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Nxënësi është i aftë: 
 
 të organizojë vendin e punës; 
 të zbatojë etikën profesionale të ndihmësit social; 
 të zbatojë ligjshmërinë përkatëse të shërbimit social-shëndetësor; 
 të zbatojë të drejtat e njeriut; 
 të zbatojë rregullat bazë të komunikimit; 
 të japë ndihmën e parë social-shëndetësore; 
 të kryejë përkujdesjen trupore për individët në nevojë social-shëndetësore; 
 të ndihmojë në të ushqyerit e individëve në nevojë social-shëndetësore; 
 të kryejë zhveshjen, larjen dhe veshjen e individëve në nevojë social-shëndetësore; 
 të kryejë pastrimin, dezinfektimin dhe sterilizimin e vetes, mjedisit, mjeteve, pajisjeve 

dhe materialeve; 
 të ndërtojë marrëdhënie profesionale me familjarët e individëve në nevojë social-

shëndetësore; 
 të prezantojë veten me gojë dhe me shkrim; 
 të zhvillojë aftësinë e të punuarit në grup dhe të kapërcimit të ndryshimeve kulturore; 
 të zbatojë masat parandaluese për parandalimin e infeksioneve, kontrakturave, 

dekubitusit, pneumonive dhe trombozave; 
 të kryejë matjen e shenjave jetësore të organizmit te individët në nevojë social-

shëndetësore; 
 të zbatojë recetën dhe rekomandimet e mjekut; 
 të ofrojë përkujdesjen sociale për grupe të ndryshme; 
 të prezantojë punën e ndihmësit social tek të interesuarit; 
 të shpjegojë efektet e lëndëve narkotike; 
 të reagojë në situata të sjelljeve devijonte; 
 të kryejë vlerësimin e gjendjes dhe nevojave social-shëndetësore të individëve në 

nevojë; 
 të kryejë gjimnastikën shëruese për  rivendosen e funksioneve të aparatit të lëvizor 

dhe të sistemit vegjetativ tek individët në nevojë social-shëndetësore; 
 të identifikojë ndryshimet e njeriut gjatë fazave të ndryshme të zhvillimit. 
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The student is able to: 
 
 Organize the work place. 
 Apply the professional ethics of social assistants. 
 Implement the social and health service legislation. 
 Implement human rights. 
 Respect the basic rules of communication. 
 Provide immediate social and health support. 
 Take care of the body of people with social and health needs to help feeding people 

with social and health needs. 
 Help people with social and health needs with undressing, showering, and dressing.  
 Clean, disinfect, and sterilize himself, the place, equipment, and materials. 
 Build professional relationships with the family members of people with social and 

health needs. 
 Present himself verbally and in writing. 
 Develop team work skills and overcome cultural differences. 
 Take preventive measures against infections, contractions, pressure ulcer, 

pneumonia and  thrombosis. 
 Check body vital signs in individuals with social and health needs. 
 Follow the medical doctor’s prescription and recommendations. 
 Provide social care for different groups of people. 
 Present the work of social assistants to those interested. 
 Explain the effects of narcotic substances. 
 React in situations of deviant behaviour.  
 Assess the social and health situation and needs of vulnerable people. 
 Do curing physical exercises for activating the motor system and the vegetative 

system in individuals with social and health needs. 
 Identify the changes during the different stages of man development. 

 
 


