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1. Általános irányelvek
1.1. A képzés szabályozásának jogi háttere
A központi program




a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény,
a szakképzésről szóló, többször módosított 1993. évi LXXVI. törvény,
a felnőttképzésről szóló, többször módosított 2001. CI. törvény,
valamint









az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának
eljárásrendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Kormányrendelet,
a szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételeiről, valamint a térségi
integrált szakképző központ tanácsadó testületéről szóló 8/2006. (III. 23.) OM
rendelet,
az iskolai rendszerű szakképzésben részt vevő tanulók juttatásairól szóló 4/2002. (II.
26.) OM rendelet,
a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló 20/2007. (V.
21.) SZMM rendelet,
a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló, többször módosított 11/1994.
(VI. 8.) MKM rendelet,
a szakmai képesítések elismeréséről szóló 2005. szeptember 7-i 2005/36/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelv,
az egészségügyért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és
vizsgakövetelményeit tartalmazó 1/2011. (I. 7.) NEFMI rendelet
alapján készült.

1.2. A szakképesítés OKJ-ban szereplő adatai




A
A
A
o

szakképesítés azonosító száma: 54 723 01
szakképesítés FEOR száma: 3212, 3211
szakképesítések köre:
Alap szakképesítés:
54 723 01 Általános ápoló
o Rész-szakképesítés:
54 723 01 0100 33 01 Ápolási asszisztens
54 723 01 0100 52 01 Gyakorló ápoló
o Elágazás:
54 723 01 0010 54 01 Ápoló
54 723 01 0010 54 02 Csecsemő- és gyermekápoló
o Ráépülés:
54 723 01 0001 54 01 Diabetológiai szakápoló
54 723 01 0001 54 02 Epidemiológiai szakápoló
54 723 01 0001 54 03 Felnőtt aneszteziológiai és intenzív szakápoló
54 723 01 0001 54 04 Foglalkozásegészségügyi szakápoló
54 723 01 0001 54 05 Geriátriai szakápoló
54 723 01 0001 54 06 Gyermek aneszteziológiai és intenzív szakápoló
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54
54
54
54
54
54
54

723
723
723
723
723
723
723

01
01
01
01
01
01
01

0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001

54
54
54
54
54
54
54

07
08
09
10
11
12
13

Hospice szakápoló
Körzeti közösségi szakápoló
Légzőszervi szakápoló
Nefrológiai szakápoló
Onkológiai szakápoló
Pszichiátriai szakápoló
Sürgősségi szakápoló

1.3. A képzés szervezésének feltételei tananyagegységre
vonatkoztatva


Személyi feltételek

A tananyagegységek
megnevezése

A szükséges képzettség, felkészültség

3710-10 Interakció az egészségügyi ellátásban
1.0/3710-10 Kommunikáció

Tréning vezetésére kiképzett egészségügyi szakoktató,
egészségtan tanár, egyetemi okleveles ápoló,
latin szakos tanár, idegen nyelvi tanár, egészségügyi
szaktanár, diplomás ápoló

2.0/3710-10 Etika, jog

Egészségügyi szakoktató, egészségtan tanár, egyetemi
okleveles ápoló, egészségügyi szaktanár, társadalomismeret
tanár, jogász

3.0/3710-10 Pszichológia,
szociológia, pedagógia

Pedagógia szakos előadó/tanár, egészségügyi szakoktató,
egészségtan tanár, egyetemi okleveles ápoló, egészségügyi
szaktanár, szociológus, pszichológus

4.0/3710-10 Informatika,
ügyvitel

Informatikus, informatika szakos tanár, egészségügyi
szakoktató, egészségtan tanár, egyetemi okleveles ápoló,
egészségügyi szaktanár

3711-10 Aszepszis-antiszepszis, munkavédelem, környezetvédelem
1.0/3711-10 Fertőtlenítés,
sterilizálás

Közegészségügyi-járványügyi felügyelő, egészségügyi
szakoktató, egészségtan tanár, egyetemi okleveles ápoló,
egészségügyi szaktanár

2.0/3711-10 Munkavédelem,
tűzvédelem

Közegészségügyi-járványügyi felügyelő, felsőfokú
végzettségű munkavédelmi,
tűzvédelmi, környezetvédelmi szakember, egészségügyi
szakoktató, egészségtan tanár, egyetemi okleveles ápoló,
egészségügyi szaktanár

2327-10 Első ellátás-elsősegélynyújtás
Mentőtiszt, oxiológus szakorvos, egészségügyi szakoktató,
egészségügyi szaktanár
3716-10 Egészséges ember gondozása
1.0/3716-10 Egészséges
ember gondozása

Egészségügyi szakoktató, egyetemi okleveles ápoló,
egészségügyi szaktanár, egészségtan tanár, diplomás ápoló
Általános ápoló
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2.0/3716-10 Akadályozott
személy gondozása

Egészségügyi szakoktató, egyetemi okleveles ápoló,
egészségügyi szaktanár, egészségtan tanár, diplomás ápoló

3713-10 Alapápolás
1.0/3713-10 Az ápolási
folyamat és kivitelezése

Egészségügyi szakoktató, egyetemi okleveles ápoló,
egészségügyi szaktanár, egészségtan tanár, diplomás ápoló

2.0/3713-10 Ápolási feladatok

Egészségügyi szakoktató, egyetemi okleveles ápoló,
egészségügyi szaktanár, egészségtan tanár, diplomás ápoló

3.0/3713-10 Ápoláslélektan

Egészségügyi szakoktató, egyetemi okleveles ápoló,
egészségügyi szaktanár, egészségtan tanár, diplomás ápoló

3714-10 Diagnosztika-terápia
1.0/3714-10 Diagnosztika

Egészségügyi szaktanár, egészségügyi szakoktató, egyetemi
okleveles ápoló

2.0/3714-10 Terápiás
eljárások

Egészségügyi szaktanár, egészségügyi szakoktató, egyetemi
okleveles ápoló, gyógyszerész

3715-10 Betegmegfigyelés/Monitorozás
1.0/3715-10 Élettan

Egészségügyi szaktanár / általános orvos

2.0/3715-10 Megfigyelések a
felnőtt ápolásban

Egészségügyi szaktanár / egészségügyi szakoktató /
egyetemi okleveles ápoló

3.0/3715-10 Immunitástan

Egészségügyi szaktanár / szakorvos

4.0/3715-10 Megfigyelések
a csecsemőés gyermekápolásban

Egészségügyi szaktanár / egészségügyi szakoktató /
egyetemi okleveles ápoló

2323-10 Egészségnevelés-egészségfejlesztés
1.0/2323-10 Egészségtudatos Egészségügyi szakoktató, egyetemi okleveles ápoló,
magatartás kialakítása
egészségügyi szaktanár, egészségtan tanár, diplomás ápoló
2.0/2323-10 Lelki egészség

Egészségügyi szakoktató, egyetemi okleveles ápoló,
egészségügyi szaktanár, egészségtan tanár, mentálhigiénés
szakember

3717-10 Szakápolás
1.0/3717-10
Belgyógyászati klinikumi
ismeretek
és szakápolás

Egészségügyi szakoktató, egyetemi okleveles ápoló,
egészségügyi szaktanár, egészségtan tanár, diplomás ápoló,
legalább két éves gyakorlattal rendelkező aneszteziológiai
szakasszisztens, ill. intenzív terápiás szakápoló, mentőtiszt,
aneszteziológus, belgyógyász szakorvos

2.0/3717-10 Sebészeti
klinikumi ismeretek és szakápolás

Egészségügyi szakoktató, egyetemi okleveles ápoló,
egészségügyi szaktanár, egészségtan tanár, diplomás ápoló,
ápoló, aki az inkontinencia ellátásában és/vagy kifejezetten
sztómaterápiában jártas sebész szakorvos

3.0/3717-10 SzülészetiEgészségügyi szakoktató, egyetemi okleveles ápoló,
nőgyógyászati klinikumi isme- egészségügyi szaktanár, egészségtan tanár, szülésznő
retek és szakápolás
(főiskolai vagy egyetemi végzettséggel), védőnő, szakorvos

Általános ápoló
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4.0/3717-10 Kisklinikumi ismeretek és szakápolás

Egészségügyi szakoktató, egyetemi okleveles ápoló,
egészségügyi szaktanár, egészségtan tanár, diplomás ápoló,
ill. ápoló, aki az inkontinencia ellátásában és/vagy
kifejezetten sztómaterápiában jártas, urológus szakorvos

5.0/3717-10
Egészségügyi szakoktató, egyetemi okleveles ápoló,
Gyermekgyógyászati klinikumi egészségügyi szaktanár, egészségtan tanár,
ismeretek és szakápolás
diplomás ápoló, szakorvos
6.0/3717-10 Neurológiai
és pszichiátriai klinikumi
ismeretek és szakápolás

Egészségügyi szakoktató, egyetemi okleveles ápoló,
egészségügyi szaktanár, egészségtan tanár,
diplomás ápoló, szakorvos

7.0/3717-10
Onkológiai és
hospice ellátás

Egészségügyi szakoktató, egyetemi okleveles ápoló,
egészségügyi szaktanár, egészségtan tanár, diplomás ápoló,
aneszteziológiai szakasszisztens, intenzív terápiás szakápoló,
ill. aneszteziológiai-intenzív terápiás szakorvos,
ideggyógyász, idegsebész szakorvos,
krónikus fájdalomcsillapításban szerzett gyakorlattal

8.0/3717-10
Otthonápolás,
szociális ellátás, geriátria

Egészségügyi szakoktató, egyetemi okleveles ápoló,
egészségügyi szaktanár, egészségtan tanár, diplomás ápoló,
szakorvos

9.0/3717-10
Sürgősségi klinikumi
ismeretek és szakápolás

Egészségügyi szakoktató, egyetemi okleveles ápoló,
egészségügyi szaktanár, egészségtan tanár, diplomás ápoló,
aneszteziológiai és intenzív terápiás szakápoló,
ill. aneszteziológus és intenzív terápiás szakorvos,
mentőtiszt, oxiológus

2403-10 Csecsemő- és gyermekápolók egészségnevelési feladatai
Egészségügyi szakoktató, egészségtan tanár, egyetemi
1.0/2403-10 Egészségmegőr- okleveles ápoló, egészségügyi szaktanár 3 éves szakmai
zés, egészségnevelés
gyakorlattal, felsőfokú végzettséggel rendelkező csecsemőés gyermekápoló, csecsemő- és kisgyermekgondozó
2.0/2403-10
Közösségi-, otthonápolás

Egészségügyi szakoktató, egészségtan tanár, egyetemi
okleveles ápoló, egészségügyi szaktanár 3 éves szakmai
gyakorlattal, felsőfokú végzettséggel rendelkező csecsemőés gyermekápoló, csecsemő- és kisgyermekgondozó

3718-10 Csecsemő- és gyermek szakápolás
1.0/3718-10 Csecsemőés gyermek belgyógyászati
szakápolástan

Egészségügyi szakoktató, egészségtan tanár, egyetemi
okleveles ápoló, egészségügyi szaktanár, 3 éves szakmai
gyakorlattal, felsőfokú végzettséggel rendelkező
csecsemő- és gyermekápoló

2.0/3718-10 Csecsemőés gyermek sebészeti
és sürgősségi szakápolástan

Egészségügyi szakoktató, egészségtan tanár, egyetemi
okleveles ápoló, egészségügyi szaktanár, 3 éves szakmai
gyakorlattal, felsőfokú végzettséggel rendelkező
csecsemő- és gyermekápoló, gyermek aneszteziológus
és intenzívterápiás szakorvos, oxyológus szakorvos,
felsőfokú végzettségű sztómaterápiás nővér

Általános ápoló
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Tárgyi feltételek











































elméleti oktatáshoz és a demonstrációs gyakorlatokhoz oktatóhelyiség
informatika szaktanterem számítógépekkel és perifériákkal
oktatástechnikai eszközök (tábla, projektor, számítógép)
szakmai dia- és fóliasorozatok
ágyazás eszközei
gyógyszerelő kocsi
gondozás eszközei
beavatkozások eszközei, műszerei
diagnosztikai eszközök (EKG, Doppler, oscillométer, légzésfunkciós készülékek,
audiométer, látásvizsgálat eszközei)
a betegmegfigyeléshez szükséges eszközök
gyakorló fantomok (kar, torzó)
a vérvétel eszközei
vénabiztosítás során használatos eszközök (tűk, kanülök)
gyógyszeradagolás során használatos eszközök (fecskendők, perfuzorok,
infuzorok)
infúziós készítmények
váladékfelfogásra és vizsgálatra küldésre szolgáló eszközök
laboratóriumi eszközök a vizsgálatok kivitelezéséhez (transzfúziós tálca eszközei)
transzfúzió beadásának eszközei
transzfúziós dokumentáció eszközei (igénylőlapok, naplók, jelentőlapok, betegtájékoztatók)
vérszállítás eszközei
fertőtlenítés eszközei
első ellátás, elsősegélynyújtás eszközei
oxigénpalack-tartóval, reduktorral, flowméter, oxigénszonda, oxigénmaszk,
szívó
pulzoximéter, CO2-detektor/kapnométer/kapnográf, EKG monitor
szupraglottikus légútbiztosításra és lélegeztetésre alkalmas fantom (fej)
légútbiztosító eszközök (faringeális és szupraglottikus eszközök)
a tubusrögzítés eszközei
öntelődő ballon-maszk-visszalégzést gátló szelep (BMSZ) egység rezervoárral
(felnőtt és csecsemő), PEEP-szelep
a légúti leszívás eszközei (motoros/vákuumos leszívó készülék, leszívó katéterek)
fonendoszkóp
ALS fantom (felnőtt)
BLS fantom (csecsemő)
antropometriai mérőeszközök
tápszeradagolás során használatos eszközök (fecskendők, tűk, infuzorok)
kanülgondozás során használatos eszközök
tápláló oldatok és kiegészítő adalékok
steril tálcák
RF-készülék
Tens-készülékek
mágneses ágy
epidurális tűk, kanülök
speciális blokád tűk
Általános ápoló
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torzók
o a székletinkontinencia ellátás bemutatására
o a sztóma helyeiről
o műtétet követő ellátáshoz
a beöntés eszközei
bőrápoláshoz szükséges eszközök
bőrtisztításhoz szükséges kellékek
sztóma ellátást oktató CD-DVD
anatómiai oktató-poszterek
az inkontinencia ellátás gyógyászati segédeszközei
o katéterezéshez szükséges eszközök, katéter minták
o vizelet és széklet inkontinenciánál használatos segédeszközök
o az inkontinenciák felméréséhez használatos teszt minták
o az edukáció és termékkiválasztás érdekében tényleges szortiment minták
a sztóma ellátás gyógyászati segédeszközei
o egyrészes segédeszközök
o kétrészes segédeszközök
o fisztula ellátás kellékei
o irrigáló készülék
o a sztóma méretvételéhez szükséges eszközök
a veszélyes hulladékgyűjtés eszközei, iratai
mulage-ok (sebtípusok)
kötszerek
sebfelmérés eszközei
sebkezelés eszközei
varratszedés eszközei
dokumentációhoz szükséges eszközök

Általános ápoló
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1.4. A tanulók felvételének feltétele
Elágazás megnevezése: ÁPOLÓ
A képzés megkezdésének szükséges feltételei: –
Iskolai előképzettség: érettségi vizsga
Szakmai előképzettség: –
Előírt gyakorlat: –
Pályaalkalmassági követelmények: nem szükséges
Szakmai alkalmassági követelmények: szükséges
Egészségi alkalmassági vizsgálat: szükséges
Elágazás megnevezése: CSECSEMŐ- ÉS GYERMEKÁPOLÓ
A képzés megkezdésének szükséges feltételei: –
Iskolai előképzettség: érettségi vizsga
Szakmai előképzettség: –
Előírt gyakorlat: –
Pályaalkalmassági követelmények: nem szükséges
Szakmai alkalmassági követelmények: szükséges
Egészségi alkalmassági vizsgálat: szükséges

1.5. A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása
Kommunikál a beteggel és a hozzátartozójával
Dokumentálja a beteg adatait, vizsgálati eredményeit, a kezeléseket és a gyógyszerelést
Előkészíti a beteget vizsgálatra, kezelésre és asszisztál a beavatkozásoknál
Gyógyszerelési tevékenységet folytat
Közreműködik a beavatkozások, vizsgálatok előkészítése során
Transzfúzió beadásában közreműködik
Ápolási folyamatnak megfelelően ápolja, gondozza, segíti a beteget
Szakápolást végez
Prevencióban, egészségnevelő tevékenységben, rehabilitációban team tagjaként közreműködik
Sürgősségi esetekben beavatkozik, asszisztál
A szakképesítéssel rokon szakképesítések:
A szakképesítéssel rokon szakképesítések
Azonosító száma

Megnevezése

–

–

Általános ápoló
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1.6. A képzés célja
ÁPOLÓ
A képzés célja az ápoló szakképesítés munkaterületéhez tartozó kompetenciák elsajátíttatása. Cél a megalapozott, széleskörű elméleti ismeretekkel és gyakorlati képességekkel, készségekkel rendelkező szakemberek képzése, akik a szakmai ismeretek birtoklása mellett olyan magatartási-, etikai- és esztétikai értékekkel rendelkeznek, ami
alkalmassá teszi őket a segítő szakma művelésére. Olyan holisztikus szemléletű, a tudomány mindenkori szintjének megfelelő szakemberek képzése, akik maradéktalanul
elvégzik az ápolási/gondozási feladatokat, segítik a különböző életkorú betegek és
egészséges emberek szükségleteinek kielégítését rászorultságuk mértékében. Cél,
hogy a jól felkészült ápolók a gyógyító team tagjaként képesek legyenek a különböző
szervrendszerek betegségeiben szenvedők szakápolását felelősséggel elvégezni. Tudjanak kapcsolatot kezdeményezni és tartani a páciensekkel, a környezetükhöz tartozókkal, a munkatársakkal, és mindazokkal, akik az ellátásban érintettek lehetnek. Legyenek képesek tudásukat folyamatosan gyarapítani, és a megszerzett tudást átadni
a betegoktatás, betegedukáció során.
CSECSEMŐ- ÉS GYERMEKÁPOLÓ
A csecsemő- és gyermekápoló képzés célja olyan egészségügyi szakemberek felkészítése/nevelése, akik magas szintű szakmai kompetenciával rendelkeznek. Személyes,
társas és módszertani kompetenciák birtokában korszerű szemlélettel és gyermekszeretettel vesznek részt a beteg gyermekek ápolásában, gondozásában. Feladatuk az
újszülöttek, koraszülöttek és a beteg csecsemők, gyermekek ellátása az érvényes
egészségügyi szakmai, lélektani és pedagógiai elvek alapján. Cél a szakmai szemléletük bővíthetősége, a szakmai tudásvágy felkeltése, a továbbképzés igényének kialakítása.
Cél, hogy a jól felkészült csecsemő- és gyermekápolók:
 alkalmazás szintű anatómiai, élettani, kórtani, gyógyászati és ápolási ismereteket és készségeket szerezzenek
 korszerű gyermek-ápolástan ismereteket sajátítsanak el
 ismerjék a különböző ellátási területeken zajló napi munkafeladatokat
 fejlett kommunikációs készséggel rendelkezzenek a gyermek – ápoló – szülő
háromszögben
 és hogy kifejlődjön elkötelezettség és hivatástudatuk.

Általános ápoló
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1.7. A képzés szerkezete
1.7.1. A képzésre fordítható időkeret
ÁPOLÓ
3 év – 4600 óra
 Elmélet: 50%
Az elméleti képzés tudományterületei az alábbiak szerint oszlanak meg:

Ápolás:




A szakma természete és etikája
Az egészségügy és az ápolás általános alapelvei
Az ápolás alapelvei az alábbiakra vonatkozólag:
o általános orvostan és szakorvostan
o általános sebészet és szaksebészet
o gyermekgondozás és gyermekgyógyászat
o terhesgondozás
o elmegyógyászat és pszichiátria
o idősek gondozása és geriátria

Alaptudományok:








Anatómia és fiziológia
Patológia
Bakteriológia, virológia és parazitológia
Biofizika, biokémia és radiológia
Dietetika
Higiénia:
o megelőző gyógyászat
o egészségügyi oktatás
Farmakológia

Társadalomtudományok:







Szociológia
Pszichológia
Közigazgatási alapelvek
Oktatás alapelvei
Szociális és egészségügyi jogi ismeretek
Az ápolás jogi szempontjai

Az elméleti képzés tartalma a teljes képzés minimális időtartalmának legalább egyharmadát teszi ki.


Gyakorlat: 50%

Általános ápoló
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A képzés során végzett klinikai gyakorlatok megoszlását az alábbi táblázat tartalmazza:
Gyakorlati területek

%

Általános orvostan és szakorvostan

15,00

Belgyógyászat

8,75

Neurológia

2,50

Szemészet

1,25

Sürgősségi ellátás

2,50

Általános sebészet és szaksebészet

15,00

Sebészet

7,50

Traumatológia

2,50

Urológia

1,25

Szülészet-nőgyógyászat

2,50

Fül-orr-gégészet

1,25

Gyermekgondozás és gyermekgyógyászat

7,50

Gyermekgyógyászat

5,00

Újszülött osztály, részleg, bölcsőde

2,50

Terhes gondozás
Terhes gondozás

2,50
2,50

Elmegyógyászat és pszichiátria
Pszichiátriai ellátás

2,50
2,50

Idősek gondozása és geriátria
Szociális ellátás

2,50
2,50

Otthoni ápolás
Otthonápolási szolgálat
Összesen:

%

5,00
5,00
50,00

Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben): van
Időtartama (évben vagy félévben): 1 év
Szintvizsga (iskolai rendszerben): nem szervezhető
CSECSEMŐ- ÉS GYERMEKÁPOLÓ
3 év – 4600 óra



Elmélet: 50%
Gyakorlat: 50%

Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben): van
Időtartama (évben vagy félévben): 1 év
Szintvizsga (iskolai rendszerben): nem szervezhető
Általános ápoló
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1.7.2. A tananyagegység/ek struktúrája és időkeretei
Nappali képzés
ÁPOLÓ
A tananyagegység
Elméleti

Gyakorlati

Összes

3710-10 Interakció az egészségügyi ellátásban

Irányított
gyakorlat

Megnevezése

Demonstrációs
termi gyakorlat

Azonosítója

Kontaktóra

Óraszáma

68

51

0

119

1.0/3710-10

Kommunikáció

17

34

0

51

2.0/3710-10

Etika, jog

17

0

0

17

3.0/3710-10

Pszichológia, szociológia, pedagógia

34

0

0

34

4.0/3710-10

Informatika, ügyvitel

0

17

0

17

Egyéni felkészülés

0

0

0

0

68

34

0

102

3711-10 Aszepszis-antiszepszis, munkavédelem,
környezetvédelem
1.0/3711-10

Fertőtlenítés, sterilizálás

34

34

0

68

2.0/3711-10

Munkavédelem, tűzvédelem

34

0

0

34

Egyéni felkészülés

0

0

0

0

34

51

0

85

0

0

0

0

165

51

230

446

2327-10 Első ellátás-elsősegélynyújtás
Egyéni felkészülés
3716-10 Egészséges ember gondozása
1.0/3716-10

Egészséges ember gondozása

68

51

0

119

2.0/3716-10

Akadályozott személy gondozása

17

0

0

17

Bölcsőde
Újszülött osztály/részleg
Szociális otthon, idősek napköziotthona
Terhesgondozás
Akadályozott személyek gondozásával
foglalkozó int.

Összefüggő nyári gyakorlat:
Egyéni felkészülés
3713-10 Alapápolás

Terhesgondozás

40
40
40
20
40

0

0

180

0

0

50

50

80

0

0

80

102

51

440

593

1.0/3713-10

Az ápolási folyamat

17

0

0

17

2.0/3713-10

Ápolási feladatok

68

51

0

119

3.0/3713-10

Ápoláslélektan

17

0

0

17

Általános ápoló
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Gyermekgyógyászati osztály/részleg
Újszülött osztály/részleg
Belgyógyászati osztály/részleg
Sebészeti osztály/részleg

Összefüggő nyári gyakorlat:

Belgyógyászati osztály

Egyéni felkészülés
3714-10 Diagnosztika-terápia

0

0

40
40
160
160

0

0

40

40

0

0

0

0

333

68

290

691

400

1.0/3714-10

Diagnosztikai eljárások

85

17

0

102

2.0/3714-10

Terápiás eljárások

68

51

0

119

0

0

40
40
80
40
40

240

0

0

50

50

180

0

0

180

226

34

370

630

Sürgősségi ellátás
Belgyógyászati osztály/részleg
Sebészeti osztály/részleg
Gyermekgyógyászati osztály/részleg
Traumatológiai osztály/részleg

Összefüggő nyári gyakorlat:

Belgyógyászati osztály

Egyéni felkészülés
3715-10 Betegmegfigyelés/Monitorozás
1.0/3715-10

Élettan

51

0

0

51

2.0/3715-10

Megfigyelések a csecsemő-, gyermekés felnőtt ápolásban

68

34

0

102

3.0/3715-10

Immunitástan

17

0

0

17

0

0

70
40
40
60
40
40
40

330

0

0

40

40

Egyéni felkészülés

90

0

0

90

2323-10 Egészségnevelés-egészségfejlesztés

163

0

40

203

Belgyógyászati osztály/részleg
Sebészeti osztály/részleg
Pszichiátriai ellátás
Otthonápolási szolgálat
Gyermekgyógyászati osztály/részleg
Neurológiai osztály/részleg
Traumatológiai/Ortopédiai osztály

Összefüggő nyári gyakorlat:

Sebészeti osztály

1.0/2323-10

Egészségtudatos magatartás kialakítása

51

0

0

51

2.0/2323-10

Lelki egészség

17

0

0

17

0

0

40

40

95

0

0

95

614

187

930

1731

Terhesgondozás
Egyéni felkészülés
3717-10 Szakápolás
1.0/3717-10

Belgyógyászati klinikumi ismeretek
és szakápolás

85

51

0

136

2.0/3717-10

Sebészeti klinikumi ismeretek és szakápolás

68

51

0

119

3.0/3717-10

Szülészeti-nőgyógyászati klinikumi ismeretek
és szakápolás

34

0

0

34

4.0/3717-10

Kisklinikumi ismeretek és szakápolás

85

17

0

102

5.0/3717-10

Gyermekgyógyászati klinikumi ismeretek
és szakápolás

51

0

0

51

Általános ápoló
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6.0/3717-10

Neurológiai és pszichiátriai klinikumi ismeretek
és szakápolás

51

17

0

68

7.0/3717-10

Onkológiai és hospice ellátás

51

17

0

68

8.0/3717-10

Otthonápolás, szociális ellátás, geriátria

51

0

0

51

9.0/3717-10

Sürgősségi klinikumi ismeretek és szakápolás

68

34

0

102

0

0

40
40
40
40
80
40
40
40
120
80
80
170
40
80

930

70

0

0

70

1773

527

2300

4600

Belgyógyászati osztály/részleg
Sebészeti osztály/részleg
Traumatológiai osztály/részleg
Szülészeti osztály/részleg
Nőgyógyászati osztály/részleg
Fül-orr-gégészeti osztály/részleg
Szemészeti osztály/részleg
Urológiai osztály/részleg
Gyermekgyógyászati osztály/részleg
Neurológiai osztály/részleg
Pszichiátriai osztály/részleg
Otthonápolási szolgálat
Szociális otthon
Sürgősségi ellátás
Egyéni felkészülés
Összesen
Mindösszesen

4600

A demonstrációs termi gyakorlatok óraszáma az elméleti óraszámokhoz tartozik.
Az esti, illetve levelező képzések óraszámainak kialakításakor a közoktatásról
szóló 1993. évi LXXIX. törvény 121. § (1) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni!

Általános ápoló
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CSECSEMŐ- ÉS GYERMEKÁPOLÓ
A tananyagegység
Elméleti

Gyakorlati

Összes

3710-10 Interakció az egészségügyi ellátásban

Irányított
gyakorlat

Megnevezése

Demonstrációs
termi gyakorlat

Azonosítója

Kontaktóra

Óraszáma

68

51

0

119

1.0/3710-10

Kommunikáció

17

34

0

51

2.0/3710-10

Etika, jog

17

0

0

17

3.0/3710-10

Pszichológia, szociológia, pedagógia

34

0

0

34

4.0/3710-10

Informatika, ügyvitel

0

17

0

17

Egyéni felkészülés

0

0

0

0

68

34

0

102

3711-10 Aszepszis-antiszepszis, munkavédelem,
környezetvédelem
1.0/3711-10

Fertőtlenítés, sterilizálás

34

34

0

68

2.0/3711-10

Munkavédelem, tűzvédelem

34

0

0

34

Egyéni felkészülés

0

0

0

0

34

51

0

85

0

0

0

0

165

51

230

446

2327-10 Első ellátás-elsősegélynyújtás
Egyéni felkészülés
3716-10 Egészséges ember gondozása
1.0/3716-10

Egészséges ember gondozása

68

51

0

119

2.0/3716-10

Akadályozott személy gondozása

17

0

0

17

0

0

40
40
40
20
40

180

0

0

50

50

80

0

0

80

102

51

440

593

Bölcsőde
Újszülött osztály/részleg
Szociális otthon, idősek napköziotthona
Terhesgondozás
Akadályozott személyek gondozásával
foglalkozó int.

Összefüggő nyári gyakorlat:

Terhesgondozás

Egyéni felkészülés
3713-10 Alapápolás
1.0/3713-10

Az ápolási folyamat

17

0

0

17

2.0/3713-10

Ápolási feladatok

68

51

0

119

3.0/3713-10

Ápoláslélektan

17

0

0

17

0

0

40
40
160
160

400

0

0

40

40

Gyermekgyógyászati osztály/részleg
Újszülött osztály/részleg
Belgyógyászati osztály/részleg
Sebészeti osztály/részleg

Összefüggő nyári gyakorlat: Belgyógyászati osztály
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A tananyagegység
Elméleti

Gyakorlati

3714-10 Diagnosztika-terápia

Összes

Egyéni felkészülés

Irányított
gyakorlat

Megnevezése

Demonstrációs
termi gyakorlat

Azonosítója

Kontaktóra

Óraszáma

0

0

0

0

333

68

290

691

1.0/3714-10

Diagnosztikai eljárások

85

17

0

102

2.0/3714-10

Terápiás eljárások

68

51

0

119

0

0

40
40
80
40
40

240

0

0

50

50

180

0

0

180

226

34

370

630

Sürgősségi ellátás
Belgyógyászati osztály/részleg
Sebészeti osztály/részleg
Gyermekgyógyászati osztály/részleg
Traumatológiai osztály/részleg

Összefüggő nyári gyakorlat: Belgyógyászati
osztály

Egyéni felkészülés
3715-10 Betegmegfigyelés/Monitorozás
1.0/3715-10

Élettan

51

0

0

51

2.0/3715-10

Megfigyelések a csecsemő-, gyermekés felnőtt ápolásban

68

34

0

102

3.0/3715-10

Immunitástan

17

0

0

17

0

0

70
40
40
60
40
40
40

330

0

0

40

40

90

0

0

90

163

0

40

203

Belgyógyászati osztály/részleg
Sebészeti osztály/részleg
Pszichiátriai ellátás
Otthonápolási szolgálat
Gyermekgyógyászati osztály/részleg
Neurológiai osztály/részleg
Traumatológiai/Ortopédiai osztály

Összefüggő nyári gyakorlat:

Sebészeti osztály

Egyéni felkészülés
2403-10 Csecsemő és gyermekápolók egészségnevelési
feladatai
1.0/2403-10

Egészségségmegőrzés, egészségnevelés

36

0

0

36

2.0/2403-10

Közösségi-, otthonápolás

32

0

0

32

0

0

40

40

Egyéni felkészülés

95

0

0

95

3718-10 Csecsemő és gyermek szakápolás

614

187

930

1731

Terhesgondozás

1.0/3718-10

Csecsemő és gyermek belgyógyászati
szakápolástan

272

102

0

854

2.0/3718-10

Csecsemő és gyermek sebészeti és sürgősségi

272

85

0

807
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A tananyagegység
Elméleti

Gyakorlati

Összes

Irányított
gyakorlat

Megnevezése

Demonstrációs
termi gyakorlat

Azonosítója

Kontaktóra

Óraszáma

szakápolástan
Csecsemő és gyermek belgyógyászati osztály
Csecsemő és gyermek sebészeti osztály
Intenzív ellátás
Neonatális intenzív ellátás
Sürgősségi ellátás
Fertőző osztály/részleg
Egyéni felkészülés
Összesen
Mindösszesen

320
320
80
40
90
80

930

0

0

70

0

0

70

1773

527

2300

4600

4600

A demonstrációs termi gyakorlatok óraszáma az elméleti óraszámokhoz tartozik.
Az esti, illetve levelező képzések óraszámainak kialakításakor a közoktatásról
szóló 1993. évi LXXIX. törvény 121. § (1) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni!
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1.8. A szakmai vizsgáztatás követelményei
1.8.1. A szakmai vizsgára bocsátás feltételei
Iskolai rendszerű szakképzés esetén:
Az utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzése, amely egyenértékű a modulzáró vizsga eredményes letételével.
Iskolarendszeren kívüli szakképzés esetén:
A szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeiben meghatározott követelménymodulokból modulzáró vizsga(ák) teljesítése
A képzési programban előírt gyakorlat teljesítéséről igazolás

1.8.2. A szakmai vizsga részei
Vizsgarészek/szakképesítések

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Ápoló
Csecsemő és gyermekápoló
1. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
3710-10 Interakció az egészségügyi ellátásban

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Elméleti ismeretek felidézése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 100%
2. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
3711-10 Aszepszis-antiszepszis, munkavédelem, környezetvédelem

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Szituációs feladatok megoldása az aszepszis-antiszepszis szabályainak gyakorlati alkalmazásával
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
Időtartama: 15 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat: 100%
3. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2327-10 Első ellátás-elsősegélynyújtás

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Szituációs feladatok megoldása, első ellátási, elsősegélynyújtási feladatok kivitelezése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
Időtartama: 15 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 100%
Általános ápoló
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4. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
3716-10 Egészséges ember gondozása

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Elméleti ismeretek felidézése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Szituációs feladatok megoldása a gondozási feladatokból
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
Időtartama: 30 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat: 50%
2. feladat: 50%
5. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
3713-10 Alapápolás

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Elméleti ismeretek alkalmazási szinten történő reprodukálása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
Időtartama: 60 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Elméleti ismeretek felidézése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:

Szituációs feladatok megoldása, ápolási műveletek elvégzése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
Időtartama: 60 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 25%
2. feladat 25%
3. feladat 50%
6. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
3715-10 Betegmegfigyelés/Monitorozás

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Elméleti ismeretek alkalmazás szinten történő reprodukálása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
Időtartama: 60 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Elméleti ismeretek felidézése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:

Szituációs feladatok megoldása, tünetfelismerés, eszközhasználat
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
Időtartama: 30 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 25%
2. feladat 25%
Általános ápoló
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3. feladat 50%
7. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
3714-10 Diagnosztika-terápia

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Elméleti és gyakorlati ismeretek szóbeli felidézése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Szituációs feladatok megoldása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
Időtartama: 30 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 50%
2. feladat 50%
8. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2323-10 Egészségnevelés – egészségfejlesztés

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Elméleti ismeretek felidézése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 100%
9. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
3717-10 Szakápolás

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Elméleti ismeretek reprodukálása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
Időtartama: 60 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Elméleti ismeretek felidézése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:

Szituációs feladatok, szakápolási feladatok kivitelezése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
Időtartama: 60 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 25%
2. feladat 25%
3. feladat 50%
10. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2403-10 Csecsemő- és gyermekápolók egészségnevelési feladatai

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Elméleti ismeretek felidézése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
Általános ápoló
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Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 100%
11. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
3718-10 Csecsemő és gyermek szakápolás

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Elméleti ismeretek reprodukálása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
Időtartama: 60 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Elméleti ismeretek felidézése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:

Szituációs feladatok, szakápolási feladatok kivitelezése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
Időtartama: 60 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 25%
2. feladat 25%
3. feladat 50%
A szakmai vizsga értékelése %-osan
Az 54 723 01 0010 54 01 azonosító számú, Ápoló szakképesítés-elágazáshoz rendelt
vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében:
1. vizsgarész: 10%
2. vizsgarész: 10%
3. vizsgarész: 10%
4. vizsgarész: 10%
5. vizsgarész: 15%
6. vizsgarész: 10%
7. vizsgarész: 10%
8. vizsgarész: 10%
9. vizsgarész: 15%
Az 54 723 01 0010 54 02 azonosító számú, Csecsemő- és gyermekápoló szakképesítés-elágazáshoz rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében:
1. vizsgarész: 10%
2. vizsgarész: 10%
3. vizsgarész: 10%
4. vizsgarész: 10%
5. vizsgarész: 15%
6. vizsgarész: 10%
7. vizsgarész: 10%
10. vizsgarész: 10%
11. vizsgarész: 15%

Általános ápoló
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1.8.3. Vizsgaformák összesítése

Modul megnevezése

Vizsgarész

180
perc

180
perc

Időtartam

3713-10

Alapápolás

5. vizsgarész
Elméleti ismeretek
alkalmazási szinten történő
reprodukálása

3715-10

Betegmegfigyelés/
Monitorozás

6. vizsgarész
Elméleti ismeretek
alkalmazási szinten történő
reprodukálása

60 perc

3717-10

Szakápolás

9. vizsgarész
Elméleti ismeretek
reprodukálása

60 perc

3718-10

Csecsemő- és gyermek
szakápolás

11. vizsgarész
Elméleti ismeretek
reprodukálása

60 perc

Összesen

Csecsemő- és
gyermekápoló

Modul
száma

Ápoló

Írásbeli vizsga

60 perc

Általános ápoló
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Időtartam

Interakció az
3710-10 egészségügyi
ellátásban

1. vizsgarész
Elméleti ismeretek
felidézése

45 perc
(felkészülési idő 30 perc,
válaszadási idő 15 perc)

Egészséges
3716-10 ember gondozása

4. vizsgarész
Elméleti ismeretek
felidézése

45 perc
(felkészülési idő 30 perc,
válaszadási idő
15 perc)

3713-10 Alapápolás

5. vizsgarész
Elméleti ismeretek
felidézése

45 perc
(felkészülési idő 30 perc,
válaszadási idő 15 perc)

6. vizsgarész
BetegmegfigyeElméleti ismeretek
3715-10
lés/Monitorozás
felidézése

45 perc
(felkészülési idő 30 perc,
válaszadási idő 15 perc)

Diagnosztika3714-10
terápia

7. vizsgarész
Elméleti és gyakorlati
ismeretek szóbeli
felidézése

45 perc
(felkészülési idő 30 perc,
válaszadási idő 15 perc)

Egészségneve- 8.
vizsgarész
lésElméleti ismeretek
2323-10
egészségfejleszfelidézése
tés

45 perc
(felkészülési idő 30 perc,
válaszadási idő 15 perc)

3717-10 Szakápolás

9. vizsgarész
Elméleti ismeretek
felidézése

45 perc
(felkészülési idő 30 perc,
válaszadási idő 15 perc)

Csecsemő- és
gyermekápolók
2403-10
egészségnevelési feladatai

10. vizsgarész
Elméleti ismeretek
felidézése

45 perc
(felkészülési idő 30 perc,
válaszadási idő 15 perc)

Csecsemő3718-10 és gyermek
szakápolás

11. vizsgarész
Elméleti ismeretek
felidézése

45 perc
(felkészülési idő 30 perc,
válaszadási idő 15 perc)

Összesen

Csecsemő- és
gyermekápoló

Vizsgarész

315 perc
(felkészülési idő 210 perc,
válaszadási idő 105 perc)

Modul megnevezése

Ápoló

Modul
száma

315 perc
(felkészülési idő 210 perc,
válaszadási idő 105 perc)

Szóbeli vizsga

Általános ápoló
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Modul megnevezése

Vizsgarész

Időtartam
Ápoló

Modul
száma

3711-10

Aszepszis–antiszepszis,
munkavédelem,
környezetvédelem

2. vizsgarész
Szituációs feladatok megoldása az
aszepszis-antiszepszis szabályainak
gyakorlati alkalmazásával

15 perc

2327-10

Első ellátáselsősegélynyújtás

3. vizsgarész
Szituációs feladatok megoldása,
első ellátási, elsősegélynyújtási
feladatok kivitelezése

15 perc

3716-10

Egészséges ember
gondozása

4. vizsgarész
Szituációs feladatok megoldása a
gondozási feladatokból

30 perc

3713-10

Alapápolás

5. vizsgarész
Szituációs feladatok megoldása,
ápolási műveletek elvégzése

60 perc

3715-10

Betegmegfigyelés/
Monitorozás

6. vizsgarész
Szituációs feladatok megoldása,
tünetfelismerés, eszközhasználat

30 perc

3714-10

Diagnosztika-terápia

7. vizsgarész
Szituációs feladatok megoldása

30 perc

3717-10

Szakápolás

9. vizsgarész
Szituációs feladatok, szakápolási
feladatok kivitelezése

60 perc

3718-10

Csecsemő- és gyermek
szakápolás

11. vizsgarész
Szituációs feladatok, szakápolási
feladatok kivitelezése

60 perc

Összesen

Csecsemő- és
gyermekápoló

Gyakorlati vizsga

240 240
perc perc

Általános ápoló
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A modulok oktatási programja
2.1.

3710-10 Interakció az egészségügyi ellátásban

2.1.1. A modul javasolt időkerete
- Kontaktóra: 68
- Demonstrációs termi gyakorlat: 51
- Egyéni felkészülés: –
- Klinikai gyakorlat: –

2.1.2. A modul elvégzése során szerezhető kompetenciák
Feladatprofil:
Hiteles kommunikációt folytat
Szaknyelven kommunikál
Kommunikál látás-, hallás-, beszédsérült személlyel
Informálja a beteget, a hozzátartozót és a munkatársait kompetenciáján belül
Segítő kommunikációt alkalmaz, konfliktust kezel, önsegítő technikákat alkalmaz
Önérvényesítő kommunikációt alkalmaz
Kapcsolattartás eszközeit használja
Idegen nyelvet használ, alapfokon
Etikai normák szerint végzi munkáját
Esélyegyenlőséget biztosít
Adatvédelmi szabályokat betartja
Együttműködik a betegjogi, gyermekjogi képviselővel
Alkalmazza a szakmai programokat, irányelveket, protokollokat, standardokat
Alkalmazza az egészségügyi szolgálatokra, szolgáltatókra vonatkozó szabályokat
Alkalmazza a dokumentálás különböző formáit
Adatokat gyűjt, kezel
Elektronikusan adatokat rögzít, tárol
Minőségügyi dokumentációt kitölt
Tiszteletben tartja a kulturális különbségekből adódó szokásokat
Kutatómunkában közreműködik
Fejleszti tudását és készségeit
Közreműködik az oktatási folyamatban
Pszichés támogatást nyújt tevékenységéhez kapcsolódóan
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B
B
B
C
C
B
B
B
B

Kommunikáció
Szakmai kommunikáció
Szaknyelv, latin
Idegen nyelv
Informatika
Ügyvitel, dokumentáció
Etika
Szakmai etika
Jog
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B
C
B
B
B
C
B

Minőségügyi ismeretek
Egészségügyre érvényes minőségbiztosítási elvek
Szociológia
Általános pszichológia
Pedagógia
Személyiségfejlesztés
Egészségügyi irányítás, szervezés

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
2
2
2
2
4
4
4
3
3
4
4
4
4

ECDL 2. m. Operációs rendszerek
ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
ECDL 4. m. Táblázatkezelés
ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
Olvasott szakmai szöveg megértése
Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban
Szakmai nyelvű beszédkészség
Idegen nyelvű hallott szöveg megértése
Idegen nyelvű beszédkészség
Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
Komplex jelzésrendszerek értelmezése
Informatikai eszközök használata
Kommunikációs eszközök használata

Személyes kompetenciák
Felelősségtudat
Önfegyelem
Önállóság
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Stressztűrő képesség
Empátiás készség
Társas kompetenciák
Kapcsolatteremtő készség
Udvariasság
Közérthetőség
Hatékony kérdezés készsége
Meggyőzőkészség
Adekvát metakommunikáció
Módszerkompetenciák
Logikus gondolkodás
Információgyűjtés
Kreativitás, ötletgazdagság

2.1.3. A modul elsajátításának módszerei, tanulói tevékenységformák
Demonstráció
Szerepjáték, csoportos helyzetgyakorlat
Számítógépes szimuláció
Prezentáció, kiselőadás készítése, bemutatása
Információk, ismeretek rendszerezése
Esetmegfigyelés, esetismertetés, esetmegbeszélés, esetelemzés szempontsor alapján
Esettanulmány készítése szempontsor alapján
Általános ápoló
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Írásos elemzés készítése szempontsor alapján
Irodalomkutatás, szövegelemzés
Vázlatkészítés, lényegkiemelés, kulcsszavak kijelölése, jegyzetelés
Egyéni és kiscsoportos adatgyűjtés, adatok értékelése
Projektmunka
Tapasztalatok megosztása, értelmezése
Feladatlap megoldása, gyakorlás
Gépek műszaki leírásának értelmezése
Mérés, az eredmény értékelése
Adminisztrációs tevékenység
Dokumentáció készítése, dokumentumelemzés
Gyakorlati feladat bemutatása
Egyéni/kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással
Önértékelés

2.1.4. A maximális tanulói létszám
o
o

Kontaktórák: 35 fő/csoport
Gyakorlatok: 8-12 fő/csoport

2.1.5. A modulra vonatkozó belépési feltételek
Megegyeznek a képzés megkezdésének feltételeivel.

2.1.6. A modul oktatási tartalmának leírása


Elmélet (kontaktórák)
1. 0/3710-10 Kommunikáció: 17 óra
Kommunikációs alapok
Verbális csatorna. Nem verbális csatornák
A közlési aktust befolyásoló tényezők
A társmegismerés automatizmusai
Kommunikáció az egészségügyi dolgozók között
Kommunikáció a klienssel, a hozzátartozóval
Az empátia szerepe a szakmai munka során
A megváltozott képességű klienssel való foglalkozás
Segítő és gyógyító beszélgetés
Konfliktuskezelés
Kommunikációs zavarok
Kommunikáció: látás-, hallás-, beszédsérült személlyel
Burn-out szindróma okai, tünetei, megelőzése, feloldása
A latin nyelv eredete, fejlődése. Az orvosi latin nyelv kialakulása és fejlődése
Az orvosi terminológia helyesírási és kiejtési szabályai
Az orvosi latinban használatos megnevezések:
– főbb testrészek
– belső szervek, szervrendszerek
– anatómiai gyűjtőnevek
Általános ápoló
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– test síkjai és irányai
– a szervek/szervrendszerek működésére vonatkozó kifejezések
– kórtani és klinikumi kifejezések
– műtéti és vizsgáló eljárások elnevezései
– orvosi vények szakkifejezései
– számnevek
Orvosi latinhoz kapcsolódó nyelvtani ismeretek:
– névelő
– főnév
– birtokos szerkezet
– melléknév és minőségjelzős szerkezet
– névszók és a ragozás
– határozószók
– szóképzés és szóalkotás
– rövidítések
– igék és igeragozás
– képzők
2. 0/3710-10 Etika, jog: 17 óra
Általános etika. Az etika, mint tudomány
Az etika története
Etikai alapfogalmak
Az erkölcs fogalma, lényege
Normák. Erkölcsi szokások
Szabadság és meghatározottság. Döntési szabadság és morális autonómia
Etikai irányzatok, elméletek
Az egészségügyi etika alapjai. Etikai értékek az egészségügyben
Jogi és etikai szabályozás kapcsolata az egészségügyben
A bioetika és alapelvei
Az egészségügyi dolgozók tevékenységének etikai elvei és problémái
Az egészségügyi dolgozóval szemben elvárt etikai követelmények
Előítéletesség, másság, esélyegyenlőség, tolerancia, humanitás, empátia, karitativitás,
intimitás
Multikulturalitás
Etikai dilemmák
A genetika és géntechnológia etikai kérdései
A haldokló és halott ellátás etikai kérdései
Eutanázia kérdései
A szerv- és szövetátültetés etikai kérdései
Az öngyilkosság és etika kérdései
Az egészségügyi dolgozók és a sztrájk
Vallás szabadsága
Etikai kódex
A jog fogalma. A jogalkotás lépései
A magyar alkotmány. Alkotmányjog
Emberi és állampolgári jogok. Az állam. A jogrendszer
Államigazgatási eljárás
Alkotmánybíróság. Igazságszolgáltatás. Közpénzügyek
Polgári jog. Alapelvek. Személyek. Jogi személy. Polgári jogi védelem
Tulajdonjog. Szerződések joga. Öröklési jog
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35

Családjog. A házasság. Gyermekvédelem
Önrendelkezés joga
Titoktartás
Adatvédelem. Személyes adatok védelme és közérdekű adatok nyilvánossága
Az egészségügyi dokumentáció kezelése
Felelősségi jogszabályok ismerete
A munka világára vonatkozó szabályozások
Munka Törvénykönyve és a közalkalmazottakra vonatkozó speciális szabályozók
Kollektív szerződés. Munkaviszony és munkajogi szerződések
A társadalombiztosítás rendszere. Járulékfizetés
Egészségügyi törvény. Betegjogok és kötelezettségek. A betegjog érvényesítése
Egészségügyi szolgálatokra, szolgáltatókra vonatkozó jogszabályok
3.0/ 3710-10 Pszichológia, szociológia, pedagógia: 34 óra
Az általános pszichológia tárgya, felosztása. Pszichológiai alapfogalmak
Megismerési folyamatok
Az idegrendszer irányító szerepe
A pszichológia vizsgálómódszerei
Érzelmek. Gondolkodás. Tanulás
Emlékezet
Személyiség. A személyiség összetevői. A személyiséget meghatározó tényezők
Az ápoláslélektan tárgya, módszerei
Az egészségügyi szakdolgozó és a kliens kapcsolatának pszichológiája
Ember és betegség
Az ember és a környezet kapcsolatának ápoláslélektani sajátosságai
A betegség hatása a személyiségre. A beteg magatartása
Hirtelen fellépő és krónikus egészségkárosodás hatása a személyiségre
A haldoklás és halál pszichológiai folyamata
A szociálpszichológia tárgya, témakörei
Társas kapcsolatok
Csoportok. Csoportdinamika. A csoportokat alakító tényezők. A csoporton belüli tagolódás
A csoporttagok egymáshoz való viszonya
A csoport egymást erősítő tényezői
Szerepek. Szerepkonfliktusok
A különböző kultúrák szokásai, hagyományai
Esélyegyenlőség
A társadalom szerkezete, felépítése. A társadalom tagjai. A társadalom rétegződése
A szegénység
Népességi mutatók
Szociológiai mérések, eredmények, statisztikai adatok
Szociális intézményrendszerek
A család fogalma, funkciója
Deviáns magatartás fogalma, formái
Az egészségügyi dolgozók.
Az egészségügyi ellátó intézmények felépítése, illetékességek
Munkakörök. Munkakörökkel kapcsolatos általános elvárások
Személyes attitűdök
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Az oktatás, mint feladatkör
Az intézményen belüli kapcsolattartás lehetőségei
Az egészségügyi dolgozó tudásának fejlesztése
A pedagógia története. Pedagógiai alapfogalmak
A neveléselmélet tárgya, feladata, célja
Az oktatás-nevelés célja, feladta
A pedagógia módszerei. Az individuális pedagógia
A személyiség összetevői. A nevelő személyisége
Vezetői, szülői attitűdök, módszerek, eszközök
A tanulás. Tanítási-tanulási módszerek. A tanulási folyamat szervezése
Tanulási technikák. Tanulásmódszertan
Tanulási problémák, zavarok, akadályok
Az oktatás szervezeti és munkaformái. Az oktatás eszközei és módszerei
Új módszerek a pedagógiában
Andragógiai alapismeretek
Kliens/beteg oktatása
Kutatásmódszertani alapismeretek


Demonstrációs termi gyakorlat
1.0/ 3710-10 Kommunikáció: 34 óra
Kommunikációs gyakorlatok
Segítő kommunikáció
Konfliktuskezelés
Asszertivitás
Szituációs gyakorlatok
Információk átadása
A kapcsolattartás és riasztás eszközei, használatuk
Hivatalos telefonhasználat alap- és sürgősségi esetekben
Kommunikáció idegen nyelven
Az idegen nyelv sajátosságai, nyelvtani szerkezetek
Szervek, szervrendszerek idegen nyelvi kifejezései
Betegségek tüneteinek, vizsgálatoknak, beavatkozásoknak, terápiás eljárásoknak idegen nyelvi kifejezése
Szakmai szakkifejezések
Kommunikáció a klienssel
Életvezetési tanácsok
Szituációs gyakorlatok
Betegút-szervezés
Várólista-kezelés
Központi ágynyilvántartó
4.0/ 3710-10 Informatika, ügyvitel: 17 óra
Szövegszerkesztés
Táblázatkezelés
Képszerkesztés
PowerPoint használata
Prezentációkészítés
Adatbázis kezelés
Archiválás
Internet használata
Általános ápoló
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Levelezés
Szakmai szoftverek megismerése
Egészségügyi kódrendszerek és alkalmazásuk
Az egészségügyi dokumentálás alapjai, alapvető követelmények
Egészségügyi és személyazonosító adat. Az adatkezelés alapszabályai
Bejelentési és adatszolgáltatási kötelezettség
Dokumentumtípusok
A klienssel kapcsolatos dokumentumok kezelése
Anyagigénylés, -nyilvántartás
Statisztikai adatok gyűjtése, szolgáltatása
Minőségügyi dokumentáció
Adott szakterület speciális, egyedi dokumentációja
Adatvédelem az informatikai rendszerekben


Egyéni felkészülés
A modulhoz nem tartozik egyéni felkészülés.



Klinikai gyakorlat
A modulhoz nem tartozik klinikai gyakorlat.



Felnőttképzés során elismerhető (munkahelyi) gyakorlatok:
–

2.1.7. Irodalom


Oktatói
1. Allan Pease–Allan Gartner: Szó-beszéd. Park Kiadó, Budapest, 2008.
2. Andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába. Osiris, Budapest, 2006.
3. Antal Mária–Heller Anna: Hogyan mondjuk angolul? Tankönyvkiadó, Budapest, 2003.
4. Atkinson–Hilgard–Smith–Nolen: Pszichológia. Osiris, Budapest, 2005.
5. Bártfai Barnabás: Hogyan kezdjem? BBS Bt., Budapest, 2000.
6. Benedek András (szerk.): Szakképzés-pedagógia. Typotex Kiadó, 2006.
7. Blasszauer Béla: Orvos-egészségügyi etika. Medicina Könyvkiadó Rt.,
1995.
8. Boros Mária: Pszichológia, mentálhigiéne. ETI, Budapest, 2006.
9. Boros Mária: Személyiségfejlesztés. Moduláris tankönyvek. Egészségügyi
Szakképző és Továbbképző Intézet, Budapest, 2005.
10. Buda Béla dr.: A lélek egészsége. A mentálhigiéné alapkérdései. Nemzeti
Tankönyvkiadó, 2003.
11. Csepeli György Dr.: A meghatározatlan állat – Szociálpszichológia kezdőknek és haladóknak. Jószöveg Műhely Kiadó, 2005.
12. Csillingh Erika: Health Care English. Egészségügyi szakmai angol nyelvkönyv. Képzőművészeti Kiadó, Budapest, 2005.
13. Dudás Márta: Jogi ismeretek. Egészségügyi Szakképző és Továbbképző
Intézet, Budapest, 1999.
14. Elekes Attila: Pedagógia, Egészségpedagógia. ETI, Budapest, 2004.
15. Falus Iván (szerk): Didaktika. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2004.
16. Gazsó Anikó, Szerényi Attila: Jogi, gazdasági, vállalkozási ismeretek.
Szega Books Kft., Pécs, 2006.
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17. Helembai Kornélia: Ápoláslélektan. Medicina Könyvkiadó Rt., 2009.
18. Kálmán Zs. –Könczy Gy.: A Tajgetosztól az esélyegyenlőségig. Osiris, Budapest, 2002.
19. Módra Tiborné–Liebhard László–Gerdei Zsófia: Kommunikáció az egészségügyben. Moduláris tankönyvek. Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet, Budapest, 2005.
20. Pease, Allan–Pease, Barbara: A testbeszéd enciklopédiája. Park Kiadó,
Budapest, 2009.
21. Pease, Allan–Gartner, Allan: Testbeszéd. Park kiadó, Budapest, 2010.
22. Smith–Susan: Kommunikáció az ápolásban. Medicina Könyvkiadó Rt.,
2009.
23. Szarka Géza–Gárdai Miklós: Általános és egészségügyi etika. Semmelweis
Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar, Budapest, 2005.


Tanulói
1. Atkinson–Hilgard–Smith–Nolen: Pszichológia. Osiris, Budapest, 2005.
2. Andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába. Osiris, Budapest, 2006.
3. Bártfai Barnabás: Hogyan kezdjem? BBS Bt., Budapest, 2000.
4. Blasszauer Béla: Orvos-egészségügyi etika. Medicina Könyvkiadó Rt.,
1995.
5. Boros Mária: Személyiségfejlesztés. Moduláris tankönyvek. Egészségügyi
Szakképző és Továbbképző Intézet, Budapest, 2005.
6. Gazsó Anikó–Szerényi Attila: Jogi, gazdasági, vállalkozási ismeretek.
Szega Books Kft., Pécs, 2006.
7. Módra Tiborné–Liebhard László, Gerdei Zsófia: Kommunikáció az egészségügyben. Moduláris tankönyvek. Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet, Budapest, 2005.

2.1.8. A modul értékelésének módja
A modulban meghatározott ismeretek és/vagy kompetenciák mérése a képző intézmény által meghatározott módon.

Általános ápoló
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2.2.

3711-10 Aszepszis-antiszepszis, munkavédelem,
környezetvédelem

2.2.1. A modul javasolt időkerete
- Kontaktóra: 68 óra
- Demonstrációs termi gyakorlat: 34 óra
- Egyéni felkészülés: –
- Klinikai gyakorlat: –

2.2.2. A modul elvégzése során szerezhető kompetenciák
Feladatprofil:
Higiénés szabályokat betart
Megelőzi a fertőzéseket
Aszepszis, antiszepszis szabályainak megfelelően használja az eszközöket
Műszereket, eszközöket fertőtlenít
Kezet fertőtlenít
Bőrt fertőtlenít
Fertőtlenítő eljárásokat alkalmaz
Sterilizáláshoz előkészít
Steril eszközöket használ
Betartja a sterilitás szabályait
Betartja a munkahelyre vonatkozó általános és speciális előírásokat
Alkalmazza a biztonságos munkavégzés tárgyi, személyi feltételeit
Alkalmazza az egyéni védőeszközöket
Anyagtárolást az előírásoknak megfelelően biztosít
Alkalmazza a szelektív hulladékgyűjtés szabályait
Veszélyes hulladékot kezel
Veszélyes anyagokat kezel, tárol
Betartja a környezetvédelmi előírásokat
Betartja a munkahelyre vonatkozó általános tűzvédelmi előírásokat
Alkalmazza a jelző és riasztó berendezéseket
Alkalmazza a tűzoltó készülékeket
Használja a vészkijáratokat, a mentési és menekülési útvonalakat, a mentésben közreműködik
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B
B
B
B
B
B
B
C
B
B
B

Közegészségtan
Higiéné
Mikrobiológia
Immunitástan
Járványtan
Munkavédelem
Környezetvédelem
Kórházhigiéné
Fertőtlenítés
Sterilizálás
Tűzvédelem
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A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4
4
4
4
4
4
4
4
4

Fertőtlenítés eszközeinek használata
Sterilezés eszközeinek használata
Munkavédelmi eszközök használata
Biztonságos munkavégzés
Riasztás eszközeinek használata
Tűzvédelmi eszközök használata
Jelképek értelmezése
Komplex jelzésrendszerek értelmezése
Hulladékkezelés eszközeinek használata

Személyes kompetenciák
Állóképesség
Megbízhatóság
Szakszerűség
Társas kompetenciák
Határozottság
Konfliktusmegoldó készség
Empátiás készség
Szervezőkészség
Módszerkompetenciák
Módszeres munkavégzés
Körültekintés, elővigyázatosság
Kontroll (ellenőrzőképesség)
A környezet tisztántartása
Eredményorientáltság
Előrelátás

2.2.3. A modul elsajátításának módszerei, tanulói tevékenységformák
Demonstráció
Szerepjáték, csoportos helyzetgyakorlat
Számítógépes szimuláció
Prezentáció, kiselőadás készítése, bemutatása
Információk, ismeretek rendszerezése
Esetmegfigyelés, esetismertetés, esetmegbeszélés, esetelemzés szempontsor alapján
Esettanulmány készítése szempontsor alapján
Írásos elemzés készítése szempontsor alapján
Irodalomkutatás, szövegelemzés
Vázlatkészítés, lényegkiemelés, kulcsszavak kijelölése, jegyzetelés
Egyéni és kiscsoportos adatgyűjtés, adatok értékelése
Projektmunka
Tapasztalatok megosztása, értelmezése
Feladatlap megoldása, gyakorlás
Gépek műszaki leírásának értelmezése
Mérés, az eredmény értékelése
Adminisztrációs tevékenység
Dokumentáció készítése, dokumentumelemzés
Gyakorlati feladat bemutatása
Egyéni/kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással
Önértékelés
Általános ápoló
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2.2.4. A maximális tanulói létszám
o
o

Kontaktórák: 35 fő/csoport
Gyakorlatok: 8-12 fő/csoport

2.2.5. A modulra vonatkozó belépési feltételek
Megegyeznek a képzés megkezdésének feltételeivel.

2.2.6. A modul oktatási tartalmának leírása


Elmélet (kontaktórák)
1.0/3711-10 Fertőtlenítés, sterilizálás: 51 óra
Mikrobiológia tárgya
Mikrobiológia felosztása
Mikroorganizmusok
Mikroorganizmusok csoportosítása
Mikroorganizmusok életjelenségei, szaporodásuk feltételei
Fertőző betegségek jellemzője
Mikroorganizmusok szaporodását gátló kémiai hatások
Mikroorganizmusok szaporodását gátló fizikai hatások
Járványtan történeti áttekintése
Járványtani alapfogalmak
Járványfolyamat mozgatóerői
A fertőzési lánc
Fertőzések terjedési módjai
Fertőző betegségek csoportosítása
Fertőző betegségek előfordulási módja
Járványügyi statisztika
Izolálás módjai, eszközei
Immunizálás
Aszepszis, antiszepszis meghatározása
Fertőtlenítés (dezinfekció)
Fertőtlenítő hatás
Speciális fertőtlenítő eljárások
Biocid hatóanyag meghatározása
Fertőtlenítendő anyagok, eszközök, felületek csoportosítása
Fertőtlenítő hatást befolyásoló tényezők
Kémiai fertőtlenítő eljárások
Kémiai fertőtlenítő eljárás hatásosságát befolyásoló tényezők
Oldatok készítése
A leggyakrabban alkalmazott fertőtlenítőszer hatóanyagok
Fertőtlenítés módszerei
Fertőtlenítő takarítás, mint fertőtlenítési eljárás
Takarítás dokumentációja
Személyi fertőtlenítés
Higiénés kézfertőtlenítés
Műtéti kézfertőtlenítés (sebészi bemosakodás)
Eszközfertőtlenítés
Előkészítés sterilizáláshoz
Általános ápoló
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Eszközgyűjtés
Eszközök fertőtlenítése, tisztítása
Fertőtlenítő mosás, mosási technológiák
Egészségügyi intézményben alkalmazott textíliák kezelése
Magas szintű fertőtlenítés
Sterilizálás meghatározása
Sterilitás meghatározása
Sterilizálási módok
Csomagolás sterilizáláshoz
Csomagok jelölése
Csomagolási módszerek
Védőcsomagolás
Csomagolóanyagok
Csomagolási módszerek
Sterilizálás végrehajtása
Sterilizálás általános szabályai
Sterilizálás folyamatának ellenőrzése
Kémiai indikátorok
Bioindikátorok
Sterilizáló berendezések műszaki felülvizsgálata
Infekciókontroll gyakorlata
2.0/3711-10 Munkavédelem, tűzvédelem: 17 óra
Munkavédelmi alapfogalmak
Veszélyes anyag meghatározása
Munkavédelem feladata
Munkavédelem fő területei
Munkaruha
Egyéni védőeszközök
Vészhelyzetek megelőzése
Munkavédelmi előírások a fertőzés megelőzésében
Kockázati tényezők (biológiai, kémiai, fizikai, ergonómiai)
Munkáltató feladatai
Az egészséges munkakörnyezet kialakításának jelentősége
Foglalkozás-egészségügy feladatai
Tűz elleni védekezés (tűzvédelem)
Tűzmegelőzés
Tűz- vagy robbanásveszélyes készülék, gép, berendezés
Egészségügyi intézmények tűzvédelme
Kiürítés – menekülés
Anyagok osztályba sorolása
Tűzoltó készülékek
Tűzoltó – vízforrás
Tűzvédelmi Szabályzat
Tűzriadó Terv
Környezetvédelem feladata
Környezetvédelem célja
Hulladékkezelés területei
Veszélyes hulladék
Veszélyességi jellemzők
Általános ápoló
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Egészségügyben keletkező veszélyes hulladékok
Veszélyes hulladék jellemzője, gyűjtése, kezelése


Demonstrációs termi gyakorlat
1.0/3711-10 Fertőtlenítés, sterilizálás – 34 óra
Demonstrációs helyiségben található felszerelések, berendezések fertőtlenítése
Fertőtlenítő oldatok készítése
Fertőtlenítő takarítás végrehajtása, takarítás dokumentációja
Személyi fertőtlenítés (fürdetés, fürdés)
Higiénés kézfertőtlenítés végrehajtása
Műtéti kézfertőtlenítés (sebészi bemosakodás) végrehajtása
Eszközfertőtlenítés végrehajtása
Előkészítés sterilizáláshoz
Magas szintű fertőtlenítés végrehajtása
Sterilizálási módok, csomagolás sterilizáláshoz, csomagok jelölése
Kémiai indikátorok alkalmazása
Bioindikátorok alkalmazása
Sterilizálással kapcsolatos dokumentáció vezetése



Egyéni felkészülés:
A modulhoz nem tartozik egyéni felkészülés.



Klinikai gyakorlat
A modulhoz nem tartozik klinikai gyakorlat.



Felnőttképzés során elismerhető (munkahelyi) gyakorlatok
–

2.2.7. Irodalom


Oktatói
1. Hatályos jogszabályok
2. Dr. Pechó Zoltán–Dr. Milassin Márta: Tájékoztató a fertőtlenítésről. A járványügyi gyakorlatban alkalmazható fertőtlenítő eljárások kézikönyve.
OEK, 2007.
3. Dr. Pechó Zoltán–Dr. Milassin Márta: Tájékoztató a sterilizálásról. A betegellátásban alkalmazható sterilizáló eljárások módszertani kézikönyve.
OEK, 2010.
4. Jurányi Róbert: A fertőző betegségek általános és részletes járványtana.
Medicina, 1998.
5. Módszertani levél a védőoltásokról. OEK
6. Útmutató a betegellátás során vérrel és testváladékokkal terjedő vírusfertőzések megelőzéséről. OEK
7. Jurányi Róbert: Mikrobiológia – Immunitástan. ETI, 2001.
8. Jurányi Róbert–Vágvölgyi Ágnes: Általános kórtan, immunitástan, járványtan. ETI, 2006.
9. Módszertani levél a kézhigiénéről. Országos Epidemiológiai Központ (OEK)
honlapja (www.oek.hu).
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Tanulói
1. Dr. Pechó Zoltán–Dr. Milassin Márta: Tájékoztató a fertőtlenítésről. A járványügyi gyakorlatban alkalmazható fertőtlenítő eljárások kézikönyve. OEK,
2007.
2. Dr. Pechó Zoltán–Dr. Milassin Márta: Tájékoztató a sterilizálásról. A betegellátásban alkalmazható sterilizáló eljárások módszertani kézikönyve. OEK,
2010.
3. Jurányi Róbert: A fertőző betegségek általános és részletes járványtana.
Medicina, 1998.
4. Jurányi Róbert: Mikrobiológia – Immunitástan. ETI, 2001.
5. Jurányi Róbert–Vágvölgyi Ágnes: Általános kórtan, immunitástan, járványtan. ETI, 2006.
6. Módszertani levél a kézhigiénéről. Országos Epidemiológiai Központ (OEK)
honlapja (www.oek.hu).

2.2.8. A modul értékelésének módja
A modulban meghatározott ismeretek és/vagy kompetenciák mérése a képző intézmény által meghatározott módon.

Általános ápoló
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2.3.

2327-10 Első ellátás-elsősegélynyújtás

2.3.1. A modul javasolt időkerete
- Kontaktóra: 34 óra
- Demonstrációs termi gyakorlat: 51 óra
- Egyéni felkészülés: –
- Klinikai gyakorlat: –

2.3.2. A modul elvégzése során szerezhető kompetenciák
Feladatprofil:
A helyszín biztonságosságát felméri
A helyszíni körülményekről tájékozódik
Tájékozódó állapotfelmérést végez
A figyelemfelhívó panaszokat/tüneteket felismeri
Segítséget hív
A beteget állapotának megfelelő testhelyzetbe hozza
Halaszthatatlan beavatkozásokat végez
Újraélesztést végez (BLS – AED)
Eszméletlen betegnél eszközzel és eszköz nélkül légutat biztosít
Az elsődleges beavatkozásokat megkezdi/elvégzi:
– zavart tudatú betegnél,
– fájdalomról panaszkodó betegnél,
– nehézlégzéssel küszködő beteg esetén,
– görcsroham alatt és után,
– beszédzavar, végtaggyengeség esetén,
– sokkos állapotú betegnél,
– mérgezés gyanúja esetén,
– elektromos balesetet szenvedett betegnél.
Vérzéscsillapítási eljárást alkalmaz
Hőhatás okozta sérülést ellát
Elsődleges sebellátást végez
Kötözéseket alkalmaz
Rándulásokat, ficamokat, töréseket rögzít
Tömeges baleset felszámolásában segédkezik
Katasztrófa-egészségügyi ellátásban közreműködik
Beteget mozgat, műfogásokat alkalmaz
A beteg szállításra történő előkészítésében segédkezik
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B
B
B
B
B
B
B
B

Sürgősségi orvostan
Sebészet
Baleseti sebészet
Belgyógyászat
Gyermekgyógyászat
Elsősegélynyújtás
Tünettan
Újraélesztés
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A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4
4
4
4
4
5
5
5

Szakmai nyelvű beszédkészség
Jelképek értelmezése
Komplex jelzésrendszerek értelmezése
Légútbiztosítás eszközeinek használata
Sebellátás, kötözés, rögzítés eszközeinek használata
Riasztás eszközeinek használata
Újraélesztés eszközeinek használata
Elsősegélynyújtás eszközeinek használata, feltöltése, ellenőrzése

Személyes kompetenciák
Megbízhatóság
Döntésképesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Kézügyesség
Stressztűrő képesség
Társas kompetenciák
Határozottság
Irányítási készség
Közérthetőség
Segítőkészség
Hatékony kérdezés készsége
Adekvát metakommunikáció
Módszerkompetenciák
Nyitott hozzáállás
Körültekintés, elővigyázatosság
Figyelem-összpontosítás
Intenzív munkavégzés
Helyzetfelismerés
Értékelési képesség

2.3.3. A modul elsajátításának módszerei, tanulói tevékenységformák
Demonstráció
Szerepjáték, csoportos helyzetgyakorlat
Számítógépes szimuláció
Prezentáció, kiselőadás készítése, bemutatása
Információk, ismeretek rendszerezése
Esetmegfigyelés, esetismertetés, esetmegbeszélés, esetelemzés szempontsor alapján
Esettanulmány készítése szempontsor alapján
Írásos elemzés készítése szempontsor alapján
Irodalomkutatás, szövegelemzés
Vázlatkészítés, lényegkiemelés, kulcsszavak kijelölése, jegyzetelés
Egyéni és kiscsoportos adatgyűjtés, adatok értékelése
Projektmunka
Tapasztalatok megosztása, értelmezése
Feladatlap megoldása, gyakorlás
Gépek műszaki leírásának értelmezése
Mérés, az eredmény értékelése
Általános ápoló
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Adminisztrációs tevékenység
Dokumentáció készítése, dokumentumelemzés
Gyakorlati feladat bemutatása
Egyéni/kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással
Önértékelés

2.3.4. A maximális tanulói létszám
o
o

Kontaktórák: 35 fő/csoport
Gyakorlatok: 8-12 fő/csoport

2.3.5. A modulra vonatkozó belépési feltételek
Megegyeznek a képzés megkezdésének feltételeivel.

2.3.6. A modul oktatási tartalmának leírása


Elmélet (kontaktórák)
A sérülések osztályozása: 34 óra
A sürgősségi ellátás
– történeti előzmények
– sürgősségi lánc felépítése és működése
– katasztrófa elhárítás rendszere
A helyszín és a baleset körülményeinek a felmérése
– tájékozódás a helyszínen
– veszélyforrások elhárítása
– helyszínbiztosítás
– baleseti mechanizmusok
Betegvizsgálat
– életjelek vizsgálata
– a beteg és a környezetének a kikérdezése (anamnézis)
– „tetőtől talpig”-vizsgálat menete
– halaszthatatlan beavatkozások
– a beteg pozicionálása
– figyelemfelhívó és riasztó tünetek felismerése
– állapotváltozás/állapotrosszabbodás felismerése és értékelése
Segélyhívás
– mentők riasztása
– tűzoltók, rendőrség hívása
– egyéb társszervek riasztása
– ügyeleti orvos hívása
Újraélesztés (BLS – AED)
– a keringésmegállás felismerése
– a légutak, légzés és keringés mesterséges fenntartása
– külső félautomata defibrillátor (Automated External Defibrillator) használata
– felnőtt BLS a kórház előtti és a kórházi, szervezett egészségügyi ellátásban
Általános ápoló
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Eszméletlen beteg elsődleges ellátása
– az eszméletlen beteg megfigyelése
– eszközzel és eszköz nélküli légútbiztosítás
– stabil oldalfekvés
Tudat- és eszméletvesztéssel járó állapotok
– tudatzavarok és eszméletvesztések megfigyelése
– görcsrohammal járó állapotok és ellátásuk
A fájdalommal járó állapotok
– a fájdalom megfigyelése
– jellegzetes fájdalmak
– fájdalomcsillapítás
A nehézlégzéssel járó állapotok
– a nehézlégzés megfigyelése
– a felső légúti idegentest okozta fuldoklás ellátása
Sokk
Belgyógyászati balestek
– áramütés
– rovar- és méhcsípések
– mérgezések
Sebellátás
– sebek fajtái, sebellátás
– vérzések típusai, vérzés csillapítása
– hő okozta sérülések felosztása és ellátása
– kötözések
Sérülések
– rándulások
– ficamok
– törések
– rögzítések
– szövődmények, veszélyek
A beteg szállítása
– a betegek pozicionálása
– a betegek mozgatása
– műfogások
Tömeges balesetek


Demonstrációs termi gyakorlat
A sérülések osztályozása: 17 óra
Betegvizsgálat
– életjelek vizsgálata
– a beteg és a környezetének a kikérdezése (anamnézis)
Általános ápoló
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– „tetőtől talpig”-vizsgálat
– a beteg pozicionálása
Segélyhívás
A szervezet működését károsító állapotok: 34 óra
Újraélesztés (BLS – AED)
– a légutak, légzés és keringés mesterséges fenntartása, külső félautomata defibrillátor (Automated External Defibrillator) használata
Eszméletlen beteg elsődleges ellátása
– az eszméletlenség felismerése és ellátása
– eszközzel és eszköz nélküli légútbiztosítás
– stabil oldalfekvés
A nehézlégzéssel járó állapotok
– a felső légúti idegentest okozta fuldoklás ellátása
Sebellátás
– sebellátás
– vérzéscsillapítás
– hő okozta sérülések ellátása
– kötözések
Sérülések rögzítése
A
–
–
–

beteg szállításra való előkészítése, szállítása
a betegek pozicionálása
a betegek mozgatása
műfogások

A betegvizsgálat és az első ellátás dokumentálása; elsősegélynyújtási napló


Egyéni felkészülés
A modulhoz nem tartozik egyéni felkészülés.



Klinikai gyakorlat
A modulhoz nem tartozik klinikai gyakorlat.



Felnőttképzés során elismerhető (munkahelyi) gyakorlatok
–

2.3.7. Irodalom


Oktatói
1. Göbl Gábor: Oxiológia. Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2001.
2. Hornyák István: Elsősegélynyújtás az egészségügyben tanulók számára.
Képzőművészeti Kiadó, Budapest, 2005.

Általános ápoló
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Tanulói
1. Hornyák István: Elsősegélynyújtás az egészségügyben tanulók számára.
Képzőművészeti Kiadó, Budapest, 2005.

2.3.8. A modul értékelésének módja
A modulban meghatározott ismeretek és/vagy kompetenciák mérése a képző intézmény által meghatározott módon.

Általános ápoló
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2.4.

3716-10 Egészséges ember gondozása

2.4.1. A modul javasolt időkerete
- Kontaktóra: 68 óra
- Demonstrációs termi gyakorlat: 51 óra
- Egyéni felkészülés: –
- Klinikai gyakorlat: 230 óra

2.4.2. A modul elvégzése során szerezhető kompetenciák
Feladatprofil:
A testi egészség megőrzésében, a betegségek megelőzésében részt vesz
– a mozgásszervek vonatkozásában
– a szív és keringési rendszer vonatkozásában
– légzőrendszer vonatkozásában
– emésztőrendszer vonatkozásában
– endokrin rendszer vonatkozásában
– vizeletkiválasztó és -elvezető rendszer vonatkozásában
– reproduktív rendszer vonatkozásában
– idegrendszer vonatkozásában
– érzékszervek vonatkozásában
Segítséget nyújt az újszülött ellátásában
Segíti a gyermek pszichoszomatikus fejlődését
Kisgyermekekkel életkoruknak megfelelően foglalkozik (játék, mese, ének-zene, közös
alkotás, tanulás)
Biztosítja a mozgásfejlődéshez szükséges eszközöket
Alkalmazza a pelenkázás különböző formáit
Szükségletnek megfelelően öltöztet, vetkőztet
Levegőzteti, napoztatja a gyermeket
A szükségletek kielégítésében segítséget nyújt különböző életszakaszokban, élethelyzetekben
A higiénés szükségletek kielégítésében, biztosításában részt vesz
Biztosítja az egyén komfortját különböző életszakaszokban, élethelyzetekben
Biztosítja a mozgásszükséglet kielégítését, segédkezik a mozgásban
Táplálja az egyént, biztosítja a folyadékszükséglet kielégítését
Biztosítja az ürítési szükségletek kielégítését
Biztonságos környezet megteremtésében közreműködik
Gondozási feladatokat lát el különböző életszakaszokban, élethelyzetekben
Részt vesz az idősgondozás különböző formáiban
Akadályozott személyek alapvető szükségleteinek kielégítését támogatja
Közreműködik akadályozott személyek gondozásában
Közreműködik akadályozott személyek rehabilitációs programjaiban
Közreműködik gyógyászati segédeszközök alkalmazásában
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B
B

Anatómia-élettan
Egészségtan

Általános ápoló
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B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
C

Csecsemőgondozás
Pszichológia
Fejlődéslélektan
Ápoláslélektan
Pedagógia
Népegészségtan
Gyógypedagógia
Gerontológia
Fogyatékosságtan
Ének-zene
Terhesgondozás
Egészségügyi irányítás, szervezés
Táplálkozási ismeretek
Újszülött, csecsemő és kisgyermek egészséges fejlődése
Az egészséges ember gondozásának elmélete-gyakorlata
Nevelés elmélete-gyakorlata
Manuális gyakorlat
Gyógyászati segédeszközök

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

Olvasott szakmai szöveg megértése
Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban
Szakmai nyelvű beszédkészség
Jelképek értelmezése
Komplex jelzésrendszerek értelmezése
Gondozási tevékenység ellátása
Gondozás eszközeinek használata
Riasztás eszközeinek használata
Mobilizálás eszközeinek használata
Kényelmi eszközök használata

Személyes kompetenciák
Megfigyelőkészség
Segítőkészség
Kézügyesség
Mozgáskoordináció
Felelősségtudat
Megbízhatóság
Önállóság
Döntésképesség
Érzelmi stabilitás
Türelmesség
Társas kompetenciák
Együttműködő képesség
Udvariasság
Empátiás készség
Határozottság
Meggyőzőképesség
Irányítási készség
Kommunikációs rugalmasság
Kezdeményező készség
Közérthetőség
Általános ápoló
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Módszerkompetenciák
Gyakorlatias feladatértelmezés
Nyitott hozzáállás
Módszeres munkavégzés
Körültekintés, elővigyázatosság
Helyzetfelismerés
Kreativitás, ötletgazdagság
Lényegfelismerés
Következtetési képesség

2.4.3. A modul elsajátításának módszerei, tanulói tevékenységformák
Demonstráció
Szerepjáték, csoportos helyzetgyakorlat
Számítógépes szimuláció
Prezentáció, kiselőadás készítése, bemutatása
Információk, ismeretek rendszerezése
Esetmegfigyelés, esetismertetés, esetmegbeszélés, esetelemzés szempontsor alapján
Esettanulmány készítése szempontsor alapján
Írásos elemzés készítése szempontsor alapján
Irodalomkutatás, szövegelemzés
Vázlatkészítés, lényegkiemelés, kulcsszavak kijelölése, jegyzetelés
Egyéni és kiscsoportos adatgyűjtés, adatok értékelése
Projektmunka
Tapasztalatok megosztása, értelmezése
Feladatlap megoldása, gyakorlás
Gépek műszaki leírásának értelmezése
Mérés, az eredmény értékelése
Adminisztrációs tevékenység
Dokumentáció készítése, dokumentumelemzés
Gyakorlati feladat bemutatása
Egyéni/kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással
Önértékelés

2.4.4. A maximális tanulói létszám
o
o

Kontaktórák: 35 fő/csoport
Gyakorlatok: 8-12 fő/csoport

2.4.5. A modulra vonatkozó belépési feltételek
Az alábbi követelménymodulok teljesítése:
3710-10
3711-10

Interakció az egészségügyi ellátásban
Aszepszis-antiszepszis, munkavédelem, környezetvédelem
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2.4.6. A modul oktatási tartalmának leírása


Elmélet (kontaktórák)
1.0/3716-10 Egészséges ember gondozása: 68 óra
Az anatómia tárgya
Az emberi test felépítése
A mozgásrendszer részei
Csontok, izmok, ízületek
A keringés szervrendszere
A vér, a szív, az erek
A nyirokrendszer: a nyirok és a nyirokszervek
A légzőrendszer részei
Az emésztés szervrendszere
Tápanyagok, építőanyagok, vitaminok, enzimek
A tápcsatorna szerkezete
(felső, középső, alsó szakasz)
A vizeletkiválasztó és elvezető rendszer felépítése
A nemi szervek és a szaporodás
Női nemi szervek
Férfi nemi szervek
Megtermékenyítés, a magzat fejlődése
A belső elválasztású mirigyek rendszere
Az idegrendszer felosztása
Az érzékszervek
Az egészség definíciói, az egészségi állapotot befolyásoló tényezők
Az egészséges életvitel kialakításának lehetőségei
Az egészség fenntartása a betegség kialakulása, rizikótényezői
Egészséges életmód összetevői
Egészségkárosító tényezők
Népegészségügyi mutatók
Egészségtudatos magatartás
A testtartás és a rendszeres mozgás jelentősége a mindennapi életben
Az életmód keringési szervekre és a légzőrendszerre gyakorolt hatása
A táplálkozás, az életmód és az emésztőrendszer közti összefüggések
A túlzott tápanyagbevitel következményei
Egészséges napirend összeállítása
A terhesség valószínű és biztos jelei
A szülés várható idejének kiszámítása
Az egészséges várandós nő életmódja, életvitele
A magzat méhen belüli fejlődése
A magzati életjelek észlelése
A szülés
A gyermekágyas ápolása
A fejlődést befolyásoló tényezők
Anya-gyermek kapcsolat jelentősége
A fejlődéslélektan általános alapfogalmai és azok törvényszerűségei
A megismerő tevékenységek kialakulásának folyamata, területei
Az érzelmi funkciók kialakulásának feltételei, hatása a személyiség fejlődésére
Általános ápoló
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Az életkori periodizáció szerinti fejlődéslélektan (az újszülöttkortól az időskorig)
A gondozás célja, alapelvei
A gondozás és nevelés egysége
A gondozás formái, a gondozó jellemzői
Gyermekvárás – egészséges életkezdet
Az egészséges, érett újszülött anatómiai és élettani jellemzői
Az újszülött szülőszobai ellátása
A csecsemő élettani sajátosságai
A csecsemő tartása, fogása, emelése
A pelenkázás módjai a különböző életkorokban
A csecsemő és kisgyermek ruházata, testi higiénéje
A testtömeg- és hossznövekedés, a testarányok mérésének módja, eszközei, dokumentálása
Természetes táplálás fontossága, segítsége
A szoptatás és szopási akadályok, nehézségek
Az elválasztás menete, pohár és kanál használatának megtanítása
Mesterséges táplálás
Az étkezésnél használatos eszközök, az önálló étkezés megtanulásának útja, az ölben
etetéstől az asztalnál étkezésig
Étkezéssel kapcsolatos problémák
Az alvásigény alakulása, a nyugodt alvás biztosítása
Levegőztetés, napoztatás
A szobatisztaság kialakulása
A mozgásfejlődést segítő eszközök, játékok
A játék kiválasztásának szempontjai, játékok tisztántartása, tárolása
Gondozási feladatok a kisgyermekkortól az időskorig
(testápolás, táplálkozás, mozgás, pihenés, alvás, beilleszkedés, alkalmazkodás
a megváltozott körülményekhez)
Az időskor jellegzetességei: szerepváltozások, magatartások és hiedelmek, veszteségek, krízisek, a gazdasági tényezők hatása, a jövedelmi viszonyok változása, nyugdíjazás, az életmód változás hatása, az életminőség, társas kapcsolatok, a munka
Szervrendszerek változásai
A homeosztázis változása
Egészséggondozás idős korban
Segítségnyújtás az idős emberek szükségleteinek kielégítésében
Veszélyeztető tényezők
2.0/3716-10 Akadályozott személy gondozása: 17 óra
Speciális ellátási igényű ember gondozása és rehabilitációja
Egészség, betegség, károsodás, fogyatékosság, rokkantság fogalmai
A tevékenység akadályozottsága, a társadalmi beilleszkedés korlátozottsága
A fogyatékossági formák definíciója
Az egészségügyi ellátás speciális fizikai környezeti igényei, speciális eszközigényei, a
kommunikáció és információ átadás specialitásai a különféle akadályozottsággal élő
gyermekek és felnőttek esetében
Látássérült személyek
Hallássérült személyek
Mozgáskorlátozott személyek
Beszédzavarosok (a hangok kiejtésének és a beszédritmus zavarai)
Tanulásban és az értelmileg akadályozott, inadaptált (magatartási és viselkedés zavaros) személyek
Általános ápoló
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Súlyosan-halmozottan fogyatékos személyek
Fogyatékosokat ellátó intézmények
Az akadályok fajtái
Az akadálymentesítés színterei
Az akadálymentesítés törvényi háttere
Az akadálymentesített szolgáltatási környezet jellemzői
Esélyteremtő közszolgáltatás: akadálymentesítés az egészségügyi ellátásban
Fizikai akadálymentesítés
Az egészségügyi ellátás különböző formáihoz való fizikai hozzáférhetőség növelése
Infokommunikációs akadálymentesítés
Az egészségügyi ellátás különböző formáihoz való infokommunikációs hozzáférhetőség növelése
Morális akadálymentesítés
Fogyatékos személyek társadalmi megítélése
Antidiszkrimináció a gyakorlatban: a társadalmi tudatformálás lehetőségei
Habilitáció – rehabilitáció
Gyógyászati segédeszközök használata, karbantartása


Demonstrációs termi gyakorlat: 51 óra
1.0/3716-10 Egészséges ember gondozása: 51 óra

Csecsemő- és gyermekgondozás:
Az újszülött ellátása
A szoptatás segítése
Szűrővizsgálatok
Étkezés
Fürdetés
Pelenkázás
Öltöztetés
Levegőztetés

Az egészséges csecsemő gondozása
A csecsemő biztonságos fogása, tartása, emelése, műfogások
A testi fejlődés: testtömeg, testhossz, testarányok mérése és dokumentálása
Fürdetési módok és eszközei, tisztogatás, zuhanyoztatás bevezetése, öltöztetés nappalra, éjszakára, levegőztetéshez
Pelenkaváltás különböző módjainak gyakorlása
Táplálási módok és eszközök, ölben etetés, etetőpadban, asztalnál történő étkezés
A test tisztántartásának módjai és szabályai:
– Bőrápolás
– Hajápolás
– Szájápolás
– Körömápolás
Gondozási műveletek gyakorlása különböző életkorokban
Fektetési módok, hely- és helyzetváltoztatás


Egyéni felkészülés: 80 óra
Figyelje meg a bölcsődei gyakorlat során a gondozónők zenei tevékenységét. Az ott
szerzett tapasztalatok és az idevonatkozó szakirodalom felhasználásával ismertesse
(írásban) az ének-zene szerepét, jelentőségét a gyermek életében, személyiségfejlődésében.
10 óra
Általános ápoló
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Figyelje meg a bölcsődei gyakorlat során a gondozónők gyermekirodalommal kapcsolatos tevékenységét. Készítsen feljegyzést a megfigyeltekről. Gyűjtse össze a magyar
és a külföldi gyermekirodalom klasszikusainak alkotásait.
10 óra
Készítsen bármilyen önnek tetsző anyagból játékokat a bölcsődés korú gyermekek
számára.
5 óra
Mérje fel egy 20 fős, szabadon választott csoport (iskolai közösség, lakóhely, baráti
kör stb.) egészségi állapotát minimum 20 kérdéssel. A tanultak alapján értékelje a válaszokat.
25 óra
A terhesgondozás gyakorlata alatt készítsen két esetismertetést:
1. problémamentesen zajló terhesség esetén
2. komplikációk terhesség esetén
20 óra
Hogyan valósul meg szűkebb környezetében (pl.: iskola, lakókörnyezete) az akadályozott személyek társadalmi közösségi beilleszkedése?
10 óra


Klinikai gyakorlat 230 óra
1.0/3716-10 Egészséges ember gondozása: 140 óra

A gyakorlat helyszíne:

Bölcsőde – 40 óra
Fekvőbeteg ellátó intézet újszülött osztálya/rooming-in részlege – 40 óra
Szociális otthon/idősek napköziotthona – 40 óra
Terhesgondozó – 20 óra

Gondozási feladatok ellátása különböző életszakaszokban
Segédkezés az öltöztetésben, vetkőztetésben
Táplálás szükségletének kielégítése
Segédkezés az ürítési szükségletek kielégítésében
A pelenkázás különböző formáinak alkalmazása
Segédkezés a higiénés szükségletek kielégítésében
Segédkezés a mozgásban, kóros fekvési módok felismerése
Öltöztetés, vetkőztetés
Levegőztetés, napoztatás
Biztonságos környezet létrehozása
Játékos foglalkoztatásokban részvétel
Közreműködés a szűrővizsgálatok kivitelezésében
Az egyén komfortjának biztosítása
Kapcsolattartás a szülőkkel, érzelmi támogatás nyújtása
Idős emberek szükségleteinek kielégítése
Összefüggő (nyári) szakmai gyakorlat: 50 óra

A gyakorlat helyszíne:

Terhesgondozó – 50 óra
Gondozási feladatok ellátása
Gyermekvárás – egészséges életkezdet
A szülés várható idejének kiszámítása
Az egészséges várandós nő életmódja, életvitele
Általános ápoló
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A magzat méhen belüli fejlődése
A magzati életjelek észlelése
A fejlődést befolyásoló tényezők
A szülés várható idejének kiszámítása
Anya-gyermek kapcsolat jelentősége
2.0/3716-10 Akadályozott személy gondozása: 40 óra

A gyakorlat helyszíne:

Akadályozott személyek gondozásával foglalkozó intézmény – 40 óra
Az egészségügyi ellátás speciális fizikai környezeti igényei, speciális eszközigényei, a
kommunikáció és információ átadás specialitásai a különféle akadályozottsággal élő
gyermekek és felnőttek esetében
Látássérült személyek
Hallássérült személyek
Mozgáskorlátozott személyek
Beszédzavaros személyek (a hangok kiejtésének és a beszédritmus zavarai)


Felnőttképzés során elismerhető (munkahelyi) gyakorlatok
Bölcsődében, szociális ellátó rendszerben, akadályozott személyek gondozásával foglalkozó intézményekben eltöltött szakmai gyakorlatok.

2.4.7. Irodalom


Oktatói
1. Atkinson Rita L.–Atkinson Richard C. –Smith Edward E., Daryl J. Bem: Pszichológia. Osiris, Budapest, 1996.
2. Donáth Tibor: Anatómia-élettan. Medicina, 2000.
3. Donáth Tibor: Anatómia. Atlasz Medicina, 2004.
4. Mándy Barnabás: Anatómia-élettan. Medicina, Budapest 2010.
5. Mérei Ferenc–V. Binét Ágnes: Gyermeklélektan. Medicina, Budapest 2006.
6. Galambos Katalin: A fejlődéslélektan és a szocializáció alapjai. Műszaki Könyvkiadó, Budapest 2004.
7. Szél Éva: Egészséges csecsemő és kisgyermek fejlődése, gondozása. Semmelweis Kiadó, Budapest 1996
8. Vízvári László (szerk.): Egészségtan. Műszaki könyvkiadó, Budapest 2006.
9. Papp Katalin–Újváriné Siket Adrienn (szerk.): Gondoskodás – egészségmegőrzés. Budapest, ETI 2009.
10. Ujváriné Siket Adrienn, Farkas Nóra, Szelesné Árokszállási Éva: (szerk.) Gondozás. Budapest, ETI 2009.
11. Dr. Villmányi Piroska: Szociálgerontológia. Szociális Munka Alapítvány kiadványai 11., Budapest, 1994.
12. Könczy Gy.: Fogyatékosok a társadalomban. Gondolat, Budapest 1992.
13. Dr. Jámbor Balázs: Gyógypedagógiai egészségtan. Comenius Bt., Pécs, 1998.
14. Tasnádi Ágnes: Rehabilitáció I. – II. Továbbképzési füzetek. Budapest, ETI,
2006.



Tanulói
1. Donáth Tibor: Anatómia-élettan. Medicina, 2000.
2. Donáth Tibor: Anatómia Atlasz. Medicina, 2004.
3. Mándy Barnabás: Anatómia-élettan. Medicina, Budapest, 2010.
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4. Galambos Katalin: A fejlődéslélektan és a szocializáció alapjai. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 2004.
5. Mérei Ferenc–V. Binét Ágnes: Gyermeklélektan. Medicina, Budapest, 2006.
6. Szél Éva: Egészséges csecsemő és kisgyermek fejlődése, gondozása. Semmelweis Kiadó, Budapest, 1996.
7. Vízvári László (szerk.) Egészségtan Műszaki könyvkiadó, Budapest, 2006.
8. Ujváriné Siket Adrienn–Farkas Nóra–Szelesné Árokszállási Éva: (szerk.) Gondozás. Budapest, ETI, 2009.
9. Papp Katalin–Újváriné Siket Adrienn (szerk.): Gondoskodás – egészségmegőrzés. Budapest, ETI, 2009.
10. Tasnádi Ágnes: Rehabilitáció I–II. Továbbképzési füzetek. Budapest, ETI,
2006.

2.4.8. A modul értékelésének módja
A modulban meghatározott ismeretek és/vagy kompetenciák mérése a képző intézmény által meghatározott módon.
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2.5.

3713-10 Alapápolás

2.5.1. A modul javasolt időkerete
- Kontaktóra: 102 óra
- Demonstrációs termi gyakorlat: 51 óra
- Egyéni felkészülés: –
- Klinikai gyakorlat: 440 óra

2.5.2. A modul elvégzése során szerezhető kompetenciák
Feladatprofil:
A beteg fogadásában és elbocsátásában közreműködik
A beteg szükségleteit felméri
Ápolási terv készítésében közreműködik
A beteget szükségleteinek kielégítésében segíti
A beteg ágyát higiénikusan, fertőzések megelőzésével kezeli
Szennyest kezel, kórházi textíliát tárol a munkavédelmi szabályok betartásával
A kórterem rendjét biztosítja, nyugodt környezetet teremt
Biztonságos környezetet teremt a beteg számára
Kényelmi eszközöket alkalmaz
Biztosítja a beteg mozgását, pihenését
A beteg hely- és helyzetváltoztatását elősegíti
A beteget pozicionálja
Beteget mobilizál, mozgást segítő eszközöket alkalmaz
Beteget vetkőztet, öltöztet
Teljes és részleges ágyfürdőt végez
Zuhanyozásnál segédkezik
Szem-, haj-, fül-, orr-, köröm-, szájápolást végez
Száj és nyálkahártya védelmét és ápolását végzi
Férfibeteget borotvál
Beteget táplál, folyadékot pótol
Vizeletürítés szükségletének kielégítését segíti
Inkontinencia betéteket alkalmaz
Előkészít női- és férfibeteg katéterezéséhez, hólyagöblítéshez
Beöntést ad, a beteg székletürítését segíti, beszáradt székletet eltávolít
Szélcsövet alkalmaz
Testváladékokat felfog, gyűjt, mér, váladékfelfogó eszközöket szakszerűen használ
Vizithez előkészít, viziten segédkezik
Segédkezik a fizikális vizsgálatoknál
Hideg-meleg hatást alkalmaz
Fizikális lázcsillapítást végez
Decubitust megelőz, súlyosságát megállapítja
Élősködővel fertőzött beteget ellát
Rugalmas pólyát felhelyez
Az életveszélyt jelentő állapotok ellátásában részt vesz
Terminális állapotban lévő betegeket ápol
Haldokló beteget ellát, hozzátartozóját támogatja
Halott körüli teendőket ellát
Ápolási feladatokat lát el a rögzítő eszközök használatánál
Általános ápoló
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Részt vesz a fizikai korlátozás kivitelezésében
Megelőzi a szororigén ártalmakat
A betegnek lelki támogatást nyújt
Minőségügyi előírásokat betart ápolási tevékenysége során
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

Ápolástan
Immunitástan, járványtan
Ápoláslélektan
Etika, szakmai etika
Általános és részletes kórtan
Környezetvédelem
Kórházhigiéné
Terápiás alapismeretek
Az ápolás elmélete és gyakorlata
Szervrendszerek klinikuma
Dokumentáció

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

Olvasott szakmai szöveg megértése
Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban
Szakmai nyelvű beszédkészség
Jelképek értelmezése
Komplex jelzésrendszerek értelmezése
Ápolási tevékenység végzése
Ápolási eszközök alkalmazása
Beavatkozások eszközeinek használata
Riasztás eszközeinek használata
Műszerek használata
Mobilizálás eszközeinek használata

Személyes kompetenciák
Állóképesség
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Tolerancia
Felelősségtudat
Megbízhatóság
Elhivatottság
Elkötelezettség
Önfejlesztés
Fizikai erőnlét
Kézügyesség
Önállóság
Társas kompetenciák
Empátiás készség
Határozottság
Meggyőzőképesség
Motiváló készség
Adekvát kommunikációs készség
Általános ápoló
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Együttműködő készség
Udvariasság
Módszerkompetenciák
Helyzetfelismerés
Rendszerekben való gondolkodás
Figyelemösszpontosítás
Módszeres munkavégzés
Problémamegoldás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Körültekintés, elővigyázatosság
Intenzív munkavégzés
Információgyűjtés
Környezet tisztántartása
Kreativitás

2.5.3. A modul elsajátításának módszerei, tanulói tevékenységformák
Demonstráció
Szerepjáték, csoportos helyzetgyakorlat
Számítógépes szimuláció
Prezentáció, kiselőadás készítése, bemutatása
Információk, ismeretek rendszerezése
Esetmegfigyelés, esetismertetés, esetmegbeszélés, esetelemzés szempontsor alapján
Esettanulmány készítése szempontsor alapján
Írásos elemzés készítése szempontsor alapján
Irodalomkutatás, szövegelemzés
Vázlatkészítés, lényegkiemelés, kulcsszavak kijelölése, jegyzetelés
Egyéni és kiscsoportos adatgyűjtés, adatok értékelése
Projektmunka
Tapasztalatok megosztása, értelmezése
Feladatlap megoldása, gyakorlás
Gépek műszaki leírásának értelmezése
Mérés, az eredmény értékelése
Adminisztrációs tevékenység
Dokumentáció készítése, dokumentumelemzés
Gyakorlati feladat bemutatása
Egyéni/kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással
Önértékelés

2.5.4. A maximális tanulói létszám
o
o

Kontaktórák: 35 fő/csoport
Gyakorlatok: 8-12 fő/csoport

2.5.5. A modulra vonatkozó belépési feltételek
Az alábbi követelménymodulok teljesítése:
3710-10 Interakció az egészségügyi ellátásban
3711-10 Aszepszis-antiszepszis, munkavédelem, környezetvédelem

2.5.6. A modul oktatási tartalmának leírása
Általános ápoló
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Elmélet (kontaktórák)

1.0/3713-10 Az ápolási folyamat: 17 óra
Az ápolás története
Ápolási modellek
Az emberi szükségletek hierarchiája
Az ápolás funkciói és területei
A minőség fogalma
A minőségbiztosítás bevezetésének lehetőségei, színterei
Az ápolók szerepe és feladata a minőségbiztosításban
Az ápolás minőségügyi standardjai
Protokollok, eljárásrendek, módszertani útmutatók
Az ápolási folyamat: felmérés, ápolási diagnózis, ápolási terv, az ápolás kivitelezése,
értékelés
Az ápolási dokumentáció
A beteg ember szükségletei és kielégítésének lehetőségei: mozgás, pihenés, higiéné,
táplálkozás, folyadékfelvétel, váladékok ürítése, légzés, testhőmérséklet, környezeti
veszélyek elkerülése.
A beteg megfigyelése a szükséglet kielégítése céljából:
– általános megtekintés (arc, arckifejezés, bőr és nyálkahártyák, fizikai állapot,
testtartás, fekvés, testhelyzet)
– a beteg testtájankénti megtekintése
– alapvető (kardinális) tünetek megfigyelése:
o pulzus
o vérnyomás
o testhőmérséklet
o légzés
– alapvető szükségletek megfigyelése:
o pihenés, alvás
o aktivitás és mozgás
o higiéné
o táplálkozás
o folyadékfelvétel
o ürítés
o biztonság
– fájdalom
– tudatállapot
– magatartás
– váladékok
Kórtani alapismeretek
Egészség és betegség
A betegségeket előidéző tényezők csoportosítása, jellemzése
A betegségek lefolyása, jellegzetességei, módosító tényezők
A szervezet reakciói
A gyulladás fogalma és okai
Gyulladásos mechanizmusok
Akut és krónikus gyulladások típusai
A szövetek kóros elváltozásai, formái, jellemzői
A daganatok
Általános ápoló
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A vér és a keringés kórtana
A légzés kórtana
Az anyagcsere és a táplálkozás zavarai
Az emésztőrendszer kórtana
A vizeletkiválasztás kórtana
Az idegrendszer kórtana
A belső elválasztású mirigyek kórtana
A hőszabályozás kórtana
A beteg fogadásával, távozásával és áthelyezésével kapcsolatos feladatok
Vizitek fogalma, célja, fajtái
Előkészítés, segédkezés a viziten
Soron kívül jelentkező tünetek észlelése, jelentése
Ápolási tevékenységek a viziteken és konzíliumokon
A decubitus fogalma, formái
A decubitus kialakulása, tünetei
A decubitus felmérése: Norton- és Branden-skála
A decubitus megelőzése és a decubituszos beteg ápolása
Terminális állapotban lévő és haldokló beteg ápolása
A haldoklás szakaszai, a halál jelei
A halott körüli teendők, halottellátás
Ápolási dokumentáció vezetése
2.0/3713-10 Ápolási feladatok: 68 óra
A mozgás élettani jelentősége
Fekvés és fektetési módok
A beteg mobilizálása, a mobilizáció fokozatai
Kényelmi eszközök és használatuk
A beteg etetése, itatása
A beteg testének tisztántartása
Testváladékok felfogása, gyűjtése, mérése, váladékfelfogó eszközök szakszerű használata, fertőtlenítése (vizelet, széklet, köpet, hányadék)
Vizeletürítéssel kapcsolatos teendők
Előkészítés női és férfi beteg katéterezéséhez, hólyagöblítéshez
A székletürítés biztosítása
Szélcső alkalmazása, beszáradt széklet eltávolítása
Előkészítés beöntéshez, kivitelezés
Testhőmérséklet mérése, lázcsillapítás
A fizikális lázcsillapítás módjai, kivitelezés
Hideg-meleg hőhatáson alapuló eljárások alkalmazása
A légzés segítése
A fájdalomcsillapítás lehetőségei
Biztonságos környezet létrehozása
Élősködők fajtái, megjelenési formák
Élősködők okozta fertőzések ellátása
A fizikai korlátozás oka, elrendelésének módjai, ideje, alkalmazásának lehetőségei
A fizikai korlátozás tényének dokumentálása
3.0/3713-10 Ápoláslélektan: 17 óra
Mindennapi ápoláslélektani feladatok:
– a beteg fogadása során
– felkészítés vizsgálatokra, beavatkozásokra
– szorongásoldás, meghallgatás, támogatás
Általános ápoló
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– megfigyelés, beszélgetés
Szororigen pszichikus ártalmak lényege
Kedvezőtlen ápolási magatartás, inkongruens kommunikáció
Egyéb szorongást keltő okok
Lelki támogatás nyújtása a beteg és családtagjai számára
A lelki egyensúly megőrzésére való törekvés


Demonstrációs termi gyakorlat
2.0/3713-10 Ápolási feladatok: 51 óra
A beteg ágya, az ágyazás különböző formái, ágyhuzatcserék gyakorlása
A beteg elhelyezése, hely- és helyzetváltoztatás
Kényelmi eszközök használata
Fekvési, fektetési módok gyakorlása
A hely és helyzetváltoztatás segítése
A beteg mobilizálása, rugalmas pólya felhelyezése
Fürdetés, mosdatás, szájápolás, hajápolás, körömápolás, borotválás, teendő menstruáció esetén
A testhőmérséklet mérése, a fizikális lázcsillapítási módok gyakorlása (nedves borogatás, törzsborogatás, hűtőfürdő)
A beteg etetésének, itatásának szabályai, gyakorlása
A székletürítés segítése (ágytál, gördülő WC-szék, szoba WC)
Előkészítés beöntéshez, kivitelezés
Előkészítés szkibalum eltávolításához, kivitelezés
A vizeletürítés segítése
Előkészítés nő és férfi katéterezéséhez, katétercseréhez, vizeletgyűjtés
A köpetürítés szabályai, a köpet felfogása, kezelése
A hányadék felfogása, a beteg segítése
A decubitus ellátásához szükséges eszközök előkészítése
Előkészítés vizithez
Ápolási dokumentáció, vezetése




Egyéni felkészülés
A modulhoz nem tartozik egyéni felkészülés.
Klinikai gyakorlat: 440 óra

A gyakorlat helyszínei:
Fekvőbeteg
o
o
o
o

ellátó intézet:
belgyógyászati osztálya – 160 óra
sebészeti osztálya – 160 óra
újszülött osztálya – 40 óra
gyermekgyógyászati osztálya – 40 óra

A beteg fogadása, elbocsátása
Pulzus, vérnyomás mérése, légzés megfigyelése
A beteg ágyának elkészítése, ágyhuzat cseréje
Fekvési, fektetési módok alkalmazása
A helyzetváltoztatás segítése
A beteg mobilizálása, rugalmas pólya felhelyezése
Kényelmi eszközök használata
A beteg etetése, itatása
A beteg testének tisztántartása
Váladékürítés segítése, váladékok felfogása, kezelése
Általános ápoló
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Előkészítés női, férfi beteg katéterezéséhez, hólyagöblítéshez
Előkészítés beöntéshez, kivitelezés, szkibalum eltávolítása
Testhőmérséklet mérése, fizikális lázcsillapítás
Decubitus megelőzése, kezelése
Előkészítés, segédkezés viziten
A soron kívül jelentendő tünetek észlelése
Haldokló beteg ápolása
Halott körüli teendők ellátása
Halottellátás
Ápolási dokumentáció vezetése
Összefüggő (nyári) szakmai gyakorlat: 40 óra

A gyakorlat helyszíne:

Fekvőbeteg ellátó intézet belgyógyászati osztálya – 40 óra


Felnőttképzés során elismerhető (munkahelyi) gyakorlatok
A fekvőbeteg ellátó rendszer osztályain (belgyógyászat, sebészet, újszülött- és gyermekosztály) töltött gyakorlatok.

2.5.7. Irodalom
 Oktatói
1. Jurányi, Vágvölgyi: Általános kórtan, immunitástan, járványtan. ETI, Budapest,
2006.
2. Salczer Józsefné dr.: Kórtani alapismeretek. Medicina Könyvkiadó Zrt., Budapest,
2007.
3. Patricia R. Potter–Anne Griffin Perry: Az ápolás elméleti és gyakorlati alapjai. Medicina, Budapest, 1996.
4. Baukó Mária–Kujalek Éva–Wetzelné Gál Anna: Az ápolás alapjai. ETI, Budapest,
2008. 2. kiadás
5. Bokor Nándor: Általános ápolástan és gondozástan. Medicina, Budapest, 2009.
6. Elkin, Perry–Potter: Ápolói beavatkozások és műveletek. Medicina, Budapest,
2000.
7. Papp Katalin–Törő Viktória–Újváriné Siket Adrienn (szerk.): Alapápolás. ETI, Budapest, 2009.
 Tanulói
1. Salczer Józsefné dr.: Kórtani alapismeretek. Medicina Könyvkiadó Zrt. Budapest,
2007.
2. Bokor Nándor: Általános ápolástan és gondozástan. Medicina, Budapest, 2009.
3. Patricia R. Potter–Anne Griffin Perry: Az ápolás elméleti és gyakorlati alapjai. Medicina, Budapest, 1996.
4. Papp Katalin–Törő Viktória–Újváriné Siket Adrienn (szerk.): Alapápolás. ETI, Budapest, 2009.

2.5.8. A modul értékelésének módja
A modulban meghatározott ismeretek és/vagy kompetenciák mérése a képző intézmény által meghatározott módon.
Általános ápoló
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2.6.

3714-10 Diagnosztika-terápia

2.6.1. A modul javasolt időkerete
- Kontaktóra: 153 óra
- Demonstrációs termi gyakorlat: 68 óra
- Egyéni felkészülés: 180 óra
- Klinikai gyakorlat: 290 óra

2.6.2. A modul elvégzése során szerezhető kompetenciák
Feladatprofil:
Segédkezik fizikális vizsgálatoknál
Klinikai és mikrobiológiai laboratóriumi vizsgálatokhoz mintát vesz
Laboratóriumi diagnosztika céljából váladékot vesz
Vércukor meghatározást végez
Vizeletet vizsgál gyorsteszttel
Mikrobiológiai mintákat szállításra előkészít
Felkészíti a beteget a középsugarú vizelet vételére, vizeletet vizsgálatra küld
Előkészíti a beteget röntgen vizsgálatokhoz
Felkészíti a beteget UH-vizsgálatra
Előkészíti a beteget CT-vizsgálathoz
Felkészíti a beteget az MR-vizsgálatra
Felkészíti a beteget PET- (Pozitronemissziós Tomográfia) és SPECT-vizsgálatra
Felkészíti a beteget szcintigráfiás vizsgálatra
Előkészít MCU-vizsgálathoz
EKG-t készít
Előkészít has-, mellkas-, lumbál-, csontvelő punkcióhoz
Előkészít gyomormosáshoz, gyomorszondát levezet
Endoszkópos beavatkozásokhoz előkészíti a beteget (bronchoszkópia, gasztroszkópia,
kolonoszkópia, rektoszkópia, jejunoszkópia, laparoszkópia)
Felkészíti a beteget légzésfunkciós vizsgálatra
Felkészíti a beteget tű-biopsziás beavatkozáshoz
Felkészíti a beteget az ODM-vizsgálatra (csontsűrűség)
Felkészíti a beteget EEG-, EMG-vizsgálatra
Érzékszervi vizsgálatokban közreműködik
Garat-gége tükrözésnél segédkezik
Előkészít nőgyógyászati eszközös feltáráshoz és kenetvételhez
Előkészít gyógyszereléshez
Injekciózáshoz előkészít, injekciót felszív, injekciót bead (i.muscularis, s.cutan,
i.cutan)
Légúti váladékot eltávolít
Előkészít oxigénterápiához és oxigénterápiát alkalmaz
Inhalációs kezelést végez
Hűtőzselét alkalmaz
Fizikális lázcsillapítást végez
Előkészít infúziós terápiához
Előkészít transzfúziós terápiához
Irrigáláshoz előkészít, irrigálást alkalmaz
Általános ápoló
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Előkészít Port-a-cath tű beszúrásához
Fénykezeléseket alkalmaz
Légzőtornát végeztet
Diétás terápia megvalósításában közreműködik
Dokumentációt vezet
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
C
B
B
C
B
B
B
B

Ápolástan
Ápoláslélektan
Etika, szakmai etika
Immunitástan, járványtan
Mikrobiológia
Biokémia
Biofizika
Belgyógyászat
Sebészet
Urológia
Szemészet
Fül-orr-gégészet
Bőrgyógyászat
Gyógyszertan
Szülészet-nőgyógyászat
Gyermekgyógyászat
Gyermeksebészet
Klinikai laboratóriumi ismeretek
Geriátria
Dietetika
Fertőző betegségek
Radiológiai alapismeretek
Diagnosztikai alapismeretek
Terápiás alapismeretek
Az ápolás elmélete és gyakorlata
Dokumentáció

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

Olvasott szakmai szöveg megértése
Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban
Szakmai nyelvű beszédkészség
Komplex jelzésrendszerek értelmezése
Ápolási eszközök használata
Műszerek használata
Beavatkozások eszközeinek használata
Riasztás eszközeinek használata
Diagnosztikai eszközök használata
Terápiás eszközök használata
Dokumentációs eszközök használata

Személyes kompetenciák
Logikus gondolkodás
Körültekintés, elővigyázatosság
Kreativitás, ötletgazdagság
Általános ápoló
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Eredményorientáltság
Felelősségvállalás
Önállóság
Megbízhatóság
Áttekintő képesség
Szervezőkészség
Határozottság
Társas kompetenciák
Irányíthatóság
Udvariasság
Interperszonális rugalmasság
Irányítási készség
Közérthetőség
Adekvát metakommunikáció
Meggyőzőkészség
Segítőkészség
Empátiás készség
Módszerkompetenciák
Gyakorlatias feladatértelmezés
Figyelemösszpontosítás
Körültekintés, elővigyázatosság
Helyzetfelismerés
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Figyelemmegosztás
A környezet tisztántartása
Ismeretek helyén való alkalmazása

2.6.3. A modul elsajátításának módszerei, tanulói tevékenységformák
Demonstráció
Szerepjáték, csoportos helyzetgyakorlat
Számítógépes szimuláció
Prezentáció, kiselőadás készítése, bemutatása
Információk, ismeretek rendszerezése
Esetmegfigyelés, esetismertetés, esetmegbeszélés, esetelemzés szempontsor alapján
Esettanulmány készítése szempontsor alapján
Írásos elemzés készítése szempontsor alapján
Irodalomkutatás, szövegelemzés
Vázlatkészítés, lényegkiemelés, kulcsszavak kijelölése, jegyzetelés
Egyéni és kiscsoportos adatgyűjtés, adatok értékelése
Projektmunka
Tapasztalatok megosztása, értelmezése
Feladatlap megoldása, gyakorlás
Gépek műszaki leírásának értelmezése
Mérés, az eredmény értékelése
Adminisztrációs tevékenység
Dokumentáció készítése, dokumentumelemzés
Gyakorlati feladat bemutatása
Egyéni/kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással
Önértékelés
Általános ápoló
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2.6.4. A maximális tanulói létszám
o
o

Kontaktórák: 35 fő/csoport
Gyakorlatok: 8-12 fő/csoport

2.6.5. A modulra vonatkozó belépési feltételek
Az alábbi
3710-10
3711-10
2327-10
3716-10
3713-10

követelménymodulok teljesítése:
Interakció az egészségügyi ellátásban
Aszepszis-antiszepszis, munkavédelem, környezetvédelem
Első ellátás-elsősegélynyújtás
Egészséges ember gondozása
Alapápolás

2.6.6. A modul oktatási tartalmának leírása


Elmélet (kontaktórák)
1.0/3714-10 Diagnosztikai eljárások: 85 óra
Biofizika: 17 óra
– a biofizika tartalma, módszerei és alapfogalmai
– az anyag szerkezete és tulajdonságai
– az életfolyamatok biofizikai alapjelenségei: ingerület, szenzoros működések,
izomműködés, keringés, légzés, hallás, látás
– a folyadékok áramlása
– a bioelektronika fogalma, alkalmazása
– a fotobiológia alkalmazása a diagnosztikában és a terápiában
– radioaktivitás fizikai tulajdonságai és orvosi felhasználása
– a röntgensugárzás, alkalmazásának módjai, hatása
– ultrahang fizikai tulajdonságai, orvosi alkalmazása
– lézer fizikai tulajdonságai, orvosi alkalmazása
– a fizioterápia hatása, módszerei és eszközei a gyógyászatban
– a környezet fizikai tényezőinek élettani, terápiás és kóros hatása az élő szervezetekre
Biokémia: 17 óra
– a biokémia tartalma, módszerei és alapfogalmai
– az élő szervezeteket felépítő anyagok: víz, biogén elemek, fehérjék, szénhidrátok,
zsírok
– az életfolyamatok biokémiai alapjelenségei: anyagcsere, izomműködés, hormonok, vér, emésztés
– a homeosztázis és összetevői, klinikai, kémiai vizsgáló módszerek
Laboratóriumi vizsgálatok: 6 óra
A váladékból történő mintavétel klinikai és mikrobiológiai laboratóriumi vizsgálatokhoz:
vérvétel
vércukor meghatározás
vizeletvizsgálat gyorsteszttel
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vizsgálati anyag vétele középsugaras vizeletvizsgálathoz
vizsgálati anyag vétele gyűjtött vizeletből
köpet vétele laboratóriumi vizsgálathoz
torok-, szem-, orr-, fülváladék vétele
sebváladék vétele
székletminta vétele
hányadékminta vétele
hüvelyváladék vétele
nőgyógyászati szűrővizsgálathoz kenetvétel
Mintavétel körüli ápolói teendők:
A beteg pszichés és szomatikus előkészítése
Ápolói tevékenység a vizsgálat/mintavétel elvégzésekor
A megfelelő mintavételi technikák
A vizsgálat/mintavétel dokumentálása
A vizsgálat/mintavétel utáni ápolói feladatok
Különbségek a vizsgálat/mintavétel kivitelezésében gyermekkorú és felnőtt korú
betegnél
A vizsgálathoz/mintavételhez kapcsolódó ápolásetikai normák
A laboratóriumi minták előkészítése szállításra, a minták tárolásának szabályai
Képalkotó eljárások: 5 óra
A képalkotó eljárások formái, jellemzői, diagnosztikai értéke:
A szervrendszerek natív és kontrasztanyagos röntgen vizsgálatai
Computertomográfia (CT)
Mágneses magrezonancia vizsgálat (MR)
Pozitron emissziós tomográfia (PET)
Szcintigráfia
Mictios cystourethrographia (MCU)
Ultrahangvizsgálat
A képalkotó eljárások körüli ápolói teendők:
A beteg pszichés és szomatikus előkészítése
A képalkotó eljárások speciális előkészítési feladatai
A vizsgálat dokumentálása
A vizsgálat utáni ápolói feladatok
Különbségek a vizsgálat kivitelezésében gyermekkorú és felnőtt korú betegnél
A vizsgálathoz kapcsolódó ápolásetikai normák
A legfontosabb óvó rendszabályok, sugárvédelem
Endoszkópos vizsgálatok: 6 óra
Az endoszkópos vizsgálatok formái, jellemzői, diagnosztikai értéke:
– bronchoszkópia
– laryngoszkópia
– oesophagoszkópia, gastroszkópia, duodenoszkópia
– jejunoszkópia
– kolonoszkópia
– rektosigmoideszkópia
– laparoszkópia
– kapszula endoszkópia
– cystoszkópia
– kolposzkópia
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Az endoszkópos vizsgálat körüli ápolói teendők:
A beteg pszichés és szomatikus előkészítése
A vizsgálat dokumentálása
A vizsgálat utáni ápolói feladatok
Különbségek a vizsgálat kivitelezésében gyermekkorú és felnőtt korú betegnél
A vizsgálathoz kapcsolódó ápolásetikai normák
Egyéb eszközös vizsgálatok: 10 óra
Az egyéb vizsgáló eljárások formái, jellemzői, diagnosztikai értéke:
– elektrokardiográfia (EKG)
– ergometria
– elektroenkefalográfia (EEG)
– elektromyográfia (EMG)
– elektroneurográfia (ENG)
– oszteodezintometria (ODM)
– légzésfunkciós vizsgálat
– célzott tűbiopszia
Az egyéb vizsgáló eljárások körüli ápolói teendők:
A beteg pszichés és szomatikus előkészítése
Ápolói tevékenység a vizsgálat elvégzésekor
A vizsgálat dokumentálása
A vizsgálat utáni ápolói feladatok
Különbségek a vizsgálat kivitelezésében gyermekkorú és felnőtt korú betegnél
A vizsgálathoz kapcsolódó ápolásetikai normák
Punkciók: 7 óra
A csapolások (punkciók) leggyakoribb formái, jellemzői, diagnosztikai értéke:
– mellkaspunkció
– haspunkció
– lumbálpunkció
– cysterna
– sternum punkció
– Douglas-üreg punkciója
– ízületi punkciók
– tályog punkció
A csapolások (punkciók) körüli ápolói teendők:
A beteg pszichés és szomatikus előkészítése
Ápolói tevékenység a vizsgálat elvégzésekor
A vizsgálat dokumentálása
A vizsgálat utáni ápolói feladatok
Különbségek a vizsgálat kivitelezésében gyermekkorú és felnőtt korú betegnél
A vizsgálathoz kapcsolódó ápolásetikai normák
Érzékszervek vizsgálata: 17 óra
Az érzékszervi vizsgálatok formái, jellemzői, diagnosztikai értéke:
Látás
A fény törésének vizsgálata
A látásélesség vizsgálata
A színlátás vizsgálata
A szemfenék vizsgálata
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73

A szaruhártya vizsgálata
Az elülső csarnok vizsgálata
A szivárványhártya vizsgálata
A szemtükrözés
A látótérvizsgálat
A szemnyomás vizsgálata
A pupilla fényreakciójának vizsgálata
A könnyutak, színlátás, látópálya vizsgálata
Hallás-egyensúlyozás
A hallójárat feltárása
A dobhártya, középfül vizsgálata
A hallásélesség vizsgálata
Reakcióidő mérése akusztikus ingerre
Az egyensúlyozás vizsgálata
Ízlelés
Az ízérzés vizsgálata
Szaglás
A szaglás vizsgálata olfactométerrel
Tapintás
Nyomás, fájdalom, lokalizáló képesség vizsgálata
Hideg-, melegreceptorok lokalizálása

Az érzékszervek vizsgálata körüli ápolói teendők:

A beteg pszichés és szomatikus előkészítése
Ápolói tevékenység a vizsgálat elvégzésekor
A vizsgálat dokumentálása
A vizsgálat utáni ápolói feladatok
Különbségek a vizsgálat kivitelezésében gyermekkorú és felnőtt korú betegnél
A vizsgálathoz kapcsolódó ápolásetikai normák
2.0/3714-10 Terápiás eljárások: 68 óra
– Idegrendszer gyógyszertana
– Szív- és érrendszer gyógyszertana
– Veseműködés gyógyszertana
– Gyulladások gyógyszertana
– A légzőrendszer gyógyszertana
– A vér- és vérképzés gyógyszertana
– Az emésztőrendszer gyógyszertana
– A belső elválasztású mirigyek gyógyszertana
– Az anyagcsere gyógyszertana
– Fertőzéses megbetegedések gyógyszertana
– A daganatos betegségek gyógyszeres kezelése
Gyógyszerelés
– gyógyszerformák és alkalmazási módok
– gyógyszeradagok kiszámítása
– gyógyszerek kezelése, tárolása
– gyógyszerhatások, mellékhatások
– a gyógyszerek sorsa a szervezetben
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–
–

gyógyszerrendelés
vényismeret

–
–
–
–
–

az ápoló gyógyszereléssel kapcsolatos feladatai:
előkészítés gyógyszereléshez
a gyógyszerelés szabályai
a készítmények szervezetbe juttatása
teendők gyógyszercsere esetén

Injekciózás
–
–
–
–

az injekciózás formái (subcutan, intracutan, intramuscularis)
előkészítés injekciózáshoz (subcutan, intracutan, intramuscularis)
az injekció beadása (subcutan, intracutan, intramuscularis)
az injekciózás szövődményei, megelőzésük, ápolói teendők szövődmény kialakulása esetén

Légúti váladék eltávolítása

 a légzést nehezítő, a légutakban felszaporodó váladék eltávolításának módszerei:
o a tapadós váladék elfolyósításának lehetőségei
o párásított levegő belégzése, inhalálás (porlasztó alkalmazásával)
o mellkasi fizioterápiás módszerek
o a légúti váladék eltávolítását elősegítő testhelyzet
o a posturalis drainage

Oxigénterápia





oxigén adagolása
oxigénbevitel módja
oxigénterápia előkészítése, menete

Inhalációs kezelés

 kezelés célja
 a belélegzés formái

Légzőtorna végeztetése
Fizikális lázcsillapítás
–
–
–
–
–
–

normál testhőmérséklet
a láz fogalma
a láz formái és jellemzőik
a láz megszűnésének formái
a láz hatása a szervezetre
a lázcsillapítás módszerei: fizikális – hűtőfürdő, priznic

Infúziós terápia
–
–
–
–
–
–
–

a szervezet folyadékterei
a folyadék-elektrolit háztartás egyensúlyának zavarai
a folyadék-elektrolit háztartás egyensúly zavarainak tünetei
parenterális folyadékpótlás
az infúzió fajtái
előkészítés infúziós terápiához
infúziós terápia kivitelezése
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–
–
–

gyógyszeres infúzió (keverékinfúzió) alkalmazásának szabályai, tárolása
az infúziós terápia szövődményei, jellemző tüneteik
ápolói teendők szövődmények esetén

Transzfúzió
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

a vércsoport szerológia
vércsoport – antigének
vércsoport – antitestek
antigén-antitest reakció in vitro
vércsoport rendszerek
a vércsoport meghatározás feltételei
előkészítés vércsoport meghatározáshoz
a vércsoport meghatározás kivitelezése
a transzfúzió fogalma, indikációi
vérkészítmények fajtái
a vérkészítmények tárolása, ellenőrzése
vérkészítmények igénylése, szállítása, vérellátó szolgálat
az ápoló feladatai transzfúziós terápiánál
egyéni alkalmassági próbák
a transzfúzió szövődményei, jellemző tüneteik
az ápoló teendői transzfúziós szövődmény esetén

Port-a-cath tű beszúrása
Irrigálás
Terápiás meleg és hideg alkalmazása
Fénykezelések
Sugárterápia

A sugárterápia lényege, indikációi
A besugárzás formái (külső sugárforrás, belső sugárforrás; ionizáló illetve nem ionizáló sugár)
A sugárkezelés mellékhatásai (általános reakciók, helyi reakciók)
A sugárkezelés körüli ápolói feladatok
A betegkövetés szempontjai

Biológiai terápia
A terápiás eljárások körüli ápolói teendők:

A beteg pszichés és szomatikus előkészítése
Ápolói tevékenység a terápiás eljárás során
Az ápolói tevékenység dokumentálása
A beavatkozás utáni ápolói feladatok
Különbségek a terápiás eljárás kivitelezésében gyermekkorú és felnőtt korú betegnél
A terápiás eljárásokhoz kapcsolódó ápolásetikai normák
Diétás terápia: 17 óra
Fogalma
A diéta fajtái: mennyiségi, minőségi
Konyhatechnikai eljárások: sűrítési eljárások, pépesítés, párolás
A szervrendszerek betegségeiben alkalmazott diéták jellemzői
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76

Az ápoló feladatai a diétás kezelésben


Demonstrációs termi gyakorlat
1.0/3714-10 Diagnosztikai eljárások: 17 óra
Vérvétel
Vércukor meghatározás
Vizeletvizsgálat gyorsteszttel
Vizsgálati anyag vétele középsugaras vizeletvizsgálathoz
Köpet vétele laboratóriumi vizsgálathoz
Torokváladék vétele
Sebváladék vétele
Székletminta vétele
Elektrokardiográfia (EKG)
Mellkaspunkció
Haspunkció
Lumbálpunkció
Csontvelő punkció
2.0/3714-10 Terápiás eljárások : 51 óra
Előkészítés gyógyszereléshez
A fájdalom csillapításának nem gyógyszeres formái
Előkészítés injekciózáshoz (subcutan, intracutan, intramuscularis, intravénás)
Az injekció beadása
Légúti váladék eltávolítása
Oxigénterápia
Inhalációs kezelés
Légzőtorna végeztetése
Fizikális lázcsillapítás
Előkészítés infúziós terápiához
Infúziós terápia kivitelezése
Előkészítés vércsoport meghatározáshoz
Közreműködés a transzfúzió beadásánál
Port-a-cath tű beszúrása
Irrigálás kivitelezése
Terápiás meleg és hideg alkalmazása



Egyéni felkészülés: 180 óra
Egyéni munka: szakirodalom feldolgozása, dolgozatírás
Választható témakörök:
- A képalkotó eljárások fejlődése a röntgen sugárzás felfedezésétől napjainkig
- A transzfúziós/infúziós eljárások fejlődése napjainkig
- A lázcsillapítás története
A dolgozat terjedelme: minimum 30 oldal
Projekt munka: az egyénileg feldolgozott témakörökből prezentáció készítése 3-3 fős csoportokban
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Klinikai gyakorlat: 290 óra
1.0/3714-10 Diagnosztikai eljárások: 120 óra

A gyakorlat helyszíne:
Fekvőbeteg
o
o
o
o
o

ellátó intézet:
belgyógyászati osztálya – 20 óra
sebészeti osztálya – 40 óra
sürgősségi osztálya – 20 óra
gyermekgyógyászati osztálya – 20 óra
traumatológiai osztálya – 20 óra

Vérvétel
Vércukor meghatározás
Vér vétele Astrup vizsgálathoz
Vizeletvizsgálat gyorsteszttel
Vizsgálati anyag vétele középsugaras vizeletvizsgálathoz
Köpet vétele laboratóriumi vizsgálathoz
Székletminta vétele
EKG készítése
Közreműködés a beteg vizsgálatra előkészítésében és a vizsgálat körüli ellátásban
és/vagy a diagnosztikai eljárások megfigyelése:
Bronchoszkópia
Gastroszkópia
Kolonoszkópia
Rektoszkópia
Jejunoszkópia
Laparoszkópia
Elektroenkefalográfia (EEG)
Elektromyográfia (EMG)
Légzésfunkciós vizsgálat
Tűbiopszia
Közreműködés a beteg vizsgálatra előkészítésében és a vizsgálat körüli ellátásában
és/vagy a diagnosztikai eljárások megfigyelése:
A szervrendszerek natív és kontrasztanyagos röntgen vizsgálatai
Computer tomográfia (CT)
Szcintigráfia
Mágneses magrezonancia vizsgálat (MR)
Pozitron emissziós tomográfia (PET)
Mictios cystourethrographia (MCU)
Ultrahangvizsgálat
Közreműködés a diagnosztikus eljárásokhoz az eszközök előkészítésében és a vizsgálatok kivitelezésében:
Fizikális vizsgálatok
Váladéklevétel és vizsgálatra küldés
Mikrobiológiai vizsgálatok mintavételi szabályai
Vérvétel
Vizeletvizsgálat gyorsteszttel
Torokváladék vétel
Székletminta vétel
Sebváladék vétel
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Vérvétel
Punkciók
Fizikális és gyógyszeres lázcsillapítási módok alkalmazásában segédkezés
2.0/3714-10 Terápiás eljárások : 120 óra

A gyakorlat helyszíne:
Fekvőbeteg
o
o
o
o
o

ellátó intézet:
belgyógyászati osztálya –20 óra
sebészeti osztálya – 40 óra
sürgősségi osztálya – 20 óra
gyermekgyógyászati osztálya – 20 óra
traumatológiai osztálya – 20 óra

Terápiás eljárások kivitelezése
Előkészítés gyógyszereléshez
Előkészítés injekciózáshoz (subcutan, intracutan, intramuscularis, intravénás)
Az injekció beadása (subcutan, intracutan, intramuscularis)
Légúti váladék leszívása
Oxigénterápia kivitelezése
Inhalációs kezelés
Légzőtorna végeztetése
Fizikális lázcsillapítás
Előkészítés infúziós terápiához
Infúziós terápia kivitelezése
Beteg előkészítése laparoszkópiához
Közreműködés a laparoszkópián átesett beteg ápolásában
Előkészítés vércsoport meghatározáshoz
Közreműködés a transzfúzió beadásánál
Port-a-cath tű beszúrása
Irrigálás kivitelezése
Terápiás meleg és hideg alkalmazása
Közreműködés a beteg előkészítésében és a beavatkozás kivitelezésében:
Mellkaspunkció
Haspunkció
Lumbálpunkció
Csontvelő punkció
Nyári szakmai gyakorlat: 50 óra
A gyakorlat helyszíne: fekvőbeteg ellátó rendszer belgyógyászat osztálya
Vérvétel
Vércukor meghatározás
Vizeletvizsgálat gyorsteszttel
Vizsgálati anyag vétele középsugaras vizeletvizsgálathoz
Köpet vétele laboratóriumi vizsgálathoz
Székletminta vétele
EKG készítése
Közreműködés a beteg vizsgálatra előkészítésben:
Computer tomográfia (CT)
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79

Szcintigráfia
Ultrahangvizsgálat
Bronchoszkópia
Gastroszkópia
Kolonoszkópia
Rektoszkópia
Jejunoszkópia
Laparoszkópia
Elektroenkefalográfia (EEG)
Elektromyográfia (EMG)
Légzésfunkciós vizsgálat
Tűbiopszia
Közreműködés a beteg előkészítésében és a beavatkozás kivitelezésében:
Mellkaspunkció
Haspunkció
Lumbálpunkció
Csontvelő punkció
A vizsgálatokkal kapcsolatos dokumentációs feladatok elvégzése
Terápiás eljárások kivitelezése:
Előkészítés gyógyszereléshez
Előkészítés injekciózáshoz (subcutan, intracutan, intramuscularis)
Az injekció beadása (subcutan, intracutan, intramuscularis)
Légúti váladék eltávolítása
Oxigénterápia kivitelezése
Inhalációs kezelés
Légzőtorna végeztetése
Fizikális lázcsillapítás
Előkészítés infúziós terápiához
Infúziós terápia kivitelezése
Előkészítés vércsoport meghatározáshoz
Közreműködés a transzfúzió beadásánál
Port-a-cath tű beszúrása
Irrigálás kivitelezése
Terápiás meleg és hideg alkalmazása


Felnőttképzés során elismerhető (munkahelyi) gyakorlatok
A fekvőbeteg ellátó rendszer osztályain (belgyógyászat, sebészet, traumatológia, újszülött- és gyermekosztály) töltött gyakorlatok.

2.6.7. Irodalom


Oktatói
1. Helembai Kornélia: Ápoláslélektan. Budapest, Medicina, 1992.
2. Potter–Perry: Az ápolás elméleti és gyakorlati alapjai. Budapest, Medicina, 1996.
3. Rigó János: Dietetika. Budapest, Medicina, 2000.
4. Smith–Temple–Johnson: Gyakorlati ápolástan. Budapest, Medicina, 1997.
5. Thomson–Melia–Boyd: Ápolási etika. Budapest, Medicina, 1999.
6. Vágvölgyi Ágnes: Gyógyszertan. Budapest, Kádix Bt., 2001.
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7. Niedetzky Antal: Biofizika ápolástan hallgatók számára. Pécs, POTE Főiskola,
1994.
8. Szabó Dénes: Biokémia ápolástan hallgatók számára. Pécs, POTE Főiskola, 1994.
9. Rontó Györgyi–Tarján Imre (szerk.): A biofizika alapjai. Semmelweis Kiadó és
Multimédia Stúdió, 2002.
10. Bokor Nándor (szerk.): Általános ápolástan és gondozástan. Budapest, Medicina,
2009.
11. Baukó Mária–Kujalek Éva–Wetzelné Gál Anna: Az ápolás alapjai (2. kiadás), Budapest, ETI, 2008.
12. Zsúdel László: Biofizika. Moduláris tankönyvek. Budepest, ETI, 2006.
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Tanulói
1. Rigó János: Dietetika. Budapest, Medicina, 2000.
2. Smith–Temple–Johnson: Gyakorlati ápolástan. Budapest, Medicina, 1997.
3. Thomson–Melia–Boyd: Ápolási etika. Budapest, Medicina, 1999.
4. Vágvölgyi Ágnes: Gyógyszertan. Budapest, Kádix Bt., 2001.
5. Zsúdel László: Biofizika: Moduláris tankönyvek. Budapest, ETI, 2006.
6. Dr. Oláh András (szerk.): Diagnosztika-terápia. Budapest, ETI, 2009.
7. Szabó Dénes: Biokémia ápolástan hallgatók számára. Pécs, POTE Főiskola, 1994.
8. Bokor Nándor (szerk.): Általános ápolástan és gondozástan. Budapest, Medicina,
2009.
9. Baukó Mária–Kujalek Éva–Wetzelné Gál Anna: Az ápolás alapjai (2. kiadás), Budapest, ETI, 2008.

2.6.8. A modul értékelésének módja
A modulban meghatározott ismeretek és/vagy kompetenciák mérése a képző intézmény által meghatározott módon.
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2.7.

3715-10 Betegmegfigyelés/Monitorozás

2.7.1. A modul javasolt időkerete
- Kontaktóra: 136 óra
- Demonstrációs termi gyakorlat: 34 óra
- Egyéni felkészülés: 90 óra
- Klinikai gyakorlat: 370 óra

2.7.2. A modul elvégzése során szerezhető kompetenciák
Feladatprofil:
Megfigyeli a beteg fekvését, testhelyzetét
Megfigyeli a testalkatot, járást
Megfigyeli a bőr, a nyálkahártya, a köröm, a hajas fejbőr állapotát és elváltozásait
Megfigyeli a tudatállapotot, a zavartság megnyilvánulásait felismeri
Megfigyeli a beteg beszédét, magatartását, viselkedését
Megfigyeli a pulzust
Megfigyeli a vérnyomást
Megfigyeli a testhőmérsékletet
Megfigyeli a légzést
Megfigyeli a köhögést
Megfigyeli a váladékokat
– vizelet
– hányadék
– széklet
– köpet
– hüvelyváladék
– menstruációs vérzés
– sebváladék
– punkciós váladékok
Megfigyeli a fájdalom jellegzetességeit
Megfigyeli a beteg alvását
Megfigyeli az érzékszervek működését
Hossz- és testtömeg mérését végzi
Fej- és haskörfogatot mér
Testsúlyt, testarányokat mér különböző életkorokban
Folyadékegyenleget vezet
Állapotfelméréshez megfigyelési skálákat alkalmaz
Felismeri a testsémát érintő fejlődési rendellenességeket
Felismeri a kutacsok normálistól eltérő elváltozásait
A csecsemő légzésfigyelőt alkalmazza
Megfigyeli és értékeli a gyermek sírását
Fejlődési és energia kvócienst számol, növekedést monitorizál
Jelzi a családon belüli erőszakkal összefüggő problémát
Felismeri a gyermekbántalmazás és elhanyagolás tüneteit
Betegmegfigyelő monitorokat (EKG, pulzus, légző, hő, szaturáció) alkalmaz
Megfigyeli és értékeli a beteg állapotváltozásait
Felismeri az allergiás reakciókat
Általános ápoló
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Felismeri a gyógyszeres terápia mellékhatásait
Megfigyeléseit dokumentálja
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
4
4
4
4
4
4
4
4
4

Ápolástan
Anatómia-élettan
Általános és részletes kórtan
Genetika
Ápoláslélektan
Biokémia
Biofizika
Gyógyszertan
Gyermekgyógyászat
Neonatológia
Jog
Az ápolás elmélete és gyakorlata
Szervrendszerek klinikuma, ápolása
Terápiás alapismeretek
Tünetek elemzése, értékelése
Betegjogok
Dokumentáció

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

Olvasott szakmai szöveg megértése
Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban
Szakmai nyelvű beszédkészség
Komplex jelzésrendszerek értelmezése
Ápolási eszközök használata
Műszerek használata
Beavatkozások eszközeinek használata
Monitorozás eszközeinek használata
Riasztás eszközeinek használata

Személyes kompetenciák
Megfigyelőkészség
Állóképesség
Mozgáskoordináció
Stressztűrő képesség
Fizikai erőnlét
Elhivatottság, elkötelezettség
Felelősségtudat
Precizitás
Önállóság
Társas kompetenciák
Együttműködő készség
Önérvényesítő képesség
Önfejlesztő képesség
Empátiás készség
Közérthetőség
Hatékony kérdezés képessége
Általános ápoló
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Módszerkompetenciák
Információgyűjtés
Következtetési képesség
Problémamegoldás
Helyzetfelismerés
Gyakorlatias feladatelemzés
Intenzív munkavégzés
Körültekintés, elővigyázatosság
Figyelemmegosztás
Rendszerező képesség

2.7.3. A modul elsajátításának módszerei, tanulói tevékenységformák
Demonstráció
Szerepjáték, csoportos helyzetgyakorlat
Számítógépes szimuláció
Prezentáció, kiselőadás készítése, bemutatása
Információk, ismeretek rendszerezése
Esetmegfigyelés, esetismertetés, esetmegbeszélés, esetelemzés szempontsor alapján
Esettanulmány készítése szempontsor alapján
Írásos elemzés készítése szempontsor alapján
Irodalomkutatás, szövegelemzés
Vázlatkészítés, lényegkiemelés, kulcsszavak kijelölése, jegyzetelés
Egyéni és kiscsoportos adatgyűjtés, adatok értékelése
Projektmunka
Tapasztalatok megosztása, értelmezése
Feladatlap megoldása, gyakorlás
Gépek műszaki leírásának értelmezése
Mérés, az eredmény értékelése
Adminisztrációs tevékenység
Dokumentáció készítése, dokumentumelemzés
Gyakorlati feladat bemutatása
Egyéni/kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással
Önértékelés

2.7.4. A maximális tanulói létszám
o
o

Kontaktórák: 35 fő/csoport
Gyakorlatok: 8-12 fő/csoport

2.7.5. A modulra vonatkozó belépési feltételek
Az alábbi
3710-10
3711-10
2327-10
3716-10
3713-10

követelménymodulok teljesítése:
Interakció az egészségügyi ellátásban
Aszepszis-antiszepszis, munkavédelem, környezetvédelem
Első ellátás-elsősegélynyújtás
Egészséges ember gondozása
Alapápolás

Általános ápoló
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2.7.6. A modul oktatási tartalmának leírása


Elmélet (kontaktórák)

1.0/3715-10 Élettan: 51 óra
Az emberi szervezet működése, a felépítés és működés közötti okozati összefüggések
a szervrendszerek vonatkozásában:
– mozgásrendszer
– keringési rendszer
– légzőrendszer
– emésztőrendszer
– vizeletkiválasztó rendszer
– nemi szervek
– belső elválasztási mirigyek rendszere
– hőszabályozás
– idegrendszer
– érzékszervek
– vérképző- és immunrendszer
Az
–
–
–
–
–
–
–
–

egészséges várandós nő
a megtermékenyítés
a terhesség valószínű és biztos jelei
a szülés várható idejének kiszámítása
az egészséges várandós nő életmódja, életvitele
a magzat méhen belüli fejlődése
a magzati életjelek észlelése
szülés
gyermekágy

2.0/3715-10 Megfigyelések a csecsemő-, gyermek- és felnőtt ápolásban:
68 óra

A betegmegfigyelésről általában:

Kóros állapotokhoz kötődő fekvési módok – a beteg fekvésének megfigyelése
A beteg testhelyzetének megfigyelése
A beteg testalkatának megfigyelése, kóros állapotokhoz kapcsolódó testalkatok
A beteg járásának megfigyelése, kóros állapotokhoz kötődő járási rendellenességek
A beteg bőrének megfigyelése, a kóros állapotokhoz kapcsolódó elváltozások

A decubitus fogalma, formái, kialakulása, tünetei

A decubitus felmérése: NORTON-, BRADEN-skála

A decubitus megelőzése, a decubituszos beteg ápolása
A nyálkahártyák megfigyelése, a kóros állapotokhoz kapcsolódó elváltozások
A köröm megfigyelése, a kóros állapotokhoz kapcsolódó elváltozások
A hajas fejbőr állapotának megfigyelése, a kóros állapotokhoz kapcsolódó elváltozások
Az arc és a testtájak megfigyelése, a kóros állapotokhoz kapcsolódó elváltozások
A testméretek megfigyelése, hossz és testtömeg mérése, a kóros állapotokhoz kapcsolódó elváltozások
A beteg tudatának megfigyelése, kóros tudatállapotok jellemző tünetei
A beteg magatartásának/viselkedésének, beszédének megfigyelése
A pulzus, vérnyomás, testhőmérséklet, légzés megfigyelése, az élettanitól eltérő jellegzetes változásaik
Általános ápoló
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A köhögés, köpet megfigyelése, a kóros állapotokhoz kapcsolódó elváltozások.
A testváladékok megfigyelése, a kóros állapotokhoz kapcsolódó elváltozások:
- hányadék
- köpet
- széklet
- vizelet
- hüvelyváladék
- menstruációs vérzés
- sebváladék
- punkciós váladékok
Folyadékbevitel és ürítés megfigyelése
Folyadékegyenleg vezetése
A folyadékháztartás zavaraira utaló tünetek
A beteg alvásának megfigyelése, jellegzetes alvászavarok
A fájdalom és a jellegzetes fájdalmak jellegzetességeinek megfigyelése
Az érzékszervek működésének megfigyelése, az életkorral összefüggő változások
Betegmegfigyelő monitorok és alkalmazásuk: EKG, pulzus, légző, hő, szaturáció
A gyógyszeres terápia lehetséges mellékhatásai és jellemző tüneteik
A beteg állapotváltozásainak felismerése, a változások értékelése
Allergiás elváltozások felismerése, tünetek megfigyelése
Fertőző betegségek jellemző, megfigyelhető elváltozásai
A megfigyelések dokumentálása

Megfigyelések újszülött, csecsemő- és gyermekkorban:

Testtömeg és hosszmérés. BMI
Fej- és haskörforgat mérése, testarányok mérése és dokumentálásuk
A testsémát érintő fejlődési rendellenességek felismerése
Koraszülöttség jelei
Az újszülött életjelenségeinek megfigyelése, az életkilátások felmérése
Megfigyelés: turgor, kutacs, köldök, nyálkahártyák
Az Apgar-értékek összetevői
Életjelenségek mérése, megfigyelése: légzés, vérnyomás, pulzus, hőmérséklet
Csecsemő légzésmegfigyelő alkalmazása
Betegmegfigyelő monitorok alkalmazása – EKG, pulzus, légző, hő, szaturáció
Fájdalom megfigyelés
Érzékszervek működésének megfigyelése
Bevitt és ürített folyadék mennyiségének megfigyelése
Energiaquociens számolás, FQ számolás, dokumentálás
Csecsemők és gyermekek tüneteinek megfigyelése, az állapotváltozások felismerése
Sírás megfigyelése és értékelése
A gyermek elhanyagolásának illetve bántalmazásának felismerése
A családon belüli erőszak felismerése, jelzése
A megfigyelt és a mért paraméterek dokumentálása
Az élettanitól eltérő jelek, tünetek észlelésével kapcsolatos teendők
Allergiás elváltozások felismerése, tünetek megfigyelése
Gyógyszeres terápia hatásai, mellékhatásai
Fertőző betegségek jellemző – megfigyelhető – elváltozásai
A megfigyelések dokumentálása
3.0/3715-10 Immunitástan: 17 óra
Az immunitástan tárgya, feladata
A szervezet reakciói a különböző hatásokra
A szervezet védekező rendszere, működése
Általános ápoló
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A szervezet védekező rendszerének támogatása
Védőoltások
Aktív, passzív immunizálás
Allergiás reakciók, tüneteik
Ápolói teendők allergiás reakció észlelése esetén


Demonstrációs termi gyakorlat
2.0/3715-10 Megfigyelések a csecsemő-, gyermek- és felnőtt ápolásban:
34 óra
Megfigyelések a felnőtt ápolásban: 17 óra
A testméretek megfigyelése, hossz és testtömeg mérése
Haskörfogat mérése
Vizeletgyűjtés
Betegmegfigyelő monitorok alkalmazása
Pulzus mérése, monitorozás
A vérnyomás mérése, monitorozás
Testhőmérséklet mérése, monitorozás
A légzés számolása, monitorozás
EKG készítés
Szaturáció monitorozása
A megfigyelések dokumentálása
Megfigyelések a csecsemő- és gyermekápolásban: 17 óra
Testtömeg és hosszmérés. Testtömeg index – BMI számítás
Fej- és haskörforgat mérése, testarányok mérése és dokumentálásuk
Életjelenségek mérése, megfigyelése: légzés, vérnyomás, pulzus, hőmérséklet
Csecsemő légzésmegfigyelő alkalmazása
Betegmegfigyelő monitorok alkalmazása – EKG, pulzus, légző, hő, szaturáció
Folyadékegyenleg számítása, dokumentálása
Energiaquociens számolás, percentil számítás (euro-grow chart), fejlődési kvóciens –
FQ számolás, dokumentálás
A megfigyelt és a mért paraméterek dokumentálása
Gyógyszerelő tevékenységgel összefüggő megfigyelési feladatok
Vizelet-, székletvétel a higiénés szabályok betartásával
Vizeletgyűjtés szabályai



Egyéni felkészülés: 90 óra
Egyéni munka: a témához kapcsolódó szakirodalom feldolgozása, dolgozatírás és prezentációkészítés.
Választható témák:
– A fájdalom csillapításának lehetőségei, módszerei az ókortól napjainkig.
– A fájdalomcsillapítás alternatív módszerei napjainkban.
A dolgozat terjedelme: minimum 30 oldal.
Projekt munka: az egyénileg feldolgozott témakörökből prezentáció készítése 3-3 fős csoportokban.



Klinikai gyakorlat: 370 óra
A gyakorlat helyszínei: fekvőbeteg ellátó rendszer belgyógyászati, sebészeti, neurológiai, traumatológiai és pszichiátriai osztályai, valamint otthonápolási szolgálat.
Általános ápoló
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Neurológiai osztály: 40 óra
A neurológiai osztály szervezeti felépítésének bemutatása
- munka és tűzvédelmi szabályok
A beteg tudatának és magatartásának megfigyelésük
Az arc és testtájak megfigyelése
A járás megfigyelése
Alkati típusok jellemzése
Magatartás megfigyelése
Alvás és alvási szokások megfigyelése
Fekvési módok és megfigyelése
Bőr, szőrzet és hajas fejbőr megfigyelése
Székletürítés és széklet megfigyelése
Vizelet és vizeletürítés megfigyelése
Hányás és hányadék megfigyelése
Testtömeg és hosszmérés. Testtömeg index – BMI
Életjelenségek mérése, megfigyelése: légzés, vérnyomás, pulzus, hőmérséklet
Betegmegfigyelő monitorok alkalmazása – EKG, pulzus, légző, hő, szaturáció
Fájdalom megfigyelés
Érzékszervek működésének megfigyelése
Bevitt és ürített folyadék mennyiségének megfigyelése
A megfigyelt és a mért paraméterek dokumentálása
Az élettanitól eltérő jelek, tünetek észlelésével kapcsolatos teendők
Gyógyszeres terápia hatásai, mellékhatásai
Neurológiai betegségek jellemző tüneteinek megfigyelése
A megfigyelések dokumentálása
Belgyógyászati osztály: 70 óra
A belgyógyászati osztály szervezeti felépítésének bemutatása
– munka és tűzvédelmi szabályok
A beteg fekvésének megfigyelése
A beteg testhelyzetének megfigyelése
A beteg testalkatának megfigyelése
A beteg járásának megfigyelése
A beteg bőrének megfigyelése, a kóros állapotokhoz kapcsolódó elváltozások

A decubitus fogalma, formái, kialakulása, tünetei

A decubitus felmérése: NORTON-, BRADEN-skála alkalmazása

A decubitus megelőzése, a decubituszos beteg ápolása
A nyálkahártyák megfigyelése
A köröm megfigyelése
A hajas fejbőr állapotának megfigyelése
Az arc és a testtájak megfigyelése
A testméretek megfigyelése, hossz és testtömeg mérése
A beteg tudatának megfigyelése
A beteg magatartásának/viselkedésének, beszédének megfigyelése
A pulzus, vérnyomás, testhőmérséklet, légzés megfigyelése, mérése
A köhögés, köpet megfigyelése
A testváladékok megfigyelése:

hányadék

köpet

széklet

vizelet

hüvelyváladék
Általános ápoló
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menstruációs vérzés

punkciós váladékok
A beteg alvásának megfigyelése
A fájdalom jellegzetességeinek megfigyelése, a fájdalom csillapításának nem gyógyszeres formáiban közreműködés
Az érzékszervek működésének megfigyelése
Betegmegfigyelő monitorok alkalmazása: EKG, pulzus, légző, hő, szaturáció
A gyógyszeres terápia lehetséges mellékhatásai és jellemző tünetek megfigyelése
A beteg állapotváltozásainak felismerése, a változások értékelése
A megfigyelések dokumentálása
Pszichiátriai osztály: 40 óra
A pszichiátriai osztály szervezeti felépítésének bemutatása
- munka és tűzvédelmi szabályok
A beteg tudatának és magatartásának megfigyelése
Az arc és testtájak megfigyelése
A járás megfigyelése
Alkati típusok jellemzése
Magatartás megfigyelése
Alvás és alvási szokások megfigyelésük
Fekvési módok és megfigyelése
Bőr, szőrzet és hajas fejbőr megfigyelése
Székletürítés és széklet megfigyelése
Vizelet és vizeletürítés megfigyelése
Hányás és hányadék megfigyelése
Testtömeg és hosszmérés. BMI
Életjelenségek mérése, megfigyelése: légzés, vérnyomás, pulzus, hőmérséklet
Betegmegfigyelő monitorok alkalmazása – EKG, pulzus, légző, hő, szaturáció
Fájdalom megfigyelés
Érzékszervek működésének megfigyelése
Bevitt és ürített folyadék mennyiségének megfigyelése
A megfigyelt és a mért paraméterek dokumentálása
Az élettanitól eltérő jelek, tünetek észlelésével kapcsolatos teendők
Gyógyszeres terápia hatásai, mellékhatásai
Pszichiátriai betegségek jellemző tüneteinek megfigyelése
A megfigyelések dokumentálása
Traumatológiai osztály: 40 óra
A traumatológiai osztály szervezeti felépítésének bemutatása
– munka és tűzvédelmi szabályok
A beteg fekvésének megfigyelése
A beteg testhelyzetének megfigyelése
A beteg testalkatának megfigyelése
A beteg járásának megfigyelése
A fájdalom jellegzetességeinek megfigyelése, a fájdalom csillapításának nem gyógyszeres formáiban közreműködés
A beteg bőrének megfigyelése, a kóros állapotokhoz kapcsolódó elváltozások

A decubitus fogalma, formái, kialakulása, tünetei

A decubitus felmérése: NORTON-, BRADEN-skála alkalmazása

A decubitus megelőzése, a decubitusos beteg ápolása
A nyálkahártyák megfigyelése
Az arc és a testtájak megfigyelése
A beteg tudatának megfigyelése
Általános ápoló
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A beteg magatartásának/viselkedésének, beszédének megfigyelése
A pulzus, vérnyomás, testhőmérséklet, légzés megfigyelése, mérése
A köhögés, köpet megfigyelése
A sebváladék megfigyelése
A beteg alvásának megfigyelése
Az érzékszervek működésének megfigyelése
Betegmegfigyelő monitorok alkalmazása: EKG, pulzus, légző, hő, szaturáció
A gyógyszeres terápia lehetséges mellékhatásai és jellemző tünetek megfigyelése
A beteg állapotváltozásainak felismerése, a változások értékelése
A megfigyelések dokumentálása
Sebészeti osztály: 40 óra
A sebészeti osztály szervezeti felépítésének bemutatása
– munka és tűzvédelmi szabályok
A beteg fekvésének megfigyelése
A beteg testhelyzetének megfigyelése
A beteg testalkatának megfigyelése
A beteg járásának megfigyelése
A fájdalom jellegzetességeinek megfigyelése, a fájdalom csillapításának nem gyógyszeres formáiban közreműködés
A beteg bőrének megfigyelése, a kóros állapotokhoz kapcsolódó elváltozások

A decubitus fogalma, formái, kialakulása, tünetei

A decubitus felmérése: NORTON-, BRADEN-skála alkalmazása

A decubitus megelőzése, a decubituszos beteg ápolása
A nyálkahártyák megfigyelése
Az arc és a testtájak megfigyelése
A beteg tudatának megfigyelése
A beteg magatartásának/viselkedésének, beszédének megfigyelése
A pulzus, vérnyomás, testhőmérséklet, légzés megfigyelése, mérése
A köhögés, köpet megfigyelése
A kötések megfigyelése
A sebváladék megfigyelése
A beteg alvásának megfigyelése
Az érzékszervek működésének megfigyelése
A gyógyszeres terápia lehetséges mellékhatásai és jellemző tünetek megfigyelése
A beteg állapotváltozásainak felismerése, a változások értékelése
A megfigyelések dokumentálása
Gyermekgyógyászati osztály: 40 óra
A beteg tudatának és magatartásának megfigyelése
Sírás megfigyelése
Az arc és testtájak megfigyelése
A járás megfigyelése
Alvás és alvási szokások megfigyelése
Fekvési módok és megfigyelése
Bőr, szőrzet és hajas fejbőr megfigyelése
Székletürítés és széklet megfigyelése
Vizelet és vizeletürítés megfigyelése
Menstruáció és menstruációs váladék megfigyelése
Köhögés és köpet megfigyelése
Hányás és hányadék megfigyelése
Testtömeg és hosszmérés. BMI
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Kardinális tünetek mérése, megfigyelése: légzés, vérnyomás, pulzus, hőmérséklet
Fájdalom megfigyelés
Érzékszervek működésének megfigyelése
Bevitt és ürített folyadék mennyiségének megfigyelése
Koraszülöttség jelei, újszülött életkilátásai
Az újszülött életjelenségeinek megfigyelése, az életkilátások felmérése
Megfigyelés: turgor, kutacs, köldök, nyálkahártyák
Az Apgar-értékek összetevői
Kutacsok megfigyelése
Testtömeg és testarányok mérése
Energiaquociens számolás, FQ számolás, dokumentálás
Fejlődési rendellenességek felismerése
Csecsemők és gyermekek állapotváltozásainak felismerése
A gyermek elhanyagolásának illetve bántalmazásának felismerése
Betegmegfigyelő monitorok alkalmazása a gyermekápolásban
A megfigyelt és a mért paraméterek dokumentálása
Az élettanitól eltérő jelek, tünetek észlelésével kapcsolatos teendők
Gyógyszeres terápia hatásai, mellékhatásai
Pszichiátriai betegek megfigyelése: magatartás, tudati állapot, emocionális megnyilvánulások, alkalmazkodás, verbális kommunikáció
Alkati típusok jellemzése
Otthonápolási szolgálat: 60 óra
Az otthonápolási szolgálat szervezeti felépítésének bemutatása
– munka és tűzvédelmi szabályok
Dokumentáció
A beteg fekvésének megfigyelése
A beteg testhelyzetének megfigyelése
A beteg testalkatának megfigyelése
A beteg járásának megfigyelése
A beteg bőrének megfigyelése, a kóros állapotokhoz kapcsolódó elváltozások

A decubitus fogalma, formái, kialakulása, tünetei

A decubitus felmérése: NORTON-, BRADEN-skála alkalmazása

A decubitus megelőzése, a decubituszos beteg ápolása
A nyálkahártyák megfigyelése
A köröm megfigyelése
A hajas fejbőr állapotának megfigyelése
Az arc és a testtájak megfigyelése
A testméretek megfigyelése, hossz és testtömeg mérése
A beteg tudatának megfigyelése
A beteg magatartásának/viselkedésének, beszédének megfigyelése
A pulzus, vérnyomás, testhőmérséklet, légzés megfigyelése, mérése
A köhögés, köpet megfigyelése
A fájdalom jellegzetességeinek megfigyelése, a fájdalom csillapításának nem gyógyszeres formáiban közreműködés
Az érzékszervek működésének megfigyelése
A gyógyszeres terápia lehetséges mellékhatásai és jellemző tünetek megfigyelése
A megfigyelések dokumentálása
Összefüggő (nyári) szakmai gyakorlat: 40 óra
A gyakorlat helyszíne: fekvőbeteg ellátó rendszer sebészeti osztálya
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A sebészeti osztály szervezeti felépítésének bemutatása
- munka és tűzvédelmi szabályok
A beteg fekvésének megfigyelése
A beteg testhelyzetének megfigyelése
A beteg testalkatának megfigyelése
A beteg járásának megfigyelése
A fájdalom jellegzetességeinek megfigyelése, a fájdalom csillapításának nem gyógyszeres formáiban közreműködés
A beteg bőrének megfigyelése, a kóros állapotokhoz kapcsolódó elváltozások

A decubitus fogalma, formái, kialakulása, tünetei

A decubitus felmérése: NORTON-, BRADEN-skála alkalmazása

A decubitus megelőzése, a decubituszos beteg ápolása
A nyálkahártyák megfigyelése
Az arc és a testtájak megfigyelése
A beteg tudatának megfigyelése
A beteg magatartásának/viselkedésének, beszédének megfigyelése
A pulzus, vérnyomás, testhőmérséklet, légzés megfigyelése, mérése
A köhögés, köpet megfigyelése
A kötések megfigyelése
A sebváladék megfigyelése
A beteg alvásának megfigyelése
Az érzékszervek működésének megfigyelése
A gyógyszeres terápia lehetséges mellékhatásai és jellemző tünetek megfigyelése
A beteg állapotváltozásainak felismerése, a változások értékelése
A megfigyelések dokumentálása


Felnőttképzés során elismerhető (munkahelyi) gyakorlatok
A fekvőbeteg ellátó rendszer osztályain (belgyógyászat, sebészet, neurológia, traumatológia, illetve pszichiátria) töltött gyakorlatok.
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2.7.7. Irodalom

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Oktatói
Balogh László: Gyermekápolástan. I-II kötet. Medicina, 1996.
Carpenito–Lynda: Ápolási diagnózisok. Budapest, Medicina, 1996.
Elkin, Perry–Potter: Ápolói beavatkozások és műveletek. Budapest, Medicina, 2000.
Mándi Barnabás: Anatómia-élettan. Budapest, Medicina, 2010.
Potter–Perry: Az ápolás elméleti és gyakorlati alapjai. Budapest, Medicina, 1996.
Smith–Temple–Johnson: Gyakorlati ápolástan. Budapest, Medicina, 1997.
Vágvölgyi Ágnes: Gyógyszertan. Budapest, Kádix Bt., 2001.
Dr. Oláh András (szerk.): Betegmegfigyelés-monitorozás. Budapest, ETI, 2009.


1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tanulói
Balogh László: Gyermekápolástan. I-II kötet. Medicina, 1996.
Elkin–Perry–Potter: Ápolói beavatkozások és műveletek. Budapest, Medicina, 2000.
Mándi Barnabás: Anatómia-élettan. Budapest, Medicina, 2010.
Potter–Perry: Az ápolás elméleti és gyakorlati alapjai. Budapest, Medicina, 1996.
Vágvölgyi Ágnes: Gyógyszertan. Budapest, Kádix Bt., 2001.
Dr. Oláh András (szerk.): Betegmegfigyelés-monitorozás. Budapest, ETI, 2009.

2.7.8. A modul értékelésének módja
A modulban meghatározott ismeretek és/vagy kompetenciák mérése a képző intézmény által meghatározott módon.
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2.8.

2323-10 Egészségnevelés-egészségfejlesztés

2.8.1. A modul javasolt időkerete
- Kontaktóra: 68 óra
- Demonstrációs termi gyakorlat: –
- Egyéni felkészülés: 95 óra
- Klinikai gyakorlat: 40 óra

2.8.2. A modul elvégzése során szerezhető kompetenciák
Feladatprofil:
Tájékoztatást ad a Nemzeti Egészségfejlesztési Program célkitűzéseiről
Elsődleges prevenciós tevékenységet folytat
Egészségi állapot felmérésében részt vesz
Tájékoztatást ad az egészséges életmódról
Egészségfejlesztő foglalkozásokat szervez
Felvilágosítást végez az egészséges táplálkozásról
A fizikai erőnlét, különösen az állóképesség megszerzését, megtartását segíti
Felvilágosít a védőoltásokról
Megtanítja az emlő és a here önvizsgálatát
Felvilágosítást ad a várandós nő életvitelével kapcsolatban
Felvilágosítja az anyákat az anyatejes táplálás fontosságáról
Felvilágosító tevékenységet folytat az egészségkárosító tényezőkről
Felvilágosítást ad a szexuális úton terjedő betegségek megelőzéséről
Másodlagos prevenciós tevékenységet folytat
Tájékoztatást ad a szűrővizsgálatokról
Szűrővizsgálatok szervezésében rész vesz
Tájékoztatást ad a diétákról
Harmadlagos prevenciós tevékenységet folytat
Közreműködik a rehabilitációs team munkájában
Tájékoztatást ad a betegnek és hozzátartozójának a rehabilitációs lehetőségekről
Megtanítja a beteget az öninjekciózásra
Tanácsadó, problémafeltáró beszélgetést folytat
Tájékoztat az otthoni szakápolási szolgálatról
A beteget és hozzátartozóját oktatja az alapápolási feladatokra
Tájékoztat a hospice ellátásról
Megtanítja a beteget a gyógyászati segédeszközök használatára
Megtanítja a beteget a protézisek karbantartására és alkalmazására
Felvilágosítást ad a szociális gondoskodás formáiról
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B
B
B
B
B

Egészségnevelés
Pszichológia
Pszichiátria
Pedagógia, oktatásmódszertan
Rehabilitáció
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B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
C
C

Dietetika
Ápoláslélektan
Szakmai etika
Jog
Higiéné
Hospice ismeretek
Közösségi ápolás
Otthonápolás
Táplálkozás-egészségtan
Egészségfejlesztő, betegségmegelőző egészségtan
Szociális gondoskodás
Gyógyászati segédeszközök

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4
4
4
4
4
4
4
3
3

Olvasott szakmai szöveg megértése
Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban
Szakmai nyelvű beszédkészség
Jelképek értelmezése
Komplex jelzésrendszerek
Beavatkozások eszközeinek használata
Oktatástechnikai eszközök használata
Gyógyászati segédeszközök használata
Szemléltető eszközök használata

Személyes kompetenciák:
Információgyűjtés
Stressztűrő képesség
Pontosság
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Meggyőzőképesség
Empátiakészség
Határozottság
Társas kompetenciák:
Együttműködő készség
Motiválhatóság
Irányíthatóság
Közérthetőség
Módszerkompetenciák:
Problémaelemzés
Rendszerekben való gondolkodás
Körültekintés, elővigyázatosság
Információgyűjtés
Logikus gondolkodás
Áttekintő képesség
Kreativitás, ötletgazdagság

2.8.3. A modul elsajátításának módszerei, tanulói tevékenységformák
Demonstráció
Szerepjáték, csoportos helyzetgyakorlat
Számítógépes szimuláció
Általános ápoló
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Prezentáció, kiselőadás készítése, bemutatása
Információk, ismeretek rendszerezése
Esetmegfigyelés, esetismertetés, esetmegbeszélés, esetelemzés szempontsor alapján
Esettanulmány készítése szempontsor alapján
Írásos elemzés készítése szempontsor alapján
Irodalomkutatás, szövegelemzés
Vázlatkészítés, lényegkiemelés, kulcsszavak kijelölése, jegyzetelés
Egyéni és kiscsoportos adatgyűjtés, adatok értékelése
Projektmunka
Tapasztalatok megosztása, értelmezése
Feladatlap megoldása, gyakorlás
Gépek műszaki leírásának értelmezése
Mérés, az eredmény értékelése
Adminisztrációs tevékenység
Dokumentáció készítése, dokumentumelemzés
Gyakorlati feladat bemutatása
Egyéni/kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással
Önértékelés

2.8.4. A maximális tanulói létszám
o
o

Kontaktórák: 35 fő/csoport
Gyakorlatok: 8-12 fő/csoport

2.8.5. A modulra vonatkozó belépési feltételek
Az alábbi
3710-10
3711-10
2327-10
3716-10
3713-10
3715-10
3714-10

követelménymodulok teljesítése:
Interakció az egészségügyi ellátásban
Aszepszis-antiszepszis, munkavédelem, környezetvédelem
Első ellátás-elsősegélynyújtás
Egészséges ember gondozása
Alapápolás
Betegmegfigyelés/Monitorozás
Diagnosztika-terápia

2.8.6. A modul oktatási tartalmának leírása


Elmélet (kontaktórák)

1.0/2323-06 Egészségtudatos magatartás kialakítása: 51 óra
Az ember és környezete
Az egészség definíciója
Az ember mint bio-pszichoszociális lény
Az egészségi állapotot befolyásoló tényezők
Az egészségi állapot felmérése
Személyi higiéné
Egészséges életmód, életvitel, életminőség
Nemzeti Népegészségügyi Program, a programból adódó feladatok
Nemzeti Egészségfejlesztési program, a programból adódó feladatok
Primer prevenció
Általános ápoló

96

Az emlő és a here önvizsgálata
Abúzusok és megelőzése
Szexuálhigiéné
A szív- és érrendszeri, emésztőszervi, légzőszervi megbetegedések kialakulásának okai
és kockázati tényezői
Daganatos betegségek megelőzése
A terhesgondozás lényege, feladatai
A várandósok gondozása, védelme
Szekunder prevenció
Tercier prevenció
Otthonápolási szolgálat működése
Habilitáció – rehabilitáció
Hospice ellátás, tanatológiai alapfogalmak
Az egészségnevelés alapfogalmai
A pedagógia és egészségnevelés helye és szerepe az egészségügyi ellátó rendszerben
Az egészségkultúra fogalma, összetevői
Az egészségmegőrzés, egészségfejlesztés fogalma és programjai
Az egészségnevelés módszerei, eszközei
Az egészségnevelés színterei, szervezeti formái
Foglalkozások tervezése
Táplálkozás-élettani alapismeretek
Táplálékpiramis
Egészséges táplálkozás
Táplálkozási szokások
A túlzott tápanyagbevitel és mozgáshiány következményei
A gyermek és az idős ember táplálkozási szükséglete
Diéták fajtái elkészítési mód és tápanyagtartalom szerint
Speciális diéták
A közegészségtan tárgya, területei
Munka és foglalkozás-egészségügy
Település- és környezet-egészségtan
Élelmezés- és táplálkozás-egészségtan
Sugáregészségtan
Gyermek- és ifjúsághigiéné
2.0/2323-06 Lelki egészség: 17 óra
Mentálhigiéné fogalma és tárgya, területei
Az egészséges lelki egyensúly fenntartása
Énvédő technikák
Konfliktushelyzetek és kezelése
Érzelmi élet egyensúlya
Devianciák és megelőzésük
Burn-out szindróma


Gyakorlat (demonstrációs termi)
A modulhoz nem tartozik demonstrációs termi gyakorlat
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Egyéni felkészülés

1.0/2323-06 Egészségtudatos magatartás kialakítása: 95 óra
 Előadás tartása a személyi higiénéről: 10 óra
 Projekt munka: rizikófaktorok feltérképezése a saját lakóhelyen: 20 óra
 Projekt munka: egészségnap szervezése: 40 óra
 Irodalomkutatás: Hogyan éljünk együtt egy krónikus betegséggel?
Szabadon választott témakörben betegtájékoztató füzet összeállítása: 25 óra


Klinikai gyakorlat

1.0/2323-06 Egészségtudatos magatartás kialakítása: 40 óra
A gyakorlat helyszíne: Terhesgondozás színterei
Az egészségtudatos magatartás kialakításához kapcsolódó ápolási feladatok:
Részvétel az egészségi állapot felmérésében
Részvétel a prevenció különböző formáiban
Felvilágosító tevékenység folytatása egészségkárosító tényezőkről
Egészségfejlesztő foglalkozás szervezésében való közreműködés
Részvétel a páciensek/kliensek egészséges életmódra való felkészítésében


Felnőttképzés során elismerhető (munkahelyi) gyakorlatok
Szülésznői, körzeti, közösségi ellátásban illetve terhes ambulancián végzett gyakorlat.

2.8.7. Irodalom


Oktatói
1. Vízvári László (szerk.): Egészségtan. Műszaki Kiadó, Budapest, 2004.
2. Elekes Attila: Pedagógia, Egészségpedagógia. ETI, Budapest, 1999.
3. Falus Iván (szerk.): Didaktika. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest
4. Bevezetés a pedagógiába – Szöveggyűjtemény. Eötvös Kiadó, Budapest, 1996.
5. Ewles–Simnett: Egészségfejlesztés. Medicina Kiadó, Budapest
6. Barabás Katalin (szerk.): Egészségfejlesztés. Medicina Kiadó, Budapest
7. Barna Mária–Bach Katalin–Fábián Mária: Táplálkozás – diéta. Medicina Könyvkiadó Rt., 1996.
8. Rigó János: Dietetika. Medicina Kiadó
9. Rodler Imre (szerk.): Új tápanyagtáblázat. Medicina Könyvkiadó, Budapest
10. Kertai Pál: Közegészségtan. Medicina Könyvkiadó, Budapest, 1982.
11. Rudnai Ottó: Általános járványtan és közegészségtani alapismeretek. Medicina
Kiadó, Budapest, 1987.
12. Jurányi Róbert: Mikrobiológia – Immunitástan. ETI, Budapest, 2001.
13. Timár Miklós: Munkaegészségtan, üzemegészségtan. Medicina Kiadó, Budapest
14. Dési Illés: Népegészségtan. Semmelweis, Budapest, 1999.
15. Neszner János: A népegészségtan alapjai. OTE, Budapest, 1992.
16. Ungváry György: Munkaegészségtan. Medicina Könyvkiadó, 2004.
17. Boros Mária: Pszichológia, mentálhigiéne. ETI, Budapest, 2006.
18. Buda Béla: A lélek egészsége. Nemzeti Tankönyvkiadó, 2003.
19. Buda Béla: A mentálhigiéne szemléleti és gyakorlati kérdései
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Tanulói
1. Vízvári László (szerk.): Egészségtan. Műszaki Kiadó, Budapest
2. Elekes Attila: Pedagógia, Egészségpedagógia. ETI, Budapest, 1999.
3. Ewles–Simnett: Egészségfejlesztés. Medicina Kiadó, Budapest
4. Rigó János: Dietetika. Medicina Kiadó
5. Rodler Imre (szerk.): Új tápanyagtáblázat. Medicina Könyvkiadó, Budapest
6. Rudnai Ottó: Általános járványtan és közegészségtani alapismeretek. Medicina
Kiadó, Budapest, 1987.
7. Jurányi Róbert: Mikrobiológia – Immunitástan. ETI, Budapest, 2001.
8. Boros Mária: Pszichológia, mentálhigiéne. ETI, Budapest, 2006.
9. Buda Béla: A lélek egészsége. Nemzeti Tankönyvkiadó, 2003.
10. Buda Béla: A mentálhigiéne szemléleti és gyakorlati kérdései

2.8.8. A modul értékelésének módja
A modulban meghatározott ismeretek és/vagy kompetenciák mérése a képző intézmény által meghatározott módon.
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2.9.

3717-10 Szakápolás

2.9.1. A modul javasolt időkerete
- Kontaktóra: 544 óra
- Demonstrációs termi gyakorlat: 187 óra
- Egyéni felkészülés: 70 óra
- Klinikai gyakorlat: 930 óra

2.9.2. A modul elvégzése során szerezhető kompetenciák
Feladatprofil:
Gyógyszerek tárolását végzi
Gyógyszerel, a gyógyszerelés szabályait betartja, felismeri a mellékhatásokat
Előkészít injekciózáshoz (i. arteriális, i. thecalis, i. articularis, i. vénás)
Közreműködik a tartós fájdalomcsillapítás kivitelezésében
Intravénásan gyógyszerel, infúziós terápiát alkalmaz
A perifériás vénás injekció helyét kiválasztja
Megválasztja a megfelelő beadási technikát
Perifériás vénát biztosít
Intravénás injekciót ad
Hatóanyag nélküli vagy hatóanyagot tartalmazó keverék infúziót csatlakoztat
Beadási sebességet megválasztja, túlnyomásos infúziót bead
Infuzort és perfuzort működtet
Centrális vénakanülöket használ
Perifériás vénakanült ideiglenesen lezár, eltávolít
Nem várt eseményeket felismer, elhárít, elhárításukban közreműködik
Szövődményeket felismer és elhárít
Előkészít vércsoport meghatározáshoz
Előkészít transzfúzió adásához
Transzfúzió alatti és utáni ápolói teendőket ellátja, segédkezik transzfúzió bekötésénél, felismeri a transzfúzió szövődményeit
Vizelet inkontinenciát ellát
Hólyagteltség állapotvizsgálatot végez
Hólyagtréninget, kondicionálást végez
Férfi és női beteget katéterez
Állandó katéterezést végez
Intermittáló katéterezést végez
Beteget és hozzátartozót edukál
Suprapubikus katéterrel ellátott beteget gondoz
Széklet inkontinenciát ellát
Sztóma ellátást végez:
– ileosztómát ellát
– kolosztómát ellát
– urosztómát ellát
Sztómán át történő táplálást végez
Koch-rezervoir kezelést végez
Irrigálást végez
Beöntést ad sztómán keresztül
Általános ápoló
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Beteget és hozzátartozót edukál
Gyomorvérzést csillapít fizikális eljárással
Gyomorsipolyt gondoz
Trachea toalettet végez, gégekanült cserél
Szívókészüléket összeállít, működtet/kezel
Dréneket kezel
Decubitust kezel
Párakötést alkalmaz
Szakszerű segítséget nyújt kar- és lábharisnya használatához
Pszichés vezetést végez az ellátó team-mel együtt
Életvezetési tanácsokat ad
Ápolási tervet készít a különböző betegségben szenvedők számára
Keringési rendszer betegségeiben szenvedő betegek ápolását végzi
Légzőrendszer betegségeiben szenvedő betegek ápolását végzi
Emésztőrendszer betegségeiben szenvedő betegek ápolását végzi
Vizeletkiválasztó rendszer betegségeiben szenvedő betegek ápolását végzi
Vérképző- és immunrendszer betegségeiben szenvedő betegek ápolását végzi
Endokrin rendszer betegségeiben szenvedő betegek ápolását végzi
Mozgásrendszer betegségeiben szenvedő betegek ápolását végzi
Fertőző betegeket ápol
Sebészeti beavatkozásra szoruló betegek ápolását végzi
Parenterális táplálásban közreműködik
Transzplantált betegek ápolását végzi
Traumatológiai betegeket ápol
Égési sérült beteget ápol
Sebfelmérést végez
Sebellátási tervet készít
Orvosi elrendelésre:
– krónikus sebek kezelését végzi
– fertőzött sebek kezelését végzi
– drenált sebek ellátását, gondozását végzi
– nekrotikus sebek kezelését végzi, kivéve sebészi debridement
– speciális kötszereket alkalmaz
– enzimatikus debridement-et alkalmaz
– varratot szed reakciómentes seb esetén
Váladék- és fájdalomkontrollt végez
Elhúzódó sebgyógyulás tüneteit észleli és értelmezi
Sebdokumentációt vezet
Rizikószűrést végez krónikus sebek kialakulásának megelőzése céljából
Életviteli tanácsadást végez krónikus sebbel rendelkező betegek számára
Nőgyógyászati betegségben szenvedő betegeket ápol
A gyermekágyast ápolja
Urológiai betegségben szenvedő betegeket ápol
Szemészeti betegségben szenvedő betegeket ápol
Fül-, orr-, gégészeti betegségben szenvedő betegeket ápol
Bőrgyógyászati betegségben szenvedő betegeket ápol
Neurológiai kórképekben szenvedő betegeket ápol
Pszichiátriai kórképekben szenvedő betegeket ápol
Onkológiai betegségben szenvedő betegeket ápol
Idős betegek ápolásában részt vesz
Felvilágosítja a beteget és hozzátartozót a lymphodema megelőzéséről, kezeléséről
Speciális műtéti előkészítést és műtét utáni betegmegfigyelést végez, kötést cserél
Felismeri az életveszélyes állapotokat
Általános ápoló
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Eszközös légútbiztosításhoz előkészít
Sürgősségi esetekben eszközös légútbiztosítást végez
Arcmaszk használata ballonos lélegeztetéssel
Oropharingeális tubust behelyez
Laringeális maszkot alkalmaz
Nasopharingeális tubust bevezet
Laryngo-tracheális tubust alkalmaz
Oxigénterápiát alkalmaz
Ballonos lélegeztetést végez
Nem várt eseményeket felismer, elhárít, elhárításukban közreműködik
Sürgősségi esetek, szövődmények ellátásában közreműködik
Eszméletlen beteget ápol
A beteg adaptációs szabadságra való előkészítésében közreműködik
Pszichoterápiás csoportok munkájában részt vesz
Felismeri az önkárosító, lelki egészséget veszélyeztető tüneteket
A betegek napi tevékenységének szervezésében részt vesz
Közreműködik a hospice team munkájában
Felkészíti a beteget dialízisre, segédkezik peritoneális dialízisnél
Általános műtéti előkészítést végez
Általános műtéti utókezelés ápolói feladatait végzi
Mozgássérült beteg ápolását végzi
Bénult beteg ápolását végzi
Fizioterápiás eljárásokban közreműködik
Alkalmazza az egészségügyre érvényes minőségbiztosítási elveket
Részt vesz az otthonápolási szolgálat munkájában
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B
B
B
B
C
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
C
B
B
B

Szakápolástan
Ápoláslélektan
Gyógyszertan, gyógyszerelés
Pedagógia
Geriátria
Szakmai etika
Neonatológia
Belgyógyászati klinikum és szakápolás
Sebészeti klinikum és szakápolás
Fül-orr-gégészeti klinikum és szakápolás
Bőrgyógyászati klinikum és szakápolás
Szemészeti klinikum és szakápolás
Urológia és szakápolás
Szülészet-nőgyógyászati klinikum és szakápolás
Fertőző betegségek klinikuma és szakápolása
Neurológiai klinikum és szakápolás
Gyermekgyógyászat, gyermekápolás
Traumatológia és szakápolás
Az intenzív ellátás klinikuma és szakápolás
Pszichiátriai klinikum és szakápolás
Otthonápolás
Onkológiai szakápolás
Hospice ismeretek
Terápiás alapismeretek
Általános ápoló
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B
B
B
B

Dietoterápia
Minőségbiztosítás
Jog
Szakmai kommunikáció, betegvezetés

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

Olvasott szakmai szöveg megértése
Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban
Szakmai nyelvű beszédkészség
Jelképek értelmezése
Komplex jelzésrendszerek értelmezése
Ápolási folyamat szerinti tevékenységvégzés
Ápolási protokollok alkalmazása
Ápolási eszközök használata
Műszerek használata
Beavatkozások eszközeinek használata
Monitorozás eszközeinek használata
Riasztás eszközeinek használata
Szakápolás eszközeinek használata

Személyes kompetenciák
Felelősségtudat
Megbízhatóság
Döntésképesség
Stressztűrő képesség
Pontosság
Társas kompetenciák
Együttműködő készség
Meggyőzőképesség
Motiválhatóság
Közérthetőség
Empátiás készség
Módszerkompetenciák
Ismeretek helyén való alkalmazása
Problémamegoldás
Kontroll (önellenőrző képesség)
Intenzív munkavégzés
Rendszerekben való gondolkodás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Körültekintés, elővigyázatosság
Figyelemösszpontosítás
Környezet tisztántartása

2.9.3. A modul elsajátításának módszerei, tanulói tevékenységformák
Demonstráció
Szerepjáték, csoportos helyzetgyakorlat
Számítógépes szimuláció
Prezentáció, kiselőadás készítése, bemutatása
Általános ápoló
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Információk, ismeretek rendszerezése
Esetmegfigyelés, esetismertetés, esetmegbeszélés, esetelemzés szempontsor alapján
Esettanulmány készítése szempontsor alapján
Írásos elemzés készítése szempontsor alapján
Irodalomkutatás, szövegelemzés
Vázlatkészítés, lényegkiemelés, kulcsszavak kijelölése, jegyzetelés
Egyéni és kiscsoportos adatgyűjtés, adatok értékelése
Projektmunka
Tapasztalatok megosztása, értelmezése
Feladatlap megoldása, gyakorlás
Gépek műszaki leírásának értelmezése
Mérés, az eredmény értékelése
Adminisztrációs tevékenység
Dokumentáció készítése, dokumentumelemzés
Gyakorlati feladat bemutatása
Egyéni/kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással
Önértékelés

2.9.4. A maximális tanulói létszám
o
o

Kontaktórák: 35 fő/csoport
Gyakorlatok: 8-12 fő/csoport

2.9.5. A modulra vonatkozó belépési feltételek
Az alábbi
3710-10
3711-10
2327-10
3716-10
3713-10
3715-10
3714-10

követelménymodulok teljesítése:
Interakció az egészségügyi ellátásban
Aszepszis-antiszepszis, munkavédelem, környezetvédelem
Első ellátás-elsősegélynyújtás
Egészséges ember gondozása
Alapápolás
Betegmegfigyelés/Monitorozás
Diagnosztika-terápia

2.9.6. A modul oktatási tartalmának leírása


Elmélet (kontaktórák)
1.0/3717-10 Belgyógyászati klinikumi ismeretek és szakápolás: 85 óra
A keringési rendszer klinikuma és szakápolói feladatai
–
gyulladásos betegségek
–
keringési elégtelenség
–
a szívizom vérellátási zavarai
–
az ingerképzés és ingervezetés zavarai
–
az érrendszer betegségei
–
az artériák betegségei
–
a vénák betegségei
A légzőrendszer klinikuma és szakápolói feladatai
–
gyulladások
Általános ápoló
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–
–
–
–
–
–

allergiás kórképek
krónikus obstruktív betegségek
restriktív megbetegedések
a tüdő vérkeringési zavarai okozta betegségek
kóros légzéstípusok, légzési elégtelenség
légutak elzáródásához vezető kórállapotok

Az emésztőrendszer klinikuma és szakápolói feladatai
–
gyulladásos megbetegedések
– emésztőmirigyek betegségei
–
daganatos megbetegedések
–
degeneratív megbetegedések
– székletürítés zavarai
– inkontinencia kialakulásához vezető állapotok
–
fertőző betegségek
– bélférgesség
– anyagcsere, tápláltsági állapot és zavarai
– malnutrició fogalma, kialakulása, veszélyei
– tápláltsági állapot meghatározása
– energia- és tápanyagszükséglet meghatározása
– energia- és tápanyagbevitel módjai
– Enterális táplálásra használatos energiahordozók és tápoldatok
– Tápláló sztóma formái, táplálás ápolói feladatai
– Parenterális táplálás terápia oldatai, kivitelezése
Vizeletkiválasztó rendszer klinikuma és szakápolói feladatai
 gyulladásos elváltozások
 kőképződéssel járó állapotok
 immunpatogenezisű vesebetegségek
 érrendszeri zavarok
 öröklődő vesebetegségek
 tbc
 uraemia
 inkontinencia kialakulásához vezető állapotok
Vérképző- és immunrendszer klinikuma és szakápolói feladatai
 anaemia
 polycitemia
 leukaemia
 citopéniák
 a limphoid rendszer betegségei
 vérzékenységi állapotok
 immunpathogenezisű betegségek
 szisztémás autoimmun betegségek

Endokrin rendszer klinikuma és szakápolói feladatai
 hipofízis betegségei, működészavarai
 hipotalamusz betegségei, működészavarai
 pajzsmirigy betegségei, működészavarai
 mellékpajzsmirigy betegségei, működészavarai
Általános ápoló
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 mellékvese betegségei, működészavarai
 anyagcsere-betegségek, működészavarai

Mozgásrendszer klinikuma és szakápolói feladatai
–
fejlődési rendellenességek
–
a csontok betegségei
–
az ízületek gyulladásos betegségei
–
degeneratív betegségek
–
a gerinc és a mellkas deformitásai
–
az izmok betegségei
Belgyógyászati betegségekhez kapcsolódó ápolói feladatok és ápolási tervek
2.0/3717-10 Sebészeti klinikumi ismeretek és szakápolás: 68 óra
A fej és a nyak sebészeti kórképei és szakápolási feladatai
Mellkas sebészi kórképei és szakápolási feladatai
Has sebészeti kórképei és szakápolási feladatai
Végtagok sebészeti kórképei és szakápolási feladatai
Gerinc sebészeti kórképei és szakápolási feladatai
Ortopédiai kórképek és az ebből adódó szakápolási feladatok
Műtéti sebek tulajdonságai, természetes sebgyógyulás típusai, folyamata
Sebgyógyulás zavarai
Sebészeti fertőzések
Szövetegyesítő eljárások
Akut sebek ellátásának irányelvei
Terápiás lehetőségek a krónikus sebek ellátásában




























Sebek mikrobiológiai egyensúlya
Kontaminált seb
Kolonizált seb
Kritikusan kolonizált seb
Fertőzött seb
Váladéktípusok
Mikrobiológiai mintavételi eljárások
Mintavételi eljárások előkészítése, kivitelezése
Szövődmények
Nyomási fekély
Meghatározása
Patomechanizmusa
Előfordulási formái
Nyomási fekély komplex prevenciója
Nyomási fekély rizikószűrések
Alultápláltság rizikószűrése
Tehermentesítés, nyomáscsökkentés
Prevenciós eszközök típusai, alkalmazásuk
Pozicionálás, mobilizálás
Inkontinencia ellátás
Fokozott higiéné és bőrvédelem
Általános ápoló
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Folyadék- és váladékkontroll
Táplálásterápia
Nyomási fekély komplex terápiája
Prevenciós stratégiák alkalmazása
Korszerű sebellátás alkalmazása









Lábszárfekély
Vénás fekély
Artériás fekély
Neuropátia
A különböző etiológiájú fekélyek kialakulásának patomechanizmusa
Lábszárfekély komplex kezelése
Kompressziós terápia alkalmazása
Megelőzési lehetőségek














Diabéteszes láb
Diabéteszes neuropátia, angiopátia
Diabéteszes láb fogalma, tünetek
Malum perforans pedis
Kezelési szempontok
Megelőzési lehetőségek
Rizikószűrés
Lábápolás
Védő-lábbelik /”diabéteszes cipő”/, speciális védő-talpbetétek (rendelhetőség,
kihordási idő)



Krónikus nyiroködémához társuló sebek






Tumoros sebek
Kezelési szempontok
Hospice szemlélet








Különböző stádiumú sebek kezelése
Nekrotikus sebek és kezelésük
Fertőzött sebek és kezelésük
Granulálódó sebek és kezelésük
Hámosodó sebek és kezelésük
Drenált sebek ellátása
Tumoros sebek ellátása



















Sebtisztítás módszerei
Mechanikus tisztítás
Öblítés
Sebészi debridement
Enzimatikus debridement
Nedves sebkezelés elvei, alkalmazása
Váladékkontroll
Bőrvédelem
Aszeptikus technika a sebellátásban
Fájdalom menedzsment
Fájdalom megfigyelése
Fájdalom mérése
Általános ápoló
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Fájdalomcsillapítás lehetőségei (gyógyszeres és alternatív fájdalomcsillapítás)
Sebellátáshoz kapcsolódó fájdalomcsillapítás

A beteg által kivitelezhető sebkezelés oktatása
A kompressziós pólya alkalmazásának oktatása
Életviteli tanácsok krónikus sebbel rendelkező betegek számára
Sztómaképző műtétekhez vezető kórképek felnőtt és gyermekkorban
Sztómatípusok (colo-, ileo- és urosztómák)
A sztómás beteg posztoperatív ellátása
A posztoperatív sztómaellátás segédeszközei, a gyógyászati segédeszközök TB
támogatása
A sztómán keresztül ürített váladék megfigyelési szempontjai
A sztómaképzés korai és késői szövődményei, szövődmények felismerése
A sztómával élő felkészítése a kórházból való távozásra:
- Pedagógiai ismeretek gyakorlati alkalmazása
- Betegoktatás, betegedukáció módszerei
- Életviteli, táplálkozási tanácsadás
A sztómaápolás dokumentálása
Az ápolási folyamat lényegi aspektusai a sztómaellátásban
Csonttörések osztályozása
Gyermekkori és időskori törések jellemzői
Traumák, politraumatizáció
A fej, gerinc, mellkas, vállöv, medence végtagok sérülései, csonttörései
Sebészeti betegségekhez kapcsolódó ápolói feladatok és ápolási tervek
3.0/3717-10 Szülészeti-nőgyógyászati klinikumi ismeretek és szakápolás:
34 óra
Nőgyógyászati betegségek klinikuma és szakápolási feladatai
Leggyakoribb fejlődési rendellenességek
Gyulladásos megbetegedések
Női nemi szervek sérülései
Női nemi szervek kóros helyzetváltozásai
Daganatos megbetegedések
Nőgyógyászati sürgősségi kórképek klinikuma és ápolási feladatai
Fogamzás, mesterséges megtermékenyítés
Terhesség
Rendes szülés
Szövődményes terhesség
Vetélések
Rendellenes szülés
Gyermekágy alatti szövődmények
Szülészet és sürgősségi szülészeti kórképek szakápolói feladatai
Nőgyógyászati betegségekhez kapcsolódó ápolói feladatok és ápolási tervek
4.0/3717-10 Kisklinikumi ismeretek és szakápolás: 85 óra

Urológia és szakápolás

Férfi reproduktív rendszer betegségei és szakápolói feladatai
Általános ápoló
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Húgyutak gyulladásos megbetegedései és szakápolói feladatai
Vizeletkiválasztó rendszer daganatos megbetegedéseinek klinikuma és
szakápolói feladatai
A vizeletkiválasztó rendszer sérülései
Prosztata megbetegedései és az ebből adódó szakápolói feladatok
A húgyutak köves megbetegedései és az ebből adódó szakápolói feladatok
Hólyagteltség és vizelet vizsgálata, hólyagedzés
Inkontinenciához vezető kórképek
Katéterezési formák és alkalmazásuk: intermittáló, állandó, suprapubikus
Urosztóma kialakításához vezető kórlépek, betegek ápolása
Pedagógiai ismeretek gyakorlati alkalmazása
Betegoktatás módszerei
Életviteli, táplálkozási tanácsadás
Az ápolási folyamat lényegi aspektusai az urosztóma ellátásban

Szemészet és szakápolás
Gyulladásos eredetű betegségek
Allergiás megbetegedések
Szürkehályog
Zöldhályog
Kancsalság
Daganatok
Sérülések
Szövődményes szemészeti elváltozások
Szemészeti megbetegedésekkel összefüggő szakápolói feladatok

Fül-orr-gégészet és szakápolás
Fejlődési rendellenességek
Gyulladásos eredetű kórképek
Sérülések
Daganatok
Egyéb fülészeti kórképek
Sürgősségi ellátást igénylő kórképek
Fül-orr-gégészeti megbetegedésekkel összefüggő szakápolói feladatok

Bőrgyógyászat és szakápolás
Mikroorganizmusok okozta betegségek
Allergiás megbetegedések
Genetikai eredetű megbetegedések (ekzéma, psoriasis)
Parazitás fertőzések, betegségek
Daganatos megbetegedések
Fokozott faggyúmirigy termelés okozta betegség

Bőrgyógyászati megbetegedésekkel összefüggő szakápolói feladatok:
Seb állapotfelmérésének elméleti háttere (lokalizáció, nagyság, mélység, alap, környezet)
Sebtípusok
Váladékkontroll: a váladék mennyisége, jellemzése, szaga
A seb szélének vizsgálata (szondázható, tasakos, alávájt, egyenes, meneteles)
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A sebalap vizsgálata (nekrotikus felrakódás, eltávolítható elhalt szövetek, váladékos,
granulálódó)
Sebkörnyék bőrének vizsgálata (ép, macerált, gyulladt-nedvező, ekcémás, satellita
eróziók)
Környező gyulladás, lymphangitis, lymphadenopathia
Bőrvédelem (tisztítás, ecsetelés, kenőcsök) jelentősége
Hyperkeratosis leválasztása
5.0/3717-10 Gyermekgyógyászati klinikumi ismeretek és szakápolás:
51 óra
Neonatológia, koraszülöttek jellemzői
Légzőszervek betegségei
Emésztőszervek betegségei
Urogenitális betegségek
Endokrin betegségek
Daganatos betegségek
Vérképzőszervi betegségek
Szív- és érrendszer betegségei
Immunrendszer betegségei
Mozgásrendszer betegségei
Idegrendszer betegségei
Balesetek, mérgezések
Fertőző betegségek
Sürgősségi ellátást igénylő kórképek
A gyermekgyógyászati kórképek és gyermekgyógyászati sürgősségi ellátást igénylő
kórképek szakápolói feladatai
6.0/3717-10 Neurológiai és pszichiátriai klinikumi ismeretek és szakápolás: 51 óra
Neurológiai kórképek és szakápolás
Fejlődési rendellenességek
Idegrendszeri sérülések
Polyneuropathiák
Myopathiák
A gerincvelő megbetegedései
Rendszerbetegségek
Gyulladásos eredetű megbetegedések
Fájdalom szindrómák
Térszűkítő folyamatok
Epilepszia
Stroke
TIA
RIND
Sclerosis multiplex
Degeneratív megbetegedések
Tudatzavarok
Alvászavarok
Az idegrendszer daganatos megbetegedései
A neurológiai kórképhez kapcsolódó szakápolói feladatok
Az inkontinencia ellátásban bekövetkezett minőségi változások (történeti áttekintés)
Inkontinencia típusai, besorolások
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Trendek széklet és vizelet inkontinencia témakörben
Pedagógiai ismeretek gyakorlati alkalmazása
Betegoktatás módszerei
Életviteli, táplálkozási tanácsadás
Hólyagtréning
Az ápolási folyamat lényegi aspektusai az inkontinencia ellátásban

Pszichiátriai ismeretek
A magyar pszichiátria történeti áttekintése
A pszichiátria társadalmi vonatkozásai, előítéletek a pszichiátriai betegekkel szemben
A pszichiátriai vizsgálatok és sajátosságai
Szomatoform betegségek
Szorongásos betegségek
Disszociatív zavarok
Kedélybetegségek
Öngyilkos magatartás
Személyiségzavarok
Pszichoszexuális zavarok
Skizofréniák
Sürgősségi állapotok
Drogfogyasztás és függőség
Táplálkozási zavarok
Pszichiátriai terápiák
7.0/3717-10 Onkológiai és hospice ellátás: 51 óra
Onkológia
A rákszűrés lehetőségei, jelentősége
A daganatos betegségekről általában
A daganatos betegségek jelei, tünetei
Daganatok osztályozása
Daganatos betegségek kezelési módszerei
Terápiás mellékhatások és kezelése
Rehabilitáció az onkológiában
Szakápolói feladatok az onkológiai ellátás területén
Hospice
A hospice felépítése, működése
Betegfelvétel, nyilvántartás
Palliatív terápia
A terminális állapotban lévő betegek segítése szükségleteik kielégítésében
Közreműködés a hospice team munkájában
Kapcsolattartás, segítségnyújtás, tanácsadás betegnek, hozzátartozónak
Gyászreakciók
Fájdalomcsillapítás szakápolói feladatai
Neuro-anatómiai alapfogalmak
A fájdalom élettani alapjai, a fájdalom határai
A krónikus fájdalom típusai, kórélettani alapok
A krónikus fájdalom klinikai jellegzetességei
A krónikus fájdalomban szenvedő beteg vizsgálata
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Fájdalmak csoportosítása
A fájdalomcsillapítás gyógyszerei
Az invazív beavatkozások formái a fájdalomterápiában
A beteg előkészítése invazív beavatkozásokhoz, a betegmegfigyelés szempontjai, dokumentáció
A TENS alapjai, indikációja, gyakorlati alkalmazása
A fiziko- és manuálterápia formái, gyógytorna a fájdalomterápiában
Alternatív kezelési módok a krónikus fájdalomcsillapításban
A krónikus fájdalomcsillapítás jogi vonatkozásai
A krónikus fájdalom pszichológiai vonatkozásai, a beteg pszichés vezetése a kezelés
alatt
A járóbeteg szakellátás speciális aspektusai
Neuromoduláció
8.0/3717-10 Otthonápolás, szociális ellátás, geriátria: 51 óra
Az otthonápolás kialakulása, története
Az otthonápolás társadalmi szükségessége, fontossága
Az otthonápolás szabályozása, jogi szabályozás, rendeletek, finanszírozás
Az otthonápolás elrendelése, igénybevételének lehetősége
Az otthonápolói szolgálatban részt vevők és kompetenciájuk
Az otthoni szakápolás megszervezése, dokumentációs feladatok
A szakápolói vizit
Szakápolói feladatok az otthonápolásban:
Szakápolási feladatok tartós fájdalomcsillapítás esetén
Önellátási korlátozottság esetén a testi higiéné biztosítása, valamint a mozgás segítése
Balesetek vagy műtétek utáni szakápolási feladatok
Szakápolási feladatok intravénás folyadék- és elektrolitpótláshoz, parenterális gyógyszer beadáshoz
Szondán át történő tápláláshoz és folyadékfelvételhez kapcsolódó szakápolási feladatok
Tracheális kanül tisztítása, betét cseréje
Szakápolási feladatok állandó katéter cseréjéhez vagy rendszeres katéterezéshez, hólyagöblítéshez
Baleset, betegség következményeként átmenetileg vagy véglegesen kiesett vagy
csökkent funkciók helyreállításához, fejlesztéséhez kapcsolódó szakápolási feladatok

Dekubitálódott területek, fekélyek szakápolási feladatai

Nyomási fekély meghatározása, patomechanizmusa, megjelenési formái
Nyomási fekély komplex prevenciója (nyomási fekély rizikószűrése, alultápláltság rizikószűrése, tehermentesítés, nyomáscsökkentés)
Prevenciós eszközök típusai, alkalmazásuk
Nyomási fekély komplex terápiája
 Prevenciós stratégiák alkalmazása
 Korszerű sebellátás alkalmazása

Szakápolási feladatok műtéti területek (sebek) ellátására, sztomaterápia, drének kezelésére

Akut sebek ellátásának irányelvei
Terápiás lehetőségek a krónikus sebek ellátásában
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Lábszárfekély
Neuropátia
A különböző etiológiájú fekélyek kialakulásának patomechanizmusa
Lábszárfekély komplex kezelése
Kompressziós terápia alkalmazása
Megelőzési lehetőségek
Diabéteszes láb
Diabéteszes neuropátia, angiopátia
Diabéteszes láb fogalma, tünetek
Malum perforans pedis
Kezelési szempontok
Megelőzési lehetőségek
Rizikószűrés
Lábápolás
Diabéteszes cipő
Krónikus nyiroködémához társuló sebek
Betegoktatás módszerei
Kommunikáció a beteggel
A beteg által kivitelezhető sebkezelés oktatása
A kompressziós pólya alkalmazásának oktatása
Életviteli tanácsok krónikus sebbel rendelkező betegek számára
Az ápolási folyamat alkalmazása és dokumentációja a krónikus sebek ellátásában:
Felmérés szempontjai, a beteg általános állapotának felmérése
A seb jellemzőinek felmérése és dokumentálása
Tervezés (prevenciós terv, sebellátási terv)
Probléma meghatározása
Célok kitűzése
Beavatkozások tervezése
Kivitelezés
Prevenciós terv kivitelezése
Orvos által jóváhagyott sebellátási terv kivitelezése
Folyamatos állapotfelmérés, a változások dokumentálása
Orvos által jóváhagyott változtatás a kezelés kivitelezésében
Értékelés
9.0/3717-10 Sürgősségi klinikumi ismeretek és szakápolás: 68 óra
Intravénás gyógyszerelés, folyadékterápia
Az emberi szervezet folyadékterei, a folyadékterek megoszlása, a folyadékforgalom
Az élettanilag legfontosabb elektrolitok, a leggyakoribb, és beavatkozást igénylő
elektrolitzavarok
Az elektrolitzavarok okai
Perifériás vénabiztosítás
Javasolt vénapunkciós helyek, előnyök, hátrányok
Tervezett funkció: vérvétel, gyógyszeradagolás, infundálás, sokktalanítás, mesterséges táplálás
Tervezett igénybevétel: egyszeri alkalom, néhány órás, néhány napos, bizonytalan
Aszepszis szabályai
A kivitelezés fázisai
A vénás kapu fenntarthatósági időtartama
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Perifériás vénakanülök fajtái
Perifériás vénába nem adható oldatok
Reakciók, szövődmények
Perifériás véna gondozása
Centrális vénabiztosítás
Centrális vénakanül definíciója
A centrális vénakanülálás indikációi
A centrális vénakanül funkciói
Gyógyszeradagolás centrális vénakanülön keresztül
Reakciók, szövődmények
Asszisztálási feladatok centrális vénakanül bevezetésénél
Centrális vénakanül gondozása
Intravénás gyógyszerelés és folyadékbejuttatás
Gyógyszerbejuttatási módok, az intravénás bejuttatás sajátosságai, hatásai
Gyógyszerek sorsa a szervezetben
Gyógyszerek vérszintje intravénás bejuttatás során, a felezési idő fogalma, jelentősége
Farmakonok direkt hatása a vénafalra
Gyógyszerhígítások
A hatóanyagtartalom és töménység kiszámítása, konvertálása, mértékegységek
Perifériás vénába nem adható oldatok
Gyógyszeradagolás centrális vénakanülön keresztül
Intravénásan korlátozás nélkül, korlátozásokkal, vagy egyáltalán nem adható vegyületcsoportok
Oldandó, keverendő, hígítandó gyógyszerkiszerelések
Infúziós oldatok csoportosítása, tulajdonságai
Perfuzor és infuzor alkalmazása
Túlnyomásos infúzó alkalmazása
Szövődmények és elhárításuk
Szabad légút biztosítása
A légzés mechanikája – a légzési munka – légzési paraméterek
O2 és CO2 szállítás a szervezetben, az alveoláris gázcsere
Kóros légzéstípusok és klinikai jelentőségük, légzési elégtelenség
A felső légutak elzáródásához vezető kórfolyamatok
A veszélyeztetettség és elzáródás felismerése
Pulzoximetria és a CO2-detektor/kapnometria sürgősségi jelentősége (a mérési eredmények értékelése; mérési hibaforrások)
Szabad légút biztosításának jelentősége, eszközei
Oxigénterápia, lélegeztetés
Oxigén adásának javallatai, ellenjavallat
Az oxigén bejuttatásának módjai, szükséges eszközök (maszk, orrszonda, ballonmaszk-szelep egység)
A légutak párásítása, a rezervoár ballon jelentősége
Lélegeztetési módok: kontrollált lélegeztetés, asszisztált lélegeztetés
Az oxigén koncentrációjának megválasztása
A PEEP-szelep alkalmazása
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Parenterális táplálás
Alapvető ismeretek az anyagcseréről és a tápláltsági állaporól
Parenterális tápláláshoz kapcsolódó táplálkozástani és dietetikai alapismeretek
Parenterális táplálás terápia
 tápoldat kiválasztás folyamata
 tápoldat összeállítása, egyéb kiegészítő oldatok bevitele
 parenterális táplálási technikák
 különböző infúziós pumpák, alkalmazásuk
 parenterális táplálás ellenőrzési pontjai
Vénán keresztül alkalmazott kanülök
A táplálási terápia ellenőrzésének paraméterei
Parenterális táplálás mellékhatásai, szövődményei
Edukációs terv, beteg és/vagy hozzátartozó edukációja
Parenterális táplálás különböző ellátási szinteken


Demonstrációs termi gyakorlat
1.0/3717-10 Belgyógyászati klinikumi ismeretek és szakápolás: 51 óra
Belgyógyászati kórképekhez kapcsolódó ápolási feladatok gyakorlata
Intravénás gyógyszerelés
– Beteg pozicionálása perifériás és centrális kanül behelyezéséhez
– Perifériás kanül behelyezése
– Intravénás gyógyszerek felszívása, dózis számítása
– Infúzió összeállítása, cseppszám beállítása
– Infuzor alkalmazása
– Perfuzor alkalmazása
– Túlnyomásos infúzió alkalmazása
– Aszepszis szabályai vénakanülök kezelésénél és gondozásánál
– Szövődmények és elhárításuk
Parenterális táplálás
– tápoldat kiválasztás folyamata
– tápoldat összeállítása, egyéb kiegészítő oldatok bevitele
– parenterális táplálási technikák
– különböző infúziós pumpák, alkalmazásuk
– parenterális táplálás ellenőrzési pontjai
– parenterális táplálás mellékhatásai, szövődményei
– nem várt események felismerése, elhárítása
– tartós vénás kanül szövődményei
– tartós parenterális táplálás anyagcsere szövődményei
2.0/3717-10 Sebészeti klinikumi ismeretek és szakápolás: 51 óra
Sebészeti kórképekhez kapcsolódó ápolási feladatok gyakorlata
Sztóma ellátása
 Gyógyászati segédeszközök típusai
 Gyógyászati segédeszközök jellemzői, tulajdonságai
 Gyógyászati segédeszköz alkalmazásának szempontjai inkontinencia; ileo-, coloés urosztóma ellátásnál
Általános ápoló
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 Sipolyellátás eszközei
 Segédeszközök alkalmazása a torzón, fantomon
– A sztóma állapotfelmérése és dokumentálása
– A posztoperatív teendők megismerése, az aszepszis és antiszepszis szabályainak
megfelelően a kiültetett bél segédeszközzel történő ellátása
– Posztoperatív segédeszközök kompatibilitásának ellenőrzése, alkalmazásának ellenőrzése (sztómahurok, harmónika alaplap, sztómazsák)
– A vastag- és vékonybél-szájadék, illetve a sipolyok ellátásához szükséges megfelelő segédeszköz alkalmazása
– A segédeszköz felhelyezése, ürítése, a beteg betanítása
– A sztóma megfigyelésének szempontjai, váladék megfigyelése
– A sztóma körüli bőr állapotának megfigyelése, ápolása, gondozása
– Koch-rezervoárral ellátott beteg posztoperatív ápolása
– A sztóma állapotában történő változások felismerése
– Beöntés és irrigálás sztómába
Sebkezelés
 Seb állapotának felmérése
 Sebellátási terv készítése
 Szövődményes sebek, fertőzött sebek kezelése
 Baktérium leoltás végzése
 Váladék-kontroll, sebkörnyék kezelése
 Drenált sebek ellátása, gondozása
 Nekrotikus sebek kezelése, mechanikus debridement (sebfelszín tisztítása), kivéve
sebészi debridement
 Speciális kötszerek alkalmazása
 Enzimatikus debridement alkalmazása
 Varratszedés reakciómentes seb esetén
 Váladék, fájdalom kontrollja, felmérése
 Elhúzódó sebgyógyulás tüneteinek észlelése, a seb állapotában bekövetkező változások felmérése és értelmezése
 Krónikus sebek kezelése
 Nyomási fekély megelőzését szolgáló pozicionáló és kezelési technikák
 Lábszárfekély megelőzése, kezelése
 Diabéteszes láb kezelése
 Tumoros sebek kezelése
 Különböző gyógyulási stádiumban lévő sebek kezelése
 Kötözési eljárások, sebkezelő szerek (fertőtlenítő oldatok, bőrápolók), kötésrögzítők
 Kötszerválasztás szempontjai
 Kompressziós terápia
 Sebdokumentáció vezetése
 Rizikószűrés végzése krónikus sebek kialakulásának megelőzése céljából
 Életviteli tanácsadás végzése krónikus sebbel rendelkező kliensek számára
 Beteg és hozzátartozó oktatása
4.0/3717-10 Kisklinikumi ismeretek és szakápolás: 17 óra
Az urosztóma ellátásához szükséges segédeszköz kiválasztása, helyes alkalmazása
A beteg műtét utáni észlelése, ápolása
Inkontinencia ellátása, vizeletgyűjtés eszközei
Női és férfi beteg számára ideiglenes, ill. állandó katéter bevezetése
Általános ápoló
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6.0/3717-10 Neurológiai és pszichiátriai klinikumi ismeretek és szakápolás: 17 óra
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Pszichiátriai beteg szükségletének kielégítése
Előkészítés, közreműködés a diagnosztikus eljárásokban
Terápiás eljárások előkészítése, kivitelezése
Krízishelyzetek szakápolói feladatai
Szocioterápia
Pszichoterápia
Biológiai terápia
Speciális szakápolói feladatok
A beteg hozzátartozóinak oktatása

7.0/3717-10 Onkológiai és hospice ellátás: 17 óra
Tartós fájdalomcsillapítás
– Fájdalomskála alkalmazása
– Fájdalom csillapítása gyógyszerekkel
– Fájdalom csillapítása alternatív kezelési módokkal
9.0/3717-10 Sürgősségi klinikumi ismeretek és szakápolás: 34 óra
Légútbiztosítás
– Légút biztosítása eszköz nélkül
– A megfelelő légútbiztosító eszköz kiválasztása
– Garatba vezetett (faringeális) eszközök, száj-garat tubus (orofaringeális/Guedel)
orr-garat tubus (nazofaringeális/Wendl) alkalmazása
– Vakon behelyezhető légútbiztosító (szupraglottikus) eszközök, laringeális maszk,
kombitubus, laringeális tubus alkalmazása
– Légút biztosítása leszívással
– Eszközök rögzítése, ellenőrzése
– A beteg oxigenizálása
– Monitorizálás pulzoximéterrel, kapnométerrel/kapnográffal
– Lélegeztetés ambu ballonnal, PEEP-szeleppel
– Légzés, lélegeztetés hatékonyságának ellenőrzése
– A bevezetés során előforduló hibák és szövődmények
– A beavatkozás során észlelt szövődmény/ek felismerése és elhárítása


Egyéni felkészülés
8.0/3717-10 Otthonápolás, szociális ellátás, geriátria: 50 óra
1. Készítsen a szociális otthonban lakó gondozottak számára a szabadidő eltöltéséhez
programokat! A program kidolgozása közben vegye figyelembe az otthonban lakók
– egészségi állapotát
– fizikai aktivitását
– mentális állapotát
– szükségletét, igényét
– rendelkezésére álló forrásokat
– az intézmény lehetőségeit
Készítsen legalább 3 programot, mely minden felsorolt kritériumnak megfelel!
A program kidolgozása: 20 óra
Általános ápoló
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2. Végezzen kutatómunkát a házi betegellátás kialakulásával és fejlődésével kapcsolatban! A kutatómunka terjedjen ki az alábbiakra:
– A törvényi szabályozás fejlődése – rendeletek változása
– Demográfiai mutatók változása és ezek hatása
– Gazdasági szükségszerűség befolyásoló hatása
– Magyarországon kialakuló otthonápolási szolgálatok számának alakulása
– Az otthonápolási szolgálatban elvégezhető szakápolói feladatok változása,
jelenlegi helyzete
A kutatómunka eredményeit jelenítse meg valamilyen szemléltető eszközön! Használja a szakirodalmat és az internetet is munkájához!
A kutatómunka elkészítése: 30 óra
9.0/3717-10 Sürgősségi klinikumi ismeretek és szakápolás: 20 óra
Készítsen bemutató előadást a következő témakörben!
A sürgősségi betegellátás kialakulása és története
Az előadás tartalmazza:
– A sürgősségi betegellátás kialakulását
– Nemzetközi kitekintést
– A sürgősségi betegellátás tárgyi feltételeinek kialakulását, elterjedését
– Képzés, végzettség, kompetencia a sürgősségi betegellátásban
Az előadás kidolgozása: 20 óra


Klinikai gyakorlat
1.0/3717-10 Belgyógyászati klinikumi ismeretek és szakápolás: 40 óra
A gyakorlat helyszíne: fekvőbeteg intézmény belgyógyászati osztálya
Szív- és keringési rendszer betegségeiben szenvedők szakápolása
Légzőrendszer betegségeiben szenvedők szakápolása
Emésztőrendszer betegségeiben szenvedők szakápolása
Vizeletkiválasztó rendszer betegségeiben szenvedők szakápolása
Vérképző- és immunrendszer betegségeiben szenvedők szakápolása
Endokrin rendszer betegségeiben szenvedők szakápolása
Mozgásrendszer betegségeiben szenvedők szakápolása
2.0/3717-10 Sebészeti klinikumi ismeretek és szakápolás: 80 óra
Sebészeti szakápolás: 40 óra
A gyakorlat helyszíne: fekvőbeteg intézmény sebészeti osztálya
Fej-nyak sebészeti beavatkozásainak szakápolói feladatai
Mellkas sebészeti beavatkozásainak szakápolói feladatai
A has sebészeti beavatkozásainak szakápolói feladatai
A végtagok sebészeti beavatkozásainak szakápolói feladatai
A gerinc sebészeti beavatkozásainak szakápolói feladatai
Ortopédiai sebészeti beavatkozások szakápolói feladatai
A sztóma állapotfelmérése és dokumentálása
Általános ápoló
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A posztoperatív teendők megismerése, az aszepszis és antiszepszis szabályainak megfelelően a kiültetett bél segédeszközzel történő ellátása
Posztoperatív segédeszközök kompatibilitásának ellenőrzése, alkalmazásának ellenőrzése (sztómahurok, harmónika alaplap, sztómazsák)
A vastag- és vékonybél-szájadék, illetve a sipolyok ellátásához szükséges megfelelő
segédeszköz alkalmazása
A segédeszköz felhelyezése
A sztómazsák ürítése fekvő, álló, ülő betegen
A beteg tanítása sztómazsák ürítésére
A sztóma megfigyelésének szempontjai
Az ürített váladék megfigyelése
A sztóma körüli bőr állapotának megfigyelése
A perisztómális bőrelváltozások felismerése
A sztóma körüli bőr védelme
A bőrvédő segédeszköz használata
A bőrvédelem oktatása betegnek
A sztóma méretvétele
A segédeszköz cseréjének tanítási módszerei, technikák alkalmazása
A gyógyászati segédeszköz beállítása
Koch-rezervoárral ellátott beteg posztoperatív ápolása
A sztóma állapotában történő változások felismerése
Beöntés sztómába
Irrigálás sztómába
A sztóma rehabilitációs lehetőségei
Seb felmérése és dokumentálása
A megfigyeltek elemzése, értékelése
Sebek típusának beazonosítása
Krónikus sebek ellátásának megfigyelése
Előkészítés sebellátáshoz
Részvétel a sebek ellátásában
Sebek ellátása
Sebváladék megfigyelése
Sebváladék jellemzőinek felismerése, értékelése
A tartós fájdalomcsillapítás szakápolói feladatai:
A fájdalom felmérése, megfigyelése, dokumentálása
A beteg előkészítése invazív beavatkozásra, asszisztálás invazív beavatkozáshoz, betegmegfigyelés
Aszeptikus technika megfigyelése, alkalmazása
Az invazív fájdalomcsillapításban használatos eszközök gyakorlati alkalmazása
Fájdalomcsillapító eljárások megfigyelése
Mikrobiológiai mintavétel megfigyelése, előkészítése, kivitelezése
Megfelelő kötszer kiválasztása
Kötszerek alkalmazása
Betegoktatás megfigyelése
Betegoktatást megelőző felmérés elvégzése
Betegoktatás tervezése
Betegoktatás eszközeinek kiválasztása
Beteg és/vagy hozzátartozó oktatása
Traumatológiai szakápolás: 40 óra
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A gyakorlat helyszíne: fekvőbeteg intézmény traumatológiai osztálya
Traumatológiai sérültek ellátásában részvétel
Traumatológiai megbetegedésekben szenvedő betegek szakápolása
Szakápolói feladatok különböző műtéti eljárások után
Szakápolói feladatok rögzítő eszközök alkalmazása esetén
3.0/3717-10 Szülészeti-nőgyógyászati klinikumi ismeretek és szakápolás:
120 óra
A gyakorlat helyszíne: fekvőbeteg intézmény szülészet-nőgyógyászati osztálya
Szülészeti szakápolás: 40 óra
Szülő nők és újszülöttek ellátása
Közreműködés újszülöttek szűrővizsgálataiban
Újszülöttek státuszának felmérése Apgar szerint
Újszülött hossz- és testtömeg mérése
Újszülött fej- és haskörfogat mérése
A testsémát érintő fejlődési rendellenességek felismerése
Az újszülött sírásának értékelése, kutacsok megfigyelése
Szakápolói feladatok az egészséges és rendellenes szülés esetén
Nőgyógyászati szakápolás: 80 óra
Szakápolói
Szakápolói
Szakápolói
Szakápolói
Szakápolói

feladatok
feladatok
feladatok
feladatok
feladatok

vetélésnél
nőgyógyászati gyulladásos megbetegedéseknél
nőgyógyászati daganatos megbetegedéseknél
nőgyógyászati sérüléseknél
a nőgyógyászati sürgősségi ellátásban

4.0/3717-10 Kisklinikumi ismeretek és szakápolás: 120 óra
Fül-orr-gégészeti szakápolás: 40 óra
A gyakorlat helyszíne: fekvőbeteg intézmény fül-orr-gégészeti osztálya
Fülészeti megbetegedéseknél alkalmazott terápiában részvétel
Fül-orr-gégészeti megbetegedésekkel összefüggő szakápolói feladatok
Urológiai szakápolás: 40 óra
A gyakorlat helyszíne: fekvőbeteg intézmény urológiai osztálya
Vizeletkiválasztó rendszer megbetegedéseiben szenvedő beteg szakápolása
Inkontinencia ellátása, betegek ápolása
Katéterrel rendelkező beteggel kapcsolatos szakápolói feladatok
Az urosztóma ellátásához szükséges segédeszköz kiválasztása, helyes alkalmazása
A beteg műtét utáni észlelése
Urosztómával rendelkező beteggel kapcsolatos szakápolói feladatok
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Szemészeti szakápolás: 40 óra
A gyakorlat helyszíne: fekvőbeteg intézmény szemészeti osztálya
Szemészeti megbetegedéseknél alkalmazott terápiában részvétel
Szemészeti megbetegedésekkel összefüggő szakápolói feladatok
5.0/3717-10 Gyermekgyógyászati klinikumi ismeretek és szakápolás:
120 óra
Csecsemő- és gyermek szakápolás: 120 óra
A gyakorlat helyszíne: fekvőbeteg intézmény gyermekgyógyászati osztálya
Kapcsolatteremtés a gyermekkel és szülőkkel
A csecsemő hossz- és testtömeg mérése
A csecsemő fej- és haskörfogat mérése
A gyermek sírásának értékelése, kutacsok megfigyelése
A gyermekbántalmazás tüneteinek felismerése
A gyermek mozgásszükségletének kielégítése
A gyermek higiénés szükségletének biztosítása
A gyermek táplálék- és folyadékfelvételének biztosítása
A gyermek normális testhőmérsékletének biztosítása
A gyermek váladékürítés szükségletének biztosítása
A biztonságos környezet kialakítása
Foglalkozás a gyermekkel, pszichés ártalmak megelőzése
Betegmegfigyelés gyermekosztályon
Vizsgálatokhoz és terápiás eljárásokhoz kapcsolódó feladatok elvégzése
A
A
A
A

gyereksztómák ellátásához szükséges segédeszközök használatának megismerése
gyereksztómák ellátása
gyermek inkontinencia ellátás speciális szempontjainak megismerése
szülők oktatása

6.0/3717-10 Neurológiai és pszichiátriai klinikumi ismeretek és szakápolás:
80 óra
Neurológiai szakápolás: 80 óra
A gyakorlat helyszíne: fekvőbeteg intézmény neurológiai osztálya
Neurológiai betegségek tüneteinek megfigyelése, értékelése, a betegek állapotváltozásainak felismerése
A betegek pszichés és szomatikus felkészítése a diagnosztikus vizsgálatokra
Speciális idegrendszeri vizsgálatok megfigyelése
A neurológiai betegek szükségletek szerinti ellátása
Pszichiátriai szakápolás: 80 óra
A gyakorlat helyszíne: fekvőbeteg intézmény pszichiátriai osztálya
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Pszichiátriai betegségek tüneteinek megfigyelése, értékelése, a betegek állapotváltozásainak felismerése
A betegek pszichés és szomatikus felkészítése a diagnosztikus vizsgálatokra
Speciális idegrendszeri vizsgálatok megfigyelése
A pszichiátriai betegek szükségletek szerinti ellátása
Részvétel a speciális pszichiátriai ápolási feladatok elvégzésében
Közreműködés foglalkoztatás- és munkaterápiás foglalkozások vezetésében
Veszélyeztető (ön- és közveszélyes) állapotok felismerése
Részvétel az adaptációs szabadság előkészítésében
A beteg és hozzátartozójának oktatása a betegség-megelőzésre, az egészségfejlesztésre és az ápolási feladatokkal kapcsolatos ismeretekre
8.0/3717-10 Otthonápolás, szociális otthon, geriátria: 250 óra
Otthonápolás: 170 óra
A gyakorlat helyszíne: Otthonápolási szolgálat
Az otthoni szakápolás szervezési feladataiban aktív részvétel
Szakápolói vizit végrehajtása, betegellátás tervezése a szükségletek és igények alapján
Balesetek és műtét utáni szakápolói feladatok kivitelezése
Beteg táplálása enterálisan vagy parenterálisan
Intravénás gyógyszerelés,folyadékbevitel kivitelezése
Inkontinencia kezelése, hólyagkatéter alkalmazása, gondozása
Inkontinencia rehabilitációs lehetőségei
Bőrvédelem és dekubitusz prevenció inkontinencia esetén
Inkontinencia ellátása, vizeletgyűjtés eszközei
Női ill. férfi beteg számára ideiglenes és állandó katéter bevezetése
A fájdalom csillapításának szakápolói feladatai:
Beteg kikérdezése
A fájdalom mérése
TENS-készülék használata
Az invazív fájdalomcsillapításban használatos eszközök gyakorlati alkalmazása
Különféle sebek kezelése, gondozása
Szociális otthon: 40 óra
A gyakorlat helyszíne: szociális otthon
A
A
A
A

szociális otthon életének szervezésében való részvétel
gondozottak pszicho-szomato-szociális szükségleteinek megállapítása
gondozottak individuális ápolása
gondozottak életének megszervezése egyéni szükségleteik és igényeik alapján

9.0/3717-10 Sürgősségi ellátás klinikuma és szakápolás: 80 óra
A gyakorlat helyszíne: fekvőbeteg intézmény sürgősségi/intenzív osztálya
Sürgősségi betegek/sérültek megfigyelése, életjelenségeik vizsgálata, állapotváltozások
észlelése
Életveszélyt jelentő tünetek és tünet-együttesek felismerése
Általános ápoló
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Szabad légút biztosításában aktív részvétel
Kiterjesztett komplex reanimációban való közreműködés
Speciális sürgősségi ellátási eszközök alkalmazása
Közreműködés az életveszélyben lévő betegek ellátásában


Felnőttképzés során elismerhető (munkahelyi) gyakorlatok
A fekvőbeteg intézmény fekvőbeteg osztályain eltöltött 2 év gyakorlati idő
A fekvőbeteg intézmény kisklinikumi osztályain és/vagy járóbeteg intézményében eltöltött egy év gyakorlati idő
A fekvőbeteg intézmény szülészet – nőgyógyászati osztályán eltöltött 1 év gyakorlati
idő
Az otthonápolási szolgálatnál eltöltött 1 év gyakorlati idő
A szociális intézetben eltöltött 1 év gyakorlati idő
A fekvőbeteg intézmény gyermekosztályán eltöltött 2 év gyakorlati idő

2.9.7. Irodalom


Oktatói
1. dr. Papp Tamás: Intravénás gyógyszerelés és infúziós terápia. ETI, Budapest, 2010.
2. M.S.Chessnutt–T.N. Dewar–R.M. Locksley: A sürgősségi beavatkozás
technikái. Springer, Budapest, 1995.
3. Dr. Márton E.–Dr. Máté Á.–Dr. Gesztes É.: Szabad légútbiztosítás, lélegeztetés a sürgősségi ellátásban. ETI, Budapest, 2010.
4. Dr. Góbl Gábor (szerk.): Oxiológia. Medicina Könyvkiadó Rt., Budapest,
2001.
5. dr. Rácz Edit: Tartós fájdalomcsillapítás. ETI, Budapest, 2011.
6. Orbán Andrea: Sztóma ellátása. ETI, Budapest, 2011.
7. Dr. Dubecz–ifj. Dr. Dubecz–Dr. Szállási: A hasi stomák korszerű ellátása.
Medicina Könyvkiadó Rt., Budapest, 1997.
8. Dr. Gaál Csaba: Sebészet. Medicina Könyvkiadó, Budapest, 1997.
9. Prof. Dr. Daróczy Judit: Sebkezelés. ETI, Budapest, 2011.
10. Prof. Dr. Daróczy Judit: A diabeteses láb korszerű ellátása. Dictum Kadó,
2004.
11. Prof. Dr. Daróczy Judit: A krónikus bőrsebek klinikuma és ellátása. 2010.
(nyomtatásban)
12. Kubányi Jolán–Aradán Attiláné: Parenterális táplálás. ETI, Budapest,
2010.
13. Varga Péter: A klinikai táplálás elmélete és gyakorlata. Melánia Kiadó, Budapest, 1998.
14. Dárdai Ernő: Mesterséges táplálás. Medicina, Budapest, 1997.
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dr. Papp Tamás: Intravénás gyógyszerelés és infúziós terápia. ETI Budapest, 2011.
Dr. Márton E.–Dr. Máté Á.–Dr. Gesztes É.: Szabad légútbiztosítás, lélegeztetés a sürgősségi ellátásban. ETI, Budapest, 2011.
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3.
4.
5.
6.
7.

dr. Rácz Edit: Tartós fájdalomcsillapítás. ETI, Budapest, 2011.
Orbán Andrea: Sztóma ellátása. ETI, Budapest, 2011.
Prof. Dr. Daróczy Judit: Sebkezelés. ETI, Budapest, 2011.
Prof. Dr. Daróczy Judit: A krónikus bőrsebek klinikuma és ellátása. 2010.
(nyomtatásban)
Kubányi Jolán–Aradán Attiláné: Parenterális táplálás. ETI, Budapest,
2011.

2.9.8. A modul értékelésének módja
A modulban meghatározott ismeretek és/vagy kompetenciák mérése a képző intézmény által meghatározott módon.
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2.10. 2403-10 Csecsemő és gyermekápolók egészségnevelési
feladatai
2.10.1. A modul javasolt időkerete
- Kontaktóra: 68 óra
- Demonstrációs termi gyakorlat: –
- Egyéni felkészülés: 95 óra
- Klinikai gyakorlat: 40 óra

2.10.2. A modul elvégzése során szerezhető kompetenciák
Feladatprofil:
A Nemzeti Egészségfejlesztési Program célkitűzéseiről tájékoztatást ad
Elsődleges prevenciós tevékenységet végez
Egészségi állapot felmérésében részt vesz
Tájékoztatást ad az egészséges életmódról
Egészségfejlesztő foglalkozásokat szervez
Felvilágosítást végez az egészséges táplálkozásról
A fizikai erőnlét, különösen az állóképesség megszerzését, megtartását segíti
Felvilágosít a védőoltásokról
Felvilágosítást ad a várandós nő életvitelével kapcsolatban
Felvilágosítja az anyákat az anyatejes táplálás fontosságáról
Megtanítja a szoptatás technikáját, a segédeszközök alkalmazását
Felvilágosítja az anyákat a csecsemők mesterséges táplálásáról
Tájékoztatást ad a gyermekek testi, lelki fejlődésének menetéről
Felvilágosító tevékenységet folytat az egészségkárosító tényezőről
Tanácsadó, problémafeltáró beszélgetést folytat
Felvilágosítást ad a szexuális úton terjedő betegségek megelőzéséről
Másodlagos prevenciós tevékenységet folytat
Tájékoztatást ad a szűrővizsgálatokról
Szűrővizsgálatok szervezésében közreműködik
Tájékoztatást ad a diétákról
Harmadlagos prevenciós tevékenységet folytat
A beteget és hozzátartozóját edukálja az ápolási, gondozási feladatokra
Tájékoztatást ad a betegnek és hozzátartozójának a rehabilitációs lehetőségekről
Tájékoztatja a hozzátartozót a hospice ellátásról
Megtanítja a beteget a gyógyászati segédeszközök alkalmazására, hozzátartozóját a
segítségnyújtásra
Megtanítja a beteget és hozzátartozóját a protézisek karbantartására és alkalmazására
Edukálja a beteget és hozzátartozóját
Felvilágosítást ad a szociális gondoskodás formáiról
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B

Egészségnevelés
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B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

Pedagógia, oktatási módszertan
Szociálpolitika és családvédelem
Pszichológia
Egészségtan, népegészségtan
Egészségfejlesztés, betegségmegelőzés
Hospice ismeretek
Körzeti közösségi ápolás
Jog
Gondozás
Szociális gondoskodás
Táplálkozás egészségtan
Gyógyászati segédeszközök

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4
3
3
3
4
4
4
4
4

Olvasott szakmai szöveg megértése
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Szakmai nyelvi beszédkészség
Információforrások kezelése
Jelképek értelmezése
Gyógyászati segédeszközök használata
Beavatkozások eszközeinek használata
Oktatástechnikai eszközök használata
Szemléltető eszközök használata

Személyes kompetenciák:
Információgyűjtés
Pontosság
Külső megjelenés
Példamutatás
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Meggyőzőképesség
Társas kompetenciák:
Együttműködő készség
Konfliktuskezelő képesség
Logikus gondolkodás
Közérthetőség
Rendszerező képesség
Kreativitás, ötletgazdagság
Módszerkompetenciák:
Problémaelemzés
Tervezés
Értékelés
Eredményorientáltság
Nyitott hozzáállás
Módszeres munkavégzés
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2.10.3. A modul elsajátításának módszerei, tanulói
tevékenységformák
Demonstráció
Szerepjáték, csoportos helyzetgyakorlat
Számítógépes szimuláció
Prezentáció, kiselőadás készítése, bemutatása
Információk, ismeretek rendszerezése
Esetmegfigyelés, esetismertetés, esetmegbeszélés, esetelemzés szempontsor alapján
Esettanulmány készítése szempontsor alapján
Írásos elemzés készítése szempontsor alapján
Irodalomkutatás, szövegelemzés
Vázlatkészítés, lényegkiemelés, kulcsszavak kijelölése, jegyzetelés
Egyéni és kiscsoportos adatgyűjtés, adatok értékelése
Projektmunka
Tapasztalatok megosztása, értelmezése
Feladatlap megoldása, gyakorlás
Gépek műszaki leírásának értelmezése
Mérés, az eredmény értékelése
Adminisztrációs tevékenység
Dokumentáció készítése, dokumentumelemzés
Gyakorlati feladat bemutatása
Egyéni/kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással
Önértékelés

2.10.4. A maximális tanulói létszám
o
o

Kontaktórák: 35 fő/csoport
Gyakorlatok: 8-12 fő/csoport

2.10.5. A modulra vonatkozó belépési feltételek
Az alábbi
3710-10
3711-10
2327-10
3716-10
3713-10
3715-10
3714-10

követelménymodulok teljesítése:
Interakció az egészségügyi ellátásban
Aszepszis-antiszepszis, munkavédelem, környezetvédelem
Első ellátás-elsősegélynyújtás
Egészséges ember gondozása
Alapápolás
Betegmegfigyelés/Monitorozás
Diagnosztika-terápia

2.10.6. A modul oktatási tartalmának leírása


Elmélet (kontaktórák)
1.0/2403-10 Egészségmegőrzés, egészségnevelés: 36 óra
Az egészség fenntartása, a betegség kialakulásának összetevői, rizikótényezői
Egészséges életmód meghatározó tényezői
Általános ápoló

127

Egészségkárosító tényezők megismertetése
Megelőzés lehetőségei
Várandós nő életmódja, terhesgondozás
Természetes táplálás
Mesterséges táplálás
Az egészséges csecsemő fejlődésének ismerete
Népegészségügyi mutatók
Egészségtudatos magatartás
Kommunikációs lehetőségek az egészségmegőrzésben
A megváltozott egészségi állapottal élők szükségleteinek, speciális kommunikációs
igényeinek kielégítése
Stressztűrő képességünk fokozása, stresszoldó gyakorlatok jelentősége, konfliktushelyzetek oldása, technikái
Az egészségnevelés alapfogalmai, a pedagógia és egészségnevelés helye és szerepe
az egészségügyi ellátórendszerben
Az egészségnevelés célja, feladata, az egyén és a társadalom felelőssége az egészséges életvitel kialakításában
Az egészségmegőrzés fogalma, hazai és nemzetközi programjai
Az egészségnevelés módszerei, eszközei
Egészségnevelés színterei, szervezeti formái, az egészségnevelő foglalkozás tervezése
Ismeretek átadásának lehetőségei, módszerei
A család szerepe az egészséges életvitel kialakításában, a nevelés szerepe az egyén
szokásainak kialakításában

Érzékelés-észlelés, érzéki csalódások
Figyelem, emlékezet, képzelet, alvás, álom, ábránd
Gondolkodás, intelligencia, kreativitás
Tanulás, tudás, tanuláslélektan alapjai
Motiváció, érzelem, érték
Pszichológiai személyiségmodell
A személyiség tartalmi szerveződése, intellektus, intelligencia, emóciók, emocionalitás, energiák, motiváció, autonómia, irányítás, szabályozás
A személyiség viszonylat-világa, kapcsolatai, önátélése
A személyiség alakulása
Speciális nevelési igényű gyermekek személyiségváltozásai, magatartási zavarok, autizmus, a fejlesztés nehézségei
A mozgásában-, látásában-, hallásában korlátozott gyermek
A többszörösen sérült gyermek fejlődésének jellemzői, a korai fejlesztés jelentősége
A fogyatékkal élő gyermek hatása a családra
A társadalmi előítéletek, az ellátást nehezítő társadalmi problémák
A gyermeket és a szülőket segítő társadalmi lehetőségek
A reprodukció egészségtana, veszélyeztető tényezői
A családtervezés fogalma, jelentősége
Fogamzásgátló eljárások
Megtermékenyülés, az embrió fejlődése, terhesség jelei, a várandós nő életmódja
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A várandósok gondozása, védelme
A szülés, az anya és az újszülött ellátása
A gyermekágyas ellátás
A várandós nőket megillető kedvezmények, juttatások
Vetélés, kóros terhesség, túlhordás, kóros szülés
Meddőség fogalma, okai, terápiás lehetőségei
Nemi betegségek, megelőzési lehetőségei
A szexuális élet zavarai
2.0/2403-06 Közösségi-, otthonápolás: 32 óra
Az emberi interakciók pszichológiája, mások észlelése
Személyiségelméletek
A benyomás kialakítása
Az emberekkel kapcsolatos következtetések, az emberi szociabilitás
Interakció a csoportban
A családról alkotott vélemények, nézetek
A család funkciói, családmodell
Népesedés, születésszabályozás, gyermekvállalás
Házasságok stabilitása, a család gazdasági működése
Családjogi törvény, szociális gondoskodás lehetőségei, jogszabályismeret
Családtámogatás formái
A család működését zavaró tényezők
Az életszínvonal alakulása
Családpolitikai intézkedések
A szociálpolitika fogalma, kialakulásának története
A szociálpolitikára ható politikai és gazdasági értékek
A társadalmi szervezetek szerepe
Szociálpolitikai juttatások
Az állami gondoskodás formái
A szociológia módszertana
A társadalom struktúrája, rétegszerkezete
Társadalmi mobilitás
A család, mint társadalmi kiscsoport
A mai magyar társadalom
Társadalmi beilleszkedési zavarok
Egészségszociológia
Otthonápolási szolgálat működése
Habilitáció – rehabilitáció
Hospice ellátás, tanatológiai alapfogalmak
Palliatív terápia
Ápoláslélektani szempontok
Egészségügyi jog, szociális ellátás, naprakész tájékozódási lehetőségek ismerete
Megváltozott egészségi állapotú egyén teljes körű szükségleteinek kielégítése
Gyógyászati segédeszközök, az otthonápolás eszközeinek használata, karbantartása
Élelmezéstani alapfogalmak
Tápanyagok élettani szerepe
Emésztés és felszívódás
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Természetes- és mesterséges táplálás
Élelmi anyagok
Kisdedek táplálása
Csecsemőotthoni és bölcsődei táplálás
Óvodás és iskoláskorú gyermekek táplálása
Étlapkészítés és az élelmezés ellenőrzése
Minőségbiztosítás a gyermekélelmezésben (HCCP)


Demonstrációs termi gyakorlat
A modulhoz nem tartozik demonstrációs termi gyakorlat.



Egyéni felkészülés: 95 óra
– Kortárscsoport részére egészségnevelési program szervezése: kiállítás, plakátverseny, prezentáció készítése a csoport tagjainak bevonásával
– Iskolavédőnővel együttműködve egészséges életmóddal kapcsolatos tájékoztató
készítése: interakciós formában, papíralapon



Klinikai gyakorlat: 40 óra
A gyakorlat helyszíne: terhesgondozás



Felnőttképzés során elismerhető (munkahelyi) gyakorlatok: –

2.10.7. Irodalom


Oktatói
1. Jennie Naidoo–Jane Wills: Egészségmegőrzés. Gyakorlati alapok. Medicina
Könyvkiadó Rt., Budapest, 1999.
2. Elekes Attila: Pedagógia: Egészségpedagógia. Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet, Budapest, 1999.
3. Ewles–Simnett: Egészségfejlesztés. Gyakorlati útmutató. Medicina Könyvkiadó
Rt., Budapest, 1999.
4. Szél Éva: A család és az iskola kapcsolatának szerepe a gyermekek biztonságérzetének megteremtésében a primer prevenció aspektusából. Egészségnevelés, 32. 1991.
5. Vízvári László: Egészségtan. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 2005.
6. Petus Márta–Szabó Ildikó: Fogyatékos gyermekek gondozása, nevelése a bölcsődében. BOMI, Budapest, 1994.
7. Illyés Sándor: Gyógypedagógiai alapismeretek. ELTE, BGGYFK, 2000.
8. Gordosné Szabó Anna: Bevezető az általános gyógypedagógiai ismeretekbe.
Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2004.
9. Dr. Barna Mária–Papp Rita–Mramurácz Éva: Otthon és Bölcsődében. Kisgyermek táplálása 1-3 éves korban. Alimenta Kiadó, Budapest, 1995.
10. Dr. Barna Mária: Gyermekgyógyászati dietetika. Egészségügyi Főiskolai Kar,
Budapest, 1990.



Tanulói
1. Petus Márta–Szabó Ildikó: Fogyatékos gyermekek gondozása, nevelése a bölcsődében. BOMI, Budapest,1994.
2. Vízvári László: Egészségtan. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 2005.
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3. Gordosné Szabó Anna: Bevezető az általános gyógypedagógiai ismeretekbe.
Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2004.
4. Dr. Barna Mária–Papp Rita–Mramurácz Éva: Otthon és Bölcsődében. Kisgyermek táplálása 1-3 éves korban. Alimenta Kiadó, Budapest, 1995.

2.10.8. A modul értékelésének módja
A modulban meghatározott ismeretek és/vagy kompetenciák mérése a képző intézmény által meghatározott módon.
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2.11.

3718-10 Csecsemő és gyermek szakápolás

2.11.1. A modul javasolt időkerete
- Kontaktóra: 544 óra
- Demonstrációs termi gyakorlat: 187 óra
- Egyéni felkészülés: 70 óra
- Klinikai gyakorlat: 930 óra

2.11.2. A modul elvégzése során szerezhető kompetenciák
Feladatprofil:
Az újszülött státuszát APGAR szerint felméri
Megfigyeli a kutacsokat
Fejlődési és energia-kvócienst számol, növekedést monitoroz
Gyógyszerek tárolását végzi
Gyógyszerel, a gyógyszerelés szabályait betartja, felismeri a mellékhatásokat
Injekciót ad (i. cutan, subcutan, i. muscularis)
Intravénásan gyógyszerel, infúziós terápiát alkalmaz
A perifériás vénás injekció helyét kiválasztja
Megválasztja a megfelelő beadási technikát
Perifériás vénát biztosít
Intravénás injekciót ad
Hatóanyag nélküli vagy hatóanyagot tartalmazó keverék infúziót csatlakoztat
Beadási sebességet megválasztja, túlnyomásos infúziót bead
Infuzort és perfuzort működtet
Centrális vénakanülöket használ
Perifériás vénakanült ideiglenesen lezár, eltávolít
Nem várt eseményeket felismer, elhárít, elhárításukban közreműködik
Közreműködik a tartós fájdalomcsillapítás kivitelezésében
Parenterális táplálásban közreműködik
Szövődményeket felismer és elhárít
Előkészít tuberculin próbához
Vércsoport meghatározáshoz előkészít
Transzfúzió adásához előkészít
Transzfúzió alatti és utáni ápolói teendőket ellát, segédkezik transzfúzió bekötésénél,
felismeri a transzfúzió szövődményeit
Részleges vagy teljes vércseréhez előkészít
Előkészíti a gyógyszereket a citosztatikus kezeléshez
Felismeri a citosztatikum okozta helyi szövődményeket
Vizelet inkontinenciát ellát
Hólyagteltség állapotvizsgálatot végez
Hólyagtréninget, kondicionálást végez
Fiú és lány beteget katéterez
Állandó katéterezést végez
Intermittáló katéterezést végez
Beteget és hozzátartozót edukál
Suprapubikus katéterrel ellátott beteget gondoz
A vizelet jellemzőinek eszközös és eszköz nélküli vizsgálatát végzi
Széklet inkontinenciát ellát
Általános ápoló
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Sztóma ellátást végez:
– ileosztómát ellát
– kolosztómát ellát
– urosztómát ellát
Sztómán át történő táplálást végez
Koch-rezervoir kezelést végez
Irrigálást végez
Beöntést ad sztómán keresztül
Beteget és hozzátartozót edukál
Nem várt eseményeket felismer, elhárít, elhárításukban közreműködik
Gyomorvérzést csillapít fizikális eljárással
Leszívja az atóniás gyomorváladékot
Gyomorsipolyt gondoz
Légzőtornát végeztet
Trachea toalettet végez, gégekanült cserél
Szívókészüléket összeállít, működtet/kezel
Dréneket kezel
Diétás terápia alkalmazásában közreműködik
Ápolási feladatokat lát el a rögzítő eszközök használatánál
A beteg beszéd- és egyéb képességfejlesztő programjának összeállításában
közreműködik
Szakszerű segítséget nyújt kar- és lábharisnya használatához
Ellátja a speciális nevelést igénylő gyermekeket
A szakmai protokollokat betartja az ápolási tevékenysége során
Alkalmazza az egészségügyre érvényes minőségbiztosítási elveket
Ápolási tervet készít a különböző betegségben szenvedők számára
Belgyógyászati betegségben szenvedő gyermeket ápol
Sebészeti, traumatológiai beteget ápol
Transzplantált beteget ápol
Égési sérült beteget ápol, szövődményeket felismer
Sebfelmérést végez
Sebellátási tervet készít
Orvosi elrendelésre:
– Krónikus sebek kezelését végzi
– Fertőzött sebek kezelését végzi
– Drenált sebek ellátását, gondozását végzi
– Nekrotikus sebek kezelését végzi, kivéve sebészi debridement
– Speciális kötszereket alkalmaz
– Enzimatikus debridement-et alkalmaz
– Varratot szed reakciómentes seb esetén
Váladék- és fájdalomkontrollt végez
Elhúzódó sebgyógyulás tüneteit észleli és értelmezi
Sebdokumentációt vezet
Rizikószűrést végez krónikus sebek kialakulásának megelőzése céljából
Életviteli tanácsadást végez krónikus sebbel rendelkező betegek számára
Gyermekkori fertőző betegségeket felismeri, szakszerűen ápolja
Neurológiai, pszichiátriai kórképben szenvedő gyermeket ápol
Pszichoterápiás csoportok munkájában részt vesz
ECT-kezelésnél segédkezik
Szemészeti, fül-orr-gégészeti, bőrgyógyászati, urológiai betegségben szenvedő gyermeket ápol
Köldök kanüláláshoz előkészít
Előkészíti az inkubátort koraszülött fogadására
Általános ápoló
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Koraszülött, újszülött fogadásához előkészít, ellátásában részt vesz
Újszülöttek szakápolói teendőit ellátja
Koraszülöttet ápol, felkészíti a szülőket a koraszülöttek ápolására, gondozására
Kékfény kezelést végez
Speciális műtéti előkészítést és műtét utáni betegmegfigyelést végez, kötést cserél
Segédkezik szemkötés és fülkötés elkészítésénél, szemöblítést végez
Fülmosáshoz előkészít
Felkészíti a beteget dialízisre, segédkezik peritoneális dialízisnél
Onkológiai betegségben szenvedő gyermeket ápol
Párakötést alkalmaz
Megszervezi a betegek napi tevékenységét
Csoporttörténéseket és jelenségeket értelmez
Felismeri az önkárosító, lelki egészséget veszélyeztető tüneteket
Sugárterápia alatt és után bőr- és nyálkahártya védelmet és ápolást végez
Sürgősségi esetekben eszközös légútbiztosítást végez
Arcmaszk használata ballonos lélegeztetéssel
Oropharingeális tubust behelyez
Laringeális maszkot alkalmaz
Nasopharingeális tubust bevezet
Laryngo-tracheális tubust alkalmaz
Oxigénterápiát alkalmaz
Ballonos lélegeztetést végez
Nem várt eseményeket felismer, elhárít, elhárításukban közreműködik
Felismeri az életveszélyes állapotokat
Sürgősségi esetek, szövődmények ellátásában közreműködik
Kezeli a krízishelyzeteket
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

Szakápolástan
Gyógyszertan, gyógyszerelés
Szülészet-nőgyógyászat
Dietetika
Traumatológia
Neonatológia
Gyermekgyógyászat
Gyermeksebészet
Szakmai etika
Jog
Gyógypedagógia
Szociológia
Szociálpszichológia
Szakmai kommunikáció
Általános pszichológia
Pedagógia
A szakápolás elmélete, gyakorlata
Fertőző betegségek klinikuma, szakápolása
Az intenzív ellátás klinikuma, szakápolása
Neonatológiai szakápolás
Belgyógyászati szakápolás
Sebészeti szakápolás
Szemészeti szakápolás
Általános ápoló
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B
B
B
B
B
B

Urológiai szakápolás
Fül-orr-gégészeti szakápolás
Bőrgyógyászati szakápolás
Neurológiai és pszichiátriai szakápolás
Onkológiai szakápolás
Minőségbiztosítás

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

Olvasott szakmai szöveg megértése
Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban
Szakmai nyelvi beszédkészség
Jelképek értelmezése
Komplex jelzésrendszerek értelmezése
Ápolási folyamat szerinti tevékenységvégzés
Ápolási protokollok alkalmazása
Ápolási eszközök használata
Műszerek használata
Beavatkozások eszközeinek használata
Monitorozás eszközeinek használata
Az egészségügyben használt riasztás eszközeinek alkalmazása
Mobilizálás eszközeinek használata
Gyógyszerelő kocsi eszközeinek használata
A fertőtlenítés eszközeinek használata

Személyes kompetenciák
Felelősségtudat
Megbízhatóság
Döntésképesség
Precizitás
Önállóság
Türelmesség
Állóképesség
Társas kompetenciák
Határozottság
Irányítási készség
Kommunikációs rugalmasság
Hatékony kérdezés készsége
Empátiás készség
Meggyőzőkészség
Módszerkompetenciák
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Körültekintés, elővigyázatosság
Intenzív munkavégzés
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Figyelemmegosztás
Okok feltárása
A környezet tisztántartása
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2.11.3. A modul elsajátításának módszerei, tanulói
tevékenységformák
Demonstráció
Szerepjáték, csoportos helyzetgyakorlat
Számítógépes szimuláció
Prezentáció, kiselőadás készítése, bemutatása
Információk, ismeretek rendszerezése
Esetmegfigyelés, esetismertetés, esetmegbeszélés, esetelemzés szempontsor alapján
Esettanulmány készítése szempontsor alapján
Írásos elemzés készítése szempontsor alapján
Irodalomkutatás, szövegelemzés
Vázlatkészítés, lényegkiemelés, kulcsszavak kijelölése, jegyzetelés
Egyéni és kiscsoportos adatgyűjtés, adatok értékelése
Projektmunka
Tapasztalatok megosztása, értelmezése
Feladatlap megoldása, gyakorlás
Gépek műszaki leírásának értelmezése
Mérés, az eredmény értékelése
Adminisztrációs tevékenység
Dokumentáció készítése, dokumentumelemzés
Gyakorlati feladat bemutatása
Egyéni/kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással
Önértékelés

2.11.4. A maximális tanulói létszám
o
o

Kontaktórák: 35 fő/csoport
Gyakorlatok: 8-12 fő/csoport

2.11.5. A modulra vonatkozó belépési feltételek
Az alábbi
3710-10
3711-10
2327-10
3716-10
3713-10
3715-10
3714-10

követelménymodulok teljesítése:
Interakció az egészségügyi ellátásban
Aszepszis-antiszepszis, munkavédelem, környezetvédelem
Első ellátás-elsősegélynyújtás
Egészséges ember gondozása
Alapápolás
Betegmegfigyelés/Monitorozás
Diagnosztika-terápia

2.11.6. A modul oktatási tartalmának leírása


Elmélet (kontaktórák)
1.0/3718-10 Csecsemő és gyermek belgyógyászati szakápolástan: 272 óra
Minőségbiztosítás az egészségügyben
Alapfogalmak
Minőségciklus
A minőségirányítás
Általános ápoló

136

A minőségfejlesztés lehetőségei az ápolói munkában
A szakmai protokollok helye, szerepe a szolgáltatás során
Belső audit, ápolásszakmai audit
Ápolási folyamat
Az ápolási folyamat, mint problémamegoldó módszer
Ápolói helyzetfelmérés
Az ápolási diagnózis
Az ápolás tervezése
Az ápolás folyamata
Az ápolás értékelése
Az újszülött anatómiai és élettani jellemzői, érett újszülött fogalma
Az újszülött ellátása, megfigyelése, állapotfelmérése APGAR szerint, teendők eltérés
esetén
A koraszülött anatómiai és élettani jellemzői, a koraszülöttség fogalma
Újszülöttek, koraszülöttek speciális ellátási igényei, ápolási sajátosságok
Kutacsok megfigyelése, a megfigyelés szempontjai, eltérések felismerése, teendők
A csecsemő és a kisgyermek súly- és hosszfejlődése
A monitorozás lehetőségei, eszközei
A percentil és az energiakvóciens fogalma, számításuk módja, egyéb arányszámok
Dokumentálás, teendők eltérés esetén
Szülői edukáció szempontjai érett, illetve koraszülött hazabocsátása előtt
Általános gyógyszertani ismeretek
Gyógyszerformák és alkalmazási módok
Hatóanyagtartalom jelölése, hatóanyagtartalom számítás módjai
Elosztási rendszerek, gyógyszerek kezelése, tárolása
Gyógyszerhatások
Gyógyszer mellékhatások felismerése, teendők
Gyógyszerek sorsa a szervezetben
Különböző hatóanyagtartalmú gyógyszerek keverése
Gyermekgyógyászati dózisok
Gyógyszer-kiszolgáltatás, teendők nem várt eseményt követően
Parenterális gyógyszerbevitel lehetőségei, szükséges eszközök, kivitelezés
Az intravénás gyógyszerbevitel sajátosságai
A gyógyszerek vérszintje az intravénás bejuttatás során, a felezési idő fogalma, jelentősége
Farmakonok direkt hatása a vénafalra
Intravénásan korlátozás nélkül, korlátozással, vagy egyáltalán nem adható vegyületcsoportok
Bejuttatás lehetséges módjai, eszközei
Helyes beadási sebesség megválasztása
Nem várt események felismerése, teendők
Parenterális folyadékpótlás
Infúziós oldatok fajtái
Hatóanyagot tartalmazó keverék infúzió elkészítése, alkalmazása
Bevitel fajtái: kis infúzió, gyors infúzió, „szokványos infúziós bevitel”, túlnyomásos infúziós bevitel fogalma, kivitelezése, ezek indikációi
A bevitel sebességének kiszámítása
A bevitel lehetséges eszközei, alkalmazásuk, speciális beviteli formák
Általános ápoló
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A parenterális folyadékpótlás során nem várt események felismerése, teendők
A perifériás vénabiztosítás elméleti megközelítése
Javasolt vénapunkciós helyek csecsemő és gyermekkorban, előnyök, hátrányok
Perifériás vénabiztosítás kivitelezésének speciális szempontjai csecsemő és gyermekkorban, nem várt események felismerése a vénás kanül behelyezése során, teendők
Perifériás vénás beviteli hely rögzítésének sajátosságai csecsemő és gyermekkorban
Perifériás vénás beviteli hely és környékének gondozása, nem várt események felismerése, teendők, elosztócsapok alkalmazása, gondozása, infúziós szerelékek cseréje
Perifériás vénás beviteli hely ideiglenes lezárása
Perifériás vénás beviteli hely megszüntetése, nem várt események felismerése a
vénakanül eltávolítása során, teendők
Centrális vénakanülök használata
Centrális véna fogalma
Centrális vénakanül definíciója
A centrális vénakanülálás indikációja csecsemő és gyermekkorban
A centrális vénakanül funkciói
Centrális vénakanül fajtái
Tervezett igénybevétel hossza
A centrális vénás kapu fenntarthatósági időtartalma
Kanülálható centrális vénák
Betegmegfigyelés szempontjai centrális vénakanülást követően, nem várt események
felismerése, teendők
Gyógyszeradagolás és/vagy folyadékbevitel centrális vénakanülön keresztül
Centrális vénás kanül és környékének ápolása, gondozása, elosztócsapok alkalmazása, gondozása, infúziós szerelék/szerelékek cseréje
Nem várt események felismerése a centrális vénakanül alkalmazása során, teendők
Centrális vénás beviteli hely ideiglenes lezárása
Centrális vénás beviteli hely megszüntetése, nem várt események felismerése a centrális vénakanül eltávolítása során, teendők
Parenterális táplálás sajátosságai csecsemő és gyermekkorban
Alapvető ismeretek az anyagcseréről és a tápláltsági állapotról
Parenterális tápláláshoz kapcsolódó táplálkozástani és dietetikai alapismeretek
Parenterális táplálás terápia
 tápoldat kiválasztás folyamata
 tápoldat összeállítása, egyéb kiegészítő oldatok bevitele
 parenterális táplálási technikák
 különböző infuziós pumpák, alkalmazásuk
 parenterális táplálás ellenőrzési pontjai
Vénán keresztül alkalmazott kanülök
A táplálási terápia ellenőrzésének paraméterei
Parenterális táplálás mellékhatásai, szövődményei
Edukációs terv, beteg és/vagy hozzátartozó edukációja
Parenterális táplálás különböző ellátási szinteken
Transzfúzió előtti, alatti és utáni ápolói teendők
Vércsoport szerológiai alapfogalmak
Az ABO-vércsoportrendszer és klinikai jelentősége
Rh-vércsoportrendszer és klinikai jelentősége
A vércsoport szerológiai kompatibilitás
Általános ápoló
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Az immunhematológiai terhesgondozás, magzati/újszülöttkori hemolitikus betegség
Transzfúzió újszülött és csecsemőkorban
Preparatív transzfuziológiai ismeretek
Transzfúzió javallatai
A transzfúzió adásának jogi vonatkozásai, Transzfúziós szabályzat
A transzfúzió kivitelezése, betegágy melletti teendők, dokumentáció
A transzfúzió mellékhatásai, szövődmények, teendők
Transzfúzióval átvihető fertőzések és megelőzésük
Részleges vagy teljes vércsere, indikációi, eszközei, kivitelezése
Betegmegfigyelés a beavatkozás során, illetve azt követően
Szövődmények felismerése, teendők, dokumentálás
A készségfejlesztés módjai és eszközei a gyermekápolói gyakorlatban. A fejlesztő
programokban való részvétel lehetőségei az ápolói munka során
Belgyógyászati megbetegedésben szenvedő csecsemő és gyermek ápolásának sajátosságai
A légzőszervi megbetegedésben szenvedő csecsemő és gyermek ápolásának sajátosságai
Normális és kóros légzésminták csecsemő és gyermekkorban
A ventilláció és az oxigénellátás ellenőrzésének lehetőségei és eszközei az ápolói gyakorlatban
Az oxigénellátás javítására szolgáló eszközök, módszerek és alkalmazásuk helyes gyakorlata csecsemő és gyermekkorban
Az oxigénellátás biztosításának lehetséges eszköze csecsemő és gyermekkorban
A légutak átjárhatóságának biztosítása (köhögtetési technikák, légúti váladék leszívása)
A felső légutak elzáródásához vezető kórfolyamatok
A szabad légútbiztosítás módszerei és eszközei csecsemő és gyermekkorban
Légúti váladék eltávolítása mesterséges légúton keresztül, eszközei, technikája
Trachea toalett kivitelezése, gégekanül cseréje
Nem várt események felismerése, teendők
Mellkasdrenázs fogalma, eszközei, mellkasi folyadék eltávolításának eszközei, működtetésük
Mellkasdrenált csecsemő és gyermek ápolásának sajátosságai
Mellkasi drén gondozása, kihozatal megfigyelése, dokumentálása
Nem várt események felismerése, teendők
Ápolási sajátosságok a vérkeringés szerveinek betegségeiben
Ápolási sajátosságok a vizeletkiválasztás szerveinek betegségeiben
Inkontinens csecsemő és gyermek ellátásának ápolási vonatkozásai
Inkontinenciához vezető kórképek csecsemő és gyermekkorban
Az inkontinens gyermek ellátásának speciális szempontjai
Az inkontinens gyermek és/vagy szülő edukációjának lehetőségei
Leány, illetve fiúgyermek katéterezésének technikája (állandó, ideiglenes katéter bevezetése)
Suprapubikus katéterrel ellátott gyermek ápolásának sajátosságai
Nem várt események felismerése, teendők
Hólyagteltség állapotának vizsgálata
Hólyagtréning, kondicionálás kivitelezésnek elmélete, szükséges eszközök
Vizelet jellemzőinek vizsgálata, módszerek és eszközök
Általános ápoló
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Vesepótló eljárások
Ápolási sajátosságok emésztőszervi megbetegedés esetén
Gyomorvérzéshez vezető állapotok csecsemő és gyermekkorban
A gyomorvérzés csillapításának lehetőségei csecsemő és gyermekkorban
A fizikális vérzéscsillapítás eszközei és kivitelezése
Nem várt események felismerése, teendők
A gyomorürülés zavarának lehetséges okai csecsemő és gyermekkorban
Atóniás gyomorváladék fogalma
A gyomor ürülésének elősegítése, ápolói tevékenységkörbe tartozó teendők
Atóniás gyomorváladék eltávolításának fontossága, lehetősége, eszközei
Az atóniás gyomorváladék eszközös és eszköz nélküli vizsgálata, dokumentálása
Nem várt események felismerése, teendők
Sztómán át történő táplálás megtervezése és kivitelezése csecsemő és gyermekkorban (tápanyag, tápanyag összetétel, eszközök)
Sztómát viselő csecsemő és gyermek tápláltsági állapotának felmérése, a felmérés lehetőségei, eszközei
Sztómaképző műtétekhez vezető kórképek gyermekkorban
Sztómatípusok (colo-ileo- és urosztómák )
A sztómás beteg posztoperatív ellátása
A posztoperatív sztómaellátás segédeszközei, a gyógyászati segédeszközök TB
támogatása
A sztómán keresztül ürített váladék megfigyelési szempontjai
A sztómaképzés korai és késői szövődményei, szövődmények felismerése
A sztómával élő felkészítése a kórházból való távozásra:
- Pedagógiai ismeretek gyakorlati alkalmazása
- Betegoktatás, betegedukáció módszerei
- Életviteli, táplálkozási tanácsadás
A sztómaápolás dokumentálása
Az ápolási folyamat lényegi aspektusai a sztómaellátásban
Speciális táplálást igénylő csecsemő, gyermeket ápolása
Diétás táplálás fogalma, diéta fajták
Edukációs tevékenység a speciális táplálék elkészítésére vonatkozóan
Ápolási sajátosságok vérképzőrendszeri megbetegedés esetén
Ápolási sajátosságok endokrinológiai betegségek esetén
Anyagcsere betegségeiben szenvedők ápolási sajátosságai
Ápolási sajátosságok mozgásszervi megbetegedés esetén
Idegrendszeri megbetegedésben szenvedők ápolásának sajátosságai
Pszichiátriai megbetegedésben szenvedők ápolásának sajátosságai
A pszichoterápiás csoport helye, szerepe az ellátás folyamatában
Az ápoló helye és szerepe a csoportmunkában
Onkológiai betegségben szenvedő gyermekek ápolásának sajátosságai
Citosztatikus kezelés szövődményei (általános, helyi)
Sugárterápia alatti és utáni bőr és nyálkahártya kezelés szempontjai
Általános ápoló
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Nem várt események felismerése, teendők (alternatív lehetőségek is)
Érzékszervek betegségeiben szenvedők ápolási sajátosságai
A krónikus fájdalommal élő csecsemő és gyermek ápolása
A krónikus fájdalom típusa, kórélettani alapok
A krónikus fájdalom klinikai jellegzetességei
Krónikus fájdalmak csecsemő és gyermekkorban
A krónikus fájdalomban szenvedő csecsemő és gyermek vizsgálata
A fájdalom felismerése, mértékének mérése, mérőeszközök és ezek használhatósága
csecsemő és gyermekkorban
A fájdalom kezelésének lehetőségei csecsemő és gyermekkorban
Terminális állapotban lévő csecsemő vagy gyermek ellátásának ápolási sajátosságai
Etikai szempontok
Jogi szempontok
Szakmai szempontok
Pszichés támogatás (gyermek, hozzátartozók)
Gyermek halál
2.0/3718-10 Csecsemő és gyermek sebészeti és sürgősségi szakápolástan:
272 óra
Sebészeti, tarumatológiai megbetegedésben, károsodásban szenvedő csecsemő és
gyermek ápolásának sajátosságai
A leggyakrabban előforduló gyermeksebészeti megbetegedések
A leggyakrabban előforduló sérülések csecsemő és gyermekkorban
– pre-peri-posztoperatív időszak ápolói teendői
– ápoló által végezhető fájdalomcsillapítási módok sebészeti, traumatológiai megbetegedés esetén
– széklet inkontinenciával élő csecsemő és gyermek ellátásának ápolási vonatkozásai
– sztómaképző műtétekhez vezető kórképek gyermekkorban
– sztómát viselő csecsemő és gyermek ellátásának ápolási vonatkozásai
– a gyereksztómák ellátásához szükséges segédeszközök használatának megismerése
– sztómát viselő gyermek és/vagy szülő edukációjának lehetőségei
– Koch-reservoir kezelés fogalma, eszközei, kivitelezése
– gyomorsipoly ellátásának ápolási vonatkozásai csecsemő és gyermekkorban
– beöntés sztómába
– irrigálás sztómába
– nem várt események felismerése, teendők
A transzplantáción átesett gyermek ápolásának sajátosságai
Sebápolás sajátosságai csecsemő és gyermekkorban
– seb fogalma, fajtái
– sebgyógyulás típusai, folyamata
– sebgyógyulást befolyásoló állapotok, tényezők
– a természetes sebgyógyulás
– sebgyógyulás zavarai
– sebészeti fertőzések (heveny, helyi)
– akut sebek és kezelésük
– krónikus sebek és megelőzésük
Általános ápoló
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

sebek kezelése
beteg/szülő edukálás a sebkezelésre vonatkozóan
váladékkontroll
fájdalom menedzsment
az ápolási folyamat alkalmazása a krónikus sebek ellátása során
a krónikus sebek ellátása során alkalmazott dokumentáció
kötözéstan (párakötés kivitelezése, szemkötözés, fülkötözés)
gyógyászati segédeszközök rendelésével kapcsolatos ismeretek
szövetegyesítés
szervezési ismeretek

Gyermekkori fertőző betegségek
– speciális ápolási szempontok fertőző megbetegedés esetén
Sürgős ellátást igénylő csecsemő és gyermek ápolásának sajátossági
– életet veszélyeztető állapotok
– felismerés
– teendők


Demonstrációs termi gyakorlat
1.0/3718-10 Csecsemő és gyermek belgyógyászati szakápolástan: 102 óra
Előkészít
– újszülött első ellátásához
– parenterális gyógyszer- és folyadékbevitelhez, kiszámolja a bevitel sebességét
– perifériás vénabiztosításhoz, kanül lezáráshoz, eltávolításhoz
– centrális vénakanül gondozáshoz, ideiglenes lezárásához, eltávolításához
– Tuberculin próbához
– vércsoport meghatározáshoz, transzfúzió adáshoz, teljes vércseréhez, köldök
kanüláláshoz
– vizeletvizsgálathoz, hólyagkatéterezéshez
– sztóma ellátáshoz, irrigáláshoz, beöntéshez
– atóniás gyomorváladék eltávolításához
– oxigén adáshoz, légúti váladék eltávolításhoz, mellkasi drain gondozáshoz
– eszközös szabadlégút biztosításhoz, gégekanül cseréhez, tarchea toaletthez
– peritoneális dialízishez
2.0/3718-10 Csecsemő és gyermek sebészeti és sürgősségi szakápolástan:
85 óra
Előkészít
– műtéti beavatkozáson átesett beteg fogadásához
– sebkezeléshez, égésbetegségben szenvedő gyermek kezeléséhez
– halott ellátáshoz



Egyéni felkészülés
1.0/3718-10 Csecsemő és gyermek belgyógyászati szakápolástan: 35 óra
– Ápolási terv készítése két belgyógyászati megbetegedésben szenvedő beteg
gyermek számára
– Előadás készítése egy, a gyermekápolással kapcsolatos témában
– Esetismertetés készítése tananyagtartalomhoz kapcsolódóan
– Irodalomkutatás az ápolási folyamatra vonatkozóan, irodalmi adatok írásban
történő összefoglalása
Általános ápoló
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–

Betegtájékoztató készítése egy szabadon választott segédeszköz használatára
vonatkozóan

2.0/3718-10 Csecsemő és gyermek sebészeti és sürgősségi szakápolástan:
35 óra
– Ápolási terv készítése két sebészeti megbetegedésben szenvedő beteg gyermek számára
– Előadás készítése egy, a gyermekápolással kapcsolatos témában
– Esetismertetés készítése tananyagtartalomhoz kapcsolódóan
– Irodalomkutatás az ápolási folyamatra vonatkozóan, irodalmi adatok írásban
történő összefoglalása
– Betegtájékoztató készítése egy szabadon választott segédeszköz használatára
vonatkozóan


Klinikai gyakorlat
1.0/3718-10 Csecsemő és gyermek belgyógyászati szakápolástan: 480 óra
A gyakorlat helyszíne: fekvőbeteg intézmények fertőző osztálya, illetve belgyógyászati
profilú gyermek osztálya, valamint gyermek/központi intenzív osztálya
Klinikák és kórházak betegellátó osztályai
Ápolási folyamat szerinti munkavégzés
Ápolási folyamat dokumentációja
Beteg felvétele, áthelyezése, fogadása
Betegmegfigyelés dokumentációja
Ágyazás, beteg fektetése, mobilizálása, kényelmi eszközök készítése, alkalmazása
Pihenés feltételeinek biztosítása
Beteg környezetének higiénéje
Fürdetés, szájápolás, hajmosás, körömápolás, bőrápolás, bőrvédelem
Etetés eszközeinek előkészítése, használata
Etetés, szondatáplálás
Beöntés
Gyógyszeres terápia orvos utasítása szerint
Fizikális gyógymódok alkalmazása
Előkészítés vizithez, a beteg tartása-fogása vizsgálatokhoz
Lázas beteg ápolása
Diéták alkalmazása
Légúti betegségekben szenvedők ápolása
Emésztőrendszeri betegségben szenvedők ápolása
Fül-, orr-, gégészeti betegek ápolása
Szív- és keringési betegségben szenvedők ápolása
Felszívódási zavarban szenvedők ápolása
Vese- és húgyúti megbetegedésben szenvedők ápolása
Belső elválasztású mirigyek betegségeiben szenvedő betegek ápolása
Bőrbetegségekben szenvedő betegek ápolása
Neurológiai betegségekben szenvedők ápolása
Szemészeti betegek ápolása
Terminális állapotban lévő betegek ápolása
Mozgásszervrendszeri betegségben szenvedők ápolása
Eszméletlen beteg ellátása
Görcsölő beteg ellátása
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Fertőző betegek ápolása, ellátása
Speciális ellátást igénylő beteg gyermekek ápolása
A beteg gyermek speciális nevelési feladatai
Dokumentáció
2.0/3718-10 Csecsemő és gyermek sebészeti és sürgősségi szakápolástan:
450 óra
A gyakorlat helyszíne: fekvőbeteg intézmények gyermeksebészeti osztálya, neonatális
intenzív centruma (I. és II. szint), illetve sürgősségi osztálya
Gyermeksebészet és intenzív osztály
Betegfelvétel és a vele kapcsolatos teendők
Műtéti előkészítés
Posztoperatív ellátás, intenzív ellátás
Egynapos sebészeti ellátás
Akut ellátást igénylő betegek kezelése
Kényelem biztosítása
Gépi lélegeztetés formái, eszközei
Gipszelt beteg kényelmének és testi higiénéjének biztosítása
Szívókészülék összeállítása, működtetése
Trachea-toiletthez előkészít
Sebellátás, kötözés, párakötés
Kapocs-, varratszedéshez előkészítés, közreműködés
Peritoneális dialízis
Dokumentáció


Felnőttképzés során elismerhető (munkahelyi) gyakorlatok
Klinikák és kórházak betegellátó osztályain:
Ápolási folyamat szerinti munkavégzés
Előkészítés vizithez, a beteg tartása-fogása vizsgálatokhoz
Gyógyszeres terápia kivitelezése orvosi előírásnak megfelelően
Csecsemő és gyermektáplálás, diéták alkalmazása
Testi higiéné biztosítása
Biztonságos környezet kialakítása
Fizikális gyógymódok alkalmazása
Ápolás:
– légzőszervi megbetegedésben
– a vérkeringés szerveinek betegségeiben
– a vizeletkiválasztás szerveinek betegségeiben
– emésztőszervi megbetegedés esetén
– vérképzőrendszeri megbetegedés esetén
– endokrinológiai betegségek esetén
– az anyagcsere betegségeiben
– mozgásszervi megbetegedés esetén
– neurológiai vagy pszichiátriai megbetegedések esetén
– az érzékszervek betegségeiben
– sebészeti vagy traumatológiai megbetegedésben
– fertőző megbetegedés esetén
– a sürgősségi ellátás során
– intenzív osztályos ellátást igénylő esetekben
– terminális állapotban
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144

2.11.7. Irodalom


Oktatói
1. Maródi László: Gyermekgyógyászat. Medicina, Budapest, 2006.
2. Czinner Antal (szerk.): Gyakorlati gyermekgyógyászat. SE ETK, Budapest, 2008.
3. Paulette D. Rollat–Joyce J. Hamlin: Gyermekápolás. Medicina, Budapest, 1999.
4. Mérei Ferenc–V. Binet Ágnes: Gyermeklélektan. Medicina, Budapest, 2004.
5. Polcz Alain: A halál iskolája. Magvető kiadó, Budapest, 1989.
6. Polcz Alain: Meghalok én is? Századvég, Budapest, 1993.
7. Szalka András–Mészner Zsófia: Infektológia. Springer, Budapest, 2000.
8. Balogh László: Gyermekápolástan. I-II kötet. Medicina, Budapest, 1996.
9. Dr. Barna Mária (szerk.): Táplálkozás diéta. Medicina Rt., Budapest, 1996.
10. Dr. Rigó János: Dietetika. Medicina Zrt., Budapest, 2007.



Tanulói
1. Dr. Balogh László: Gyermekápolástan, I-II kötet. Medicina, Budapest, 1996.
2. Czinner Antal (szerk.): Gyakorlati gyermekgyógyászat. SE ETK, Budapest, 2008.
3. Dr. Rigó János: Dietetika. Medicina Zrt., Budapest, 2007.
4. Alfaro-LeFevre R.: Az ápolási folyamat alkalmazása. Medicina Zrt., Budapest,
2001.
5. Tipsord–Klinkhammer–B. Andreoini–C.: Sürgősségi kórképek. Medicina Zrt., Budapest, 2000.
6. Smith-Huddleston S. S.: Intenzív és baleseti ellátás. Medicina Zrt., Budapest,
1999.
7. Rollant P. D.: Gyermekápolás. Medicina Zrt., Budapest, 1999.
8. Selekman J.: A gyermekápolás tankönyve. Medicina Zrt., Budapest, 1998.
9. Smith–Temple–J. Jhonson J. Y.: Gyakorlati ápolás. Medicina Zrt., Budapest,
2006.
10. Dr. Nemes Nagy Zsuzsanna: Transzfuziológia. ETI, Budapest, 2011.
11. Prof. Dr. Daróczy Judit: Sebkezelés. ETI, Budapest, 2011.
12. Dr. Papp Tamás: Intravénás gyógyszerelés és infúziós terápia. ETI, Budapest,
2011.
13. Orbán Andrea: Sztóma ellátása. ETI, Budapest, 2011.
14. Dr. Márton Erzsébet: Szabad légútbiztosítás, lélegeztetés. ETI, Budapest, 2011.
15. Dr. Rácz Edit: Tartós fájdalomcsillapítás. ETI, Budapest, 2011.
16. Aradán Attiláné: Parenterális táplálás. ETI, Budapest, 2011.

2.11.8. A modul értékelésének módja
A modulban meghatározott ismeretek és/vagy kompetenciák mérése a képző intézmény által meghatározott módon.

Általános ápoló

145

