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Kompetenciamátrix
A kompetenciamátrix fő célja, hogy fokozza a kompetenciák és képesítések átláthatóságát, és
hogy elősegítse a kölcsönös megértést különböző országokban és különböző összefüggésekben, a
képesítések összehasonlítása terén. A kompetenciamátrix lényege, hogy egy foglalkozási területtel
összefüggő tanulási eredményeket táblázatos formában mutatja be. A kompetenciamátrix
függőleges tengelye tartalmazza a kompetenciaterületeket, az illető szakmai terület különböző alap
munkafeladataira támaszkodva. A vízszintes tengelyen a kompetencia fejlődés lépései jelennek
meg tanulási eredmények formájában, amelyek az elért kompetencia fejlődés szintjét jelzik, a
kezdőtől a szakértőig. A tanulási eredmények szakmai kompetenciák formájában jelennek meg,
melyek tájékoztatást adnak arról, hogy mely alap munkafeladatot képes egy személy elvégezni egy
adott munkakörben (Luomi-Messerer 2009:10f.)
A kompetenciamátrix fejlesztése során több szempontot figyelembe kell venni. Először is ki kell
választani azt a szakmai területet, ahol a kompetenciamátrix fejlesztése történik, továbbá meg kell
határozni azon szakmai és oktatási profilokat, melyek szerepelni fognak a mátrixban. Másodszor,
szakértőket kell bevonni a fejlesztési folyamatba. Olyan szakértőket kell bevonni, akik képesek
támogatást nyújtani a VQTS módszertan alkalmazásával, valamint konzultálni kell az adott
foglalkozási ágban - mind a munka világában, mind az oktatásban -, különböző országokban
tevékenykedő szakemberekkel, annak érdekében, hogy a nemzetközi kompetencia területeket
(alap munkafolyamatok) és a kompetencia fejlődés szintjeit hatékonyan azonosítsák (uo., 16. o.).
Harmadszor, az adott foglalkozási ágban meg kell határozni a kompetenciaterületeket. Amint már
említettük, e kompetenciaterületek alapjait olyan alap munkafeladatok adják, amelyek egy személy
által végzett átfogó feladatok az adott foglalkozási terület kontextusában. Az alap
munkafeladatokat empirikusan, a munka világában (munkagyakorlat/munkahely) kell
meghatározni, sokkal inkább, mint a hagyományos tantárgy alapú tantervek tantárgyaira alapozva.
Változó számú kompetenciaterület határozható meg a munkafeladatok alapján, attól függően,
hogy milyen a tevékenységek köre és komplexitása, illetve milyenek a munkalehetőségek az adott
foglalkozási ágban (uo., 17. o.). Negyedszer, a kompetencia fejlődés lépéseit minden kompetencia
területre meg kell adni. A kompetencia fejlődés lépései bemutatják a kompetenciák terén történő
fejlődés folyamatának előrehaladását, a legalacsonyabb szinttől a legmagasabb szintig. Kettő és
hat közötti számú, egymást követő kompetenciafejlődési lépést kell meghatározni, az adott
kompetencia terület bonyolultságától függően (uo. 19ff).
A kompetenciamátrix egy rugalmas eszköz, mivel az adott munkaterület főbb változásait le lehet
követni egyes elemek hozzáadásával vagy eltávolításával, vagy akár a szerkezet átalakításával. A
kompetenciaterületek elnevezését oly módon kell kiválasztani, hogy elősegítsék a kölcsönös
megértést és érthetőek legyenek az adott foglalkozási területen dolgozó szakemberek részére
(uo.).
A Jövőbeni Siker Nemzetközi Kompetenciamátrix (IFCMS) módszertana és hatálya
Az „Idősgondozás” Jövőbeni Siker Nemzetközi Kompetenciamátrix végleges változata be van
ágyazva a szociális és az egészségügyi ágazatba. Bemutatja az „idősgondozó” foglalkozási
területen a jövőben elvárt kompetenciákat. Az összeállítási folyamat hasonló eljárást követett,
mint a NoBoMa „Idősgondozás” Kompetenciamátrixé, bár eltérő forrásokat is felhasználtak.
Először is a WP2 munkacsomag részeként a tanulókkal, szakemberekkel, szakértőkkel és
munkaadókkal készült interjúk eredményeit használták fel, akik az "idősgondozás" területén
dolgoznak Ausztria, Bulgária, Románia, Szlovénia és Magyarország ellátórendszerében, mivel
ebben a folyamatban az interjúalanyokat arra is felkérték, hogy becsüljék meg a jövőbeli
tendenciákat és kompetenciákat az idősgondozás területén. Másodszor, a vonatkozó
szakirodalmat is áttekintették, beleértve például:
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Ezeket a forrásokat tartalmi elemzés módszerével értékelték a 3s kutatólaboratórium munkatársai,
a Vinzentinum (Ausztria) és a Pécsi Caritas (Magyarország) segítségével. Bulgáriából, Romániából
és Szlovéniából is származtak források, a szakemberekkel folytatott interjúk alapján. Először is
meg kellett különböztetni az idősgondozásban tapasztalható általános trendeket (például
demográfiai változások, új ellátási formák az idősellátásban, illetve új technológiák az
idősgondozásban) az ezeket a jövőbeni trendeket kísérő készség- és kompetenciaelvárásoktól.
Különbségek a források szerkezetében (néhány forrás pontos tájékoztatást nyújtott a jövőbeli
kompetencia elvárások terén, míg mások inkább csak általános következtetéseket adtak az
idősgondozás jövőbeni tendenciáiról) szükségessé tették az ilyen forrásokból származó
információk újrafogalmazását tanulási eredményekké, amelyekre az idősgondozóknak szüksége
lesz a jövőben. Például a demográfiai változásoknak valószínűleg jelentős hatása lesz
általánosságban a teljes ellátási ágazatban, de kisebb lesz a hatása az idősgondozók konkrét
kompetencia követelményeinek változására (bár feltételezhető egy implicit trend megjelenése a
hatékonyabb munkafolyamatok irányába annak érdekében, hogy kezelni lehessen a várhatóan
növekvő számú ellátásra szorulókat). Ezeket a tanulási eredményeket ezután elhelyezték a
megfelelő kompetencia területeken és hozzárendelték a megfelelő kompetenciafejlődési
szintekhez a 3s kutatólaboratórium, a Pécsi Caritas és a Vinzentinum munkatársai. Az IFCMS-t
ezután bemutatták szakembereknek és szakértőknek a résztvevő projekt országokból, valamint
megvitatták egy szakértői workshop keretében 2013 márciusában. A mátrixot a szakmai
visszajelzések és a workshop eredményei alapján véglegesítették.
A Jövőbeni Siker Nemzetközi Kompetenciamátrix (IFCMS) kompetenciaterületei
A szakma gyakorlói azt feltételezik, hogy a jövőben az idősgondozók ugyanazokat a munka
feladatokat és folyamatokat fogják végezni, melyek megjelennek a NoBoMa „Idősgondozás”
kompetenciamátrixban, valamint emellett lesznek új feladataik és kötelezettségeik. Ezért az
IFCMS-ben leírt kompetenciákat úgy kell értelmezni, mint olyan további kompetenciák, melyek
fontosak lesznek a jövőben. Következésképpen a NoBoMa kompetencia területek megjelennek a
Jövőbeni Siker Nemzetközi Kompetenciamátrixban, mely egy olyan további
kompetenciaterülettel egészül ki, mely azokkal a munkafeladatokkal foglalkozik, amelyek
várhatóan nagyobb szerepet kapnak az elkövetkező években.
1. A napi gondozási feladatok tervezése és végrehajtása
Ez a kompetencia terület magával a gondozási, ellátási feladatokkal kapcsolatos. Ezek közé
tartozik például az idős kliensek személyi higiénéjének biztosítása, a mindennapos tevékenységek
támogatása (öltözködés és vetkőzés, fésülködés, segítségnyújtás a WC-n stb.), a páciens
mozgósítása vagy útmutatások az öngondoskodás terén. Az IFCMS-ben szintén ebbe a
kompetencia területbe tartoznak a következő kompetenciák: a gondozás oly módon történő
kivitelezése, hogy maximalizálja az erőforrásokat, vagy a speciális gondozási eljárások
alkalmazásának készsége (pl. palliatív gondozás vagy kineszteziológia).
2. Az ápolási feladatok tervezése és végrehajtása
Ez a kompetencia terület az idősgondozók ápolási tevékenységeire vonatkozik. Ezek közé
tartozik például az egyszerű orvosi eljárások végrehajtása (vérnyomásmérés, sebellátás, vérvétel
stb.), az idősek leggyakoribb betegségmintái azonosításának képessége, és az orvosi
dokumentumok (például kezelési utasítások egészségügyi szakemberektől stb.) elolvasásának és

megértésének képessége. Az IFCMS-ben szintén ebbe a kompetencia területbe tartoznak a
következő kompetenciák: ápolási feladatok ellátásának képessége különféle betegségekben (pl.
gerontológiai vagy pszichiátriai rendellenességek stb.) szenvedő kliensek esetén, valamint az a
képesség, hogy ápolási intézkedéseket alakítsanak ki és hajtsanak végre, az ügyfél szükségleteinek
figyelembevételével, más egészségügyi szakmák képviselőivel, virtuális teamekkel együttműködve.
3. Egészséges és biztonságos környezet kialakítása és fenntartása
Ebbe a kompetenciaterületbe számos különböző elem tartozik, mint pl.: fizikai szempontok, mint
a gondozó azon képessége, hogy felismerje és elkerülje az esetleges idősek számára veszélyes
helyzeteket (pl. megakadályozza őket az elesésben), vagy az, hogy képes legyen egy idős kliens
szobáját kitakarítani és feldíszíteni, hogy kellemes és egészséges légköre legyen. Ide tartoznak még
egyes pszicho-szociális tevékenységek (pl. olvasás, zenélés, éneklés stb.). Az IFCMS további
kompetenciakörei elsősorban az otthoni ellátási környezettel kapcsolatosak, aminek a jövőben
várhatóan növekszik a jelentősége.
4. Kommunikáció a gondozási folyamatban érintettekkel
Ez a kompetencia terület több kommunikációs és együttműködésre/interakcióra vonatkozó
készséget foglal magába. Ezek közé tartozik például a gondozó azon képessége, hogy
általánosságban kölcsönhatásba lépjen és kommunikáljon az idős emberekkel, vagy az a
képessége, hogy közvetítsen az orvosok és a kliensek között (pl. elmagyarázzon egy diagnózist az
idős embernek), illetve az, hogy konzultáljon a hozzátartozókkal további intézkedésekről stb. Az
IFCMS-ben ezen kompetenciaterület központi elemei a ellátás során alkalmazott új
technológiákkal kapcsolatos készségek (pl. elektronikus ápolás (e-nursing), webkamerák,
„sürgősségi karperecek”, stb.).
5. A gondozási folyamat dokumentálása, értékelése és minőségének biztosítása
Ebbe a kompetenciaterületbe kerültek az adminisztratív és szervezési feladatokhoz kötődő
készségek, mint például gondozási tervek elkészítése, a gondozási folyamat dokumentálása, és a
vizitek megszervezése a gondozóotthonokban. Az IFCMS további kompetenciakörei elsősorban
új és modern nyilvántartási eszközök fejlesztésének és használatának fontosságával kapcsolatosak,
aminek a jövőben várhatóan növekszik a jelentősége.
6. Az idősgondozás folyamatainak irányítása
Az munkatársak és gyakornokok irányításának képessége, az erőforrások mozgósítása és
összehangolása, és a gondozási folyamatok irányításában vállalt vezető szerep tartozik ebbe a
kompetencia területbe. A jövőbeni fejlesztések miatt nagyobb szükség lesz olyan vezetőkre, akik
jártasak a gondozás területén ápolási beavatkozások és diagnosztikai eljárások hozzárendelésében
a speciális ápolási gyakorlatnak megfelelően, és a higiéniai feltételek megteremtésében.
7. A megszerzett készségek és tudás bővítése, frissítése
Ez a kompetencia terület magába foglalja a gondozók folyamatos továbbképzési tevékenységeit: a
gondozó képes felismerni és közölni a saját képzési igényeit, vagy hogy részt vesz elméleti és
gyakorlati képzésekben annak érdekében, hogy szinten tartsa és fejlessze a tudását. A jövőben
relevánsabb lesz ezen a kompetencia területen, hogy az idősgondozóknak még nagyobb
szükségük lesz a készségeik és a tudásuk tovább bővítésére, hogy több nyelven beszéljenek az
európai munkaerőpiachoz való jobb hozzáférésük érdekében, és hogy egyre több, különböző
kulturális háttérrel rendelkező kliensekkel kell dolgozniuk.
8. Önreflexió és a munka hatásának kezelése (munkával kapcsolatos önértelmezés)
Ez a kompetencia terület a gondozó egészségi állapotával foglalkozik, mind fizikai, mind mentális
értelemben. Olyan kompetenciákat foglal magában, mint például hogyan kell kezelni a

közelséget/távolságtartást, hogyan lehet megbirkózni a halállal vagy a gyásszal, a stressz és a
kiégés („burn-out”) megelőzése, megküzdési stratégiák fejlesztése, részvétel a szupervízióban, és
az ember saját határainak felismerése. A kompetenciafejlődés ezen területe jelenleg nem tartalmaz
a projekt országban egységesnek tekinthető kompetenciafejlesztési elemet, bár nagy szükség
mutatkozik rá, és vélhetően egyre fontosabbá fog válni a jövőben.
9. Munka a különféle szervezeti/intézményi környezetekben
Ez a kompetenciaterület még nem része az idősgondozók általános munkafolyamatainak, de
nagyon fontos kérdés lesz a jövőben, így a Jövőbeni Siker Nemzetközi Kompetenciamátrix részét
képezi. Ez a kompetencia terület azzal foglalkozik, hogy képes legyen valaki kidolgozni és
alkalmazni eltérő intézményi környezetekben alkalmazható szervezési készségeket (pl. egyéni
vállalkozó gondozók vállalkozási készségei).
Jövőbeni Siker Nemzetközi Kompetenciamátrix (IFCMS) kompetencia fejlődési szintjei
Csakúgy, mint a NoBoMa „Idősgondozás” Kompetenciamátrixnál, az IFCMS esetén is három-öt
egymást követő kompetenciafejlődési lépést határoztak meg, amelyek a fejlődés folyamatának
előrehaladását szemléltetik, a legalacsonyabb szinttől a legmagasabb szintig. A NoBoMa
kompetenciamátrix első kompetenciafejlődési szintje többnyire jelenleg képzésben részt vevő
tanulókra vonatkozik, akik rendelkeznek némi gyakorlati tapasztalattal idős emberek
gondozásában (pl. akik gondozták idős hozzátartozóikat, vagy már dolgoztak az egészségügyben
asszisztensként, vagy szakmai gyakorlaton vettek rész), de nem fejezték még be idősgondozási
képzésüket. A kompetenciamátrix értelmezése során az adott kompetenciafejlődési szintet mindig
a korábbi szintekkel együtt, és más kompetenciaterületeken elért kompetenciaszintekkel együtt
kell tekinteni. Eszerint a magasabb szinteket úgy kell értelmezni, hogy az alacsonyabb szintek
kompetenciáit bele kell érteni az adott szintbe, mintegy hozzáadva a korábbi szintekhez (uo., 49.
o.). Csak abban az esetben szerepel ismételten egy adott munkafeladat a magasabb
kompetenciafejlődési lépésben, ha eltérő a jellege vagy tartalma, mint az alacsonyabb szinte(ke)n.
A Jövőbeni Siker Nemzetközi Kompetenciamátrix (IFCMS) végső változata
A Jövőbeni Siker Nemzetközi Kompetenciamátrix (IFCMS) első vázlatát Viktor Fleischer és
Tanja Bacher (3s kutatólaboratórium), Csonka Pál (Caritas Pécs, Magyarország), és Markus
Greger (Vinzentinum, Ausztria) dolgozta ki, a többi projekt partner támogatásával. A szakértői
interjúk betekintést engedtek az idősgondozók munkafeladatainak jövőbeli tendenciáiba Ausztria,
Magyarország, Szlovénia, Románia és Bulgária területén.
Az időközi jelentés benyújtását követően, 2013 januárjában az IFCMS első tervezetét
továbbfejlesztették a projektpartnerek. Összehasonlítva az eredeti tervezettel, a második tervezet
sokkal kiterjedtebb, és több betekintést enged a jövőben szükséges, a szakirodalomból származó
kompetenciákba. A továbbfejlesztett IFCMS-t a WP4 szakértői workshopon vitatták meg 2013.
márciusában Bécsben. A workshop fő témája a mátrixba még be nem ültetett jövőbeli
kompetenciakövetelmények, és azok elhelyezésére megfelelő kompetenciaszintek voltak.
Általában megjegyezhető, hogy a szakértők nehézségeket tapasztaltak annak megbecsülésében,
mely kompetenciák válnak relevánssá a jövőben az idősgondozók számára. Egyetértés volt abban,
hogy a technológiai újítások, a feladatmegosztás különböző egészségügyi szakemberek között (pl.
gondozók, ápolók, orvosok, gyógytornászok stb.), és a demográfiai változások miatti nagyobb
számú kliensek ellátása várhatóan nagyobb szerepet fognak kapni a jövőben az idősgondozás
szakterületén. Azt is leszögezték, hogy a jövőbeni fejlesztések nagymértékben függnek egy adott
országban a szakma helyzetétől, valamint a vonatkozó oktatási és képzési rendszertől, illetve hogy
jelentős eltérések lehetnek ezért a jövőbeni fejlesztések és tendenciák terén a vizsgált
országokban.

Amint említettük, a IFCMS ugyanazokat a kompetenciaterületeket jeleníti meg, mint a NoBoMa
„Idősgondozás” kompetenciamátrix, de kiegészül egy további kompetencia területtel, mely
magába foglal több olyan kompetenciát, mely a jövőbeli tendenciákkal összefüggésben
mutatkozik ezen a szakterületen, de még nem képezi részét az idősgondozók szakmai profilnak.
Az alábbi táblázatban az „Idősgondozás” Jövőbeni Siker Nemzetközi Kompetenciamátrixot
mutatjuk be.

A Jövőbeni Siker Nemzetközi Kompetenciamátrix (IFCMS) végső változata
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végrehajtása

Alap szint
Szakmai készségek és feladatközpontú kompetenciák (1-6 kompetenciaterületek)
Képes a kliens
Képes segíteni a
Képes
Képes
Képes eldönteni,
támogatására a
feletteseit a
azonosítani a
összekapcsolni a mikor szükséges
ház körüli
kliens gondozási
kliens gondozási
különféle
a feladatokat
munkákban (pl.
szükségleteinek
igényeit és
tudományágak
tovább leosztani,
főzés, mosás
azonosításában,
képes
elméleti
olyan
stb.)
és képes
szakavatott
koncepcióit (pl.
paraméterek
Képes fenntartani
szakmaközi
gondozási
etika,
alapján, mint a
a kliens
teamben
feladatokat
orvostudomány,
szükségletek
szokásait.
dolgozni (más
ellátni az
pszichológia) a
relevanciája, a
Képes követni,
egészségügyi
azonosított
legfrissebb
klinikai állapot
igazodni és
szakemberekkel, gondozási
tudományos
vagy a
alkalmazni a
pszichoterapeutá szükségletek
bizonyítékokon
képesítés.
hatályos jogi
kkal, stb.)
alapján,
alapuló
Képes tervezni,
előírásokat (pl.
Irányítás alatt
tekintettel a
irányelveknek
kiértékelni és
kliensek jogai,
képes gondozási kliens fizikai,
megfelelően a
szükség esetén
etikai és morális
terveket
érzelmi,
gyakorlati
megváltoztatni a
normák,
készíteni, az
szociális,
megfigyelésekke
forrásokat,
egészségügyi
azonosított
gazdasági és
l.
amelyek
jogszabályok,
gondozási
spirituális
Képes
fenntartják az
tudatában annak,
szükségletek
szükségleteire.
kiválasztani és
életminőséget, a
hogy az
alapján.
Képes
alkalmazni a
jóllétet, és a
alapellátásban ő
Képes
gondozási
terápiás
társadalmi
csak segédkezik.) figyelembe venni terveket
beavatkozásokat befogadást (úgy
a kliens
készíteni az
az elmélet és a
mint pénzügyi
szükségleteit
azonosított
gyakorlati
források,
(beleértve a
gondozási
megfigyelések
ingóságok,
vallási vagy
szükségletek
alapján.
háztartási
kulturális
alapján.
Képes
kellékek, családi
különbségeket),
Képes
egészségerőforrások,
empatikus
gondozási
megőrző
kockázatkezelés,
módon kérdezve
alapfeladatokat
munkamódszere
gondozás
rá az egyéni
önállóan ellátni,
ket alkalmazni
agyvérzés
szükségletekre.
mint
(pl.
esetén, elesés
Képes előre nem tisztálkodás,
kineszteziológia)
esetén történt
látható és
személyi
sérülések)
megváltozott
higiéné,
Képes speciális
helyzeteket (pl.
mindennapi
beavatkozások
tünetek, baleseti
feladatok.
megtételére, az
veszélyek,
Képes a kliens
ápolási folyamat
családi
egészségét
alatt gyűjtött és
konfliktusok,
megőrző és
elektronikusan
krízishelyzetek,
függetlenségét
feldolgozott
a tápláltsági
elősegítő
bizonyítékok
állapot
gondozási
alapján (pl.
megváltozása,
eljárásokat
tudatában van a
fájdalom)
alkalmazni, pl.
szakmai
jelenteni a
az önállóságra
előírásoknak,
feletteseinek,
való bátorítás, a
ismeri az
tudja, hogy
személyes
ápolástani
milyen módon és jóléttel
tudományos
kinek jelentsen.
kapcsolatos
kutatásokat,
Irányítás alatt
tanácsadás.
tanácsadásra
képes gondozási Képes előre nem
képes speciális
alapfeladatokat
látható és
helyzetekben).
ellátni, mint
megváltozott
Képes a
tisztálkodás,
helyzetekben
megfelelő
személyi
megfelelően
gondozási
higiéné,
reagálni, pl.
felszerelés
mindennapi
utasításokat adni
alkalmazására,
feladatok.
a szükséges
pl. inkontinencia
Képes alapvető
lépésekről.
betétek, hallás
mobilitási
Képes a
és látás segítő
tevékenységeket klienssel együtt,
eszközök,
végezni a
céltudatosan
mobilitás segítő
klienssel (pl.
koordinálni és
eszközök.
segédeszközök - tervezni a
Képes felügyelni
járókeret,
megfelelő
a tisztálkodás,

Szakértői szint

Képes
kutatásokat
végezni a
gondozási és
ápolási
koncepciókkal,
gondozási
segédeszközökk
el, gondozási
feladatokkal
kapcsolatban.
Képes
megbecsülni a
végeredmény
minőségét (a
kutatás
hatásosságát),
és képes elérni,
hogy a kutatási
eredmények a
gyakorlatban is
hasznosuljanak.

2
Az ápolási
feladatok
tervezése és
végrehajtása

kerekesszék gondozási
használatának
tevékenységet.
elmagyarázása,
bemutatása)
Képes a kliens
személyiségjegy
eitől (pl. nem, faj,
etnikai
hovatartozás,
földrajzi helyzet,
szociogazdasági
állapot)
függetlenül a
gondozási
feladatokat
ellátni.
Képes a
gondozási
feladatokat a
leghatékonyabb
módon ellátni a
rendelkezésre
álló erőforrások
alapján, a
hulladékok
csökkentésével
(pl. gyors és
indokolt ellátás)
Képes
alkalmazni a
palliatív
gondozás
módszereit.
Képes végrehajtani a feletteseitől
Képes egyszerű
kapott ápolási utasításokat, pl.
alapápolási
vérnyomásmérés, vérvétel.
diagnózisokat felállítani
Képes segíteni a feletteseit a
(pl. bőrszín vagy bőrállag
monitoring, gyógyszerezés és a
megváltozása,
sebellátás feladataiban, az alap
beazonosítani a
higiénés előírások betartásával.
rendellenes egészségi
Képes ápolni, tisztán tartani és
állapotokat), és
fertőtleníteni az egészségügyi
felismerni a kóros
eszközöket.
tüneteket és állapotokat,
Képes vészhelyzetben segítséget
melyek a jövőben egyre
kérni, és szükség esetén képes
hangsúlyosabbak
kihívni a mentőket, tűzoltókat,
lesznek, úm.
rendőrséget.
gerontológiai és
Képes a hatályos jogszabályok és
pszichiátriai
előírások betartására, melyek a
rendellenességek, súlyos
munkahelyi biztonságra, az
állapotú, segítségre
egészségügyi eszközök
szoruló idősek
kezelésére, a fertőző hulladék
(multimorbid kliensek,
kezelésére, ill. az egészség
dementiában vagy
megóvására vonatkoznak, és
depresszióban
képes tájékoztatni a feletteseit
szenvedők, krónikus
diszkrepanciák esetén.
betegek).
Képes a monitoring,
gyógyszerezés és a
sebellátás feladatainak
ellátására, az alap
higiénés előírások
betartásával.
Képes elsősegély
nyújtására.
Képes segítséggel
ápolási feladatokat ellátni
az idős kliensek
esetében, akik speciális
állapotokban vannak
(gerontológiai és
pszichiátriai
rendellenességek,
dementiában vagy
depresszióban

személyi higiéné
gondozási
folyamatot.
Képes
felelősséget
vállalni a
szakmai és jogi
előírásokon
alapuló
gondozási
tevékenységért.

Képes felismerni az
idősek gyakori kóros
tüneteit (pl. keringési
problémák, fertőzések)
és képes megfelelő,
modern ápolási
intézkedéseket
alkalmazni.
Képes azonnal és
megfelelő módon
reagálni a
vészhelyzetekre, és
szükség esetén
megkezdeni az
életmentést és a
szükséges vészhelyzeti
intézkedéseket.
Képes igazodni a
hatályos
jogszabályokhoz és
melyek az éles/hegyes
egészségügyi eszközök
ártalmatlanítására, a
munkahelyen keletkező
fertőző hulladék
kezelésére, ill. az egyéni
egészségvédő
felszerelés használatára
vonatkoznak, és
bekapcsolódik a fenti
folyamat
újraértékelésébe.
Képes a terápiás
anyagok megfelelő
tárolását, kezelését és
nyilvántartását
biztosítani.
Képes e-egészségügyi
kezdeményezésekben
részt venni, mint pl. a
távdiagnosztika, és

Képes a betegségek
terjedését megelőző
intézkedések,
változtatások
megtételére (pl. a
fertőzések ellen védő
maszkok kiosztásának
koordinálása és
megszervezése,
egészségre nevelő és
egészségmegőrző
programok szervezése,
higiéniai előírások
kidolgozása,
vészhelyzetben történő
intézkedések)
Képes vészhelyzeti
tervek kidolgozására és
alkalmazására, és
felügyelni a
vészhelyzetekben a
koordinációt.
Képes kidolgozni és
alkalmazni a
legmegfelelőbb ápolási
beavatkozásokat, a
kliens igényeire
alapozva,
együttműködve más
egészségügyi
szakemberekkel, virtuális
és valós szakmai
teamekben.

szenvedők, krónikus
betegek, multimorbid
kliensek).
Képes az
újegészségügyi
berendezések és
diagnosztikai eljárások
alkalmazására, és
birtokában van a
szükséges műszaki és
klinikai ismereteknek.

képes munkamódszereit
ezen technikákhoz
igazítani.
Képes alternatívákat
ajánlani a
gyógyszerekre, mint pl.
természetes
gyógymódok.

3
Egészséges és
biztonságos
környezet
kialakítása és
fenntartása

Képes alapvető takarítási
feladatok ellátására és a
környezet rendben tartására.
Ismeri az egészséggel
összefüggő pszichológiai
aspektusokat, azok hatását, és
képes kreatív elemekkel (pl.
éneklés, olvasás) gazdagítani a
gondozási folyamatot.
Képes létrehozni és fenntartani
egészséges és biztonságos
környezetet.
Rendelkezik gépjármű vezetői
engedéllyel, és képes
meglátogatni klienseit
otthonukban és saját
környezetükben (pl. otthoni
segítségnyújtás keretei között).

Képes kiértékelni a
lakókörnyezet biztonsági
állapotát adott
kritériumok alapján, és
képes jelenteni a
potenciális veszélyeket a
munkatársainak és a
feletteseinek.
Igazodik a hatályos
munkavédelmi
jogszabályokhoz és
munkahelyi
előírásokhoz.
Képes megtervezni és
kivitelezni társasági
tevékenységeket a
klienssel, annak
otthonában és külső
helyszíneken is.

Képes
elkerülni/megelőzni
azokat a helyzeteket,
melyeknek negatív
hatása lehet a kliensek
és a munkatársak
biztonságára.
Képes részt venni a
lakókörnyezet
elrendezésében és
berendezésében, melyek
megfelelnek a kliensek
igényeinek, beleértve a
gondozási
segédeszközök
elhelyezését.
Képes a kliens
hozzátartozóival és az
érintettekkel egyeztetni a
kliens egészséges
környezete
kialakításának
körülményeit.

Képes úgy elrendezni a
kliens környezetét, hogy
az elősegítse a
mindennapi
tevékenységek független
végzését.
Képes a team tagjait
irányítani az egészséges
és biztonságos
környezet kialakítása és
fenntartása terén (pl.
egészségmegőrző
programok
népszerűsítése,
kockázatkezelés és
biztonsági eljárások
alkalmazása elesés
esetén, a fertőzések
megelőzését célzó
intézkedések).
Aktívan közreműködik a
munkahelyi előírások
kidolgozásában (pl.
biztonsági intézkedések).
Képes kiválasztani a
létező és potenciális
biztonsági kockázatok
felmérésére alkalmas
eszközöket, alkalmazni
őket, és tájékoztatni az
illetékes hatóságokat.

4
Kommunikáció
a gondozási
folyamatban
érintettekkel

Képes kiépíteni, fenntartani és
befejezni a verbális és nonverbális
(pl. érintés útján történő)
kapcsolatokat, empátiával,
személyes kommunikáció útján.
Képes kiválasztani és alkalmazni
a megfelelő kommunikációs
módszereket, melyek megfelelnek
az intézménytípusnak (bentlakás
vagy otthonápolás).
Képes kommunikálni a kliensekkel
és hozzátartozóikkal és megfelelő
módon információt nyújtani
számukra.

Képes egyszerű
egészségügyi
diagnózisokat
elmagyarázni a kliensnek
és a hozzátartozóinak.
Képes információt
nyújtani a gondozási
folyamatról a kliensek és
hozzátartozóik részére,
és tájékoztatni őket a
gondozási terv
részleteiről.
Képes felismerni a
krízishelyzeteket és
tájékoztatni a feletteseit,
valamint támogatást
kérni a kompetens
személyektől.
Képes hálózatban
együttműködni a
szakemberekkel és a
laikusokkal (pl. a kliens
gondozásában részt
vevő hozzátartozói).
Képes a kommunikáció
új formáit használni (pl.
e-nursing (elektronikus
ápolás), konzultáció
internet/Skype/E-Mail
segítségével,

Képes azonosítani a
kommunikációs
korlátokat és a
konfliktusokat,
megoldásokat találni és
mediációt alkalmazni.
Képes
krízishelyzetekben
szakemberként
beavatkozni.
Képes professzionális
kommunikációs
módszerek
alkalmazásával az
érintettekkel kapcsolatot
kiépíteni és lezárni.
Képes tanácsadásokat
megtervezni és
kivitelezni.
Képes informálni a
klienseket és
meggyőződni róla, hogy
az információt
megértették.
Képes vezetni és részt
venni a konzultációs
folyamatokban a
klienssel és
közösségével.

Képes hatékonyan
kommunikálni a
teamben, és képes a
csoportközi
együttműködés
folyamatainak
optimalizációját biztosító
módszerek fejlesztésére,
alkalmazására és
kiértékelésére.
Képes azon kliensek,
hozzátartozóik vagy
munkatársak jogainak
képviseletére és
védelmére, akik
segítségre szorulnak,
nyelvi akadályokkal
küzdenek vagy a
döntéshozatalban
korlátozottak.
Képes a kliensek és a
munkatársak pozícióját
bemutatni és támogatni a
szakmai teamekben, és
képes tárgyalásokat
folytatni.
Képes virtuális teameket
és/vagy más információs
platformokat vezetni, a
gondozási és ápolási

webkamerák használata
alap diagnosztikához,
“sürgősségi karperecek”
használata, emlékeztető
rendszerek, tablet gépek
stb.).
Képes kommunikálni egy
virtuális csoportban.

5
A gondozási
folyamat
dokumentálás
a, értékelése
és
minőségének
biztosítása

Képes a
feletteseit segíteni
gondozási tervek
kidolgozásában.
Megérti a
gondozási
folyamat minőségi
előírásainak és
kritériumainak
alapjait.
Képes alapvető
adminisztrációs
feladatok
elvégzésére a
legmodernebb
számítógépes
nyilvántartási
rendszerek
segítségével.
Képes irányítás
alatt megtervezni
és végrehajtani a
viziteket a
gondozó
otthonokban.

Képes
dokumentálni a
gondozási
folyamatot,
igazodva az
intézmény
eljárásrendjéhez
és a
legmodernebb
nyilvántartási
eszközökhöz, és
jelenteni a
változásokat a
feletteseinek.
Képes a kliens
egészségére
vonatkozó
adatok
gyűjtésére és
továbbítására a
háziorvos vagy
szakorvosok
részére (tablet
gépekkel,
hangfelvevő
készülékekkel).
Képes
egészségügyi
képzéseket,
betanítást tartani
a klienseknek és
hozzátartozóikna
k, jóváhagyott
tananyag alapján
(pl. hajápolás,
szájápolás,
fürdetés, orvosi
segédeszközök
használata,
sebkezelés,
inkontinencia
betétek cseréje,
bőrápolás,
sztóma és
gasztrosztóma
gondozása,
táplálkozás,
hidratáció,
helyváltoztatás
és elhelyezés).
Képes kiértékelni
és alkalmazni a
gondozási
terveket,
szupervízió
mellett.
Képes
alkalmazni a
gondozási
minőségi
előírásokat és
kritériumokat
munkája során.
Strukturált
módon képes

Képes kidolgozni
a gondozási
tervet az ápolási
diagnózis
alapján,
különböző
adatforrásokra
támaszkodva.
Képes a kitűzött
cél felé történő
haladást felmérni
és értékelni,
konzultálva a
kliensekkel,
hozzátartozóikka
l, és/vagy
szakemberekkel,
és a kiértékelés
eredménye
alapján képes
módosítani a
gondozási tervet.
Képes pontos és
releváns,
objektív és
szubjektív
adatokat gyűjteni
a kliensről,
rendszeres
egészségügyi és
ápolási
felmérések
alkalmával (pl.
objektív és
szubjektív
tünetek, fizikai,
szociális,
környezeti és
pszichológiai
faktorok, Norton
Skála, Frohwein
skála, MNA (Mini
Nutritional
Assessment Mini
Táplálkozási
Felmérés), leíró
személyes
profilok).
Pontosan képes
dokumentálni az
eredményeket,
beavatkozásokat
, a páciens
reakcióit,
összhangban a
szakmai
előírásokkal és a
szervezeti
szabályokkal (pl.
a hatályos
ápolási
dokumentációt
használva).

Képes a kritikus
gondolkozásra
és a klinikai
érvelésre a
gondozási terv
készítésekor.
Képes
rendszeresen
felülvizsgálni,
javítani és
adaptálni a
gondozási tervet.
Jól ismeri a
rendszeres
egészségügyi és
ápolási
felméréseket (pl.
szakmai
előírások,
gondozási
utasítások, olyan
eszközök,mint a
Braden skála,
Norton skála,
Frohwein skála,
MNA, BarthelIndex, vagy a
Mini mentális
állapot felmérés)
és képes ezeket
alkalmazni.
Képes
diagnosztikai
teszteket és
eljárásokat
megrendelni,
melyek a
szakellátás és a
jogszabályok
keretei között
megengedettek.
Képes bevonni a
klienseket a
gondozás
tervezésébe,
biztosítva, hogy
pontos, érthető
információt
kapnak eközben.

eljárásokról szóló
tapasztalat- és
információcsere céljából.

Képes a
gondozási
terveket
ellenőrizni,
értékelni, és más
munkatársakat a
gondozás
tervezési
folyamatban
ellenőrizni.
Képes
kifejleszteni és
fenntartani
minőségbiztosítá
si rendszereket
az
intézményekben
vagy a
gondozási
folyamatban.

Képes
megvizsgálni a
felmérési
eszközöket és
részt venni a
felmérési
eszközök
fejlesztésében
és
alkalmazásában.
Képes bevezetni
a gyakorlatba a
felmérési
eszközöket,
figyelembe véve
az ápolási
tudomány
módszereinek
kontextusát, és
szükség esetén
kiadni a
gondozási
beavatkozások
megváltoztatását
, mint feladatot.

jelenteni a
beavatkozások
eredményét.

6
Az idősgondozás
folyamatainak
irányítása

7
A megszerzett
készségek és tudás
bővítése, frissítése

8
Önreflexió és a
munka hatásának
kezelése (munkával
kapcsolatos
önértelmezés)

Képes a
munkatársait és a
gyakornokokat
utasítani és
koordinálni a
szakmaközi team
munkáját, pl.
prioritások
felállításával.

Képes szabályozni a folyamatokat,
és összegyűjteni az egyéni
erőforrásokat és szükségleteket
(pl. a kliensek fiziológiai,
biztonsági, társadalmi,
önmegvalósítási, önértékelési
vagy mobilitási tulajdonságait).
Képes az erőforrások
mobilizálására és koordinálására,
és vezető szerep betöltésére a
gondozási folyamat irányításában.
Képes alkalmazni az esetkezelés
módszerét a gondozási
folyamatban.

Képes irányítani és koordinálni (interkulturális)
teameket.
Képes vezetni egy gondozási részleget és dönteni
személyi (munkaügyi) kérdésekben.
Képes más egészségügyi szakemberekkel
információt cserélni, és közös megközelítést
kidolgozni velük.
Képes folyamatosan megbecsülni a kliensek és
klienscsoportok igényeit, valamint a rendelkezésre
álló pénzügyi, fizikai, és humán erőforrásokat, és a
szervezetfejlesztési igényeket.
Képes kutatási projekteket megszervezni és
vezetni.
Képes meghatározott orvosi beavatkozásokat és
diagnosztikai eljárásokat kijelölni a magas szintű
ápolási gyakorlatban, és szinten tartani az
intézmény/otthon átfogó higiéniai állapotát.

Az idősgondozó személyes attitűdje (7-9 kompetenciaterületek)
Képes felismerni a saját
Képes igazodni meglévő
Képes kommunikálni az
képzési szükségleteit.
készségeivel az új
új tapasztalati tudást a
Képes magát motiválni a
műszaki fejlesztésekhez.
munkatársai felé.
képzés terén.
Hajlandó specializálódni
Képes alkalmazni az új
Képes a képzési igényeit
a gondozás valamilyen
tapasztalati tudást a
közölni a felettesei
irányában (pl. demensek
gyakorlatban, a
számára.
ápolása,
mindennapi munka
Hajlandó rendszeresen
fájdalomcsillapítás stb.)
során.
kiválasztani és részt venni
Képes támogatni a
Képes kritikusan
szakmai képzésekben.
feletteseit kutatási
értelmezni és értékelni a
Képes alkalmazni a jogi
projektekben.
kutatási eredményeket.
előírásokra (pl. kliensek
Képes az információt
Képes az új tapasztalati
jogai, etikai és morális
szűrni és prioritásokat
tudást és információt
normák, egészségügyi
rendelni hozzá, és
fellelni az
jogszabályok, elsősegély
megérti, hogyan lehet a
ápolástudományi
és összefüggéseik)
kognitív hatást
adatbázisokban,
vonatkozó tudását.
maximalizálni, egy sor
szakfolyóiratokban.
Képes a munka során,
eszköz és technika
Képes a "vezetett
gyakorlat közben tanulni a
alkalmazásával.
gondozás" (“managed
munkatársaitól.
Képes kommunikálni
care”) koncepcióinak
Képes a számítástechnikai egynél több nyelven,
alkalmazására (újfajta
(ICT) készségeit magas
ezáltal jobb esélyei
együttműködés a
szinten tartani, a növekvő
lesznek az európai
költségviselőkkel és a
elvárásoknak megfelelően. munkaerőpiacon, és
szociális szolgáltatókkal),
képes az egyre növekvő
a felesleges
számú, eltérő kulturális
egészségügyi költségek
hátterű klienseket kezelni csökkentése érdekében.
("idős migránsok").
Képes a saját egészségére vigyázni,
hogy gondozóként dolgozhasson.
Képes felismerni és elismerni a saját
korlátait.
Képes a szupervízió folyamatában
részt venni, és alkalmazni annak
eredményeit.
Képes felismerni a pszichológiai
hatásokat, melyek az egészségre
hatnak.
Képes a gondozók számára

Képes a kliensek számára
testreszabott megküzdési
stratégiákat kidolgozni és
alkalmazni.
Képes a kiégést (burn-out)
megelőző módszerek
alkalmazására.
Képes odafigyelni a saját határaira,
és a kliensekkel való
professzionális távolságtartásra.
Képes az idős klienseket olyan

Képes új tapasztalati
tudást létrehozni az
ápolási tudomány
területén.

Képes az időseket olyan
eszközökkel ellátni, melyek
segítenek a krónikus és
terminális betegségek, magány,
és a halál kérdéseivel
megküzdeni (pl. kapcsolatok
építése, bekapcsolódás
tevékenységekbe és
rendezvényekbe).
Képes a speciális koncepciók és
modellek alkalmazására az

megelőző és egészségmegőrző
tevékenységeket folytatni.
Képes egészséges munkamagánélet egyensúlyt fenntartani.

9
Munka a különféle
szervezeti/intézményi
környezetekben

témák feldolgozásában segíteni,
mint a magány és a halál.
Képes alkalmazkodni a rugalmas
foglalkoztatási formákhoz (pl.
egyéni vállalkozó).

Képes az intézményi környezetnek megfelelő
szervezeti készségeket fejleszteni és alkalmazni
(pl. vállalkozói készségek az egyéni
vállalkozásban dolgozó gondozók esetén,
alkalmazkodás az adott intézmény előírásaihoz
és normáihoz).
Képes az új típusú idősgondozói intézményi
környezetekben dolgozni (pl. újfajta közös
háztartások).
Képes interkulturális teamben dolgozni.

idősgondozás terén (pl. krónikus
gondozási modell, páciensközpontú gondozás).

Képes a gondozási tudását különféle szervezeti és
intézményi alkalmazni (pl. otthonápolás, otthoni
segítségnyújtás közösségeknek, újfajta közös háztartások
stb.
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