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1. KUTSENIMETUS JA -TASE; KEELEKOOD - ET (1)

Hooldustöötaja, tase 3

(1) Originaaldokumendi keeles

2. KUTSENIMETUS JA -TASE (TÕLGITUD) (1)

Care worker, level 3

(1) Kui on kohaldatav. Sellel tõlkel ei ole õiguslikku tähendust.

3. KUTSEOSKUSED

Hooldustöötaja, tase 3 on erialase ettevalmistusega töötaja, kes on omandanud tööks vajalikud teadmised ja oskused abivajaja
hooldamiseks vastava plaani (nt rehabilitatsiooniplaan, hooldusplaan vm) alusel.
Hooldustöötaja, tase 3 on hoolekande- ja tervishoiutöötaja. Tema töö eesmärk on toetada ja abistada abivajajat väärika elu
korraldamisel ja võimalikult kõrge elukvaliteedi saavutamisel. Ta hoolitseb abivajaja füüsiliste, sotsiaalsete ja psüühiliste
vajaduste rahuldamise eest.
Hooldustöötaja, tase 3 töötab erineva ea ja kultuuritaustaga inimestega, kes oma elusituatsiooni tõttu või muul põhjusel
vajavad abi ja hooldust.
Ta lähtub oma töös abivajajast ja tema vajadustest, jõuvarudest, toimetulekuvõimest ning tõekspidamistest.
Hooldustöötaja järgib inimõigusi, kutse-eetikat ja võrdse kohtlemise põhimõtteid.
Ta teeb koostööd ja suhtleb abivajaja, tema lähedaste, sugulaste ja teiste võrgustiku töötajatega (nt vabatahtlikud).
Hooldustöötaja töös on oluline pidev enesetäiendamine ja elukestev õpe.

Kompetentsid
- Abivajaja abistamine elamistoimingutes ja hooldustegevustes
- Hooldustegevuste planeerimine ja teostamine
- Tervislikust toitumisest teavitamine
- Toidukõlblikkuse ja toiduhügieeni jälgimine
- Toitumise jälgimine
- Riiete otstarbekuse ja mugavuse hindamine
- Hügieeni- ja ilutoimingute juhendamine, abistamine ja teostamine
- Seksuaalsuse väljendamise juhendamine ja toetamine
- Hooldusega seotud toimingute teostamine
- Ravimite hankimine
- Õe abistamine õendustoimingute sooritamisel
- Lähedaste toetamine ja juhendamine surija hooldusel või surija hooldamine
- Abivajaja abistamine majapidamistöödel ja eluaseme korrastamisel
- Pesu- ja puhastusteenuste korraldamine
- Majapidamises vajalike tööde korraldamine
- Toiduainete ja ravimite hankimine
- Esmaabi andmine
- Tervisliku seisundi määratlemine
- Esmaabi andmine haigushoogude, õnnetusjuhtumite ja traumade korral
- Kliinilises surmas oleva elustamine

http://europass.cedefop.europa.eu/et/home


4. KUTSETUNNISTUSE OMANIKU VÕIMALIKUD AMETINIMETUSED (1)

Hooldustöötaja, hooldaja, sotsiaalhooldaja, hooldusõde

(1) Kui on kohaldatav

5. KUTSETUNNISTUSE VÄLJAANDMISE ALUS
Kutsetunnistuse väljastaja nimi ja õiguslik vorm

Kutsetunnistuse on välja andnud kutsenõukogu poolt
tegevusloa saanud Kutset Andev Organ

Kutsetunnistusele tunnustuse andnud institutsiooni nimi
ja õiguslik vorm

Vabariigi Valitsuse määrusega kinnitatud Kutsenõukogu

Kutsetase (riigisisene ja/või rahvusvaheline)

Eesti kvalifikatsiooniraamistik, tase 3
Euroopa kvalifikatsiooniraamistik, tase 3

Hindamisskaala / sooritamise tingimused

sooritatud/mitte sooritatud

Järgmine kutsetase, mida on võimalik taotleda

Hooldustöötaja, tase 4

Rahvusvahelised lepingud

Õiguslik alus

Kutseseadus (RT I 2008, 24, 156; 01.09.2008)

6. AMETLIKULT TUNNUSTATUD VIISID KUTSETUNNISTUSE SAAMISEKS

Kutsetunnistuse saamiseks on vaja tõendada kõik kompetentsid vastavalt kutsestandardis ja kutset andva organi kutse
andmise korras esitatud nõuetele

Lisainformatsioon (sealhulgas kutsete süsteemi kirjeldus) on kättesaadav:
www.kutsekoda.ee

http://www.kutsekoda.ee

