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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,
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 szakképesítés azonosító száma: 54 726 01 1000 00 00
A szakképesítés FEOR száma: 3239
A szakképesítések köre:
o Alap szakképesítés: Rehabilitációs tevékenység terapeuta
o Rész-szakképesítés: Gyógyfoglalkoztató
o Elágazás: nincs
o Ráépülés: Gyógyúszás foglalkoztató
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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, egészségügyi
szaktanár, egészségtan tanár

Közegészségügyi-járványügyi felügyelő,
felsőfokú végzettségű munkavédelmi,
2.0/3711-10 Munkavédelem, tűzvédelem tűzvédelmi, környezetvédelmi szakember,
egészségügyi szakoktató, egészségügyi
szaktanár, egészségtan tanár
2327-10 Első ellátás-elsősegélynyújtás
Mentőtiszt, oxiológus szakorvos, egészségügyi
szakoktató, egészségügyi szaktanár
3712-10 Egészségmegőrzés – betegségmegelőzés
1.0/3712-10 Anatómia – élettan

Általános orvos, egészségügyi szakoktató,
egyetemi okleveles ápoló, egészségügyi
szaktanár, egészségtan tanár

2.0/3712-10 Kórélettan

Általános orvos, egészségügyi szakoktató,
egyetemi okleveles ápoló, egészségtan tanár,
egészségügyi szaktanár
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A tananyagegységek megnevezése
3.0/3712-10 Egészségtan

A szükséges képzettség, felkészültség
Egészségügyi szakoktató, egyetemi okleveles
ápoló, egészségügyi szaktanár,
egészségtan tanár

2480-06 A beteg/kliens állapotának felmérése
1.0/2480-06 Szakmai anatómiai-élettani
ismeretek

Orvos, egészségügyi szaktanár, felsőfokú
egészségügyi szakképesítésű szakember
pedagógiai végzettséggel

2.0/2480-06 Szakmai klinikumi ismeretek Rehabilitációs szakorvos, FNO tanúsítvánnyal
rendelkező rehabilitációs szakorvos
3.0/2480-06 Ápolási ismeretek

Egészségügyi szaktanár, szakoktató

2468-06 Interakció a szociális és rehabilitációs ellátásban
1.0/2468-06 Alkalmazott jogi ismeretek

Jogász

2.0/2468-06 Szociális ellátás

Szociálpolitikus, szociális munkás,
szociálpedagógus

3.0/2468-06 Rehabilitációs alapismeretek Rehabilitációs szakorvos, gyógypedagógus,
felsőfokú egészségügyi szakképesítés
pedagógiai végzettséggel
2338-10 Gyógyfoglalkoztatás
Pszichológus, pszichiáter, képzőművészti/
ipar-művészeti tanár, felsőfokú pedagógiai
szakképesítéssel rendelkező gyógyfoglalkoztató
2337-06 Rehabilitációs tevékenység terápia
1.0/2337-06 Rehabilitációs tevékenység
terápia elmélete és gyakorlata

Neuropszichológus, humánkineziológus/
gyógytornász, felsőfokú végzettségű
rehabilitációs tevékenység/foglalkoztató
terapeuta, gyógypedagógus

2.0/2337-06 A fogyatékos emberek
rehabilitációja

Felsőfokú végzettségű rehabilitációs
tevékenység/foglalkoztató terapeuta,
gyógypedagógus

3.0/2337-06 Rehabilitációs tevékenység
terápia különféle betegségcsoportok
esetén

Rehabilitációs szakorvos, felsőfokú végzettségű
rehabilitációs tevékenység/foglalkoztató
terapeuta, gyógytornász



Tárgyi feltételek
Elméleti oktatásra alkalmas tanterem
Audiovizuális eszközök kiegészítőkkel
Informatikai szaktanterem számítógépekkel és perifériákkal
Riasztás eszközei
A dokumentáció és archiválás eszközei
Kialakított kórterem a megfelelő berendezései tárgyakkal (ágy, éjjeliszekrény,
kezelőkocsi)
Műszermosogató 2 medencével
Kézmosó lengőkaros/orvosi csapteleppel, kézfertőtlenítő fali adagoló
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Teljes felszerelésű takarító kocsi (két nagy, négy kicsi vödörrel)
Különböző területek fertőtlenítésére alkalmas fertőtlenítőszerek
Sterilizáláshoz alkalmazható csomagoló anyagok
Egyéni védőeszközök (orr-szájmaszk, sapka, köpeny, gumikesztyű, védőszemüveg)
Műszeráztató kád
Nyomtatványok takarítás igazolásához, sterilizálási napló
Fertőtlenítőszerek biztonsági adatlapja, kezelési utasítása
Mentőládák
Elsősegélynyújtáshoz eszközök
Oktatástechnikai eszközök
Anatómiai szemléltető eszközök: csontváz, torzó, mulage, atlaszok
Ápolási demonstrációs terem és felszerelése, ápolási fantom, ápolási eszközök
Rehabilitációs eszközök (gyakorló/segédeszközök)
– hely- és helyzetváltoztatást segítő eszközök: kerekes kerekesszék, rollátor, mankó, bot, „csúszó deszka”
– kommunikációt segítő eszközök (tábla, füzet, szótábla, számítógép, kommunikátorok, Bliss-jelképrendszer, Braille-eszközök, ujj-abc, fejpálca, eszköztartó szíj és
megvastagítások)
– a kliens funkcionális képességeinek kiértékeléséhez szükséges eszközök: felmérő
skálák (BARTHEL-index, FIM, Glasgow-skála, Minimental-skála stb.)
– a kognitív képesség fejlesztéséhez szükséges vizuális feladatsorok, ábrák, diasorozatok, puzzle
– a felső végtag mozgásfunkcióinak fejlesztéséhez szükséges eszközök, kéztornáztató gyurma
– a napi tevékenységek gyakorlásához szükséges alapvető berendezési tárgyak és
eszközök figyelembe véve a különféle akadályozottsággal élő speciális problémáit:
fürdőkád ülőkék, gombolást segítő eszközök, hosszított nyelű fésű, hosszított nyelű cipőkanál, rögzíthető edények, megvastagított nyelű kanalak, rögzíthető/egykezes konyhai eszközök
– kreatív technikákhoz, kézműves tevékenységhez szükséges eszközök és anyagok:
kéziszerszámok, égetőkemence, fa-, papír-, textil-, bőr-anyagok, agyag
– kézsínek készítéséhez szükséges alapvető eszközök: hőlégfúvó, speciális olló, melegítő kád, alacsony hőre lágyuló műanyag
– állapotfelméréshez, kezelési/rehabilitációs terv elkészítéséhez, egyéb dokumentációhoz szükséges nyomtatványok
– videokamera esettanulmány rögzítéséhez
– akadálymentesített foglalkoztató-/tornaterem vagy „mintalakás” – (olyan életterek
kialakítása, ahol az ADL-funkciók gyakorlására van lehetőség pl. konyha, fürdőszoba, dolgozó szoba, hobby szoba, műhely, tankert)
– sport- és játékszerek: hullahopp karika, Thera-band, gymnastic-ball, expander,
boccsa, petaque, csörgőlabda, szabadtéri sakk és lengőteke, társasjátékok, kártya

1.4. A tanulók felvételének feltétele
A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Iskolai előképzettség: érettségi vizsga
Szakmai előképzettség: –
Előírt gyakorlat: –
Elérhető kreditek mennyisége: –
Rehabilitációs tevékenység terapeuta |
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Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
Egészségi alkalmassági vizsgálat: szükséges

1.5. A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása
A rehabilitációs tevékenység terapeuta, a gyógyúszás foglalkoztató és a gyógyfoglalkoztató a komplex rehabilitáció területén, a rehabilitációs team tagjaként, a teamvezető általános szakmai irányítása mellett, a kompetencia szintjén dolgozik a következő területeken:
– orvosi rehabilitáció
– szociális rehabilitáció
– pedagógiai rehabilitáció
– lakóközösségi rehabilitáció
– foglalkozási rehabilitáció
A szakképesítéssel rokon szakképesítések:
A szakképesítéssel rokon szakképesítések
Azonosító száma

Megnevezése

–

–

1.6. A képzés célja
A képzés célja a rehabilitációs tevékenység terapeuta munkájához szükséges olyan korszerű szakmai elméleti és gyakorlati ismeretek elsajátíttatása a tanulókkal, amelyek birtokában a kompetenciaszint ismeretében önállóan, illetve a habilitációs/rehabilitációs team
tagjaként képesek lesznek a tevékenységükben akadályozott gyermekek és felnőttek habilitációjában/rehabilitációjában:
– a kiesett és megmaradt pszichés, illetve mozgásszervi funkciók lehető legmagasabb szintű helyreállításával,
– az önellátás képességének a lehetőségekhez mért maximális szintre hozásával,
– a tárgyi feltételek és a környezet személyre szóló adaptálásával, akadálymentesítésével a kliens integrációjában/reintegrációjában hathatósan tevékenykedni.

1.7. A képzés szerkezete
1.7.1. A képzésre fordítható időkeret
3 év
3600 óra
 Elmélet: 50 %
 Gyakorlat: 50 %
Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben): van
Időtartama (évben vagy félévben): 1 év
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1.7.2. A tananyagegység/ek struktúrája és időkeretei
Nappali képzés
A tananyagegység
Elméleti

Gyakorlati

Kontaktóra

Demons-tetrmi
gyakorlat

Irányított
gyakorlat

Összes

Óraszáma

3710-10 Interakció az egészségügyi ellátásban

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

3711-10 Aszepszis-antiszepszis, munkavédelem,
környezetvédelem

68

34

0

102

1.0/3711-10

Fertőtlenítés, sterilizálás

51

34

0

85

2.0/3711-10

Munkavédelem, tűzvédelem

17

0

0

17

Egyéni felkészülés

0

0

0

0

34

51

0

85

0

0

0

0

3712-10 Egészségmegőrzés-betegségmegelőzés

85

68

0

153

1.0/3712-10

Anatómia, élettan

34

0

0

34

2.0/3712-10

Kórélettan

34

0

0

34

3.0/3712-10

Egészségtan

17

68

0

85

Egyéni felkészülés

0

0

0

0

182

34

111

327

Azonosítója

Megnevezése

2327-10 Első ellátás-elsősegélynyújtás
Egyéni felkészülés

2480-06 A beteg/kliens állapotának felmérése
1.0/2480-06

Szakmai mozgástani ismeretek,
anamnézis felvétel

34

0

0

34

2.0/2480-06

A kliens állapotának megítélését segítő
tünetek felismerése

119

0

0

119

3.0/2480-06

Ápolási ismeretek

34

34

80

148

Egyéni felkészülés

0

0

26

26

2468-06 Interakció a szociális és rehabilitációs
ellátásban

51

0

0

51

1.0/2468-06

17

0

0

17

Alkalmazott jogi ismeretek

Rehabilitációs tevékenység terapeuta |

11

A tananyagegység
Elméleti

Gyakorlati

Kontaktóra

Demons-tetrmi
gyakorlat

Irányított
gyakorlat

Összes

Óraszáma

2.0/2468-06

Szociális ellátás

17

0

0

17

3.0/2468-06

Rehabilitációs alapismeretek

17

0

0

17

Egyéni felkészülés

0

0

0

0

119

34

210

363

Összefüggő (nyári) szakmai gyakorlat

0

0

90

90

Egyéni felkészülés

0

0

40

40

2337-10 Rehabilitációs tevékenység terápia

765

187

1448

2400

Azonosítója

Megnevezése

2338-10 Gyógyfoglalkoztatás

1.0/2337-10

Rehabilitációs tevékenység terápia elmélete
és gyakorlata

323

85

400

808

2.0/2337-10

A fogyatékos emberek rehabilitációja

221

51

280

552

3.0/2337-10

Rehabilitációs tevékenység terápia különféle
betegség-csoportok esetén

221

51

280

552

Összefüggő (nyári) szakmai gyakorlat

0

0

90

90

Egyéni felkészülés

0

0

398

398

1372

459

1769

Összesen
Mindösszesen

1831

1764

3600

3600

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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3.

4.

5.

6.

7.

8.

3711-10 Aszepszis-antiszepszis
munkavédelem,
környezetvédelem

2480-06 A beteg/kliens állapotának felmérése

12.

3712-10
Egészségmegőrzésbetegségmegelőzés

V. félév

2337-10 Rehabilitációs tevékenység terápia

VI. félév

14.

15.

2338-10 Gyógyfoglalkoztatás

2337-10 Rehabilitációs tevékenység terápia

2337-10 Rehabilitációs tevékenység terápia

2337-10 Rehabilitációs tevékenység terápia
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2327-10
Első ellátáselsősegély-nyújtás

III. félév

3710-10 Interakció az
egészségügyi
ellátásban

Oktatási hetek
9.
10.
11.

IV. félév

I. félév

2.

II. félév

1.

13

16.
17.
2468-06
Interakció
a szociális
és rehabilitációs
ellátásban

18.

19.

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
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 feladatatok kivitelezése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
Időtartama: 15 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat
100%
Rehabilitációs tevékenység terapeuta |
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4. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
3712-10
Egészségmegőrzés – betegségmegelőzés
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%
5. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2480-06
A beteg/kliens állapotának felmérése
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Klinikai alapismeretek
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
A beteg állapotának felmérése, dokumentálása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
Időtartama: 30 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat:
40%
2. feladat:
60%
6. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2468-06
Interakció a szociális és rehabilitációs ellátásban
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Szituációs feladat megoldása (tanácsadás a kliensnek)
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
Időtartama: 30 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat
100%
7. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2338-10
Gyógyfoglalkoztatás
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)
Rehabilitációs tevékenység terapeuta |
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A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Szituációs feladat (gyógyfoglalkoztatási programterv készítése)
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
Időtartama: 60 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat
25%
2. feladat
25%
3. feladat
50%
8. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2337-10
Rehabilitációs tevékenység terápia
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Elméleti ismeretek alkalmazás szinten történő reprodukálása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
Időtartama: 60 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Rehabilitációs tevékenység terápia elméleti ismeretei
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Egy-egy szituációs feladat megoldása – kórképekkel, életkori sajátosságnak, az érintett állapotának megfelelően tervkészítés, szervezés, vezetés, dokumentálás
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
Időtartama: 90 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat
25%
2. feladat
25%
3. feladat
50%
3.

A szakmai vizsga értékelése %-osan:

Az 54 726 01 1000 00 00 azonosító számú, Rehabilitációs tevékenység terapeuta
szakképesítéshez 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: 15%
7. vizsgarész: 10%
8. vizsgarész: 20%
Az 54 726 01 0100 51 01 azonosító számú, Gyógyfoglalkoztató részszakképesítéshez rendelt
vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

vizsgarész:
vizsgarész:
vizsgarész:
vizsgarész:
vizsgarész:
vizsgarész:
vizsgarész:

10%
10%
10%
10%
20%
20%
20%

4.
A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei
A szakképesítéshez rendelt vizsgarészek valamelyikének korábbi teljesítése.
5.
A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontja
-

1.8.3. Vizsgaformák összesítése
Írásbeli vizsga
Modul
száma

Modul megnevezése

Vizsgarész

Időtartam

2338-10

Gyógyfoglalkoztatás

7. vizsgarész
Elméleti ismeretek alkalmazás
szinten történő reprodukálása

60 perc

2337-10

Rehabilitációs tevékenység terápia

8. vizsgarész
Elméleti ismeretek alkalmazás
szinten történő reprodukálása

60 perc

Összesen

120 perc

Szóbeli vizsga
Modul
száma

Modul megnevezése

3710-10

Interakció az egészségügyi ellátásban

1. vizsgarész
45 perc (felkészülési idő 30 perc,
Elméleti ismeretek felidézése válaszadási idő 15 perc)

3712-10

Egészségmegőrzés –
betegségmegelőzés

4. vizsgarész
45 perc (felkészülési idő 30 perc,
Elméleti ismeretek felidézése válaszadási idő 15 perc)

2480-06

A beteg/kliens
állapotának felmérése

5. vizsgarész
Klinikai alapismeretek

2338-10

Gyógyfoglalkoztatás

7. vizsgarész
45 perc (felkészülési idő 30 perc,
Elméleti ismeretek felidézése válaszadási idő 15 perc)

2337-10

Rehabilitációs
tevékenység terápia

8. vizsgarész
Rehabilitációs tevékenység
terápia elméleti ismeretei

Összesen

Vizsgarész

Időtartam

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

45 perc (felkészülési idő 30 perc,
válaszadási idő 15 perc)
225 perc
(felkészülési idő 150 perc,
válaszadási idő 75 perc)
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Gyakorlati vizsga
Modul
száma

Modul megnevezése

Vizsgarész

Időtartam

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

2480-06

A beteg/kliens
állapotának felmérése

5. vizsgarész
A beteg állapotának felmérése, dokumentálása

30 perc

2468-06

Interakció a szociális és
rehabilitációs ellátásban

6. vizsgarész
Szituációs feladat megoldása
(tanácsadás a kliensnek)

30 perc

2338-10

Gyógyfoglalkoztatás

7. vizsgarész
Szituációs feladat (gyógyfoglalkoztatási
programterv készítése)

60 perc

Rehabilitációs
tevékenység terápia

8. vizsgarész
Egy-egy szituációs feladat megoldása –
kórképekkel, életkori sajátosságnak, az érintett
állapotának megfelelően tervkészítés,
szervezés, vezetés, dokumentálás

90 perc

2337-10

Összesen

240 perc
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2. 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

Kommunikáció
Szakmai kommunikáció
Szaknyelv, latin
Idegen nyelv
Informatika
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B
B
B
B
B
C
B
B
B
C
B

Ügyvitel, dokumentáció
Etika
Szakmai etika
Jog
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
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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

2.1.4. 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
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Az
Az
–
–
–
–
–
–
–
–
–

orvosi terminológia helyesírási és kiejtési szabályai
orvosi latinban használatos megnevezések:
főbb testrészek
belső szervek, szervrendszerek
anatómiai gyűjtőnevek
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
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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
Családjog. A házasság
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
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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
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
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4.0/ 3710-10 Informatika, ügyvitel: 17 óra
Szövegszerkesztés
Táblázatkezelés
Képszerkesztés
PowerPoint használata
Prezentációkészítés
Adatbázis kezelés
Archiválás
Internet használata
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.
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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.
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.
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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

Közegészségtan
Higiéné
Mikrobiológia
Immunitástan
Járványtan
Munkavédelem
Környezetvédelem
Kórházhigiéné
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B
B
B

Fertőtlenítés
Sterilizálás
Tűzvédelem

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
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Adminisztrációs tevékenység
Dokumentáció készítése, dokumentumelemzés
Gyakorlati feladat bemutatása
Egyéni/kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással
Önértékelés

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
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Fertőtlenítés módszerei
Fertőtlenítő takarítás, mint fertőtlenítési eljárás
Takarítás dokumentációja
Személyi fertőtlenítés
Higiénés kézfertőtlenítés
Műtéti kézfertőtlenítés (sebészi bemosakodás)
Eszközfertőtlenítés
Előkészítés sterilizáláshoz
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
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Tűzoltó – vízforrás
Tűzvédelmi Szabályzat
Tűzriadó Terv
Környezetvédelem feladata
Környezetvédelem célja
Hulladékkezelés területei
Veszélyes hulladék
Veszélyességi jellemzők
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
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6.
7.
8.
9.


Útmutató a betegellátás során vérrel és testváladékokkal terjedő vírusfertőzések megelőzéséről. OEK
Jurányi Róbert: Mikrobiológia – Immunitástan. ETI, 2001.
Jurányi Róbert–Vágvölgyi Ágnes: Általános kórtan, immunitástan, járványtan. ETI, 2006.
Módszertani levél a kézhigiénéről. Országos Epidemiológiai Központ (OEK)
honlapja (www.oek.hu).

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.
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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

Sürgősségi orvostan
Sebészet
Baleseti sebészet
Belgyógyászat
Gyermekgyógyászat
Elsősegélynyújtás
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B
B

Tünettan
Újraélesztés

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
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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

2.3.4. 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
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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
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
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Demonstrációs termi gyakorlat
A sérülések osztályozása: 17 óra
Betegvizsgálat
– életjelek vizsgálata
– a beteg és a környezetének a kikérdezése (anamnézis)
– „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 szállítása
a betegek pozicionálása
a betegek mozgatása
műfogások



Egyéni felkészülés
A modulhoz nem tartozik egyéni felkészülés.



Klinikai gyakorlat
A modulhoz nem tartozik klinikai gyakorlat.



Felnőttképzés során elismerhető (munkahelyi) gyakorlatok
–

Rehabilitációs tevékenység terapeuta |

37

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.



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.
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2.4.

3712-10 Egészségmegőrzés – betegségmegelőzés

2.4.1. A modul javasolt időkerete
- Kontaktóra: 85 óra
- Demonstrációs termi gyakorlat: 68 óra
- Egyéni felkészülés: –
- Klinikai gyakorlat: –

2.4.2. A modul elvégzése során szerezhető kompetenciák
Feladatprofil:
Egészségtudatos életvitel, életminőség kialakítását segíti
Az egészséges életmódnak megfelelő napirendet összeállít
Egészségkárosító környezeti hatások csökkentését segíti
Személyi higiénét fenntart
A túlsúly és elhízás megelőzésében részt vesz
Felvilágosítást végez az egészséges táplálkozásról
Tájékoztatást ad a diétákról
A fizikai erőnlétet, különösen az állóképesség megszerzését, megtartását segíti
Mentális egészséget fenntart
Prevenció, védőoltások tudatos igénybevételét segíti
Szűrővizsgálatokon való részvételt elősegíti
Egészségnevelési feladatokat lát el különböző életszakaszokban és élethelyzetekben
Szenvedélybetegségek megelőzésében részt vesz
Felismeri az élettanitól eltérő jelenségeket
Felismeri az akadályozottság különböző formáit
Betegségeket kiváltó kórokok megelőzésében közreműködik
A szervezet kóros reakcióit felismeri
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
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák

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

Anatómia-élettan
Gerontológia
Általános és részletes kórtan
Pedagógia
Egészségfejlesztés
Egészségnevelés
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C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

Népegészségtan
Terhesgondozás
Fogyatékosságtan
Mentálhigiéné
Gondozás
Prevenció
Egészségkultúra
Egészség, betegség, fogyatékosság
Magyarország lakosságának egészségmutatói
A környezeti tényezők hatása az ember egészségére
A személyi és környezeti higiénia
Egészségvédő-betegségmegelőző célprogramok
Választható és ajánlott testedzés-programok

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

Olvasott szakmai szöveg megértése
Szakmai nyelvű beszédkészség
Jelképek értelmezése
Oktatás eszközeinek használata
Szemléltető eszközök használata

Személyes kompetenciák
Külső megjelenés
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Meggyőzőképesség
Határozottság
Társas kompetenciák
Együttműködő képesség
Közérthetőség
Rendszerező képesség
Kreativitás, ötletgazdagság
Empátiás készség
Módszerkompetenciák
Problémaelemzés
Problémamegoldás
Nyitott hozzáállás
Áttekintő képesség
Lényegfelismerés (lényeglátás)

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
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Vázlatkészítés, lényegkiemelés, kulcsszavak kijelölése, jegyzetelés
Egyéni és kiscsoportos adatgyűjtés, adatok értékelése
Projektmunka
Tapasztalatok megosztása, értelmezése
Feladatlap megoldása, gyakorlás
Mérés, az eredmény értékelése
Adminisztrációs tevékenység
Dokumentáció készítése, dokumentumelemzés
Gyakorlati feladat bemutatása
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
Megegyeznek a képzés megkezdésének feltételeivel.

2.4.6. A modul oktatási tartalmának leírása


Elmélet (kontaktórák)
1.0/3712-10 Anatómia – élettan: 34 óra
Az anatómia fogalma felosztása
Az élettan fogalma, felosztása
Az anatómia és az élettan vizsgáló módszerei
Az emberi test felépítésének általános elvei
Az emberi test fő síkjai, irányai
A szervezet morfológiai felépítése
A sejt alakja, nagysága, felépítése, életjelenségei
Szövetek
Fejlődés, egyedi fejlődés
Szervek, szervrendszerek
A mozgás szervrendszere
A passzív mozgásszervek általános jellemzése
A csontok általános tulajdonságai, fejlődésük, járulékos részeik
A csontok közötti összeköttetések
Az izomrendszer felépítése, működése
Részletes izomtan
A keringés szervrendszere és a vér
Szív, vérerek, vérkörök
A vér
Vérképző szervek
Perifériás keringés élettana
Nyirokrendszer
Zsigeri rendszerek általában
Az emésztés szervrendszere: tápanyagok és építőanyagok, enzimek, az emésztőrendszer felépítése és működése
Anyagcsere és energiaforgalom
Rehabilitációs tevékenység terapeuta |

41

Légzőrendszer: az orr, a garat, a gége, a légcső, a tüdő, a légzés- és a hangképzés
mechanizmusa
A vizeletkiválasztó és elvezető rendszer: a vese, a vizelet, a vizeletelvezető rendszer,
a vizeletürítés mechanizmusa
Nemi szervek: a férfi és női ivarszervek felépítése és működése
Belső elválasztású mirigyek: az agyfüggelék mirigy, a pajzsmirigy, a mellékpajzsmirigy, a mellékvese, nemi vagy ivarmirigyek, csecsemőmirigy, a tobozmirigy, a hasnyálmirigy
Hőszabályozás
Az idegrendszer: az idegszövet, az idegrendszer részei
Idegélettani alapfogalmak
Az idegrendszer felosztása és működése
Érzékszervek, látószerv felépítése, működése, halló és egyensúlyozó szerv, szaglószerv, ízlelőszervek
Tapintó érzékszerv felépítése és működése
Az immunrendszer
2.0/3712-10 Kórélettan: 34 óra
A kórtan tárgya és rövid története
A betegség etiológiája
A kórfolyamatokról általában
A szervezet reakciói
A részletes kórtani ismeretek alapjai
A vér és a keringés kórtana: a plazma kóros változásai, a véralvadás zavarai, a vérkeringés zavarai
A szív kórtana, perifériás keringési elégtelenség
A légzés kórtana: kóros légzési formák, cyanosis, az oxigénhiány típusai, légutak védekező reflexei, a mellhártya betegségei
Az emésztőrendszer kórtana: szájüreg-, nyelőcső-, gyomor-, belek-, hashártya-, máj-,
epe és epeutak kóros elváltozásai
A vizeletkiválasztás kórtana: a vizelet mennyiségének-, minőségének kóros elváltozásai, a vesebetegségek felosztása, a húgyhólyag betegségei
A hőszabályozás kórtana: túlmelegedés, láz, lehűlés
Az idegrendszer kórtana: idegrendszeri zavarok, alvászavarok, vegetatív idegrendszeri
zavarok, az agyi keringés zavarai
A belső elválasztású mirigyek kórtana: pajzsmirigy, mellékpajzsmirigy, mellékvese,
nemi mirigyek, agyalapi mirigy, hasnyálmirigy
3.0/3712-10: Egészségtan: 17 óra
Az egészségkultúra fogalma, elemei
Egészségismeret, egészségmagatartás
Az egészséget befolyásoló tényezők
Az egészségi állapot megítélése
Az egészség fenntartása és a környezet összefüggései
Az egészség definíciója
Az egészségkultúra fogalma, összetevői
Az egészséges életvitel
A szükségletek hierarchiája, a szervezet belső környezeti egyensúlya, állandósága
A higiéné fogalma és ágai
Személyi higiéné
A testi higiéné
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A bőr és a test minden területének gondozása, ápolása, a bőr védelmi szerepének
megtartása, a száraz bőr, a bőr, a hajlatok, a hajas fejbőr, a haj, a körmök épségének, egészségének megőrzése
Kozmetikum, festékek hatása a szervezetre
A nemi szervek higiénéjének jelentősége, a szexuális élet higiénéjének főbb szempontjai
A jó közérzet biztosítása higiéné betartásával
A kéz higiénés tisztítása, a kéz, mint fertőzéseket közvetítő
Az egészséges szervezetet felépítő anyagok, tápanyagok összetétele, tápanyagpiramis, az egészséges szervezet tápanyagszükséglete
Az egészséges táplálkozás
Az energiaegyensúly kiszámítása
Táplálkozási szokások
Táplálék összetétele
Túlzott tápanyagbevitel következményei
Fizikai, szellemi munka energiaigénye
Gyermek fejlődését biztosító tápanyagok
Az idős emberek szükséglete
Az öltözködés: a ruházat megválasztása, a ruházat tisztántartása
A munkaruha tisztántartásának szabályai, a munka közbeni szennyeződések eltávolításának módjai, munkaköri szennyeződési lehetőségek, elkerülésük
Munkahelyi higiénés ártalmak, a szervezetre gyakorolt negatív hatása a szennyeződéseknek, a megfelelően megválasztott munka- és védőfelszerelés, a szennyeződések
elkerülése, a munka utáni ruházatváltás és testi higiéné biztosítása
A testi erő fenntartása
A mozgás lehetséges módjai
A rendszeres sportolás előnyei
Mozgásprogramok, gyakorlatok kiválasztásának szempontjai
Egészséges életvezetés
Egészséges napirend összeállítása
Az egyén és a társadalom felelőssége az egészséges életvitel kialakításában
A család szerepe az egészséges életvitel kialakításában
A nevelés szerepe az egyén szokásainak kialakításban


Demonstrációs termi gyakorlat

3.0/3712-10 Egészségtan: 68 óra
Tudatos egészségmagatartás
A betegségek kialakulásának rizikótényezői
A túlsúly, mint rizikótényező a szervrendszerek betegségeinek kialakulásában
Az energiaegyensúly biztosítása
Tápanyagegyensúly kiszámítása
Helyes táplálkozás étrendjének összeállítása
Diéták
Energiaszükséglet kiszámítása
Mozgásformák kiválasztása
A betegségek korai felismerését szolgáló lehetőségek
Szűrővizsgálatok jelentősége, életkorok szenti szűrővizsgálatok formái, teendő a tünetek megjelenése esetén
Egészséges környezet fenntartása
A környezetvédelem prioritásai
A környezetszennyezés formái
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Környezettudatos magatartás a betegségek megelőzése érdekében
A védőoltások formái, kötelező és nem kötelező védőoltások, a védőoltások szerepe a
fertőző betegségek megelőzésében
A pozitív életszemlélet lehetősége, kialakítása
Életminőség, életminőség fenntartása
A káros szenvedélyek formái, kialakulásuk okai, betegséget előidéző káros hatásuk, a
káros szenvedélyek korai felismerése, a betegségek rizikótényezőjeként való felismerése
Megfelelő önismeret
Önértékelés, önbecsülés
Önmagunkról kialakított reális kép, képességeink, korlátaink
Kapcsolatfelvétel, társas kapcsolatok kialakítása, barátság, szerelem, család, családalapítás
Az egészséges lelki egyensúly fenntartása
Önvédő technikák
Relaxáció formái, jelentősége
Aktív, passzív pihenés formái
A drog, az alkohol kapcsolata a mentális egészségünkkel
Segítő foglalkozások jelentősége a szorongásaink, félelmeink leküzdésében
Stressztűrő képességünk fokozása
Stresszoldó gyakorlatok jelentősége
Konfliktushelyzetek oldása, technikái
Hangulatváltozások és azok lehetséges okai
Az érzelmi élet egyensúlya
Az akaraterő
Az érzelmi stabilitás
Gondolkodásunkat befolyásoló tényezők
Racionális, célirányos gondolkodás
Célelérés
Az egészségfejlesztés célja, feladata
Az egészségfejlesztés színterei, intézményei
Az egészségnevelés során alkalmazható egyéni, csoportos és egyéb szervezeti formák
előnyei, hátrányai
Egészségfejlesztés nevelési-oktatási módszerei, eljárások, eszközök
Ösztönzés, meggyőzés, jutalmazás, büntetés, példamutatás, értékközvetítés, mint a
személyiség pozitív magatartásformáinak kialakításában szerepet játszó módszerek
Az egészségismeret, készségek kialakításának módjai, bemutatása, gyakoroltatása
Betegségeket megelőző célprogramok formái
Hozzáférési lehetőségek, a széleskörű tájékoztatás lehetőségei


Egyéni felkészülés
A modulhoz nem tartozik egyéni felkészülés.



Klinikai gyakorlat
A modulhoz nem tartozik klinikai gyakorlat.



Felnőttképzés során elismerhető (munkahelyi) gyakorlatok
–
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2.4.7. Irodalom


Oktatói
1. Donáth Tibor: Anatómia – Élettan. Medicina Könyvkiadó Rt., Budapest,
2008.
2. Barabás Katalin: Egészségfejlesztési alapismeretek pedagógusok számára.
3. Medicina Könyvkiadó Rt., Budapest, 2006.
4. Ewles–Simnett: Egészségfejlesztés. Gyakorlati útmutató. Medicina Könyvkiadó Rt., Budapest, 1999.
5. Jennie Naidoo–Jane Wills: Egészségmegőrzés. Gyakorlati alapok. Medicina
Könyvkiadó Rt., Budapest, 1999.
6. Vízvári László: Egészségtan. Műszaki Könyvkiadó, 2004.
7. Salczer Józsefné: Kórtani alapismeretek. Medicina Könyvkiadó Rt., Budapest, 2010.



Tanulói
1. Donáth Tibor: Anatómia – Élettan. Medicina Könyvkiadó Rt., Budapest,
2008.
2. Salczer Józsefné: Kórtani alapismeretek. Medicina Könyvkiadó Rt., Budapest, 2010.
3. Jennie Naidoo–Jane Wills: Egészségmegőrzés. Gyakorlati alapok. Medicina
Könyvkiadó Rt., Budapest, 1999.
4. Vízvári László: Egészségtan. Műszaki Könyvkiadó, 2004.

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. 2480-06 A beteg/kliens állapotának felmérése
2.5.1. A modul javasolt időkerete
- Kontaktóra: 187 óra
- Demonstrációs termi gyakorlat: 34 óra
- Egyéni felkészülés: 26 óra
- Klinikai gyakorlat: 80 óra

2.5.2. A modul elvégzése során szerezhető kompetenciák
Feladatprofil:
Felveszi a beteg/kliens anamnézisét
Felméri a beteg/kliens alapvető szükségleteit
Felméri a beteg/kliens egyéb kezelési módszereit, gyógyszerszedését
Feltárja a beteg/kliens szociális állapotát
Feltárja a beteg/kliens rejtett képességeit
Felméri a beteg/kliens személyi és tárgyi környezetét
Felméri a beteg/kliens együttműködési készségét
Észleli a beteg/kliens állapotváltozását
Felismeri az egészséges ember fiziológiai paramétereit, figyelembe véve az életkori
sajátosságokat
Felméri a beteg/kliens kardinális paramétereit, figyelembe véve az életkori sajátosságokat
Felismeri az egészségestől eltérő tüneteket, figyelembe véve az életkori sajátosságokat
Felismeri a pszichopatológiai tüneteket
Felismeri az életet veszélyeztető állapotokat
Felismeri a fertőző betegségek tüneteit
Felismeri a gyógyszerek hatását, mellékhatását
Felismeri a betegség hatására kialakuló személyiségváltozásokat
Felismeri a hospitalizáció jeleit
Felismeri és elkerüli a szororigén ártalmakat
Segíti a beteg/kliens alapvető szükségleteinek kielégítését
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák

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

Anatómia-élettan
Kórélettan
Kórtan
Mikrobiológia, járványtan
Gyógyszertan
Belgyógyászat
Sebészet és traumatológia
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B
B
B
B
B
A
B
B
B
A
A

Szemészet
Fül-orr-gégészet
Neurológia
Pszichiátria
Gyermekgyógyászat
Ápoláslélektan
Geriátria
Gerontológia
Az ápolás alapjai
Klinikai alapismeretek
A beteg/kliens alapvető szükségleteinek kielégítését segítő tevékenységek

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4
4
4
4
4
4
4
5

Nonverbális kommunikáció értelmezése
Olvasott szakmai szöveg megértése
Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Szakmai nyelvű beszédkészség
Folyamatábrák készítése
A hatékony betegkikérdezés technikáinak alkalmazása
Az állapotfelmérő eszközök készség szintű használata

Személyes kompetenciák
Önállóság
Türelmesség
Megbízhatóság
Precizitás
Felelősségtudat
Döntésképesség
Térbeli tájékozódás
Társas kompetenciák
Határozottság
Kapcsolatteremtő készség
Segítőkészség
Adekvát kommunikáció
Motiváló készség
Irányítási készség
Hatékony kérdezés készsége
Módszerkompetenciák
Ismeretek helyén való alkalmazása
Körültekintés, óvatosság
Tervezési képesség
Módszeres munkavégzés
Problémaelemzés, -feltárás
Eredményorientáltság
Helyzetfelismerés
Figyelemmegosztás
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2.5.3. A modul elsajátításának módszerei, tanulói tevékenységformák
Demonstráció
Szerepjáték, csoportos helyzetgyakorlat
Prezentáció, kiselőadás készítése, bemutatása
Vázlatkészítés, lényegkiemelés, kulcsszavak kijelölése, jegyzetelés
Feladatlap megoldás, gyakorlás
Információk, ismeretek rendszerezése
Írásos elemzés készítése szempontsor alapján
Adminisztrációs tevékenység
Dokumentáció készítése, dokumentumelemzés
Gyakorlati feladat bemutatása

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
A modul
3710-10
3711-10
2327-10
3712-10

megkezdéséhez a következő modulok sikeres teljesítése szükséges:
Interakció az egészségügyi ellátásban
Aszepszis-antiszepszis, munkavédelem, környezetvédelem
Első ellátás-elsősegélynyújtás
Egészségmegőrzés-betegségmegelőzés

2.5.6. A modul oktatási tartalmának leírása


Elmélet (kontaktórák)
1.0/2480-06 Szakmai mozgástani ismeretek, anamnézis felvétel: 34 óra
A filogenetikai összefüggések értékelése
A mozgató apparátus fiziológiai funkcióinak filogenetikai fejlődése a gerinceseknél:
– a thalamopallidalis rendszer
– a corpus striatum (extrapiramidális mag, ún. csíkolt test)
– a piramisrendszer dominancia
– a frontális fokozat
A mozgásszervezés ontogenetikai fejlődése:
– a gyermeki mozgás természetes fejlődésének követése
– a mozgástanítás-tanulás útján elérhető készségek és képességek
– azon képességek, amelyek nélkül valamely mozgás elsajátítása egy adott életkorban nem jöhet létre
A mozgás természetes fejlődése (fiziológiás mozgássor):
– az embrionális kor időszakának történései
– a csecsemőkortól 3 éves korig
– 3-7 éves kor között
– 7-10 éves kor között
– a pubertás, a felnőttkor
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A mozgáskészségek kialakulása, a mozgás-tréning, a mozgásvezérlés, új mozgások
elsajátítási folyamata:
– a dinamikus sztereotípiák
– az egyedi motoros tanulás
– idegrendszeri vezérlés, a hierarchikus szabályozás
– a mozgásfeladat lényegéből fakadó és azt determináló értelmi struktúra és a kivitelezésre alkalmas mozgáskészlet (az egyén mozgáslehetőségei, felhalmozott
pszichomotoros tapasztalatai, segédeszközei stb.)
A mozgás korrekciójának minőségi fokozatai:
– mozgástanuláskor ún. utólagos, másodlagos korrekció
– premotoros szabályozású előzetes (anticipált, prelimináris) korrekció
A dezautomatizáció problémája, a mechanizmusok károsodása, a mozgás alapmechanizmusát létrehozó szintek funkcióképtelensége
A testséma neurológiai (agyi reprezentációs) vonatkozásai, a testséma (testvázlat) kialakulása:
– a testséma kialakulása, és a szenzomotoros érés folyamatába való ágyazódásának
szakaszai: a szenzomotoros szakasz, a preoperatív fázis, az operatív szakasz
– a testséma szervezésének és az érzékszervi funkciók kapcsolódása
– a testséma kialakulásának az én-tudat szerveződésébe ágyazódása
A testvázlat bekapcsolódása a „szocializációs” folyamatba
Biomechanikai alapfogalmak:
– erő
– nehézségi erő
– alátámasztási felület
– súlypont, súlyvonal
– egyensúly
– a mozgás síkja
– a mozgás tempója
– sebesség
– munka
– energia
– az emelő, mint egyszerű munkaeszköz
– inga
– mozgás felfüggesztett állapotban
A mozgásszervrendszer alkotórészei: tartó (statikus) rendszerek (csont-, ízületi rendszer), mozgató (dinamikus) rendszerek (izom- és idegrendszer), ezek kapcsolatai
A végtagok izmainak funkcionális csoportosítása, izomcsoportok működése, az izmok
beidegzése, az emberi test teljesítőképességének sajátosságai (erő, ügyesség, gyorsaság, állóképesség)
A mozgások funkcionális elemzése, testhelyzetek és az izomerő kapcsolata, mozgásszinergizmusok
Reflexek
A mozgásszervrendszer és idegrendszer kapcsolatai, a mozgás szabályozás szintjei
Izomtónus, koordináció meghatározása és jelentősége
Az izomtónus feladata, szabályozása
Izomtónus zavarok, bénulások felismerése:
– a hipotónus, a perifériális bénulás jellemzői, következményei
– a hipertónus, a spasztikus tónusfokozódás és a rigiditás fogalma, következményei
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A mozgásszervrendszer funkcionális állapotának megítélése, izomerő, izomtónus,
mozgáspálya/mozgáspálya beszűkülések, mozgáskoordináció, egyensúlyi helyzet
meghatározása
Szomatomotoros és szomatoszenzoros rendszerek épségének megítélése
Az érzékszervek kapcsolata a mozgásirányítással, az érzékszervi pályák
Szakmai anamnézis felvétele, a mozgásállapot leírása
2.0/2480-06 A kliens állapotának megítélését segítő tünetek felismerése:
119 óra
Általános tünettan, a betegmegfigyelés jelentősége
A tünetekről általában (objektív és szubjektív tünetek)
A betegség jelei, tünetek formái, a betegségek korai felismerését szolgáló lehetőségek
Az életet veszélyeztető, azonnali beavatkozást igénylő állapotok, tünetek és teendők
Általános megtekintés: járás, testalkat, testarányok megfigyelése
A testsúly, testalkat, testarányok mérése különböző életkorokban
Az egyes testrészek, végtagok, bőr, a hajas fejbőr megtekintése
Az érzékszervek működésének megfigyelése
A testhőmérséklet megfigyelése, a láz formái, tünetei, a lázas állapot veszélyei
A lehelet szagának megfigyelése
Kardiális paraméterek, vitális funkciók mérése:
– a pulzus megfigyelése és számolása
– a vérnyomás és mérése
– a légzés megfigyelése, a légzés számolása
Belgyógyászati jellegű megbetegedések tünettana
Légzőszervek leggyakoribb betegségei
A cardiovascularis rendszer leggyakoribb betegségei
A vérképzőrendszer betegségei
Az endokrin rendszer leggyakoribb betegségei
Endokrin betegségek (kiemelten a diabetes mellitus)
Az emésztőrendszer leggyakoribb betegségei
A vizeletkiválasztó rendszer betegségei
Az immunrendszer betegségei
Sebészeti jellegű megbetegedések tünettana
Sebek, sebgyógyulás, sebészeti fertőzések, sztóma, decubitus
Mechanikus sérülések, törések, lágyrész sérülések, hőhatás okozta károsodások
Vérzés, vérzéscsillapítás, sokk, újraélesztés, politrauma, a műtét, daganatok sebészete, szervátültetés, plasztikai sebészet
Fej-, gerincsérülések, perifériás idegsérülések, mellkasi és hasi sérülések
Amputáció után a csonk állapota
Neurológiai jellegű megbetegedések tünettana
Az idegrendszeri betegségek jellemző, gyakori tünetei
A központi idegrendszeri betegségek tünetei:
– a tudat zavarai
– alvászavarok
– agyi érbetegségek, stroke
Rehabilitációs tevékenység terapeuta |

50

–
–
–
–
–
–
–
–
–

a központi idegrendszer térszűkítő folyamatai (tumorok, koponyaűri nyomásfokozódás, agyödéma, tömegeltolódások)
meningitis, myelitis és encephalitis
sclerosis multiplex
polyneuropathiák, myopathiák, izom disztrófia, myotonia, myasthenia gravis
a gerincvelő megbetegedései, sérülések, daganatok
idegrendszeri sérülések
Parkinson-kór, Alzheimer-kór, demenciák
fejfájások
epilepsziák

Perifériás idegrendszeri kórképek (neuritisek, neuralgiák, polyneuropathia)
Fájdalom szindrómák (fejfájások, intercostalis neuralgia, gyöki szindrómák)
A kommunikáció megváltozása neurológiai jellegű megbetegedések esetén
Izomeredetű betegségek tünettana
Izombetegségek, myopathiák, izom disztrófia, myotonia, myasthenia gravis
Rendszerbetegségek
Szemészeti jellegű megbetegedések tünettana
Jellegzetes tünetek: látáscsökkenés, látászavar, látótérkiesés, fájdalom, viszketés, váladékozás, láz, fejfájás, szédülés
Látáscsökkenés, gyengénlátás, vakság, a károsodás felismerését segítő koragyermekkori tünetek
Gyulladásos eredetű betegségek
Allergiás betegségek
Egyéb elváltozások (szürke hályog, zöld hályog – az arteria centralis retinae embóliája/trombózisa, kancsalság, retinopathia diabetica)
Daganatos elváltozások
Sérülések (a lencse helyhagyása, ideghártya leválás)
Fül-orr-gégészeti jellegű megbetegedések tünettana
Halláscsökkenés, nagyothallás, siketség, a károsodás felismerését segítő koragyermekkori tünetek
Fülfájás
Akut gennyes középfülgyulladás
A beszédkárosodást előidéző arckoponyát (elsősorban a beszédszerveket) érintő fejlődési rendellenességek
A kommunikáció megváltozása
Étkezési/táplálási nehézségeket előidéző arckoponyát érintő fejlődési rendellenességek
Bőrgyógyászati jellegű megbetegedések tünettana
A nem fertőző bőrelváltozások, atópiás betegségek
Fertőző bőrelváltozások:
– gennykeltők okozta bőrfertőzések
– vírusos bőrfertőzések
– állati élősdiek által okozott bőrelváltozások
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– gombák által okozott bőrelváltozások
– fertőző betegségek bőrtünetei
Fokozott faggyúmirigy termelés okozta betegségek, elváltozások
Daganatos betegségek
Statisztikai mutatók
A daganatos megbetegedések keletkezésének hátterében fellelhető fizikai és pszichoszomatikus okok
Az elváltozások korai felismerésének jelentősége
Gyermekgyógyászat körébe tartozó megbetegedések tünettana
Intrauterin ártalmak
Szülési sérülések
Az újszülöttkor jellegzetes betegségei
Veleszületett genetikai rendellenességek
Anyagcsere-betegségek
Vitaminhiányok
Endokrin betegségek csecsemő- és gyermekkorban
Az emésztőrendszer betegségei
A vérképzőrendszer betegségei
A szív- és érrendszeri betegségek
Fertőző gyermekbetegségek, ezek lehetséges szövődményei
Gerontológia, geriátriai jellegű betegségek jellegzetességei
Az időskorban jellemző életmódváltás jellegzetességei különféle életterületeken:
– szerepváltozások
– magatartások és hiedelmek
– veszteségek, krízisek
– a gazdasági tényezők hatása
– a jövedelmi viszonyok változásai, nyugdíjazás
– az életmódváltozás hatása
– az életminőség
– társas kapcsolatok
– munka
Az
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

idős ember egészségi állapotát veszélyeztető tényezők
visszaélés és elhanyagolás
depresszió
elmagányosodás
időskori balesetek: elesések, kihűlés, hőguta, égési sérülések, háztartási balesetek
alvászavarok
látásromlás
hallásromlás
inkontinencia, vizelettartási zavarok
osteoporosis
a fogazat állapota, az ízérzés és a szaglás megváltozása
a tápláltsági állapot jelentősége
a szervrendszerek, a homeosztázis változásai

Jellegzetes betegségek és azok tünetei idős korban
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

akut zavartsági állapotok, dehidráció, cerebrovascularis és pszichiátriai események
légzőrendszeri betegségek (krónikus obstruktív tüdőbetegség, pneumónia, tbc)
keringési betegségek, szívelégtelenség
magas vérnyomás
ízületi gyulladások, kopásos megbetegedések, mozgászavarok
osteoporosis, csonttörések
emésztési zavarok, emésztőrendszeri betegségek
diabetes mellitus
húgyúti fertőzések, veseelégtelenség
látáscsökkenés, glaukóma, katarakta
halláskárosodás
bőrbetegségek, bőrrák, herpes zoster

Pszichiátriai jellegű megbetegedések tünettana
A lelki egészség és betegség kérdése
A normál és kóros lelki működések jellemzői és tünetei
– a tudat és aktiváció zavarai (tudatvesztés, tudatborulás formái)
– a tájékozódás zavarai (térbeni, időbeni dezorientáció)
– a figyelem zavarai
– a magatartás zavarai
– a gondolkodás zavarai (alaki és tartalmi zavarok, pl. inkoherencia, téveszmék)
– az észlelés zavarai (érzékcsalódások)
– az érzelmi-hangulati élet zavarai
– az emlékezet zavarai
– az alvás zavarai
– az értelmi képességek és kóros formáik
– a szorongás és a kísérő vegetatív tünetek felismerése
A pszichotikus beteg jellemzői
A neurotikus beteg jellemzői
A személyiségzavarban szenvedő beteg jellemzői
Az öngyilkosság, suicid magatartásra utaló jelek
A skizofrénia tünetei
A mániás-depressziós kedélybetegség tünetei
A szenvedélybetegségek:
– az alkoholizmus és kábítószer szenvedély tünetei
– internet-függőség és játékszenvedély tünetei
– különféle elvonókúrák és az utógondozás jelentősége
A személyiség különféle torzulásai
A gyengeelméjűség tünetei
Az epilepszia mint tünet és mint betegség
Az elbutulás tünetei
Gyermekkori pszichiátriai zavarok (autizmus, hiperaktivitás) tünetei
Az intézmények hospitalizációs ártalmaira utaló jelek
Gyógyszertan, a gyógyszerhatások és mellékhatások miatt kialakuló különféle állapotok tünettana
A szervezet és gyógyszerek kölcsönhatása
A gyulladásra ható gyógyszerek, antibiotikumok
A légző működésre ható gyógyszerek
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A keringésre ható gyógyszerek
Az emésztő rendszerre ható gyógyszerek
A kiválasztó rendszerre ható gyógyszerek
Haematológiai gyógyszerek
Szénhidrát anyagcserére ható gyógyszerek
A vegetatív idegrendszerre ható gyógyszerek
A központi idegrendszerre ható gyógyszerek: általános érzéstelenítők, nyugtatókaltatók-szorongáscsökkentők, neuroleptikumok, antidepresszánsok,
antiepileptikumok, opioid fájdalomcsillapítók, élvezeti szerek (abúzus, kábítószerek),
pszichostimulánsok, étvágycsökkentők, nootrop szerek
Belső elválasztású mirigyekre ható gyógyszerek
Daganatellenes szerek
Antituberkulotikumok
Antivirális szerek
Gombaellenes szerek
Féregellenes szerek
Az anyagcserére ható gyógyszerek: folyadék- és elektrolitháztartás gyógyszerei, savbázis egyensúlyzavarok kezelése, vitaminok
Helyi érzéstelenítők
Fertőtlenítő szerek
Mesterséges táplálás
Kontrasztanyagok
Kötszerek, sebkezelő szerek
Gyógyszervizsgálatok, protokollok
A funkcióképességek és fogyatékosságok nemzetközi osztályozásának (FNO) rendszere, a beteg/kliens állapotának felmérését támogató komplex megközelítés
Testi funkciók felmérése:
– mentális funkciók
– érzékelési funkciók és fájdalomérzékelés
– látási és kapcsolódó funkciók
– hallási és vestibularis funkciók
– egyéb érzékelési funkciók
– fájdalomérzékelés
A hangadás és a beszéd funkciói
A cardiovascularis, a vérképző-, az immun- és a légzőrendszer funkciói
Az emésztőrendszer, az anyagcsere és az endokrin rendszer funkciói
Húgy-ivarrendszeri és szaporodási funkciók
Ideg-, csont- és izomrendszeri, valamint mozgáshoz kapcsolódó funkciók
A bőr és a bőrfüggelékek funkciói
Testi struktúrák felmérése
– idegrendszeri struktúrák
– a szem, a fül és a kapcsolódó struktúrák
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–
–
–
–
–
–

a hangadásban és beszédben részt vevő struktúrák
a cardiovascularis, az immun- és a légzőrendszer struktúrái
az emésztőrendszerhez, az anyagcseréhez és az endokrin rendszerhez kapcsolódó
struktúrák
a húgy-ivarrendszeri és a szaporodási rendszer struktúrái
mozgáshoz kapcsolódó struktúrák
a bőr és a bőrfüggelékek struktúrái

Tevékenységek és részvétel felmérése
Tanulás és az ismeretek alkalmazása
– céltudatos érzékelési tapasztalatok
– alapszintű tanulás
– ismeretek alkalmazása
– általános feladatok és elvárások
Kommunikáció
– kommunikáció – megértés
– kommunikáció – létrehozása
– társalgás, kommunikációs eszközök és technikák használata
Mobilitás
– testhelyzet-változtatás és -fenntartás
– tárgyak hordozása, mozgatása és kezelése
– járás és helyváltoztatás szállítóeszközzel
Önellátás
Otthoni élet:
– szükségletek kielégítése
– háztartási teendők
– háztartási tárgyak karbantartása, segítés másoknak
Személyközi viszonyok és kapcsolatok:
– általános személyközi interakciók
– meghatározott személyközi kapcsolatok
Fő
–
–
–
–

életterületek:
oktatás
munka és munkavállalás
gazdasági élet
közösségi, társadalmi és magánélet

Környezeti tényezők felmérése:
– termékek és technológiák
– természetes környezet és emberi beavatkozással létrehozott változások a környezetben
– támaszok és kapcsolatok
– attitűdök
– szolgáltatások, rendszerek és szabályozások
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3.0/2480-06 Ápolási ismeretek: 34 óra
A szociális helyzet felmérése
A tágabb lakókörnyezet, megközelíthetőség, szolgáltatások elérhetősége, környezeti
biztonság, családi állapot, hozzátartozók, jövedelmi viszonyok
Az otthoni segítségnyújtás lehetőségei
A kliens tárgyi környezetének felmérése (komfort, mellékhelyiségek, közvetlen környezet berendezése, telekommunikáció lehetőségei), esetleges átalakítások szükségessége
Adatok rendszerezése, elemzése, a dokumentáció típusai, célok meghatározása, beavatkozás tervezése, eredmények, terápiás folyamat értékelése
Ápoláslélektani ismeretek
A beteg ember pszichológiai problémái
Az egészség, betegség, normalitás és abnormalitás kérdései
Pszichopatológiai tünetek felismerése az ápolásban
A tudatállapot, zavart tudat jellemzői, megfigyelése; a kliens beszédének, magatartásának, viselkedésének megfigyelése, az együttműködési készség felmérése
A betegségélmény feldolgozásának tipikus útjai
A krónikus betegségben szenvedők pszichológiai problémái: személyiségzavar kialakulása, az élettér beszűkülése, a társas izoláció, a tartós veszélyeztetettség-érzés, az
életvitel korlátozásai, a rendszeres gyógyszerszedés és az önkímélő, fegyelmezett
életmód
A testi rokkantság végállapotába kerülő betegek (járásképtelen, sérülés vagy agyvérzés miatt bénultak) problémái
A fokozatosan progrediáló, gyógyíthatatlan betegek problémái. Az invalidizmus
A szorongás és a fájdalom ápoláslélektana
A hirtelen állapotromlással járó betegségek, kritikus kimenetelű betegségek, a haldoklás és halál ápoláslélektani vonatkozásai
A mozgáskárosodott, rokkant állapot hatása a személyiségre: a kontaktusakadályozottság, a cselekvési frusztráció, a testi habitusban észlelhető elváltozások,
deformitások, a személyiségváltozás veszélyeztetettsége, az önelfogadási-képtelenség
A rehabilitáció ápoláslélektana
Rehabilitációban történő ápolási folyamat
Emberi szükségletek hierarchiája
A beteg fogyatékos (sérült), mozgáskárosodott gyermek pszichológiai problémái, a
kórházi miliő hatása a gyermekre, hospitalizációs hatás, kórházi ártalmak,
nozokomiális ártalmak
A segítők pszichológiai jellemzői
A hozzátartozók és a betegek lelki vezetése


Demonstrációs termi gyakorlat
3.0/2480-06 Ápolási ismeretek: 34 óra
Ápolási modellek
Rehabilitációs szemléletű, aktivizáló betegápolás
Alapápolási feladatok:
– a kliens öltöztetése, vetkőztetése (az életkori sajátosságok figyelembevételével)
– kardinális tünetek ellenőrzése (hőmérséklet, pulzus, légzés, vérnyomás megfigyelése)
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– folyadékpótlás szájon keresztül (az életkori sajátosságoknak megfelelően)
– a beteg alapvető szükségleteinek kielégítését segítő tevékenységek
A pihenés szükséglete és kielégítési lehetősége; kényelmi eszközök
Fekvés, fektetés
A mozgás szükséglete és kielégítése
A tartós mozgáskorlátozottság veszélyei; a beteg aktív és passzív helyzetváltoztatása;
mozgás az ágyban, kiültetés; a kliens mozgatása, járás megtanítása
A higiénés szükségletek és kielégítésük; a decubitus megelőzése, kialakulásának fokozatai, megelőzési lehetőségek
A székletürítés és kielégítése; a vizeletürítés szükséglete és kielégítése
A biztonság szükséglete és kielégítése
A kommunikáció szükséglete, alternatív kommunikációs lehetőségek
Alapelvek a kliens tanításakor
Esztétikai szükségletek és kielégítésük
Az önmegvalósítás szükséglete és kielégítési lehetősége
Szociális szükségletek
Segédkezés az ürítési szükségletek kielégítésében (az életkori sajátosságoknak megfelelően)
Segédkezés a mozgásban, mozgatásban, fektetési módok alkalmazása, a kóros fekvési módok felismerése, korrekciója
Segédkezés a fogyatékos személyek speciális szükségleteinek kielégítésében (az életkori sajátosságoknak megfelelően)
Biztonságos környezet biztosítása


Klinikai gyakorlat
3.0/2480-06 Ápolási ismeretek: 80 óra
Vegyes profilú mozgásszervi rehabilitációs osztályon az alább felsorolt tevékenységeket végzi az aktivizáló (rehabilitációs szemléletű) betegápolás elmélete és gyakorlata
alapján:
 a pihenés szükségletének kielégítése, kényelmi eszközök elhelyezése
 a mozgás szükségletének kielégítése; segédkezik a mozgásban, mozgatásban,
fektetési módokat alkalmaz, felismeri a kóros fekvési módokat
 a kliens aktív és passzív helyzetváltoztatásának segítése; mozgatása, járás gyakoroltatása, mozgás az ágyban, transzfer
 a decubitus prevenció
 a higiénés szükségletek kielégítésének segítése
 az ürítési szükségletek kielégítésének segítése az életkori sajátosságoknak megfelelően
 a biztonság szükséglete és kielégítésének segítése
 a magasabb rendű szükségletek kielégítésének segítése
 segédkezés a fogyatékos személyek szükségleteinek kielégítésében (az életkori
sajátosságoknak megfelelően)
 a tudás és megértés igénye a betegnél
 alapelvek a beteg tanításakor
 a kommunikációs szükséglet kielégítésének támogatása, alternatív kommunikációs lehetőségek megvalósítása
 esztétikai szükségletek és kielégítésük
 az önmegvalósítás szükséglete és kielégítési lehetősége
 szociális szükségletek kielégítése
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Egyéni felkészülés 26 óra
A megismert önellátási skálák kitöltésének gyakorlása a tanuló személyes életterében
felkutatott akadályozott személyek esetében (Barthel-index, FIM stb.)
Az FNO szempontrendszere alapján a kliens állapotának felmérése a tanuló személyes
életterében felkutatott akadályozott személyek esetében
Akadályozott emberek számára ajánlott életmódbeli tanácsokat tartalmazó kiadványok gyűjtése
Akadályozott emberek számára szervezett rendezvények felkeresése, a rendezvény
céljáról, programjáról beszámoló készítése
Definíciós ABC füzet vezetése – a szakirodalmak elolvasásakor felmerülő fogalmak,
meghatározások lejegyzése regiszteres füzetben
Szakirodalom felkutatása (könyvtár, internet stb.), bibliográfia készítése, amely tematikusan tartalmazza az elolvasásra ajánlott szakirodalmat, honlapokat



Felnőttképzés során elismerhető (munkahelyi) gyakorlatok
Mozgásszervi rehabilitációs osztályon ápolói munkakörben dolgozók esetében a
2480-06 Ápolási ismeretek modul klinikai gyakorlata (80 óra)

2.5.7. Irodalom
 Oktatói
1. Bálint–Földes–Szebenyi–Bálint: Gyakorlati reumatológia. Springer Tudományos Kiadó, 2003.
2. Darill M. Baker Dr.: Stroke-prevenció (Gyakorlatorientált útmutató klinikusoknak). Zafir Press, 2009.
3. Donáth Tibor: Anatómia – Élettan. Medicina Könyvkiadó Rt., Budapest, 2008.
4. Falus András–Buzás Edit–Rajnavölgyi Éva: Az immunológia alapjai. Semmelweis Kiadó, 2007.
5. Farmosi István: Mozgásfejlődés. Dialóg Campus, 2011.
6. Flautner Lajos–Sárváry András: A sebészet és traumatológia tankönyve.
Semmelweis Kiadó, 2003.
7. Froböse–Ingo dr.: Nincs többé hátfájás az új háttorna segítségével. Holló és
Társa, 2010.
8. Hachinski, V.–Hachinski, L.: Stroke. Hajja és Fiai Kiadó, 2005.
9. Ibrahim A. Kapandji: Az ízületek élettana I-III. Medicina Könyvkiadó, 2007.
10. Kardos Lídia: Az emberi test. Műszaki Könyvkiadó, 2004.
11. Kornéth Anikó: Klinikai ismeretek a belgyógyászat köréből ápolónők részére.
Medicina Könyvkiadó Rt. 2006.
12. Komoly S.–Palkovits M.: Gyakorlati neurológia és neuroanatómia Medicina
Könyvkiadó, 2010.
13. Kullmann Tamás Dr.: Betegségek tünetei – mikor forduljunk orvoshoz?
SpringMed Kiadó, 2006.
14. Mitchell, Tim–Kennedy, Cameron: Bőrbetegségek – Megválaszoljuk kérdéseit.
Oriold és Társai Kft., 2007.
15. Petrányi Gyula: Belgyógyászat (Tömör összefoglaló). Medicina Könyvkiadó Rt.,
2003.
16. Szollár Lajos, Dr. (szerk.): Klinikai kórélettan. Semmelweis Kiadó, 2004.
17. Takáts Annamária (szerk.): Parkinson-kór és egyéb mozgászavarok. Melania
Kiadó, 2001.
18. Vágvölgyi Ágnes: Általános kórtan. Műszaki Könyvkiadó, 2010.
19. Vízkelety–Szendrői: Ortopédia. Springer Hungarica Kiadó Kft., 1996.
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20. Baukó Mária–Kujalek Éva–Wetzelné Gál Anna: Az ápolás alapjai. ETI. Budapest, 2008.
21. Jurányi–Vágvölgyi: Általános kórtan, immunitástan, járványtan. ETI. Budapest, 2006.
22. Márton Erzsébet: Gyógyszertan mentőápolóknak: Továbbképzési füzetek 4. –
Budapest, ETI, 2005.
23. Potter–Perry: Az ápolás elméleti és gyakorlati alapjai. Medicina. Budapest,
1996.
24. Rozsos E.: Ápolásetikai ismeretek. Medicina, 2001.


Tanulói

1. Baukó Mária–Kujalek Éva–Wetzelné Gál Anna: Az ápolás alapjai. ETI. Budapest, 2008.
2. Donáth Tibor: Anatómia – Élettan. Medicina Könyvkiadó Rt., Budapest, 2008.
3. Jurányi–Vágvölgyi: Általános kórtan, immunitástan, járványtan. ETI. Budapest, 2006.
4. Kardos Lídia: Az emberi test. Műszaki Könyvkiadó, 2004.
5. Kornéth Anikó: Klinikai ismeretek a belgyógyászat köréből ápolónők részére.
Medicina Könyvkiadó Rt., 2006.
6. Márton Erzsébet: Gyógyszertan mentőápolóknak: Továbbképzési füzetek 4.
Budapest, ETI, 2005.
7. Rozsos E.: Ápolásetikai ismeretek. Medicina, 2001.

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

Rehabilitációs tevékenység terapeuta |

59

2.6. 2468-06 Interakció a szociális és rehabilitációs ellátásban
2.6.1. A modul javasolt időkerete
- Kontaktóra: 51
- Demonstrációs termi gyakorlat: –
- Egyéni felkészülés: –
- Klinikai gyakorlat: –

2.6.2. A modul elvégzése során szerezhető kompetenciák
Feladatprofil:
Alkalmazza a pszichiátriai betegek ellátására vonatkozó jogszabályokat
Tanácsot ad a pszichiátriai betegek jogaival kapcsolatban
Alkalmazza a fogyatékossággal kapcsolatos jogszabályokat
Tanácsot ad a fogyatékossággal kapcsolatos jogok érvényesítéséhez
Kapcsolatot tart a betegek önszerveződési, érdekvédelmi szervezeteivel
Kapcsolatot tart a rehabilitációs team tagjaival
Munkáját szupervízióval végzi
Segíti a különböző betegközösségek szerveződését és működését
Segíti a kortárs és sorstárskapcsolatok kialakulását
Tanácsot ad szociális juttatásokkal, támogatásokkal kapcsolatban
Eligazodik a foglalkoztatási rehabilitáció lehetőségeiben, a munkaerő-piaci helyzetben
Tanácsot ad pályaorientációra, munkába állásra vonatkozóan
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák

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

Rehabilitációs alapismeretek
Akadályozott emberek rehabilitációja
A pszichiátriai betegek ellátásával kapcsolatos jogi szabályozás
A fogyatékossággal kapcsolatos jogi szabályozás
Egészségszociológia
Szociálpolitika
Társadalmi beilleszkedési zavarok
Szociális munka
Foglalkoztatási rendszer, munkaerőpiac

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4
4
4
4
4
4
4
4
5

Jogszabályi nyelvezet értelmezése
Elektronikus információs eszközök használata
Olvasott szakmai szöveg megértése
Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Szakmai nyelvű beszédkészség
Folyamatábrák készítése
A hatékony betegkikérdezés technikáinak alkalmazása
Az állapotfelmérő eszközök készség szintű használata
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Személyes kompetenciák
Precizitás
Szervezőkészség
Stressztűrő képesség
Kudarctűrő képesség
Döntésképesség
Türelmesség
Társas kompetenciák
Segítőkészség
Közérthetőség
Motiváló készség
Interperszonális rugalmasság
Együttműködő készség
Kapcsolatkialakító készség
Módszerkompetenciák
Problémamegoldó gondolkodás
Helyzetfelismerés
Kreativitás, ötletgazdagság
Tervezési képesség

2.6.3. A modul elsajátításának módszerei, tanulói tevékenységformák
Demonstráció
Szerepjáték, csoportos helyzetgyakorlat
Információk, ismeretek rendszerezése
Esetmegfigyelés, esetismertetés, esetmegbeszélés, esetelemzés szempontsor alapján
Esettanulmány készítése szempontsor alapján
Irodalomkutatás, szövegelemzés
Egyéni és kiscsoportos adatgyűjtés, adatok értékelése
Projektmunka
Tapasztalatok megosztása, értelmezése
Dokumentáció készítése, dokumentumelemzés
Gyakorlati feladat bemutatása
Egyéni/kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással
Önértékelés

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
A modul
3710-10
3711-10
2327-10
3712-10

megkezdéséhez a következő modulok sikeres teljesítése szükséges:
Interakció az egészségügyi ellátásban
Aszepszis-antiszepszis, munkavédelem, környezetvédelem
Első ellátás-elsősegélynyújtás
Egészségmegőrzés-betegségmegelőzés
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2.6.6. A modul oktatási tartalmának leírása


Elmélet (kontaktórák)
1.0/2468-06 Alkalmazott jogi ismeretek: 17 óra
Hatályos jogszabályok a pszichiátriai betegek jogairól:
– a cselekvőképes, korlátozottan cselekvőképes és cselekvőképtelen személyek jogairól
Pszichiátriai betegek intézeti gyógykezelése:
– pszichiátriai betegek önkéntes gyógykezelése
– sürgősségi gyógykezelés
– kötelező gyógykezelés
A büntetőjog egészségügyi vonatkozásai
Hatályos jogszabályok a fogyatékos személyek jogairól, esélyegyenlőségük megvalósításáról, antidiszkriminációs politika
A fogyatékos emberek érdekvédelmi szervezetei
A munkavégzés, foglalkozási rehabilitáció jogi szabályozása
Hatályos jogszabályok a:
– a közoktatásról
– a felsőoktatásról
– a szociális biztonság megteremtésről
– a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
– a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól
2.0/2468-06 Szociális ellátás: 17 óra
Szociálpolitika fogalma, kialakulása, története, a lakosság szociális ellátását biztosító
rendszerek és az ellátások főbb formái, a szociálpolitikára ható politikai és gazdasági
értékek
Törvény a szociális igazgatásról és ellátásokról
Társadalombiztosítási juttatások, szociális ellátás, intézmények
Orvosi rehabilitáció az egészségbiztosítás szemszögéből
Alapfogalmak meghatározása (jövedelem, vagyon, család, közeli hozzátartozó, tartásra kötelezett személy, kereső tevékenység, rendszeres pénzbeli ellátás, pénzbeli ellátások, formák, személyes gondoskodást nyújtó ellátások)
Az egészségkárosodottaknak nyújtott szociális támogatások, a szociális juttatások jelenlegi rendszere:
– pénzbeli ellátások
– természetben nyújtott ellátások
– személyes gondoskodást nyújtó ellátások
Társadalmi beilleszkedési zavarok:
– másság, az akadályozott, korlátozott emberek életvitelének problémái (a habilitáció, rehabilitáció lehetőségei és intézményei)
– devianciák, társadalmi reakciók
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Egészségszociológia
– az egészségi állapotot befolyásoló társadalmi tényezők
– az egészség társadalmi rétegződése
– az egészségügyi szervezetek belső szociális jelenségei és folyamatai
A szociális ellátás intézményrendszere
Szociális munka
– fogalma, célja
– kompetenciák, szakterületek
– munkaformák
3.0/2468-06 Rehabilitációs alapismeretek: 17 óra
A rehabilitációs, habilitációs tevékenység fogalma, tartalma
Alapfogalmak tisztázása
A tevékenység, a részvétel akadályozottsága, felmérése.
A fogyatékosság, az akadályozottság értelmezése
A betegségek és fogyatékosságok nemzetközi osztályozása (BNO és FNO)
A fogyatékossági formák definíciója
A rehabilitációs team és szerepe
A rehabilitációt segítő tényezők: empátia, együttműködés, érdekvédelem, ismeretterjesztés, felvilágosítás
A rehabilitációt akadályozó tényezők: az izoláció, a viktimizáció, stigmatizáció, álrehabilitáció
A fogyatékosság és a hátrányos helyzet, társadalmi beilleszkedési zavarok (másság,
fogyatékosság, devianciák, társadalmi reakciók)
A rehabilitáció fogalma, szintjei
Az orvosi, foglalkozási, pedagógiai, szociális rehabilitáció célja, feladatai, eszközei,
módszerei
A rehabilitáció intézményrendszere
– a magyar orvosi rehabilitációs ellátó rendszere
– a fogyatékos gyermekek pedagógiai és szociális ellátó rendszere
– a rehabilitáció intézményrendszere
– a szociális ellátási formák és intézményhálózat
A fogyatékos ember és környezete
A lakóközösségi rehabilitáció
A különféle rehabilitációs/habilitációs színtereken folyó tevékenység közös elvei
Az Önálló Életvitel Mozgalmak és az új paradigmák
A civil szervezetek szerepe a rehabilitációban, a fogyatékosok, sérült emberek érdekvédelmi szervezetei
Az életminőség jelentősége


Demonstrációs termi gyakorlat
A modulhoz nem tartozik demonstrációs termi gyakorlat



Egyéni felkészülés
A modulhoz nem tartozik egyéni felkészülés



Klinikai gyakorlat
A modulhoz nem tartozik klinikai gyakorlat
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Felnőttképzés során elismerhető (munkahelyi) gyakorlatok
–

2.6.7. Irodalom


Oktatói
1. Ács Vera dr.–Gellérné dr.: Egészségügyi, munkajogi és szociális szakkifejezések tára. Egészségügyi, Szoc. Csal. Min., 2003.
2. Bölcsházy Zoltán (szerk): Betekintés a rehabilitáció fogalomköreibe. I-II.
Továbbképzési füzetek, ETI, Budapest, 2008.
3. Füredi János–Németh Attila–Tariska Péter: A pszichiátria magyar kézikönyve. Medicina Kiadó, 2009.
4. Hammer–Jette: Mozgásra fel! – Sportszemléletű rehabilitáció a fizioterápiában. Nyitott Könyvműhely, 2005.
5. Hatályos jogszabályok a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról, a munkavédelemről, a rehabilitációs járadék szabályairól valamint a rokkantnyugdíj, a baleseti rokkantsági nyugdíj és a baleseti
járadék szabályainak változásáról
6. Huszár I. –Kullman L. –Tringer L. (szerk.): A rehabilitáció gyakorlata. Medicina Könyvkiadó Rt., Budapest, 2000.
7. Jókai Erika (szerk.): Rehabilitációs támogató technológiák. Typotex Kiadó,
2010.
8. Juhász Ferenc (szerkesztő): Irányelvek a funkcióképesség, a fogyatékosság és megváltozott munkaképesség véleményezéséhez. Medicina Könyvkiadó Rt., 2004.
9. Juhász Márta (szerk.): A foglalkozási rehablitáció támogatása pszichológiai
eszközökkel. Typotex Kiadó, 2010.
10. Kálmán Zs. –Könczey Gy.: A Taigetosztól az esélyegyenlőségig. Osiris, Bp.
2002.
11. Katona F. –Siegler J. (szerk.): A rehabilitáció gyakorlata. Medicina, Budapest, 2004.
12. Katona F. –Siegler J.: Orvosi rehabilitáció. (szerk.): Medicina, Budapest,
1999.
13. Németh Attila: Pszichiátria – vázlatosan. Medicina Könyvkiadó, 2010.
14. Tasnádi Ágnes: Rehabilitáció I-II. Továbbképzési füzetek, 80-81. ETI, Budapest, 2006.
15. Tringer László: A pszichiátria tankönyve (3. változatlan kiadás). Semmelweis Kiadó, 2004.
16. Vekerdy-Nagy Zsuzsanna (szerk.): Rehabilitációs orvoslás. Medicina
Könyvkiadó, 2010.
17. Zsolnai Anikó–Kasik László (szerk.): A szociális kompetencia fejlesztésének
elméleti és gyakorlati alapjai. Nemzeti Tankönyvkiadó, 2010.



Tanulói
1. Bölcsházy Zoltán (szerk.): Betekintés a rehabilitáció fogalomköreibe, I-II.
Továbbképzési füzetek, ETI, Budapest, 2008.
2. Huszár I. –Kullman L. –Tringer L. (szerk.): A rehabilitáció gyakorlata. Medicina Könyvkiadó Rt., Budapest, 2000.
3. Kálmán Zs. –Könczey Gy.: A Taigetosztól az esélyegyenlőségig. Osiris, Bp.
2002.
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4. Tasnádi Ágnes: Rehabilitáció I-II. Továbbképzési füzetek, 80-81. ETI, Budapest, 2006.
5. Tringer László: A pszichiátria tankönyve (3. változatlan kiadás). Semmelweis Kiadó, 2004.

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. 2338-10 Gyógyfoglalkoztatás
2.7.1. A modul javasolt időkerete
- Kontaktóra: 119 óra
- Demonstrációs termi gyakorlat: 34 óra
- Egyéni felkészülés: 40 óra
- Klinikai gyakorlat: 170 óra

2.7.2. A modul elvégzése során szerezhető kompetenciák
Feladatprofil:
Közreműködik a pszichológiai tesztek felvételében
Közreműködik a munkaalkalmassági vizsgálatokban
A foglalkoztatás-terápia tárgykörébe tartozó technikákat megtanítja és gyakoroltatja
A közösségi terápiában részt vesz
A munkaterápia tárgykörébe tartozó technikákat megtanítja és gyakoroltatja
A pszichoterápiás csoportban koterapeutaként részt vesz
Segíti a reális betegségtudat kialakítását
Segíti a „másság” elfogadását a kliens és a hozzátartozók esetében
Szokásokat alakít ki, készségeket, képességeket, kognitív működést fejleszt
A háztartásvezetést tanítja
Tervezi és szervezi a kliens szabadidős tevékenységét
Csoportot vezet
A csoportdinamikát, a csoporttörténéseket értelmezi
Alkalmazza az életkori sajátosságoknak megfelelő motivációs technikákat
Felismeri a kliens veszélyeztető állapotait
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:

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

Szociálpszichológia
Fejlesztőpedagógia
Neveléspszichológia
Munkalélektan
Vezetéselmélet
Pszichiátriai klinikai ismeretek
Értelmi fogyatékosság klinikuma
Pszichoterápia
Pszichiátriai rehabilitáció
Gyógyfoglalkoztatás (szocioterápia, munkaterápia)
Csoportvezetés
Pszichiátriai tünetek észlelése, értelmezése
Az értelmi fogyatékosok habilitációja/rehabilitációja
A gyógyfoglalkoztató szerepe, feladatai
Kommunikáció zavart és agresszív beteggel
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A
A
A

Kommunikáció fogyatékos beteggel
A csoportfolyamatok, csoportdinamika értelmezése, felhasználása
Kézműves technikák és munkafolyamatok tanítása

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4
4
4
4
4
4
5
5
5
4

Olvasott szakmai szöveg megértése
Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Szakmai nyelvű beszédkészség
Folyamatábrák készítése
A hatékony betegkikérdezés technikáinak alkalmazása
Az állapotfelmérő eszközök készség szintű használata
Jelképek értelmezése
Komplex jelzésrendszerek értelmezése
Számítógépes célprogramok használata

Személyes kompetenciák
Megbízhatóság
Másság elfogadása
Precizitás
Kreativitás
Felelősségtudat
Kézügyesség
Tolerancia
Rajzolási készség
Társas kompetenciák
Kapcsolatteremtő és fenntartó képesség
Segítőkészség
Motiváló képesség
Irányítási készség
Empatikus készség
Interperszonális rugalmasság
Konfliktusmegoldó készség
Módszerkompetenciák
Logikus gondolkodás
Értékelési képesség
Módszeres munkavégzés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Helyzetfelismerés
Figyelemmegosztás
Rendszerben való gondolkodás

2.7.3. A modul elsajátításának módszerei, tanulói tevékenységformák
Demonstráció
Szerepjáték, csoportos helyzetgyakorlat
Prezentáció, kiselőadás készítése, bemutatása
Információk, ismeretek rendszerezése
Esetmegfigyelés, esetismertetés, esetmegbeszélés, esetelemzés szempontsor alapján
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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
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
A modul megkezdéséhez a következő modulok sikeres teljesítése szükséges:
2321-06 Interakció az egészségügyi ellátásban
2326-06 Aszepszis-antiszepszis, munkavédelem, környezetvédelem
2327-06 Első ellátás-elsősegélynyújtás
2328-06 Egészségmegőrzés – egészségfejlesztés – egészségnevelés
2480-06 A beteg/kliens állapotának felmérése
2468-06 Interakció a szociális és a rehabilitációs ellátásban

2.7.6. A modul oktatási tartalmának leírása


Elmélet (kontaktórák)
A gyógyfoglalkoztatás elmélete: 119 óra
A pszichiátriai betegségek, zavarok kialakulásának okai, lefolyása, tünetei és kezelésük:
– organikus kórképek
– skizofrénia
– bipoláris hangulatzavarok (mániás-depressziós kedélybetegség)
– unipoláris hangulatzavarok (depresszió, rekurrens depresszió)
– szorongásos kórképek
– szomatoform zavarok
– kényszeres zavarok (ocd)
– stresszhez társuló és alkalmazkodási zavarok
– személyiségzavarok
– szenvedélybetegségek (alkohol, drog, játékszenvedély, internetfüggőség)
– a nemi identitás zavarai
– táplálkozási zavarok (anorexia, bulímia)
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– gyermekkori pszichiátriai zavarok: autizmus, hiperaktivitás, Asperger-szindróma
Az értelmi fogyatékosság pszichopatológiai vonatkozásai
Pszichológiai tesztek: MMPI, MAWI, MMSE, RAVEN, BPRS
Megfigyelés és szempontjai
Funkcionális felmérő skálák: önellátási kérdőív
A gyógyfoglalkoztatás alkalmazott pszichológiai alapjai
A pszichológia és a személyiség
Pszichológiai alapjelenségek
Az Én fogalma
A személyiség összetevői – a különböző elméletek tükrében
A betegség mint életvitel, az ebből adódó terápiás lehetőségek
Berne tranzakciós analízise
Empátia – bizalom – pedagógiai orientáltság – nondirektivitás
A pszichoterápiákról
Vizsgálómódszerek és állapotfelmérő eszközök a pszichiátriában
Bevezetés a szociálpszichológiába
A szociálpszichológiáról. A szocializáció
Az interakció. A kommunikáció
A szóbeli csatorna. A nem szóbeli csatorna. A metakommunikáció
A személy megismerése. A beállítódás (attitűd). A kapcsolat. A szerep
A csoport fogalma. A csoport fejlődési fokai, fajtái
A csoportlét. Csoportdinamika. A csoport általános szerkezete. A csoport élete
Az érzelmi viszonyulási rendszer
A kommunikációs szerkezet. A szereprendszer.
A csoport normarendszere. Reagálás a csoportnyomásra
A csoportkohézió. A csoportkonfliktus
A csoport vezetése. Csoporthatások
A szociometria – a társas helyzet mérése
Több szempontú szociogram
A felmérőlap. A felmérés technikája
Táblázatok készítése. Mutatók. Néhány szerkezeti mutató
A csoportlégkör mutatója.
Az egyén a csoportban
A szociometria veszélyei
Munkalélektani ismeretek
A munkalélektan fogalma
A megfelelés elve
A munkatevékenység
A megfelelés. A megfelelés modellje
A munkaprofil. A pszichológiai foglalkozási profil
Az egyéni munkatevékenység-potenciál. A képességek a munkában
Az érzékelés és a munkamozgások. Mentális képességek
Kifejezőképességek, képesség-együttesek
Érzelmek a munkatevékenységben
Érdeklődés, motiváció. A személyes alkotás, alakítás
A munkafolyamat jellemzői. Fáradtság és monotónia. A pihenési idők
Néhány ergonómiai szempont. A munkatevékenység biztonsága
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Szocioterápia
A szocioterápia története
Szocioterápia és rehabilitáció
Szocioterápiákról általában
A beteg ember gyógykezelése. A szocioterápia és hatása
A „totális intézmény”-ek hospitalizációs ártalmai
Betegfoglalkoztatás
A gyógyító személyzet és a szocioterápia
A pályaalkalmasság kérdése a foglalkoztatásban
Szakmai ártalmak a foglalkoztatásban
A szocioterápiás csoportokról
A non-direktivitás igénye. A csoportfoglalkoztatás értékelése
Az aktometria
Szociális feladatok célszerű szervezési formái
A betegfoglalkoztatás etikai kérdései
A szocioterápiás eljárások fajtái
1. Munkaterápia
A munkaterápia fogalma
A munkaterápia célja
Termelés és munkaterápia
A munkaterápia hatásrendszere. Munkafajták a terápiában
A munkaterápia folyamata
A munkatevékenység adagolása
Pedagógia a munkaterápiában
A munkaterápiás csoport
A munkaterápia gazdasági működése
A beteg munkamotivációja
A munkaterápia módszertana
A munkaterápia szervezése
A munka. A munkahelyek
A betegek útja a munkaterápiában
A munkaterápiás csoport szervezése
A munkaterápiás jutalom
A munkaterápia velejárói
A munkaterápia és a munkába állás
Munkafolyamatok és minősítés
A munkafolyamat cselekvéskategóriái
A munkatevékenység mint a terápia forrása
A minősítőskála. A minősítőlap alkalmazása
A munkaképesség megállapítása
A cselekvéskategóriák és a terápiás pénz elosztása
2. Foglalkozásterápiák
A kreatív és művészeti jellegű terápiák
A kreatív foglalkozások
– papírmunkák
– papírhajtogatás, origami
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–
–
–
–

díszek és játékok alkotása
a háztartási hulladék kreatív hasznosítása
szárított és préselt virágok
virágrendezés, ikebana

A
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

művészeti jellegű terápiákról
a képző- és iparművészetek terápiás alkalmazása
a képzőművészeti foglalkozásterápiák
a pszichopatológiás képzőművészet
iparművészeti terápiás foglalkozások
csoportterápia játékos művészeti foglalkozással
az irodalom (könyv) gyógyító alkalmazása
alkoholbetegek biblioterápiája
a zeneterápia
a zenére festés, mint terápiás módszer
a drámaterápiák
speciális művészeti műhely

A
A
A
A
–
–

mozgásterápia módozatai a szocioterápiában
sport és terápiás alkalmazása
játék szocioterápiás alkalmazása
szabadidő terápiás felhasználásáról
a televízió és a videofilmek audiovizuális hatása
utazás-kirándulás-vakáció

A mindennapi élettevékenység programja
Kimozdító terápia – csoportterápia játékos művészeti foglalkozással
A kiállítás
3. Közösségi terápia
A közösségi terápia feltételei. A beteg és környezete
A miliőterápiákról
A gyógyító közösség fogalma. Az intézmény-pszichoterápiákról
A gyógyítás átalakulása
A nagycsoport fogalma. Az osztályos nagycsoport ülése. Az ülés vezetése
A nagycsoport értelme. A személyzeti csoport
A betegek spontán szerveződése. A betegek önkormányzata. Az önkormányzat információs lehetőségei
A közösségi terápia intézményen kívül.
Önsegítés-öngyógyítás csoportban
Szociális készségek tréningje
A terápiás csoportok szervezése
A terápiás csoportok szervezésének, lebonyolításának szempontjai
– csoportalakítás
– csoportdinamikai alapok
– vezetéselmélet
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Demonstrációs termi gyakorlat
A gyógyfoglalkoztatás gyakorlata: 34 óra
A gyógyfoglalkoztatáshoz szükséges technikák gyakorlása:
– papírmunkák
– papírhajtogatás, origami
– díszek és játékok alkotása
– a háztartási hulladék kreatív hasznosítása
– szárított és préselt virágok
– virágrendezés, ikebana
– a képzőművészeti foglalkozásterápiák
– iparművészeti terápiás foglalkozások
– csoportterápia játékos művészeti foglalkozással
– az irodalom (könyv) gyógyító alkalmazása
– alkoholbetegek biblioterápiája
– a zeneterápia
– a zenére festés mint terápiás módszer
– a drámaterápiák
– speciális művészeti műhely



Egyéni felkészülés: 40 óra
Az FNO szempontrendszere alapján a kliens állapotának felmérése a személyes életterében felkutatott akadályozott személy esetében
Kézműves és kreatív technikák mintadarabjainak és a folyamat dokumentációjának
elkészítése el az alábbi szempontok alapján:
– anyagszükséglet
– eszközszükséglet
– a készítési folyamat lépései
– balesetvédelmi szempontok
– azoknak az akadályozottságoknak megjelölése, amelyben a munkafeladat indikált
illetve kontraindikált
Szocioterápiás foglalkozáshoz felhasználható zeneművek gyűjtése, amelyeket az adott
állapotú kliens terápiájánál segítség lehet. Saját módszertár előkészítése
Szocioterápiás foglalkozáshoz felhasználható irodalmi művek gyűjtése, amelyeket az
adott állapotú kliens terápiájánál felhasználható. Saját módszertár előkészítése!
Különféle típusú fogyatékosság esetén a sportolás lehetőségeinek felmérése az adott
régióban
Játék tevékenységek gyűjtése, kategorizálása a változó fizikális tartalom, interperszonális igénybevétel, intellektus-szint figyelembevételével
Védőmunkahelyek felkutatása, erről dokumentáció elkészítése, az ellátási kör, tevékenységi kör megjelölésével



Klinikai gyakorlat
A gyógyfoglalkoztatás gyakorlata: 170 óra
Az elérhető egészségügyi intézményi háttér függvényében a képző hely saját hatáskörében szervezheti gyermekpszichiátrián, értelmi fogyatékosok otthonában, pszichiátriai aktív- és rehabilitációs osztályon.
A tevékenység tartalma:
– a tudatállapot, zavart tudat jellemzői, megfigyelése; a kliens beszédének, magatartásának, viselkedésének megfigyelése
– az együttműködési készség felmérése
– az ember és betegsége; betegségélmény
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–
–
–
–
–
–
–

a krónikus beteg jellemzői
a betegség hatására kialakuló személyiségváltozások
a szorongás és a fájdalom ápoláslélektana
anamnézis felvétele
rehabilitációs terv készítése
foglalkozások tervezése
foglalkozásokon koterapeutaként való részvétel

Összefüggő (nyári) szakmai gyakorlat: 90 óra


Felnőttképzés során elismerhető (munkahelyi) gyakorlatok
–

2.7.7. Irodalom


Oktatói
1. Füredi János–Németh Attila–Tariska Péter: A pszichiátria magyar kézikönyve. Medicina Kiadó, 2009.
2. Horváth Endre (szerk.): Gyógyfoglalkoztató füzetek 1-12. Jegyzet a
gyógyfoglalkoztató szakasszisztensek képzéséhez. Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet, Budapest, 2002.
3. Huszár I. –Kullman L. –Tringer L. (szerk.): A rehabilitáció gyakorlata. Medicina Könyvkiadó Rt., Budapest, 2000.
4. Jókai Erika (szerk.): Rehabilitációs támogató technológiák. Typotex Kiadó,
2010.
5. Juhász Ferenc (szerkesztő): Irányelvek a funkcióképesség, a fogyatékosság és megváltozott munkaképesség véleményezéséhez. Medicina Könyvkiadó Rt., 2004.
6. Juhász Márta (szerk.): A foglalkozási rehablitáció támogatása pszichológiai
eszközökkel. Typotex Kiadó, 2010.
7. Katona F. –Siegler J. (szerk.): A rehabilitáció gyakorlata. Medicina, Budapest, 2004.
8. Katona F. –Siegler J.: Orvosi rehabilitáció. (szerk.): Medicina, Budapest,
1999.
9. Németh A. –Gerevich J.: Addikciók. Medicina, 2000.
10. Németh Attila: Pszichiátria – vázlatosan. Medicina Könyvkiadó, 2010
11. Pável Magda (szerk.): Életesemények lelki zavarai I-II-III. Semmelweis
Egyetem TF, 2004.
12. Ronald J. Comer: A lélek betegségei. Osiris, 2000.
13. Tringer László: A pszichiátria tankönyve (3. változatlan kiadás). Semmelweis Kiadó, 2004.
14. Vekerdy-Nagy Zsuzsanna (szerk.): Rehabilitációs orvoslás. Medicina
Könyvkiadó, 2010.



Tanulói
1. Horváth Endre (szerk.): Gyógyfoglalkoztató füzetek 1-12. Jegyzet a
gyógyfoglalkoztató szakasszisztensek képzéséhez. Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet, Budapest, 2002.
2. Huszár I. –Kullman L. –Tringer L. (szerk.): A rehabilitáció gyakorlata. Medicina Könyvkiadó Rt., Budapest, 2000.
3. Juhász Márta (szerk.): A foglalkozási rehabilitáció támogatása pszichológiai
eszközökkel. Typotex Kiadó, 2010.
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4. Katona F. –Siegler J. (szerk.): A rehabilitáció gyakorlata. Medicina, Budapest, 2004.
5. Tringer László: A pszichiátria tankönyve (3. változatlan kiadás). Semmelweis Kiadó, 2004.

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. 2337-10 Rehabilitációs tevékenység terápia
2.8.1. A modul javasolt időkerete
- Kontaktóra: 765
- Demonstrációs termi gyakorlat: 187
- Egyéni felkészülés: 398
- Klinikai gyakorlat: 1050

2.8.2. A modul elvégzése során szerezhető kompetenciák
Feladatprofil:
Alkalmazza a siketek jelbeszédét
Segítséget nyújt a betegnek/kliensnek a pontírás elsajátításában
Segítséget nyújt a betegnek/kliensnek a gépírás elsajátításában
Közreműködik a különböző állapotfelmérő tesztek, vizsgálatok elvégzésében
Felméri a beteg/kliens terhelhetőségét
Felismeri az alul- és túlterhelés jeleit
A rehabilitációs terv végrehajtásában részt vesz
Segíti a beteg/kliens biztonságos hely- és helyzetváltoztatását
Gyakoroltatja az új mozgásmintákat
Új mozgásmintákat, parakoordinációt kialakítja
A mindennapi élettevékenységeket (ADL funkciók) újratanítja
Szokásokat kialakít, készségeket fejleszt
Az önálló életvitelt, háztartásvezetést tanítja
Rehabilitációs eszközöket alkalmaz
Részt vesz a tevékenységeket segítő eszközök alkalmazásában, módosításában
A rehabilitációs eszközöket a tárgyi környezethez adaptálja
Csoportos foglalkozást vezet
Alkalmazza az életkori sajátosságoknak megfelelő motivációs technikákat
Fejleszti a mozgáskreativitást
Alkalmazza a segítő fogásokat a kóros mozgások kivédésére
Felismeri és javítja a mozgás közben előforduló hibákat
Közreműködik a mozgáskorrekció és a folyamatos mozgáskorrekció technikájának
megtanításában, gyakoroltatásában
Közreműködik a hallásfogyatékos gyermekek/felnőttek beszédkészségének fejlesztésében
Közreműködik a látásfogyatékos gyermekek/felnőttek tájékozódási, mozgáskoordinációs, érzékelési képességének fejlesztésében
Közreműködik a beszédfogyatékos gyermekek/felnőttek beszédkészségének fejlesztésében
Közreműködik a légzőszervi betegek rehabilitációjában
Közreműködik a szív- és érrendszeri betegek rehabilitációjában
Közreműködik az emésztőszervi betegek rehabilitációjában
Közreműködik az endokrin betegségben szenvedő betegek rehabilitációjában
Közreműködik a gasztroenterológiai betegek rehabilitációjában
Közreműködik a daganatos betegek rehabilitációjában
Közreműködik a nőgyógyászati betegek rehabilitációjában
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Közreműködik a kiválasztórendszer betegségeiben szenvedő betegek rehabilitációjában
Közreműködik a neurológiai betegek rehabilitációjában
Részt vesz az egyéb érzékelési képességek fejlesztésében, beszédfogyatékos, érzelmi-akarati sérült (inadaptált) gyermek habilitációjában/rehabilitációjában
Közreműködik a halmozottan sérült emberek rehabilitációjában
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
A

Gasztroenterológia
Nőgyógyászati betegségek klinikuma
A krónikus légzőszervi betegségek klinikuma
A légzőszervi betegek rehabilitációja
A szív- és érrendszeri betegségek klinikuma
A szív- és érrendszeri betegek rehabilitációja
A krónikus emésztőszervi betegségek klinikuma
A krónikus emésztőszervi betegek rehabilitációja
Az endokrin betegségek klinikuma
Az endokrin betegségben szenvedő betegek rehabilitációja
A daganatos betegségek klinikuma
A daganatos betegségben szenvedő betegek rehabilitációja
A krónikus kiválasztószervi betegségek klinikuma
A krónikus kiválasztószervi betegségben szenvedő betegek rehabilitációja
A neurológiai betegségek klinikuma
A neurológiai betegségben szenvedő betegek rehabilitációja
Az inadaptáció, autizmus kialakulása, jellemzői
Az inadaptált gyermek habilitációja/rehabilitációja
A halmozottan sérült emberek rehabilitációja
Az élettanitól eltérő (fizikális, mentális) tünetek észlelése
A csoportfolyamatok, csoportdinamika észlelése, felhasználása

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4
4
4
4
4
4
5
4
5
4
4
5
4
5
5
5

Olvasott szakmai szöveg megértése
Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban
Szakmai nyelvű halott szöveg megértése
Szakmai nyelvű beszédkészség
Folyamatábrák készítése
A hatékony betegkikérdezés technikáinak alkalmazása
Az állapotfelmérő eszközök készség szintű használata
Jelképek értelmezése
Komplex jelzésrendszerek értelmezése
Számítógépes célprogramok használata
Rajzi készségek, képességek
A szájról olvasás készsége
Zenei érzék, zenei hallás
Speciális kommunikációs készség
Gépírás használata
Pontírás használata

Személyes kompetenciák
Türelmesség
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Megbízhatóság
Másság elfogadása
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Szervezőkészség
Stressztűrő képesség
Elhivatottság, elkötelezettség
Találékonyság
Esztétikai érzék, kreativitás
Társas kompetenciák
Segítőkészség
Motiváló készség
Hatékony kérdezés készsége
Közérthetőség
Konfliktuskezelő készség
Empatikus készség
Irányítási készség
Módszerkompetenciák
Tervezési készség
Gyakorlatias feladatértelmezési készség
Eredményorientáltság
Kreativitás, ötletgazdagság
Helyzetfelismerés
Figyelemmegosztás
Kontroll (ellenőrző képesség)

2.8.3. A modul elsajátításának módszerei, tanulói tevékenységformák
Demonstráció
Számítógépes szimuláció
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
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

Kontaktórák: 35 fő/csoport
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o

Gyakorlatok: 8-12 fő/csoport

2.8.5. A modulra vonatkozó belépési feltételek
A modul megkezdéséhez a következő modulok sikeres teljesítése szükséges:
3710-10 Interakció az egészségügyi ellátásban
3711-10 Aszepszis-antiszepszis, munkavédelem, környezetvédelem
2327-10 Első ellátás-elsősegélynyújtás
3712-10 Egészségmegőrzés-betegségmegelőzés
2480-06 A beteg/kliens állapotának felmérése
2468-06 Interakció a szociális és a rehabilitációs ellátásban
2338-10 Gyógyfoglalkoztatás

2.8.6. A modul oktatási tartalmának leírása


Elmélet (kontaktórák)
1.0/2337-10 Rehabilitációs tevékenység terápia elmélete és gyakorlata:
323 óra
A mozgásterápia, a gyógyítás pszichológiai tényezői
A terapeuta és a beteg személyisége és szerepe a rehabilitáció folyamatában
A mozgásszervi betegségek kezelési elvei
Gyógytornaelmélet:
– az izomműködés, működési rendszerek
– az izom-összehúzódás mértéke és fajtái, izotóniás és izometriás működés
– az ízületi mozgáspálya
– a mozgássorok, mozgásláncok, mozgásminták
A
–
–
–
–

gyógytornában használt gyakorlatformák:
tengelyirányú gyakorlatok
egyfázisú, kétfázisú gyakorlatok
kombinált gyakorlatok
komplex gyakorlatok

A
–
–
–

gyógytornában alkalmazott speciális mozgásformák:
passzív mozgatás
aktív mozgás mozgáseffektus nélkül
aktív mozgás mozgáseffektussal
o vezetett mozgás
o gravitáció ellenében végzett mozgás
o mozgás ellenállással szemben
o szabad gyakorlat (önállóan végzett mozgás)

Az
–
–
–
–
–

izomerő fokozásának módszerei:
az ellenállást adó súly növelése
a teherkar növelése
a mozgás tempójának megváltoztatása
a mozgás tartalmának növelése
a neuromusculáris koordináció kialakulása, szerkezeti elemei
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–

akarattól független, aktív mozgások: a reflex-mozgások, a felegyenesedési és beállítódási reakciók, statokinetikus reakciók és ezek beépítése a kezelésbe

A mozgáskezelés
Mozgásfunkció vizsgálata:
– az aktív mozgás vizsgálata
– a passzív mozgás vizsgálata
– az izometriás ellenállásos mozgásvizsgálat
– a járulákos mozgások vizsgálata
– a speciális tesztek
Fizioterápiás diagnózis felállítása:
– mozgásos diszfunkció
– károsodás
– funkciócsökkenés
– korlátozottság
– egyéb tünetcsoportok (szindrómák)
Kezelési terv kialakítása, objektív, funkcionális és mérhető célok felállítása:
– a rövid távú kezelési cél meghatározása
– a hosszú távú kezelési cél meghatározása
Beavatkozások végrehajtása, az eljárások cél szerinti meghatározása:
– az izomerő-, állóképesség-, mobilitás- és flexibilitás fejlesztése, lazítás és lazulás
befolyásolása, mozgáskoordináció javítása, fájdalom csillapítása stb.
– a segédeszköz ellátás
– a tanácsadás
– a dokumentáció, koordináció, kommunikáció, stb.
A
–
–
–

(gyógy)tornakezelés legfontosabb általános alapelvei:
azonnal megkezdett funkcionális kezelés
az izomerő és a mozgásterjedelem megtartása
a keringés javítása, az izomatrófia, a letapadás, a kontraktúra, valamint egyéb
szövődmények megelőzése
– a fokozatosság elve
– a kliens egyéb testi képességeinek, kardiális állapotának figyelembe vétele
– az egész test, az ép végtagok egyidejű kezelése a vitális kapacitás növelésével
együtt
Mozgásterápiás tevékenységek általános célkitűzései:
– az izomerő fejlesztése
– az állóképesség befolyásolása
– a szöveti mobilitás és flexibilitás biztosítása
– a lazulás, lazítás, relaxáció
– a mozgáskoordináció befolyásolása
Masszázs és reflexzóna technikák lényege, hatása, kivitelezése:
– klasszikus masszázs
– kötőszöveti masszázs
– szegment masszázs
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–
–
–
–
–
–

víz alatti masszázs
egyéb gépi masszázs
nyirokmasszázs
talpmasszázs
akupresszúra
akupunktúra

Egyéb fizioterápiás módszerek lényege, hatása, kivitelezése:
– hidroterápia
– balneoterápia
– termoterápia
– fototerápia
– klímaterápia
– elektroterápia
– ultrahang
Értékelés
Az elért eredmények értékelése szükségessé teszi a beteg folyamatos újbóli vizsgálatát az objektív paraméterek figyelembe vételével
A vizsgálat eredményének, a funkcionális diagnózisnak meghatározásának, a beavatkozások meghatározásának és az elért eredményeknek az írásos dokumentálása
Betegoktatás és tanácsadás, konzultáció, nyomon követés
Neuropszichológiai ismeretek
Neuropszichológiai alapfogalmak
A neuropszichológia tárgya, területei, irányzatai, története
A neuropszichológus feladatai
A neuropszichológiai vizsgálat jellegzetességei
A funkcióelemzés módszere; kvantitatív, kvalitatív analízis
A funkcionális rendszer, a funkcionális blokkok fogalmai
A funkciók és lokalizálhatóságuk
A
A
A
A
A

Gerstmann-szindróma
négy alaptünet
kiegészítő tünetek, variációk
„faktor”
szindróma analízis

Neglekt-szindrómák
Viselkedéses, látható jellegzetességek
A sérült rendszer
A típusok
A vizsgálati módszerek
Rehabilitációs szempontok a neglekt-szindrómás betegnél
A vizuális rendszer zavarai
A „mi és a hol” rendszer; akció-percepció dichotómia
Agnóziák formái, jellegzetességei és differenciálása
Egyéb vizuális zavarok
A vizuális folyamatok vizsgálata
A hipotézistesztelés módszere
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Apraxiák
Definíció és differenciálás
Apraxia megjelenési fajtái, lokalizáció kérdése
Az apraxiák vizsgálatai
Az apraxiás személyek problémái a mindennapokban
Az emlékezetzavarok – amnesztikus szindróma
Retrográd, anterográd, kongrád amnézia, autobiografikus emlékezetzavarok
Az emlékezeti folyamatok összetettsége, többszörös emlékezeti rendszerek
Az emlékezetvizsgálatok szempontjai (felidézés, felismerés, interferencia)
Emlékezetvizsgáló módszerek
Mindennapi problémák emlékezetzavarok esetén
A verbális folyamatok zavarai
Kommunikációs nehézségek a beszédben (pl. afáziáknál)
Az olvasás problémái
Az írott nyelv zavarai
A számolás alapproblémái
Frontális szindrómák
A frontális lebenyek részei, kapcsolatai
A frontális lebenyek és a humán funkciók
A prefrontális tünetegyüttes
A figyelem, az önszabályozás és a tudatosság kérdései
Frontális folyamatok és az emberi fejlődés
A neuropszichológiai rehabilitáció
A helyreállás fogalomrendszere
Az agyi plaszticitás
A rehabilitáció menetét meghatározó szempontok
A neuropszichológiai vizsgálat a rehabilitációs folyamatban
A premorbid személyiség, veszélyeztetettség
A személyiség újrastrukturálódása
A neuropszichológus és a rehabilitációs tevékenység terapeuta a teamben
A kooperáció, a kérdezés, a problémafelvetés, a folyamatkövetés
Esetmegbeszélések
A kognitív funkciók javítását segítő eljárások, vizuális feladatsorok alkalmazása a rehabilitációs tevékenység terápiában, speciális módszerek alkalmazása szenzoros és
motoros képességek javításában
Centrális típusú bénulások és kezelési elveik
A centrális típusú bénulás fogalma
Tünetek: spasztikus bénulás, tónusfokozódás (bicskatünet), kóros tartásminta (Wernicke-Mann-féle predilekciós tartás, hiperreflexia, kóros reflexek)
A centrális bénulások jellemzői: spazmus, mozgászavarok, finommotorikus funkció károsodás, mozgásszegénység és következményei (decubitus, trombózis, hiposztatikus
pneumónia)
A centrális típusú bénulásokat kiváltó kórfolyamatok, a kezelési terv felépítése, a kezelés elvei, a tónusoldás technikája, kiegészítő terápiák a tónusoldáshoz
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A periferiás bénulások és kezelési elveik
A periferiás bénulások fogalma
Tünetek: a hipotónus, csökkent izomtónusú bénulás, fájdalom, trofikus zavarok, paresztáziák, areflexia, hiporeflexia
A perifériális bénulás jellemzői, kezelési elvei, a perifériás típusú bénulások fizioterápiája, a kiegészítő terápiák
A perifériás bénulások következményei, a kezelés célja, lehetőségei, a kezelés elvei, a
kezelési terv felépítése, a perifériális bénulással járó kórképek
A perifériás idegrendszeri károsodások (perifériás idegsérülések – alsó moto-neuron
sérülése) következtében létrejött motorikus, vegetatív működészavarok sajátosságai
és ellátásuk, hatásuk a mindennapi életvitelre
Kevert bénulások és kezelési elveik
Kevert bénulás fogalma, a sclerosis multiplex (SM) és jellemzői, kezelési elvei, fizioterápiája
Az izombetegségek formái (típusai), speciális mozgásterápiás szempontok
Myopátiák, izomdisztrófiák és jellemzőik, kezelési elvei, fizioterápiája
A koordinációs zavar, az ataxia fogalma, formái, kezelési elvei, koordinációs vizsgálatok
A
–
–
–
–
–

myogen kontraktúra megelőzése és kezelése
nyugalomba helyezés
fektetés
passzív kimozgatás
aktív mozgásgyakorlatok
ellenállással szemben végzett gyakorlatok

A motorikus, vegetatív, pszichés és kommunikációs működési zavarok sajátosságai,
hatásuk a mindennapi életvitelre, a rehabilitációs tevékenység terapeuta speciális feladata ezek ellátásában
A mozgásszervrendszer betegségeiről általában, a rehabilitáció főbb szempontjai
A degeneratív megbetegedések, gyulladásos betegségek, traumás állapotok, rendszerbetegségek, neurológiai betegségek mozgásszervi vonatkozásai
Reumatológiai betegségek
Generalizált reumatológiai betegségek (Rheumatoid arthritis, Spondylitis ankylopoetica SPA) okai, tünetei, kezelése, rehabilitációs tevékenység terápiája
Generalizált csontbetegségek (osteoporosis, osteomalacia, Paget-kór, köszvény) okai,
tünetei, kezelése, rehabilitációs tevékenység terápiája
Regionális reumatológiai betegségek (nyak és felső végtag, hát és derék tájék, csípő
és alsó végtag) okai, tünetei, kezelése, rehabilitációs tevékenység terápiája
Ortopédiai betegségek
A tartó- és a mozgatórendszer fejlődési rendellenességeinek (gerinc, alsó és felső
végtag) okai, tünetei, kezelése, rehabilitációs tevékenység terápiája
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A csontok és ízületek nem steril gyulladásos betegségei (akut és krónikus osteomyelitis, gennyes ízületi gyulladás, csontízületi gümőkor) okai, tünetei, kezelése, rehabilitációs tevékenység terápiája
A tartó- és mozgató szervrendszer daganatai okai, tünetei, kezelése, rehabilitációs tevékenység terápiája
Regionális ortopédiai betegségek (nyak, váll, felső végtag, gerinc, gerincvelő, alsó
végtag) okai, tünetei, kezelése, rehabilitációs tevékenység terápiája
Traumatológiai betegségek
Traumatológiai sérülésekről általában (sebek, fedett sérülések, ízületi sérülések,
csonttörések)
A traumatológiai kórképek (fej-nyak sérülései, mellkasi és hasi sérülések, vállöv és
felső végtag sérülések, a gerinc sérülései, csípőtáji törések, traumás amputációk)
okai, tünetei, kezelése, rehabilitációs tevékenység terápiája
A neurológiai betegségek mozgásszervi vonatkozásai
Petyhüdt bénulást okozó kórképek – izomsorvadások, perifériás idegsérülések (pl.
szülési felkarbénulás), gerincvelő gyulladásai (pl. járványos gyermekbénulás) illetve
sérülései (pl. gerincvelői harántsérülés) okai, tünetei, kezelése, rehabilitációs tevékenység terápiája
Akarattól független mozgásokkal járó betegségek, pl. Parkinson-kór, progresszív epilepszia okai, tünetei, kezelése, rehabilitációs tevékenység terápiája
Fertőző megbetegedések (pl. járványos agyhártya-, agyvelőgyulladás, Lyme-kór)
okai, tünetei, kezelése, rehabilitációs tevékenység terápiája
Agyvelői, gerincvelő daganatok, hasadékképződés okai, tünetei, kezelése, rehabilitációs tevékenység terápiája
Ismeretlen eredetű bénulásos folyamatok (pl. sclerosis multiplex, polyneuritis) okai,
tünetei, kezelése, rehabilitációs tevékenység terápiája
Cerebrális paresis okai, tünetei, kezelése, rehabilitációs tevékenység terápiája
A belgyógyászati eredetű megbetegedések következményei
Anyagcsere-betegségek (pl. cukorbetegség, köszvény, csontritkulás, csontlágyulás)
Vérképzőszervi megbetegedés, a vérzékenység okozta ízületi bevérzések miatti súlyos
mozgáspálya beszűkülés
A mozgászervi rehabilitációs tevékenységet módosító társuló betegségek: epilepszia,
cukorbetegség, vese megbetegedések, asthma, magas vérnyomás, szembetegségek,
nagyothallás, beszédzavar
A mozgásszervi károsodás következményei
– a patofiziológiai elváltozások
– a mozgás és a terhelés hiánya
– az egyoldalú vagy fokozott terhelés
– a kinetikus lánc távolabbi és közelebbi pontjaira tovaterjedő funkcionális és anatómiai elváltozások
A károsodásra jellemző paraméterek, a funkcionális paraméterek (pl. járásidő, járási
sebesség)
Pszichés veszélyeztetettség, ennek okai
– a testséma és az identitás megváltozása, (púp, o-láb stb.)
– bizonyos mozgásfunkciók megváltozása, kiesése, a mozgás „bizarrá” válása
– a fájdalom
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Szocializáció akadályozottsága, ennek okai
– a környezethez való hozzáférés korlátozottsága
– az esetleg társuló beszédzavarok
– a társadalomban mások számára hozzáférhető lehetőségektől való megfosztottság
(pl. oktatás, kultúra, sport)
– a megvalósulatlan, esetenként irreális önállósodási törekvések
– a krízis – a lelki válság
Rehabilitációs tevékenység terápia alapismeretek
A szakma szemlélete, helye a rehabilitációban
A rehabilitációs tevékenység terápia története, kialakulásának folyamata
Hazai és nemzetközi kitekintés
Rehabilitációs tevékenység terápia indikációja, szerepe a rehabilitációban
A
–
–
–
–
–
–
–
–
–

tevékenység jelentősége és felosztásuk
önellátás
tanulás és munka
szabadidős tevékenységek
A rehabilitációs tevékenység terápia alkalmazási területei
az orvosi rehabilitáció
a szociális rehabilitáció
a pedagógiai rehabilitáció
a foglalkozási rehabilitáció
a lakóközösségi rehabilitáció

Együttműködési kapcsolatok kiépítése a rehabilitációs tevékenység terapeuta szem
pontjából
– a rehabilitációs team-mel
– a fogyatékos, akadályozott emberek érdekvédelmi szervezeteivel
– a szociális ellátó intézményekkel
– az önálló életvitel mozgalom képviselőivel
– az érintett, fogyatékos önszervezeti csoportokkal
– a civil szervezetekkel, alapítványokkal
A rehabilitációs tevékenység terápia folyamatának részei
– információgyűjtés
– interjúkészítés
– tevékenység analízis
– megfigyelés – a tevékenység akadályozottságát befolyásoló személyi és tárgyi
környezet hatása
– rendszerezés, elemzés
– célok meghatározása
– beavatkozás
– eredmények megfigyelése
– értékelés
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Állapot és tevékenység vizsgáló módszerek típusai, jellegzetességei:
– a tevékenységek felmérése a fogyatékosságok nemzetközi osztályozása (FNO)
alapján
– a sérülés/károsodás, tevékenység (aktivitás) korlátozottsága és a részvétel (participáció) akadályozottsága, károsodásra vonatkozó felmérések (MMSE, önellátási
skálák – Barthel-index, FIM, Edinburgh Rehabilitációs Állapot Skála)
– életminőség mérése (vizsgálatok)
Tevékenység analízis
Az akadályozott személy tevékenységeinek, testi struktúráinak, környezetének felmérése, kiemelten a maradék funkciók felmérése, a vivő funkciók feltérképezése
A tevékenységek végzésének módjai, a használt és felhasználható eszközök
A kiesett mozgások felmérése
A mozgáskiesés okainak felderítése
A kiesett mozgások korrekciójának, kompenzációjának megtervezése
Régi mozgásformák, automatizmusok felidézése, a gyakoroltatás módszereinek, technikáinak, időütemezésének megtervezése
Új mozgásformák, parakoordinációk kialakításának megtervezése
Az eszközös illetve személyi segítségnyújtás megtervezése
A tevékenység kivitelezéséhez szükséges készségek, képességek fejlesztése:
 a motoros funkciók fejlesztése
 a kognitív funkciók fejlesztése
A rehabilitációs tevékenység terápia által alkalmazott felsővégtagi mozgásfunkciók
fejlesztése, motoros funkciók tréningje
A tréninget támogató gyakorló eszközök ismerete
Egyszerű eszközök készítése
A rehabilitációs tevékenység terápia szerepe felső végtagi amputáció esetén
protézis nélkül, protézis elkészülte után
A rehabilitációs tevékenység terápia által alkalmazott kognitív funkciók fejlesztése
A tréninget támogató módszerek, gyakorló eszközök ismerete
Egyszerű eszközök készítése
Tevékenységek és kivitelezésüket segítő eljárások
A tevékenységek kiválasztása, befolyásoló tényezői
Az érintett ember elvárásai
Életkori sajátosságok
Szerepek
Tevékenységek a mindennapi életben
A tevékenységek kivitelezése hátterében lévő problémák elemzése:
– újratanításának módszerei, részterületei:
– önellátás (étkezés, öltözés, higiénés feladatok, stb.)
– az életkori sajátosságoknak megfelelő tanulás és munka jellegű tevékenységek
– szabadidős tevékenységek (játék, sport, stb.)
A segítő megoldások jelentősége
A különböző akadályozottsággal élő emberek számára:
Környezeti átalakítás
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Eszközös megsegítés
Tevékenység adaptáció
Egyszerű eszközök készítése
A tárgyi környezet akadálymentesítése
A különféle akadályozottsággal élő emberek számára:
Az akadályok fajtái
Az akadálymentesítés színterei
Az akadálymentesítés törvényi háttere
Ergonómiai szempontok
Gyógyászati és rehabilitációs segédeszköz-ismeret, adaptáció, akadálymentesítés, a
személyi és tárgyi környezet adaptációja:
Terápiás és gyakorló eszközök
Ortézisek, protézisek
A személyes gondozás és védelem segédeszközei
A személyes mobilitás eszközei
Háztartási segédeszközök
Bútorok, lakásadaptációk
A kommunikáció, információ és jelzés segédeszközei
Termékek és javak kezelésének segédeszközei
Környezetjavító segédeszközök, gépek, szabadidős eszközök
A segédeszközökkel szembeni elvárások
A segédeszköz-ellátás rendszere
Ortopéd technikai alapismeretek
A gipsz és műanyagok szerepe az ortopéd technikában
A sínek indikációja, készítésük (alacsony hőre lágyuló műanyagból)
A rehabilitációs tevékenység terápia során alkalmazott egyéb terápiás eljárások
Kreatív és kézműves technikák, terápiás lehetőségei a különféle mozgáskorlátozott
(mozgásszervi akadályozottsággal élő) emberek számára:
– festési technikák
– papírmunkák
– textilmunkák
– fa megmunkálása
– vesszőfonás
Szabadidős tevékenységek terápiás lehetőségei a különféle fogyatékos/akadályozott
emberek számára:
– a sport
– a játékok
– a kulturális tevékenységek stb.
Az egészséges életmódra való felkészítés lehetőségei a különféle fogyatékos/akadályozott emberek számára:
– a táplálkozás
– a mozgás
A rehabilitációs tevékenység terápia módszereinek adaptálása a különféle klinikai betegségcsoportokban, gyermek-, felnőtt- és időskorú kliens esetén
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Központi idegrendszeri eredetű bénulások (CP, stroke), neurológiai rendszerbetegségek
Degeneratív eredetű gerincbetegségek, gerincvelő sérülésével együtt járó állapotok
Koponya-, agysérüléssel együtt járó állapotok
Fejlődési rendellenességek, végtaghiányos állapotok, traumás és éreredetű amputációk
Politraumatizációs állapotok
Menedzsment, szervezés, dokumentáció
Általános menedzsment ismeretek
Szervezési, vezetési ismeretek
Gazdaságtan
A
–
–
–
–
–
–
–

csoport szervezése, vezetése, a team-munka:
a csoport szerkezete, összetétele
a csoport dinamikája
a csoportkialakítás menete
konfliktus, konfliktusok forrásai, típusa, reakciók, a konfliktus megoldása
stressz-menedzsment
a team-munka célja, feladata, működése
kommunikáció a team-en belül és kívül

Berendezési és eszköz szükséglet, tervezése
Munkaköri leírás
A terápiás foglalkozások:
– tervezése
– szervezése
– irányítása
– ellenőrzése
– értékelése
A dokumentáció készítése, formái:
– a papíralapú dokumentáció
– az elektronikus dokumentáció, egészségügyi informatikai rendszerek
A
–
–
–
–

dokumentáció típusai:
a tervezetek
a beszámolók
az anyag- és eszközleltár
az összefoglalók

A kliens állapotának rögzítése, a fotózás, videózás technikája
2.0/2337-10 A fogyatékos emberek rehabilitációja: 221 óra
Az érintettek körének behatárolása
A BNO és FNO fogalma, kódrendszere, a besorolás irányelvei
Alapvető fogalmak meghatározása:
– egészség, egészségi állapot, kóros egészségi állapot
– betegség
– károsodás, egészségkárosodás
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– a tevékenység és részvétel akadályozottsága
– értelmezési nehézségek, különféle definíciók, gyógypedagógiai szempont, orvosi,
szociális modellek
– az alapvető tevékenység(ek) korlátozottsága
– a részvétel akadályozottsága
– kontextuális tényezők
A
A
–
–
–
–
–

fogyatékos gyermekek és felnőttek csoportjainak jellemzése
hallássérült (hallási fogyatékos) emberek csoportja:
a hallási fogyatékosság fogalma
a halláscsökkenés okai
a halláscsökkenés következményei
a halláscsökkenés javítása, rehabilitációja
a foglalkozási rehabilitáció

A
–
–
–
–

látássérült (látási fogyatékos) emberek csoportja:
a látási fogyatékosság fogalma
a látószerv károsodását okozó tényezők (vázlatosan)
a látáscsökkenés következményei
a látáscsökkenés javítása (látást javító, kompenzáló segédeszközök), rehabilitációja
– a foglalkozási rehabilitáció
A
–
–
–
–
–
–

mozgáskorlátozott (mozgásszervi fogyatékos) személyek csoportja:
a mozgásszervi fogyatékosság fogalma
a mozgásfogyatékosságot okozó kórformák lehetséges csoportosítása
a gyógyítási, rehabilitációs szempontokat érvényesítő csoportosítás
a helyváltoztató képesség szempontjából történő csoportosítás
a mozgásszervi károsodás következményei
a mozgásszervi fogyatékos személy rehabilitációja, gyógyászati segédeszköz ellátás
– a testközeli gyógyászati segédeszközök
– a rehabilitációs vagy testtávoli segédeszközök
– a foglalkozási rehabilitáció
A
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

beszédben akadályozott (beszédfogyatékos) személyek csoportja:
a beszédzavar fogalma
a beszédzavar okai
a beszédzavar jellemzése
a kiejtés zavarai
a pöszeség
az orrhangzós beszéd
a beszédritmus zavarai
a dadogás
a hadarás
a beszédben akadályozott személyek orvosi kezelése és társadalmi rehabilitációja
a foglakozási rehabilitáció
az afáziák, kommunikációs zavarok
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Az
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

értelmi fogyatékos személyek csoportja:
az értelmi fogyatékosság fogalma, kritériumok
az értelmi elmaradás okai
az értelmi elmaradás következményei
a tanulásban akadályozottság
az enyhe értelmi fogyatékosság
az értelmi akadályozottság esetében
az középsúlyos fokú értelmi fogyatékosság
a súlyos fokú értelmi fogyatékosság
az értelmi fogyatékos személyek társadalmi rehabilitációja
a foglalkozási rehabilitáció

A pszichiátriai megbetegedésben szenvedő gyermekek és felnőttek csoportja:
– a teljesítmény- és viselkedészavarral küzdő személyek (érzelmi és viselkedési zavarok, adaptációs problémák)
 a hiperaktivitás, figyelemzavar, autizmus
A halmozottan fogyatékos gyermekek és felnőttek csoportja:
– a halmozott fogyatékosság sajátosságai
– a halmozottan fogyatékos gyermek és felnőtt ellátásának specifikumai
A
A
–
–
–
–
–
–
–
–
–

fogyatékos emberek rehabilitációja
fogyatékos emberek rehabilitációját akadályozó tényezők:
a másság
az izoláció, szeparáció
a függőségi viszony
a csökkent önértékelés
a betegszerep
a fogyatékos-szerep
a stigmatizáció
az előítélet
a fogyatékos emberek munkanélkülisége

A
–
–
–
–
–

fogyatékos emberek rehabilitációját segítő tényezők:
az egészség, betegség, másfajta értelmezésben
a társadalom átalakulása
az esélyegyenlőség megteremtése
az önrendelkező élet mozgalom
a környezet adaptálása és akadálymentesítése

A rehabilitációs tevékenység terápia módszereinek adaptálása a különféle fogyatékosságokban, gyermek-, felnőtt- és időskorú kliens esetén
3.0/2337-06 Rehabilitációs tevékenység terápia különféle betegségcsoportok esetén: 221 óra
A betegségek okai, tünetei, kezelési lehetőségei, a betegek rehabilitációja, a tevékenység terápia feladatai
Belgyógyászati alapismeretek
A belgyógyászat tárgya. Belgyógyászati vizsgálatok
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A légzőszervek leggyakoribb betegségei
A krónikus aspecifikus légzőszervi betegségek okai, tünetei, kezelési lehetőségei, terápiájuk (gyógyszeres kezelés)
A krónikus légzőszervi betegek rehabilitációja (gyógyszer nélküli kezelés, életmódváltoztatás, fizioterápiás kezelések, ajánlott sportolási lehetőségek, lelki-szociális, foglalkoztatási rehabilitáció)
A kardiovaszkuláris rendszer leggyakoribb betegségei
A szív- és érrendszeri betegségek okai, kialakulása, jellemzői, rizikófaktorok, kezelési
lehetőségek, terápiájuk (ischaemiás szívbetegségek, szívműtétek utáni állapotok, perifériás érbetegek)
A szívbetegek rehabilitációja (a szívbetegek rehabilitációjának szakaszai, terheléses
vizsgálatok, életmód-változtatás, mozgás, lelki-szociális, foglalkoztatási rehabilitáció)
Az érrendszeri betegek rehabilitációja (mozgás-, balneo-, fiziko-, dietoterápiája, életmód-változtatás)
A szív- és érrendszeri megbetegedések mozgásszervrendszeri vonatkozásai; a rehabilitációs tevékenység terápia célja, speciális feladatai, módszerei és eszközei e betegségcsoport esetében
A vérképzőrendszer betegségei
A vérképző rendszeri betegségek okai, kialakulása, jellemzői, rizikófaktorok, kezelési
lehetőségek, terápiájuk
Anémiák, leukémiák jellemzői, kezelési lehetőségei
Az endokrin rendszer leggyakoribb betegségei
Az endokrin betegségek okai, kialakulása, jellemzői, kezelési lehetőségei (kiemelten a
diabetes mellitus), terápiájuk
Az endokrin betegségek rehabilitációs lehetőségei (a diabetes mellitusban szenvedők
edukációja, gondozása, lelki-szociális, foglalkozási rehabilitáció)
Az endokrin és anyagcsere-betegségek (diabetes mellitus, polyneuropathia, micromacroangiopathia) mozgásszervrendszeri vonatkozásai; a rehabilitációs tevékenység
terápia célja, speciális feladatai, módszerei és eszközei
Az emésztőrendszer leggyakoribb betegségei
Az emésztőszervi betegségek okai, kialakulása, jellemzői, rizikofaktorok, kezelési lehetőségek, terápiák (fekélybetegségek, vastag- és vékonybél gyulladásos megbetegedései)
Az emésztőszervi betegek rehabilitációja (életmódváltás, betegoktatás, diétás kezelés,
mozgás-sportolási lehetőségek, lelki-szociális rehabilitáció, foglalkozási rehabilitációs
lehetőségek)
A vizeletkiválasztó rendszer betegségei
A krónikus vesebetegségek kialakulásának okai, jellemzői, kezelési lehetőségek (művesekezelés, transzplantáció)
A krónikus vesebetegek rehabilitációja (életmódváltás, betegoktatás, diéta, lelki vezetés, mozgási-sportolási lehetőségek, szociális és foglalkoztatási rehabilitáció)
Az immunrendszer betegségei
Az immunrendszeri betegségek okai, kialakulása, jellemzői, rizikófaktorok, kezelési lehetőségek, terápiák
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Onkológiai alapismeretek
A daganatos betegségek kialakulásának okai, rizikófaktorok, jellemzők, kezelési lehetőségek, terápiák (fej-nyaksebészeti, nőgyógyászati-, férfi ivarszervi, kiválasztószervi-,
emésztőszervi daganatok)
A daganatos betegek rehabilitációja (lelki vezetés, protetikai lehetőségek, sztómás
beteg gondozása, életmódváltás, mozgási-sportolás, szociális és foglalkoztatási rehabilitációs lehetőségek)
Sebészeti alapismeretek
A sebek, sebellátás, sebgyógyulás, sebészeti fertőzések
Mechanikus sérülések, törések, lágyrészsérülések, hőhatás okozta károsodások
Vérzés, vérzéscsillapítás, sokk, újraélesztés, a műtét, daganatok sebészete, szervátültetés, plasztikai sebészet
Fej-, gerincsérülések, perifériás idegsérülések, mellkasi és hasi sérülések
Amputáció, kezelés, utókezelés, segédeszközellátás amputáció után
Sztóma kialakítása, decubitus ellátása
Neurológiai alapismeretek
A neurológia tárgyköre
Az idegrendszeri betegségek jellemző, gyakori tünetei
Vizsgálómódszerek az ideggyógyászatban. Fizikális vizsgálat. Képalkotó eljárások. Műszeres vizsgálatok
A leggyakoribb elváltozások, megbetegedések kialakulásának okai, a kórfolyamatok
kialakulása, klinikai lefolyásuk, terápiájuk a különböző életkorokban
A központi idegrendszeri betegségek
A tudat zavarai
Alvászavarok
Agyi érbetegségek. Stroke
A központi idegrendszer térszűkítő folyamatai (tumorok, koponyaűri nyomásfokozódás, agyödéma, tömegeltolódások)
Meningitis, myelitis és encephalitis
Sclerosis multiplex
Polyneuropathiák, myopathiák, izom dystrophia, myotonia, myasthenia gravis
A gerincvelő megbetegedései, sérülések, daganatok
Idegrendszeri sérülések
Parkinson-kór, Alzheimer-kór, demenciák
Fejfájások
Epilepsziák
Perifériás idegrendszeri kórképek
Fájdalom szindrómák
Izomeredetű rendszerbetegségek
Gerontológia, geriátria
Az öregedés élettana és folyamata
Az időskor jellegzetességei, a szervrendszerek, a homeosztázis változásai:
– szerepváltozások
– magatartások és hiedelmek
– veszteségek, krízisek
– a gazdasági tényezők hatása
– a jövedelmi viszonyok változásai, nyugdíjazás
– az életmódváltozás hatása
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– az életminőség
– társas kapcsolatok
– munka
Veszélyeztető tényezők:
– a visszaélés és elhanyagolás
– a depresszió
– az elmagányosodás
– az időskori balesetek: elesések, kihűlés, hőguta, égési sérülések, háztartási balesetek
– az alvászavarok
– a látásromlás
– a hallásromlás
– az inkontinencia, vizelettartási zavarok
– az alvászavarok
– az osteoporosis
– a fogazat állapota, az ízérzés és a szaglás megváltozása
– a tápláltsági állapot jelentősége
Geriátria
Az időskori patológiai elváltozások, leggyakoribb megbetegedések; a rehabilitációs tevékenység terápia általános és speciális feladatai, lehetőségei, a közösségre alapozott
rehabilitáció szerepe az időskorú betegek otthoni ellátásában
Jellegzetes betegségek és azok tünetei idős korban
Akut zavartsági állapotok, dehidráció, cerebrovascularis és pszichiátriai események
Légzőrendszeri betegségek (krónikus obstruktív tüdőbetegség, pneumonia, tbc)
Keringési betegségek, szívelégtelenség
Magas vérnyomás
Ízületi gyulladások, kopásos megbetegedések, mozgászavarok
Oszteoporosis, csonttörések
Emésztési zavarok, emésztőrendszeri betegségek
Diabetes mellitus
Húgyúti fertőzések, veseelégtelenség
Glaucoma, katarakta
Halláskárosodás
Bőrbetegségek, bőrrák, herpes zoster
Gyermekgyógyászat
Az újszülöttkor élettana és betegségei
Növekedés és fejlődés a csecsemő- és gyermekkorban
Jellemző gyermekkori megbetegedések, kialakulásuk okai, tünetei, klinikai lefolyásuk,
terápiájuk
Veleszületett genetikai rendellenességek
Anyagcsere-betegségek
Vitaminhiányok
Endokrin betegségek csecsemő- és gyermekkorban
Az emésztőrendszer betegségei
A vérképzőrendszer betegségei
A szív- és érrendszeri betegségek
Fertőző gyermekbetegségek, ezek lehetséges szövődményei
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Szemészet
A leggyakoribb elváltozások, megbetegedések kialakulásának okai, a kórfolyamat kialakulása, klinikai lefolyásuk, terápiájuk a különböző életkorokban
Jellegzetes tünetek: látáscsökkenés, látászavar, látótérkiesés, fájdalom, viszketés, váladékozás, láz, fejfájás, szédülés
Fizikális és eszközös vizsgáló eljárások és diagnosztikai leletek
Gyulladásos eredetű betegségek
Allergiás betegségek
Egyéb elváltozások (szürke hályog, zöld hályog, arteria centralis retinae embóliája,
trombózisa, kancsalság, retinopathia diabetica)
Daganatos elváltozások
Sérülések (a lencse helyhagyása, ideghártya leválás)
Alkalmazott terápiás eljárások
A szem műtéti lehetőségei
A szem betegségeiben alkalmazott gyógyszerek
Prevenciós és rehabilitációs lehetőségek
Fül- orr-gégészet
A leggyakoribb elváltozások, megbetegedések kialakulásának okai, jellegzetes tünetek, a kórfolyamatok kialakulása, klinikai lefolyásuk, terápiájuk a különböző életkorokban
Akut gennyes középfülgyulladás
A külsőfül, az orr betegségei
A gége és betegségei
Halláscsökkenés, nagyothallás, siketség, a károsodás felismerését segítő kora-gyermekkori tünetek
A beszédkárosodást előidéző arckoponyát (elsősorban a beszédszerveket) érintő fejlődési rendellenességek, a kommunikáció megváltozása
Étkezési/táplálási nehézségeket előidéző arckoponyát érintő fejlődési rendellenességek
Bőrgyógyászat
A kültakaró felépítése és szerepe
A leggyakoribb elváltozások, megbetegedések kialakulásának okai, jellegzetes tünetek, a kórfolyamatok kialakulása, klinikai lefolyásuk, terápiájuk a különböző életkorokban
Fertőző és nem fertőző bőrelváltozások
Daganatos betegségek
Allergiás betegségek
Az elváltozások felismerésének jelentősége


Demonstrációs termi gyakorlat
1.0/2337-10 Rehabilitációs tevékenység terápia elmélete és gyakorlata:
85 óra
A gyógytornában alkalmazott speciális mozgásformák gyakorlása
A mozgásfunkció vizsgálata, a mozgáskezelés
Beavatkozások végrehajtása , az eljárások cél szerinti meghatározása: izomerő-, állóképesség-, mobilitás- és flexibilitás fejlesztése, lazítás és lazulás befolyásolása, mozgáskoordináció javítása, fájdalom csillapítása, segédeszköz ellátás, tanácsadás, dokumentáció, koordináció, kommunikáció
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A vizsgálat eredményének, a funkcionális diagnózis meghatározásának, a beavatkozások meghatározásának és az elért eredményeknek az írásos dokumentálása, betegoktatás és tanácsadás, konzultáció, nyomon követés
A tevékenységek felmérése a fogyatékosságok nemzetközi osztályozása (FNO) alapján
Állapot és tevékenység vizsgáló módszerek, felmérések (MMSE, önellátási skálák –
Barthel-index, FIM, Edinburgh Rehabilitációs Állapot Skála)
Életminőség mérése (vizsgálatok)
Tevékenység analízis végzése
A tevékenység kivitelezéséhez szükséges készségek, képességek fejlesztése
Motoros funkciók fejlesztése, kognitív funkciók fejlesztése
A tréninget támogató gyakorló eszközök ismerete
Egyszerű eszközök készítése
Tevékenységek a mindennapi életben
A tevékenységek kivitelezése hátterében lévő problémák elemzése, újratanításának
módszerei, részterületei:
– önellátás (étkezés, öltözés, higiénés feladatok, stb.)
– az életkori sajátosságoknak megfelelő tanulás és munka jellegű tevékenységek
– szabadidős tevékenységek (játék, sport, stb.)
A segítő megoldások jelentősége
A gyógyászati segédeszközök helyes használatának elsajátítása, gyakorlása
Az alacsony hőre lágyuló felső végtagi sínek készítése
A helyzet- és helyváltoztatás, a manipuláció fejlesztése a különféle gyakorló eszközök
segítségével
Az eszközök egyénre szabása, adaptálása, egyszerűbb eszközök készítése
A különféle akadályozott állapotokban a kliens önellátásának támogatása (öltözködés,
tisztálkodás, táplálkozás, toilett-használat, háztartási tréning)
Csoportfoglalkozás vezetése (mikrotanítás)
A tárgyi környezet akadálymentesítése, ergonómiai szempontok
A neuropszichológiai vizsgálat a rehabilitációs folyamatban
A neuropszichológus és a rehabilitációs tevékenység terapeuta a teamben
A kooperáció, a kérdezés, a problémafelvetés, a folyamatkövetés
Esetmegbeszélések
A kognitív funkciók javítását segítő eljárások, vizuális feladatsorok alkalmazása a rehabilitációs tevékenység terápiában, speciális módszerek alkalmazása szenzoros és
motoros képességek javításában
2.0/2337-10 A fogyatékos emberek rehabilitációja: 51 óra
A fogyatékos gyermekek és felnőttek csoportjainak sérülésspecifikus sajátosságairól
saját élmény szerzése
A tevékenységek felmérése a fogyatékosságok nemzetközi osztályozása (FNO) alapján
Állapot és tevékenység vizsgáló módszerek, felmérések ( MMSE, önellátási skálák –
Barthel-index, FIM, Edinburgh Rehabilitációs Állapot Skála)
Életminőség mérése (vizsgálatok)
A rehabilitációs tevékenység terápia módszereinek adaptálása a különféle fogyatékosságokban, gyermek-, felnőtt- és időskorú kliens esetén
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Tevékenység analízis
A tevékenység kivitelezéséhez szükséges készségek, képességek fejlesztése
Motoros funkciók fejlesztése, kognitív funkciók fejlesztése
Egyszerű eszközök készítése
Tevékenységek a mindennapi életben
A tevékenységek kivitelezése hátterében lévő problémák elemzése, újratanításának
módszerei, részterületei:
– önellátás (étkezés, öltözés, higiénés feladatok, stb.)
– az életkori sajátosságoknak megfelelő tanulás és munka jellegű tevékenységek
– szabadidős tevékenységek (játék, sport, stb.)
A segítő megoldások jelentősége
A gyógyászati segédeszközök helyes használatának elsajátítása, gyakorlása
Az alacsony hőre lágyuló felső végtagi sínek készítése
A helyzet- és helyváltoztatás, a manipuláció fejlesztése a különféle gyakorló eszközök
segítségével
Az eszközök egyénre szabása, adaptálása, egyszerűbb eszközök készítése
A különféle akadályozott állapotokban a kliens önellátásának támogatása (öltözködés,
tisztálkodás, táplálkozás, toilett-használat, háztartási tréning)
Csoportfoglalkozás vezetése (mikrotanítás)
A tárgyi környezet akadálymentesítése, ergonómiai szempontok
3.0/2337-10 Rehabilitációs tevékenység terápia különféle betegségcsoportok esetén: 51 óra
A rehabilitációs tevékenység terápia módszereinek adaptálása a különféle klinikai betegségcsoportokban gyermek-, felnőtt- és időskorú kliens esetén
A tevékenységek felmérése a fogyatékosságok nemzetközi osztályozása (FNO) alapján
Állapot és tevékenység vizsgáló módszerek, tevékenység analízis
A tevékenység kivitelezéséhez szükséges készségek, képességek fejlesztése, egyszerű
eszközök készítése
Az eszközök egyénre szabása, adaptálása, egyszerűbb eszközök készítése
A különféle akadályozott állapotokban a kliens önellátásának támogatása (öltözködés,
tisztálkodás, táplálkozás, toilett-használat, háztartási tréning)
Tevékenységek a mindennapi életben:
– önellátás (étkezés, öltözés, higiénés feladatok, stb.)
– az életkori sajátosságoknak megfelelő tanulás és munka jellegű tevékenységek
– szabadidős tevékenységek (játék, sport, stb.)
A tárgyi környezet akadálymentesítése


Egyéni felkészülés: 398 óra
Védőmunkahelyek felkutatása, erről dokumentáció elkészítése, az ellátási kör, tevékenységi kör megjelölésével
Rehabilitációs célú önkéntes munka végzése egészségügyi/pedagógiai/gyógypedagógiai/szociális intézményben
Az adott régióban segédeszközpark lehetőségek felkutatása, üzletek, kölcsönzési lehetőségek címlistájának elkészítése, az eszközkészlet csoportosítása, leírása
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Akadályozott emberek számára ajánlott életmódbeli tanácsokat tartalmazó kiadványok gyűjtése
Akadályozott emberek számára szervezett rendezvények felkeresése, a rendezvény
céljáról, programjáról beszámoló készítése
Rehabilitációs tevékenység terápiás terv készítése a tanuló személyes életterében felkutatott akadályozott személyek részére
Írásos interjú készítése különféle akadályozottsággal élő személyekkel, a sérülésspecifikus segédeszköz szükséglet felmérése
Az FNO szempontrendszere alapján a kliens állapotának felmérése a személyes életterében felkutatott akadályozott személy esetében
Az eddig megismert önellátási skálák kitöltése a személyes életterében felkutatott
akadályozott személyek esetében (Barthel-index, FIM stb.)
Kézműves és kreatív technikák mintadarabjainak és az elkészítési folyamat dokumentációja elkészítése el az alábbi szempontok alapján:
– anyagszükséglet
– eszközszükséglet
– a készítési folyamat lépései
– balesetvédelmi szempontok
– azoknak az akadályozottságoknak megjelölése, amelyben a munkafeladat indikált
illetve kontraindikált
Szocioterápiás foglalkozáshoz felhasználható zeneművek gyűjtése, amelyeket az adott
állapotú kliens terápiájánál segítség lehet
Szocioterápiás foglalkozáshoz felhasználható irodalmi művek gyűjtése, amelyeket az
adott állapotú kliens terápiájánál felhasználhat
Különféle típusú fogyatékosság esetén a sportolás lehetőségeinek felmérése az adott
régióban
Akadályozott emberek különböző közösségi, országos szervezeteiről információ gyűjtése, tevékenységük feltérképezése, dokumentálása
Az egészséges táplálkozáshoz ajánlott receptek gyűjtése és dokumentálása
Játék tevékenységek gyűjtése, kategorizálása a változó fizikális tartalom, interperszonális igénybevétel, intellektus-szint figyelembevételével
Médiakutatás különböző akadályozottságú személyek életútját, speciális problémáit
bemutató művekből
Média-elemek megtekintése, nyomon követése a fogyatékos, beteg emberek világáról, média-ajánló készítése (filmek, film-részletek)
Fogalmi térkép készítése – szakirodalmak elolvasásakor az egymással összefüggő fogalmak „térképének” felrajzolása
Definíciós ABC füzet vezetése – a szakirodalmak elolvasásakor elmerülő fogalmak,
meghatározások lejegyzése regiszteres füzetben
Absztrakt írása – néhány bekezdésben rövid összefoglaló készítése megadott szakirodalmi témákhoz
Szakirodalom felkutatása (könyvtár, internet stb.), bibliográfia készítése, amely tematikusan tartalmazza az elolvasásra ajánlott szakirodalmat, honlapokat
Szemléltetéshez használható tárgyak, eszközök készítése, gyűjtése
Szemléltető kártyák készítése: fogalmak meghatározása, illusztrációk és szövegek
társítása, kérdés-válasz egyeztetése, folyamatok sorrendjének kirakása
Tevékenység-folyamatok tervezése, megfigyelése, elemzése, hibák keresése
Folyamatábrák készítése a rehabilitációs célzatú tevékenységsorokhoz
Esetismertetés készítése megadott tananyag tartalomhoz kapcsolódóan
Munkatevékenységhez, gyakorlathoz kapcsolódó élmények leírása
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Klinikai gyakorlat
1.0/2337-10 Rehabilitációs tevékenység terápia gyakorlata: 400 óra
Vegyes profilú mozgásszervi rehabilitációs osztályon a tanuló a következő gyakorlati
feladatokat láthatja el :
– a kliens biztonságos hely- és helyzetváltoztatásának segítése
– a biztonságos környezeti feltételek kialakítása
– ADL funkciók tanításának gyakorlása: önellátás tanítása (alapvető szükségletek kielégítésének folyamatában), produktivitás/munkatevékenységek gyakorlása, életkori sajátosságoknak megfelelő tanulás, szabadidős (rekreációs) tevékenységek
gyakorlása otthoni környezetben
– az egyéni problémákhoz adaptált testközeli és testtávoli segédeszközök kiválasztása, alkalmazása
– a felső végtagi mozgásfunkciók (gyakorló eszközökkel való) fejlesztése
Otthoni szakápolói szolgálatnál:
– a kliens biztonságos hely- és helyzetváltoztatásának segítése
– a biztonságos környezeti feltételek kialakítása
– ADL-funkciók tanításának gyakorlása: önellátás tanítása (alapvető szükségletek kielégítésének folyamatában), produktivitás/munkatevékenységek gyakorlása, életkori sajátosságoknak megfelelő tanulás, szabadidős (rekreációs) tevékenységek
gyakorlása otthoni környezetben
– az egyéni problémákhoz adaptált testközeli és testtávoli segédeszközök kiválasztása, alkalmazása
– a tevékenységek alkalmazása a kliens szükségleteivel összehangolva
– alapvető ortopédtechnikai eszközök, testközeli ortézisek, protézisek, epitézisek,
segédeszközök alkalmazása
– testtávoli segédeszközök, kommunikációt segítő eszközök alkalmazása, akadálymentes környezet kialakítása
2.0/2337-10 A fogyatékos emberek rehabilitációja: 280 óra
Az akadályozott személyek segítése (mozgás, hallás, látás, beszéd, értelmi, és halmozottan akadályozottak) nappali és bentlakásos intézetekben:
– a kliens biztonságos hely- és helyzetváltoztatása
– a biztonságos környezeti feltételek kialakítása
– ADL funkciók tanításának gyakorlása: önellátás tanítása (alapvető szükségletek
kielégítésének folyamatában), produktivitás/munkatevékenységek gyakorlása,
életkori sajátosságoknak megfelelő tanulás, szabadidős (rekreációs) tevékenységek gyakorlása
– az egyéni problémákhoz adaptált testközeli és testtávoli segédeszközök kiválasztása, alkalmazása
A mozgásszervi rehabilitáció tanulmányozása (az önállóság visszaszerzése, a biztonságos és elérhető környezet, a közlekedés, hely- és helyzetváltoztatás, önálló életvitel
eszközei, az önellátáshoz szükséges mozgáskészségek megszerzése és megtartása,
sérülésspecifikus játék, sport)
A látásszervi rehabilitáció tanulmányozása (az önállóság visszaszerzése, a hallható
környezet, a tapintható környezet, mozgás-mozgásemlékezet, tájékozódás és eszközei, az önellátáshoz szükséges mozgáskészségek megszerzése és megtartása, sérülésspecifikus játék, sport)
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A beszédben akadályozott (beszédzavarban szenvedő) személyek rehabilitációjának
tanulmányozása, az önellátáshoz, kommunikációhoz szükséges készségek megszerzése és megtartása, sérülésspecifikus játék, sport
A hallássérült (hallásszervi fogyatékos) személyek kommunikációs sajátosságainak
tanulmányozása, az önellátáshoz, kommunikációhoz szükséges készségek megszerzése és megtartása, sérülésspecifikus játék, sport
A különböző akadályozottságok speciális segítő technikák (jelbeszéd, Braille-írás, stb.)
tanulmányozása és alapszintű gyakorolása
A látássérült (látásszervi fogyatékos) személyek írásos kommunikációjának (pontírás,
gépírás) tanulmányozása
A beszédzavarok javítási technikáinak tanulmányozása
A hallássérült személyek kommunikációs eszközeinek tanulmányozása és alapszintű
gyakorolása (jelbeszéd, ujjábécé, szájról olvasás, egyéb technikai segédeszközök)
3.0/2337-10 Rehabilitációs tevékenység terápia különféle betegségcsoportok esetén: 280 óra
A gyakorlatot az elérhető egészségügyi intézményi háttér függvényében a képző hely
saját hatáskörében szervezheti. A gyakorlaton a tanuló a következő tevékenységeket
végezheti:
– kardiológiai rehabilitációs osztályon tanulmányozza a szívbetegek rehabilitációját
(szakaszait, terheléses vizsgálatok stb.)
– légzőszervi rehabilitációs osztályon tanulmányozza a légzőszervi betegek rehabilitációját
– vérképzőszervi rehabilitációs osztályon tanulmányozza a vérképzőszervi betegek
rehabilitációját
– endokrinológiai rehabilitációs osztályon tanulmányozza a vérképzőszervi betegek
rehabilitációját
– gasztroenterológiai rehabilitációs osztályon tanulmányozza a gasztroenterológiai
betegek rehabilitációját
– nefrológiai rehabilitációs osztályon tanulmányozza a nefrológiai betegek rehabilitációját
– immunológiai rehabilitációs osztályon tanulmányozza az immunológiai betegek
habilitációját
– onkológiai rehabilitációs osztályon tanulmányozza az onkológiai betegek rehabilitációját
– sebészeti rehabilitációs osztályon tanulmányozza a sebészeti betegek rehabilitációját
– neurológiai rehabilitációs osztályon tanulmányozza a neurológiai betegek rehabilitációját
– geriátriai rehabilitációs osztályon tanulmányozza a geriátriai betegek rehabilitációját (szakaszait, terheléses vizsgálatok stb.)
– gyermekrehabilitációs osztályon tanulmányozza a gyermekek rehabilitációját
– szemészeti osztályon tanulmányozza a szemészeti betegek rehabilitációját
– fül- orr-gégészet osztályon tanulmányozza tanulmányozza a fül-orr-gégészeti betegek rehabilitációját
– bőrgyógyászati osztályon tanulmányozza a bőrbetegek rehabilitációját
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Összefüggő (nyári) szakmai gyakorlat 90 óra


Felnőttképzés során elismerhető (munkahelyi) gyakorlatok
2.0/2337-06 A fogyatékos emberek rehabilitációja modulban a különböző akadályozottsággal élő személyek rehabilitációjával/habilitációjával foglalkozó szakember esetében beszámítható a saját profiljának megfelelő intézményben eltöltött gyakorlat ideje.
3.0/2337-06 Rehabilitációs tevékenység terápia különféle betegségcsoportok esetén
modulban valamely ápolási intézmény rehabilitációs osztályán, ennek megfelelő munkakörben dolgozók esetében beszámítható a saját profiljának megfelelő intézményben eltöltött gyakorlat ideje.
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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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