Kompetencat profesionale për Profilin SHËRBIME KUJDESI PËR TË
MOSHUAR, Niveli II, të Drejtimit SHËRBIME SOCIALE DHE SHËNDETËSORE
Nxënësi është i aftë:
 tё konceptoj planin për hapjen e një biznesi të vogёl nё veprimtaritë profesionale
përkatëse;
 tё kryej llogaritje tё thjeshta ekonomike qё lidhen me veprimtaritë profesionale
përkatëse;
 të bëjë organizimin e vogël të punës;
 të zbatojë etikën profesionale të kujdestarit për të moshuar;
 të zbatojë ligjshmërinë përkatëse të shërbimit social-shëndetësor për të moshuar;
 të zbatojë parimet e garantimit të të drejtave të njeriut;
 të zbatojë rregullat specifike të komunikimit me individë të moshës së tretë;
 të planifikojë, dokumentojë dhe analizojë procesin e përkujdesjes geriartrike;
 të përkujdeset për individë me çrregullime të frymëmarrjes dhe sëmundje
kardiovaskulare;
 të përkujdeset për individë me çrregullime dhe sëmundje të aparatit
gastrointestinal dhe urogenital;
 të përkujdeset për individë me çrregullime dhe sëmundje të aparatit
muskoloskeletik;
 të përkujdeset për individë me çrregullime dhe sëmundje hormonale edhe
infektive;
 të përkujdeset për individë me çrregullime dhe sëmundje të dëgjimit, shikimit dhe
neuropsikiatrike;
 të zbatojë rregullat e higjienës, të sigurisë dhe të mbrojtjes së mjedisit.

Vocational Competencies obtained in CARE SERVICES FOR OLD PEOPLE
profile, Level II, SOCIAL AND HEALTH SERVICES branch
The student is able to:
















Design a plan for starting up a small business in the respective professional
activity.
Make simple economic calculations relevant to the respective professional activity.
Organize work.
Respect the professional ethics of care-taker for old people
Respect the respective legitimacy of the social-health service for old people.
Respect the principles for the guarantee of human rights.
Respect the specific rules of communication with old people.
Plan, document and analyze the geriatric care.
Take care of individuals with breathing disorders and cardiovascular diseases.
Take care of individuals that suffer from disorders and diseases in the
gastrointestinal and urogenital apparatuses.
Take care of individuals with disorders and diseases skeletal-muscle apparatus.
Take care of individuals with disorders, and hormonal and infectious diseases.
Take care of individuals with disorders and diseases related to hearing, eyesight
and neuropsychiatry.
Respect the hygiene, safety and environmental protection rules.

