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Matricea competenţelor
Principalul obiectiv al Matricei Competenţelor este să sporească transparenţa competenţelor şi
calificărilor şi să întreţină o întelegere mutuală între ţări şi conceptele acestora în ceea ce priveşte
calificările. În cadrul Matricei Competenţelor, rezultatele învăţării sunt prezentate într-un tabel.
Axa verticală a Matricei Competenţelor cuprinde domeniile de competenţă, bazate pe diferite
sarcini de lucru din respectivul domeniu profesional. Axa orizontală arată paşii de dezvoltare a
competenţelor sub formă de rezultate ale învăţării, care indică progresul dezvoltării
competenţelor de la nivelul de începător la cel de avansat. Rezultatele învăţării sunt descrise ca şi
competenţe profesionale care oferă informaţii despre ce sarcini de bază se poate ocupa o
persoană într-un cadru de lucru specific.
Atunci când se dezvoltă o Matrice a Competenţelor trebuie să fie luate în considerare anumite
aspecte. În primul rând, trebuie stabilit domeniul profesional în care se va constitui această
Matrice a Competenţelor şi de asemenea trebuie stabilit un profil profesional şi educaţional care
va fi inclus in această matrice. În al doilea rând, ar trebui implicaţi şi experţi în procesul de
dezvoltare a matricei. Ar trebui consultaţi atât experţi care sunt capabili să ofere suport în
aplicarea metodologiei VQTS cât şi practicanţi ai domeniilor ocupaţional ( din domeniul de
muncă dar și din domeniul educațional) din diferite țări, pentru a putea asigura că acele domenii
de competență transnaționale (procesele de lucru esențiale) și pașii de dezvoltare a competențelor
sunt eficiente (ibid.,16). În al treilea rând, domeniile de competență din respectivul domeniu
ocupațional trebuie să bine definite. Așa cum am mentional mai sus, baza acestor domenii de
competență o reprezintă sarcinile de lucru esențiale care sunt sarcini cuprinzătoare întreprinse de
o persoană în cadrul domeniului ocupațional. Aceste sarcini de lucru esențiale ar trebui mai
degrabă derivate în mod pragmatic dim mediul de lucru (munca practică/locul de muncă), decât
extrase din curricula tradițională bazată pe individ. Un număr variat de domenii de competență
sunt definite pe baza sarcinilor de lucru, în funcție de complexitatea acestora și de opotunitățile
de muncă oferite sau de gama de activități din cadrul domeniului ocupațional (ibid.,17). In al
patrulea,rând sunt descriși pașii de dezvoltare a competențelor. În funcție de complexitatea
domeniilor de competențe, ar trebui sa fie definiți între trei și șase pași de dezvoltare
Matricea Competențelor este un instrument flexibil, având in vedere că schimbări majore pot fi
introduse și recunoscute prin adăugarea sau eliminarea unor elemente, sau prin întreprinderea
unui proces de resrtucturare. Titlurile domeniilor de competență ar trebui alese în așa fel încât
pot promova o înțelegere mutuală și sunt clare pentru cei care lucrează în domeniile
ocupaționale.

Metodologia și scopul matricei internaționale a competențelor de succes în viitor
Versiunea finală a matricei internaționale a competențelor de succes în viitor este de asemenea
încorporată în sectorul social și de sănătate. Prezintă competențele necesare pentru ocuparea
locurilor de muncă disponibile în acest sector. Procesul de alcătuire a schiței matricei
internaționale a competențelor de succes în viitor a fost același ca și în cadrul matricei
competențelor NoBoMa, cu toate că au fost consultate surse diferite. În primul rând, au fost
examinate rezultatele interviurilor conduse impreună cu profesioniști, cu cei care studiază și cu
experți/angajați care lucrează in acest program în Austria, Bulgaria, România, Slovenia și
Ungaria (parte din WP2) și de asemenea cei intervievați au fost rugați să aprecieze viitoarele
cerințe și competențe in domeniul îngrijirii. În al doilea rând, a fost întreprinsă o analiză a
literaturii de specialitate, incluzând de exemplu:
Klein,B.; Gaugisch,P,.; Stopper,K. (2008) „Îngrijire 2015”: Noile cerințe de muncă și viitoarele
nevoi de formare.
-Davis, A; Fidler, D.; Gorbis, M. (2011) Viitoarele abilități de lucru 2020
-Sahamel, K-H. (2011). Schimbări de îngrijire- Noi competențe pentru îngrijitori.
Aceste surse au fost evaluate cu ajutorul analizelor venite din parte laboratorului de cerccetare 3s
împreună cu Vinzentinum (Austria) și Caritas Pecs (Ungaria). Au fost, de asemenea, obținute
informații de la interviurile cu participanți din Bulgaria, Slovenia și România. Inițial, tendințe
mult mai generale (ex. schimbări demografice, noi concepte de furnizare, precum și dezvoltarea
unor noi facilități pentru vârstnici sau noi tehnologii de îngrijire) au trebuit diferențiate de
abilitățile
și
competențele
cerute
care
vor
insoți
aceste
tendințe.
Diferențele din structura surselor (unele au oferit informații precise legate de viitoarele
competențe cerute pe când altele au tras concluzii mult mult mai generale în ceea ce privește
viitoarele tendințe în ingrijire) au necesitat o reformulare a informațiilor extrase din surse pșentru
o mai bună studiere a rezultatelor de care îngrijitorii vor avea nevoie în viitor. De exemple,
schimbările demografice vor avea un impact semnificativ la nivel global, dar mai puțin
semnificativ în domeniile de competență specifice sectorului de îngrijire (cu toate anumite
tendințe de eficientizare a procesului de muncă pot fi anticipate pentru a putea face față unei
creșteri posibile în cazul celor care au nevoie de îngrijire).
Aceste rezultate ale învățării au fost introduse în domenii de competență relevante și au fost
plasate în pașii de dezvoltare a competențelor corespunzători, cu ajutorul laboratorului de
cercetare 3s, Caritas Pecs și Vinzentium. Programul a fost prezentat participanților/ experților din
cadrul țărilor participante și discutat în cadrul atelierului de specialitate din Martie 2013.
Matricea a fost finalizată pe baza discursului și a feedback-ul din cadrul atelierului.

Domenii de competență in “Matricea internațională a competențelor de succes în viitor”
Participanții pot presupun ca în viitor îngrijitorii vor îndeplini aceleași sarcini de lucru și procese
de îngrijire afișate în matricea competențelor de îngrijire NoBoMa, împreună cu noi sarcini și
obligații. Prin urmare, competențele descrise în IFCMS trebuie înțelese ca părți aditionale ce vor
deveni importante în viitor.
Prin urmare, domeniile de competență NoBoMa sunt de asemenea incluse in viitoarea matrice de
succes a competențelor internaționale, și se asemenea este adăugat un nou domeniu care se
adresează celor a căror munca va fi mult mai importantă în viitor.
1. Panificarea și efectuarea îngrijirii zilnice
Acest domeniu de competență se referă la direcționare activităților de îngrijire zilnică. Aceste
activități includ, de exemplu asigurarea igienei personale la cei vârstnici, sprijin în activitățile de
zi cu zi (îmbrăcarea și dezbrăcarea, pieptănarea, ajutor la folosirea toaletei, etc), mobilizarea
pacientului sau îndrumarea lui în avea grijă de el insuși.
În cadrul programului, acest domeniu de competență oferă îngrijire în așa fel încât resuresele
sunt maximizate și sunt aplicate proceduri de îngrijire specializate (ex. îngrijire paliativă și
kinestetică).
2. Planificarea și efectuarea activităților de îngrijire
Acest domeniu de competență se referă la activitățile ce trebuiesc îndeplinite de către îngrijitori.
Sunt incluse aici abilitatea de a efectua proceduri medicale simple (măsurarea tensiunii arteriale,
îngrijirea rănilor minore, recoltarea probelor de sânge, etc), abilitatea de a recunoaște semne ale
lor mai comune boli ale bătrâneții și abilitatea de a citi și înțelege documente medicale (ex.
instrucțiunile de îngrijire date de medici).
În cadrul programului, acest domeniu de competență include abilitatea de a avea grijă de clienți
care suferă de diverse boli (ex. tulburări psihice sau boli geriatrice) și de asemenea abilitatea de a
dezvolta și implementa, împreuna cu personalul medical, metode îngrijire în funcție de nevoile
clientului.
În acest domeniu sunt incluse abilitatea de a interprinde activități pentru clienții care suferă de
diverse boli (ex. geriatrice sau tulburări psihice) și abilitatea de dezvolta și implementa măsuri
de îngrijire în conformitate cu nevoile clientului. Toate acestea sunt făcute impreună cu alte
echipe de profesioniști sau echipe virtuale.

3. Creare și menținerea unui mediu sănătos și sigur
Acest domeniu de competență cuprinde elemente diverse. În primul rănd, există aspectul fizic,
care constă în abilitatea îngrijitorului de a recunoaște și preveni posibilele pericole (ex. evitarea
căzăturilor) sau abilitatea de a decora sau curăța camera unui client vârstnic în așs fel încât să fie
creat un mediu sănătos și un ambiet plăcut. De asemenea sunt incluse și activitați psiho-sociale
(ex. cititul, cântatul, etc).
Aici, competențele IFCMS adiționale sunt strâns legate de îngrijirea la domiciliu care va deveni
mult mai importantă în viitor.
4. Comunicarea cu diferitele părți care sunt implicate în procesul de îngrijire
Acest domeniu de competență implică o comunicare și o cooperare/interacțiune fluidă. De
exemplu, abilitatea îngrijitorului de a comunica și interacționa cu persoanele în vârstă în general.
Îngrijitorul trebuie să fie liantul/mediatorul dintre doctor și client (ex. să poată explica un
diagnostic unui bătrân) și de a putea consulta familia și rudele cu privire la viitoarele acțiuni.
Folosirea noii tehnologii în procesul de îngrijire (ex. camera web, îngrijirea online sau brățările
electronice) reprezintă elemintul central în acest domeniu de competență auxiliar din cadrul
IFCMS.
5. Înregistratea, evaluarea și asigurarea calității în procesul de îngrijire
În acest domeniu sunt încorporate atribuții administrative și de organizare, legate în special de
crearea planurilor de îngrijire și înregistrarea lor și organizarea turelor când este vorba despre
îngrijirea la domiciliu.
Elementele adiționale din cadru acestui domeniu de competență reflectă importanța dezvoltării și
folosirii unor noi instrumente de înregistrare a procesului de îngrijire, care va crește în mod
considerbil în viitor.
6. Supravegherea proceselor de îngrijire a vârstnicilor
Abilitatea de a instrui colegi și ucenici, mobilizarea și coordonarea resurselor precum și inițiativa
în a conduce procesele de îngrijire, fac parte din acest domeniu de competență.
Datorită progreselor ce vor avea loc în viitor, managerii din sectorul de îngrijire vor trebui să fie
competenți în a desemna proceduri de intervenție/diagnosticare în cadrul procesului de îngrijire,
și de asemenea vor trebui să fie competenți în managementul condițiilor de igienă.

7. Extinderea și actualizarea regulată a cunoștiințelor și abilităților
Acest domeniu de competență include pregătirea continuă și suplimentară a îngrijitorilor, pentru
ca acestia să poată să-și identifice nevoile și să le comunice mai departe și să ia parte la în
pregătirile teoretice și practice în așa fel încât el/ea să-și poată actualiza în permanență
cunostiințele.
În viitor, acești îngrijitori vor trebui să-și extindă și mai mult cunoștiințele, de exemplu în ceea ce
privește cunoașterea unei limbi străine, pentru a putea accesa mai bine piața de muncă din
Europa, și pentru a putea lucra cu clienți cu diferite fonduri culturale. Aceste abilități vor deveni
mult mai relevante pentru acest domeniu.
8. Reflectarea și manevrarea impactului serviciului (auto-cunoașterea în relația cu
serviciul)
Acest domeniu se referă la sănătatea îngrijitorului (atât fizică cât și psihică). Include aspecte de
genul: cum să manevreze aproprierea și îndepărtarea față de cei păe care îi îngrijește și cum să
facă față morții și durerii; cum să facă prevină stresul și extenuarea, cum să dezvolte și să să facă
față strtegiilor , să participe la activități de supraveghere și cum să își cunoască limitele și tot
odată să le poată accepta.
Deocamdată, acest aspect nu este standatizat în proiectele din țările participante, cu toate că este
apreciat și în viitor va deveni foarte important.
9. Tratarea cu diferite contexte de organizare
Acest domeniu încă nu face parte din procesele de muncă ale îngrijitorilor, dar în viitor va deveni
o parte crucială și prin urmare va fi cuprins în IFCMS.
Acest domeniu de competență are ca țel dezvoltarea și aplicarea abilităților de organizare
specifice mediilor instituționale (ex. abilități de antreprenoriat pentru îngrijitorii independenți).

Pașii în dezvoltarea competențelor incluse în matricea internațională a competențelor de
succes în viitor
Începand cu matricea competențelor de îngrijire NoBoMa, au fost identificate pentru IFCMS
între 3 și 5 pași de dezvoltare a competențelo, ilustrând progresul de la cel mai jos nivel pănâ la
nivelul cel mai înalt.
Încă o dată, primul nivel de dezvoltare a competențelor din cadrul matricei competențelor
NoBoMa se referă la persoanele aflate în pregătire care au avut o oarecare experiență practică în

ceea ce privește îngrijitul vârstnicilor (ex. au avut grijă de rude sau care deja au lucrat ca și
îngrijitori sau care au făcut un stagiu de pregătire), dar care nu au primit o educație formală in
ingrijirea vârstnicilor.
Atunci când vorbim de matricea competențelor, descrierea nivelelor mai înalte de dezvoltare a
competențelor trebuie întotdeauna privite ca parte a nivelelor anterioare. Așadar, trebuie înțeles
că nivele mai înalte cuprind totodată și nivelele mai joase (ibid.,p49).
Doar în cazul în care o sarcină de muncă specifică detaliată într-un nivel mai jos are caracteristici
diferite intr-un nivel mai ridicat, atunci această sarcină este repetată.

Forma finala a matricei internaționale a competențelor de succes în viitor
Prima schiță a viitoarei matrice de succes a competențelor internationale a fost dezvoltată de
catre Viktor Fleischer și Tanja Bacher (laboratorul de cercetare 3s), Pal Csonka (Caritas Pecs,
Ungaria) și Markus Greger (Vinzentium, Austria) împreună cu partenerii de proiect. Au fost
luate în considerare rezultatele interviurilor de specialitate conduse în WP2 și au asigurat o mai
bună cunoaștere a viitoarele cerințe și a sarcinilor de lucru pentru îngrijitori din țări precum
Austria, Ungaria, Slovenia, România și Bulgaria.
Supunându-se Raportului provizoriu, prima schiță a IFCMS a fost și mai mult dezvoltată in
Ianuarie 2013 de către partenerii proiectului. În comparație cu prima versiune, a doua versiune a
fost și mai mult extinsă și au fost incluse și mai multe cerințe de competență extrase din
literatură. Versiunea extinsă a matricei inteernationale a competențelor de succes în viitor a fost
discutată la atelierul specializat WP4 care a avut loc în Martie 2013 la Viena.Viitoarele cerințe
de competență care nu au fost incluse în această matrice ca și plasarea competențe de viitor pe
diferite nivele de dezvoltare, au fost principalele subiecte principale de discuție.
În general vorbind, experții au întâmpinat dificultăți în a anticipa care competențe vor deveni
mai relevante în îngrijirea vârstnicilor pe viitor. Au ajuns la o concluzie unanimă că pe viitor
inovațiile tehnologice, sub-diviziunea sarcinilor dintre diferitele forme de îngrijire medicală (ex.
îngrijitori, asistente, profesioniști medicali, psihoterapeuți, etc) și ăngrijirea mai multor clienți
datorită deplasării demografice vor deveni mult mai relevante în domeniul profesional de
îngrijire. De asemenea, s-a discutat de faptul că viitoarele dezvoltări vor depinde și de poziția
adoptată de tara respectivă și de sistemul de educație și pregatire din țara respectivă. De aceea
sunt așteptate diferențe considerabile în cadrul viitoarelor dezvoltari din țările investigate.
Așa cum a fost explicat mai sus, IFCMS afișează aceleași domenii de competență ca și Matricea
Competențelor de ingrijire NoBoMa, dar adaugă un nou domeniu pentru a putea cuprinde un
număr de competențe viitoare identificate în acest sector (care încă nu fac parte din profilul

profesional al îngrijitorului). Îl găsiți în următorul tabel al matricei internaționale a
competențelor de succes în viitor.
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să măsuri de
aplice metode ingrijire.
de
ingrijire
paliative).
2.
El/ea este capabil/ă El/ea este capabil/ă
Planificar să pună in practică să emită diagnostice
de simple
(ex.
ea
și instrucțiunile
efectuare îngrijire date de schimbări la nivelul
superiori
(ex. pielii in ceea ce
a
culoarea
acțiunilor măsurarea tensiunii, privește
luarea probelor de sau condiția să
de
sănge,etc)
identifice nereguli
îngrijire
El/ea este capabil/ă ale
stării
de
să-și ajute superiori sănătate)
și
să

dizabilitațile,
să știe să
folosească
aparatele de
mobilitate.)
El/ea
este
capabil/ă să
supervizeze
procedurile de
îngrijire
corporală.
El/ea
este
capabil/ă să-și
asume
raspunderea
pentru
implementare
a procedurilor
de
ingrijire
bazate
pe
cererile
profesionale și
legale.

El/ea
este
capabil/ă
să
recunoască
semnele
bolilor
comune
vârstnicilor
(ex.
probleme cardiace,
boli
infectioase,
etc.) și să acorde
ajutor proprice

El/ea
este
capabil/ă
să
creeze
schimbări
structurale
in
așa fel încât să
prevină
răapândirea boli
(ex.
coordonarea și

în monitorizarea și
aprovizionarea
cu
medicamente pentru
tratarea
rănilor,
respectând regulile
de igienă.
El/ea este capabil/ă
să aiba grijă de
echipamentul
medical, să-l curețe
și să-l dezinfecteze.
El/ea este capabil/ă
să caute ajutor în caz
de urgență și este
capabil/ă să sune la
ambulanță,
la
pompieri sau la
poliție în caz de
urgență.
El/ea este capabil/ă
să ia in considerare
legislația in vigoare
și standartele locale,
indiferent de locul de
muncă,
de
instrumentele
medicale
și
de
pierderile survenite,
și de masurile de
siguranță și sănătate
și este capabil/ă sa
informeze superiorii
dacă
există
discrepanțe.

recunoască semne
ale bolilor ce vor
deveni mult mai
predominante în
viitor, în special
cele geriatrice și
tulburările psihice,
vârstnici care vor
avea mare nevoie
de ingrijire (clienti
care suferă de
comorbitate, cei cu
demență
și
depresie și cei cu
boli cronice).
El/ea este capabil/ă
să monitorizeze, să
aprovizioneze
cu
medicamente și să
ingrijească răni in
conformitate
cu
regulile de igienă.
El/ea este capabil/ă
sa acorde primul
ajutor. El/ea, este
capabil/ă să ofere,
sub
îndrumare,
primul ajutor și
ingrijire bătrânilor
care suferă de
diverse boli (ex.
boli
geriatrice,
tulburări psihice,
demență
sau
depresie,
boli
cronice
sau
comorbitate.
El/ea este capabil/ă
sa folosească noi
aparate medicale
și
tehnici
de
diagnosticare și să
aibă
cunostiinte
atât medicale cât si
tehnice.

fiecărei boli.
El/ea
este
capabil/ă
să
răspundă imediat
și corespunzător
urgentelor, și să
inceapă acordarea
primului ajutor și
să
aplice
alte
măsuri de urgentă,
dacă este cazul.
El/ea
este
capabil/ă
să
respecte legile în
vigoare
și
standartele locale
in ceea ce priveste
dispunerea
instrumentelor
medicale ascuțite,
precum
și
obiectele
contaminate
la
locul de muncă, si
echipamentul de
protecție propriu.
De asemenea este
implicat activ țn
procesul de reevaluare.
El/ea
este
capabil/ă
să
asigure
o
depozitare
adecvată
a
substanțelor
terapeutice,
precum și folosirea
și inregistratea lor.
El/ea
are
inițiativă de a
lucra
într-un
sistem medical pe
internet
care
permite servicii

organizarea
distribuției de
măști,
promovează
sănătatea
și
programele de
ingrijire,
dezvoltă
programe
de
igienă optimă și
acțiuni in caz de
urgențe).
El/ea
este
capabil/ă
să
dezvolte și să
implementeze
planuri
de
urgențe și sp
supravegheze
coordonarea în
caz de urgență.
El/ea
este
capabil/ă
să
dezvolte și să
implementeze,
impreuna cu
alți
profesioniști
sau
echipe
multifuncțional
e sau virtuale,
metodele
de
ingrijire care
se potrivesc cel
mai
bine
clientului.

3.
Crearea
și
menținer
ea unui
mediu
sigur și
sănătos

El/ea poate să aiba
grijă de activitațile
casnice de bază și are
grija de mediu.
El/ea este cunoaște
aspectele psihologice
ale
sănătății
și
impactul acestora și
poate să creeze și să
susțină elemente de
creativitate (ex. a
cânta, a citi.)
El/ea este capabil/ă
să creeze și să
mențină un mediu
care
promovează
sănătatea.
El/ea deține carnet
de conducere și
poate vizita clienții
la domiciliu și în
mediul lor social
(ex. poate furniza
servicii in cadrul
ingrijirii
la
domiciliu).

El/ea poate evalua
condițiile
de
siguranță
ale
mediului în care se
trăiește
prin
urmărirea
unor
criterii relevante și
este capabil/ă să
raporteze colegilor
sau
superiorilor
posibilele pericole.
El/ea este capabil/ă
să
conformeze
legilor și regulilor
locale
privind
siguranța la locul de
muncă.
El/ea este capabil/ă
să planifice și să
ducă la bun sfârșit
multiple activitați
sociale impreună cu
clientul, indiferent
dacă au loc acasă
sau afară.

de diagnosticare
la distanță, și este
capabil/ă să iși
adapteze
metodele de lucru
la
aceste
tehnologii.
El/ea
este
capabil/ă
să
recomande
alternative
la
medicație, cum ar
fi
remediile
naturiste.
El/ea
este
capabil/ă să evite
situații care ar
putea avea un
impact
negativ
asupra siguranței
clentului sau a
unui coleg.
El/ea poate să
participe
la
activitați
de
aranjare
și
aprovizionare
a
domeniilor
rezindențiale care
corespund
criteriilor
clientului, inclusiv
aprovizionarea de
utilitați
de
îngrijire.
El/ea
este
capabil/ă
să
consulte rudele
/tutorele
clientului pentru
a
stabili
cu
acestea un mediu
de sănătate cât
mai
prielnic
clientului.

El/ea
este
capabil/ă
să
aranjeze mediul
clientului în așa
fel încat să
acesta să poată
să-și desfășoare
activitațile
zilnice.el/ea este
capabil/ă
să
îndrume
membrii echipei
să creeze și să
mențină
un
mediu sănătos și
sigur
(ex.
promovarează
programele cu
privire la un
mediu sănătos,
aplică
managementul
riscului
și
procedurile de
siguranță în caz
de cădere, ia
masuri
în
prevenirea
infecțiilor, etc).
El/ea
este
implicat/ă activ

4.
Comunic
area cu
diferitele
parți care
sunt
implicate
in
procesul
de
îngrijire

El/ea este capabil/ă
să creeze, să mențină
și să stabileasca
relații verbale și nonverbale
prin
comunicarea interpersonală.
El/ea este capabil/ă
să aleaga și să aplice
cele mai apropriate
metode
de
comunicare specifice
mediului instituțional
(ex. îngrijirea la
domicilui sau la
sanatoriu)
El/ea este capabil/ă
să comunice cu
clientul și cu rudele
și poate să ofere
informașii în cel mai
adecvat mod.

El/ea este capabil/ă
să explice clientului
și familiei simple
diagnostice.
El/ea poate să ofere
informații adecvate
clientului și familiei
cu
privire
la
procesul de îngrijire
și
la
aspectele
planului
de
îmgrijire.
El/ea este capabil/ă
sa
recunoască
crizele
și
să
informeze superiorii
și să caute ajutor la
persoanele
competente.
El/ea este capabil/ă
să
interactioneze
atât cu profesioniști
cât si cu persoanele
normale (ex. rudele
clientului care
susțin procesul de
îngrijire).

El/ea poate să
identifice
conflictele
și
barierele
de
comunicare,
să
aplice soluții și să
ofere consultanță.
El/ea
este
capabil/ă să trateze
crizele
cu
profesionalism.
El/ea
este
capabil/ă
sa
inițieze
și
să
incheie
comunicarea
cu
diferite
parți
implicate in proces
intr-un
mod
profesional.
El/ea
este
capabil/ă
să
planifice și să
ghideze sesiuni de
consiliere.
El/ea poate să
ofere
clienților

dezvoltarea
regulamentelor
la locul de
muncă
(ex.
măsuri
de
siguranță)
El/ea
eate
capabil/ă
să
aleaga cele mai
bune
instrumente în
evaluarea
potențialelor
riscuri, să le
aplice și să
informeze
autoritațile
relevante.
El/ea
poate
comunica întrun mod efectiv
într-o echipa și
poate dezvolta,
implementa și
evalua
mecanisme
pentru
optimizarea
proceselor
de
colaborare între
echipe.
El/ea
este
capabil/ă
să
pledeze pentru
clienți, familii
sau
colegi
ingrijitori care
solicita
susținere, nu au
conostiințe de
limbi străine sau
au
capacitați
decizionale
limitate.
El/ea
este

El/ea este capabil/ă
să folosească noile
mijloace
de
comunicare (ex. să
se consulte pe
internet/email/skype,
camera
web
pentru diagnostice
inițiale,
brațări
electronice,
tablete, etc).
El/ea este capabil/ă
să comunice cu
echipele virtuale.

5.
Înregistr
area,
evaluarea
și
asigurare
a calitații
în
procesul
de
îngrijire

El/ea este
capabil/ă
să
asiste
superiorii
în crearea
planurilor
de îngrijire.
El/ea
posedă o
bază
în
ceea
ce
privește
standartele
de calitate
și criteriile
pentru
stabilirea
standartelo
r de calitate
ale
procesului

El/ea este
capabil/ă să
înregistreze
procesele de
îngrijire (și
știe
să
folosească
echipament
ul
de
înregistrare
de ultimă
generație
specific
fiecărei
institiții) și
raportează
schimbările
apărute
superiorilor
lui/ei.
El/ea poate

El/ea poate
să creeze
un plan de
îngrijire pe
baza unui
diagnostic
folosind
date de la
diferite
surse.
El/ea poate
să evalueze
progresul
în vederea
îndeplinirii
obiectivulu
i
în
consultațiil
e
cu
clienții,
familia

informații și să se
asigure
că
informațiile au fost
ințelese.
El/ea
este
capabil/ă
să
conducă și să
participe
la
procese
de
consiliere pentru
client și mediul
social al acestuia.

El/ea are o
gândire
critică
și
abilitați
medicale de
convingere
când
vine
vorba
de
dezvoltarea
unui plan de
îmgrijire.
El/ea poate
să
revizuiască
și
să
adapteze
planul
de
îngrijire.
El/ea
are
cunoștiințe
specializate

capabil/ă
să
prezinte și să
susțină poziția
clientului și a
colegilor
în
echipele interprofesionale și
poate negocia.
El/ea
este
capabil/ă
să
conduca echipe
virtuale și să
folosească
platforme de
informare
pentru
schimbul
de
experiență și
imformații cu
privire
la
procedurile de
îngrijire.

El/ea
este
capabil/ă să
verifice
planurile de
îngrijire, să
le evalueze și
să
supraveghez
e peronalul.
El/ea
este
capabil/ă să
dezvolte și să
mențină un
sistem
de
management
al calitații în
instituții sau
în
cadrul
procesului de
îmgrijire.

El/ea este
capabil/ă
să verifice
intrumente
le
de
evaluare și
să
participe
la
dezvoltare
a
și
aplicarea
acestora.
El/ea este
capabil/ă
să
introducă
instrument
ele
de
evaluare
în practică

de îngrijire.
El/ea poate
să se ocupe
de
activitațiile
administrat
ive de bază
folosind
sistemele
de
documenta
re
de
ultimă
generație.
El/ea poate
să
efectueze
ture
de
lucru (în
azile)
în
urma unei
planificări.

să
adune
date despre
sănătate și
să le trimită
spre
evaluare
celorlalți
îngrijitori și
specialiști
(folosind
tableta sau
echipament
ul
de
înregistrate).
El/ea este
capabil/ă să
conducă
programe de
îngrijire
medicală
pentru
clienți
și
familiile lor,
folosind o
programa
aprobată
(ex.
îngrijirea
parului,
îngrijirea
orală,
spălatul,
folosirea
echipamente
lor de primajutor,
îngrijirea
rănilor,
schimbarea
pansamentel
or, protecția
pielii,
nutriție,
hidratare,
îngrijirea

și/sau cu
profesioniș
tii
și
săfoloseasc
a datele de
evaluare
pentru
o
modificare
optimă a
planurilor
de
ingrijire.
El/ea poate
să adune
date
subiective
și obiective
care sunt
relevante și
precise cu
privire la
client (ex.
simptome
obiective și
subiective,
factori
psihologici
,
scara
Norton,
scara
Frohwein,
MNA,
profile
descriptive
personale).
El/ea poate
să
se
documente
ze,
să
intervină și
să
le
răspundă
cu
acuratețe
pacienților,

de sănătate
și
în
evaluarea
sănătății (ex.
îndrumare
profesională,
protocoale
de îngrijire,
aplicații ca
scara
Braden,
scara
Norton,
scara
Frohwein,
MNA,
indexul
Barthel
și
programul
de
examinare a
stării
mentale
MINI)
și
poate să le
aplice.
El/ea
este
capșabil/ă să
ceară teste
de
diagnosticar
e
și
proceduri
permise în
domeniul
specializat și
legislativ.
El/ea
este
capabil/ă să
implice
clienții
in
crearea
planului de
îngrijire,
asigurându-

luând în
considerar
e
metodele
de
îngrijire
și,
dacă
este
necesar,
poate
delega
schimbari
în
intervenții
le
de
îngrijire.

tuburilor de respectând se că acestia
hranire).
standartele primesc
El/ea este profesional informații
capabil/ă să e
și precise ce
evalueze și politicile
pot
fi
să adapteze organizator înțelese.
planuri de ii
(ex.
îngrijire
folosește
aflate sub documente
supravegher le
de
e.
îngrijire în
El/ea este vigoare)
capabil/ă să
aplice
în
munca pe
care
o
prestează
standartele
de calitate și
criteriile
dupa care
aplică aceste
standarte.
El/ea este
capabil/ă să
raporteze
rezultatele
unei
intervenții
într-un mod
structurat.
El/ea este capabil/ă El/ea este capabil/ă să reglementeze
6.
instruiască procesele și să țină cont de resursele
Supraveg să
colegii și ucenicii și și nevoile fiecăruia (ex. evaluarea
herea
coordoneze psihologică a clientului, siguranța
proceselo să
r
de munca în echpă, de socială, stima de sine, mobilitatea
exemplu
prin sau auto-actualizarea).
îngrijire
stabilirea
El/ea este capabil/ă să mobilizeze și
a
să coordoneze resursele și să preia
vârstnicil prioritaților.
inițiativa în conducerea procesului de
or
îngrijire.
El/ea este capabil/ă să aplice
abordarea”managementului de caz”
în procesul de îngrijire.

El/ea este capabil/ă
să
coordoneze
echipe
interculturale.
El/ea este capabil/ă să
conducă o divizie de
îngrijire și să ia
decizii legate de
personal.
El/ea este capabil/ă să
facă
schimb
de
informații cu alte
domenii de sănătate
și să planifice o

abordare
comuna,
dacă este necesar.
El/ea este capabil/ă să
estimeze
nevoile
clienților
și
grupurilor de clienți,
posibilitațile
financiare
și
materiale, resursele
de
personal
și
cerințele
pentru
dezvoltarea
organizatorie.
El/ea este capabil/ă să
înființeze
și
să
conducă proiecte de
cercetare.
El/ea este capabil/ă
să
dsesemneze
proceduri medicale
de
intervenție/diagnosti
care
în
cadrul
procesului
de
îngrijire avansat și
poate
să
supravegheze
condițiile de igienă a
casei/instituției.
Atitudinea personală a unui îngrijitor (domeniile de competență 7-9)
El/ea este capabil/ă El/ea
este El/ea
este
7.
cunoască capabil/ă
să-și capabil/ă să le
Extindere să-și
aducă colegilor noi
a
și propriile nevoi de adapteze
abilitațile la noile informații
actualizar pregătire.
El/ea este capabil/ă să dezvoltări
pragmatice.
ea
El/ea
este
regulată a se auto-motiveze în tehnologice.
ce
priveste El/ea este de capabil/ă să pună
cunoștiinț ceea
acord
să
se in practică, în
elor
și pregătirea.
abilitaților El/ea este capabil/ă specializeze intr- munca pe care o
să-și
comunice un domeniu de face, aceste noi
nevoile de pregătire îngrijire (ex. să informații.
superiorilor săi.
aiba grijă de El/ea
este
El/ea este de acord să oameni
care capabil/ă
să
aleagă
și
să suferă de demență interpreteze și să

El/ea
este
capabil/ă
să
aducă
noi
imformații
pragmatice
în
acest domeniu al
îngrijirii.

frecventeze cursuri de
evaluare a educației,
în mod frecvent.
El/ea este capabil/ă să
pună
în
aplicare
cunostiințele despre
legile în vigoare (ex.
să cunoască drepturile
pe care le are clientul,
standartele etice și
morale,
legile
sănătății, regulile în
acordarea de primajutor și contextul în
care
acestea
se
folosesc).
El/ea este capabil/ă să
învețe de la colegii
ei/lui.
El/ea este capabil/ă
să-și îmbunătățească
abilitățile
ITC
pentru a putea face
față cererilor.

sau sunt suferinzi, evalueze
noile
etc).
descoperiri.
El/ea
este El/ea
este
capabil/ă
sa-și capabil/ă
să
susțină superiorii investigheze
în proiectele de aceste
noi
cercetare.
cunostiințe
și
El/ea
este informații atât în
capabil/ă
să datele de bază cât
filtreze și să știe și în jurnale.
să
prioritizeze El/ea
este
informațiile, să capabil/ă
să
stie
cum
să aplice
maximizeze
“managementul
functinarea
de îngrijire” (noi
cognitivă folosind forme
de
o varietate de cooperare
cu
instrumente
și furnizorii
la
tehnici.
prețuri
joase)
El/ea cunoaște pentru a evita
mai mult de o costurile inutile.
limbă
străină
pentru a avea
mai
multe
oportunități pe
piața de muncă
din Europa și
este capabil/ă să
facă
față
creșterii
numărului
de
clienți
cu
fonduri
culturale diferite
(așa
numiții
migranți
îmbatrâniți).
El/ea este capabil/ă să aiba grijă El/ea este capabil/ă să El/ea poate să le
8.
batrânilor
Reflectare de sănătatea sa pentru a-și putea dezvolte și să aplice asigure
strategii
individuale instrumentele
a
și indeplini munca de îngrijitor.
necesare pentru a face
manevrar El/ea își cunoaște propriile pentru clienți.
limite și și le poate asuma.
El/ea este capabil/ă să față bolilor cronice și
ea
metode
de cele aflate în stadii
impactulu El/ea are acces la metode de aplice
terminnale, pentru a
i jobului supraveghere și poate aplica prevenție.
El/ea
iși
cunoaște face față singurătății și
(cunoașter rezultatele supravegherii.

este
capabil/ă
să
ea de sine El/ea
în raport recunoască impactul psihologic
asupra sănătății lui/ei.
cu jobul)
El/ea este capabil/ă ducă la bun
sfârșit activități de prevenire și
sănătate pentru îngrijitori.
El/ea este capabil/ă să mențină
o balanță între muncă și viața
personală.

9.
Raportate
a
la
diferitele
contexte
organizați
onale

propriile
limite
și
păstrează o relație
profesională față de
client.
El/ea ajută clientul să
facă față discuțiilor
legate de singurătate și
moarte.
El/ea este capabil/ă să
se adapteze formelor
flexibile de angajare
(ex.auto- angajare).

El/ea este capabil/ă să dezvolte și să aplice
abilități organizatorii în conformitate cu
mediu
instituțional
(ex.
abilități
de
antreprenoriat
pentru
îngrijitorii
independenți; adaptarea la standartele și
normele fiecărei instituții, etc).
El/ea este capabil/ă să lucreze in medii noi
create (ex. noi forme de alipire domestică)
El/ea este capabil/ă să lucreze intr-o echipă
multiculturală.

morții (ex. implicarea
în
activități
și
evenimente, stabilirea
de legături, etc).
El/ea este capabil/ă să
aplice concepte și
modele speciale in
îngrijirea
bătrânilor
(ex.
modele
de
îngrijire
în
cazul
bolilor
cronice,
îngrijirea
orientată
către pacient).
El/ea este capabil/ă să aplice
cunoștiințele dobândite în
diferite contexte insituționale
și organizatorii (ex. îngrijirea
la domiciului, noi forme de
existență, comunități, etc).
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