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Munkaszervezés és irányítás
A személynek ismernie és értenie kell az alábbiakat:
 Egészség-, munka-, környezetvédelmi és higiéniai jogszabályok,
kötelezettségek, szabályok és dokumentáció
 A pácienseket érintő fertőzésveszély
 Az egyenruha/egyéni védőruházat rendeltetése
 Az anyagok rendeltetése, biztonságos használata, ápolása és
tárolása
 A gyógyszerezés biztonsági és biztonságossági szabályai
 Időgazdálkodási módszerek
 Ergonómiai alapelvek
 A fenntartható és környezetbarát munkavégzési gyakorlatok
jelentősége
 A más orvosokkal és/vagy más személyekkel való együttműködés
fontossága
 A fenntarthatóság fontossága (pl. az erőforrások gazdaságos
használata)
 A folyamatos szakmai fejlődés önmenedzselésének értéke
A személynek tudnia kell az alábbiakat:
 Az egészség- és munkavédelmi, valamint higiéniai szabványok,
szabályok és szabályzatok betartása
 A megfelelő higiéniai óvintézkedések megtétele a fertőzések
megelőzésére
 Megfelelő egyéni egyenruha/egyéni védőruházat és munkavédelmi
lábbeli azonosítása és használata
 Az anyagok biztonságos és hatékony kiválasztása, használata és
tárolása
 A gyógyszerek biztonságos és őrzött tárolása a jogszabályoknak
megfelelően
 A munka megtervezése, ütemezése és a prioritások módosítása a
felmerülő szükségletek szerint
 Biztonságos és ergonomikus munkavégzési gyakorlat
 A hulladék környezetbarát kezelése
 Hatékony együttműködés más egészségügyi szakemberekkel és
személyekkel
 Az új gyakorlatok és szabályzatok naprakész ismerete pl.
biztonságos mozgatás, egészség- és munkavédelem
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Kommunikációs és interperszonális készségek
A személynek ismernie és értenie kell az alábbiakat:
 A páciens bizalmának elnyerése és fenntartása, valamint ennek
fontossága
 A gondozási tevékenységhez kapcsolódó titoktartási és adatvédelmi
szabályok és szabályzatok
 Életvezetés-tanácsadási stílusok és módszerek a páciens
felépülésének, előrehaladásának, fejlődésének és egészségügyi
edukációjának támogatására
 Tárgyalási módszerek az egészségfejlesztés témakörében
 A félreértések és konfliktusok megoldási módszerei
 A kommunikációs nehézségekkel, pl. demenciával vagy hallási
problémákkal küzdő páciensekkel való kommunikáció módszerei és
módja
 Az információk pontos feljegyzésének fontossága
 Szakmai interakciók az egészségügyi szakember és a páciens,
valamint az egészségügyi szakember és más egészségügyi
szakszemélyzet között
 Az ügyfél gondozásában résztvevő kollégák és szakemberek
szerepkörei, kompetenciái és követelményei
 A hatékony munkakapcsolatok kiépítésének és fenntartásának
fontossága
A személynek tudnia kell az alábbiakat:
 Érzékenység a páciensekkel való munkavégzés során
 Kiváló szakmai magatartás fenntartása, beleértve a megjelenést is
 Nyílt és zárt kommunikáció a pácienssel, megfelelő stílusban,
kapcsolat kialakítása
 A páciens, mint autonóm személyiség tisztelete, akinek joga van
elfogadni vagy elutasítani a gondozást, mindig őszintének lenni az
ügyféllel szemben
 A páciens kultúrájának és vallásos hitének tiszteletben tartása
 Terápiás kommunikációs módszerek használata a gondozásban,
például:
 Aktív meghallgatás, kikérdezési módszerek, a nonverbális jelek
értelmezése, megfelelő edukációs módszerek
 Életvezetés-tanácsadási (coaching) módszerek annak elősegítésére,
hogy a páciens új „életkészségeket” tanulhasson
 Szakszerű módon történő kommunikáció a páciensekkel, akik
kommunikációs vagy megértési nehézségekkel küzdenek
 Szakszerű és hatékony kommunikáció a páciens családjával,
megfelelő módon, a páciens érdekeinek középpontba helyezésével
 Tárgyalás a kollégákkal, orvosokkal, a pácienssel és családjával a
megfelelő típusú és szintű gondozás biztosítására, a páciens
autonómiájának és szükségleteinek biztosítására
 Konzisztens, hatékony szóbeli és írásbeli kommunikáció a
kollégákkal
 A
páciensinformációk/feljegyzések
rögzítése
a
megfelelő
formátumban, pl. „kommunikációs füzet” vagy betegdokumentáció
(kórház)
 Az egyedi ügyfélesetek megvitatása és bemutatása szakmai
helyzetekben
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Problémamegoldás, innováció és kreativitás
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A személynek ismernie és értenie kell az alábbiakat:
 Általános helyzettípusok, amelyek előfordulhatnak az egészségügyi
és szociális gondozási munka során
 Különbség a problémák tünetei és okai között
 Miért utasítják el egyesek a problémák megvitatását, pl. a páciens és a
családtagok, a probléma kezelésének módszerei
 Az „páciensekkel együttműködésben” történő munkavégzés
értéke, a páciensek kívánságainak tiszteletben tartása
problémáik megoldása során
 A páciensek alapos és konzisztens megfigyelésének fontossága azon
problémák azonosítására, amelyek rejtve maradhatnak előttük
 Kreatív
megoldások
kifejlesztésének
módszerei
a
páciens
életminőségének és boldogságának javítására, pl. támogatás és
segítség a páciens számára, hogy a saját otthonában maradhasson
 Az egészségügyi és szociális gondozás legfrissebb trendjeinek és
fejlesztéseinek ismerete, hogy az ügyfél a lehető legjobb támogatást
kapja
A személynek tudnia kell az alábbiakat:
 Az egyén értékelése, erős érdeklődés és a személyiségük mély
megértése
 A páciens bizalmának elnyerése a problémáik megvitatására
 A problémák gyors felismerése, és saját hatáskörben alkalmazott
folyamat a megoldásukra
 A páciens problémáinak kiváltó okainak meghatározása alapos és
strukturált beszélgetés/kikérdezés/megfigyelés alapján
 Proaktívan újraértékeli a páciensek problémáinak prioritásait az adott
helyzetnek megfelelően
 Felismeri a saját szakértelmének/hatáskörének határait a páciens
problémáinak kezelésében, és szükség szerint kollégákhoz és
szakemberekhez fordul
 „Új biztonságos munkamódszerek” létrehozása, kifejlesztése és
letárgyalása a páciens mindennapi életvitelének és boldogsági
szintjének javítására, pl. segédeszközök használata a mobilitás
növelésére
 Felismeri a lehetőségeket és proaktívan ötletekkel járul hozzá az
páciens gondozásának fejlesztéséhez, pl. a páciens környezetének
hatékony, új módon történő felhasználása, a pácienssel a megfelelő
időben egyeztetve azt
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A szükségletek értékelése és az ügyfélgondozás megtervezése
A személynek ismernie és értenie kell az alábbiakat:
 Az előrehaladás és fejlődés alapelvei az élettartam során
 A betegségek fajtái és a vonatkozó kezelések
 A páciensek egészsége, szociális gondozása és rehabilitációja az
élettartamuk során, a mindennapi élet különböző helyzeteiben
 Erkölcs és törvénytisztelet, tekintettel a jogokra, diszkriminációra és
visszaélésekre
 A páciensekkel és családjukkal való együttműködés módszerei a
páciens gondozási igényének pontos megállapítására
 A táplálkozás és speciális étrendek szerepe
 A páciens és a család képességeinek értékelési módszerei
 Pénzügyi implikációk, pl. költségvetési korlátok
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A személynek tudnia kell az alábbiakat:
 Alaposan felméri a páciens környezetét és helyzetét, a gondozási
szükségletek pontos meghatározására, a szerepkör határainak
felismerésével
 Értékeli a páciens képességeit és a család képességeit
 Azonosítja a tápláltsági állapotot és táplálkozási követelményeket
 Megtervezi az páciensközpontú gondozás szolgáltatását
 Biztosítja a szükséges erőforrásokat az páciensgondozási terv
elősegítésére
 Megtervezi az páciensrehabilitáció támogatását
 Beszerzi a hozzájárulást a gondozás szolgáltatása előtt
 Szükség szerint javasol orvosi ellátást
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A páciensgondozás irányítása és szolgáltatása
A személynek ismernie és értenie kell az alábbiakat:
 A páciens holisztikus szükségletei és képességeinek számításba
vétele
 A páciens viselkedési mintái és azok mozgatórugói
 A páciens helyzetének előzményei (pl. élettörténet, orvosi előzmények)
 A rugalmasság fontossága a különböző páciensekkel és családjukkal
történő együttműködés során
 A páciensek ösztönzésének módszerei „új” készségek tanulására a
bizalom és függetlenség kiépítésére
 Anatómia és patológia, betegségek és kezelések a képzettségi
szintnek megfelelően
 Az egészségügyi paraméterek szabványos normál értékei (pl. normál
vérnyomás)
 Az egészséges életmód általános témakörei, és azok pozitív módon
történő elősegítése
 A páciens gyógyszereinek célja és lehetséges mellékhatásai
 Potenciális biztonsági veszélyek
 A mobilitás elősegítésének módszerei, és a mobilitási eszközök
biztonságos használatának ismerete
 A gyenge és kevés mozgásra képes páciensekre vonatkozó kockázati
tényezők
 Annak a tudásnak a jelentősége, hogy mikor kell a páciens
gondozásába kollégákat és más egészségügyi szakszemélyzetet
bevonni, és a kapcsolódó szakmák szerepkörei
 Azon körülmények, amikor azonnal orvosi beavatkozásra van szükség
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A személynek tudnia kell az alábbiakat:

A fizikai, szociális és pszichológiai jó közérzet elősegítése és
támogatása, az előrehaladás és fejlődés támogatása, gondozás és
rehabilitáció

A páciens tisztelete és a törvényi és etikai alapelvek tiszteletben
tartása a gondozás során

Pozitív környezet létrehozása a páciens számára, és biztonságos
gondozás szolgáltatása

Támogatás a higiéniai szükségletek terén szükség szerint és a
páciens intimitási igényeinek tiszteletben tartása

A páciens képességeinek figyelembevétele a gondozás során

Kultúra szempontjából fontos intézkedések megtétele

A feladatkörébe tartozó egészségügyi feladatok ellátása, pl.
elsősegély, sebkötözés, légzőgyakorlatok

Különböző egészségügyi paraméterek monitorozása, pl. vérnyomás,
pulzus,
testhőmérséklet,
vércukorszint,
fájdalom,
súly,
és
tájékoztatása nyújtása ezekről

A beteg pácienseknél jelentkező általános kockázatokkal szembeni
óvintézkedések megtétele, pl. felfekvés, tüdőgyulladás vagy
kontraktúrák

A páciens folyamatos megfigyelése és az új, figyelmet vagy orvosi
beavatkozást igénylő problémák gyors azonosítása, pl. felfekvés

Annak pontos megítélése, hogy mikor kell orvoshoz fordulni, mikor van
szükség támogatásra és mikor kell megkezdeni az elsősegélynyújtást

A páciens függetlenségét elősegítő intézkedések megvalósítása
bármilyen korlátok mellett

Megfelelő intézkedések ajánlása és alkalmazása a megfelelő
táplálkozás támogatására a szerepkörén és a szabályok keretein belül

A páciens edukációja az egészséges életmód elősegítésére, pl.
rendszeres testmozgás, a dohányzás elhagyása

Tanácsadás a páciens számára az általános gyógyszercsoportok és
azok mellékhatási vonatkozásában a szerepköre és a szabályok
keretein belül, pl. vérnyomáscsökkentők és fájdalomcsillapítók

A páciensek támogatása a gyógyszereik bevételében és tárolásában a
szerepköre és a szabályok keretein belül

Ütemterv megtervezése és adaptálása annak érdekében, hogy
minden páciensre megfelelő idő jusson, a sürgetésük elkerülésével

Edukációs és rehabilitációs tevékenységek szervezése a különböző
életkori csoportokba tartozó felnőtt páciensek szükségleteinek
kielégítésére

A mobilitás elősegítése A páciens erőforrásainak felhasználásával és
A páciens szükségleteinek tiszteletben tartásával, megfelelő
mobilizációs módszerek használatával

Erőforrások hatásos és hatékony felhasználása

Az életminőség javítása
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A páciensgondozás értékelése
A személynek ismernie és értenie kell az alábbiakat:
 A gondozás rendszeres időközönként történő felülvizsgálatának
fontossága, visszajelzés a felektől, beleértve a pácienst is
 A páciens életminőségének elvárt szintje a körülményeiknek
megfelelően
 A gondozás megváltoztatásának/javításának lehetőségei, pl.
rendelkezésre álló erőforrások
 A legújabb termék- és szolgáltatásfejlesztések
 Egy eredmény elérésének módja és értékelése
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A személynek tudnia kell az alábbiakat:
 A páciens nézőpontjának megértése a velük folytatott alapos
megbeszélés során
 Információk szerzése a páciens családjától, kollégáktól és az érintett
szakemberektől
 Annak felismerése, hogy mi teszi apácienst boldoggá, és mit tekint
jólétnek
 Minden probléma figyelmes meghallgatása, pozitív reagálás, és
törekvés megoldások kidolgozására
 Annak megítélése, hogy a gondozási terv milyen mértékben segíti a
pácienst
 A gondozási terv minden változtatásának jóváhagyatása a pácienssel,
a családjával, a kollégákkal és az érintett szakemberekkel
 Az értékelés eredményének dokumentálása
 Akcióterv
kidolgozása
a
rendelkezésre
álló
erőforrások
figyelembevételével
 Minden probléma jelentése és dokumentálása az érintett felek számára
 Reagálás a visszajelzésekre és a saját munkavégzési gyakorlatainak
értékelése
Összesen
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