на бъдещите тенденции в сектора) наложиха преформулиране
на информацията, извлечена от съответните източници, от гледна точка на бъдещите
нужди на здравните работници. Например, очаква се демографските промени да окажат
съществено влияние върху здравния сектор като цяло, и по-ограничено влияние върху
конкретните изискуеми компетенции за здравни служители предоставящи грижи за
възрастни хора (макар да може да се приеме, че в бъдеще ще се наблюдава имплицитна
тенденция към повишаване ефективността на работния процес с цел посрещане на
прогнозирания ръст в броя на пациентите). Тези изводи бяха разпределени по отделните
области на компетентност, както и по етапи на развитие на тези компетенции, от
научноизследователската лаборатория 3s, Каритас и Винцентиум. Изготвената матрица бе
представена на практикуващи / експерти от обхванатите от проекта страни и подложени
на дискусия в рамките на експертна работна среща през май 2013 г. Матрицата бе
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финализирана на база на дискурса и обратната връзка от работната среща.

2.1 Сфери на експертиза
бъдещите
успешни
компетенции

в

матрицата на
международни

Практикуващите в сферата на грижите за възрастни хора считат, че и за в бъдеще ще
изпълняват работни задачи и процеси, отговарящи на описаните в матрицата на
компетенциите в сферата на грижата за възрастни хора на НоБоМа, редом с редица нови
задачи и задължения. Следователно, компетенциите, описани в матрицата на
компетенциите следва да се разглеждат като допълнителни умения, които ще придобият
важност в бъдеще. Обхванатите от НоБоМа сфери на експертиза са описани и в
матрицата на бъдещите успешни международни компетенции, като е прибавена една
допълнителна сфера на експертиза, касаеща онези работни задачи, които се очаква да
станат актуални през идните години.
1. Планиране и предоставяне на ежедневни грижи
Тази област на компетентност касае предоставянето на преки грижи. Те включват,
например, осигуряване на личната хигиена на възрастните клиенти, оказване на
съдействие при злободневните дейности (обличане и събличане, ресане, помощ при
използване на тоалетната, и т.н.), мобилизация на пациента или предоставяне на насоки за
самостоятелни грижи. В рамките на матрицата на компетенциите, предоставянето на
грижи по начин, който максимизира оползотворяването на ресурсите, както и
способността да се прилагат специализирани процедури за предоставяне на грижи
(например палиативни грижи или кинестетика) също са включени в тази област на
компетентност.
2. Планиране и предоставяне на сестрински здравни грижи
Тази област на компетентност касае сестринските здравни грижи, предоставяни от
социалните работници в сферата на „грижата за възрастни хора“. Те включват, например,
компетенциите, необходими за извършването на прости медицински процедури
(измерване на кръвно налягане, третиране на рани, вземане на кръвни проби и т.н.),
способността да се идентифицират най-често срещаните при възрастните хора видове
заболявания, както и способността за четене и разбиране на медицински документи (напр.
инструкции за предоставяне на грижи от медицински специалисти и др.) В рамките на
матрицата на бъдещите успешни международни компетенции, уменията свързани с
предоставянето на сестрински здравни грижи на клиенти, страдащи от различни болести
(например геронтологични или психични разстройства и т.н.), както и способността за
разработване и предоставяне на здравни грижи, отговарящи на нуждите на клиента, в
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сътрудничество с други здравни професии, виртуални екипи и т.н. се включват в тази
област на компетентност.

3. Създаване и поддържане на здравословна и безопасна среда
Няколко различни аспекта попадат в рамките на тази област на компетентност.
Съществени аспекти, като например способностите на здравните специалисти за
разпознаване и избягване на възможни опасности за възрастни хора (например,
предпазването им от падане), или украсяването и почистването на стаите на възрастните
клиенти с цел създаване на привлекателна и здравословна атмосфера, попадат в тази
категория. Редица социални дейности (например четене, слушане на музика, пеене и т.н.)
също попадат в тази област на компетентност. Включените в тази област допълнителни
компетенции са преди всичко свързани с атмосферата в домовете; те ще придобият поголяма значимост в бъдеще.
4. Комуникация със заинтересованите страни в сферата на предоставянето на здравни грижи
Тази област на компетентност включва комуникационните потоци за целите на
сътрудничество / взаимодействие. Те включват, например, способностите на здравните
работници да си взаимодействат и да общуват с възрастните хора като цяло,
компетенциите за осъществяване на посредничество между лекари и пациенти (напр. при
обяснението на диагнозата на даден възрастен пациент), както и способностите, касаещи
предоставянето на консултации на семейството и роднините по отношение на
предстоящото лечение и т.н., използването на нови технологии при предоставянето на
здравни грижи (например предоставяне на здравни грижи по електронен път, уеб камери,
"аварийни гривни" и други), представляват ключовия аспект на допълнителните
компетенции, заложени в матрицата на бъдещите успешни международни компетенции.
5. Проследяване, оценка и осигуряване на качеството на процеса на предоставяне на здравни
грижи
В тази област на компетентност попадат административни и организационни дейности;
по-конкретно дейности свързани с изготвянето на планове за лечение, проследяването на
процеса на предоставяне на здравни грижи и организирането на визитации в старческите
домове. Допълнителните компетенции, заложени в матрицата, отразяват важността на
разработването и използването на най-съвременните средства за проследяване и оценка на
процесите на предоставяне на здравни грижи, който ще стават все по-значими в бъдеще.
6. Управление на процесите по предоставяне на здравни грижи за възрастни хора
Способностите, касаещи инструктирането на колеги или стажанти, мобилизирането и
координирането на ресурсите, както и предприемането на управленски мерки в сферата на
предоставянето на здравни грижи, попадат в рамките на тази област на компетентност.
Бъдещото развитие ще повиши нуждата мениджърите в сферата да притежават умения за
назначаване на здравни интервенции / диагностични процедури при предоставянето на
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сестрински здравни грижи, така и в процеса на управление на хигиенните условия.
7. Подобряване и редовно актуализиране на уменията и знанията
Тази област на компетентност включва по-нататъшните мерки за регулярно
професионално обучение на здравните служители: тя включва способностите на
болногледачите да идентифицират собствените си нужди от обучение или да участват в
предприемането както на теоретични, така и на практически мерки с цел актуализиране на
професионалните знания. В бъдеще, предоставящите здравни грижи за възрастни хора
служители ще срещнат нуждата от по-нататъшно обогатяване на знанията и уменията си,
както и от изучаването на чужди езици с цел осигуряване на безпрепятствен достъп до
Европейския пазар на труда и работа с пациенти с различен културен произход; този факт
обуславя и нарастващата приложимост на тази област на компетентност.
8. Оценка и справяне с тежестта на работата (самооценка)
Тази област на компетентност касае здравето на предоставящия здравни грижи служител
(неговото физическо и психическо здраве). Тази област обхваща компетенции, насочени
към преодоляването на проблем като: справяне с близостта и дистанцираността, справяне
със смъртта и скръбта, стреса и преумората, включително разработване на стратегии за
справяне с тежестта на работата, участие в дейности по надзора, оценка и придържане към
границите на възможностите на здравните работници. Понастоящем, този аспект от
развитието на компетенциите не включва стандартизиран подход във всички странипартньори по проекта, макар да се счита, че като цяло, той ще придобие по-голяма
важност в бъдеще.
9. Работа в различни организационни контексти
Тази област на компетентност все още не е част от основните работни процеси в сферата
на здравните грижи за възрастни хора, но ще играе ключова роля в бъдеще, което
обуславя и включването и в матрицата на бъдещите успешни международни компетенции.
Тази област обхваща способностите за развитие и приложение на организационни умения
в съответствие с конкретната институционална среда (например, предприемачески умения
за здравни служители на самостоятелна заетост).

2.2 Етапи на развитие на компетенциите
съгласно матрицата на бъдещите успешни
международни компетенции
Както и при матрицата на компетенциите в сферата на здравните грижи за възрастни хора
на НоБоМа, матрицата на бъдещите успешни международни компетенции идентифицира
между три и пет последователни стъпки на развитие на компетенциите, рефлектиращи
изкачването от най-ниските до най-високите стъпала. Отново първата стъпка на развитие
в матрицата на компетенциите на НоБоМа касае обучаващи се, които притежават известен
8

практически опит в предоставянето на здравни грижи за възрастни хора (например, са се
грижили за свои роднини, или са работили като асистенти в здравната сфера, или са
придобили стаж), но формално не са завършили образование в сферата на „здравните
грижи за възрастни хора“. При тълкуването на матрицата на компетенциите, по-високите
стъпки на развитие на компетенциите следва винаги на бъдат разглеждани редом с
предхождащи ги стъпки или редом с развитието на компетенции в други сфери. Т.е., повисоките стъпала включват в себе си по-ниските такива (стр. 49). Само в случаите, когато
дадена дейност, която е подробно описана на по-ниска стъпка има различна
характеристика на по-висока на развитие, тя следва да бъде повторена.

2.3 Финална версия на матрицата на бъдещите
успешни международни компетенции
Първата работна версия на матрицата на бъдещите успешни международни компетенции е
разработена от Виктор Флайшър и Таня Бахер (научноизследователска лаборатория 3s),
Пел Цонка (Каритас, Унгария) и Маркус Грегер (Винзентинум, Австрия), с подкрепата на
останалите партньори по проекта. Резултатите от интервютата с експерти, проведени в
рамките на работен пакет 2 (WP2), бяха анализирани; те хвърлят светлина върху бъдещите
тенденции и работни задачи в сферата на „здравните грижи за възрастни хора“ в Австрия,
Унгария, Словения, Румъния и България.
След представянето на междинния доклад, през януари 2013 г. първата версия на
матрицата бива доразвита от партньорите по проекта. В сравнение с първоначалната
версия, втората е много по-обширна и предоставя по-добра представа, на база на прегледа
на литературата, за бъдещите нужди от конкретни компетенции. Разширената матрица на
бъдещите успешни международни компетенции бе обсъдена на експертна работна среща
в рамките на работен пакет 4 (WP4), проведена през март 2013 г. в гр. Виена. Основните
въпроси, които попаднаха в центъра на дискусията, бяха бъдещите нужди от развитие на
компетенции, които есе още не са обхванати от матрицата, както и разпределението по
съответните нива (стъпки) на развитие.
Като цяло, специалистите в сферата също така срещат трудности при идентифицирането
на компетенциите, които ще придобият първостепенна важност за болногледачите в
бъдеще. Съществува консенсус, че технологичните иновации, подразделението на
дейностите измежду различните видове здравни експерти (например, болногледачи,
медицински сестри, здравни специалисти, физиотерапевти и други), и предоставянето на
здравни грижи на по-голям брой пациенти в следствие на демографските промени, в
бъдеще ще придобият по-голяма значимост за сферата на здравните грижи за възрастни
хора. Счита се също така, че бъдещото развитие в голяма степен зависи от позицията
възприета от съответната страна, както и от съществуващата образователна система; тези
фактори биха могли да обуславят значителни различия във бъдещото развитие /
тенденции между разглежданите страни.
9

Както бе посочено по-горе, матрицата на компетенциите обхваща същите сфери на
компетентност като матрицата на НоБоМа за сферата“предоставяне на здравни грижи за
възрастни хора“, като прибавя една допълнителна област с цел да обхване и редица
идентифицирани в тази сфера бъдещи компетенции, (които не все още не фигурират в
професионалния профил на „здравния служител“). Матрицата на бъдещите успешни
международни
компетенции
е
представена
в
следващата
таблица.
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Таблица 4: Финална версия на матрицата на бъдещите успешни международни компетенции
Област
на
компетентност Основно ниво
1
Планиране и
предоставяне
на ежедневни
грижи

2
Планиране и
предоставяне
на сестрински
здравни грижи

Етапи на развитие на компетенциите

Експертно ниво
Професионални умения и компетенции (области на компетентност 1 – 6)
Оказва помощ
Умее да подпомага
Умее да идентифицира
Умее да
Умее да преценява кога Умее да
на клиента при
ръководството си при
нуждите от здравни
прави връзка дадена група дейности е извършва
извършването
идентифицирането на здравните грижи на клиента и да
между
необходима, вземайки
научни
на домакинска
нужди на клиента, както и да
извършва
различни
предвид параметри като изследвания в
работа (напр.
работи в екип (напр. с други
професионални
теоретични
приложимостта на
сферата на
готвене, пране и здравни работници,
медицински интервенции постановки
съответната нужда,
здравните,
т.н.).
психотерапевти и др.)
в съответствие с
от различни
клиничното състояние и сестрински и
Помага на
Умее, получавайки насоки, да
идентифицираните
сфери на
квалификацията.
медицински
пациента да
изготвя планове за предоставяне нужди (вземайки
знанието
Умее да планира,
грижи.
поддържа
на здравни грижи на база на
предвид физическите,
(напр. етика, оценява и, в случай на
Умее да оценява
навиците си
идентифицираните нужди.
емоционални, социални, медицина,
нужда, модифицира
качеството на
Умее да следи,
Умее да установява нуждите на
икономически и духовни психология)
ресурсите, необходими
постигнатите
спазва и прилага клиентите (вкл. на тези с
потребности на клиента). на базата на за поддържане
резултати (от
законовите
различни религиозни и културни
Умее да изготвя планове последните
качеството на живота на проведеното
норми (напр.
принадлежности) посредством
за предоставяне на
научни
пациента, неговото
научно
правата на
съпричастност и личностен
здравни грижи на база
изследвания. благосъстояние, здравна изследване) и да
клиента,
подход.
на идентифицираните
Умее да
и социална интеграция
подсигури
етичните и
Докладва на ръководството при
нужди.
подбира и
(напр. финансови
прилагането на
морални норми, непредвидени ситуации; знае как Умее самостоятелно да извършва
ресурси, материални
тези резултати в
закона за
и на кого да докладва (напр.
извършва процедури
терапевтични активи и ресурси,
практиката.
здравето и
симптоми, семейни конфликти,
свързани с грижата за
интервенции управление на риска,
факта, че има
кризи, влошаване на хранителния тялото на пациента и
чрез
здравни грижи в случай
право да
статус, болки).
личната хигиена.
отразяване
на апоплектичен удар и
предоставя
Умее, получавайки насоки, да
Умее да прилага здравни на теорията и наранявания, причинени
единствено
извършва дейности свързани с
процедури, които
практически
от падане).
основни здравни грижата за тялото на пациента и
насърчават здравето и
наблюдения. Умее да извършва
грижи).
личната хигиена.
независимостта на
Умее да
специализирани
Умее да извършава основните
клиента (напр.
прилага в
интервенции на базата
дейности свързани с мобилността насърчаване на
действие
на набрани и обработени
на пациентите (напр. да дава
независимостта на
насърчаващи по електронен път данни
инструкции за използване на
пациента и
здравето
в рамките на процеса на
помощни средства, инвалидни
предоставяне на насоки работни
предоставяне на
колички и т.н.)
за повишаване на
методи
сестрински медицински
Предоставя здравни услуги
личното
(напр.
грижи (напр. познаване
независимо от личностните
благосъстояние).
кинестетика). на професионалните
характеристики на клиента, като
Умее да реагира
насоки и протоколи,
пол, етническа принадлежност,
адекватно при
медицинските научни
произход или социалнонепредвидени ситуации
изследвания,
икономически статус.
(напр. като дава
предоставянето на
Предоставя здравни услуги по
инструкции).
консултации в
най-ефективния възможен начин Умее да планира и
извънредни ситуации).
предвид наличните ресурси;
координира по
Умее да използва
(напр. предоставя навременни
целесъобразен начин
подходяща здравна
здравни грижи в среда, в която
предоставяните грижи с
апаратура (напр.
наличните умения и ресурси
клиента.
оборудване за случаи на
отговарят на здравните нужди).
инконтиненция, зрителни
Умее да прилага методи за
и слухови апарати,
предоставяне на палиативни
помощни средства за
грижи.
придвижване).
Е в състояние на
упражнява контрол
върху медицинските
процедури, касаещи
грижата за тялото.
Поема отговорност за
предоставянето на
здравни грижи в
съответствие с
професионалните и
законови изисквания.
Умее да изпълнява
Умее да поставя прости диагнози
Умее да разпознава основните
Умее да осъществява структурни
инструкции на ръководството (напр. промяна в цвета на кожата или видове заболявания при
промени с цел предотвратяване
във връзка с предоставянето
състоянието, идентифициране на
възрастните хора (напр. сърдечни разпространението на
на сестрински здравни грижи
необичайно здравно състояние), както проблеми, инфекциозни
заболявания (напр. координация
(напр. мерене на кръвно,
и да разпознава основни видове
заболявания) и да предоставя
и организация на
вземане на кръв и други).
заболявания и здравословни
съвременни и подходящи
разпространението на защитни
Подпомага ръководството при проблеми, които ще станат по-широко сестрински медицински грижи.
маски срещу инфекции,
извършването на мониторинг, разпространени в бъдещи, поРеагира по адекватен и
ръководство на здравни
предписването на лекарства и конкретно геронтологични и
своевременен начин при спешни
програми и инициативи,
третирането на рани в връзка психиатрични разстройства, възрастни случаи и предприема, при нужда, разработване на насоки за
със спазването на основните
хора с остра нужда от здравни грижи
животоспасяващи и други спешни поддържане на хигиената и
правила за хигиена.
(хора с множествени заболявания,
мерки.
предоставяне на спешна
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Умее да поддържа, почиства и
дезинфекцира медицинско
оборудване.
Умее да потърси бърза помощ
при спешен случай; при нужда
може да повика линейка,
пожарна или полиция.
В състояние е да следи
действащите законови
стандарти, касаещи работното
място, медицинските
инструменти и отпадъци,
както и мерките за сигурност;
информира ръководството си
в случай на установени
несъответствия.

3
Създаване и
поддържане
на
здравословна
и безопасна
среда

Умее да извършва основни
дейности по почистването и
поддържането на околната
среда.
Познава психологическите
аспекти на здравето и тяхното
влияние; умее да привнася
иновативни практики (напр.
пеене, четене) в процеса на
предоставяне на здравни
грижи.
Умее да създава и поддържа
безопасна и здравословна
среда.
Има шофьорска книжка и
възможност да посещава
клиентите в техните домове,
т.е. в тяхната социална среда
(напр. предоставяне на
здравни грижи по домовете).

4
Комуникация
със
заинтересован
ите страни в
сферата на
предоставянет
о на здравни
грижи

Умее да осъществява
вербална и невербална
(например чрез докосване)
междуличностна комуникация,
като демонстрира
съпричастност.
Умее да съобразява методите
на комуникация със средата
(напр. в дома или в здравното
заведение).
Умее да комуникира с
клиентите и техните роднини
и да поднася информация по
подходящ начин.

деменция и депресия, както и
хронично болни пациенти).
Умее да извършва мониторинг, да
изписва лекарства, да превързва рани
спазвайки основните хигиенни
правила.
Умее да оказва първа помощ.
Умее, получавайки насоки, да
извършва специализирани
интервенции за възрастни пациенти,
страдащи от конкретни заболявания
(напр. геронтологични и психиатрични
разстройства, множествени
заболявания, деменция и депресия,
хронично заболявания).
Умее да използва модерно
медицинско оборудване и уреди за
диагностика и притежава
необходимите технически и клинични
знания.

Умее да се придържа към
действащите законодателни
разпоредби и норми, касаещи
изхвърлянето на замърсени в
процеса на работа остри
медицински инструменти и
предпазни средства и взема
активно участие в регулярната
преоценка на процеса.
Осигурява адекватното
съхранение, работа с, и
отчитането на терапевтични
средства.
Умее да работи по електронни
здравни инициативи,
позволяващи дистанционно
диагностициране; умее да
адаптира методите си на работа
спрямо тях.
Умее да препоръчва
алтернативни медикаменти, като
например природни средства.
Умее да оценява безопасността на дадена
Умее да избягва ситуации,
жизнена среда като се придържа към
които биха могли да
приложимите критерии; докладва
окажат негативно влияние
потенциални проблеми на колеги и
върху сигурността на
началници.
клиентите и колегите.
Следи за спазването на действащите
Взема участие при
законодателни разпоредби в сферата на
аранжирането и
безопасността на работното място.
обзавеждането на
Умее да планира и извършва множество
жилищни помещения,
социални дейности в и извън дома на
отговарящи на
клиента.
изискванията на клиентите.
Може да консултира
близките на клиента по
отношение на създаването
на насърчаваща здравето
среда.

Умее да обяснява основни медицински
диагнози на клиента и семейството му.
Предоставя информация на клиентите и
техните семейства относно предоставяните
грижи и аспектите на плана за лечение.
Умее да разпознава кризисни моменти и да
информира ръководството, както и да търси
подкрепа от компетентни лица.
Поддържа връзка със специалисти и
обикновени хора (напр. роднините на
клиента, които го подкрепят).
Умее да използва модерни форми на
комуникация (напр. електронно
здравеопазване, интернет/Skype/имейл,
уебкамери за ранно диагностициране,
органайзери, таблети и други).
Умее да комуникира с виртуален работен
екип.

медицинска помощ).
Умее да разработва и привежда
в действие планове за действие
при спешни случаи както и да
съблюдава координацията при
спешни случаи.
Умее да прилага в действие найуместните от гледна точка на
нуждите на клиента сестрински
здравни грижи в сътрудничество
с други специалисти в здравната
сфера, както и в рамките на
виртуални работни екипи.

Умее да аранжира жизнената
среда на клиентите по начин,
които насърчава
самостоятелността им при
извършване на ежедневни
дейности.
Умее, в рамките на работен
екип, да споделя препоръки по
отношение на създаването на
безопасна и здравословна среда
(напр. програми за насърчаване
на здравето, управление на
риска, процедури за безопасност
от падане, мерки за
предотвратяване на инфекции).
Взема активно участие в
разработването на разпоредби,
касаещи работното място (напр.
мерки за сигурност).
Умее да подбира инструментите,
необходими за осъществяването
на оценка на съществуващите и
потенциалните рискове за
сигурността, да ги прилага и да
информира съответните органи.
Умее да идентифицира
Умее да комуникира ефективно в
комуникационните бариери рамките на работни екипи, да
и конфликти и прилага
разработва, внедрява и оценява
съответните решения.
механизмите за оптимизиране на
Притежава способности за професионалната комуникация
професионална намеса в
между работните екипи.
кризисни ситуации.
Умее да защитава интересите на
Умее да инициира и
клиенти, потърсили подкрепа,
прекратява
изправени пред езикови бариери
взаимоотношения със
или имащи ограничен капацитет
заинтересовани страни
за вземане на решения.
посредством
Умее на представя и подкрепя
професионални
позициите на клиенти и колеги
комуникационни методи.
пред работни екипи, както и да
Умее да планира и
води преговори.
провежда консултации.
Умее да ръководи виртуални
Умее да информира
работни екипи и/или други
клиентите, както и да се
информационни платформи, да
увери, че предоставената
обменя опит и информация,
информация е коректно
касаеща предоставянето на
възприета.
здравни грижи.
Умее да участва и заема
водещата роля при
консултациите, касаещи
клиента и социалната му
среда.

12

5
Проследяване,
оценка и
осигуряване
на качеството
на процеса на
предоставяне
на здравни
грижи

6
Управление на
процесите по
предоставяне
на здравни
грижи за
възрастни
хора

Умее да оказва
подкрепа на
ръководството
при изготвянето
на планове за
лечение.
Притежава
основни
познания по
отношение на
стандартите и
критерии за
качество в
сектора.
Умее да
извършва
основна
административн
а работа, като
използва найсъвременните
електронни
информационни
системи.
Умее,
получавайки
насоки, да
планира и
участва във
визитации (в
старчески
домове).

Умее да отразява процеса на Умее да изготвя планове
Прилага критично
предоставяне на здравни
за лечение на базата на
мислене при
грижи (и да се адаптира към поставена диагноза,
разработването на
използването на специфични използвайки различни
план за лечение.
електронни инструменти и
източници на информация. Регулярно разглежда,
пособия) и да докладва за
Умее да оценява
ревизира и адаптира
настъпили промени на
напредъка от гледна точка плана за лечение.
ръководството.
на набелязаните цели
Притежава
Умее да набира данни за
посредством консултации с специализирани
здравето на пациентите и да клиентите, семействата
познания по
ги разпространява за оценка и/или специалисти в
отношение на
от страна на практикуващите сферата, както и да
системните
и специалистите в сферата
използва данните от тази
медицински прегледи
(използвайки таблети,
оценка при
(напр. професионални
рекордери и други).
модифицирането на
насоки, протоколи и
Умее да провежда здравни
плановете за лечение.
приложения) и умее
обучителни програми за
Умее да набира
да ги прилага.
клиентите и техните роднини достоверни и използваеми Назначава
съгласно предварително
обективни и субективни
диагностични тестове
одобрена програма
данни за клиента чрез
и процедури в рамките
(обхващаща например грижи системни прегледи
на законово
за косата и устата, къпане,
(например, обективни и
допустимото.
използване на медицински
субективни симптоми,
Умее да въвлича
помощни средства,
физически, социални,
пациента в процеса на
третиране на рани, грижа за
екологични,
изготвяне на
кожата, хранете,
психологически фактори,
плановете за лечение,
хидратиране, раздвижване и личен профил и други).
осигурявайки
други).
Умее достоверно да
предоставянето на
Умее, под чуждо
документира резултатите, достоверна и
ръководство, да оценява и
интервенциите и
разбираема
адаптира планове за
терапевтичния отговор на
информация.
лечение.
пациента, съобразявайки
Умее да прилага стандарти и се с професионалните и
критерии за качество в
организационни норми
ежедневната си работа.
(напр. използвайки
Докладва резултатите от
актуалната здравна
дадена интервенция по
документация).
адекватно структуриран
начин.
Умее да инструктира колеги и обучаващи Умее да регулира процесите и да набелязва
се, както и да координира екипната
индивидуалните нужди и ресурси (напр. оценка на
работа чрез формулиране на приоритети. физиологичното и социално състояние на клиентите,
тяхното самочувствие и мобилност).
Умее да мобилизира и координира използването на
ресурсите, както и да приема водещата роля при
управлението на процеса на предоставяне на здравни
грижи.
Умее да прилага индивидуален подход на управление
спрямо всеки отделен случай.

Умее да оценява
и упражнява
контрол върху
процеса на
изготвяне на
планове за
лечение, както и
да съблюдава
свои колеги при
изготвянето на
планове за
лечение.
Умее да
разработва и
поддържа
системи за
управление на
качеството,
както в
институции, така
и в рамките на
здравния
процес.

Участва в
разработването и
внедряването на
инструменти за
оценка.
Умее да прилага в
действие
инструменти за
оценка, вземайки
предвид
контекста на
научните методи
в сферата, и да
делегира промени
в здравните
интервенции.

Умее да управлява и координира
(мултикултурни) работни екипи.
Умее да управлява отдел и да взема
решения по отношение на персонала.
Умее да споделя информация с
други здравни организации и, при
нужда, да разработва планове за
възприемане на общ подход.
Умее непрекъснато да оценява
нуждите на клиентите, както и
наличните финансови, материални и
човешки ресурси, редом с нуждите на
по-нататъшното организационно
развитие.
Умее да инициира и ръководи
научноизследователски проекти.
Умее да предписва медицински
интервенции / диагностични
процедури, както и да управлява
процесите, касаещи поддръжката на
общата хигиена в здравното
заведение.
Лично отношение на предоставящия грижи за възрастни хора здравен работник (области на компетентност 7 – 9)
7
Може да оцени собствените си Умее да адаптира уменията си към
Умее да предава нови емпирични
Умее на генерира нови
Подобряване и нужди от обучение.
технологичните нововъведения.
знания на колегите си.
емпирични знания в
редовно
Умее да се мотивира за
Има желание да специализира в
Умее да прилага нови емпирични
здравната сфера.
актуализиране преминаване на
конкретна област (напр. здравни
знания в ежедневната практика.
на уменията и професионално обучение.
грижи за хора с деменция).
Умее критически да оценява и
знанията
Умее да споделя нуждите си от Умее да предоставя подкрепа на
интерпретира резултати от научни
повишаване на
експертите в рамките на
изследвания.
квалификацията със
научноизследователски проекти.
Умее да проучва информация
ръководството.
Умее да отсява и приоретизира
посредством научни издания и бази
Има готовност и желание често информация и да оптимизира
данни.
да посещава обучения.
когнитивните си умения посредством Умее да прилага в действие нови
Умее да прилага актуалните си различни инструменти и техники.
концепции (нови форми на
познания за законодателната
Владее чужд език, позволяващ повзаимодействие) с цел намаляване
уредба (напр. познава правата широк достъп до Европейския пазар
на излишните здравни разходи.
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на клиентите, етичните норми, на труда; умее да се справя с
закона за здравето, правилата нарастващия брой клиенти с
за предоставяне на първа
различен произход (възрастни
помощ и техния контекст).
емигранти).
Умее да се учи от колегите си
(от практиката).
Умее да актуализира
компютърните си умения с цел
посрещане на новите
потребности.
8
Грижи се за собственото си здраве.
Умее да разработва и прилага
Може да предостави на възрастните клиенти
Оценка и
Познава и се съобразява с границите на
стратегии за справяне с
необходимите инструменти, спомагащи справянето
справяне с
възможностите си.
проблемите на клиентите.
с проблемите, произтичащи от хроничните и
тежестта на
Умее да оценява методите за контрол и да
Умее да прилага методи за
смъртоносни заболявания и самотата (напр.
работата
отразява техните резултати в практиката.
предотвратяване на преумората от изграждане на контакти, участие в мероприятия).
(самооценка)
Умее да разпознава психологичното влияние на
работата.
Умее да прилага специализирани модели и
работата върху собствено здраве.
Умее да се съобразява със
концепции в сферата на здравните грижи за
Умее да извършва превантивни и насърчаващи
собствените си ограничения и да
възрастни хора (напр. модел за предоставяне на
здравето дейности, касаещи здравните служители. поддържа професионална
здравни грижи при хронични заболявания).
Поддържа здравословен баланс между работата и дистанция между себе си и
личния живот.
клиентите.
Умее да оказва подкрепа на
възрастните пациенти по
отношение на справянето с
проблеми като самотата.
Умее да се адаптира към гъвкави
форми на заетост (напр.
самостоятелна заетост).
9
Умее да развива и прилага организационни умения в
Умее да прилага професионалните си познания в различни организационни
Работа в
съответствие с конкретната институционална среда (напр.
и институционални контексти (напр. в домашна обстановка, при нови форми
различни
предприемачески умения при здравните работници на
на съжителство и други).
организационн самостоятелно назначение; адаптиране на конкретни
и контексти
институционални стандарти и норми).
Умее да работи и предоставя грижи в новосъздадена среда
(напр. нови форми на съвместно съжителство).
Умее да работи в мултикултурни работни екипи.
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