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Sinopsă Partea 2 – prezentarea comparativă a conŃinuturilor proiectului FSE „Îngrijirea Tinerilor “ 2013
Concepte de formare profesională:
 APH (D)
 Îngrijitor (D)
 Îngrijitor medical (PL)
 Îngrijitor pentru persoane vârstnice (RO)
 Îngrijitor la domiciliu pentru persoane vârstnice sau copii (RO)
 Asistent persoanl al persoanei cu handicap grav (RO)
Sarcini generale / obiectivele formării profesionale:
Îngrijitor pentru persoane vârstnice (D-APH):
Îngrijirea persoanelor vârstnice în situaŃii de îngrijire stabile (sănătos, bolnav, în locuinŃă şi în activităŃi
sociale, în îngrijirea de tip rezidenŃial şi ambulatoriu)
Îngrijitor (D-Btk):
Îngrijire şi asistarea persoanelor cu demenŃă şi alte boli care cauzează limitarea competenŃelor cotidiene, cu accentul pe asistenŃa în îngrijirea de tip rezidenŃial.
Îngrijitor medical (PL-MP):
 Recunoaşterea şi rezolvarea problemelor de îngrijire a unei persoane bolnave sau în stare neautonomă în diferite stadii ale bolii sau de diferite vârste,
 Sprijin la rezolvarea necesităŃilor biologice, psihice şi sociale a unei persoane bolnave sau neautonome;

 Asistarea unui asistent medical sau alt personal medical la efectuarea tratamentelor,
 Conservarea, dezinfectarea aparatelor şi a mijloacelor auxiliare, utilizate pe parcursul îngrijirii,
 Cooperarea cu staful de îngrijire şi terapie la îngrijirea persoanelor bolnave, sau neautonome.
 Măsuri de siguranŃă ce trebuie respectate ls efectuarea sarcinilor profesionale
Infirmieră / Îngrijitor medical (ROKP):
 Asistarea persoanei îngrijite la efectuarea activităŃilor cotidiene şi la menŃinerea şi continuitatea vieŃii
 ÎmbunătăŃirea stării de sănătate şi recăpătarea autonomiei
 Cooperarea cu şi sub îndrumarea unui asistent medical, de cele mai multe ori în cadrul unui staf
multidisciplinar.
 Participare la îngrijirea preventivă, curativă şi paliativă
 Angajarea în spitale, în îngrijirea de tip ambulatoriu sau rezidenŃial, în domenuil medical, medicosocial sau social
Infirmiera participă efectiv la:
 Asigurarea unui cadru de viaŃă şi îngrijire complexă, în atmosferă adecvată din punct de vedere fizic,
psihic şi afectiv;
 Asigurarea igienei personale şi a încăperii persoanei îngrijite;
 Asigurarea hidratării şi a alimentării adecvate a persoanei îngrijite;
 Stimularea persoanei îngrijite la participarea la activităŃile cotidiene;
 Transportul şi asistarea persoanei îngrijite luând în considerare drepturile şi confidenŃialitatea ceea
ce priveşte evoluŃia stării de boală a persoanei îngrijite.
Acest proiect a fost finanŃat cu sprijinul Comisiei Europene. Această publicaŃie (comunicare) reflectă numai punctul de vedere al autorului şi Comisia nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informaŃiilor pe care le conŃine.
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Asistent personal a persoanei cu handicap grav (copil sau adult)
Asistentul personal a l persoanei cu handicap grav este persoana, care are grijă de copilul sau adultul
cu dizabilitate gravă, oferindu-i asistenŃă şi îngrijire, totodată asigură participarea persoanei cu dizabilităŃi la activităŃile cotidiene, la situaŃii reale de viaŃă, participarea la viaŃa în societate şi la practicarea
tuturor drepturilor.
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DiferenŃe şi asemănări ale
conŃinuturilor materialelor
selectate
Planificare şi documentare
Fundamentare profesională

Germania (D-APH/Btk), Polonia (PL-MP), RomŃnia (RO-KP/PA/
HP)
ConŃinuturi comune
- Planificarea activităŃilor proprii, structurarea, derularea şi evaluarea
- Acumularea de informaŃii, recunoaşterea scopurilor şi efectuarea
măsurilor
- Stabilirea activităŃilor de efectuat având în vedere:
NecesităŃile, biografia, preferinŃele, obişnuinŃele, factorii de influenŃă
legate de
situaŃia dată
- participarea la procesul de îngrijire
- baza teoretică a procesului de îngrijire
- responsabilitatea sarcinilor profesionale proprii
Caracteristici speciale
- Planificarea scopurilor şi a măsurilor, înşirarea şi durata măsurilor
de îngrijire
(RO-KP)
- Evaluarea măsurilor, adaptarea planificării îngrijirii (RO-KP)
- Actualizarea zilnică a planului de îngrijire (RO-KP)
- Modelul de îngrijire D. Orem (PL-MP)

Alte cunoştinŃe fundamentale

ConŃinuturi comune
- CunoştinŃe fundamentale în microbiologie, igienă
- CunoştinŃe fundamentale în asistenŃa medicală
- CunoştinŃe fundamentale în psihologie şi pedagogie
- CunoştinŃe fundamentale în sociologie / societate
Caracteristici speciale
- CunoştinŃe fundamentale în gerontologie (D-APH)
- Pacientul în spital (PL-MP)
- Sprijin la diagnostizare şi terapie (PL-MP), (RO-KP)
- CunoştinŃe fundamentale în sociologie/ gerontologie (D-APH, D-Btk)

ÎnvăŃare

ConŃinuturi comune
- Recunoaşterea necesităŃilor de formare proprii
- Participarea la evenimente de perfecŃionare
- Punerea în practică a cunoştinŃelor acumulate
- Studierea literaturii de specialitate
Caracteristici speciale */*

Cooperare

ConŃinuturi comune
- Munca, cooperarea în echipă
- Notarea şi raportarea observărilor, transmiterea către specialişti
- Cooperarea cu alte grupe profesionale
- Comunicarea cu rude, îndrumări/consultanŃă
Caracteristici speciale

Acest proiect a fost finanŃat cu sprijinul Comisiei Europene. Această publicaŃie (comunicare) reflectă numai punctul de vedere al autorului şi Comisia nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informaŃiilor pe care le conŃine.
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- CunoştinŃe fundamentale de etică (RO-KP, D-APH)
- Rezolvarea situaŃiilor dificile în staff
Comunicare

ConŃinuturi comune
- Comunicarea verbală şi nonverbală
- Descrierea unei situaŃii de comunicatie
- DiscuŃia fiind aspect fundamental al analizei necesităŃii de îngrijire
- Evaluarea efectului comportamentului prorpiu în situaŃii de discuŃie
- Perceperea şi examinarea signalelor nonverbale
- Descrierea şi interpretarea proceselor de comunicare situaŃii de îngrijire
- Perceperea comunicării modificate/ a deficitelor de comunicare şi
recunoaşterea sensului acestuia petru persoanele afectate
- abordarea a situaŃiilor dificile de comunicare
- Crearea legăturilor
Caracteristici speciale
- Procedura în cazul schimbării comportamentului, a modificării
personalităŃii sau a relaŃiilor, tulburări emoŃionale (RO-KP)
- Psihologie şi etica profesiei (RO-KP)

Drepturi de bază

ConŃinuturi comune
- Luarea în consideraŃie a drepturilor omului – drepturilor personalităŃii
–
drepturilor pacientului
- Baza generală de drept, prevederi legale
- ProtecŃia datelor/ confidenŃă,
- Respectarea autonomiei şi intimităŃii personale
- Standarde şi prevederi ocupaŃionale
- Aspecte de bază legate de contractele de muncă
- Aspecte de bază legate de drepturile sociale
- Reprezentarea drepturilor persoanelor cu dizabilităŃi sau a persoanelor îngrijite
Caracteristici speciale */*

Sănătate
recunoaştere / observare / menŃinere

ConŃinuturi comune
- MenŃinerea şi protejarea sănătăŃii proprii
- Resurse de sănătate,
- Abordarea şi tratarea situaŃiilor sociale dificile
- Abordarea şi tratarea situaŃiilor de stres
Caracteristici speciale */*

AlimentaŃie şi excreție

ConŃinuturi comune
- Estimarea necesităŃilor, supravegherea stării şi observarea eventualelor
modificări
- Pregătirea şi aplicarea mijloacelor auxiliare
- AlimentaŃia/ mâncăruri/ băuturi şi prepararea lor
- AlimentaŃia/ mâncăruri/ băuturi şi servirea lor
- Limitări/ diete, având în vedere necesitâŃi
- desfăşurarea cumpărăturilor/ achiziŃionarea alimentelor şi a băuturilor
- Respectarea normelor de igienă a alimentaŃiei
- Ajutor la excreie
- Utilizarea mijloacelor auxiliare, folosirea materialelor în caz de in-

Acest proiect a fost finanŃat cu sprijinul Comisiei Europene. Această publicaŃie (comunicare) reflectă numai punctul de vedere al autorului şi Comisia nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informaŃiilor pe care le conŃine.
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continenŃă,
drenaj Blasendrainage
Caracteristici speciale
- Aprecierea stării de alimentaŃie şi a limitărilor (PL-MP)
- Diete de vincecare (PL-MP)
- Pregătirea estetică a mesei (RO-KP)
Mişcare

ConŃinuturi comune
- Ajutor la/pentru mişcare
- Depozitare
- Utilizarea mijloacelor auxiliare şi sprijinire (de.ex. scaun cu roŃi,
dispozitive antiderapante şi de ridicare)
- Asigurarea siguranŃei în pat, de ex. Testarea saltelelor antidekubitus
- Profilaxia mişcării în procedurile de îngrijire
- Asigurarea igienei şi a confortului în pat şi în jurul patului omului
legat de pat
Caracteristici speciale
- Mobilare protectoare a spatelui, aplicarea de concepte de mişcare
kinestetice (D-APH)

Igiena şi îngrijirea corpului

ConŃinuturi comune
- Ajutor la asigurarea igienei corpului, spălare şi îmbrăcare
- Respectarea şi asigurarea intimităŃii
- Asigurarea de haine şi împrejurime curată
- Reducerea riscului de infecŃie
- Asigurarea igienei personale / respectarea prevederilor cu privire la
îmbrăcăminte de serviciu
Caracteristici speciale

MenŃinerea funcŃiilor vitale, abordarea situaŃiilor de alertă

ConŃinuturi comune
- Supravegherea şi observarea modificărilor circulaiei sanguine
(RR, Puls)
- Măsurarea valorilor funcŃiilor vitale (RR, puls, temperatură, febră,
respiraŃie)
- Arbeitssicherheitsbedingungen beachten
Caracteristici speciale
- Supravegherea şi observarea înrăutăŃirii situaŃiei (RO-KP)
- Informarea conducerii / al medicului (RO KP)
- Asigurarea transportului sigur a persoanei afectate (RO-KP)
- IntervenŃii (RO-KP)
- Pregătirea pentru examinare medicalăDesignul mediului (RO-KP)

Încăperi/ designul mediului

ConŃinuturi comune
- Asigurarea împrejurimii curate şi igienice
- Asigurarea împrejurimii sigure
- CurăŃirea încăperilor, tratarea gunoiului gospodăresc
- Respectarea prevederilor / planului de igienă
Caracteristici speciale

Acest proiect a fost finanŃat cu sprijinul Comisiei Europene. Această publicaŃie (comunicare) reflectă numai punctul de vedere al autorului şi Comisia nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informaŃiilor pe care le conŃine.
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Beschäftigung, Zeitgestaltung

ConŃinuturi comune
- Recunoaşterea semnificaŃiei situaŃiei actuale asupra calităŃii vieŃii
- Recunoaşterea semnificaŃiei activităŃilor asupra calităŃii vieŃii
- Integrarea intenionată, conştientă a metodelor şi ofertelor de activare în procesul de îngrijiren şi promovarea participării la programe
sociale
- Recunoaşterea şi aplicarea motivării ca fiind un mijloc de influenŃare
Caracteristici speciale
- ActivităŃi muzicale şi creative (D-Btk)
- Jocuri, activităŃi individuale, activităŃi în grup (D-Btk)
- Participarea la excursii, festivităŃi şi vacanŃă (D-Btk)
- AsistenŃă la activităŃile de participare la viaŃa societăŃii (RO-PA)
- Sprijinirea copilului cu dizabilităŃi la învăŃare/ la şcoală (RO-PA)
- AsistenŃă la găsirea şi menŃinerea locului de muncă (RO-PA)
- Sprijin la integrarea profesională (RO-PA)

Munci gospodăreşti, aprovizionare

ConŃinuturi comune
- Cumpărături
- Spălarea hainelor
- CurăŃirea încăperilor, tratarea gunoiului gospodăresc
Caracteristici speciale
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