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Šis dokumentas atskleidžia tik autoriaus požiūrį, todėl Europos Komisija negali būti
laikoma atsakinga už jame pateiktą informaciją.

Įvadas
Lentelė padės perkelti Europos kompetencijų apraše apibrėžtas lankomosios
priežiūros darbuotojų kompetencijas į mokymosi pasiekimus (taip pat atsižvelgiant į
ECVET).
1) Kompetencijų perkėlimas į mokymosi pasiekimus.
Tuo tikimasi, kad kompetencijos, kurios nurodo UPCARING kvalifikacijų aprašas
turi būti paverčiamas į mokymosi pasiekimus, taip padedant profesionalams
įsivertinti jų jau turimas kompetencijas bei identifikuoti tas, kurių jiems trūksta.
Taigi galutinis kompetencijų aprašas apibūdina 4 makro lygmens kompetencijas,
kurios sudarytos iš kompetencijų vienetų. Tam, kad šie kompetencijų vienetai
būtų suprasti, apibūdinamos juos nusakančios veiklos. Štai kodėl ši lentelė,
nurodanti šį perkėlimą yra inkorporuojama į Upcaring kvalifikacijų aprašą. Reikia
pažymėti, kad šis yra uždaras1.
2) Nuorodos į ECVET
Kai kuriose šalyse nuorodos ir prilyginimai Europos kompetencijų sąrašui gali
būti įgyvendinti tik oficialių, tam teisę turinčių įstaigų. Todėl iš pat pradžių nėra
įmanoma remtis ECVET. Vienas iš projekto testavimo proceso uždavinių gali būti
siekis pristatyti ECVET kiekvienoje dalyvaujančioje šalyje ir lyginant juos būtų
galima užbaigti šį dokumentą.

1

Projekto testavimo proceso metu nustqatyta, kad šis kompetencijų pavertimas į kompetencijų vienetus, o šiuos į veiklą buvo
pakankamas.

Makro
kompetencija

Kompetencijos
Veikla
vienetas

1°: Užmegzti pozityvius, pagarba grįstus santykius su globojamu
asmeniu, remiantis žiniomis apie asmenį ir jo aplinką (šeimos narių
bendravimo stilių, vaidmenų, kultūrinos ir institucinės sąlygos/aplinkybės,
išmanymas, šios žinios yra pamatinės, jų pagrindu vystomos kitos
kompetencijos).
1.1 Suprasti ir gebėti paaiškinti asmens raidos skirtingas stadijas
1.1.1 atpažinti skirtingas žmogaus raidos stadijas
1.1.2 identifikuoti, kokią įtaką ši raida turi asmeniui
1.1.3 gebėti tinkamai elgtis ir bendrauti su asmeniu
atsižvelgus į skirtingas žmogaus raidos stadijas

1.2 Suprasti globojamo asmens socialinį ir kultūrinį kontekstą
1.2.1 atkreipti dėmesį į asmens kultūrinį identitetą,
gyvenimo būdą, asmens patirtį ir istoriją.
1.2.2 atkreipti dėmesį į skirtingus kultūrinius
kontekstus, kuriame asmuo gyvena ar gyveno.
1.2.3 gerbti asmens socialinį ir kultūrinį kontekstą
1.2.4 palengvinti asmeniui
sociokultūriniu kontekstu

palaikyti

ryšį

1.2.5 drąsinti ir palaikyti globojamo
socialiniame ir kultūriniame gyvenime

su

jo

asmens

1.3 Suprasti ligos, negalios, sunkumų įtaką kasdieniniam asmens
gyvenimui
1.3.1 buvau informuotas apie globojamo asmens
sveikatos būklę ir kokią įtaką jo sveikatos būklė turi
pagalbos procesui.
1.3.2 paciento sveikatos būklės pokyčio stebėjimas
1.3.3 savo veiklą kreipiau taip, kad nepakenkčiau
asmens gerovei, jo sveikatos būklei

1.4 Elgtis ir bendrauti empatiškai su globos gavėju ir jo šeimos
nariais
1.4.1 laikytis pagarbaus požiūrio į globojamą asmenį,
atkreipti dėmesį į specifinę jo sveikatos būklę, negalią
ar patiriamus sunkumus.
1.4.2 laikytis lankstaus darbo grafiko, kad pagalbą
globojamam asmeniui būtų galima suteikti tada, kada
ja jos prireikia
1.4.3 gebėti mandagiai ir empatiškai susitarti su
globojamu asmeniui ir jo šeimos nariais

2°: Globojamo asmens higienos, švaros ir saugumo užtikrinimas
2.1 Atpažinti bazinius kiesdieninius globojamo asmens poreikius: tinkamo
maisto, švaros, higienos, saugios aplinkos.
2.1.1 žinoti pagrindines asmeninės higienos normas

2.1.2
atpažinti situacijas, kada asmeninė higiena
neatitinka normų
2.1.3 atpažinti situacijas, kurios gali kelti grėsmę
asmens saugumui

3°: Pagalba globojamam asmeniui naudotis kompensacine technika,
asistavimas valgant, medikamentų pateikimas ir kt.
3.1 pagalba asmeniui judant jo artimoje aplinkoje
3.1.1 pagalba sunkiai judančiam asmeniui judėti savo
namų aplinkoje
3.1.2 asmens palydėjimas, ėjimas kartu pasivaikščioti
3.1.3 pagalba asmeniui naudojantis neįgaliojo
vežimėliu ar kita įranga, kuri palengvina judėjimą
3.2 rekomenduojamo maisto bei priskirtų vaistų padavimas globojamam
asmeniui laiku
3.2.1 griežtas laikymasis vaistų padavimo globojamam
asmeniui grafiko
3.2.2 asistavimas,
vaistus

jei

reikia,

asmeniui

vartojant

3.2.3 sveiko ir tinkamo maisto ruošimas globojamam
asmeniui
3.2.4 laikymasis asmens maitinimo grafiko, žinoti tam
tikrų maisto produktų galimą neigiamą įtaką
globojamam asmeniui
3.3 tinkamų aplinkos sąlygų užtikrinimas
3.3.1 užtikrinti tai, kad kambariuose būtų tinkama
temperatūra (tai itin aktualu keičiantis sezonams)
3.3.2 vykdyti patalpų vėdinimą
3.3.3 užtikrinti, kad asmuo per daug nesukaistų arba
nesušaltų, kad nebūtų paliktas skersvėjyje

4°: Globos proceso organizavimas, planavimas ir koordinavimas
bendradarbiaujant su šeimos nariais, gydytojais, institucijomis
4.1 ryšių su svarbiais globojamam asmeniui žmonėmis palaikymas
4.1.1 ryšio su gydančiu
užmezgimas, palaikymas

gydytoju,

slaugytoja

4.1.2 ryšio su globojamo asmens šeima ar institucija
užmezgimas ir palaikymas
4.1.3 skirtingų paslaugų teikėjų –
terapeutų, kitų padėjėjų koordinavimas

slaugytojų,

4.1.4 globojamo asmens sveikatos būklės stebėjimas,
pokyčių identifikavimas ir pranešimas apie šiuo
pokyčius sveikatos priežiūros profesionalams
4.2 žinoti ir suprasti šeimos narių ar institucijos sudarytą globos planą
4.2.1 laikytis šeimos narių ar institucijos sudaryto
globos plano, taip pat pramatyti galimas rizikas ir
pasiūlyti problemų sprendimo variantus
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4.2.2 nuosekliai laikytis globos plano, nepasitarus su
atsakingais asmenimis neįvedinėti korekcijų
4.3 pagalba ir asistavimas globojamam asmeniui suplanuotų vizitų pas
gydytojus metu
4.3.1 pagalba globojamam asmeniui užsiregistruoti ir
asistavimas jam vykstant suplanuoto vizito pas
gydytojus
4.3.2 asistavimas asmeniui sveikatos priežiūros
įstaigoje.
Pagalba
registruojantis,
susirandant
kabinetą, pildant dokumentus
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