390

MAGYAR KÖZLÖNY

2001/28/II. szám

SZAKMAI ALAPOZÁS AZ EGÉSZSÉGÜGY, SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK
SZAKMACSOPORTRA
,,A2’’változat
10. évfolyam
Egészségügy, szociális szolgáltatások szakmai alapozó ismeretek
Egészségügy, szociális szolgáltatások szakmai alapozó gyakorlatok
Elmélet és gyakorlat

148 óra
222 óra
370 óra

EGÉSZSÉGÜGY,SZOCIÁLISSZOLGÁLTATÁSOKSZAKMAIALAPOZÓISMERETEK
Évi óraszám: 148 óra
Célok és feladatok
Az Egészségügy, szociális szolgáltatások szakmai alapozó ismeretek oktatásának alapvet´ó célja olyan ismeretrendszer,
tudás kialakítása, amely megalapozza és formálja az egészségügy, szociális szolgáltatások szakmacsoportba tartozó
szakképesítésekhez szükséges szemléletet.
Váljanak a tanulókból szociálisan érzékeny emberek, akik képesek segíteni a rászoruló embertársaikon.
A Mindennapi ismeretek tantárgy olyan ismereteket nyújtson a tanulóknak, amelyek a hétköznapi élet sok területén,
a mindennapi életben hasznosíthatók. Készítse fel a tanulókat hivatalos ügyeik intézésére.
A Gondozási alapismeretek tanításának célja, hogy a tanulók megismerkedjenek az életkori periodizációnak megfelel´ó
sajátosságokkal, jellemz´ókkel, és betekintést nyerjenek a mindennapi gondozási helyzetekbe, feladatokba.
Az Ápolási alapismeretek tanításának célja megismertetni a tanulókat a betegápolás elméleti alapjaival, a betegekkel
kapcsolatos legfontosabb teend´ókkel. Alakítson ki olyan szemléletet, mely szerint az ápolás középpontjában a beteg
ember áll.
Az Anatómiai alapismeretek tanításának célja megismertetni a tanulókkal az emberi szervezet felépítésének és
m´úködésének alapjait. Megalapozni a szakképzés során elsajátítandó anatómiai ismereteket.

Fejlesztési követelmények
A tantárgy tanulása során fejl´ódjön és er´ósödjön a tanulók szakmai munkájukkal kapcsolatos kötelességtudata,
felel´ósségérzete, a szóbeli kommunikációban törekedjenek a nyelv szabatos, helyes használatára.
Fejl´ódjön bennük az önálló feladatmegoldás képessége, érezzék meg a tanulási eredmények, sikerek értékét, örömét.
Mindennapi ismeretek:
A tanulók legyenek képesek szóban és írásban információt kérni és adni, okiratokat igényelni, családi, nemzeti és
egyéb ünnepekre megfelel´óen felkészülni, azok szervezésében részt vállalni.
Gondozási alapismeretek:
Az életkori periodizációnak megfelel´ó sajátosságok megismerése, az alapvet´ó gondozási készségek megalapozása és
a gondoskodás lehet´óségeinek körülhatárolása.
Ápolási alapismeretek:
A tanulók legyenek tájékozottak az alapápolási feladatcsoportokban, ismerjék meg az ápolás célját, feladatát, a
betegmegfigyelés szabályait.
Anatómiai alapismeretek:
A tanulók ismerjék meg az emberi test felépítését, m´úködését, és legyenek képesek a legfontosabb életjelenségek
leírására.
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Belép´ó tevékenységformák
Mindennapi ismeretek:
Magán- és hivatalos levelek írása, azok formai és tartalmi követelményeinek betartása, nyomtatványok használata.
Hivatalos ügyek intézéséhez megfelel´ó információk gy´újtése.
Családi ünnepekre való felkészülés megszervezése.
Gondozási alapismeretek:
A családtervezéssel kapcsolatos ismeretek szerzése.
Újszülöttekkel kapcsolatos tevékenységek megfigyelése.
Életkori sajátosságok leírása.
Gondozási feladatok körülírása.
Ápolási alapismeretek:
Az ápolás történetének, céljának, helyszíneinek megismerése.
A betegségek és a betegség személyiségre gyakorolt hatásának megfigyelése.
A betegmegfigyelés lehet´óségének, jellemz´óinek feltárása.
Anatómiai alapismeretek:
A szervezet felépítésének és m´úködésének, az egyes szervrendszereknek a szemléltetése, bemutatása tanári eszközökkel.
Mindennapi ismeretek
Témakörök

Tartalmak

Írási, helyesírási
gyakorlatok

Önéletrajz írása.
Magán- és hivatalos levél írása.

Beadványok

Formai és tartalmi követelmények.
Útlevéligénylés és szabályai.
Erkölcsi bizonyítvány igénylése.
Tennivalók elveszett személyi iratok esetén.
Kérd´óívek kitöltése.

Hasznos ismeretek

Használati utasítások értelmezése (mosógép, video stb.).
Telefonkönyv használata.
Aranyoldalak használata.
Telefonregiszter készítése.
Menetjegy- és helyjegyrendelés, -vásárlás.
Postai utalvány kitöltése.
Álláskeresési lehet´óségek.
Apróhirdetés megfogalmazása.
Családi, nemzeti és egyéb ünnepek jelent´ósége.
Az ünnepekre való el´ókészület és annak megszervezése.

Gondozási alapismeretek
Témakörök
Családtervezés

Tartalmak
A szexualitás, a fogamzásgátlás, a terhes n´ó életmódja, felkészülés a szülésre.
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Tartalmak

Újszülött
a családban

Az újszülött élettani sajátosságai.
Az újszülött fogadása, táplálása, gondozása.
A szül´ó—gyermek-kapcsolat.

Az egészséges
csecsem´ó

Élettani sajátosságai.
A csecsem´ó gondozása.

A kisdedkor

Élettani sajátosságai.
A helyes szokások kialakítása.
A kisdedek gondozása.

Az id´óskor

Szakaszai és jellemz´ói.
Az id´ós emberek életmódváltozása.
Az id´ósek és id´ós betegek gondozása.

A szociális
gondoskodás

Kialakulásának története.
A gondoskodás, gondozás fogalma, elemei.
A szociális gondoskodás területei, formái.

Ápolási alapismeretek
Témakörök

Tartalmak

Az ápolás

Az
Az
Az
Az

ápolás rövid története.
ápolás célja, feladata.
ápolás helyszínei.
ápolási asszisztens, a szociális gondozó és ápoló feladatai, kompetenciája.

A betegség

A betegség lélektani vonatkozásai.
A betegség hatása a személyiségre.

A beteg ágya

A betegágy és felszerelése.
A beteg kényelmét szolgáló eszközök.
Ágynyugalom, fekvés, fektetés.

Fert´ótlenítés

A fert´ótlenítés módjai.
Leggyakrabban használt fert´ótlenít´ószerek.

A beteg megfigyelése

A betegmegfigyelés általános szabályai:
— a megtekintés,
— a tudat megfigyelése,
— a h´ómérséklet megfigyelése,
— a légzés megfigyelése.

Anatómiai alapismeretek
Témakörök

Tartalmak

A szervezet felépítése

A sejt, a szövetek, szervek és szervrendszerek.

A mozgás
szervrendszere

A csontváz.
Az izomrendszer.
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Tartalmak

A keringés
szervrendszere

A szív.
Az erek.
A vér.
A nyirok.

A légz´órendszer

A légutak anatómiája.

Az emészt´órendszer

Tápanyagaink.
Az emészt´órendszer szakaszai.
A máj.

A kiválasztórendszer

A vese.
A vizeletelvezet´ó és -gy´újt´ó rendszer.

Ivarszervek

N´ói nemi szervek.
A menstruációs ciklus,
Férfi nemi szervek.

Idegrendszer

Reflexek.
Gerincvel´ó.
Agyvel´ó.

Érzékszervek

A szem.
A fül.
A b´ór.
Az ízérzékelés.
Az orr.
A h´ószabályozás.

A továbbhaladás feltételei
A tanulók törekedjenek a hibátlan írásra, a pontos fogalmazásra, amely során tudjanak rámutatni a lényegi közlend´óre. Tartsák be a tartalmi és formai követelményeket.
A tanulók legyenek képesek ismertetni a családalapítás feltételeit, az újszülött-, a csecsem´ó- és kisdedkor alapvet´ó
életkori sajátosságait.
A tanulók tudják önállóan felsorolni az életkorra jellemz´ó tevékenységformákat, és tudják leírni a 0—3 éves korú
gyermek gondozási feladatait.
A tanulók tudják meghatározni az id´ósek gondozásának feladatait.
A tanulók legyenek képesek önállóan kiválasztani a leggyakrabban használt fert´ótlenít´ószereket.
A tanulók legyenek képesek felsorolni és jellemezni a szervrendszereket és azok felépítését, felosztását.
Tudják ismertetni a tápanyagok felosztását különböz´ó szempontok alapján.

EGÉSZSÉGÜGY,SZOCIÁLISSZOLGÁLTATÁSOKSZAKMAIALAPOZÓGYAKORLATOK
Évi óraszám: 222 óra
Célok és feladatok
Az Egészségügy, szociális szolgáltatások szakmai alapozó gyakorlatok alapvet´ó célja a készségek és képességek fejlesztése, olyan ismeretrendszer, tudás és gyakorlati ismeretek kialakítása, amely megalapozza és formálja az egészségügy,
szociális szolgáltatások szakmacsoportba tartozó szakképesítésekhez szükséges szemléletet. Készítse fel a tanulókat az
önálló és csoportban történ´ó munkavégzésre is.
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A Mindennapi ismeretek gyakorlatának célja, hogy a tanulók begyakorolják azokat a tevékenységeket, amelyek a
mindennapi életvitel során saját maguk és gondozottjaik számára hasznosíthatóak, fontosak.
Az egészségügyi és szociális szakmacsoportok gyakorlóterületeinek bemutatása azt célozza, hogy a tanulók betekintést
nyerjenek az egészségügyi és szociális szakmacsoportba tartozó különböz´ó szakképzések gyakorlóterületeinek mindennapi munkájába, feladatellátásába.
Az Els´ósegély-nyújtási alapismeretek oktatásának célja olyan alapvet´ó ismeretek elsajátítása, amelyek a mindennapi
életvitel során is hasznosak és nélkülözhetetlenek, valamint vészhelyzetben biztonságot nyújtanak a tanulók és sérültek
számára, és segítenek a pánikhelyzet elkerülésében.
A Gondozási alapismeretek gyakorlat célja a 0—3 éves korú gyermekekkel kapcsolatos alapvet´ó gondozási m´úveletek
begyakoroltatása. Cél továbbá a tanulók családi életre való felkészítése, a gyermek iránti szeretet és felel´ósségérzet
kialakítása.
Az Ápolási alapismeretek gyakorlat célja, hogy a tanulók azokat az alapvet´ó ápolási feladatokat begyakorolják,
amelyek alapját képezik az egészségügyi és szociális szakképzéseknek.

Fejlesztési követelmények

A tantárgy tanulása során fejl´ódjön és er´ósödjön a tanulók szakmai munkájával kapcsolatos kötelességtudata,
felel´ósségérzete, szóbeli kommunikációban törekedjenek a nyelv szabatos, helyes használatára.
Fejl´ódjön a tanulókban az önálló feladatmegoldás képessége, érezzék meg a tanulási eredmények, sikerek értékét,
örömét.
Mindennapi ismeretek:
A tanulók legyenek képesek családi költségvetés készítésére, vészhelyzetben megfelel´ó intézkedésre, tájékozódásra,
információszerzésre a munkaügyi központokban.
Az egészségügyi és szociális szakmacsoportok gyakorlóterületeinek bemutatása:
A tanulók ismerjék meg az egyes gyakorlóterületek feladatait, sajátosságait. Legyenek képesek a helyzetnek megfelel´óen viselkedni. Figyeljék meg a különböz´ó területek célszer´ú felszereltségét.
Els´ósegély-nyújtási alapismeretek:
A tanulók legyenek képesek vészhelyzetben felismerni és betartani kompetenciájuk határait, megfelel´ó határozottságot tanúsítani, szakszer´úen segítséget kérni és alapvet´ó els´ósegély-nyújtási feladatokat elvégezni.
Gondozási alapismeretek:
A tanulók legyenek képesek az újszülött fogadásához megfelel´ó körülményeket teremteni, a gyermek alapgondozási
feladatait ellátni és az életkornak megfelel´ó játékokat megválasztani.
Ápolási alapismeretek:
A tanulók legyenek képesek különféle ágyazási formákat elvégezni, kényelmi eszközöket alkalmazni és készíteni, a
beteg alapvet´ó szükségleteit kielégíteni, fizikális lázcsillapítást végezni.

Belép´ó tevékenységformák
Mindennapi ismeretek:
Költségvetés készítése, étrend összeállítása. A bevásárlás tervezése.
Telefon, fax, fénymásoló használata. Tennivalók vészhelyzetben. Postai ügyintézés. Tájékozódás a munkavállalási
lehet´óségekr´ól.
Az egészségügyi és szociális szakmacsoportok gyakorlóterületeinek bemutatása:
A gyakorlóterületek és a hozzájuk kapcsolódó eszközök megfigyelése.
A gyermekjátékok anyagának, színeinek megfigyelése. A gyermekek játékának és étkezésének megfigyelése.
A szociális otthoni ápolási-gondozási feladatok megfigyelése.
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Els´ósegély-nyújtási alapismeretek:
A helyszínbiztosítás végzése. Segélykérés. Sérültek vizsgálata. Szabad légút biztosítása. Stabil oldalfekvés biztosítása.
Els´ósegélynyújtás vérzés esetén. H´óhatás okozta sérülések ellátása. Lázcsillapítás.
Gondozási alapismeretek:
A csecsem´ó és kisgyermek fogása, tartása, súly- és hosszmérése, fürdetése, pelenkázása, öltöztetése, táplálása.

Ápolási alapismeretek:
Ágyazások végzése. Kényelmi eszközök készítése és alkalmazása. A beteg testének tisztán tartása. A beteg mozgatása.
A beteg etetése. Fizikális lázcsillapítás. Betegmegfigyelés.

Mindennapi ismeretek

Témakörök

Mindennapi
ismeretek

Tartalmak

Családi költségvetés készítése.
Heti étrend összeállítása.
El´ókészület a bevásárláshoz.
Vásárlás.
A telefonálás (hívás és vétel) gyakorlása.
Fax és fénymásoló használata.
Ment´ók, rend´órség, t´úzoltók értesítése, hívása.
Teend´ók katasztrófahelyzet esetén.
Postai ügyintézés (távirat, csomag küldése stb.).
Mozi-, színház- vagy hangverseny-látogatás.
Megjelenés, kommunikáció — illem.
Munkaügyi központ látogatása.

Az egészségügyi és szociális szakmacsoportok gyakorlóterületeinek bemutatása

Témakörök

Tartalmak

Látogatás
bölcs´ódében

Játékszobák.
Játékok.
A gyermekek játéka.

Látogatás
ment´óállomáson

Ment´ókocsik és felszereltségük.
A sürg´ósségi betegellátás eszközei.

Látogatás szakorvosi
rendel´óintézetben

A beteg-nyilvántartási rendszer.
Speciális felszereltség.

Látogatás szociális
otthonban

Ápolási-gondozási feladatok.
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Els´ósegély-nyújtási alapismeretek

Témakörök

Tartalmak

Az els´ósegélynyújtás

Célja, az els´ósegélynyújtó kötelességei.

Tennivalók
vészhelyzetben

Helyszínbiztosítás.
Segélykérés, a ment´óhívás szabályai.
A sérültek vizsgálata (eszmélet, légzés, pulzus).
Stabil oldalfekv´ó helyzet biztosítása.
Szabad légút biztosítása.

Els´ósegélynyújtás
ájulás esetén
Sebzések, vérzések
els´ódleges ellátása
Állati harapások,
rovarcsípések ellátása
Termikus sérülések

Égési sérülések ellátása.
Fagyási sérülések ellátása.
Tennivalók a szervezet általános leh´úlése esetén.

Lázcsillapítás
A házipatika

Felszerelése.

Gondozási alapismeretek

Témakörök

Tartalmak

Az újszülött

Az újszülött érkezése, fogadása.

A csecsem´ó és
kisgyermek
gondozása

A csecsem´ó és kisgyermek fogása, tartása, emelése.
A csecsem´ó és kisgyermek súly- és hosszmérése, testméretek felvétele.
A csecsem´ó és kisgyermek fürdetése.
Pelenkázási módok.
A csecsem´ó és kisgyermek pelenkázása.
A csecsem´ó és kisgyermek célszer´ú ruházata.
A helyes öltöztetés alapelvei.
A csecsem´ó és kisgyermek öltöztetése.
A csecsem´ó és kisgyermek helyes táplálása.
A csecsem´ó és kisgyermek játéktevékenységének segítése.
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Ápolási alapismeretek
Témakörök

Tartalmak

A betegágy

A betegágy típusai és felszerelése.
Ágyazás és ágyhúzás:
— üres ágy esetén,
— ágyban mozgatható beteg esetén.
Kényelmi eszközök alkalmazása, készítése.

A beteg testének
tisztán tartása

Teljes lemosás.
Száj-, haj- és körömápolás.

A beteg mozgatása
A beteg etetése

El´ókészítés tálaláshoz.
A beteg etetése.

A beteg megfigyelése

Pulzus- és légzésszámolás.

Lehet´óségek
az otthoni ápolás során
Fizikális lázcsillapítás

A továbbhaladás feltételei
A tanulók legyenek képesek önállóan meghatározott összegb´ól, megadott szempontok alapján családi költségvetést
készíteni. Tudjanak összeállítani egy hétre étrendet. Rögzítsék írásban a gyakorlóterületek bemutatása során, a
megfigyelési szempontok alapján a látottakat.
A tanulók tudják vészhelyzetben felmérni és betartani kompetenciájuk határait. Tudjanak vészhelyzetben nyugodtan
és logikusan cselekedni. Tudjanak szakszer´úen segítséget kérni, és a szakemberek megérkezéséig a további károsodást
kivédeni. Legyenek képesek önállóan alapvet´ó els´ósegély-nyújtási feladatokat elvégezni.
A tanulók legyenek képesek az újszülött fogadásához megfelel´ó körülményeket teremteni. Legyenek képesek a
gyermek súlyát és hosszúságát pontosan megmérni. Tudják a gyermeket biztonságosan füröszteni, a gyermek b´órét
megfelel´óen ápolni és szakszer´úen pelenkát váltani. A tanulók tudják a gyermek célszer´ú ruházatát megválasztani és a
gyermeket felöltöztetni, a csecsem´ó és kisgyermek táplálását elvégezni, megfelel´óen segédkezni. Legyenek képesek az
életkornak megfelel´ó játékot megválasztani.
A tanulók tudjanak ágyazásokat és ágyhuzatcseréket elvégezni, kényelmi eszközöket alkalmazni és készíteni, a beteg
higiénés szükségletét kielégíteni és a beteget fokozatosan mobilizálni.
Legyenek képesek pulzust, légzést szabályosan számolni és fizikális lázcsillapítást végezni.

