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 Asistent medico - social 

 Descrierea ocupaţiei 
 
Pentru Fundaţia Geron, asistenţa comunitarã înseamnã totalitatea îngrijirilor, prevenirea, tratarea şi suportul 
pacientului  /  clientului în situaţia de acasã, activitãţi desfãşurate de pacient, de familie şi / sau voluntari şi / 
sau suplimentate de ajutor profesionist (nurse). Activitãţile sunt direcţionate cãtre menţinerea pacientului / 
clientului în mediul propriu de viaţã. 
Asistenţa comunitarã este complementarã îngrijirilor dintr-o unitate spitaliceascã, indiferent de specificul 
acesteia. Diferenţa dintre o nursã ce îngrijeşte în spital şi o nursã comunitarã este aceea cã pacientul / clientul 
este vizitat la domiciliul sãu, îngrijirile sunt adaptate situaţiei economice, sociale şi psihice a acestuia, iar 
contactul cu familia / aparţinãtorii este mult mai strâns deoarece atingerea obiectivelor propuse presupune 
colaborarea familiei.  
Activitãţile de asistenţã comunitarã sunt: 
· îngrijirea, suportul şi informarea / sfãtuirea pacientului / clientului, în mediul de acasã, în legãturã cu boala, 
recuperarea, invaliditatea, bãtrâneţea şi decesul (în cazul asistenţei comunitare pentru vârstnici). 
· închirierea materialelor de nursing necesare 
· oferirea de informaţii şi desfãşurarea de alte activitãţi direcţionate cãtre prevenirea îmbolnãvirilor şi 
îmbunãtãţirea stilului de viaţã. 
 Pentru obţinerea unor rezultate bune este necesar ca asistenţa comunitarã sã fie divizatã pe categorii de 
vârstã: sugari şi copii, adulţi şi vârstnici, deoarece fiecare vârstã îşi are specificul ei, nivelul propriu de 
independenţã şi dependenţã a nevoilor fundamentale.  Pentru fiecare din aceste subdomenii ale asistenţei 
comunitare este nevoie de personal specializat, nu atât teoretic, cît mai ales practic. 
 Îngrijirile la domiciliu sunt (sau ar trebui sã fie) desfãşurate de o echipã compusã din nursã, medic (medicul 
de familie), infirmierã, asistent social, psiholog. Fundaţia Geron a încercat şi încearcã în continuare sã 
consolideze o astfel de echipã, însã condiţiile actuale nu sunt propice. Pentru atingerea acestui scop este 
necesar ca societatea sã înţeleagã noţiunea de asistenţã comunitarã şi  avantajele acestei forme de asistenţã 
medicalã, prin reducerea numãrului de zile de spitalizare, iar în cazul vârstnicilor prin evitarea şi / sau 
întârzierea instituţionalizãrii. 



 Asistent medico - social 

 UNITĂŢILE DE COMPETENŢĂ 

Domeniile de competenţă Unităţile de competenţă 
Competenţe generale la locul de muncă Aplicarea NPM şi NPSI în activitatea de îngrijire la domiciliu 
 Comunicarea cu pacienţii 
 Comunicarea interactivă la locul de muncă 
 Munca în echipă 

Competenţe specifice Administrarea tratamentelor medicale la domiciliul pacientului 
 Aplicarea normelor igienico - sanitare 
 Aplicarea tehnicilor de îngrijire a pacientului 
 Pregătirea pacientulu în vederea aplicării tehnicilor de îngrijire şi a 
  tratamentului medical 
 Stabilirea planului de îngrijire a pacientului 

Dezvoltare profesională Asigurarea propriei dezvoltări profesionale 
 Îndrumarea şi instruirea cursanţilor în practică 

Management Completarea dosarului de nursing al pacientului 
 Prezentarea şi promovarea imaginii organizaţiei 

Organizare Asigurarea materialelor specifice pentru pacienţi 
 Coordonarea activităţii infirmierelor 



 Aplicarea NPM şi NPSI în activitatea de îngrijire la domiciliu 

Descrierea unităţii 

 ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE 
1. Întreţine echipamentul de protecţie  1.1. Echipamentul de protecţie a muncii este întreţinut permanent în  
a muncii din dotare stare de funcţionare. 
 1.2. Echipamentul de protecţie a muncii este depozitat în condiţii  
 corespunzătoare, în locurile special amenajate conforme regulamentelor  
 interne. 
2. Aplică normele de protecţie a  2.1. Aplicarea normelor de protecţie a muncii se face corect. 
 2.2. Aplicarea normelor de protecţie a muncii se face continuu. 
3. Foloseşte echipamentul de protecţie  3.1. Echipamentul de protecţie a muncii este utilizat corect ori de câte  
a muncii ori este nevoie. 
 3.2. Echipamentul de protecţie a muncii este folosit la momentul  
4. Instruieşte alte persoane despre  4.1. Normele de PSI sunt însuşite în conformitate cu specificul locului de  
normele de protecţie a muncii muncă. 
 4.1. Instruirea privind normele de protecţie a muncii este efectuată  
 conform planificării. 
 4.3. Verificarea însuşirii normelor de protectie a muncii se face periodic. 
  
5. Aplică procedurile de intervenţie în  5.1. Procedurile de intervenţie sunt stabilite în corelaţie cu situaţiile  
caz de pericol. create şi prevederile normelor. 
 5.2. Intervenţiile sunt efectuate cu promptitudine pentru eliminarea  
 situaţiilor de risc. 
 5.3. Primul ajutor în caz de accident se acordă conform tipului de  

 Gama de variabile 
  
  
 Condiţii specifice de lucru: case cu sobe, încălzire centrală 
 Echipamente de protecţie şi intervenţie: măşti, mănuşi, halate, stingătoare, trusă de prim ajutor. 
 Accidente: de tip mecanic, arsuri, electrocutări, asfixii, intoxicaţii. 

 Ghid pentru evaluare 
  
  
 Cunoştinţe: 
 norme generale şi specifice de PM şi PSI 
 mod de folosire a echipamentelor de PM şi PSI 
 tehnici de acordare a primului ajutor 
 instrucţiuni de limitare a incendiilor 
 plan de intervenţie şi evacuare în caz de incendiu 
  
 Evaluarea va urmări: 
 capacitatea de întrebuinţare corectă şi operativă a echipamentelor de PM şi PSI pentru înlăturarea factorilor de  
 risc. 
 capacitatea de reacţie în situaţii limită de stres, autocontrolul, echilibrul personal. 



 Comunicarea cu pacienţii 

Descrierea unităţii 

 ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE 
1. Menţinerea dialogului cu pacienţii şi  1.1. Comunicarea este realizată printr-un limbaj adaptat nivelului de  
aparţinătorii acestora întelegere al pacientului şi starii în care acesta se afla. 
 1.2. Informarea pacienţilor asupra problemelor medicale este efectuată la 
  obiect. 
 1.3. Comunicarea cu pacientii este realizata in scop psihoterapeutic şi de  
 instruire. 
 1.4. Dialogul cu pacientii şi apartinatorii acestora este mentinut  
 permanent sau ori de câte ori este nevoie. 

 Gama de variabile 
  
  
 Limbaj: accesibil, specializat 
 Forma de comunicare: verbala, non-verbala 
  

 Ghid pentru evaluare 
  
  
 Cunoştinţe: 
 de specialitate 
 cultură generală 
 elemente de psihologie 
  
 Evaluarea va urmări: 
 capacitatea de exprimare corectă, concisă, clară  a problemelor medicale prin adaptarea mesajului la nivelul de  
 înţelegere dovedit de pacient. 
 gradul de sociabilitate şi tactul dovedit în relaţiile cu pacienţii. 
 capacitatea de persuasiune faţă de pacient, pentru acceptarea şi respectarea dietelor ca mijloace terapeutice în  
 cadrul schemelor generale de tratament. 



 Comunicarea interactivă la locul de muncă 

Descrierea unităţii 

 ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE 
1. Menţine dialogul cu personal din  1.1. Menţinerea dialogului cu alte categorii de personal din cadrul  
organizaţie şi din exteriorul acesteia. organizaţiei este realizată pentru rezolvarea problemelor conexe actului  
 medical. 
 1.2. Schimbul de informaţii cu personalul din cadrul organizaţiei sau din  
 exteriorul acesteia se realizează prin metode corespunzătoare situaţiei  
 concrete. 
 1.3. Informatiile transmise sunt corecte şi relevante în raport cu scopul  
 comunicării. 
 1.4. Schimbul de informaţii cu personalul din cadrul organizaţiei se  
 efectuează ori de câte ori este necesar. 
2. Participă la discuţii pe teme  2.1. Comunicarea la locul de muncă este realizată în colective de  
profesionale specialitate. 
 2.2. Schimbul de informaţii în cadrul colectivelor de specialitate se  
 efectueaza într-un limbaj specializat, la obiect, clar, corect şi concis. 
 2.3. Comunicarea se realizează într-o manieră politicoasă, directă, cu  
 evitarea conflictelor. 

 Gama de variabile 
  
  
 Forma de comunicare: verbală, în scris. 
 Colectivele de specialitate pot fi formate din: nurse, medici, infirmiere. 
 Alte categorii de personal din organizaţie: farmacişti, personal administrativ. 
 Persoane din exteriorul organizaţiei: personal din alte unităţi sanitare, personalul diverselor instituţii, familii ale  
 pacienţilor. 
 Probleme conexe actului medical: repararea instalaţiilor sanitare, de apă şi curent, aprovizionarea cu materiale şi  
 consumabile diverse. 

 Ghid pentru evaluare 
  
  
  Cunoştinţe:  
 schema organizaţiei şi raporturile ierarhice 
 raportări realizate conform unor proceduri stabilite în interiorul organizaţiei 
 terminologie specifică şi operare cu concepte specifice despre îngrijirile comunitare 
 psihologie generală 
  
 Evaluarea va urmări: 
 capacitatea de exprimare şi susţinere a opiniilor în cadrul unor discuţii profesionale, cu evitarea conflictelor, în  
 scopul rezolvării problemelor de serviciu. 
 capacitatea de menţinere a relaţiilor cu persoane din interiorul organizaţiei sau din afara acesteia, pentru  
 îndeplinirea obiectivă a sarcinilor de serviciu. 



 Munca în echipă 

Descrierea unităţii 

 ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE 
1. Stabilirea sarcinilor în cadrul echipei 1.1. Stabilirea sarcinilor este efectuată în concordanţă cu precizările unor  
 surse autorizate. 
 1.2. Sarcinile individuale sunt stabilite în corelaţie cu obiectivul echipei. 
 1.3. Sarcinile comunicate tuturor membrilor echipei sunt clarificate cu  
 promptitudine în scopul evitării unor eventuale neînţelegeri. 
 1.4. Termenele de realizare a sarcinilor individuale sunt identificate în  
 timp util. 
2. Implicarea individuală în realizarea  2.1. Lucrul în echipa se realizeaza respectând raporturile ierarhice şi  
sarcinilor echipei funcţionale. 
 2.2. Obiectivul echipei este îndeplinit printr-o manieră de lucru unanim  
 acceptată. 
 2.3. Sarcinile individuale sunt îndeplinite conform cu cele stabilite. 
 2.4. Solicitarea  /  acordarea de sprijin este facuta în situatii speciale şi în  
 limita competenţei. 

 Gama de variabile 
  
  
 Surse autorizate: fişa postului, dispoziţii ale şefilor ierarhici (nursa şefă, directorul organizaţiei). 
 Echipa: nurse, nursa şefă, infirmiere, directorul organizaţiei. 

 Ghid pentru evaluare 
  
  
  Cunoştinţe:  
 componenţa echipei 
 raporturile ierarhice şi funcţionale 
 atribuţiile de serviciu 
  
 Evaluarea va urmări: 
 capacitatea de integrare într-un colectiv şi de colaborare cu ceilalţi membrii ai echipei. 
 capacitatea individuală de asumare şi rezolvare a unor sarcini într-un interval de timp prestabilit, în corelare cu  
 obiectivul general al echipei. 



 Administrarea tratamentelor medicale la domiciliul pacientului 

Descrierea unităţii 

 ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE 
1. Alege instrumentele / materialele  1.1 Stocul de instrumente şi materiale este revizuit şi completat periodic. 
necesare  
2. Pregăteşte medicamentele necesare 2.1. Medicamentele sunt pregătite conform prescripţiei medicale. 
 2.2. Pregătirea medicamentelor necesare este realizată cu respectarea  
 normelor igienico-sanitare şi a conditiilor de asepsie pentru evitarea  
 focarelor de contaminare. 
 2.3. Administrarea se face astfel încât să se prevină apariţia efectelor  
 secundare. 
3. Aplică tehnicile specifice de  3.1. Alegerea tehnicilor de tratament vizeaza riscul minim de infectie şi  
tratament medical securitatea maximă a pacientului. 
 3.2. Aplicarea tehnicilor de tratament este corecta şi conforma cu  
 prescripţia medicală. 
 3.3. Aplicarea tratamentului se face respectând strict normele  
 igienico-sanitare. 
4. Urmăreşte evoluţia stării pacientului  4.1. Verificarea funcţiilor vitale ale pacientului se face periodic în funcţie  
în timpul şi după aplicarea  de specificul afecţiunii. 
tratamentului medical 
5. Combate efectele secundare 5.1. Cunoaşterea efectelor secundare este corecta şi completa. 
 5.2. Interventia pentru combaterea efectelor secundare se face prompt şi  
 eficient. 

 Gama de variabile 
  
  
 Medicamentele necesare 
 Instrumentarul folosit: seringi, pense, sonde 
 Calea de administrare: intramuscular, intravenos, intradermic, subcutanat, intrarectal, intravaginal, intraocular,  
 per os, extern 
  

 Ghid pentru evaluare 
  
  
 Cunoştinţe: 
 medicale şi de prim ajutor 
 farmaceutice 
 de tehnică a aplicării tratamentului 
 documentaţia medicală 
 manevre de prim ajutor 
  
 Evaluarea va urmări: 
 capacitatea de identificare şi selecţionare a instrumentarului / materialelor / medicamentelor necesare aplicării  
 tratamentului. 
 modul de aplicare a tehnicilor standard de tratament pentru asigurarea securităţii maxime a pacientului. 
 respectarea dozei şi căii de administrare indicate. 



 Aplicarea normelor igienico - sanitare 

Descrierea unităţii 

 ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE 
1. Identifică materialele necesare  1.1. Normele igienico-sanitare sunt însuşite în conformitate cu specificul  
asigurării igienei locului de muncă. 
 1.2. Materialele necesare asigurării igienei sunt permanent în stare bună  
 de folosire. 
2.  Foloseşte materialele necesare  2.1. Materialele  pentru asigurarea igienei sunt utilizate corect.  
asigurării igienei 2.2. Materialele pentru asigurarea igienei sunt folosite de câte ori este  
 necesar. 
3. Distruge materialele de unica  3.1. Materialele infectate se colecteaza în locuri special amenajate şi se  
folosinţă folosite în activitatea de  distrug prin metode adecvate tipului lor. 
nursing 
4. Sterilizează obiectele de multiplă  4.1. Obiectele se colectează în locuri special amenajate. 
folosinţă 4.2. Obiectele se dezinfectează în conformitate cu normele în vigoare,  
 utilizând materiale specifice. 
 4.3. Materialele se sterilizează în conformitate cu normele în vigoare,  
 utilizând echipamente specifice. 
 4.4. Verificarea materialelor sterilizate se realizează cu metode specifice. 
5. Instruieşte alte persoane despre  5.1. Instruirea despre normele igienico-sanitare este eficientă. 
normele igienico-sanitare 5.2. Informaţia necesară este asigurată in mod continuu. 
 5.3. Verificarea însuşirii normelor igienico-sanitare se face periodic. 

 Gama de variabile 
  
  
 Condiţii specifice de lucru: domiciliul pacientului, apă, canalizare, curte. 
 Materiale folosite: soluţii dezinfectante, detergenţi, săpun, etc. 
 Tipuri de dezinfecţie: chimică, mecanică. 
 Aparatură: aparatura de sterilizare. 

 Ghid pentru evaluare 
  
  
 Cunoştinţe: 
 noţiuni de asepsie şi antisepsie 
 norme igienico-sanitare 
 de utilizare a materialelor specifice de sterilizare, dezinfecţie, menţinere a igienei. 
  
 Evaluarea va urmări: 
 capacitatea de aplicare în mod corect a normelor igienico-sanitare. 
 respectarea procedurilor interne ale organizaţiei 
 respectarea circuitelor funcţionale în organizaţia de sănătate şi la domiciliul pacientului. 
 corectitudinea în sterilizarea materialelor de multiplă folosinţă şi în utilizarea echipamentelor de sterilizare şi  
 dezinfecţie. 



 Aplicarea tehnicilor de îngrijire a pacientului 

Descrierea unităţii 

 ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE 
1. Identifică tehnicile de îngrijire 1.1. Identificarea tehnicilor de îngrijire se bazează pe nevoile de îngrijire  
 ale pacientului. 
 1.2. Identificarea tehnicilor de îngrijire se realizează în conformitate cu  
 teoria de nursing utilizată. 
 1.3. Alegerea tehnicii de îngrijire este conformă cu comportamentul  
 pacientului. 
 1.4. Alegerea tehnicii de îngrijire este conformă cu statutul  
 socio-economic al pacientului. 
2.  Aplică tehnicile de îngrijire a  2.1. Aplicarea tehnicilor de îngrijire se bazeaza pe o cunoaştere corecta şi  
pacientului completă a teoriei de nursing. 
 2.2. Aplicarea tehnicilor de îngrijire se face respectând normele  
 igienico-sanitare. 
 2.3. Aplicarea tehnicilor de îngrijire se face funcţie de condiţiile de  
 habitat ale pacientului. 
 2.4. Aplicarea tehnicilor de îngrijire este corelată cu comportamentul  
 pacientului. 
 2.5. La aplicarea tehnicilor de îngrijire se utilizează materialele ajutătoare 
  corespunzătoare. 
3.  Urmăreşte şi evaluează starea  3.1. Urmarirea şi evaluarea evolutiei pacientului dupa aplicarea tehnicilor  
pacientului se face periodic la intervale stabilite în planul de îngrijire a pacientului. 
 3.2. Evaluarea stării pacientului se face împreună cu acesta. 
 3.3. Evaluarea stării pacientului este înscrisă în planul de îngrijire a  
 pacientului. 

 Gama de variabile 
  
  
 Tipuri de comportament al pacientului care influenţează tehnicile de îngrijire: calm, agresiv, indiferent, etc. 
 Condiţiile de habitat ale pacientului: locuinţă la bloc sau curte, sistem de încălzire, alimentare cu apă, condiţii  
 igienico-sanitare. 
 Statutul socio-economic al pacientului: categoria de pensie, şomer, etc. 
 Materiale ajutătoare: cadru, baston, cârje, cărucior, lenjerie, scaun toaletă, ploscă, urinar, cleşte de unghii,  
 muşama, etc. 
 Planul de îngrijire a pacientului. 

 Ghid pentru evaluare 
  
  
 Cunoştinţe: 
 teoria de nursing 
 noţiuni generale de psihologie  
 medicale 
 de utilizare a materialelor ajutătoare 
  
 Evaluarea va urmări: 
 capacitatea de a selecta şi adapta tehnicile de îngrijire la nevoile reale ale pacientului. 
 capacitatea de a aplica prompt tehnicile de îngrijire, cu răbdare şi respect pentru pacient. 



 Pregătirea pacientulu în vederea aplicării tehnicilor de îngrijire şi a tratamentului medical 

Descrierea unităţii 

 ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE 
1. Informează pacientul asupra tehnicii 1.1. Informarea pacientului cuprinde amănunte referitoare la tehnică,  
 de îngrijire propusă şi explică  medicamente, etc., exprimate clar, într-un limbaj accesibil, adaptat  
necesitatea acesteia nivelului de înţelegere al pacientului. 
 1.2. Informarea are loc într-o atmosfera de calm şi relaxare pentru  
 pacient. 
 1.3. Informarea este conformă cu comportamentul pacientului. 
 1.4. Pacientul primeşte informatii corecte şi complete despre tehnica  
 utilizată. 
 1.5. Sunt utilizate întrebări adecvate pentru verificarea înţelegerii corecte 
2. Obţine consimţământul pacientului 2.1. Acordarea consimţământului este absolut necesară pentru efectuarea  
 tehnicii. 
 2.2. Pacientul nu este forţat în a acorda consimţământul. 
 2.3. Dacă pacientul nu este apt, se va cere consimţământul familiei. 

 Gama de variabile 
  
  
 Comportamentul  pacientului 
 Ambient: familie, prieteni, vecini 
  

 Ghid pentru evaluare 
  
  
 Cunoştinţe: 
 de psihologie generala 
 comunicare verbală, non-verbală 
 medicale şi de nursing 
 Evaluarea va urmări: 
 capacitatea de a pregăti pacientul din punct de vedere psihologic. 
 modul în care explică şi informează pacientul. 



 Stabilirea planului de îngrijire a pacientului 

Descrierea unităţii 

 ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE 
1. Identifică nevoile pacientului 1.1. Identificarea nevoilor pacientului se bazează pe teoria de nursing  
 aplicată. 
 1.2. Culegerea informaţiilor pentru identificarea nevoilor se face prin  
 metode specifice adaptate situaţiei concrete a pacientului. 
2. Adaptează tehnica la situaţia  2.1. Adaptarea tehnicii de îngrijire necesita inventivitate şi spirit de  
concretă a pacientului iniţiativă. 
 2.2. Adaptarea tehnicii de îngrijire este conformă cu condiţiile materiale  
 şi de habitat ale pacientului. 
 2.3. Adaptarea tehnicii de îngrijire este conformă cu comportamentul  
 pacientului. 
3.  Întocmeşte programul de vizite 3.1. Programul se realizează împreună cu pacientul, în funcţie de starea  
 acestuia.  
 3.2. Ritmul vizitelor se stabileşte în functie de starea pacientului şi de  
 tehnica de îngrijire necesară. 
4. Evaluează planul de îngrijire 4.1. Evaluarea se face împreună cu pacientul. 
 4.2. Evaluarea se face periodic. 
 4.3. Evaluarea se realizează în conformitate cu teoria de nursing. 

 Gama de variabile 
  
  
 Metode de culegere a informaţiilor: intervievarea pacientului, observarea condiţiilor de habitat ale pacientului,  
 citirea documentelor medicale ale pacientului. 
 Tipuri de comportament al pacientului care influenţează tehnicile de îngrijire: calm, agresiv, indiferent, etc. 
 Condiţiile de habitat ale pacientului: locuinţă la bloc sau curte, sistem de încălzire, alimentare cu apă, condiţii  
 igienico-sanitare. 
 Statutul socio-economic al pacientului: categoria de pensie, şomer, etc. 
 Starea pacientului: pacient conştient, comatos, parţial sau total imobilizat, etc. 

 Ghid pentru evaluare 
  
  
 Cunoştinţe: 
 teoria de nursing 
 noţiuni medicale 
  
 Evaluarea va urmări: 
 stabilirea corectă a nevoilor pacientului. 
 modul de adaptare a tehnicilor de îngrijire la condiţiile reale ale pacientului 
 capacitatea de a extrage informaţiile relevante în vederea întocmirii planului de îngrijire. 
 corectitudinea în întocmirea planului de îngrijire. 



 Asigurarea propriei dezvoltări profesionale 

Descrierea unităţii 

 ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE 
1. Identifică necesităţile de  1.1. Necesităţile de perfecţionare profesională vizează ansamblul  
perfecţionare profesională activitatilor desfaşurate la locul de munca. 
 1.2. Stabilirea necesităţilor de perfecţionare profesională se realizează în  
 corelatie cu sarcinile incluse în fişa postului. 
 1.3. Identificarea lacunelor din pregătirea profesională se efectuează  
 permanent, în raport cu informaţiile de actualitate din domeniul de  
 activitate. 
 1.4. Necesităţile de perfecţionare profesională sunt identificate pe baza  
 autoevaluării. 
2. Participă la cursuri de pregătire  2.1. Participarea se face în scopul mentinerii cunoştintelor la un nivel  
continuă şi se instruieşte citind  ridicat. 
literatură de specialitate 2.2. Participarea este decisă de conducerea organizaţiei. 
 2.3. Participarea la cursuri este activă.  
 2.4. Citirea literaturii de specialitate se face selectiv. 
 2.5. Instruirea este continuă. 
 2.6. Pentru instruire se folosesc toate sursele de informare disponibile. 
 2.7. Timpul alocat va fi suficient pentru însuşirea cunoştintelor. 
3. Practică schimbul de experienţă în  3.1. Schimbul de experienta se practica în mod continuu şi organizat. 
domeniu 3.2. Participarea la schimbul de experienţă este activă. 

 Gama de variabile 
  
  
 Surse de informare: tratate de specialitate, materiale redactate de instituţii atestate oficial. 
 Activităţi: aplicarea tehnicilor de îngrijire a pacientului la domiciliu, administrarea tratamentelor medicale,  
 intervenţia în situaţii de urgenţă, educarea pacientului şi / sau a familiei. 
 Timpul alocat autoinstruirii 

 Ghid pentru evaluare 
  
  
 Cunoştinţe: 
 capacitate de autoevaluare 
 spirit critic 
 capacitate de selecţie 
 un minimum de cunoştinţe profesionale care să-i permită evaluarea lipsurilor 
  
 Evaluarea va urmări: 
 receptivitatea faţă de nou şi capacitatea de asimilare a cunoştinţelor în funcţie de specificul activităţii. 
 capacitatea de autoevaluare pentru identificarea necesităţilor de pregătire  /  perfecţionare profesională în  
 corelaţie cu exigenţele postului. 



 Îndrumarea şi instruirea cursanţilor în practică 

Descrierea unităţii 

 ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE 
1. Stabileşte nevoile de instruire 1.1. Evaluarea gradului de instruire se face împreună cu persoana  
 respectivă. 
 1.2. Evaluarea gradului de instruire se face aplicând o metodologie  
 specifică. 
 1.3. Stabilirea nevoilor de instruire se face periodic. 
2. Întocmeşte şi revizuieşte programul  2.1. Programul de instruire este clar, precis şi complet. 
de instruire 2.2. Programul de instruire este adaptat nevoilor de instruire. 
 2.3. Programul de instruire este în funcţie de perioada de practică. 
 2.3. Revizuirea programului se face periodic. 
 2.4. Revizuirea se face împreună cu persoana instruită. 
3. Aplică programul de instruire 3.1. Aplicarea programului se face după o metodologie specifică. 
 3.2. Aplicarea programului este completă. 
 3.3. Pentru aplicarea programului se folosesc metode de instruire  
4. Evaluează rezultatele instruirii 4.1. Evaluarea se face împreună cu persoana instruită. 
 4.2. Evaluarea se face continuu sau periodic (conform programului  

 Gama de variabile 
  
  
 Perioada de practică 
 Metodele de instruire: teoretice, practice, la domiciliul pacientului, vizionare de materiale specifice. 

 Ghid pentru evaluare 
  
  
 Cunoştinţe: 
 noţiuni de psihologie generala 
 medicale şi de nursing 
 comunicare verbală, în scris 
 Evaluarea va urmări: 
 capacitatea de evaluare a nevoilor de instruire.  
 capacitatea de întocmire  a programului de instruire. 
 modalitatea de aplicare a programului de instruire şi obiectivitatea în evaluarea studenţilor. 



 Completarea dosarului de nursing al pacientului 

Descrierea unităţii 

 ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE 
2. Structurează informaţiile 2.1. Informaţiile se structurează în funcţie de metodologia specifică. 
 2.2. Informaţiile se structurează în funcţie de importanţă. 
 2.3. Structurarea informatiilor este clara şi concisa. 
3. Întocmeşte rapoartele 3.1. Rapoartele se întocmesc periodic. 
 3.2. Rapoartele se întocmesc folosind metodologia specifică. 
 3.3. Rapoartele trebuie sa contina informatii reale şi complete. 
 3.4. Se noteaza toate tehnicile de îngrijire şi toate tratamentele medicale  
 efectuate, precum şi evolutia pacientului. 

 Gama de variabile 
  
  
 Documentaţie specifică 
 Forma de comunicare - scrisă 
 Persoane autorizate - nurse 
 Surse de informare: pacienţi, familia, vecini, infirmiera, etc. 
 Datele culese 

 Ghid pentru evaluare 
  
  
 Cunoştinţe: 
 despre documentaţia specifică 
 medicale şi de nursing 
 terminologie specifică şi operare cu concepte specifice îngrijirilor comunitare 
  
 Evaluarea va urmări: 
 capacitatea de completare corectă a documentaţiei. 
 modalitatea de comunicare cu pacientul şi / sau familia în vederea culegerii de date. 



 Prezentarea şi promovarea imaginii organizaţiei 

Descrierea unităţii 

 ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE 
1. Alege canalele de promovare a  1.1. Furnizarea de informaţii se realizează în vederea promovării  
imaginii organizaţiei imaginii. 
2. Desfăşoară activităţi de promovare a 2.1. Contactarea diverselor persoane se realizează periodic. 
 imaginii 2.2. Prezentarea activităţii se face cu un grad ridicat de atractivitatea. 
 2.3. Conceperea de materiale destinate promovarii organizatiei se face şi  
 de către nurse. 
 2.4. Prezentarea organizatiei se face având o tinuta fizica şi morala  
3. Evaluează rezultatele 3.1. Evaluarea se face în funcţie de feed-back. 
 3.2. Evaluarea rezultatelor trebuie este obiectivă. 

 Gama de variabile 
  
  
 Metode şi mijloace de promovare: mass-media, pliante, prezentări directe, afişaj în cadrul organizaţiei, etc. 
 Timpul alocat 

 Ghid pentru evaluare 
  
  
 Cunoştinţe: 
 noţiuni de marketing 
 comunicare 
 noţiuni de psihologie generală 
  
 Evaluarea va urmări: 
 ţinută fizică şi morală în prezentarea organizaţiei. 
 abilitatea de a prezenta serviciile oferite de organizaţie. 
 obiectivitatea în evaluarea rezultatelor. 



 Asigurarea materialelor specifice pentru pacienţi 

Descrierea unităţii 

 ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE 
1. Stabileşte necesarul de materiale  1.1. Necesarul de materiale ajutatoare se stabileşte în functie de nevoile  
pentru pacient pacientului. 
 1.2. Stabilirea necesarului de materiale se face împreună cu pacientul. 
 1.3. Stabilirea necesarului de materiale este obiectivă. 
2. Verifică şi completează stocul de  2.1. Verificarea stocului se face periodic. 
materiale 2.2. Stocul de materiale se completează ori de câte ori este nevoie. 
3. Completează documentaţia necesară 3.1. Documentaţia conţine consimţământul ferm al pacientului. 
 3.2. Documentaţia necesară se completează împreună cu pacientul. 
 3.3. Documentatia este corecta şi completa. 
 3.4. Documentaţia este în funcţie de regulamentul specific organizaţiei. 
4. Recuperează şi verifică starea  4.1. Verificarea starii materialelor este obiectiva şi în raport cu starea  
materialelor după perioada de  obiectului la închiriere. 
 4.2. Recuperarea materialelor se face respectând regulamentul specific  
 organizaţiei. 

 Gama de variabile 
  
  
 Materialele specifice: cadru, cârje, bastoane, scaune cu rotile, elevatoare, etc. 
 Gradul de uzură al materialelor la închiriere. 

 Ghid pentru evaluare 
  
  
 Cunoştinţe: 
 medicale şi de nursing 
 noţiuni de management 
 comunicare 
  
 Evaluarea va urmări: 
 capacitatea de stabilire corectă a necesarului de materiale pentru pacient. 
 modalitatea de completare a documentaţiei specifice organizaţiei. 



 Coordonarea activităţii infirmierelor 

Descrierea unităţii 

 ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE 
1. Stabileşte programul de lucru al  1.1. Programul de lucru este stabilit de nurse împreună cu infirmierele. 
infirmierelor 1.2. Programul de lucru este clar, concis şi complet 
 1.3. Programul de lucru este întocmit în funcţie de numărul de pacienţi. 
 1.4. Programul de lucru este întocmit ţinând cont de condiţiile de lucru. 
 1.4. . Sunt utilizate întrebări adecvate pentru verificarea înţelegerii  
 corecte de către infirmieră a programului de lucru. 
2. Urmăreşte aplicarea programului 2.1. Urmărirea aplicării programului se face periodic. 
 2.2. Pentru urmărirea aplicării programului se folosesc toate sursele de  
 informare. 
3. Evaluează activitatea infirmierelor 3.1. Evaluarea activitatii se face împreuna cu infirmiera şi pacientul. 
 3.2. Evaluarea activităţii se face de către nursă. 
 3.3. Evaluarea se face periodic. 
 3.4. Evaluarea este obiectivă si urmată, la nevoie, de modificarea  
 programului de lucru. 

 Gama de variabile 
  
  
 Pacienţi: numărul de pacienţi la care va merge o infirmieră. 
 Condiţii de lucru: apartament, casă la curte, alimentare cu apă, instalaţii sanitare, etc. 
 Surse de informare: pacient, familie, infirmieră, etc. 

 Ghid pentru evaluare 
  
  
 Cunoştinţe: 
 psihologie generală 
 ergonomie 
 management organizaţional 
  
 Evaluarea va urmări: 
 capacitatea de a stabili corect un program de lucru pentru infirmieră. 
 modalitatea de supraveghere a aplicării programului. 
 obiectivitatea în evaluarea activităţii infirmierei. 
 


