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1. Kaj je kompetenčna matrika
Bistvo kompetenčne matrike je v povečanju preglednosti poklicnih kvalifikacij in
usposobljenosti ter omogočanje primerjave kvalifikacij med posameznimi državami. Rezultati
kompetenčne matrike v povezavi s poklicnim področjem so predstavljeni v tabeli. Navpična os
tabele kompetenčne matrike predstavlja kompetenčna področja, ki temeljijo na raznolikih
delovnih nalogah izvirajočih iz ustreznih strokovnih področjih. Vodoravna os pa prikazuje
posamezne korake v razvoju določenih kompetenc, ki temeljijo na določenih izobraževalnih
programih. (Luomi-Messerer 2009:10 f).
Pri razvoju kompetenčne matrike je potrebno upoštevati več vidikov. Prvič je potrebno določiti
poklicno področje na katerem se bo razvijala kompetenčna matrika ter izbrati katere poklice ter
izobraževalne profile bo vključevala. Drugič, pri razvoju kompetenčne matrike je pomembno
sodelovanje strokovnjakov iz dotičnih področij. Pri tem se je potrebno sodelovanje
strokovnjakov na področju poklicnega izobraževanja kot tudi strokovnjakov iz področij, ki jih
zajema kompetenčna matrika (str. 16). Kot tretje je potrebno definirati kompetenčna področja
obravnavanih poklicev. Delovne naloge na posameznih poklicnih področjih naj bodo izpeljane iz
dejanskih potreb na trgu (prakse / delovnega mesta) in ne zgolj iz učnih načrtov. Tako so
določena kompetenčna področja definirana na podlagi delovnih nalog, ki pa so odvisne od
kompleksnosti ter obsega dela na dotičnem poklicnem področju. Dalje, razvoj kompetenc je
opisan po korakih. Gre za ilustracijo procesa prehoda iz začetne stopnje neke kompetence do
najvišje. Vsaka kompetenca naj bi imela med dvema in šestimi razvojnimi koraki, odvisno od
kompleksnosti kompetence.
Kompetenčna matrika je prožen instrument, saj se z dodajanjem ali odvzemanjem elementov
lahko ustrezno prilagaja poklicnemu področju.
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Nadaljne informacije na: http://www.vocationalqualification.net/vqts/.
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2. Metodologija in obseg mednarodne kompetenčne matrike (IFCMS)
Končna različica mednarodne kompetenčne matrike na področju nege starejših je vpeta tudi na
področji socialnega ter zdravstvenega varstva. Matrika sama tako predstavlja potrebna znanja ter
kompetence na področju nege starejših tudi v prihodnosti. Proces razvoja obeh matrik, tako
IFCMS kot tudi NoBoMa matrike kompetenc, je potekal na zelo podoben način. Prvi korak pri
nastanku NoBoMa kompetenčne matrike je bila izvedba intervijujev z ljudmi, ki delajo na
področju nege starejših ter analiza le teh. Poleg tega je bil izvedena tudi študija literature na tem
področju, kot na primer:
-

Klein, B.; Gaugisch, P.; Stopper, K. (2008): »Pflege 2015«, Neue Arbeitsanforderungen
und zukunftige Qualifizierungsbedarfe,
Davis, A.; Fidler, D.; Gorbis, M. (2011): Future Work Skills 2020,
Sahamel, K-H. (2011): Wandel der Pflege – Neue Kompetenzen fur Pflegekrafte-

Literatura je bila preučena s strani 3s Research laboratory ob pomoči Vinzentinum (Avstrija) ter
Caritas Pecs (Madžarska). Razlike med podanimi informacijami (ponekod so bile podane točno
katere kompetence bodo potrebne v prihodnosti, med tem ko so bili ponekod podani zgolj neki
splošni zaključki ter ugotovitve glede razvoja trendov na področju nege starejših) so bile razlog
za preoblikovanje uporabe teh virov z namenom uporabe pri razvoju izobraževalnih programov
na tem področju. Kot primer lahko navedemo dejstvo, da bodo demografske spremembe imele
značilen vpliv na celoten sektor na področju nege in ne zgolj na področje nege starejših. Matrica
IFCMS je bila predstavljena na delavnici v marcu 2013. Po končanem posvetu je bila matrika
finalizirana na podlagi opravljenih posvetovanj in podanih opomb.

2.1.

Kompetenčna področja mednarodne kompetenčne matrike (IFCMS)

Stroka predvideva, da bodo tudi v prihodnosti delavci na področju nege starejših opravljali
enake naloge ter opravila kot sedaj, poleg teh pa je dodanih še 17 novih nalog za negovalce na
tem področju. Zaradi navedenega je potrebno kompetence IFCMS razlagati kot dodatne
kompetence, ki bodo igrale pomembno vlogo v prihodnosti. Posledično kompetence IFCMS
vsebujejo tudi kompetenčna področja NoBoMa, poleg teh pa je dodano še eno kompetenčno
področje, ki se nanaša na tiste delovne naloge, ki bodo prišle do izraza v prihodnosti.

1. Načrtovanje in izvajanje dnevne nege
To kompetenčno področje se nanaša na izvajanje dnevne oskrbe. Sem spada tako zagotavljanje
osebne higiene, pomoč pri vsakodnevnih opravilih ( oblačenje, friziranje, pomoč pri uporabi
stranišča), mobilizacija negovancev ter smernice za samopomoč. IFCMS predvideva tudi
kompetence, ki so potrebne za izvajanje nege, ki poudarja predvsem postopke specializirane
oskrbe (npr. paliativna oskrba ).
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2. Načrtovanje in izvajanje zdravstvene nega
To področje se nanaša predvsem na zdravstveno nego, ki jo nudijo negovalci starejših. V tem
primeru gre predvsem za zmožnost opravljanja enostavnejših opravil iz področja zdravniške
oskrbe ( merjenje pritiska oskrbovancev, oskrbovanje ran, jemanje krvi), posedovanje znanja, ki
omogoča prepoznavo pogostih bolezenskih vzorcev pri starejših ter znanje, ki omogoča uporabo
ter delo z medicinsko dokumentacijo (razumevanje navodil glede postopkov zdravljenja ter
indikacije zdravil za posameznega varovanca). IFCMS predvideva tudi vključitev kompetence,
ki bo omogočala opravljanje enostavne zdravstvene nega za oskrbovance, ki trpijo za različnimi,
lahko tudi kroničnimi, boleznimi ter sposobnost za razvoj in izvajanje zdravstvene nege, ki jo
potrebuje posameznik, v sodelovanju z drugimi zdravstvenimi poklici.

3. Vzpostavljanje in ohranjanje okolja, ki je za negovanca varno ter mu omogoča zdravo
življenje
V to kompetenčno področje je vključenih več različnih elementov. Pri tem gre lahko zgolj za
prepoznavanje nevarnosti v neposrednem okolju posameznika ter izogibanje le tem
(preprečevanje padcev in morebitnih poškodb). Po drugi strani pa gre lahko za sposobnost
negovalcev, da okolje posameznika vzdržujejo v takem stanju, ki omogoča posamezniku varno
predvsem pa zdravo bivanje (ohranjanje čistoče bivalnega okolja negovanca). V to kompetenčno
področje so zajete tudi številne psiho-socialne dejavnosti ( npr. branje, predvajanje glasbe, petje,
itd.). dodatne sposobnosti, ki jih vsebuje IFCMS pa so povezane predvsem z oskrbo v domačem
okolju, ki bo v prihodnosti postala čedalje bolj pomembna.

4. Komunikacija med sodelujočimi v procesu nege starejšega
Gre za kompetenco oziroma zmožnost komunikacije oziroma interakcije z osebami iz različnih
sfer okoli negovanca. V področje je vključena komunikacijska sposobnost negovalcev z
varovanci, zmožnost komunikacije z zdravstvenim osebjem ter zmožnost posredovanja v
komunikaciji med negovancem in zdravniškim osebjem. Pomembno vlogo v tem delu igra tudi
komunikacija negovalcev z družinskimi člani varovanca. Pri tem gre v prvi vrsti predvsem za
posvetovanje glede postopanja v negi varovancev v prihodnje.

5. Evidentiranje, vrednotenje in zagotavljanje kakovosti v procesu nege
To področje vsebuje tako administrativne kot tudi organizacijske naloge. Pri tem gre predvsem
za dejavnosti kot so priprava načrta nege, vodenje evidence glede postopkov nege ter
organizacija dela na oddelkih v primeru domov za starejše. Dodatne pristojnosti s tega področja
IFCMS predvideva predvsem v obliki uporabe novih orodij, ki bodo omogočala tudi
naprednejšo tehnično podporo pri razvoju in izvajanju nege starejših.

5

6. Vodenje programa nege starejših
V tem primeru gre predvsem za sposobnost prenašanja znanja na sodelavce ter vajence.
Sposobnost posameznika glede usklajevanja ter prevzema vodilne vloge pri izvajanju nege. V
prihodnosti se predvideva predvsem povečana potreba po menedžerjih na tem področju, ki bodo
sposobni na organizacijskem nivoju voditi nego starejših. Tako bo potrebno znanje glede
dodeljevanja nalog na področju negovalnih procesov, diagnostičnih postopkov ter pri
upravljanju higienskih razmer.

7. Redno dodatno izobraževanje na področju znanja in spretnosti
V področje spada predvsem redno in trajno dodatno in dopolnilno izobraževanje zaposlenih na
področju nege starejših. Bistveno je, da posameznik prepozna lastne potrebe po tako teoretični
kot tudi praktični nadgradnji že pridobljenega znanja z namenom ohranjanja znanja na nivoju, ki
je nujno potreben na področju nege starejših, saj se s časom spreminjajo tako zahteve
varovancev kot tudi same potrebe na tem področju (z odprtostjo trga dela pride do potrebe po
znanju več jezikov, v kolikor želi posameznik delati v kateri od držav članic EU).

8. Zmožnost spopadanja z bremeni, ki nastanejo pri negi starejših
To področje se ukvarja predvsem z zdravjem negovalcev samih. Delo na področju nege starejših
je v določenih primerih zelo stresno. Predvsem gre za napor na psihični ravni. V tem sklopu se
tako obravnavajo vprašanja glede soočanja s smrtjo in žalostjo v primeru smrti varovanca,
težave povezane s stresom in izgorelostjo ter prepoznanje lastnih mej. Ta vidik razvoja
kompetenc trenutno še ni zajet znotraj standardiziranih elementov razvoja kompetenc v država,
ki sodelujejo pri projektu, čeprav bo ta vidik vedno bolj pomemben v prihodnosti.

9. Organizacijski kontekst
To kompetenčno področje še ni formalno del delovnih procesov na področju nege starejših,
vendar bo v prihodnosti ključno vprašanje in kot tako predstavlja del Mednarodne kompetenčne
matrike prihodnosti. To področje se nanaša tudi na zmožnosti razvoja in uporabe organizacijskih
sposobnosti v skladu s posebnostmi, ki jih srečamo na področju nege starejših ter v
institucionalnem okolju ( npr. podjetniške sposobnosti pri samozaposlenih negovalcih starejših).
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Nadaljnji koraki v razvoju Mednarodne kompetenčne matrike
prihodnosti

2.2.

S pomočjo NoBoMa kompetenčne matrike je bil razvoj posameznih kompetenc na področju
nege starejših razdeljen na 3 do 5 stopenj usposobljenosti na tem področju. Kot že večkrat
omenjeno se prva stopnja razvoja kompetenc nanaša na osebe tekom izobraževalnega procesa,
osebe, ki imajo malo praktičnih izkušenj na področju nege starejših, vendar nimajo pridobljene
formalne izobrazbe na tem področju. Pri razlagi vseh nadaljnjih korakov razvoja kompetenc, ki
so zajete v kompetenčni matriki, je potrebno vedno upoštevati predhodne korake. Tako je
potrebno vse nadaljnje korake v razvoju kompetenc razlagati tako, da vsebujejo vse sposobnosti,
ki so zajete v nižjih predhodnih korakih. V primerih, ko pa je opis določenih nalog v enem in
drugem razvojem koraku drugačen pa se smatra, da se določena naloga prenese tudi na višjo
stopnjo.

2.3.

Končna Mednarodna kompetenčna matrika za prihodnost

Prvi osnutek te matrike so razvili Viktor Fleischer in Tanja Bacher (3s reaserch laboratory), Pal
Csonka (Caritas Pecs, Madžarska) ter Markus Greger (Vinzentinum, Avstrija) ob podpori ostalih
patnerjev pri projektu. Pri razvoju matrike so bili upoštevani tudi rezultati intervjujev, ki so bili
opravljeni v sklopu drugega dela projekta znotraj sodelujočih držav.
Po predložitvi vmesnega poročila je v januarju 2013 prišlo do nadaljnjega razvoja kompetenčne
matrike. V primerjavi s prvim je bil drugi osnutek kompetenčene matrike veliko bolj obsežen ter
je vseboval boljši vpogled v kompetence, ki bodo najverjetneje potrebne in zahtevane v
prihodnosti. Razširjena različica Mednarodne kompetenčne matrike za prihodnost je bila
obravnavana v okviru strokovne delavnice na Dunaju marca 2013. Prevladujoča tema delavnice
so bile zahtevane usposobljenosti in znanja, ki še niso vključena v matriko ter umestitev teh
bodočih kompetenc v določeno stopnjo usposobljenosti znotraj kompetenčne matrike.
Na splošno gledano so imeli sodelujoči največ težav pri napovedovanju katere kompetence bodo
v prihodnosti dejansko igrale najbolj pomembno vlogo. Tako je prišlo do enotnega mnenja, da
bodo kompetence na področju tehničnih inovacij, delitev nalog med različnimi tipi zdravstvenih
delavcev (npr. medicinske sestre, zdravstveni delavci, fizioterapevti, itd.) ter sposobnost skrbeti
za več strank hkrati zaradi demografskih premikov v prihodnosti predstavljale pomembnejši del
kompetenc na področju nege starejših. Ob enem pa je bilo poudarjeno, da razvoj kompetenc v
prihodnosti odvisen predvsem od položaja v določeni državi ter od izobraževalnega sistema
dotične države. Vendar pa bodo vedno ostajale razlike pri razvoju trendov med posameznimi
državami.
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Tabela 1: Končna mednarodna matrika kompetenc za prihodnost
Kompetenčno
področje

Kompetenčna stopnja
Osnovno znanje

Strokovno znanje
Poklicne kvalifikacije in potrebne kompetence (Stopnje od 1 do6)

1 Načrtovanje
in izvajanje
dnevne nege

Nudenje pomoči
pri različnih
domačih opravilih
(npr. kuhanje,
pranje, itd.).
Pomoč pri
vzdrževanju
navad in ritualov
(kuhanje, socialni
stiki, druženje s
prijatelji, obiski
sorodnikov, itd.).
Poznavanje
zakonskih zahtev
(pacientove
pravice, etični
standardi, etična
pravila,
itd.).Znanje
uporabe
zakonskih zahtev
(pacientove
pravice, etični
standardi, etična
pravila, itd.).

Pomoč nadrejenim pri prepoznavi
potreb klientov. Zmožnost delovanja
znotraj ekipe različnih strokovnjakov
(sodelovanje z drugimi strokovnjaki
na zdravstvenem področju,
fizioterapevti, itd.).

Zna oceniti potrebe
varovancev (vpoštevajoč
fizične, emocionalne,
socialne, ekonomske ter
duhovne potrebe
varovancev).

Ob določeni strokovni podpori,
zmožnost izdelave načrta nege, ki
odgovarja potrebam posameznika.

Zna opraviti določene
postopke nege na bolj
strokovnem nivoju, v kolikor
se pokaze potreba pri
določenem posamezniku.

Zna upoštevati potrebe varovancev
(tudi glede religioznih in kulturnih
razlik) s tem, da vedno posluša želje Zna sestaviti načrt nege, ki
posameznika.
odgovarja vsakemu
posamezniku glede na
njegove potrebe.
V kolikor se stanje varovanca
spremeni ali postane nepredvidljivo
(npr. simptomi, nevarnost nesreč,
Zna samostojno izvajati vse
družinski spori, pojav bolečin) to
potrebno v zvezi z dnevno
posreduje nadrejenemu na primeren nego, osebno higieno ter
način.
dnevnimi aktivnostmi
posameznika.
Zna, ob pomoči izkušenejšega
negovalca, poskrbeti za osnovno
Zna implementirati način
nego telesa, osebno higieno ter
nege, ki bo posamezniku
ostale dnevne aktivnosti varovanca. omogočal zdravo življenje in
ga spodbujal v samostojnost
(spodbujanje varovancev za
Zna izvajati osnovne gibalne
samostojnost in nudenje
aktivnosti z varovancem (npr. zna
varovancu predstaviti kako se varno pomoči glede osebnega
dobrega počutja).
uporablja pripomočke za hojo,
invalidski voziček, itd.).
Zna primerno odreagirati v
primeru nepredvidenih
Zna zagotoviti zdravstveno pomoč
ne glede na individualne posebnosti situacij (npr. podajanje
posameznika (vključno glede spola, navodil kako ravnati v danem
primeru).
rase, etnične pripadnosti,
demografske lege ali
socialnoekonomskega položaja).
Zna izvesti načrtovanje nege
v sodelovanju z varovancem
z namenom zagotovitve
Zna nuditi zdravstveno pomoč v
potrebne nege.
okviru razpoložjivih sredstev.
Zna uporabljati specialne metode
paliativne nege (militev bolečin,
etične odločitve, nadzor nad
simptomi).

2 Načrtovanje
in izvajanje
zdravstvene
nege

Izvaja nego glede na navodila
nadrejenega (npr. meritev
pritiska, odvzem krvi, itd.).

Zna postaviti enostavne diagnose (npr.
sprememba barve kože, prepoznava
zdravstvenih težav).

Nudi pomoč nadrejenim pri
izvajanju nadzora, preskrbe
zdravil ter nega ran v sklopu
osnovnih higienskih pravil.

Prepozna gerontološke in psihične težave,
demenco, depresijo ali kronično obolenje.

Neguje, čisti in razkužuje
medicinske pripomočke ter
ostalo opremo.
Prepozna urgentne primere
ter zna ustrezno ukrepati (klic
reševalcem, policiji ali
gasilcem).
Upošteva veljavne zakonske

Vrši nadzor, posreduje zdravila ter izvaja
nego ran skladno z osnivnimi higienskimi
standardi.

Zna prikazati
sposobnost
povezovanja
teoretičnih
konceptov z
različnih
področij s
praktičnimi
vidiki, pri tem
pa uporablja
najnovejše
smernice the
področij
(etično,
medicinsko,
psihološko
področje, itd.).
Zna izbrati ter
izvesti
najprimernejš
e terapevtske
posege s
pomočjo
teoretskega
znanja ter
praktičnega
opazaovanja.
Zna izvajati
nego na
način, ki
spodbuja
krepitev
zdravja.

Zna oceniti posamezne
dejavnike kot so potrebe
posameznika, klinično
stanje ter kvalifikacije in se
na podlagi dejstev odloči
ali je potrebno
posredovanje glede delitve
nalog.
Zna ocenit in načrtovati –
če je potrebno tudi
prerazporediti – sredstva,
ki ohranjajo kakovost
življenja , dobrega počutja,
zdravja ter socialne
integracije posameznika
(npr. finančna sredstva,
družinski odnosi, itd.).

Izvaja raziskave
na področju nege,
razvoja načrtov
nege, služb, ki se
ukvarjajo z nego
ter negovalnih
postopkih.
Obdeluje
podatke,
pridobljene s
pomočjo
opravljenih
raziskav ter
zagotovi uporabo
dobljenih
rezultatov v
praksi.

Zna odreagirati glede na
stanje opaženo med
samim postopkom nege
(poznavanje
profesionalnih smernic in
protokolov, znanstvenih
raziskav, svetovanje v
specifičnih primerih).
Zna uporabljati ustrezne
higienske pripomočke
(pripomočki v primeru
inkotence, aparati za sluh
in vid, pripomočki za
mobilnost.).
Zna nadzirati ostale
negovalce pri izvajanju
postopkov telesne nege
varovancev.
Ima odgovornost za
implementacijo izvedbe
nege na način, ki
odgovarja strokovnim in
zakonskim zahtevam.

Prepozna pogoste bolezenske
Zna izvesti strukturne spremembe z
vzorce starejših ljudi (npr. srčna kap, namenom zajezitve bolezni.
vnetna bolezenska stanja, itd.).
Prepozna izredne razmere ter zna v
Izvaja primerne negovalne ukrepe
danih razmerah koordinirati delo in
ob podpori napredne medicinske
poskrbeti za razdelitev zaščitnih
tehnologije.
mask.

Zna izvajati nujno prvo pomoč.

Nudi takojšen ustrezen odziv v
primeru urgence ter, če je potrebno,
zna izvajati osnove oživljanja ter
druge nujne ukrepe.

Ob pomoči nadrejenega lahko izvaja
postopke specialne zdravstvene nege, ki jih
določen posameznik potrebuje (npr.
gerontološke težave in psihične motnje,
demenca, depresija, kronične bolezni, itd.).

Pozna in postopa skladno z veljavno
zakonodajo glede odstranitve ostrih
medicinskih instrumentov, nevarnih
odpadkov ter opreme za osebno
zaščito.

Prevzame nadzor v nujnih primerih.
Vodi programe, ki skrbijo za
ohranjanje zdravja. Sestavlja
navodila glede higijenskih postopkov.
Razvija / implementira načrte za
postopanje v nujnih primerih.
Načrtuje zdravstveno nego glede na
potrebe posameznika v posvetovanju

8

predpise ter krajevne običaje
glede delovnega mesta,
medicinske opreme ter
nevarnih odpadkov pri čemer
upošteva zdravstvene in
varnostne ukrepe.
V primeru kakršnih koli
nepravilnosti o tem obvesti
nadrejene.

Zna uporabljati nove medicinske aparate ter Aktivno sodeluje pri rednem nadzoru z ostalimi strokovnjaki vključenimi v
diagnostične tehnike in poseduje vse
ravnanja z nevarnimi odpadki v
nego osebe.
potrebno tehnično in klinično znanje.
zdravstveni ustanovi.
Izvaja zdravstveno nego glede na
Pri delu z medicinskimi preparati
potrebe posameznika v posvetovanju
vedno zagotovi njihovo pravilno
z ostalimi strokovnjaki vključenimi v
uporabo in shranjevanje ter beleži
nego osebe.
njihovo uporabo.
Uporablja orodja e-zdravja in tehnike
z namenom oddaljenega
postavljanja diagnoze ter vpeljave
delovnih metod v spletno okolje.
Poseduje potrebno znanje za
priporočanje alternativnih možnosti
farmacevtskim preparatov, kot so
naprimer naravna sredstva oziroma
naravna zdravila.

9

3
Vzpostavljanje
in ohranjanje
okolja, ki je za
negovanca
varno ter mu
omogoča
zdravo
življenje

Opravlja osnovna čistilna
opravila znotraj delovnega
okolja.
Poseduje znanje glede vpliva
psiholoških elementov na
zdravje v procesu nege.
Nudi in podpira kreativnost
(npr. petje, branje,
ustvarjanje).
Ohranja zdravo in varno
okolje glede na potrebe
posameznika.

V primerih, ko mora oceniti razmere
bivalnega okolja varovancev, uporablja
ustrezne kriterije in posreduje informacijo o
morebitnih nevarnostih ostalim sodelavcem
ter nadrejenim.

Prepozna in se izogne situacijam, ki
bi utegnile imeti negativen vpliv na
varovanca in na sodelavce.

Bivalno okolje je prilagojeno tako, da
se varovanci čim lažje prilagodijo
življenju v njem.

Je seznanjen z veljavnimi zakoni in
lokalnimi pravili v zvezi z varnostjo pri delu
ter postopa skladno z njimi.

Sodeluje pri opremljanju in urejanju
bivalnega okolja varovanca. Pri tem
skrbi, da zagotovi tako potrebam
varovancev kot tudi potrebam, ki
izvirajo iz narave nege varovanca.

Svetovanje ostalim udeležencem pri
negi posameznika glede ohranjanja
zdravega bivalnega okolja.

Načrtovanje in izvajanje družabnih
aktivnosti, tako znotraj kot tudi zunaj doma,
skladno s potrebami in željami varovancev.

Glede vzrdževanja primernega
okolja se posvetuje z družinskimi
člani oz. sorodniki.

Pacientu in njegovi družini zna pojasniti
izvide opravljenih preiskav.

Tekom redne komunikacije med
varovanci in sodelavci prepozna
komunikacijske bariere ter morebitne
težave in jih na primeren način tudi
odpravi.

Ima vozniško dovoljenje, ki
mu omogoča obiske
varovancev na domu ter v
njihovem socialnem okolju.
(nega na domu, itd.).
4
Komunikacija
med
sodelujočimi v
procesu nege
starejšega

Tekom redne komunikacije z
varovanci vzpostavi, ohranja
in razvija verbalno in
neverbalno komunikacijo, ki
temelji na empatiji in
spoštovanju.

V kolikor se potencialna stranka oziroma
njeni družinski člani zanimajo o načinu
poteka nege, negovalec predstavi tako
način kot tudi sam načrt nege
posameznika.

Način komunikacije izbira
glede na institucionalno okolje
v katerem se posameznik
V kritičnih primerih o tem obvesti
nahaja (npr. nega na domu,
nadrejenega ter se posvetuje s primerno
dom za starejše).
usposobljenim osebjem.
Podaja informacije tekom
redne komunikacije na
primeren način.

Je povezan tako z strokovnjaki na področju
nege starejših kot tudi z ostalimi, ki jih
srečuje pri svojem delu (npr. sorodniki
varovancev v procesu nege).
Uporablja nove oblike komunikacije (
svetovanje preko spleta / Skype /
elektronska pošta, uporaba spletne
kamere, opozorilni sistemi, tablični
računalniki).
Kadar deluje znotraj ekipe, ki uporablja
sodobna komunikacijska orodja, je tudi sam
zmožen sodelovati v virtualnem
komunikacijskem okolju.

V primeru nastanka krizne situacije
in potrebna znanja, da nastalo
situacijo razreši.
V odnosu do strank se vedno
poslužuje profesionalne
komunikacije.
Načrtuje in izvaja svetovalna
srečanja z varovanci.
Vedno poskrbi, da je varovanec
razumel podane informacije, ki so
mu bile posredovane tekom rednih
stikov

Aktivno sodeluje pri sestavi pravil na
delovnem mestu (npr. Varnostni
ukrepi).
Za ocenjevanje obstoječih in
potencialnih varnostnih tveganj
uporablja široko paleto instrumento.
O morebitnih nevarnostih obvesti
pristojne organe.

Kadar mora sestaviti ekipo
strokovnjakov, razvije, implementira
potrebne mehanizme za optimiziranje
delovnega procesa znotraj skupine.
V kolikor se varovanci soočajo z
jezikovnimi ovirami in / ali imajo
omejene sposobnosti odločanja, jim
nudi ustrezno podporo.
V kolikor je zaprošen za sodelovanje
znotraj skupine strokovnjakov,
predstavlja in zastopa potrebe
varovanca in sodelavcev ter vodi
dogovarjanja.
V kolikor je naprošen voditi virtualno
ekipo, zagotavlja učinkovito
izmenjavo informacij glede nege ter
ostale oskrbe, ki jo potrebuje
posameznik.

Vodi in spremlja svetovalni proces
na področju varovančevih socialnih
odnosov.
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5
Evidentiranje,
vrednotenje in
zagotavljanje
kakovosti v
procesu nege

Pridobivanje
osnovnih
informacij za
načrtovanje
nege na
podlagi
neposredne
komunikacije s
strankami ter
povezano
delovanje
znotraj
skupine.
Ima interes
uporabe
računalniških
podatkovnih
sistemov z
namenom
izboljšanja
podpore
starejšim
strokovnjakom
na področju
dela.
Usmerjen v
izboljšanje
svojega
pristopa za
pridobivanje
pomembnih
informacij čim
hitrej, kar
omogoča lažje
nadaljevanje
lastnega dela
ter pripravo
načrtov nege.
Ima
sposobnost
delati z
organiziranimi
viri informacij
ter s tem
izboljšati
kakovost
svojega dela.

6 Vodenje
programa
nege starejših

Nadzoruje izvajanje načrtov
nege ter skrbi za pravilno
izvedbo glede na stanje
posamezne stranke, morebitne
posebne prilagoditve procesov
nege, ponovno oceno načrta
nege. S pomočjo
dokumentacije ohranja stik z
ostalimi sodelavci ter
nadrejenimi.
Zbiranje zdravstvenih
podatkov, ki se posredujejo
splošnim zdravnikom ter
specialistom zaradi potrebe
obravnave varovanca.
Izvaja zdravstvena
izobraževanja za varovance ter
njihove sorodnike na podlagi
odobrenih izobraževalnih
načrtov.
Ocenjuje in prilagaja načrte
nege pod nadzorom
nadrejenih.
Nego izvaja na podlagi
kvalitetnih standardov ter
kriterijev.
Poroča o rezultatih določenih
posegov na primeren način.

Ima opravljeno posebno
usposabljanje na
področju nege: to
znanje uporabi z
namenom ustvarjanja,
prilagajanja in
izboljšanja načrtov nege
glede na potrebe
posameznika.
Zna oceniti napredek pri
uresničevanju
načrtovanih rezultatov s
pomočjo posvetovanja
med varovancem,
njegovo družino in / ali
ostalimi strokovnjaki.

Določa prednostne naloge
neodvisno ter jih podpre s
trdnimi argumenti, ki so v
korist njegovega varovanca.
Pri načrtovanju nege
uporablja kritično mišljene in
klinično znanje.
Razume težavnost pri
procesu odločanja, vendar
kljub temu vedno postopa v
korist svojega varovanca.
Redno pregleduje, preverja
ter prilagaja načrt nege.

Rezultate ocenjevanj
uporabi pri
spremembah načrtov
nege.

Je sposoben sprejemati hitre
odločitve kadar to zahteva
dana situacija; je dovolj
prilagodljiv v svojem načinu
dela.

Zbira točne in ustrezne
objektivne podatke ter
subjektivna opažanja
glede zdravja in
negovalnih potreb
posameznika.

Poseduje posebno znanje, ki
mu omogoča delo z
varovanci, zna podati prvo
oceno stanja posameznika
ter lahko nadzoruje postopek
nege.

Ugotovitve, posege ter
odzive varovancev
dokumentira skladno s
poklicnimi standardi in
organizacijsko politiko.

Uporablja posebne in
sistematske zdravstvene in
negovalne metode.

Nadzoruje izvedbe načrtov
nege, jih ocenjuje in
nadzoruje člane osebja, ki
so vključeni v proces
nege.
Razvija in ohranja
kvaliteten nivo
organizacijskega sistema
znotraj institucije oziroma
znotraj procesa nege.
Skrbi za to, da se
zaposleni držijo postopkov
ter sprejemajo pravilne
odločitve v zvezi z
njihovimi varovanci; da
redno spremljajo
implementacijo načrta
nege ter redno predlagajo
morebitne prilagoditve
načrta nege.

Pri vpeljavi
orodij za
ocenjevanje v
samo prakso
upošteva tako
kontekst
znanosti
zdravstvene
nege kot tudi
možnost
sprememb v
zvezi s samimi
postopki nege,
če je to
potrebno.

V okviru pooblastil in
veljavnezakonodaje na tem
področju, naroča
diagnostične preiskave ter
ostale postopke.

Poskrbi, da je varovanec
vključen v načrtovanje nege,
pri čemer poskrbi, da dobi
jasne in razumljive
informacije.

Zna usklajevat skupinsko delo med Ureja procese in spremlja potrebe posameznikov. Zbira specifične in
strokovnjaki različnih področij, npr. relevantne informacije glede varovancev s pomočjo uporabe posebnih
postavljanje prioritet.
procedur, protokolov in ostalih instrumentov. Podaja kratka in
ekzaktna poročila glede zbranih podatkov ter jih posreduje
sodelavcem ali nadrejenim. Se neodvisno odloča glede uporabe
informacij ter zna svojo izbiro utemeljiti svojim nadrejenim. Nadzira in
pregleduje postopkek implementacije.

Nadzoruje
dejansko
uporabo
instrumentov
namenjenih
ocenjevanju
prednosti in
slabosti
določene
prakse;
predvsem z
namenom
ugotovitve
najprimernejšeg
a obdobja za
uporabo le – te
(nekateri
instrumenti
morajo biti
uporabljeni v
točno
določenem
obdobju, vendar
se sama praksa
ter protokoli
kljub tem
spreminjajo
tekom časa).

Vodi in koordinira delovne skupine.
Vodi skupino ljudi z različnimi nalogami,
nadzoruje delo znotraj skupine, podajajo
povratna mnenja ter skrbijo za doseganje
določenih kvalitativnih standardov.

Razume prednosti in pomen dela v
Postavlja cilje ter postopa skladno zahtevanimi kriteriji in specifičnimi
multidisciplinarni skupini. Prepozna določene
standardi. Opazuje vpliv določenega načrta nege v določenem primeru potrebe znotraj skupine in predlaga
procesa nege.
konkretne predloge.
Sprejema odločitve upoštevajoč način dela
določene organizacije glede na stopnjo:
zaposleni, program, izobraževanja, higiena,
komunikacija, nadaljni razvoj (snovanje
načrtov za prihodnost, ki bodo zadovoljili
potrebam ciljnih skupin), itd.
Nadzoruje splošne higienske razmere
določene institucije.
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Osebne lastnosti negovalca starejših (kompetenčna področja 7-8)
7 Redno
dodatno
izobraževanje
na področju
teoretskega
znanja in
spretnosti

Ob prejemu ponudb za
izobraževanje zna izbrati
najprimernejšo ter se o njej
posvetuje z nadrejenimi. O svojih
željah in potrebah glede
dodatnega izobraževanja se
posvetuje s svojimi nadrejenimi.
Predavanj in izobraževanj se
udeležuje v želji po seznanitvi z
veljavno zakonodajo na
njegovem delovnem področju.
Pridobljeno znanje s pridom
uporablja pri vsakodnevnem
delu.

Pripravljenost specializacije na določenem
področju nege starejših.

Seznanjen je z empiričnimi študijami na
področju nege starejših.

Razvija nova empirična znanja
na področju nege starejših.

Zna prilagoditi obstoječe znanje novim
oblikam tehnologije.

Deli informacije glede novih empiričnih
raziskav z svojimi sodelavci.

Izvaja raziskave na svojem
delovnem področju.

Zna razvrstiti informacije glede na
pomembnost njihove vsebine ter razume
kako najbolj funcionalno uporabiti
kognitivne funkcije ob pomoči različnih
orodij in tehnike.

Zna izbrati najprimernejše empirične
študije ter jih uporabiti pri svojem delu.
Zna kritično razlagati in vrednotit
rezultate raziskav.

Svojo kariero načrtuje na področju nege ter Išče nova znanja in informacije v
se znotraj področja tudi specializira.
podatkovnih bazah ter strokovnih
člankih.

Pripravljen se je redno
udeleževati formalnih
izobraževalnih procesov.

Uporablja koncept “sistematizirana
nega” (nove oblike sodelovanja med
nosilci stroškov, ponudniki zdravstvenih
storitev, oskrbe).

Kadar se sodelavec udeleži
seminarja, ki govori o primerih
dobre prakse na dotičnem
področju, se iz znanja
sodelavcev tudi nekaj nauči ter
njihove izkušnje prenese v lasten
delovni vsakdan.
Ohranja in nadgrajuje svoje
delovne veščine z namenom
zadovolitve potreb, ki se pojavijo
v delovnem okolju.

8 Zmožnost
spopadanja z
bremeni, ki
nastanejo pri
negi starejših

Se zaveda vpliva, ki ga ima delo negovalca na njega
osebno ter na ostale negovalce in zna postopati v
smeri preprečitve negativnih posledic tega vpliva na
posameznika in njegovo zdravje.
Poslužuje se tehnik nadzora ter uporablja dobljene
rezultate. Prepozna psihološki vpliv dela na njegovo
zdravje. Izvaja preventivo ter aktivnosti, ki promovirajo
zdravje delavcev na področju nege.
Ohranja zdravo razmerje med delom in osebnim
življenjem.

9
Organizacijski
kontekst

Vsak varovanec ima specifične potrebe.
Razvije in uporablja strategije, ki so
prilagojene vsakemu posamezniku.

V primeru soočanja s kroničnimi boleznimi,
osamljenostjo in smrtjo, nudi starejšim ustrezno
podporo.

Pozorno spremlja svoje meje zmogljivosti ter
ohranja profesionalno razdaljo. Kadar se
starejši soočajo z osamljenostjo in smrtjo, jim
nudite profesionalno podporo.

Vključuje starejše v dnevne aktivnosti ter razne
dogodke z namenom vzpostavitve socialnih
kontaktov.

Ko ostareli potrebujejo neprekinjeno nego,
zna prilagoditi način dela, da zadovolji
potrebam varovanca.

Vsaka organizacija temelji na spretnostih in znanjih, ki so potrebna v
določenem okolju. Posameznik zna samostojno razvijati in uporabljati
spretnosti in znanja, ki jih zahteva njegovo delo na določenem podorčju.

V kolikor varovanec potrebuje posebno nego,
postopa skladno z njegovimi potrebami ter mu
nudi specialne metode nege.

Posreduje svoje znanje tudi v druga organizacijska in institucionalna okolja
(npr. nega na domu, skupnosti, itd.).

Delo v novo nastalih okoljih nege starejših, kot na primer skupna
gospodinjstva. Poklic je brezmejen. Posameznik lahko dela tudi na
multikulturalnem področju.
Samostojno razvija in uporablja določene standardizirane norme institucije
znotraj katere opravlja delo.
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Wiener Institut für sozialwissenschaftliche
Dokumentation und Methodik (Koordination)
www.wisdom.at

Tanja Bacher
Viktor Fleischer

3s Unternehmensberatung GmbH
www.3s.co.at

Markus Greger

Vinzentinum – Schule für allgemeine Gesundheits- und
Krankenpflege am Krankenhaus der Barmherzigen
Schwestern Betriebsgesellschaft m.b.H.
www.vinzentinum-linz.at

Bolgarija
Spartak Keremidchiev
Georgi Shopov
Elka Todorova
Madžarska
Pál Csonka
Anna Forray
Romunija
Magdalena Balica
Petre Botnariuc
Ana Mihai
Slovenija
Niko Toš
Špela Zajšek

Club „Economika 2000“
www.club2000.org

Caritas Pécs
www.pecsi-caritas.hu

OBSERVATORY for LLL Development
www.odip.ro

Public Opinion and Mass Communication Research
Centre at the Faculty of Social Sciences,
University of Ljubljana
www.cjm.si
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