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1. Δλλνηνινγηθό πιαίζην θαη δηακόξθσζε πνιηηηθήο

Γηα ηνλ ιφγν απηφ, δεηήζεθε απφ ηελ ππάξρνπζα “Οκάδα Δξγαζίαο γηα ηηο
Γεμηφηεηεο” ηνπ EFN, λα:
1.

Διέγμεη ην πξνζρέδην ηνπ Πιαηζίνπ Γεμηνηήησλ ηνπ EFN, ηε ζρέζε ηνπ κε
ηηο δεμηφηεηεο πνπ έρνπλ ήδε θαηνρπξσζεί απφ ην Άξζξν 31 θαη λα
αλαπηχμεη Καηεπζπληήξηα Οδεγία γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ Άξζξνπ 31 ζηα
εζληθά πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο λνζειεπηψλ θαη λα δηαηππψζεη πξφηαζε
ζηελ Γεληθή πλέιεπζε ηνπ EFN γηα ηελ επηθαηξνπνίεζε ηνπ Παξαξηήκαηνο
5 (δεμηφηεηεο θαη πεξηερφκελν),

2.

Δμεηάζεη πνηα απφ ηα ελδηαθεξφκελα κέξε ηνπ EFN θαη ηνπο ζπιιφγνποκέιε ηεο πξέπεη λα αζρνιεζνχλ κε ην ζρεδηαζκφ ηνπ πιαηζίνπ, έηζη ψζηε
λα δψζνπλ θαηεχζπλζε γηα ηελ θαιχηεξε εθαξκνγή θαη ζπκκφξθσζε κε
ηελ Οδεγία,

3.

Αλαγλσξίζεη ηπρφλ επξχηεξα ζπζρεηηδφκελα ζέκαηα, ηα νπνία ζα
ελδπλακψζνπλ ή ζα παξεκπνδίζνπλ ηελ εθαξκνγή ησλ δεμηνηήησλ ζηα
εζληθά λνζειεπηηθά πξνγξάκκαηα.

Ζ Οκάδα Δξγαζίαο ηνπ EFN (ΟΔ) νινθιήξσζε ην πξψην ζηάδην απφ απηήλ ηελ
εξγαζία θαη μεθίλεζε ζπλνκηιίεο γηα ηα επξχηεξα ζπζρεηηδφκελα ζέκαηα κε ηα
ελδηαθεξφκελα κέξε “θιεηδηά”, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο αλάγθεο γηα εθ ησλ
πξνηέξσλ ζπκθσλεζέλησλ κέζσλ κέηξεζεο αλαθνξηθά κε ην θαηά πφζν
πιεξνχληαη νη δεμηφηεηεο, θαζψο θαη γηα ηελ αλάγθε αλάπηπμεο ππνδνκψλ, ηδηαίηεξα
ζηηο λνζειεπηηθέο ζρνιέο. Σν παξφλ έγγξαθν πεξηγξάθεη ηελ θαηεπζπληήξηα νδεγία
ηνπ EFN γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ Άξζξνπ 31 ζηα εζληθά πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο
λνζειεπηψλ.

ΟΔ ηνπ EFN γηα ηηο Γεμηφηεηεο – Πξφεδξνο: Καζ. Maximo Gonzalez Jurado
Δπαγγεικαηηθή Δπηηξνπή ηνπ EFN – Δπηθεθαιήο: θα Herdís Gunnarsdóttir
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Ζ ηξνπνπνηεκέλε Οδεγία γηα ηα Δπαγγεικαηηθά Πξνζφληα εθδφζεθε ζηα ηέιε ηνπ
2013 θαη πεξηειάκβαλε, ζην θχξην κέξνο ηεο νδεγίαο, έλα ζχλνιν 8 δεμηνηήησλ
(άξζξν 31). Απηέο είλαη λνκηθά δεζκεπηηθέο θαη ηα Κξάηε Μέιε ζα πξέπεη λα
δηαζθαιίζνπλ ηελ εθαξκνγή ηνπο κέρξη ηελ δηνξία εθαξκνγήο ηεο νδεγίαο (18
Ηαλνπαξίνπ 2016). Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή έρεη ηελ εμνπζηνδφηεζε λα
επηθαηξνπνηήζεη ην Παξάξηεκα 5 ηεο νδεγίαο, κέζσ θαη' εμνπζηνδφηεζε πξάμεο.

2. Ιζηνξία ηνπ εγγξάθνπ
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Ο εθζπγρξνληζκφο ηεο Οδεγίαο 2005/36/ΔΔ μεθίλεζε κε Γεκφζηα Γηαβνχιεπζε ηεο
ΔΔ (Μάξηηνο 2011) θαη έθεξε ζην πξνζθήλην ηηο πξνθιήζεηο πνπ αληηκεησπίδεη ε
δηαδηθαζία αλαγλψξηζεο θαη ηελ αλάγθε λα επηθαηξνπνηεζνχλ νη απαηηήζεηο
εθπαίδεπζεο ησλ επαγγεικάησλ πνπ θαιχπηνληαη απφ απηφκαηα ζπζηήκαηα
αλαγλψξηζεο, πξνθεηκέλνπ λα ιεθζνχλ ππφςε νη εμειίμεηο ησλ ζρεηηθψλ
επαγγεικάησλ αλαθνξηθά κε ηηο απαηηήζεηο εθπαίδεπζεο. Ήηαλ ζαθέο φηη ην
πεξηερφκελν ηεο εθπαίδεπζεο ησλ λνζειεπηψλ πνπ πεξηγξάθεηαη ζην Παξάξηεκα 5
ηεο Οδεγίαο έπξεπε λα επηθαηξνπνηεζεί, ψζηε λα αληηθαηνπηξίδεη ηηο ηξέρνπζεο
εμειίμεηο ζηνλ ηνκέα ηεο λνζειεπηηθήο, φπσο ηνπο λένπο ζηφρνπο ζηε θξνληίδα
πγείαο πνπ πξνζαλαηνιίδνληαη ζηελ θαηεχζπλζε ηεο πξφιεςεο, ηεο καθξνρξφληαο
θξνληίδαο, ηεο θξνληίδαο ζηελ θνηλφηεηα, ηεο πιεξνθνξηθήο ηεο πγείαο θαη ησλ
εμειίμεσλ ζηελ ηερλνινγία ηεο πιεξνθνξίαο θαη ησλ επηθνηλσληψλ, ηεο αζθάιεηαο
ησλ αζζελψλ, ηεο έξεπλαο θαη ηεο ηεθκεξησκέλεο πξαθηηθήο, θιπ.
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο εθζπγρξνληζκνχ, ε δηαπξαγκάηεπζε ηεο πξφηαζεο
ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο κε ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην θαη ην πκβνχιην ηεο
Δπξψπεο, είρε σο απνηέιεζκα ηελ ελίζρπζε ησλ απαηηήζεσλ εθπαίδεπζεο ησλ
λνζειεπηψλ θαη ηελ πξνζζήθε ελφο ζπλφινπ 8 δεμηνηήησλ. Σν EFN ζπκκεηείρε
ελεξγά ζηελ εθπφλεζε ησλ ελ ιφγσ δεμηνηήησλ θαη ήηαλ ζε θαζεκεξηλή επαθή κε
ηνλ επηθεθαιή ηεο Δπηηξνπήο ηεο ΔΔ πνπ ήηαλ ππεχζπλνο γηα ηε δηαπξαγκάηεπζε,
ηνλ θν Jürgen Tiedje. Γηα απηέο ηηο πξνεηνηκαζίεο, ηα κέιε ηνπ EFN εθπφλεζαλ θαη
ζπκθψλεζαλ ζε έλα Πιαίζην Γεμηνηήησλ (εγθξίζεθε ηνλ Απξίιην ηνπ 2012)1, ην
νπνίν ρξεζηκνπνηήζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ θαη
παξνπζηάζηεθε ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2012 ζην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, ην πκβνχιην
ηεο Δπξψπεο, ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη ηα ελδηαθεξφκελα κέξε, θαηά ηε
δηάξθεηα ηξνγγπιήο Σξάπεδαο ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηελ
νξγάλσζε ηεο εθπαίδεπζεο ησλ λνζειεπηψλ απφ ην EFN.
Απφ ηελ ζηηγκή πνπ εγθξίζεθε ε εθζπγρξνληζκέλε Οδεγία, ν θχξηνο ζηφρνο ηνπ EFN
ήηαλ λα δηαζθαιίζεη φηη φιεο απηέο νη αιιαγέο ζα κεηαθεξζνχλ ζηελ εζληθή
λνκνζεζία, ζε θάζε θξάηνο κέινο ηνπ. Ζ επηθαηξνπνίεζε ηνπ Παξαξηήκαηνο 5 έγηλε
ε λέα πξνηεξαηφηεηα ζε απηφλ ηνλ ηνκέα θαη ηα κέιε ηνπ EFN, ζπγθξφηεζαλ λέα
Οκάδα Δξγαζίαο γηα ηηο Γεμηφηεηεο (Πξφεδξνο: Maximo Gonzalez Jurado,
Αληηπξφεδξνο: Herdis Gunnarsdottir, Μέιε: Branka Rimac, Carol Hall, Birgitta
Wedahl, Bruno Gomes, Miklós Bugarszky θαη Yves Mengal). Καηά ηε δηάξθεηα ηεο
Γεληθήο πλέιεπζεο ηνπ EFN πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 10 - 11 Απξίιηνπ 2014
ζηηο Βξπμέιιεο, έιαβε ρψξα ε πξψηε ζπλεδξίαζε θαη αλαιχζεθαλ νη δεμηφηεηεο πνπ
πεξηιακβάλνληαη ζην Άξζξν 31, ζε ζρέζε κε ην Πιαίζην Γεμηνηήησλ ηνπ EFN.

1.Σν Πιαίζην Γεμηνηήησλ ηνπ EFN αλαπηχρζεθε ιακβάλνληαο ππφςε ηα πθηζηάκελα έγγξαθα ζρεηηθά κε
ηηο δεμηφηεηεο ησλ λνζειεπηψλ, ηα νπνία αλαπηχρζεθαλ απφ ην ICN, ηνλ WHO, ην Tunning project,
θιπ. Ηδηαίηεξε πξνζνρή δφζεθε ζην έξγν ηεο Γξ. Mercedes Gomez del Pulgar ζρεηηθά κε ηελ
αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ ησλ λνζειεπηψλ
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H αλάιπζε αλέδεημε αξθεηέο νκνηφηεηεο θαη πξνθάιεζε αλαζηνραζκφ, ψζηε λα
μεθηλήζεη ε δεκηνπξγία ηεο πξφηαζεο γηα ην Πιαίζην Γεμηνηήησλ ηνπ EFN σο
θαηεπζπληήξηα νδεγία, πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζεί ε εθαξκνγή ησλ αιιαγψλ ηεο
νδεγίαο ζηα εζληθά πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο λνζειεπηψλ. Απηφ ην έγγξαθν
βαζίδεηαη ζε πξνεγνχκελεο εξγαζίεο θαη πξνρσξά επηπιένλ ζηε δεκηνπξγία κηαο
εθινγηθεπκέλεο θαηεχζπλζεο πνπ ζπλδέεη ηηο δεμηφηεηεο κε έλα ζρεηηθφ θαηάινγν
ζεκάησλ εθπαίδεπζεο λνζειεπηψλ θαη ηα δπλεηηθά καζεζηαθά απνηειέζκαηα.

3. Γεμηόηεηεο πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ Οδεγία 2013/55/ΔΔ
Ζ εθζπγρξνληζκέλε νδεγία πεξηιακβάλεη έλα ζχλνιν 8 δεμηνηήησλ ζην Άξζξν 31

6

(παξάγξαθνο 7), ε νπνία θαζνξίδεη ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο εθπαίδεπζεο ηνπ λνζειεπηή πνπ
είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ παξνρή γεληθήο θξνληίδαο πγείαο. Ζ παξάγξαθνο 6 αλαθέξεηαη ζηνλ
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θαηάινγν ησλ δεμηνηήησλ θαη πεξηιακβάλεηαη παξαθάησ γηα πιεξνθφξεζε ησλ αλαγλσζηψλ.

6. Ζ εθπαίδεπζε ησλ λνζειεπηψλ πνπ είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ παξνρή γεληθήο λνζειεπηηθήο
θξνληίδαο, ζα πξέπεη λα παξέρεη ηελ εγγχεζε φηη ν εθπαηδεπφκελνο έρεη απνθηήζεη ηηο
αθφινπζεο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο:
(α) νινθιεξσκέλε γλψζε ησλ βαζηθψλ επηζηεκψλ ζηηο νπνίεο βαζίδεηαη ε γεληθή
λνζειεπηηθή, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο επαξθνχο γλψζεο ηεο δνκήο ηνπ αλζξψπηλνπ
νξγαληζκνχ, ησλ θπζηνινγηθψλ ιεηηνπξγηψλ θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ πγηψλ θαη ησλ
αζζελψλ αηφκσλ, θαζψο θαη ηεο ζρέζεο κεηαμχ ηεο θαηάζηαζεο ηεο πγείαο θαη ηνπ
θπζηθνχ θαη θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο ηνπ αλζξψπνπ.
(β) επαξθή γλψζε ηεο θχζεο θαη ησλ αξρψλ εζηθήο θαη δενληνινγίαο ηνπ επαγγέικαηνο θαη
ησλ γεληθψλ αξρψλ ηεο πγείαο θαη ηεο λνζειεπηηθήο πξαθηηθήο.
(γ) επαξθή θιηληθή εκπεηξία: ηέηνηα εκπεηξία, ε νπνία πξέπεη λα δηαθξίλεηαη γηα ηνλ
εθπαηδεπηηθφ ηεο ραξαθηήξα, πξέπεη λα έρεη απνθηεζεί ππφ ηελ επνπηεία
πηζηνπνηεκέλσλ θαη εηδηθεπκέλσλ λνζειεπηψλ θαη ζε ρψξνπο φπνπ ν αξηζκφο ηνπ
εηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ θαη ν εμνπιηζκφο, είλαη θαηάιιεινη γηα ηελ λνζειεπηηθή
θξνληίδα αζζελψλ.
(δ) ηθαλφηεηα ζπκκεηνρήο ζηελ πξαθηηθή εθπαίδεπζε πγεηνλνκηθνχ πξνζσπηθνχ θαη
απφθηεζε εκπεηξίαο απφ ηε ζπλεξγαζία κε ην πξνζσπηθφ απηφ.
(ε) εκπεηξία απφ ηε ζπλεξγαζία κε άιινπο επαγγεικαηίεο ζηνλ ρψξν ηεο πγείαο.

7. Σα ηππηθά πξνζφληα ηνπ λνζειεπηή πνπ είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ παξνρή γεληθήο θξνληίδαο
πγείαο πξέπεη λα ηεθκεξηψλνπλ φηη ν ελ ιφγσ επαγγεικαηίαο, είλαη ζε ζέζε λα εθαξκφδεη ηηο
αθφινπζεο δεμηφηεηεο ηνπιάρηζηνλ, αλεμάξηεηα απφ ην εάλ ε εθπαίδεπζε ηνπ
πξαγκαηνπνηήζεθε ζε παλεπηζηήκηα, ηδξχκαηα αλψηαηεο εθπαίδεπζεο επηπέδνπ
αλαγλσξηζκέλνπ σο ηζφηηκνπ ή ζε επαγγεικαηηθέο ζρνιέο ή κέζσ πξνγξακκάησλ
επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο γηα ηε λνζειεπηηθή:
Α. Γεμηφηεηα γηα αλεμάξηεηε δηάγλσζε ηεο λνζειεπηηθήο θξνληίδαο πνπ απαηηείηαη, κε
βάζε ηελ ζχγρξνλε ζεσξεηηθή θαη θιηληθή γλψζε, θαζψο θαη ζρεδηαζκφ, νξγάλσζε
θαη εθαξκνγή ηεο λνζειεπηηθήο θξνληίδαο ζηελ ζεξαπεία αζζελψλ, κε βάζε ηηο
γλψζεηο θαη ηηο δεμηφηεηεο πνπ έρνπλ απνθηεζεί ζχκθσλα κε ηα ζεκεία (α), (β) θαη (γ)
ηεο παξαγξάθνπ 6, πξνθεηκέλνπ λα βειηηψλεηαη ε επαγγεικαηηθή πξαθηηθή.
Β. Γεμηφηεηα απνηειεζκαηηθήο ζπλεξγαζίαο κε άιινπο παξάγνληεο ηνπ ηνκέα πγείαο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζηελ πξαθηηθή εθπαίδεπζε ηνπ
πγεηνλνκηθνχ πξνζσπηθνχ, κε βάζε ηηο γλψζεηο θαη ηηο δεμηφηεηεο πνπ απνθηψληαη
ζχκθσλα κε ηα ζεκεία (δ) θαη (ε) ηεο παξαγξάθνπ 6.
Γ. Γεμηφηεηα ελδπλάκσζεο ησλ αηφκσλ, ησλ νηθνγελεηψλ θαη ησλ νκάδσλ γηα έλα
πγηεηλφ ηξφπν δσήο θαη απηνθξνληίδαο, κε βάζε ηηο γλψζεηο θαη ηηο δεμηφηεηεο πνπ
απνθηψληαη ζχκθσλα κε ηα ζεκεία (α) θαη (β) ηεο παξαγξάθνπ 6.
Γ. Γεμηφηεηα άκεζεο έλαξμεο κέηξσλ γηα ηε δηαθχιαμε ηεο δσήο θαη γηα ηελ πινπνίεζε
κέηξσλ ζε πεξηπηψζεηο θξίζεσλ θαη θαηαζηξνθψλ.

Δ. Γεμηφηεηα αλεμάξηεηεο παξνρήο ζπκβνπιεπηηθήο, θαζνδήγεζεο θαη ππνζηήξημεο ησλ
αηφκσλ πνπ ρξεηάδνληαη θξνληίδα αιιά θαη ησλ νηθείσλ ηνπο.
Σ. Γεμηφηεηα δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο ηεο λνζειεπηηθήο θξνληίδαο θαη αμηνιφγεζήο
ηεο κε αλεμάξηεην ηξφπν.
Ε. Γεμηφηεηα επηθνηλσλίαο κε επαγγεικαηηθφ θαη θαηαλνεηφ ηξφπν θαη ζπλεξγαζίαο κε
άιινπο επαγγεικαηίεο ζηνλ ηνκέα πγείαο.
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γηα ηελ παξνρή γεληθήο θξνληίδαο.
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Ζ. Γεμηφηεηα αλάιπζεο ηεο πνηφηεηαο ηεο παξερφκελεο θξνληίδαο, πξνθεηκέλνπ λα
βειηηψζεη ηελ πξνζσπηθή επαγγεικαηηθή ηνπ πξαθηηθή σο λνζειεπηήο ππεχζπλνο

4. Πξνζέγγηζε ελόο κνληέινπ δεμηνηήησλ
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Ο φξνο “δεμηφηεηα” έρεη δηάθνξεο ζεκαζίεο, παξφιν πνπ ππάξρνπλ κεξηθά θνηλά
ζηνηρεία ζε φιεο απηέο: γλψζεηο, ηθαλφηεηεο, ζηάζεηο θαη αμίεο. Δπηπιένλ, είλαη
ελδηαθέξνλ λα ελζσκαησζεί ε έλλνηα ηεο «κεηαθνξάο», δειαδή ε θηλεηνπνίεζε
απηψλ ησλ ζπζηαηηθψλ, πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ κέζα ζε έλα
ζπγθεθξηκέλν πιαίζην θαη λα παξέρεηαη ε θαιχηεξε δπλαηή απάληεζε, θάλνληαο
ρξήζε ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ, νξίδνληαο έηζη ηελ δεμηφηεηα σο “ηνκή κεηαμχ
γλψζεσλ, ηθαλνηήησλ, ζηάζεσλ θαη αμίσλ, θαζψο θαη θηλεηνπνίεζε ησλ ελ ιφγσ
ζπζηαηηθψλ, πξνθεηκέλνπ απηά ηα κεηαθεξζνχλ ζε έλα ζπγθεθξηκέλν πιαίζην ή
πξαγκαηηθή θαηάζηαζε θαη σο εθ ηνχηνπ, λα έξρνληαη κε ηελ θαιχηεξε
δξάζε/δπλαηή ιχζε γηα λα αληηκεησπηζηνχλ νη πνηθίιεο θαηαζηάζεηο θαη ηα
πξνβιήκαηα πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ αλά πάζα ζηηγκή, θάλνληαο ρξήζε ησλ
δηαζέζηκσλ πφξσλ” (Gómez del Pulgar, Μ, 2011).

ηηο αθφινπζεο ελφηεηεο πεξηγξάθνληαη νη δηαθνξεηηθέο δεμηφηεηεο πνπ
πεξηιακβάλνληαη ζηελ νδεγία 2013/55 /ΔΔ, θαζψο θαη εθείλεο πνπ πεξηιακβάλνληαη
ζην Πιαίζην Γεμηνηήησλ ηνπ EFN, κε ζθνπφ ηελ δεκηνπξγία ζπζρεηίζεσλ κεηαμχ
ηνπο θαη ηε ζπγθέληξσζή ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί δπλαηή ε πεξαηηέξσ
πεξηγξαθή ησλ εηδηθψλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ γηα θάζε κία απφ απηέο. ην
ηέινο, απηφ ζα νδεγήζεη ζηνλ εληνπηζκφ ηνπ ειάρηζηνπ επηπέδνπ επάξθεηαο.

5. πζρέηηζε κεηαμύ ησλ δεμηνηήησλ ηεο Οδεγίαο
2013/55/EΔ θαη απηώλ ηνπ Πιαηζίνπ Γεμηνηήησλ ηνπ EFN

ΣΟΜΕΙ ΒΑΙΚΩΝ
ΔΕΞΙΟΣΗΣΩΝ
ΕΝΩΜΑΣΩΝΟΝΣΑΙ
ΣΙ 8 ΔΕΞΙΟΣΗΣΕ

ΑΡΘΡΟ 31:
8 ΔΕΞΙΟΣΗΣΕ
ΝΟΗΛΕΤΣΩΝ

ΚΑΣΑΝΟΜΗ
ΔΕΞΙΟΣΗΣΩΝ
ΤΜΦΩΝΑ ΜΕ ΚΑΘΕ
ΣΟΜΕΑ ΔΕΞΙΟΣΗΣΑ

ΚΑΣΑΛΟΓΟ
ΘΕΜΑΣΩΝ

ΜΑΘΗΙΑΚΑ
ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ
ΠΟΤ ΤΧΕΣΙΖΟΝΣΑΙ
ΜΕ ΣΟΝ ΚΑΣΑΛΟΓΟ
ΘΕΜΑΣΩΝ

Εικ. 1: Διαδικαζία εθαπμογήρ ηος Άπθπος 31 (καηάλογορ δεξιοηήηων) της Οδηγίας
2013/55/EΕ ζηα ππογπάμμαηα ζποςδών
Σν ζεκείν εθθίλεζεο είλαη ε ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ 8 δεμηνηήησλ ηνπ Άξζξνπ 31
ηεο Οδεγίαο 2013/55/ΔU (απφ Α έσο Ζ) θαη ηνπ Πιαηζίνπ Γεμηνηήησλ ηνπ EFN,
ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο: (CA: Competency Area:
Toκέαο Γεμηνηήησλ):
•
•
•
•
•
•

CA.1: Πνιηηηζκφο, εζηθή θαη αμίεο
CA.2: Πξναγσγή θαη πξφιεςε ηεο πγείαο, θαζνδήγεζε θαη δηδαζθαιία
CA.3: Λήςε απνθάζεσλ
CA.4: Δπηθνηλσλία θαη δηεπηζηεκνληθή ζπλεξγαζία
CA.5: Έξεπλα, αλάπηπμε θαη εγεζία
CA.6: Ννζειεπηηθή θξνληίδα
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Ζ ζχλδεζε ησλ 8 δεμηνηήησλ, φπσο νξίδνληαη ζην Άξζξν 31 ηεο Οδεγίαο
2013/55/ΔΔ κε ηνλ θαηάινγν ησλ ζεκάησλ γηα ηελ λνζειεπηηθή εθπαίδεπζε,
φπσο νξίδεηαη ζην Παξάξηεκα 5, πξνυπνζέηεη ην ζρεδηαζκφ κηαο ινγηθήο,
ζηαδηαθήο δηαδηθαζίαο αλαζηνραζκνχ. Ζ δηαδηθαζία απηή μεθηλά κε ηηο 8
δεμηφηεηεο, αθνινπζείηαη απφ ηελ αλαγλψξηζε ησλ ζρεηηθψλ ηνκέσλ δεμηνηήησλ
θαη ζπλερίδεη κε ηελ θαηαλνκή ησλ δεμηνηήησλ ζχκθσλα κε ην θάζε ηνκέα
δεμηφηεηαο, πεξηγξάθνληαο ηη αλακέλεηαη λα επηηεπρζεί κε ηελ απφθηεζε
δεμηνηήησλ, ηελ απαηηνχκελε εθπαίδεπζε πνπ πξέπεη λα επηηεπρζεί απφ ηα
πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ θαη ηειεηψλεη κε έλα θαηάινγν δπλεηηθψλ καζεζηαθψλ
απνηειεζκάησλ πνπ ζα απνδεηθλχνπλ ηελ απφθηεζε απηψλ ησλ δεμηνηήησλ.

Απηέο νη βαζηθέο δεμηφηεηεο πεξηιακβάλνπλ δηαθνξεηηθέο ππν-δεμηφηεηεο, νη νπνίεο
πξέπεη λα νδεγήζνπλ ζε καζεζηαθά απνηειέζκαηα θαη λα αλαπηπρζνχλ κέζα απφ
ην πεξηερφκελν ηνπ πξνγξάκκαηνο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο, ην νπνίν ζα
επηηξέςεη πεξαηηέξσ αμηνιφγεζε.
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ηελ πεξίπησζε ηεο Γεμηφηεηαο Ννχκεξν 6 ηνπ EFN: Ννζειεπηηθή Φξνληίδα,
πξνηείλνληαη ηέζζεξηο ππν-νκάδεο, πξνθεηκέλνπ ε λνζειεπηηθή θξνληίδα πνπ
αθνινπζείηαη ζηε λνζειεπηηθή δηεξγαζία λα νξγαλσζεί κε ινγηθή ζπλέρεηα.
CA. 6.1. - Αμηνιφγεζε θαη δηάγλσζε
CA. 6.2. - ρεδηαζκφο Φξνληίδαο
CA. 6.3. - Ννζειεπηηθή παξέκβαζε
CA. 6.4. - Αμηνιφγεζε θαη εθηίκεζε ηεο πνηφηεηαο
Οη ζπζρεηίζεηο εκθαλίδνληαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα:
Οδεγία
2013/55/EE

Toκείο Γεμηνηήησλ (CA/Competency Areas)
Πιαίζην Γεμηνηήησλ ηνπ EFN

ΓΔΞΙOΣΗΣΑ H

CA. 1:

Πνιηηηζκφο, εζηθή, αμίεο

ΓΔΞΙOΣΗΣΑ C

CA. 2:

Πξναγσγή πγείαο θαη πξφιεςε,
θαζνδήγεζε θαη δηδαζθαιία

ΓΔΞΙOΣΗΣΑ A

CA. 3:

Λήςε απνθάζεσλ

CA. 4:

Δπηθνηλσλία θαη δηεπηζηεκνληθή
ζπλεξγαζία

CA. 5:

Έξεπλα, αλάπηπμε θαη εγεζία

ΓΔΞΙOΣΗΣΑ F
ΓΔΞΙOΣΗΣΑ B
ΓΔΞΙOΣΗΣΑ G
ΓΔΞΙOΣΗΣΑ A
ΓΔΞΙOΣΗΣΑ G

CA. 6

Ννζειεπηηθή Φξνληίδα (ζεσξεηηθή
εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε)

CA. 6.1.

- Αμηνιφγεζε θαη δηάγλσζε

CA. 6.2.

- ρεδηαζκφο Φξνληίδαο

CA. 6.3

- Ννζειεπηηθή παξέκβαζε

CA. 6.4.

- Αμηνιφγεζε θαη εθηίκεζε ηεο πνηφηεηαο

CA. 6:

Ννζειεπηηθή Φξνληίδα (πξαθηηθή θιηληθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε)

CA. 6.1.

- Αμηνιφγεζε θαη δηάγλσζε

CA. 6.2.

- ρεδηαζκφο Φξνληίδαο

CA. 6.3

- Ννζειεπηηθή παξέκβαζε

CA. 6.4.

- Αμηνιφγεζε θαη εθηίκεζε ηεο πνηφηεηαο

ΓΔΞΙOΣΗΣΑ E
ΓΔΞΙOΣΗΣΑ D

ΓΔΞΙOΣΗΣΑ A
ΓΔΞΙOΣΗΣΑ E

Πίνακαρ 1: - Πίνακαρ ζςζσεηίζεων μεηαξύ ηων δεξιοηήηων ηος Άπθπος 31 και
ηων βαζικών ηομέων δεξιοηήηων (ζε ζσέζη με ηο Πλαίζιο Δεξιοηήηων ηος EFN)

Καηαλνκή ησλ ηνκέσλ δεμηνηήησλ ζύκθσλα κε ην Πιαίζην Γεμηνηήησλ
ηνπ EFN
Πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζεί έλαο θαηάινγνο ζεκάησλ, είλαη απαξαίηεην
λα αλαιπζνχλ νη δεμηφηεηεο ζχκθσλα κε ηηο βαζηθέο πεξηνρέο θαη λα
πεξηγξαθνχλ πεξαηηέξσ, ιακβάλνληαο ππφςε ην πθηζηάκελν πιαίζην
δεμηνηήησλ (Πιαίζην Γεμηνηήησλ ηνπ EFN). Απηή ε άζθεζε παξέρεη
θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ δεμηνηήησλ θαη ηνπ θαηάινγνπ ησλ ζρεηηθψλ
ζεκάησλ θαη επηηξέπεη ην κειινληηθφ ζρεδηαζκφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ
εθθξνψλ.
CA. 1: Πνιηηηζκόο, εζηθή, αμίεο
Να πξνσζεί θαη λα ζέβεηαη ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαη ηε
δηαθνξεηηθφηεηα, ππφ ην πξίζκα ησλ θπζηθψλ, ςπρνινγηθψλ,
πλεπκαηηθψλ θαη θνηλσληθψλ αλαγθψλ ησλ απηφλνκσλ αηφκσλ,
ιακβάλνληαο ππφςε ηηο απφςεηο, ηηο πεπνηζήζεηο, ηηο αμίεο θαη ηνλ
πνιηηηζκφ ηνπο θαη ηνπο δηεζλείο θαη εζληθνχο θψδηθεο εζηθήο θαη
δενληνινγίαο, θαζψο θαη ηηο εζηθέο επηπηψζεηο ηεο παξνρήο
θξνληίδαο πγείαο, δηαζθαιίδνληαο ην δηθαίσκά ηνπο γηα
ηδησηηθφηεηα θαη εθηηκψληαο ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ησλ
πγεηνλνκηθψλ πιεξνθνξηψλ.
Να αλαιακβάλεη ηελ επζχλε γηα ηε δηα βίνπ κάζεζε θαη ηε
ζπλερηδφκελε επαγγεικαηηθή αλάπηπμε.
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ΓΔΞΙOΣΗΣΑ A

Να απνδέρεηαη ηελ επζχλε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ δξαζηεξηφηεηαο θαη
λα αλαγλσξίδεη ηα φξηα ηνπ δηθνχ ηνπ πεδίνπ δξάζεο θαη δεμηνηήησλ.
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CA. 2: Πξναγσγή πγείαο θαη πξόιεςε, θαζνδήγεζε θαη δηδαζθαιία
Να πξνσζεί ηνλ πγηεηλφ ηξφπν δσήο, ηα κέηξα πξφιεςεο θαη
απηνθξνληίδαο, εληζρχνληαο ηελ ελδπλάκσζε, πξνάγνληαο ηελ πγεία
θαη εληζρχνληαο ζπκπεξηθνξέο θαη ηε ζπκκφξθσζε κε ηε ζεξαπεία.
Να πξνζηαηεχεη αλεμάξηεηα ηελ πγεία θαη ηελ επεκεξία ησλ αηφκσλ,
ησλ νηθνγελεηψλ ή ησλ νκάδσλ πνπ θξνληίδεη, δηαζθαιίδνληαο ηελ
αζθάιεηά ηνπο θαη ηελ πξνψζεζε ηεο απηνλνκίαο ηνπο.
Να ελζσκαηψλεη, λα πξνσζεί θαη λα εθαξκφδεη ζεσξεηηθά,
κεζνδνινγηθά θαη πξαθηηθά ηε γλψζε. Απηφ επηηξέπεη ηελ πξνψζεζε
θαη ηελ αλάπηπμε ηεο λνζειεπηηθήο θξνληίδαο ζε καθξνρξφληα
θξνληίδα, ζπλ-λνζεξφηεηα θαη ζε θαηαζηάζεηο εμάξηεζεο, πξνθεηκέλνπ
λα δηαηεξήζεη ηελ πξνζσπηθή απηνλνκία ηνπ αηφκνπ θαη ησλ ζρέζεσλ
ηνπ κε ην πεξηβάιινλ ζε θάζε ζηηγκή ηεο πνξείαο ηεο πγείαο/αζζέλεηαο.

CA.3. Λήςε απνθάζεσλ
Να εθαξκφδεη δεμηφηεηεο θξηηηθήο ζθέςεο, ζπζηεκαηηθή πξνζέγγηζε γηα
ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ θαη λνζειεπηηθή ιήςε απνθάζεσλ ζε
επαγγεικαηηθφ πιαίζην θαη πιαίζην απφδνζεο θξνληίδαο.
Να αλαπηχζζεη δξάζεηο, αθνχ έρεη πξνεγνπκέλσο αλαγλσξίζεη θαη
αλαιχζεη ηα πξνβιήκαηα πνπ δηεπθνιχλνπλ ηελ αλαδήηεζε ηεο πιένλ
ζπκθέξνπζαο ιχζεο γηα ηνλ αζζελή, ηελ νηθνγέλεηα θαη ηελ θνηλφηεηα,
ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ, ηε βειηίσζε ησλ απνηειεζκάησλ θαη ηε
δηαηήξεζε ηεο πνηφηεηαο ηεο δνπιεηάο ηνπο.

CA. 4: Δπηθνηλσλία θαη νκαδηθή εξγαζία
Να έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα επηθνηλσλεί απνηειεζκαηηθά, λα αιιειεπηδξά
θαη λα εξγάδεηαη απνηειεζκαηηθά κε ηνπο ζπλαδέιθνπο θαη ην
δηεπηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ θαη ζεξαπεπηηθά κε ηα άηνκα, ηηο
νηθνγέλεηεο θαη ηηο νκάδεο.
Να αλαζέηεη δξαζηεξηφηεηεο ζε άιινπο, αλάινγα κε ηελ δπλαηφηεηα, ην
επίπεδν ηεο πξνεηνηκαζίαο, ηελ ηθαλφηεηα θαη ηε λνκηθή πιεπξά ηεο
πξαθηηθήο.
Να ρξεζηκνπνηεί αλεμάξηεηα ηα ειεθηξνληθά αξρεία πγείαο γηα λα
ηεθκεξηψζεη ηελ λνζειεπηηθή αμηνιφγεζε, ηελ δηάγλσζε, ηελ
παξέκβαζε θαη ηα απνηειέζκαηα, κε βάζε ηα ζπγθξίζηκα λνζειεπηηθά
ζπζηήκαηα θαηάηαμεο θαη λνζειεπηηθήο ηαμηλφκεζεο.

Να ζπληνλίδεη αλεμάξηεηα ηε θξνληίδα γηα νκάδεο αζζελψλ θαη λα
εξγάδεηαη δηεπηζηεκνληθά γηα ηελ επίηεπμε ελφο θνηλνχ ζηφρνπ, ηελ
δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ηεο θξνληίδαο θαη ηεο αζθάιεηαο ησλ
αζζελψλ.

CA.5. Έξεπλα, αλάπηπμε θαη εγεζία
Να εθαξκφδεη ηα επηζηεκνληθά επξήκαηα γηα ηελ ηεθκεξησκέλε
πξαθηηθή.
Να ιακβάλεη ππφςε ηηο αξρέο ηεο ηζφηεηαο θαη ηεο βησζηκφηεηαο ζηνλ
ηνκέα ηεο πγείαο θαη λα πξνζπαζεί γηα ηελ νξζνινγηθή ρξήζε ησλ
πφξσλ.
Να πξνζαξκφδεη ηα δηάθνξα κνληέια εγεζίαο θαη πξνζεγγίζεσλ ζε
δηαθνξεηηθέο θαηαζηάζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ λνζειεπηηθή, ηελ θιηληθή
πξαθηηθή θαη ηελ θξνληίδα πγείαο .
Να πξνσζεί θαη λα δηαηεξεί ζεηηθή εηθφλα ηεο λνζειεπηηθήο.

CA. 6: Ννζειεπηηθή Φξνληίδα
Να επηδεηθλχεη επαξθείο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο ζηελ παξνρή
επαγγεικαηηθήο θαη αζθαινχο θξνληίδαο, θαηάιιειεο γηα ηηο αλάγθεο
πγείαο θαη θξνληίδαο ηνπ αηφκνπ, ησλ νηθνγελεηψλ θαη ησλ νκάδσλ, γηα
ηηο νπνίεο ν λνζειεπηήο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ παξνρή θξνληίδαο,
ιακβάλνληαο ππφςε ηηο επηζηεκνληθέο εμειίμεηο, θαζψο θαη ηηο
απαηηήζεηο πνηφηεηαο θαη αζθάιεηαο πνπ έρνπλ θαζνξηζηεί ζχκθσλα
κε ην λνκηθφ θαη επαγγεικαηηθφ ζεζκηθφ πιαίζην.
Να αμηνινγεί, λα δηαγηγλψζθεη, λα ζρεδηάδεη θαη λα παξέρεη αλεμάξηεηα,
πξνζσπνθεληξηθή
νινθιεξσκέλε
λνζειεπηηθή
θξνληίδα,
επηθεληξσκέλε ζηα απνηειέζκαηα πγείαο, αμηνινγψληαο ηελ επίδξαζε
ηεο θαηάζηαζεο, ηνπ ππφβαζξνπ θαη ηεο θξνληίδαο πνπ παξέρεηαη,
κέζσ ησλ θαηεπζπληήξησλ νδεγηψλ θιηληθήο θξνληίδαο πνπ
πεξηγξάθνπλ ηηο δηαδηθαζίεο γηα ηε δηάγλσζε, ηε ζεξαπεία ή ηε
θξνληίδα θαη λα δηαηππψλεη ζπζηάζεηο γηα κειινληηθή θξνληίδα.
Να γλσξίδεη θαη λα εθαξκφδεη ηηο ζεσξεηηθέο θαη κεζνδνινγηθέο βαζηθέο
θαη ζεκαληηθέο αξρέο ηεο λνζειεπηηθήο, βαζίδνληαο ηηο λνζειεπηηθέο
παξεκβάζεηο πάλσ ζηελ επηζηεκνληθή ηεθκεξίσζε θαη ηνπο
δηαζέζηκνπο πφξνπο.
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ειίδα

Να αλαθηά αλεμάξηεηα θαη λα εθαξκφδεη ηηο πιεξνθνξίεο θαη ηελ
αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ησλ αζζελψλ θαη ησλ επαγγεικαηηψλ
πγείαο ζε φιεο ηηο εγθαηαζηάζεηο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο θαη ζηελ
θνηλφηεηα.

ζειίδα
pageειίδα

14

Να δεκηνπξγεί αλεμάξηεηα κεραληζκνχο θαη δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο
γηα ηελ ζπλερή βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο λνζειεπηηθήο θξνληίδαο,
ιακβάλνληαο ππφςε ηηο επηζηεκνληθέο, ηερληθέο θαη εζηθέο εμειίμεηο.
Να θαηαλνεί θαη λα ελεξγεί ζχκθσλα κε ηα θνηλσληθά θαη πνιηηηζκηθά
πιαίζηα ζπκπεξηθνξψλ ησλ αηφκσλ θαη ηελ επίδξαζε ζηελ πγεία ηνπο,
κέζα ζην θνηλσληθφ θαη πνιηηηζκηθφ ηνπο πιαίζην.
Να θαηαλνεί ηελ ζεκαληηθφηεηα ηεο χπαξμεο ζπζηεκάησλ πγεηνλνκηθήο
πεξίζαιςεο πνπ ζηνρεχνπλ ζην άηνκν, ζηηο νηθνγέλεηεο ή ζε νκάδεο,
αμηνινγψληαο ηνλ αληίθηππφ ηνπο.
Να αληαπνθξίλεηαη θαηάιιεια θαη έγθαηξα ζε απξφζκελεο θαη ηαρέσο
κεηαβαιιφκελεο θαηαζηάζεηο.
Να εθαξκφδεη αλεμάξηεηα απνηειεζκαηηθά κέηξα ζε θαηαζηάζεηο
θξίζεσλ θαη θαηαζηξνθψλ, ηα νπνία κπνξνχλ λα δηαηεξήζνπλ ηελ δσή
θαη ηελ πνηφηεηα δσήο.

6. πζρέηηζε κεηαμύ ησλ δεμηνηήησλ θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ
ηνπ
πξνγξάκκαηνο
ζπνπδώλ
εθπαίδεπζεο
θαη
θαηάξηηζεο.
πξνηείλεηαη

Ο παξαθάησ πίλαθαο δείρλεη ηε ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ 8 δεμηνηήησλ ηνπ
Άξζξνπ 31 ηεο ηξνπνπνηεκέλεο Οδεγίαο 36 (απφ Α έσο Ζ), ην Πιαίζην
Γεμηνηήησλ ηνπ EFN θαη ην πεξηερφκελν ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ,
εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο.

Οδεγία
2013/55/EΔ
ΓΔΞΙΟΣΗΣΑ H

EFN

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ

CA. 1:
Ζζηθή θαη θηινζνθία ηεο λνζειεπηηθήο,
Πνιηηηζκφο, εζηθή αλζξψπηλα δηθαηψκαηα
θαη αμίεο
Απηνλνκία ηνπ αζζελνχο, δηθαηψκαηα θαη
αζθάιεηά ηνπ
Ννκηθέο πηπρέο ηεο πγεηνλνκηθήο
πεξίζαιςεο θαη ηνπ επάγγεικαηνο,
λνκνζεζία ηεο πγείαο θαη ηεο θνηλσληθήο
πξφλνηαο
Δκπηζηεπηηθφηεηα

ΓΔΞΙΟΣΗΣΑ C

CA. 2: Τγεία
Πξναγσγή
πγείαο θαη
πξφιεςε,
θαζνδήγεζε θαη
δηδαζθαιία

Αξρέο ηεο πγείαο θαη ηεο αζζέλεηαο
Αξρέο Γεκφζηαο Τγείαο, πξναγσγήο ηεο
πγείαο θαη πξφιεςεο,
θνηλνηηθή/πξσηνβάζκηα πγεία
Καζνδήγεζε ησλ αζζελψλ θαη εθπαίδεπζε
ζε ζέκαηα πγείαο
Κνηλσληθή θαη δηαηνκεαθή πξννπηηθή θαη
επηξξνή

ΓΔΞΙΟΣΗΣΑ A
ΓΔΞΙΟΣΗΣΑ F

CA. 3: Λήςε
απνθάζεσλ

ΓΔΞΙΟΣΗΣΑ B
ΓΔΞΙΟΣΗΣΑ G

CA. 4:
Δπηθνηλσλία θαη
ζπιινγηθή
εξγαζία

Δλδπλάκσζε
ησλ απνθάζεσλ
πνιηηψλ θαη ζπκκεηνρή
Γηαδηθαζία ιήςεο
Δπίιπζε πξνβιεκάησλ θαη δηαρείξηζε
ζπγθξνχζεσλ
Σειε-πγεία θαη ηερλνινγία ηεο πιεξνθνξίαο
θαη ησλ επηθνηλσληψλ, λνζειεπηηθά
πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα
Γηεπηζηεκνληθή θαη πνιχ-επηζηεκνληθή
εξγαζία
Γηαπξνζσπηθή επηθνηλσλία
Πνιπ-πνιηηηζκηθή λνζειεπηηθή, ζπλεξγαζία
κε πνιπ-πνιηηηζκηθνχο αζζελείο θαη
εξγαζία ζε πνιπ-πνιηηηζκηθέο θνηλφηεηεο
Γισζζηθέο δεμηφηεηεο
Μεηαθνξά γλψζεο
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ειίδα

Με ζηφρν ηελ αλάπηπμε ησλ λνζειεπηηθψλ δεμηνηήησλ,
πξφγξακκα ζπνπδψλ, εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο.

ΓΔΞΙΟΣΗΣΑ A
ΓΔΞΙΟΣΗΣΑ G

CA. 5: Έξεπλα,
αλάπηπμε θαη
εγεζία

ειίδα
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Σεθκεξησκέλε λνζειεπηηθή,
δηαζηαπξψλνληαο φιεο ηηο δεμηφηεηεο
Βαζηθά ζηνηρεία έξεπλαο, κεζνδνινγίαο θαη
νξνινγίαο
Καηλνηνκίεο θαη βειηίσζε πνηφηεηαο ζηελ
λνζειεπηηθή
Ννζειεπηηθή εγεζία, δηνίθεζε θαη ζπλέρεηα
ζηελ θξνληίδα θαη ζηηο ππεξεζίεο
Οξγάλσζε ησλ ππεξεζηψλ πγείαο θαη ηνπ
δηαηνκεαθνπ πεξηβάιινληνο ππεξεζηψλ
Δξγνλνκία θαη αζθάιεηα ζηελ εξγαζία

ΓΔΞΙΟΣΗΣΑ A
ΓΔΞΙΟΣΗΣΑ E
ΓΔΞΙΟΣΗΣΑ D

CA. 6:
Ννζειεπηηθή
Φξνληίδα
(ζεσξεηηθή
εθπαίδεπζε θαη
θαηάξηηζε)

Nνζειεπηηθή δηεξγαζία θαη ηεθκεξίσζε
Ννζειεπηηθέο ζεσξίεο θαη έλλνηεο
Ννζειεπηηθή επηζηήκε
Αλαηνκία θαη θπζηνινγία
Παζνινγναλαηνκία
Φαξκαθνινγία θαη Βηνρεκεία
Κνηλσληνινγία, ςπρνινγία θαη παηδαγσγηθή
Γηαηξνθή θαη δηαηηνινγία
Τγηεηλή, αζεςία, πξφιεςε θαη έιεγρνο
ινηκψμεσλ
Παξεγνξεηηθή θξνληίδα, θξνληίδα ζην
ηέινο ηεο δσήο θαη δηαρείξηζε ηνπ πφλνπ
Αζθαιήο δηαρείξηζε ησλ θαξκάθσλ θαη
ζπληαγνγξάθεζε
Παξαθνινχζεζε, αμηνιφγεζε θαη
δηαζθάιηζε ηεο δσηηθήο δξαζηεξηφηεηαο
ηνπ ζψκαηνο, πξψηεο βνήζεηεο θαη
θαξδηνπλεπκνληθή αλαδσνγφλεζε
Αξρέο βαζηθήο λνζειεπηηθήο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ πξφζσπνθεληξηθήο θξνληίδαο θαη ζπλέρεηαο ζηελ
θξνληίδα θαη ησλ βαζηθψλ θιηληθψλ
δεμηνηήησλ γηα ηελ θξνληίδα ησλ αηφκσλ,
ησλ νκάδσλ θαη νηθνγελεηψλ, θαηά ηε
δηάξθεηα ηνπ θχθινπ δσήο ηνπο θαη ζε
δηαθνξεηηθά πεξηβάιινληα, θαζψο θαη ζε
δηαθνξεηηθνχο εμεηδηθεπκέλνπο ηνκείο
θιηληθήο λνζειεπηηθήο
Πνηφηεηα θξνληίδαο
Αζθάιεηα αζζελψλ
Δηνηκφηεηα γηα ηελ αληηκεηψπηζε
θαηαζηξνθψλ θαη θξίζηκσλ θαηαζηάζεσλ

CA. 6: Ννζειεπηηθή
Φξνληίδα
(πξαθηηθή-θιηληθή
εθπαίδεπζε θαη
θαηάξηηζε)

Φξνληίδα γηα ηα λενγέλλεηα, ηα παηδηά θαη
ηνπο έθεβνπο
Φξνληίδα κεηξφηεηαο
Μαθξνρξφληα θξνληίδα

CA. 6.1. Αμηνιφγεζε θαη
δηάγλσζε

Φπρηθή πγεία θαη ςπρηαηξηθέο αζζέλεηεο
Αλαπεξία θαη θξνληίδα γηα άηνκα κε
εηδηθέο αλάγθεο
Γεξηαηξηθή θαη θξνληίδα γηα ηνπο
ειηθησκέλνπο

CA. 6.3. Ννζειεπηηθή
παξέκβαζε

Πξσηνβάζκηα θξνληίδα πγείαο θαη
θνηλνηηθή θξνληίδα
Παξεγνξεηηθή θξνληίδα, θξνληίδα ζην
ηέινο ηεο δσήο θαη δηαρείξηζε ηνπ πφλνπ

CA. 6.4. Αμηνιφγεζε θαη
εθηίκεζε ηεο
πνηφηεηαο

γηα
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Γεληθή παζνινγία θαη ρεηξνπξγηθή

CA. 6.2. ρεδηαζκφο
θξνληίδαο

Καηάινγνο πεξηερνκέλσλ
λνζειεπηηθήο

Ομεία θξνληίδα

Τπνζηήξημε γηα ηνπο θξνληηζηέο

ηα

πξνγξάκκαηα

ζπνπδώλ

Ο παξαθάησ θαηάινγνο πεξηερνκέλσλ εμάγεηαη απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα. Σν
πεξηερφκελν απηφ πξέπεη λα πεξηιακβάλεηαη ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ λνζειεπηηθήο
κε ηε κνξθή καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ ηα νπνία πξέπεη λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο
απαηηνχκελεο δεμηφηεηεο. Καηαηάζζνληαη αλάινγα κε ηηο εηδηθέο δεμηφηεηεο ηνπ
Πιαηζίνπ Γεμηνηήησλ ηνπ EFN, αιιά κπνξνχλ επίζεο λα ηαμηλνκεζνχλ αλάινγα κε ηηο
δεμηφηεηεο ηεο Οδεγίαο 2005/36/ΔΔ, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Οδεγία 2013/55/ΔΔ.

ειίδα

ΓΔΞΙΟΣΗΣΑ A
ΓΔΞΙΟΣΗΣΑ E

CA.1. Πνιηηηζκόο, εζηθή θαη αμίεο

ειίδα
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•

Ζζηθή, θψδηθεο ζπκπεξηθνξάο θαη θηινζνθία ηεο λνζειεπηηθήο,
αλζξψπηλα δηθαηψκαηα

•

Δκπηζηεπηηθφηεηα θαη απνθαιχςεηο

•

Aπηνλνκία αζζελνχο, δηθαηψκαηα θαη αζθάιεηα

•

Ννκηθά ζέκαηα ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο θαη ηνπ επαγγέικαηνο,
λνκνζεζία ηεο πγείαο θαη ηεο θνηλσληθήο πξφλνηαο

CA.2. Πξναγσγή πγείαο θαη πξόιεςε, θαζνδήγεζε θαη δηδαζθαιία
•

Αξρέο ηεο πγείαο θαη ηεο αζζέλεηαο

•

Αξρέο Γεκφζηαο Τγείαο, πξναγσγήο ηεο πγείαο θαη πξφιεςεο, θνηλνηηθή
θαη πξσηνβάζκηα πγεία

•

Καζνδήγεζε ησλ αζζελψλ θαη εθπαίδεπζε ζε ζέκαηα πγείαο

•

Κνηλσληθή θαη δηαηνκεαθή πξννπηηθή θαη επηξξνή

•

Δλδπλάκσζε ησλ πνιηηψλ θαη ζπκκεηνρή

CA.3: Λήςε απνθάζεσλ
•

Γηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ

•

Δπίιπζε πξνβιεκάησλ θαη δηαρείξηζε ζπγθξνχζεσλ

CA.4. Δπηθνηλσλία θαη ζπιινγηθή εξγαζία
•

Σειε-πγεία θαη ηερλνινγία ηεο πιεξνθνξίαο θαη ησλ επηθνηλσληψλ,
λνζειεπηηθά πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα

•

Γηεπηζηεκνληθή θαη πνιπ-επηζηεκνληθή ζπλεξγαζία

•

Γηαπξνζσπηθή επηθνηλσλία

•

Πνιππνιηηηζκηθή λνζειεπηηθή, ζπλεξγαζία κε
αζζελείο θαη εξγαζία ζε πνιππνιηηηζκηθέο θνηλφηεηεο

•

Γισζζηθέο δεμηφηεηεο

•

Μεηαθνξά γλψζεο

CA.5. Έξεπλα, αλάπηπμε θαη εγεζία
•

Σεθκεξησκέλε λνζειεπηηθή

•

Βαζηθά ζηνηρεία έξεπλαο, κεζνδνινγίαο θαη νξνινγίαο

•

Καηλνηνκίεο θαη βειηίσζε πνηφηεηαο ζηελ λνζειεπηηθή

•

Ννζειεπηηθή εγεζία, δηνίθεζε

•

Οξγάλσζε ησλ ππεξεζηψλ πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο

•

Δξγνλνκία θαη αζθάιεηα ζηελ εξγαζία

•

Δπηρεηξεκαηηθφηεηα

πνιππνιηηηζκηθνχο

•

Ννζειεπηηθέο ζεσξίεο θαη έλλνηεο

•

Nνζειεπηηθή δηεξγαζία,πξνζσπν-θεληξηθή θξνληίδα θαη ηεθκεξίσζε

•

Ννζειεπηηθέο ζεσξίεο, έλλνηεο θαη λνζειεπηηθή επηζηήκε

•

Αλαηνκία θαη θπζηνινγία

•

Παζνινγναλαηνκία

•

Φαξκαθνινγία θαη Βηνρεκεία

•

Κνηλσληνινγία, ςπρνινγία θαη παηδαγσγηθή

•

Γηαηξνθή θαη Γηαηηνινγία

•

Τγηεηλή, αζεςία, πξφιεςε θαη έιεγρνο ινηκψμεσλ

•

Παξεγνξεηηθή θξνληίδα, θξνληίδα ζην ηέινο ηεο δσήο θαη δηαρείξηζε ηνπ
πφλνπ

•

Αζθαιήο δηαρείξηζε ησλ θαξκάθσλ θαη ζπληαγνγξάθεζε

•

Παξαθνινχζεζε, αμηνιφγεζε θαη δηαζθάιηζε ηεο δσηηθήο δξαζηεξηφηεηαο
ηνπ ζψκαηνο, πξψηεο βνήζεηεο θαη θαξδηνπλεπκνληθή αλαδσνγφλεζε

•

Αξρέο βαζηθήο λνζειεπηηθήο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ πξφζσπν-θεληξηθήο
θξνληίδαο θαη ζπλέρεηαο ζηελ θξνληίδα θαη ησλ βαζηθψλ θιηληθψλ
δεμηνηήησλ γηα ηελ θξνληίδα ησλ αηφκσλ, ησλ νκάδσλ θαη ησλ
νηθνγελεηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θχθινπ δσήο ηνπο θαη ζε δηαθνξεηηθά
πεξηβάιινληα, θαζψο θαη ζε δηαθνξεηηθνχο εμεηδηθεπκέλνπο ηνκείο
θιηληθήο λνζειεπηηθήο

•

Πνηφηεηα θξνληίδαο

•

Αζθάιεηα αζζελψλ

•

Δηνηκφηεηα γηα
θαηαζηάζεσλ

ηελ

αληηκεηψπηζε

θαηαζηξνθψλ
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θαη

θξίζηκσλ

CA.6. Ννζειεπηηθή Φξνληίδα (πξαθηηθή-θιηληθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε)
•

Φξνληίδα ζε νμέα πεξηζηαηηθά

•

Φξνληίδα γηα ηα λενγέλλεηα, ηα παηδηά θαη ηνπο έθεβνπο

•

Φξνληίδα κεηξφηεηαο

•

Μαθξνρξφληα θξνληίδα

•

Γεληθή παζνινγία θαη ρεηξνπξγηθή

•

Φπρηθή πγεία θαη ςπρηαηξηθέο αζζέλεηεο

•

Αλαπεξία θαη θξνληίδα γηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο

•

Γεξηαηξηθή θαη θξνληίδα γηα ηνπο ειηθησκέλνπο

•

Πξσηνβάζκηα θξνληίδα πγείαο θαη θνηλνηηθή θξνληίδα

•

Παξεγνξεηηθή θξνληίδα, θξνληίδα ζην ηέινο ηεο δσήο θαη δηαρείξηζε ηνπ
πφλνπ
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CA. 6: Ννζειεπηηθή Φξνληίδα (ζεσξεηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε)

7. πζρέηηζε κεηαμύ ησλ δεμηνηήησλ, ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ
πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο θαη
ησλ δπλεηηθώλ καζεζηαθώλ απνηειεζκάησλ
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Σα καζεζηαθά απνηειέζκαηα είλαη νη γλψζεηο πνπ ν θνηηεηήο αλακέλεηαη λα είλαη ζε
ζέζε λα απνδείμεη φηη θαηέρεη κεηά ηελ νινθιήξσζε κηαο δηαδηθαζίαο εθπαίδεπζεο θαη
θαηάξηηζεο.
Κάζε ελφηεηα, ζέκα ή αληηθείκελν πξέπεη λα ζπλδέεηαη κε νξηζκέλεο ζπγθεθξηκέλεο
δεμηφηεηεο, νη νπνίεο κε ηε ζεηξά ηνπο δηαρσξίδνληαη ζε καζεζηαθά απνηειέζκαηα.
Σα αθφινπζα δπλεηηθά καζεζηαθά απνηειέζκαηα κπνξνχλ λα γίλνπλ πην ζπγθεθξηκέλα
θαη λα ζπζρεηίδνληαη ιεπηνκεξψο κε ηα ζέκαηα.

ΓΔΞΙΟΣΗΣΑ ΟΓΗΓΙΑ 36/55: Γεμηόηεηα H
ΓΔΞΙΟΣΗΣΑ EFN N.1: Πνιηηηζκόο, εζηθή θαη αμίεο
ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ

Γπλεηηθά καζεζηαθά απνηειέζκαηα

Ηζηθή θαη θηινζνθία ηεο
λνζειεπηηθήο, αλζξώπηλα
δηθαηώκαηα

Να εκθαλίζεη εζηθή, λνκηθή θαη αλζξσπηζηηθή
ζπκπεξηθνξά ζηελ αλάπηπμε φισλ ησλ
δξάζεσλ γηα ηελ παξνρή λνζειεπηηθήο
θξνληίδαο ζηνπο αζζελείο, ηελ νηθνγέλεηα θαη
ηελ θνηλφηεηα.
Να πξνσζεί θαη λα ζέβεηαη ηα αλζξψπηλα
δηθαηψκαηα θαη ηελ δηαθνξεηηθφηεηα, ππφ ην
πξίζκα ησλ ζσκαηηθψλ, ςπρνινγηθψλ,
πλεπκαηηθψλ θαη θνηλσληθψλ αλαγθψλ ησλ
απηφλνκσλ αηφκσλ.
Να απνδέρεηαη ηελ επζχλε γηα ηηο
επαγγεικαηηθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο θαη λα
αλαγλσξίδεη ηα φξηα ηνπ δηθνχ ηνπ πεδίνπ
πξαθηηθήο θαη δεμηνηήησλ.
Να αλαζέηεη δξαζηεξηφηεηεο ζε άιινπο,
αλάινγα κε ην επίπεδν ηθαλφηεηαο,
πξνεηνηκαζίαο, επάξθεηαο θαη λνκηθήο πιεπξάο
ηεο πξαθηηθήο.
Να δείρλεη επαηζζεζία γηα ηηο γλψκεο, ηηο
πεπνηζήζεηο θαη ηηο αμίεο ησλ αζζελψλ θαη ησλ
ζπγγελψλ ηνπο.
Να ζέβεηαη ηηο εζηθέο θαη λνκηθέο απαηηήζεηο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εζληθψλ θαη δηεζλψλ
θσδίθσλ δενληνινγίαο θαη λα θαηαλνεί ηηο εζηθέο
ζπλέπεηεο ζηελ παξνρή πγεηνλνκηθήο
πεξίζαιςεο.
Να αλαιάβεη ηελ επζχλε γηα ηε δηα βίνπ κάζεζε
θαη ηε ζπλερηδφκελε επαγγεικαηηθή αλάπηπμε.
Να δηαζθαιίδεη ην δηθαίσκα ζηελ ηδησηηθφηεηα,
κε ζεβαζκφ ζηελ ηήξεζε ηνπ απνξξήηνπ ησλ
πιεξνθνξηψλ, ζε ζρέζε κε ηελ παξνρή
πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο.

Απηνλνκία ηνπ
αζζελνύο,δηθαηώκαηα θαη
αζθάιεηα
Ννκηθέο πηπρέο ηεο
πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο θαη
ηνπ επαγγέικαηνο, λνκνζεζία
ηεο πγείαο θαη ηεο θνηλσληθήο
πξόλνηαο
Δκπηζηεπηηθόηεηα

ΓΔΞΙΟΣΗΣΑ ΟΓΗΓΙΑ 36/55: Γεμηόηεηα C
ΓΔΞΙΟΣΗΣΑ EFN N.2: Πξναγσγή πγείαο θαη πξόιεςε, θαζνδήγεζε θαη
εθπαίδεπζε

Γπλεηηθά καζεζηαθά απνηειέζκαηα

Αξρέο ηεο πγείαο θαη
ηεο αζζέλεηαο

Να αλαγλσξίδεη ηνπο θχξηνπο θηλδχλνπο θαη ηνπο
πξνζηαηεπηηθνχο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε
δηαδηθαζία ηεο πγείαο θαη ηεο αζζέλεηαο.

Γεκόζηα πγεία,
πξναγσγή ηεο πγείαο
θαη πξόιεςε,
θνηλνηηθή/πξσηνβάζκηα
θξνληίδα
Καζνδήγεζε ησλ
αζζελώλ θαη
εθπαίδεπζε ζε ζέκαηα
πγείαο.
Κνηλσληθή θαη
δηαηνκεαθή πξννπηηθή
θαη επηξξνή.
Δλδπλάκσζε ησλ
πνιηηώλ θαη ζπκκεηνρή

Να ελζαξξχλεη ηε ζπκκέηνρε νκάδσλ θαη θνηλνηήησλ
ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο γηα ηελ πγεία θαη ηηο
εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, νη νπνίεο απνζθνπνχλ
ζηελ ελίζρπζε ζπκπεξηθνξψλ θαη ζηελ πηνζέηεζε
πγηεηλνχ ηξφπνπ δσήο.
Να παξέρεη ζηνπο αζζελείο εξγαιεία πνπ εληζρχνπλ ηε
ζπκκφξθσζε κε ηελ ζεξαπεία θαη λα αλαγλσξίδεη θαη
λα παξαθνινπζεί ηα άηνκα πςεινχ θηλδχλνπ γηα κε
ζπκκφξθσζε κε ηελ ζεξαπεία, ηα νπνία κπνξεί λα
ζέζνπλ ζε θίλδπλν ηνπο ίδηνπο θαη ηε θνηλφηεηα.
Να εθαξκφδεη πξνιεπηηθά κέηξα ζηα πγηή άηνκα θαη
ζηνπο αζζελείο ζε φια ηα ζηάδηα ηνπ θχθινπ δσήο θαη
ζε φιεο ηηο θάζεηο ηεο θπζηθήο πνξείαο ηεο λφζνπ.
Να θαζνδεγεί ηα αηφκα, ηνπο αζζελείο θαη ηηο νκάδεο
ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν ρεηξηζκνχ ησλ κέηξσλ πξφιεςεο
αζζελεηψλ θαη λα ρξεζηκνπνηεί ηηο ππεξεζίεο πνπ
παξέρνληαη απφ ην ζχζηεκα πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο.
Να ελδπλακψλεη ηα άηνκα εθαξκφδνληαο εθπαηδεπηηθέο
δξαζηεξηφηεηεο γηα ηελ πγεία, νη νπνίεο ζα ηνπο
επηηξέςνπλ λα είλαη φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν
αλεμάξηεηνη, θαζψο θαη λα ιακβάλεη απνθάζεηο ζρεηηθά
κε ηελ πγεία θαη ηελ αζζέλεηα ηνπο.

ΓΔΞΙΟΣΗΣΑ ΟΓΗΓΙΑ 36/55: Γεμηόηεηεο A θαη F
ΓΔΞΙΟΣΗΣΑ EFN N.3: Λήςε απνθάζεσλ
ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ

Γπλεηηθά καζεζηαθά απνηειέζκαηα

Η ιήςε απνθάζεσλ
απνηειεί κηα
δηαζηαπξνύκελε
δεμηόηεηα, ε νπνία
πξέπεη λα αλαπηπρζεί
κέζα ζην πξόγξακκα
ζπνπδώλ.

Να ρξεζηκνπνηεί ηελ θνηλή ινγηθή θαη ηελ εκπεηξία γηα
λα αλαγλσξηδεη πξνβιήκαηα θαη θαηαζηάζεηο, θαζψο
θαη λα ηα επηιχεη.

Γηα απηό, είλαη
ζεκαληηθό λα
ζεζπηζηνύλ ηα
καζεζηαθά
απνηειέζκαηα πνπ
κπνξνύλ λα
αμηνινγεζνύλ κεηά από
κηα νξηδόληηα
πξνζέγγηζε.

Να αλαγλσξίδεη επθαηξίεο γηα λα αλαδεηά ηελ θαιχηεξε
ελαιιαθηηθή ιχζε θαη λα απνθαζίδεη ζρεηηθά κε ηελ
θαιχηεξε δξάζε γηα ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ.
Να επηιχεη απνηειεζκαηηθά ηα πξνβιήκαηα πνπ
πξνθχπηνπλ θαηά ηελ παξερφκελε θξνληίδα ζηνπο
αζζελείο, ζηελ νηθνγέλεηα θαη ζηελ θνηλφηεηα, κε ηελ
αμηνπνίεζε πιηθψλ θαη πξνζσξηλψλ πφξσλ.
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ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ

ΓΔΞΙΟΣΗΣΑ ΟΓΗΓΙΑ 36/55: Γεμηόηεηεο B θαη G
ΓΔΞΙΟΣΗΣΑ EFN N.4: Δπηθνηλσλία θαη ζπιινγηθή εξγαζία
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ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ

Γπλεηηθά καζεζηαθά απνηειέζκαηα

Σειε-πγεία θαη ηερλνινγία ηεο
πιεξνθνξίαο θαη ησλ
επηθνηλσληώλ, λνζειεπηηθά
πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα

Να ρξεζηκνπνηεί ηα ζπζηήκαηα πιεξνθνξηθήο πνπ
δηαηίζεληαη ζηα ζχζηεκαηα πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο.

Γηεπηζηεκνληθή θαη πνιπεπηζηεκνληθή ζπλεξγαζία
Γηαπξνζσπηθή επηθνηλσλία
Πνιπ-πνιηηηζκηθή
λνζειεπηηθή, ζπλεξγαζία κε
πνιπ-πνιηηηζκηθνύο αζζελείο
θαη εξγαζία ζε πνιππνιηηηζκηθέο θνηλόηεηεο
Γισζζηθέο δεμηόηεηεο
Μεηαθνξά γλώζεο

Να εθαξκφδεη ηηο ηερλνινγίεο πγεηνλνκηθήο
πεξίζαιςεο θαη ηα ζπζηήκαηα πιεξνθνξηψλ θαη
επηθνηλσληψλ.
Να επηθνηλσλεί κε ζαθήλεηα κε ηελ νκάδα πγείαο,
ηνπο αζζελείο, ηηο νηθνγέλεηεο θαη ηηο θνηλφηεηεο,
δείρλνληαο ζεβαζκφ θαη δεκνθξαηηθέο αξρέο θαη
ιακβάλνληαο ππφςε ην πνιπ-πνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ.
Να ρξεζηκνπνηεί επηζηεκνληθή γιψζζα πξνθνξηθά θαη
γξαπηά, πξνζαξκφδνληάο ηελ ζην πξφζσπν ζην
νπνίν αππζχλνληαη.
Να θαζνξίδεη ζαθείο ζηφρνπο, καδί κε ηνπο
ζπλαδέιθνπο, θαζψο θαη κε ηελ πνιπ- θαη
δηεπηζηεκνληθή νκάδα, γηα ηελ επίηεπμε θνηλψλ
ζηφρσλ θαη ηελ απνδνρή ησλ απαξαίηεησλ αιιαγψλ
γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ απηψλ.
Να αλαιακβάλεη ηηο επζχλεο ηνπ ξφινπ ηνπ, σο κέινο
ηεο δηεπηζηεκνληθήο νκάδαο.
Να επηδεηθλχεη ζηάζε πξνζαλαηνιηζκέλε πξνο ηε
ζπλερή βειηίσζε.
Να δεζκεχεηαη γηα ζπιινγηθή εξγαζία

ΓΔΞΙΟΣΗΣΑ ΟΓΗΓΙΑ 36/55: Γεμηόηεηεο Α θαη G
ΓΔΞΙΟΣΗΣΑ EFN N.5: Έξεπλα, αλάπηπμε θαη εγεζία
ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ

Γπλεηηθά καζεζηαθά απνηειέζκαηα

Ννζειεπηηθή βαζηζκέλε ζε
ελδείμεηο, δηαζηαπξώλνληαο όιεο
ηηο δεμηόηεηεο.

Να παξέρεη λνζειεπηηθή θξνληίδα βαζηζκέλε
ζε επηζηεκνληθή ηεθκεξίσζε, πξνθεηκέλνπ λα
πξνζθέξεη αζθαιή θαη πςειήο πνηφηεηαο
απνηειέζκαηα.

Βαζηθέο έλλνηεο έξεπλαο,
κεζνδνινγίαο θαη νξνινγίαο.
Καηλνηνκίεο θαη βειηίσζε
πνηόηεηαο ζηελ λνζειεπηηθή
Ννζειεπηηθή εγεζία, δηνίθεζε
θαη ζπλέρεηα ζηελ θξνληίδα θαη
ζηηο ππεξεζίεο.
Οξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ
πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο θαη ηνπ
δηαηνκεαθνύ πεξηβάιινληνο
ππεξεζηώλ.
Δξγνλνκία θαη αζθάιεηα
ζηελ εξγαζία

Να εθαξκφδεη ηηο βαζηθέο αξρέο, θαζψο θαη ηηο
ζεσξεηηθέο θαη κεζνδνινγηθέο αξρέο ηεο
λνζειεπηηθήο, βαζίδνληαο ηηο λνζειεπηηθέο
παξεκβάζεηο ζηελ δηαζέζηκε επηζηεκνληθή
ηεθκεξίσζε θαη ζηηο πεγέο.
Να ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηα επαγγεικαηηθά fora
θαη ζηα πξνγξάκκαηα ζπλερηδφκελεο
εθπαίδεπζεο.
Να είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ πξνζσπηθή ηνπ
επαγγεικαηηθή αλάπηπμε, ζχκθσλα κε ηηο
ηειεπηαίεο επηζηεκνληθέο θαη ηερλνινγηθέο
εμειίμεηο.
Να αλαγλσξίδεη ηα ζεκεία θιεηδηά ηεο εγεζίαο,
ηα νπνία είλαη απαξαίηεηα γηα ηνλ ζπληνληζκφ
ησλ νκάδσλ πγείαο.
Να πξνζδηνξίδεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο

ιεηηνπξγίαο δηνίθεζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη
ππεξεζίεο λνζειεπηηθήο θξνληίδαο θαη
δηαρείξηζεο ηεο θξνληίδαο.

Να πξνζαξκφδεη ηα είδε εγεζίαο θαη ηηο
πξνζεγγίζεηο ζε δηαθνξεηηθέο θαηαζηάζεηο.
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Να θαηαλνεί ηα δηάθνξα ζηάδηα ηεο
δηαδηθαζίαο δηνίθεζεο: πξνγξακκαηηζκφο,
νξγάλσζε, δηαρείξηζε θαη αμηνιφγεζε θαη
ελζσκάησζή ηνπο ζηηο λνζειεπηηθέο
ππεξεζίεο.

ΓΔΞΙΟΣΗΣΑ ΟΓΗΓΙΑ 36/55: Γεμηόηεηεο Α, D θαη Δ
ΓΔΞΙΟΣΗΣΑ EFN N.6: Ννζειεπηηθή Φξνληίδα (ζεσξεηηθή εθπαίδεπζε θαη
θαηάξηηζε)
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ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ

Ννζειεπηηθή δηεξγαζία θαη ηεθκεξίσζε
Ννζειεπηηθέο ζεσξίεο θαη έλλνηεο θαη λνζειεπηηθή επηζηήκε
Αλαηνκία θαη θπζηνινγία
Παζνινγναλαηνκία
Φαξκαθνινγία θαη βηνρεκεία
Κνηλσληνινγία, ςπρνινγία θαη παηδαγσγηθή
Γηαηξνθή θαη δηαηηνινγία
Τγηεηλή, αζεςία, πξόιεςε θαη έιεγρνο ινηκώμεσλ
Παξεγνξεηηθή θξνληίδα, θξνληίδα ζην ηέινο ηεο δσήο θαη δηαρείξηζε ηνπ
πόλνπ
Αζθαιήο δηαρείξηζε ησλ θαξκάθσλ θαη ζπληαγνγξάθεζε
Παξαθνινύζεζε, αμηνιόγεζε θαη δηαζθάιηζε ηεο δσηηθήο δξαζηεξηόηεηαο
ηνπ ζώκαηνο, πξώηεο βνήζεηεο θαη αλαδσνγόλεζε
Αξρέο λνζειεπηηθήο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο πξόζσπν-θεληξηθήο
θξνληίδαο θαη ζπλέρεηαο ζηελ θξνληίδα θαη βαζηθέο θιηληθέο δεμηόηεηεο
ζρεηηθέο κε ηελ θξνληίδα ησλ αηόκσλ, ησλ νκάδσλ θαη ησλ νηθνγελεηώλ,
θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θύθινπ δσήο ηνπο θαη ζε δηαθνξεηηθά πεξηβάιινληα,
θαζώο θαη ζε δηαθνξεηηθνύο εμεηδηθεπκέλνπο ηνκείο θιηληθήο λνζειεπηηθήο
Πνηόηεηα θξνληίδαο
Αζθάιεηα αζζελώλ
Δηνηκόηεηα γηα ηελ αληηκεηώπηζε θαηαζηξνθώλ θαη θξίζηκσλ
θαηαζηάζεσλ

Γπλεηηθά καζεζηαθά απνηειέζκαηα
Αλαηνκία, θπζηνινγία, παζνινγία
• Να γλσξίδεη θαη λα ηαπηνπνηεί ηε δνκή θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ αλζξψπηλνπ

ζψκαηνο.
• Να αλαγλσξίδεη ηηο παζνθπζηνινγηθέο

• Να γλσξίδεη ηηο πην θνηλέο εμειίμεηο θαη, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, ηηο

επηπινθέο πνπ κπνξεί λα έρνπλ νη θπξηφηεξεο παζνινγηθέο δηεξγαζίεο.
• Να γλσξίδεη ζε πςειφ επίπεδν ηελ ζρεηηθή νξνινγία κε ηα βαζηθά ζεκεία θαη

ζπκπηψκαηα, ηα νπνία πξνέξρνληαη απφ δηάθνξεο παζνθπζηνινγηθέο
νληφηεηεο.

Φπρνινγία
• Να αλαγλσξίδεη ηηο ςπρνθνηλσληθέο αληηδξάζεηο ησλ αηφκσλ ζε πνηθίιεο

θαηαζηάζεηο πγείαο.
• Να αλαγλσξίδεη ηηο θαηάιιειεο ελέξγεηεο γηα ηελ παξνρή βνήζεηαο ζε άηνκα

κε βάζε ηελ ςπρνθνηλσληθή ηνπο αληίδξαζε ζε δηάθνξεο θαηαζηάζεηο πγείαο
(ηδίσο ζε πεξίπησζε αζζέλεηαο).

Βηνρεκεία
• Να θαηαλνεί ηελ κνξηαθή πξνέιεπζε ησλ βαζηθψλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ αλζξψπνπ

θαη λα αμηνινγεί ηηο βηνρεκηθέο δηεξγαζίεο ζηελ θαζεκεξηλή δσή, θαζψο θαη ζε
θαηαζηάζεηο πγείαο ή αζζέλεηαο.
• Να γλσξίδεη ηελ δηαδηθαζία γέλεζεο,

απνζήθεπζεο θαη ρξήζεο ηεο

κεηαβνιηθήο ελέξγεηαο.
• Να γλσξίδεη ηηο κνξηαθέο βάζεηο δηαθφξσλ κεηαβνιηθψλ νδψλ, θαζψο θαη ηηο

ζπζρεηίζεηο κεηαμχ δηαθφξσλ ηζηψλ.
• Να γλσξίδεη ηα κνξηαθά ζπζηήκαηα θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ εκπιέθνληαη ζηελ

απνζήθεπζε, ηελ αληηγξαθή θαη ηελ έθθξαζε ησλ γελεηηθψλ πιεξνθνξηψλ.
• Να θαηαλνεί ηηο κνξηαθέο αιιαγέο πνπ ζπλδένληαη κε δηάθνξεο θπζηνινγηθέο

θαηαζηάζεηο (λεζηεία, άζθεζε, εγθπκνζχλε) θαη παζνινγηθέο θαηαζηάζεηο
(δηαβήηεο).
• Να θαηαλνεί ηε ζπκκεηνρή γελεηηθψλ αιινηψζεσλ ζε νξηζκέλεο αζζέλεηεο ηνπ

αλζξψπνπ.
• Να ρξεζηκνπνηεί θαηάιιεια ηε βηνρεκηθή νξνινγία.

ειίδα

δηαδηθαζίεο θαη ηηο εθθξάζεηο ηνπο,
θαζψο θαη ηνπο παξάγνληεο θηλδχλνπ πνπ θαζνξίδνπλ ηελ πγεία θαη ηελ
αζζέλεηα ζηα δηάθνξα ζηάδηα ηνπ θχθινπ δσήο.
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Γηαηξνθή θαη Γηαηηνινγία
• Να αλαγλσξίδεη θαη λα ηαμηλνκεί ηα ηξφθηκα θαη ηα πξντφληα δηαηξνθήο.
• Να γλσξίδεη ηνλ ηξφπν αλάιπζεο θαη ηνλ θαζνξηζκφ ηεο ζχλζεζήο ηνπο, ηηο

ηδηφηεηεο, ηε ζξεπηηθή αμία, ηε βηνδηαζεζηκφηεηα ησλ ζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ
ηνπο, ηα νξγαλνιεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ πθίζηαληαη
σο ζπλέπεηα ησλ ηερλνινγηθψλ θαη γαζηξνλνκηθψλ δηαδηθαζηψλ.

ζειίδα
ειίδα
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• Να γλσξίδεη βαζηθέο δηαδηθαζίεο γηα ηελ θαηαζθεπή, κεηαηξνπή θαη δηαηήξεζε

ησλ δσηθήο θαη θπηηθήο πξνέιεπζεο ηξνθίκσλ.

• Να ζπληάζζεη, λα εξκελεχεη θαη λα ρεηξίδεηαη πίλαθεο θαη βάζεηο δεδνκέλσλ

ζρεηηθά κε ηε ζχλζεζε ησλ ηξνθίκσλ.

• Να γλσξίδεη κηθξνβηνινγία, παξαζηηνινγία θαη ηνμηθνινγία ηξνθίκσλ.
• Να γλσξίδεη ηα ζξεπηηθά ζπζηαηηθά, ηε ιεηηνπξγία ηνπο ζηνλ νξγαληζκφ, ηελ

βηνδηαζεζηκφηεηα ηνπο, ηηο αλάγθεο θαη ηηο ζπζηάζεηο, θαζψο θαη ηε βάζε
ελέξγεηαο θαη δηαηξνθηθήο ηζνξξνπίαο.
• Να ελζσκαηψλεη θαη λα αμηνινγεί ηε ζρέζε κεηαμχ ηεο πξφζιεςεο ηξνθήο θαη

ηεο δηαηξνθήο φηαλ ην άηνκν είλαη πγηέο, θαζψο θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ
πάζρεη απφ παζνινγηθέο θαηαζηάζεηο.

Φαξκαθνινγία
• Να αλαγλσξίδεη ηηο δηάθνξεο νκάδεο θαξκάθσλ.
• Να αλαγλσξίδεη ηηο δξάζεηο ησλ θαξκάθσλ ιακβάλνληαο ππφςε ηηο

θαξκαθνθηλεηηθέο θαη θαξκαθνδπλακηθέο ηδηφηεηεο ηνπο. Να πεξηγξάθεη ηνπο
κεραληζκνχο δξάζεο ησλ δηαθφξσλ θαξκάθσλ.
• Να πεξηγξάθεη ηηο δηάθνξεο κνξθέο θάξκαθσλ, ηνπο ηξφπνπο ρνξήγεζεο θαη

ηε δνζνινγία ηνπο.
• Να πεξηγξάθεη ηηο θχξηεο δξάζεηο ησλ θαξκάθσλ, ζπζρεηίδνληάο ηεο κε ηνπο

κεηέπεηηα ειέγρνπο θαη ελδείμεηο.
• Να πεξηγξάθεη ηα νθέιε ησλ δηαθφξσλ νκάδσλ θαξκάθσλ θαη ησλ

πξντφλησλ πγείαο γηα ηνλ αζζελή.
• Να γλσξίδεη ηηο αιιειεπηδξάζεηο πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ κεηαμχ ησλ

δηαθφξσλ νκάδσλ θαξκάθσλ
ρξεζηκνπνηνχληαη ηαπηφρξνλα.

θαη

ησλ

πξντφλησλ

πγείαο,

φηαλ

• Να γλσξίδεη ηηο ζεκαληηθφηεξεο πεξηπηψζεηο νη νπνίεο ηξνπνπνηνχλ ηηο

δξάζεηο ησλ θαξκάθσλ: ηνμηθφηεηα, αιιειεπίδξαζε ηξνθίκσλ-θαξκάθσλ,
δηαηήξεζε ησλ θαξκάθσλ θαη άιια.
• Να γλσξίδεη ηηο αληελδείμεηο ησλ θαξκάθσλ θαη ησλ πξντφλησλ πγείαο

αλάινγα κε ηελ θαηάζηαζε ηνπ αζζελνχο.

• Να πεξηγξάθεη ηηο αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο ησλ θαξκάθσλ θαη ησλ πξντφλησλ

πγείαο κε βάζε ην είδνο ηεο παζνινγίαο γηα ην νπνίν ελδείθλπληαη,
ιακβάλνληαο ππφςε ηνλ ηχπν ηνπ αζζελνχο θαη ηελ εμέιημε ηεο παζνινγίαο.
• Να ζπζρεηίδεη ηηο ελδείμεηο ησλ δηαθφξσλ νκάδσλ θαξκάθσλ θαη πξντφλησλ

πγείαο κε ηηο αλάγθεο γηα ηελ θξνληίδα ησλ αζζελψλ.
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ζπλζήθεο πξνεηνηκαζίαο ηνπο γηα ηε βέιηηζηε ρξήζε ηνπο.

ζειίδα
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• Να

γλσξίδεη ηα θάξκαθα πνπ ρξεζηκνπνηεί, δηαθηλεί θαη ειέγρεη,
ζπκπεξηιακβάλνληάο ηα ζηελ αληίζηνηρε νκάδα θαη αλαθέξνληαο ηα θχξηα
ραξαθηεξηζηηθά ηεο.

• Να γλσξίδεη ζε πςειφ επίπεδν ηηο δηαθνξεηηθέο ηερληθέο παξαζθεπήο

θαξκάθσλ γηα ηελ άκεζε ρνξήγεζε ηνπο ζηνλ αζζελή.
• Να επηδεηθλχεη ηθαλφηεηεο αζθαινχο δηαρείξηζεο ησλ πξντφλησλ πγείαο πνπ

ζπζρεηίδνληαη κε ηελ λνζειεπηηθή θξνληίδα.
• Σα

καζεζηαθά
επαλεμεηάδνληαη.

απνηειέζκαηα

ζηε

ζπληαγνγξάθεζε

πξέπεη

λα

πληαγνγξάθεζε
Να γλσξίδεη ηα πξντφληα πγείαο πνπ ζπζρεηίδνληαη κε ηελ λνζειεπηηθή
θξνληίδα.
Να γλσξίδεη ηα θάξκαθα θαη ηα πξντφληα πγείαο πνπ ρεηξίδνληαη ζην πιαίζην
ηεο ζπληαγνγξάθεζεο νη Ννζειεπηέο, ζπγθεληξψλνληάο ηα ζε ζρεηηθέο
νκάδεο θαη πεξηγξάθνληαο ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο.
Να πεξηγξάθεη ηηο αξρέο ηεο εμνπζηνδφηεζεο, ρξήζεο θαη έλδεημεο.
Να εξκελεχεη ζσζηά ηε θαξκαθνινγηθή ζπληαγνγξάθεζε δηεπθξηλίδνληαο
ηνπο δηάθνξνπο επαγγεικαηίεο θαη ηηο ζπλζήθεο φπνπ εκπιέθνληαη.
Να αλαιχεη ηελ ηδαληθή ζπληαγή γηα ην άηνκν κέζσ θξίζεο ησλ ζεξαπεπηηθψλ
ζπζηαηηθψλ.
Να ρξεζηκνπνηεί θξηηηθή ζθέςε γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο ζπληαγήο πνπ νδεγεί
ζην βέιηηζην απνηέιεζκα γηα ην άηνκν.
Να αλαγλσξίδεη ηηο θχξηεο αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο ησλ θαξκάθσλ θαη λα
πεξηγξάθεη ηε ζηάζε πνπ πξέπεη λα πηνζεηήζεη ζε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο.
Να ελζσκάησλεη ηε δηαδηθαζία ζπληαγνγξάθεζεο ζηε λνζειεπηηθή
κεζνδνινγία, ιακβάλνληαο ππφςε ηα βηνεζηθά ζηνηρεία γηα ηελ αλάπηπμή ηεο.
Να πεξηγξάθεη ηελ ελλνηνινγηθή θαη λνκηθή ππνζηήξημε ηεο ζπληαγνγξάθεζεο
απφ λνζειεπηέο θαη ηνλ ηξφπν πνπ εληάζζεηαη ζηε γεληθή ζεξαπεία.

ειίδα

• Να πεξηγξάθεη ηνπο ηξφπνπο ρνξήγεζεο ησλ θαξκάθσλ θαη ηηο εηδηθέο

Αζθάιεηα θαη πνηφηεηα
Να δεκηνπξγεί θαη λα δηαηεξεί έλα αζθαιέο πεξηβάιινλ γηα ηελ παξνρή
θξνληίδαο, ρξεζηκνπνηψληαο ζηξαηεγηθέο γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο
θαη ηεο δηαρείξηζεο ηνπ θηλδχλνπ.
Να ρξεζηκνπνηεί ηα θαηάιιεια κέζα αμηνιφγεζεο γηα ηελ αλαγλψξηζε
πξαγκαηηθψλ θαη δπλεηηθψλ θηλδχλσλ.
Να επηθνηλσλεί θαη λα θαηαγξάθεη ηα πξνβιήκαηα αζθάιεηαο ζηηο αξκφδηεο
αξρέο.

Τγηεηλή, αζεςία, πξφιεςε θαη έιεγρνο ησλ ινηκψμεσλ
Να εθαξκφδεη κέηξα γηα ηνλ έιεγρν ινηκψμεσλ αλαγλσξίδνληαο ηελ
επηδεκηνινγηθή αιπζίδα θαη ρξεζηκνπνηψληαο ηηο ζρεηηθέο ηερληθέο
πξνζηαζίαο θαη πξφιεςεο.
Να πξνεηνηκάδεη ηα πιηθά θαη ηνλ εμνπιηζκφ, εθαξκφδνληαο ηελ
ππνδεηθλπφκελε ηερληθή θαζαξηζκνχ, απνιχκαλζεο θαη απνζηείξσζεο θαη λα
αθνινπζεί πνηνηηθά θξηηήξηα γηα ηελ ππεξεζία.
Nα εμαιείθεη ηα θαηάινηπα θαη ηα πξντφληα, αθνινπζψληαο ηνπο ηζρχνληεο
θαλνληζκνχο ζην πιαίζην ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο.

Nνζειεπηηθή δηεξγαζία θαη ηεθκεξίσζε, Ννζειεπηηθέο ζεσξίεο θαη έλλνηεο ηεο
Ννζειεπηηθήο επηζηήκεο
Να γλσξίδεη ην Δλλνηνινγηθφ Πιαίζην ηεο Ννζειεπηηθήο Φξνληίδαο.
Να γλσξίδεη ηηο έλλνηεο πνπ θαζνδεγνχλ ηα θαηλφκελα ηνπ Ννζειεπηηθνχ
Κψδηθα.
Να αλαγλσξίδεη ηα ζρεηηθά ζεσξεηηθά κνληέια λνζειεπηηθήο.
Να πεξηγξάθεη ηηο ζεκειηψδεηο αξρέο ηεο λνζειεπηηθήο κεζνδνινγίαο.
Να αλαγλσξίδεη ηηο ζεκειηψδεηο λνζειεπηηθέο ζεσξίεο.
Να πινπνηεί ζρέδηά λνζειεπηηθήο θξνληίδαο εθαξκφδνληαο ηε λνζειεπηηθή
γιψζζα θαη ηε δηεζλή ηαμηλφκεζε.

Παξεγνξεηηθή θξνληίδα, θξνληίδα ζην ηέινο ηεο δσήο θαη δηαρείξηζε ηνπ πφλνπ
Να πεξηγξάθεη, λα θαηαλνεί θαη λα αλαιχεη ηηο βαζηθέο έλλνηεο θαη αξρέο ηεο
παξεγνξεηηθήο θξνληίδαο.
Να θαηαλλνεί ηελ έλλνηα ησλ επάισησλ αζζελψλ.
Να αλαγλσξίδεη ηηο αιιαγέο ζηελ θαηάζηαζε ηνπ αζζελνχο θαηά ηε δηάξθεηα
ησλ ηειεπηαίσλ εκεξψλ ηεο δσήο ηνπ.
Να γλσξίδεη ηηο δηαζέζηκεο πεγέο φπνπ κπνξνχλ λα παξαπέκπνληαη αζζελείο
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κε ηδηαίηεξα πνιχπινθα πξνβιήκαηα.
Να γλσξίδεη θαη λα θαηαλνεί ηνπο πνιηηηζηηθνχο παξάγνληεο ζρεηηθά κε ην
ζάλαην θαη ηνπο ηξφπνπο πνπ θάπνηνο πεζαίλεη.
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Κνηλσληνινγία
Να πιαηζηψλεη ηε θξνληίδα βάζεη ησλ δηαθφξσλ θνηλσληθψλ παξαγφλησλ πνπ
ηελ επεξεάδνπλ.
Να πεξηγξάθεη ηηο ηζηνξηθέο έλλνηεο θαη ηηο ηειεπηαίεο εμειίμεηο ηεο
αλζξσπνινγηθήο θαη θνηλσληνινγηθήο ζεσξίαο.
Να πηνζεηεί ηελ ζπλεηζθνξά ησλ θνηλσληνινγηθψλ θαη αλζξσπνινγηθψλ
επηζηεκψλ ζηελ κειέηε ηεο δηαδηθαζίαο πγείαο-αζζέλεηαο.
Να αλαγλσξίδεη ηηο ζπζρεηίζεηο κεηαμχ βηνινγηθψλ, πνιηηηζκηθψλ θαη
θνηλσληθψλ πηπρψλ ζηε δνκή ηεο δηαδηθαζίαο Τγείαο θαη αζζέλεηαο.
Να εμεγεί ηνλ ηξφπν ππνζηήξημεο ησλ δηαθφξσλ αλζξσπνινγηθψλ θαη
θνηλσληνινγηθψλ ζεσξηψλ ηεο πγείαο ζηνλ νξγαληζκφ πγεηνλνκηθήο
πεξίζαιςεο γηα ηελ παξνρή αηζζεηήο θξνληίδαο θαη ζχκθσλεο κε ηελ
θνηλσληθή, νηθνλνκηθή, πνιηηηθή θαη πνιηηηζηηθή πνηθηινκνξθία.
Να αλαγλσξίδεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηα αηνκηθά θαη νκαδηθά ζπζηήκαηα
πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο θαη νη αμίεο θαζνξίδνπλ ηελ ζηάζε δσήο, ηηο
ζπκπεξηθνξέο πγείαο θαη ηηο εκπεηξίεο ηεο αζζέλεηαο.
Να εμεγεί ηελ πνηθηιία ησλ ζπκπεξηθνξψλ φηαλ ην άηνκν, ζην νπνίν
εκθαλίδνληαη ζπκπηψκαηα λφζνπ, δεηά βνήζεηα.

Παηδαγσγηθή
Να αλαγλσξίδεη ηηο αλάγθεο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο.
Να ζρεδηάδεη ηε δηαδηθαζία δηδαζθαιίαο-κάζεζεο ιακβάλνληαο ππφςε ηηο
δεμηφηεηεο πνπ πξέπεη λα αλαπηπρζνχλ, ηηο κεζφδνπο αλάπηπμεο κάζεζεο θαη
ηηο κεζφδνπο αμηνιφγεζεο.

Πξψηεο Βνήζεηεο θαη θαξδηνπλεπκνληθή αλαδσνγφλεζε
Να νξίδεη ηηο έλλνηεο ηεο «βαζηθήο
«θαξδηναλαπλεπζηηθήο αλαθνπήο».

ππνζηήξημεο

δσήο»

Να γλσξίδεη ηηο πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο ελδείθλπηαη αλάλεςε.
Να γλσξίδεη ηηο θχξηεο ηερληθέο γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ ζαλάηνπ.

θαη

ηεο

ειίδα
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Να γλσξίδεη ηνπο ξφινπο ησλ δηαθφξσλ κειψλ ηεο θνηλσληθήο θαη
πγεηνλνκηθήο νκάδαο θαη λα αλαγλσξίδεη ηε ζεκαζία κηαο δηεπηζηεκνληθήο
παξέκβαζεο.

Να θαζνξίδεη ηηο ελδεηθλπφκελεο παξεκβάζεηο γηα λα βνεζήζεη ηνλ αζζελή
πνπ βξίζθεηαη ζε θαξδηναλαπλεπζηηθή αλαθνπή.
Να αλαιχεη ηελ αθνινπζία ησλ παξεκβάζεσλ ζηε βαζηθή ππνζηήξημε δσήο.
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Να αλαγλσξίδεη ηηο πιένλ ζπρλέο επηπινθέο θαηά ηελ εθηέιεζε αλάλεςεο ζε
θαξδηναλαπλεπζηηθή αλαθνπή.

ειίδα

Να αλαγλσξίδεη ηνπο θηλδχλνπο πνπ ζπλδένληαη κε ην πξνθίι ηνπ “αλαλήπηε”.

Δηνηκφηεηα γηα θαηαζηξνθέο θαη θξίζηκεο θαηαζηάζεηο
• Να δηαθνξνπνηεί ηελ έλλνηα ηεο “θαηαζηξνθήο” απφ εθείλε ηνπ “αηπρήκαηνο

κε πνιιαπιά ζχκαηα”.
• Να ππνδεηθλχεη γηα θάπνηνλ πνπ έρεη ππνζηεί αηχρεκα, ηνλ ζσζηφ ηξφπν

κεηαθνξάο ζε θέληξν πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, κε θαηάιιειεο ζπλζήθεο θαη
κε ηνλ πιένλ απνηειεζκαηηθφ ηξφπν.
• Να δηαθνξνπνηεί ηελ έλλνηα ηεο “δηαινγήο” κέζα ζε κηα “θαηαζηξνθή” απφ

εθείλε ηεο “ηαμηλφκεζεο” ζε θαηαζηάζεηο “αηπρήκαηνο κε πνιιαπιά ζχκαηα”.
• Να απαξηζκεί ηα δηαθνξεηηθά επίπεδα πξνηεξαηφηεηαο φζνλ αθνξά ζηελ

παξνρή ζεξαπεπηηθήο βνήζεηαο ζηα ζχκαηα.
• Να παξαζέηεη βήκαηα πνπ πξέπεη λα αθνινπζεζνχλ γηα λα ζπληαρζεί ζρέδην

δξάζεο ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία θαη γλσξίδνληαο ηνπο δηαζέζηκνπο πφξνπο.
• Να ηαμηλνκεί ηηο ελέξγεηεο πνπ πξέπεη λα πξαγκαηνπνηνχληαη ζε πεξηπηψζεηο

ζπκβάλησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ππξεληθνχο, ξαδηνινγηθνχο, ρεκηθνχο ή
βηνινγηθνχο θηλδχλνπο.

ΓΔΞΙΟΣΗΣΑ ΟΓΗΓΙΑ 36/55: Γεμηόηεηα Α θαη E
ΓΔΞΙΟΣΗΣΑ EFN Ν.6: Ννζειεπηηθή Φξνληίδα (πξαθηηθή-θιηληθή
εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε)
ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ
Ομεία θξνληίδα
Φξνληίδα γηα ηα λενγέλλεηα, ηα
παηδηά θαη ηνπο έθεβνπο.
Φξνληίδα κεηξόηεηαο
Μαθξνρξόληα θξνληίδα.
Γεληθή παζνινγία θαη ρεηξνπξγηθή.
Φπρηθή πγεία θαη ςπρηαηξηθέο
αζζέλεηεο.

Γπλεηηθά καζεζηαθά απνηειέζκαηα
Σα παξαθάησ καζεζηαθά απνηειέζκαηα
πξέπεη λα αλαπηχζζνληαη ζε πιαίζην, κε
βάζε ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ αζζελνχο θαη
ηε ζπγθεθξηκέλε ζηηγκή ηνπ θχθινπ δσήο
ηνπ, θαζψο θαη ιακβάλνληαο ππφςε ην αλ ε
αζζέλεηα είλαη νμεία ή ρξφληα θαη ην
επίπεδν ηεο πεξίζαιςεο. Μπνξνχλ λα
εμεηδηθεπζνχλ πεξαηηέξσ κε βάζε ην θάζε
πεξηερφκελν.
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Να αλαγλσξίδεη ηα πιένλ ζπλεζηζκέλα ιάζε θαηά ηελ εθηέιεζε αλάλεςεο ζε
θαξδηναλαπλεπζηηθή αλαθνπή.

Πξσηνβάζκηα θξνληίδα πγείαο θαη
θνηλνηηθή θξνληίδα.
Παξεγνξεηηθή θξνληίδα, θξνληίδα
ζην ηέινο ηεο δσήο θαη δηαρείξηζε
ηνπ πόλνπ.

Να αλαγλσξίδεη ηνπο βηνινγηθνχο,
θνηλσληθνχο, ςπρνινγηθνχο θαη
πεξηβαιινληηθνχο παξάγνληεο θηλδχλνπ
πνπ ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ επηπηψζεηο
ζηελ πγεία ησλ αλζξψπσλ.
Να ξσηά ηνπο αλζξψπνπο, ηνπο αζζελείο
θαη ηηο νηθνγέλεηεο ηνπο γηα ηηο ςπρνθνηλσληθέο θαη ζξεζθεπηηθέο αλάγθεο ηνπο,
πξνθεηκέλνπ λα ηηο ζπκπεξηιάβεη ζηε
ζεξαπεία ηνπο.
Να αμηνινγεί ηελ θπζηθή, ςπρνινγηθή θαη
θνηλσληθφ-πνιηηηζηηθή πιεπξά ηνπ αηφκνπ.
Να αλαγλσξίδεη ηηο απαηηήζεηο ησλ αηφκσλ
θαη ησλ αζζελψλ ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ
θχθινπ δσήο ηνπο, κέζσ θπζηθψλ δνθηκψλ,
παξαηήξεζεο θαη επαξθψλ
πξνπαηδεπηηθψλ εξγαιείσλ.
Να εθηειεί λνζειεπηηθή αμηνιφγεζε θαη
δηάγλσζε, δεκηνπξγψληαο ζπζρέηηζε κε
ηελ έλδεημε θαη ηε ρξήζε ησλ πξντφλησλ
πγείαο.
N. 6.2. ρεδηαζκόο Φξνληίδαο
Να ζέηεη πξνηεξαηφηεηεο θαη λα αλαζέηεη ηηο
παξεκβάζεηο πνπ βαζίδνληαη ζηηο
απαηηήζεηο ησλ αζζελψλ, ησλ νηθνγελεηψλ
θαη ησλ θνηλνηήησλ
Να δεκηνπξγεί ζρέδην λνζειεπηηθήο
παξέκβαζεο.
Να πξνζαξκφδεη ην ζρέδην θξνληίδαο ζηα
ραξαθηεξηζηηθά ησλ αζζελψλ θαη ζην
πεξηβαιινληηθφ ηνπο πιαίζην.
Να πξνγξακκαηίδεη ηε θξνληίδα,
ελζσκαηψλνληαο ζε απηήλ ηε ρξήζε
θαξκάθσλ θαη πξντφλησλ πγείαο.
N. 6.3. - Ννζειεπηηθή παξέκβαζε
Να εθαξκφδεη αζζελν-θεληξηθή θξνληίδα,
ιακβάλνληαο ππφςε ηελ αλζξψπηλε
αλάπηπμε θαη εμειημε, ηελ παζνθπζηνινγία
θαη ηελ θαξκαθνινγία, ζην πιαίζην ηνπ
ζπζηήκαηνο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, ζε
ζρέζε κε ην ζπλερέο ηεο πγείαο-αζζέλεηαο.
Να εθαξκφδεη λνζειεπηηθή θξνληίδα
δηαζθαιίδνληαο ηε βησζηκφηεηα ηνπ
ζπζηήκαηνο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο.
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Γεξηαηξηθή θαη θξνληίδα γηα ηνπο
ειηθησκέλνπο.

N. 6.1 Αμηνιόγεζε θαη δηάγλσζε

ζειίδα
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Αλαπεξία θαη θξνληίδα γηα άηνκα
κε εηδηθέο αλάγθεο.

Να θαηαγξάθεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ
πξαγκαηνπνηνχληαη.

.
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Να εθαξκφδεη δεμηφηεηεο θξηηηθήο ζθέςεο
θαη ζπζηεκαηηθή πξνζέγγηζε γηα ηελ
επίιπζε πξνβιεκάησλ θαη ηε ιήςε
απνθάζεσλ ζε έλα επξχ θάζκα ηνπ
επαγγέικαηνο θαη ηεο θξνληίδαο πγείαο
Να αληαπνθξίλεηαη θαηάιιεια θαη έγθαηξα
ζε απξφζκελεο θαη ηαρέσο
κεηαβαιιφκελεο ζπλζήθεο.
N. 6.4. - Αμηνιόγεζε θαη πνηόηεηα
Να αλαγλσξίδεη θαη λα ζπγθεληξψλεη ηελ
ηεθκεξίσζε γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο
θξνληίδαο.
Να ιακβάλεη ππφςε ηα πξσηφθνιια πνπ
θαζνξίδνληαη απφ ηα δηάθνξα
ζεζκνζεηεκέλα κνληέια πνηφηεηαο .
Να αμηνινγεί ηελ εθαξκνγή ησλ ζρεδίσλ
θξνληίδαο.
Να επεμεξγάδεηαη ηα δεδνκέλα θαη λα
εμεηάδεη ηελ ηεθκεξίσζε, αμηνινγψληαο ηελ
απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ δξάζεσλ πνπ
έρνπλ πινπνηεζεί.
Να εθπνλεί θαη λα εθαξκφδεη ζρέδηα
βειηίσζεο.
Να παξέρεη αζθαιή θαη πνηνηηθή θξνληίδα
ζε άηνκα θαη ζε αζζελείο, ζε φιν ηνλ θχθιν
ηεο δσήο ηνπο.
Να θαζηεξψλεη κεραληζκνχο αμηνιφγεζεο
θαη δηαδηθαζίεο γηα ηε ζπλερή βειηίσζε ηεο
πνηφηεηαο λνζειεπηηθήο θξνληίδαο,
ιακβάλνληαο ππφςε ηηο επηζηεκνληθέο,
ηερλνινγηθέο θαη εζηθέο εμειίμεηο.

Γισζζάξην βαζηθώλ όξσλ
Λεηηνπξγία

Γεμηόηεηα
Δίλαη ην ζεκείν ηνκήο κεηαμχ ησλ γλψζεσλ, ηθαλνηήησλ, ζηάζεσλ θαη αμίσλ, θαζψο θαη ε
θηλεηνπνίεζε ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ, πξνθεηκέλνπ λα ηα κεηαθέξεη ζε έλα ζπγθεθξηκέλν
πιαίζην ή πξαγκαηηθή θαηάζηαζε. Χο εθ ηνχηνπ, έξρνληαη κε ηελ θαιχηεξε δπλαηή
δξάζε/ιχζε, πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηνχλ φιεο νη δηαθνξεηηθέο θαηαζηάζεηο θαη ηα
πξνβιήκαηα πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ αλά πάζα ζηηγκή, θάλνληαο ρξήζε ησλ δηαζέζηκσλ
πφξσλ.
Ζ δεμηφηεηα, φπσο νξίδεηαη απφ ην EQF (European Qualifications Framework), είλαη:
“δεμηφηεηα ζεκαίλεη ηελ απνδεδεηγκέλε ηθαλφηεηα ρξήζεο γλψζεσλ, ηθαλνηήησλ θαη
πξνζσπηθψλ, θνηλσληθψλ ή/θαη κεζνδνινγηθψλ δπλαηνηήησλ ζε ζπλζήθεο εξγαζίαο ή
ζπνπδψλ θαη ζηελ επαγγεικαηηθή θαη πξνζσπηθή αλάπηπμε. ην πιαίζην ηνπ Δπξσπατθνχ
Πιαηζίνπ Δπαγγεικαηηθψλ Πξνζφλησλ, ε δεμηφηεηα πεξηγξάθεηαη κε ηελ έλλνηα ηεο επζχλεο
θαη ηεο απηνλνκίαο”

Δμεηδηθεπκέλεο δεμηόηεηεο
Δίλαη απηέο νη δεμηφηεηεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο απαηηήζεηο κηαο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο,
ζχκθσλα κε ηηο ηδηαηηεξφηεηέο ηεο. πζρεηίδνληαη κε ζπγθεθξηκέλεο αξρέο, ηνκείο ή
πξνζφληα θαη απνζθνπνχλ ζηελ επίηεπμε ζπγθεθξηκέλνπ πξνθίι ηνπ απνθνίηνπ.

Γηαηνκεαθέο δεμηόηεηεο (νξηδόληηεο ή δηαζηαπξνύκελεο )
Δίλαη απηέο νη δεμηφηεηεο πνπ αζθνχληαη απφ θνηλνχ απφ φια ηα άηνκα ή ηνπο ηνκείο
γλψζεσλ πνπ είλαη θνηλέο ζηα πεξηζζφηεξα πξνζφληα, παξά ην γεγνλφο φηη παξάγνπλ έλα
δηαθνξεηηθφ θαη νξηνζεηεκέλν απνηέιεζκα ζε θάζε έλα απφ απηά ηα πξνζφληα.

Μαζεζηαθά απνηειέζκαηα
Δίλαη γλψζεηο ηηο νπνίεο αλακέλεηαη λα θαηέρεη έλαο θνηηεηήο, λα θαηαλνεί θαη λα είλαη ζε
ζέζε λα επηδείμεη κεηά ηελ νινθιήξσζε κηαο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο (ελφηεηα, ζέκα,
δήηεκα, κάζεκα θιπ). Δπηθεληξψλνληαη ζε απηφ πνπ ν θνηηεηήο έρεη επηηχρεη παξά ζην πνηεο
είλαη νη πξνζέζεηο ηνπ εθπαηδεπηή. Δπηθεληξψλνληαη ζε απηφ πνπ ν θνηηεηήο ζα είλαη ζε ζέζε
λα απνδείμεη φηαλ ζα έρεη νινθιεξψζεη ηελ καζεζηαθή δξαζηεξηφηεηα.
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Δίλαη έλα θαζήθνλ ή ππεπζπλφηεηα πνπ ζπζρεηίδεηαη κε κηα ζπγθεθξηκέλε δνπιεηά.
πλεπάγεηαη αξθεηέο εξγαζίεο. Μηα ιεηηνπξγία ρξεζηκνπνηείηαη ζε ζρέζε κε ηελ εξγαζία πνπ
έρεη αλαηεζεί ζε έλα άηνκν θαη ηηο πξνζδνθίεο ηνπ αηφκνπ απηνχ κέζα ζε έλα εξγαζηαθφ
πεξηβάιινλ.

Κξηηήξηα απόδνζεο
Δθθξάδνπλ ην απνδεθηφ επίπεδν ζε ζρέζε κε ηελ επαγγεικαηηθή απφδνζε ε νπνία
ηθαλνπνηεί ηνπο αληηθεηκεληθνχο ζθνπνχο ησλ παξαγσγηθψλ νξγαληζκψλ θαη απνηειεί
ηνλ νδεγφ αμηνιφγεζεο ηεο επαγγεικαηηθήο επάξθεηαο.
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Σεθκεξίσζε ή θαηαγξαθή
Δίλαη έλα έγγξαθν πνπ δείρλεη ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ ή παξέρεη ηεθκεξίσζε,
ζρεηηθά κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί.

Γείθηεο
Δίλαη ηα δεδνκέλα ή ην ζχλνιν ησλ δεδνκέλσλ πνπ βνεζά ηελ αληηθεηκεληθή κέηξεζε
ηεο εμέιημεο κηαο δηαδηθαζίαο ή δξαζηεξηφηεηαο. Σα καζεζηαθά απνηειέζκαηα είλαη
δείθηεο.

Πξόηππν
Σν βέιηηζην επίπεδν απφδνζεο κε ζηφρν λα θηάζεη ζε έλα ζπγθεθξηκέλν επίπεδν.

Απαηηνύκελν ειάρηζην επίπεδν
Απηφ ζα έπξεπε λα είλαη ην πξφηππφ καο.

