CSECSEMŐ- ÉS GYERMEKÁPOLÓ
SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI
I.
ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1. A szakképesítés azonosító száma:

54 723 02 1000 00 00

2. A szakképesítés megnevezése:

Csecsemő- és gyermekápoló

3. Szakképesítések köre:
3.1 Részszakképesítés

Nincs

3.2

Elágazás

Nincs

3.3

Ráépülés
Azonosító szám: 54 723 02 0001 54 01
Megnevezés:
Gyermek aneszteziológiai és intenzív
szakápoló

4. Hozzárendelt FEOR szám:

3212

5. Képzés maximális időtartama:
Szakképzési
évfolyamok száma
3
-

Szakképesítés/Ráépülés megnevezése
Csecsemő- és gyermekápoló
Gyermek aneszteziológiai és intenzív
szakápoló

Óraszám
4600
1600

II.
EGYÉB ADATOK
SZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSE:

Csecsemő- és gyermekápoló

1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Bemeneti kompetenciák:

-

Iskolai előképzettség:

érettségi vizsga

Szakmai előképzettség:

-

Előírt gyakorlat:

-

Elérhető kreditek mennyisége: Pályaalkalmassági követelmények:

nem szükséges

Szakmai alkalmassági követelmények:

szükséges
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2. Elmélet aránya:
3. Gyakorlat aránya:

40 %
60 %

4. Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben): van
Időtartama (évben vagy félévben):
1 év
5. Szintvizsga (iskolai rendszerben):
Ha szervezhető, mikor:

nem szervezhető
-

6. Egészségi alkalmassági vizsgálat:

szükséges

RÁÉPÜLÉS MEGNEVEZÉSE:

Gyermek aneszteziológiai és intenzív
szakápoló

1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Iskolai előképzettség: érettségi vizsga
Szakmai előképzettség: 54 723 02 1000 00 00 azonosító számú Csecsemő- és
gyermekápoló szakképesítés vagy 5.4 szintű egészségügyi szakmacsoporton belüli
szakirányú ismereteket tartalmazó szakképesítés vagy ennek megfelelő, OKJ előtti,
államilag elismert szakképesítés kompetenciméréssel az 54 723 02 1000 00 00 azonosító
számú Csecsemő- és gyermekápoló szakképesítés követelmény moduljaiból
Előírt gyakorlat:

-

Elérhető kreditek mennyisége: Pályaalkalmassági követelmények:

nem szükséges

Szakmai alkalmassági követelmények: szükséges
2. Elmélet aránya:
3. Gyakorlat aránya:
4. Egészségi alkalmassági vizsgálat:

40 %
60 %
szükséges
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III.
MUNKATERÜLET
1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás:
FEOR száma
3212

A munkakör, foglalkozás
FEOR megnevezése
Szakápoló

2. A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:
Újszülött, csecsemő- és gyermekápolási feladatot végez
Koraszülöttet lát el
A beteget monitorizálja
Beavatkozásoknál segédkezik, életmentő beavatkozásokban részt vesz
Vizsgálatra előkészíti a beteget
A gyerekekkel koruknak megfelelően foglalkozik
Gyógyszerel, injekciót ad
Közreműködik az aneszteziológia előkészítése során
Transzfuziológiai és dialízis kezeléseknél asszisztál
3. A szakképesítéssel rokon szakképesítések:
A szakképesítéssel rokon szakképesítések
azonosító száma
megnevezése
54 723 01 1000 00 00
Ápoló
54 723 01 0001 54 03
Felnőtt aneszteziológiai és intenzív szakápoló
IV.
SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
A szakmai követelménymodulok felsorolása:
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2321-06 Interakció az egészségügyi ellátásban
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Szaknyelven kommunikál
Hiteles kommunikációt folytat beteggel, munkatársakkal
Kommunikál látás-, hallás-, beszédsérült beteggel, hozzátartozóval
Informálja a beteget, az orvost, a hozzátartozót kompetenciáján belül
Jelzi a családon belüli erőszakkal összefüggő problémát
Segítő kommunikációt alkalmaz, konfliktust kezel, önsegítő technikákat alkalmaz
Önérvényesítő kommunikációt alkalmaz
Pszichés támogatást nyújt tevékenységéhez kapcsolódóan
Etikai normák szerint végzi munkáját, tiszteletben tartja a beteg jogait
Figyelembe veszi az esélyegyenlőség jogát
Esélyegyenlőséget biztosít
Tiszteletben tartja a betegek kulturális különbségeiből adódó szokásait
Adatvédelmi szabályokat betartja
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Minőségügyi dokumentációt kitölt, vezeti a szakterületre vonatkozó
dokumentumokat
Adatokat gyűjt, kezel
Alkalmazza a dokumentálás különböző formáit
Elektronikus adatbázist kezel, adatokat rögzít, tárol
Kapcsolattartás, riasztás technikai eszközeit használja
Kapcsolatot tart fenn társintézményekkel, civil szervezetekkel
Együttműködik a betegjogi, gyermekjogi képviselővel
Kapcsolatot tart oktatásszervezővel, tanulókkal
Alkalmazza a beteg biztonságát segítő programokat, irányelveket, protokollokat,
standardokat
Fejleszti tudását és készségeit
Publikál, prezentációt készít
Leltárt készít
Kutatómunkában részt vesz
Rehabilitációs teamben közreműködik
Idegen nyelvet használ, alapfokon
Beteget, hozzátartozót oktat
Tanulót oktat
Vezeti a tanuló oktatását, betartva a tanulóra vonatkozó előírásokat
Vállalkozási ismereteket alkalmaz
Alkalmazza az egészségügyi szolgálatokra, szolgáltatókra vonatkozó szabályokat
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C Idegen nyelv (angol)
B Kommunikáció
B Szakmai kommunikáció
B Etika
B Jog
C Informatika
B Szociológia
B Szociálpszichológia
B Személyiségfejlesztés
B Általános pszichológia
B Ügyvitel, dokumentáció
B Szaknyelv, latin
B Egészségügyi szolgáltatásirányítás, szervezés, gazdálkodás
B Egészségügyi vállalkozási alapismeretek
B Személyiséglélektan
B Gyermeklélektan
B Ápoláspszichológia
B Szakmai etika
B Pedagógia
B Minőségügyi ismeretek
C Magyar Egészségügyi Ellátási Standardok (MEES) szabályzatai
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
2 ECDL 2. m. Operációs rendszerek
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2
2
2
2
2
4
4
4
3
3
4
4
4
4
4
4

ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
ECDL 4. m. Táblázatkezelés
ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
ECDL 6. m. Prezentáció
ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
Olvasott szakmai szöveg megértése
Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban
Szakmai nyelvi beszédkészség
Idegen nyelvű hallott szöveg megértése
Idegen nyelvi beszédkészség
Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
Jelképek értelmezése
Komplex jelzésrendszerek értelmezése
Informatikai eszközök használata
Kommunikációs eszközök használata
Riasztás eszközeinek használata

Személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Önfegyelem
Önállóság
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Szervezőkészség
Stressztűrő képesség
Empátiás készség
Társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Udvariasság
Közérthetőség
Hatékony kérdezés készsége
Meggyőzőkészség
Adekvát metakommunikáció
Módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Intenzív munkavégzés
Információgyűjtés
Kreativitás, ötletgazdagság
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2326-06 Aszepszis-antiszepszis, munkavédelem, környezetvédelem
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Műszereket fertőtlenít
Eszközöket fertőtlenít
Kezet fertőtlenít
Bőrt fertőtlenít
Felületet fertőtlenít
Váladékfelfogó eszközöket fertőtlenít
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Sterilezéshez előkészít
Steril eszközöket használ
Betartja a sterilitás szabályait
Higiénés szabályokat betart
Veszélyes hulladékot kezel
Munka-, tűz- és környezetvédelmi, egészségvédelmi szabályokat betart
Megelőzi a fertőzéseket
Fertőző betegségek esetén izolál
Steril munkahelyen aszeptikus módon jár el
Zsiliprendszerben tevékenykedik
Közreműködik a munkahelyi baleset kivizsgálásában és a jegyzőkönyv
készítésében
Alkalmazza a biztonságos munkavégzés tárgyi, személyi feltételeit
Betartja a munkahelyre vonatkozó általános és speciális előírásokat
Anyagtárolást az előírásoknak megfelelően biztosít
Alkalmazza a jelző és riasztó berendezéseket
Kapcsolatot tart a munkavédelmi érdekképviselet, Munkahelyi Munkavédelmi
Bizottság munkatársaival
Használja a vészkijáratokat, a mentési és menekülési útvonalakat, a mentési tervet
Betartja a munkahelyre vonatkozó általános tűzvédelmi előírásokat
Betartja a tűz- és robbanásveszély megelőzésére vonatkozó előírásokat
Alkalmazza a tűzoltó készülékek használatára vonatkozó előírásokat
Alkalmazza az egyéni védőeszközöket
Alkalmazza a szelektív hulladékgyűjtés szabályait
Fizikai, kémiai eljárásokat alkalmaz a munkája során
Higiénés előírásoknak megfelelően végzi munkáját
Aszepszis, antiszepszis szabályainak megfelelően használja az eszközöket
Betartja a környezetvédelmi előírásokat
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B Mikrobiológiai ismeretek
B Higiénés ismeretek
B Vegyszerismeret
B Biofizikai ismeretek
B Biokémiai ismeretek
B Immunitástani ismeretek
B Járványtani ismeretek
B Közegészségtani ismeretek
B Munkavédelmi ismeretek
B Tűzvédelmi ismeretek
B Környezetvédelmi ismeretek
B Sterilezési ismeretek
B Fertőtlenítési ismeretek
B Munkavédelmi eszközismeret
B Steril munkavégzés szabályainak ismerete
C Kórházhigiéné ismeretek
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
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2
2
4
4
4
3
3
4
4
4
4
5
4
4
4
4
4
4
4
4

ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
ECDL 6. m. Prezentáció
Olvasott szakmai szöveg megértése
Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban
Szakmai nyelvi beszédkészség
Idegen nyelvű hallott szöveg megértése
Idegen nyelvi beszédkészség
Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
Jelképek értelmezése
Komplex jelzésrendszerek értelmezése
Mennyiségérzet
Ápolási eszközök használata
Műszerek használata
Beavatkozások eszközeinek használata
Munkavédelmi eszközök használata
Riasztás eszközeinek használata
Tűzvédelmi eszközök használata
Hulladékkezelés eszközeinek használata
Sterilezés eszközeinek használata
Fertőtlenítés eszközeinek használata

Személyes kompetenciák:
Állóképesség
Megbízhatóság
Szakszerűség
Terhelhetőség
Társas kompetenciák:
Határozottság
Irányíthatóság
Konfliktusmegoldó készség
Empátiás készség
Ösztönző képesség
Szervező készség
Módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Körültekintés, elővigyázatosság
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Okok feltárása
A környezet tisztántartása
Eredményorientáltság
Előrelátás
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2327-06 Első ellátás-elsősegélynyújtás
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
A helyszín biztonságosságát felméri
A helyszíni körülményekről tájékozódik
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Tájékozódó betegvizsgálatot 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 megfigyeli a beteget, beszédzavar, végtaggyengeség
esetén, sokkos állapotú betegnél, mérgezés gyanúja esetén, elektromos balesetet
szenvedett betegnél
Vérzéscsillapítási eljárást alkalmaz
Elsődleges sebellátást végez
Kötözéseket alkalmaz
Rándulásokat, ficamokat, töréseket rögzít
Tömeges baleset felszámolásában segédkezik
Beteget mozgat, műfogásokat alkalmaz
A beteg szállításra történő előkészítésében segédkezik
Hőhatás okozta sérülést ellát
Katasztrófa-egészségügyi ellátásban közreműködik
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B Sebészet
B Oxyológia
B Reanimatológia
B Tünettan
B Traumatológia
B Belgyógyászat
B Gyermekgyógyászat
B Kórtan
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4 Olvasott szakmai szöveg megértése
4 Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban
4 Szakmai nyelvi beszédkészség
3 Idegen nyelvű hallott szöveg megértése
3 Idegen nyelvi beszédkészség
4 Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
4 Jelképek értelmezése
4 Komplex jelzésrendszerek értelmezése
4 Mennyiségérzet
4 Térérzékelés
4 Légútbiztosítás eszközeinek használata
4 Műszerek használata
4 Beavatkozások eszközeinek használata
5 Riasztás eszközeinek használata
5 Újraélesztés eszközeinek használata
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5
5

Mentőeszközök használata, feltöltése, ellenőrzése
Készenléti táska eszközeinek használata, feltöltése, ellenőrzése

Személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Döntésképesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Kézügyesség
Stressztűrő képesség
Megfelelő fizikum
Társas kompetenciák:
Határozottság
Irányítási készség
Közérthetőség
Segítőkészség
Hatékony kérdezés készsége
Adekvát metakommunikáció
Módszerkompetenciák:
Nyitott hozzáállás
Körültekintés, elővigyázatosság
Figyelem összpontosítás
Intenzív munkavégzés
Helyzetfelismerés
Értékelési képesség
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2403-06 Csecsemő- és gyermekápolók egészségnevelési feladatai
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Tájékoztatást ad az egészséges életmódról
Felvilágosító tevékenységet folytat az egészségkárosító tényezőkről
Tájékoztatást ad a szűrővizsgálatokról
Felvilágosítást ad a szexuális úton terjedő betegségek megelőzéséről
Felvilágosítást ad a várandós nő életvitelével kapcsolatban
Felvilágosítást végez az egészséges táplálkozásról
Felvilágosítja a beteget és hozzátartozóját a fájdalomcsillapító pumpa használatáról
Tájékoztatja a beteget és a hozzátartozóját a kemoterápiás kezelés alatti diétáról
Tájékoztatja a hozzátartozót az otthoni szakápolási szolgálatról
Tájékoztatja a hozzátartozót a hospice ellátásról
Felvilágosítja a beteget és hozzátartozóját a fizioterápiás eljárásokról
Felvilágosítást ad a szociális gondoskodás formáiról
Felvilágosítja az anyákat az anyatejes táplálás fontosságáról
Megtanítja a szoptatás technikáját, a segédeszközök alkalmazását
Felvilágosítja az anyákat a csecsemők mesterséges táplálásáról
Tájékoztatást ad a gyermekek testi-, lelki fejlődésének menetéről
Felvilágosít a védőoltásokról
A Nemzeti Egészségfejlesztési Program célkitűzéseiről tájékoztatást ad
Egészségfejlesztő foglalkozásokat szervez
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A beteget és hozzátartozóját oktatja az ápolási feladatokra
Tanulót oktat
Megtanítja a beteget és hozzátartozóját a protézisek karbantartására és
alkalmazására
Tanácsadó, problémafeltáró beszélgetést folytat
Tájékoztatást ad a betegnek és hozzátartozójának a rehabilitációs lehetőségekről
Megtanítja a beteget a gyógyászati segédeszközök alkalmazására
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B Egészségnevelés
B Pedagógia, oktatási módszertan
B Elsődleges prevenció
B Egészségfejlesztés, betegség megelőzés
B Egészségtan, népegészségtan
B Fizikoterápia
B Hospice ismeretek
B Körzeti közösségi ápolás
B Szociálpolitika és családvédelem
B Egészségügyi jog
B Gondozás
B Gyógyászati segédeszközök ismerete
B Szociális gondoskodás
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
2 ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
2 ECDL 4. m. Táblázatkezelés
4 Olvasott szakmai szöveg megértése
3 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3 Szakmai nyelvi beszédkészség
3 Információforrások kezelése
4 Jelképek értelmezése
Személyes kompetenciák:
Információgyűjtés
Pontosság
Külső megjelenés
Példamutatás
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Meggyőzőképesség
Társas kompetenciák:
Együttműködőkészség
Konfliktuskezelő képesség
Logikus gondolkodás
Közérthetőség
Rendszerező képesség
Kreativitás, ötletgazdagság
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Módszerkompetenciák:
Problémaelemzés
Tervezés
Értékelés
Eredményorientáltság
Nyitott hozzáállás
Módszeres munkavégzés
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2406-06 Csecsemő és gyermek gondozása
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
A terhesség valószínű és biztos jeleit felismeri, részt vesz a terhesgondozásban
Újszülöttet ellát, szemellátást végez
A szükségletek kielégítésében segítséget nyújt
A szükségletnek megfelelően öltöztet, vetkőztet
A higiénés szükségletek kielégítésében, biztosításában részt vesz
Zuhanyozásnál segédkezik
Szem, orr, száj, fül-, haj-, köröm- és bőrápolást végez
Táplálja a csecsemőt, gyermeket és biztosítja a folyadékszükséglet kielégítését
Segédkezik az ürítési szükségletek kielégítésében
Biztosítja a mozgásfejlődéshez szükséges eszközöket
Levegőzteti, napoztatja a csecsemőt
Inkubátort alkalmaz
Biztonságos környezetet biztosít
A gyermek komfortjának biztosításában részt vesz
Megfigyeli és segíti a gyermek pszichoszomatikus fejlődését különböző életkorban
Segédkezik a mozgásban, fektetési módokat alkalmaz, felismeri a kóros fekvési
módokat
A csecsemő/gyermek mobilizálását biztosítja
Fogyatékkal élők alapvető szükségleteinek kielégítését támogatja
A kisgyermekekkel életkoruknak megfelelően foglalkozik (játék, mese, ének-zene,
közös alkotás, tanulás)
Felkészíti a gyermeket játékos illusztrációval a különböző vizsgálatokra
Közreműködik a szűrővizsgálatok kivitelezésében
Kapcsolatot tart a szülőkkel, érzelmileg támogatást nyújt
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B Egészségtan
B Az egészséges gyermek gondozásának elmélete és gyakorlata
B Szülészet-nőgyógyászat, neonatológia
B Csecsemőgondozás
B Fejlődéslélektan
B Újszülött, csecsemő és kisgyermek egészséges fejlődése
B Gyógypedagógia
B Nevelés elmélete és gyakorlata
B Egészségügyi irányítás, szervezés
B Gyermekgyógyászat
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B
B
B
B
B

Gyermekirodalom
Ének-zene
Manuális gyakorlat
Táplálkozási ismeretek
Anatómia-élettan

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4 Olvasott szakmai szöveg megértése
4 Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban
4 Szakmai nyelvi beszédkészség
3 Idegen nyelvű hallott szöveg megértése
3 Idegen nyelvi beszédkészség
4 Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
4 Gondozási eszközök használata
4 Dokumentáció eszközeinek használata
4 Riasztás eszközeinek használata
4 Mobilizálás eszközeinek használata
4 Kényelmi eszközök használata
Személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Döntésképesség
Önállóság
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Türelmesség
Fizikai erőnlét
Társas kompetenciák:
Határozottság
Kapcsolatteremtő készség
Irányítási készség
Együttműködő készség
Kommunikációs rugalmasság
Motiváló készség
Hatékony kérdezés készsége
Kezdeményező készség
Empátiás készség
Módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Nyitott hozzáállás
Módszeres munkavégzés
Körültekintés, elővigyázatosság
Helyzetfelismerés
Kreativitás, ötletgazdagság
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2408-06 Csecsemő- és gyermekápolás
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
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A szülés megindulásának jeleit felismeri, újszülött ellátásában részt vesz
Szülőszobai ellátáshoz, újszülött, koraszülött fogadásához előkészít, részt vesz az
ellátásban
Tevékenységét az ápolási folyamat szerint végzi
A beteg ágyát higiénikusan, fertőzések megelőzésével kezeli
Teljes és részleges ágyfürdőt végez
Beteget táplál, folyadékot pótol
Beteget vetkőztet, öltöztet
Beteget mobilizál, mozgást segítő eszközöket alkalmaz
Rugalmas pólyát felhelyez
Kényelmi eszközöket alkalmaz
Borogatást készít
Székletürítéssel kapcsolatos feladatot végez, beöntést ad, beszáradt székletet
eltávolít
Testváladékokat felfog, gyűjt, mér, váladékfelfogó eszközöket szakszerűen kezel
Vizithez előkészít, viziten segédkezik
Fizikális lázcsillapítást végez
Általános higiénés műtéti előkészítést végez
Felismeri a fertőző betegségek tüneteit
Élősködővel fertőzött beteget ellát
Szennyest kezel, kórházi textíliát tárol, munkavédelmi szabályok betartásával
Veszélyes hulladékot kezel, elkülönít
A kórterem rendjét biztosítja, nyugodt környezetet teremt
Halott körüli teendőket ellát
Előkészíti az inkubátort koraszülött fogadására
Koraszülöttet ellát
Koraszülöttet ápol, felkészíti a szülőket a koraszülöttek ápolására
Tartós szondatáplálást végez
Ápolási feladatokat lát el a rögzítő eszközök használatánál
Betartja a munka- és tűzvédelmi szabályokat
Munkája során betartja a környezetvédelmi utasításokat
Ápolásetikai normát betart
Betartja a szakmai protokollokat az ápolási tevékenysége során
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B Terápiás alapismeretek
B Immunitástan, járványtan
B Munkavédelem, tűzvédelem
B Környezetvédelem
B Az ápolás elmélete és gyakorlata
B Ápoláslélektan
B Etika, szakmai etika
B Általános és részletes kórtan
B Anatómia, élettan
B Gyermekgyógyászat
B Gyermekápolás
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
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4
4
4
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4

Olvasott szakmai szöveg megértése
Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban
Szakmai nyelvi beszédkészség
Idegen nyelvű hallott szöveg megértése
Idegen nyelvi beszédkészség
Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
Jelképek értelmezése
Komplex jelzésrendszerek értelmezése
Ápolási eszközök használata
Műszerek használata
Beavatkozások eszközeinek használata
Riasztás eszközeinek használata
Mobilizálás eszközeinek használata
Kényelmi eszközök használata

Személyes kompetenciák:
Fizikai erőnlét
Térérzékelés
Kézügyesség
Mozgáskoordináció
Megbízhatóság
Önállóság
Társas kompetenciák:
Együttműködő készség
Kapcsolatfelvételi képesség
Udvariasság
Empátiás készség
Motiváló készség
Módszerkompetenciák:
Információgyűjtés
Helyzetfelismerés
Körültekintés, elővigyázatosság
Figyelem összpontosítás
A környezet tisztántartása
Kreativitás, ötletgazdagság
Emlékezőképesség
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2402-06 Csecsemő és gyermek diagnosztika és terápia
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Segédkezik a fizikális vizsgálatoknál
Előkészít has-, mellkas-, lumbál-, kutacs- és ciszternapunkcióhoz
Szabad levegőgyülemek (PTX, PPC stb.) drenálásához előkészít, segédkezik a
beavatkozásoknál
Előkészít gyomormosáshoz, gyomorszondát levezet
Tápszondát, duodenum szondát levezet
Előkészít katéterezéshez
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Irrigáláshoz előkészít, irrigálást alkalmaz
Infúzióhoz előkészít
Előkészít köldök kanüláláshoz
Előkészít nőgyógyászati eszközös feltáráshoz és kenetvételhez
Előkészít transzfúziós terápiához
Előkészít oxigénterápiához
Előkészíti a beteget légzésfunkciós vizsgálathoz
Előkészíti a beteget CT-hez, PET-hez
Előkészíti a beteget röntgen vizsgálatokhoz
Endoszkópos beavatkozásokhoz előkészíti a beteget (bronchoscopia, gastroscopia,
colonoscopia, rectoscopia, jejunoscopia, laparoscopia)
Előkészít Sengstaken-Blackmore-szonda levezetéséhez
Felkészíti a beteget neurológiai vizsgálatra (reflex-, agyideges-, érzésvizsgálat)
Felkészíti a beteget UH-vizsgálatra
Felkészíti a beteget a terheléses EKG-ra
Felkészíti a beteget MR-vizsgálathoz
Előkészít crysthe punkcióhoz
Felkészíti a beteget tű-biopsziához
Felkészíti a beteget szcintigráfiás vizsgálatra
Felkészíti a beteget SPECT-vizsgálatra
Felkészíti a beteget EEG-, EMG-vizsgálatra
Felkészíti a beteget az ODM-vizsgálatra (csontsűrűség)
Felkészíti a beteget a középsugarú vizelet vételére, vizeletet vizsgálatra küld,
vizeletet vizsgál gyorsteszttel
Mikrobiológiai leoltásokat végez vérből, vizeletből, székletből, sebváladékból,
felületekről, testváladékokból
Mikrobiológiai mintákat szállításra előkészít, szállításig tárolja azokat
Szélcsövet alkalmaz
Székletből Weber-vizsgálatot végez
Hűtőzselét alkalmaz
Inhalációs kezelést végez
Légzésfigyelőt alkalmaz
Diétás terápiát alkalmaz
EKG-t készít
Laboratóriumi diagnosztika céljából vért-, váladékot vesz
Vércukor meghatározást végez
H2 tesztvizsgálatot végez
Garat-, gégetükrözésnél segédkezik
Betartja az ápolásetikai normákat
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B Az ápolás elmélete és gyakorlata
B Immunitástan, járványtan
B Diagnosztika
B Gyermekgyógyászat
B Gyermeksebészet
B Fertőző betegségek
B Ápoláslélektan
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B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

Etika, szakmai etika
Biofizika
Biokémia
Terápiás ismeretek
Gyógyszertan
Belgyógyászati szakápolás
Sebészeti szakápolás
Gyermekpszichiátria
Pszichiátriai szakápolás
Intenzív terápia

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
2 ECDL 2. m. Operációs rendszerek
2 ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
2 ECDL 4. m. Táblázatkezelés
2 ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
2 ECDL 6. m. Prezentáció
2 ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
4 Olvasott szakmai szöveg megértése
4 Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban
4 Szakmai nyelvi beszédkészség
3 Idegen nyelvű hallott szöveg megértése
3 Idegen nyelvi beszédkészség
4 Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
4 Jelképek értelmezése
4 Komplex jelzésrendszerek értelmezése
4 Ápolási eszközök használata
4 Műszerek használata
4 Beavatkozások eszközeinek használata
4 Monitorozás eszközeinek használata
4 Riasztás eszközeinek használata
4 Diagnosztikai eszközök használata
4 Dokumentáció eszközeinek használata
Személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Megbízhatóság
Önállóság
Áttekintő képesség
Szervezőkészség
Stressztűrő képesség
Társas kompetenciák:
Határozottság
Kommunikációs rugalmasság
Motiváló készség
Hatékony kérdezés készsége
Engedékenység
Módszerkompetenciák:
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Logikus gondolkodás
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Körültekintés, elővigyázatosság
Helyzetfelismerés
Kreativitás, ötletgazdagság
A környezet tisztántartása
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2407-06 Csecsemő és gyermek monitorozása
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Megfigyeli a beteg tudatállapotát
Felismeri a zavartság megnyilvánulási formáit
Megfigyeli a beteg testalkatát, járását
Megfigyeli a beteg beszédét, magatartását, viselkedését
Megfigyeli a fájdalom jellegzetességeit
A beteg alvását megfigyeli
Megfigyeli a beteg fekvését
Bőr, nyálkahártya, köröm és a hajas fejbőr állapotát és elváltozásait megfigyeli
Megfigyeli az érzékszervek működését
Megfigyeli a testváladékokat
Megfigyeli a köhögést, köpetürítést, köpetet
Megfigyeli a punkciós váladékot
Hányadékot megfigyeli, dokumentálja
Sebváladékot megfigyeli, dokumentálja
Testsúlyt, testarányokat mér különböző életkorokban, dokumentálja
Fejlődési és energia kvócienst számol, növekedést monitorizál
Pulzust, vérnyomást, légzést, hőmérsékletet mér, megfigyel, dokumentálja
Pszichiátriai betegségek jellemző tüneteit, veszélyeztetett állapotokat megfigyeli
Pulzoximétert alkalmaz
Felméri az újszülött státuszát APGAR szerint
Felismeri a látható fejlődési rendellenességeket
A kutacsokat megfigyeli
A beteg állapotváltozásait megfigyeli, értelmezi
Felismeri a gyógyszeres terápia mellékhatásait
Infusort, perfusort megfigyeli
Betegmegfigyelő monitorokat (EKG, pulzus, légző, hő, saturatio) megfigyeli
Betegmegfigyelő monitorok működési hibáit felismeri, a hibaelhárításról
gondoskodik
O2 és szívóberendezés működését szakszerűen megfigyeli, hibáit felismeri, a
hibaelhárításról gondoskodik
Segíti a beteg gyermek alvásproblémáinak megoldását
Felismeri a gyermek sírásának okait, megszünteti a problémát, felismeri a
gyermekbántalmazás tüneteit, megfelelő intézkedéseket indít el
A gyógyszerbeadás mellékhatásait felismeri, jelzi, dokumentálja, megszervezi az
ellátást
Felismeri az allergiás reakciókat, jelzi, dokumentálja azokat, megszervezi az
ellátást
Invaziv monitorizáláshoz előkészít, a monitorok jelzéseit észleli, vészhelyzeteket
felismer
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Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
A Anatómia-élettan
A Általános és részletes kórtan
A Az ápolás elmélete és gyakorlata
A Gyermekgyógyászat
A Gyermeksebészet
A Neonatológia
A Genetika
A Ápoláslélektan, gyermekjogok
A Terápiás alapismeretek
A Biokémia
A Biofizika
A Mentálhigiéné
A Szakápolás
A Műszerismeret
A Eszközismeret
A Tünetfelismerés
A Tünetek elemzése, értékelése, dokumentálása
A Gyógyszerismeret
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4 Olvasott szakmai szöveg megértése
4 Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban
4 Szakmai nyelvi beszédkészség
3 Idegen nyelvű hallott szöveg megértése
3 Idegen nyelvi beszédkészség
4 Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
4 Jelképek értelmezése
4 Komplex jelzésrendszerek értelmezése
4 Ápolási eszközök használata
4 Műszerek használata
4 Beavatkozások eszközeinek használata
4 Monitorozás eszközeinek használata
4 Riasztás eszközeinek használata
Személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Precizitás
Önállóság
Térlátás
Szervezőkészség
Társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Kommunikációs rugalmasság
Közérthetőség
Hatékony kérdezés készsége

18

Empátiás készség
Meggyőzőkészség
Módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Körültekintés, elővigyázatosság
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Figyelemmegosztás
Információgyűjtés
Rendszerező képesség
Okok feltárása
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2401-06 Csecsemő és gyermek szakápolás
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Gyógyszerel, a gyógyszerelés szabályait betartja, felismeri a mellékhatásokat
Gyógyszerek tárolását végzi
Injekciót ad
Előkészít tuberculin próbához
Előkészít injekciózáshoz (i. arteriális, i. thecalis, i. articularis, i. cardiális, i. vénás)
Perifériás kanül felhelyezése, kezelése
Centrális kanülöket kezel, CVP-t mér
Infúziót beköt és infusort, perfusort működtet, az infúzió szövődményeit felismeri
Vércsoport meghatározáshoz előkészít
Transzfúzió alatti és utáni ápolói teendőket ellát, segédkezik transzfúzió
bekötésénél, felismeri a transzfúzió szövődményeit
A gyermek katéterezéséhez előkészít, segédkezik a kivitelezésben
A betegnél állandó katétert megfigyel, katétert gondoz
Váladékot leszív, szívókészüléket összeállít, működtet / kezel
Oxigénterápiát és inhalációs terápiát alkalmaz
Ellátja a mozgássérült beteget
Eszméletlen, bénult beteget ápol
Gyomorvérzést csillapít fizikális eljárással
Felkészíti a beteget dialízisre, segédkezik peritoneális dialízisnél
Intubáláshoz előkészít
Trachea toalettet végez, gégekanült cserél
Légzőtornát végeztet
Leszívja az atóniás gyomorváladékot
Drain-eket kezel
Általános műtéti előkészítést végez, műtét utáni betegmegfigyelést végez, kötést
cserél
Nedves (intelligens) kötést alkalmaz, párakötést alkalmaz
Inkontinencia betéteket alkalmaz
Sztómás beteget ápol
Gyomorsipolyt gondoz
Felismeri az életveszélyes állapotokat
Segédkezik a szemhéj kifordításánál
Segédkezik szemkötés és fülkötés elkészítésénél, szemöblítést végez, fülmosáshoz
előkészít
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Fénykezeléseket alkalmaz
Diétás terápiát alkalmaz
Beteg gyermeket fogad, elbocsát
Ápolási feladatokat lát el a rögzítő eszközök használatánál
Koraszülöttet ápol, felkészíti a szülőket a koraszülöttek ápolására
Monitorra helyez
Kékfény kezelést végez
Részleges vagy teljes vércseréhez előkészít
Speciális szűrővizsgálatokhoz vért vesz
Előkészítés AUK és VUK bevezetéséhez
Vizeletgyűjtő zacskót felhelyez
Astrup-vizsgálatot végez
Ágymelletti laboratóriumi vizsgálatokat végez, azokat értékeli
Fizikális lázcsillapítást végez csecsemőknél
Égési sérült beteget ellát, szövődményeket felismer
Ellátja a speciális nevelést igénylő gyermekeket
Gyermekkori fertőző betegségeket felismeri, szakszerűen ápolja
Shunt-kezelést végez
Segédkezik a pszichológiai tesztek felvételében
ECT-kezelésnél segédkezik
A pszichiátriai beteg érdekeit képviseli
Kezeli a krízishelyzeteket
Felismeri az önkárosító, lelki egészséget veszélyeztető tüneteket
Életvezetési tanácsokat ad
Felismeri a kiégési szindróma tüneteit
Részt vesz fizikai korlátozás kivitelezésében
A beteg beszéd- és egyéb képességfejlesztő programjának összeállításában
közreműködik
Elemi fejlesztő gyakorlatokat gyakoroltat
Részt vesz a szocioterápiás csoportok munkájában
Rekreációs szabadidős csoportokat szervez és vezet
Motiválja a beteget a foglalkozáson való részvételre
Pszichoterápiás csoportok munkájában részt vesz
Megszervezi a betegek napi tevékenységét
Tájékoztatást ad a betegnek és hozzátartozójának a pszichiátriai rehabilitációs
lehetőségekről
Csoporttörténéseket és jelenségeket értelmez
Szakszerű segítséget nyújt kar- és lábharisnya használatához
Citosztatikus kezelések munkavédelmi szabályait betartja
Előkészíti a gyógyszereket a citosztatikus kezeléshez
Száj- és nyálkahártya speciális ápolását végzi
Sugárterápia alatt és után bőr- és nyálkahártya védelmet és ápolást végez
Felismeri a citosztatikum okozta helyi szövődményeket
Pszichés vezetést végez az ellátó team-mel együtt
Felvilágosítja a beteget és hozzátartozóját a lymphoedema megelőzéséről és
kezeléséről
Előkészíti a beteget a különböző csontvelő transzplantációhoz
Segédkezik az alvásmegvonásos kezelésnél
Előkészít MCU vizsgálathoz
Képalkotó vizsgálatok után, szükség esetén speciális ellátást biztosít
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A szakmai protokollokat betartja az ápolási tevékenysége során
Alkalmazza a MEES szabályzatait
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B A szakápolás elmélete, gyakorlata
B Az intenzív ellátás klinikuma, szakápolása
B Minőségbiztosítás
B Gyermekgyógyászat, gyermekápolás
B Neonatológia
B Neonatológiai szakápolás
B Gyermeksebészet
B Fertőzéstan
B Pedagógia
B Belgyógyászati szakápolás
B Fertőző betegségek tünettana
B Sebészeti szakápolás
B Szociálpszichológia
B Szakmai kommunikáció
B Általános pszichológia
B Szociológia
B Pszichiátria
B Pszichiátriai szakápolás
B Gyógypedagógia
B Szervezés, vezetés
B Onkológiai szakápolás
B Gyógyszertan
B Szülészet-nőgyógyászat
B Dietetika
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
2 ECDL 2. m. Operációs rendszerek
2 ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
2 ECDL 4. m. Táblázatkezelés
2 ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
2 ECDL 6. m. Prezentáció
2 ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
4 Olvasott szakmai szöveg megértése
4 Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban
4 Szakmai nyelvi beszédkészség
3 Idegen nyelvű hallott szöveg megértése
3 Idegen nyelvi beszédkészség
3 Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
4 Jelképek értelmezése
4 Komplex jelzésrendszerek értelmezése
4 Ápolási eszközök használata
4 Műszerek használata
4 Beavatkozások eszközeinek használata
4 Monitorozás eszközeinek használata
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4
4
4
4

Az egészségügyben használt riasztás eszközeinek alkalmazása
Mobilizálás eszközeinek használata
Gyógyszerelő kocsi eszközeinek használata
A fertőtlenítés eszközeinek használata

Személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Megbízhatóság
Döntésképesség
Precizitás
Önállóság
Türelmesség
Állóképesség
Társas kompetenciák:
Határozottság
Irányítási készség
Kommunikációs rugalmasság
Hatékony kérdezés készsége
Empátiás készség
Meggyőzőkészség
Módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Körültekintés, elővigyázatosság
Intenzív munkavégzés
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Figyelem-megosztás
Okok feltárása
A környezet tisztán tartása
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2335-06 Általános és regionális anesztézia
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Alkalmazza az aneszteziológiához kapcsolódó technikai berendezéseket
Az intenzív ellátás aneszteziológiai vonatkozású tevékenységei során asszisztál
Előkészít általános érzéstelenítéshez
Az altatókészüléket, lélegeztető készülékeket összeállítja, üzembe helyezi,
ellenőrzi, a hibákat felismeri és elhárítja
Az altatáshoz használandó eszközöket ellenőrzi
Gyógyszereket előkészít és ellenőriz általános érzéstelenítéshez
Ellenőrzi és értékeli az anesztéziához szükséges leleteket
Előkészíti a beteget narkózishoz
A beteget premedikálja, illetve annak beadását ellenőrzi
Beteget fogad és azonosítja a műtőben, a beteggel érkező dokumentációt ellenőrzi
Asszisztál az érzéstelenítést megelőző invazív beavatkozásoknál
Asszisztál az orvosnak a narkózis bevezetése során
A betegeket műtét alatt megfigyeli
Orvos utasítására alkalmazza az anesztéziában alkalmazott gyógyszereket
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Altatási jegyzőkönyvet vezet
A hányást, regurgitációt, aspirációt megelőzi
Átjárható légutakat biztosít endotrachealis narkózishoz
Beteget lélegeztet altatás alatt
A beteget folyamatosan észleli az érzéstelenítés alatt
Az alvásmélységet monitorizálja
Asszisztál az anesztézia befejező szakaszában
Az extubálás során fellépő szövődményeket felismeri, segédkezik elhárításukban
Felismeri a narkózisok szövődményeit, azok tüneteit, szükség esetén azonnali
ellátást biztosít
Részt vesz az érzéstelenítési jegyzőkönyv számítógépes feldolgozásban (kezelés,
adatok bevitele, lekérése)
A beteget folyamatosan észleli a közvetlen posztanesztéziás, posztoperatív szakban
Az anaeszteziológiai munkahely folyamatos működőképességét biztosítja, a
higiénés és a munkavédelmi szabályokat alkalmazza
Ismeri a regionális anaesztézia gyógyszereit, azok hatásait, mellékhatásait
Ellenőrizi a regionális anaesztézia gyógyszereit
Előkészíti a regionális anaesztézia eszközeit, megteremti a biztonságos
körülményeket
Ellenőrzési, érzéstelenítési jegyzőkönyvet vezet
A beteg szakszerű pozicionálását elvégzi vagy ellenőrzi az érzéstelenítést
Segédkezik a regionális anesztézia végrehajtásában
Megfigyeli, ellenőrzi a beteg paramétereit a regionális anaesztézia során
Gyógyszert adagol epidurális kanülbe
Gyógyszert adagol plexus kanülbe
Részt vesz a beteg osztályra kísérésében, elhelyezésében
Tájékoztatást ad a narkózisról és a beavatkozás alatt történtekről
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B Narkózis elmélete, gyakorlata
B Regionális anesztézia elmélete, gyakorlata
B Gyógyszertan
B Tünettan
B Gépismeret
B Műszer-, eszközismeret
B Szakmai kommunikáció
B Munkavédelem
B Dokumentáció
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
2 ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
2 ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
4 Olvasott szakmai szöveg megértése
4 Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban
4 Szakmai nyelvi beszédkészség
3 Idegen nyelvű hallott szöveg megértése
3 Idegen nyelvi beszédkészség
4 Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
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4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

Jelképek értelmezése
Komplex jelzésrendszerek értelmezése
Anaesztézia eszközeinek használata
Műszerek használata
Beavatkozások eszközeinek használata
Monitorozás eszközeinek használata
Egészségügyi riasztás eszközeinek használata
Légútbiztosítás eszközeinek használata
Altatógép használata
Regionális anaesztézia eszközeinek használata
Számítógépes célprogram használata

Személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Felelősségtudat
Megbízhatóság
Döntésképesség
Precizitás
Önállóság
Szervezőkészség
Külső megjelenés
Társas kompetenciák:
Határozottság
Irányíthatóság
Közérthetőség
Adekvát metakommunikáció
Hatékony kérdezés készsége
Interperszonális rugalmasság
Irányítási készség
Módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Körültekintés, elővigyázatosság
Figyelem összpontosítás
Intenzív munkavégzés
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Áttekintő képesség
Helyzetfelismerés
Figyelem-megosztás
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2409-06 Beavatkozások, intenzív ellátások
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
A beteget monitorizálja
Felismeri az életveszélyes ritmuszavarokat
Speciális artériás és vénás kanülöket kezel és gondoz
Invazív és noninvazív nyomásértékeket értelmez
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Speciális diagnosztikus és terápiás beavatkozások során asszisztál
Speciális vizsgálatokhoz és beavatkozásokhoz előkészít, asszisztál és a vizsgálatok
utáni speciális szakápolási feladatokat ellát
Lélegeztetéssel kapcsolatos szakápolói teendőket lát el
Gépi lélegeztetéshez előkészít, lélegeztetőgépet összeállít, kipróbál
A gépi lélegeztetés során a betegeket a szakmai protokolloknak megfelelően ápolja
Légúti toalettet végez
Maszkon keresztül ballonnal lélegeztet
Laringeális maszkot bevezet
Tubuson át lélegeztet
Lélegeztetett beteget megfigyel
A légzési paramétereket és a lélegeztető gépet folyamatosan ellenőrzi
Légúti váladékot eltávolít
A lélegeztető gép karbantartását biztosítja, légzőköröket felhelyez, cserél
A lélegeztetőgépről való leszoktatásban segédkezik
Előkészít, asszisztál tracheostoma kivitelezésében
Tracheatubust, kanült sterilen kezel
Lélegeztetett beteget enterálisan és parenterálisan táplál
Ápolási dokumentációt, a lélegeztetés és az anaesztézia dokumentációját vezeti
Segédkezik hemodialízisnél
Enterális és parenterális táplálást végez
Különböző enterális sztómákat ellát
Férfi és nőbeteget katéterez, hólyagöblítést végez
Folyadékegyenleget számít és testsúlyt kontrollál
Előkészít urológiai a vizsgáló eljárásokhoz
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B Intenzív terápia
B Intenzív szakápolás
B Oxyológia
B Reanimatológia
B Gépi lélegeztetés alkalmazása
B A beteg monitorozása
B Klinikai diagnosztika, terápia
B Szakmai kommunikáció
B Gyógyszerismeret
B Műszerismeret
B Eszközismeret
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
2 ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
4 Olvasott szakmai szöveg megértése
4 Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban
4 Szakmai nyelvi beszédkészség
4 Idegen nyelvű hallott szöveg megértése
3 Idegen nyelvi beszédkészség
3 Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
4 Jelképek értelmezése
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4
4
4
4
4
4
4
4
4

Komplex jelzésrendszerek értelmezése
Elemi számolási készség
Intenzív ellátás eszközeinek használata
Műszerek használata
Beavatkozások eszközeinek használata
Monitorozás eszközeinek használata
Riasztás eszközeinek használata
Reanimáció eszközeinek használata
Gépi lélegeztetés eszközeinek használata

Személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Felelősségtudat
Megbízhatóság
Precizitás
Önállóság
Társas kompetenciák:
Határozottság
Irányíthatóság
Interperszonális
Rugalmasság
Segítőkészség
Hatékony kérdezés készsége
Módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Intenzív munkavégzés
Helyzetfelismerés
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Problémamegoldás, hibaelhárítás
A környezet tisztán tartása
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2405-06 Gyermek klinikai aneszteziológia, intenzív terápia
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Monitorizálja a folyadékegyensúly zavarainak testi és laboratóriumi tüneteit
Felismeri a perifériás és centrális keringési elégtelenség okait, tüneteit,
kezelésükben aktívan részt vesz
Felismeri az eszméletvesztéssel, tudatzavarral járó állapotokat
Az égések, a traumák szervezetre gyakorolt hatásait felismeri, ellátásukban aktívan
részt vesz
Az intenzív terápiában használatos gyógyszereket hatástanilag csoportosítja, orvosi
utasításra alkalmazza
Alkalmazza a folyadékpótlás oldatait, eszközeit, módszereit
Alkalmazza az orvos előírása szerint az anesztéziában és az intenzív ellátásban
alkalmazott gyógyszereket
Előkészíti a gyógyszereket az orvosi beavatkozásokhoz
Felismeri az életveszélyes állapotokat
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Monitorizálja az életjelenségeket
Reanimációs készenlétet biztosít
Alkalmazza a kibővített BLS-t
Az ALS-ben hatékonyan közreműködik
Elvégzi a légúti toalettet
Garattubusokat alkalmaz
Maszkon keresztül ballonnal lélegeztet
Segédkezik intubálásnál, extubálásnál
Életveszély elhárítása érdekében intubál
Tubuson át lélegeztet
A reanimáció során előforduló hibákat és szövődményeket felismeri és elhárítja
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B Klinikai aneszteziológia
B Intenzív terápia
B Neonatológia
B Gyermekgyógyászat
B Reanimatológia
B Tünettan
B Oxyológia
B Gyógyszertan
B Műszerismeret
B Eszközismeret
B Gépismeret
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
2 ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
4 Olvasott szakmai szöveg megértése
4 Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban
4 Szakmai nyelvi beszédkészség
3 Idegen nyelvű hallott szöveg megértése
3 Idegen nyelvű beszédkészség
4 Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
4 Jelképek értelmezése
4 Komplex jelzésrendszerek értelmezése
4 Elemi számolási készség
4 Intenzív ellátás eszközeinek használata
4 Műszerek használata
4 Beavatkozások eszközeinek használata
4 Monitorozás eszközeinek használata
4 Riasztás eszközeinek használata
4 Reanimatológia eszközeinek használata
4 Gépi lélegeztetés eszközeinek használata
4 Légútbiztosítás eszközeinek használata
4 Légúti toalett eszközeinek használata
Személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
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Megbízhatóság
Precizitás
Önállóság
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Stabil kéztartás
Társas kompetenciák:
Határozottság
Kommunikációs rugalmasság
Közérthetőség
Hatékony kérdezés készsége
Prezentációs készség
Adekvát metakommunikáció
Módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Körültekintés, elővigyázatosság
Helyzetfelismerés
Kontroll (ellenőrzőképesség)
A környezet tisztán tartása
Információgyűjtés
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2482-06 Gyermek intenzív szakápolás
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Intenzív ellátást igénylő betegeket ápol, az ápolási folyamat elvei szerint
Ápolási tervet készít, ápolási modelleket alkalmaz
A betegek szükségleteit kielégíti
A beteg gyermeket pszichésen támogatja
Megfelelő fektetést és mobilizációt biztosít
A beteg gyermek hőháztartásának egyensúlyban tartásáról gondoskodik
Betegmelegítő, infúziómelegítő eszközöket alkalmaz
Szem és a száj nyálkahártya kiszáradása illetve sérülése ellen védelmet biztosít
A speciális ápolási dokumentációt (24 órás intenzív észlelőlap) vezeti
Klinikai ismereteket alkalmaz az intenzív ellátást igénylő mesterséges táplálásra
szoruló beteg gyermek ellátása során
Elvégzi a mesterséges táplálással kapcsolatos szakápolási feladatokat
Táp- és infúziós oldatokat elkészít, alkalmaz az orvos előírása alapján
Ápolási dokumentációt vezet
Sebeket ellát, sebkötözéseket elvégez
Műtéten átesett beteg gyermeket ápol
Politraumatizált beteg gyermeket ápol
Mérgezett beteg gyermeket ápol
Szeptikus beteg gyermeket ápol
Altatott beteg gyermeket ápol
Eszméletlen beteg gyermeket ápol
Alkalmazza a decubitus megelőzésének elvét és gyakorlatát
Reanimált beteg gyermeket ápol
Orvos által előírt gyógyszereket önállóan bead a beteg gyermeknek
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Orvos utasítására intravénás gyógyszereket bead
Adekvát folyadékpótlást alkalmaz orvosi előírás szerint
Orvosi indikáció alapján infúziót beköt
Infúziós pumpákat kezel, gyógyszeradagolót, fájdalompumpákat kezel
Alkalmazza a centrális és perifériás kanülálás módszereit, eszközeit
A vénabiztosítás eszközeit előkészíti, a centrális és a perifériás véna biztosításában
közreműködik
Neonatális Intenzív Centrumban patológiás újszülötteket és koraszülötteket ápol
Lélegeztetett kora- és újszülöttet ápol
A beteg gyermek paramétereit folyamatosan monitorizálja, felismeri az
életveszélyes változásokat
Vérgáz analízis vizsgálatához vért levesz, artéria pungálását végzi
Speciális megfigyelési feladatokat önállóan kivitelez
CVP-t mér
Invazív és non-invazív vérnyomást monitoroz
Pulzoximetriát végez
Vérgázanalízist végez
Kapnográfiát végez
Spirometriát végez
Maghőmérsékletet mér
IC-nyomást mér
Cerebrális funkciós és egyéb neurológiai monitorizál
Laboratóriumi gyorsteszteket készít
Az invazív és non-invazív megfigyelési eljárások eredményeit értékeli
A monitorozás eredményeit dokumentálja
Az intenzív betegellátás során a higiénés szabályokat és eljárásokat alkalmazza
Méregtelenítő eljárások során asszisztál
Az invazív és non-invazív speciális vizsgálatokhoz előkészít, asszisztál és a
vizsgálatok utáni speciális szakápolási feladatokat ellátja
IC-nyomásméréshez, drain behelyezéséhez asszisztál
Bélmucosa pH-méréshez speciális szonda levezetése, tonométer alkalmazása
A kritikus állapotú beteg szállításában közreműködik, szállításra előkészít, szállítás
alatt monitorizál, a szállítás eseményeit dokumentálja
Tevékenységével összefüggő oktatási feladatokat ellát
Számítógépes célprogramokat használ
Az intenzív ellátás és az érzéstelenítés eszközeit fertőtleníti és sterilezéshez
előkészít
Klinikai, ápoláslélektani, etikai és pedagógiai ismereteit alkalmazza
Betartja a munkavédelmi, higiénés, tűzvédelmi szabályokat
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
A Intenzív ellátás elmélete, gyakorlata
A Ápoláslélektan
A Klinikai ismeretek
A Neonatológia
A Gyermekgyógyászat
A Klinikai labor és diagnosztika
A Műszerismeret
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A
B
B
C
B
C
B

Eszközismeret
Dokumentáció
Szakmai kommunikáció
Vezetés, szervezés
Munkavédelem
Számítógépes célprogramok
Gépismeret

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
2 ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
4 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4 Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban
4 Szakmai nyelvi beszédkészség
3 Idegen nyelvű hallott szöveg megértése
3 Idegen nyelvi beszédkészség
4 Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
4 Komplex jelzésrendszerek értelmezése
4 Mennyiségérzet
4 Ápolási eszközök használata
4 Műszerek használata
4 Beavatkozások eszközeinek használata
4 Monitorozás eszközeinek használata
4 Riasztás eszközeinek használata
4 Gépi ellátási eszközök használata
3 Számítógépes célprogramok használata
Személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Precizitás
Önállóság
Terhelhetőség
Szervezőkészség
Társas kompetenciák:
Irányítási készség
Közérthetőség
Segítőkészség
Hatékony kérdezés készsége
Empatikus készség
Adekvát metakommunikáció
Módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Intenzív munkavégzés
Helyzetfelismerés
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Figyelem megosztás
Információgyűjtés
Rendszerező képesség
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A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2378-06 Transzfuziológia
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Ismeri a különböző vérkészítményeket
Ismeri az autotranszfúzió módszerét, technikáját, részt vesz az előkészítésben,
kivitelezésben
Előkészít, segédkezik: vércsoport és Rh-faktor meghatározásában, csepp- és
túlnyomásos transzfúzió adásakor
Elvégzi a beteg monitorozását transzfúziós terápia során
Vérmentő eszközöket és módszereket alkalmaz
Ismeri és felismeri a transzfúziós szövődményeket
Alkalmazza a transzfúziós szövődmények megelőzésének és elhárításának módjait
A beteget folyamatosan tájékoztatja a beavatkozásról
Hemofília szakápolás, szakgondozás feladatait ellátja
Betartja a munkavédelmi és tűzvédelmi előírásokat
Minőségbiztosítás elveit alkalmazza munkája során
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B Transzfuziológia elmélete, gyakorlata
B Gépismeret
B Műszerismeret
B Munkavédelem
B Gyermeklélektan
B Szakmai kommunikáció
A Ápoláslélektan
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
2 ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
4 Olvasott szakmai szöveg megértése
4 Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban
4 Szakmai nyelvi beszédkészség
3 Idegen nyelvű hallott szöveg megértése
3 Idegen nyelvi beszédkészség
4 Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
4 Jelképek értelmezése
4 Komplex jelzésrendszerek értelmezése
4 Transzfuziológiai eszközök használata
4 Műszerek használata
4 Beavatkozások eszközeinek használata
4 Monitorozás eszközeinek használata
4 Egészségügyi riasztás eszközeinek használata
4 Terápiás eszközök használata
4 Számítógépes célprogram használata
Személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Precizitás
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Kézügyesség
Türelmesség
Állóképesség
Elhivatottság, elkötelezettség
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Döntésképesség
Szervezőkészség
Társas kompetenciák:
Határozottság
Irányíthatóság
Motiválhatóság
Kapcsolatfenntartó készség
Interperszonális rugalmasság
Irányítási készség
Hatékony kérdezés készsége
Empatikus készség
Módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Figyelem összpontosítás
Figyelem megosztás
A környezet tisztán tartása
Gyakorlatias feladatértelmezés
Információgyűjtés
Kreativitás, ötletgazdagság
Eredményorientáltság
Rendszerező képesség
Az 54 723 02 1000 00 00 azonosító számú, Csecsemő- és gyermekápoló megnevezésű
szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
azonosítója
megnevezése
2321-06
Interakció az egészségügyi ellátásban
2326-06
Aszepszis-antiszepszis, munkavédelem, környezetvédelem
2327-06
Első ellátás-elsősegélynyújtás
2403-06
Csecsemő- és gyermekápolók egészségnevelési feladatai
2406-06
Csecsemő és gyermek gondozása
2408-06
Csecsemő- és gyermekápolás
2402-06
Csecsemő és gyermek diagnosztika és terápia
2407-06
Csecsemő és gyermek monitorozása
2401-06
Csecsemő és gyermek szakápolás
Az 54 723 02 0001 54 01 azonosító számú, Gyermek aneszteziológiai és intenzív
szakápoló megnevezésű ráépülés szakmai követelménymoduljainak
azonosítója
megnevezése
2335-06
Általános és regionális anesztézia
2409-06
Beavatkozások, intenzív ellátások
2405-06
Gyermek klinikai aneszteziológia, intenzív terápia
2482-06
Gyermek intenzív szakápolás
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Az 54 723 02 0001 54 01 azonosító számú, Gyermek aneszteziológiai és intenzív
szakápoló megnevezésű ráépülés szakmai követelménymoduljainak
azonosítója
megnevezése
2378-06
Transzfuziológia
V.
VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
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 szóló igazolás kiállítása
2. A szakmai vizsga részei:
1. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2321-06 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 hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Gyakorlati alkalmazás, szituációs feladatok megoldása, informatikai feladatok
elvégzése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama:
30 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat
50%
2. feladat
50%
2. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2326-06 Aszepszis-antiszepszis, munkavédelem, környezetvédelem
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Ismeretek alkalmazó módon történő reprodukálása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama:
60 perc
33

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Elméleti ismeretek szóbeli felidézése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
Időtartama:
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Szituációs feladatok megoldása az aszepszis- antiszepszis szabályainak
gyakorlati alkalmazásával
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama:
30 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat
25%
2. feladat
25%
3. feladat
50%
3. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2327-06 Első ellátás-elsősegélynyújtás
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Elméleti ismeretek alkalmazás szinten történő reprodukálása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama:
60 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Elméleti ismeretek szóbeli felidézése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
Időtartama:
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Szituációs feladatok megoldása, első ellátási, elsősegélynyújtási feladatok
kivitelezése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama:
30 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat
25%
2. feladat
25%
3. feladat
50%
4. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2403-06 Csecsemő- és gyermekápolók egészségnevelési feladatai
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
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Elméleti ismeretek alkalmazási szinten történő reprodukálása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama:
60 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Elméleti ismeretek felidézése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama:
45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Szituációs feladatok megoldása, egészségnevelési helyzetek, feladatok megoldása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
30 perc
Időtartama:
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat
25%
2. feladat
25%
3. feladat
50%
5. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2406-06 Csecsemő és gyermek gondozása
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Szituációs feladatok megoldása, gondozási feladatok elvégzése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama:
60 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat
100%
6. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2408-06 Csecsemő- és gyermekápolás
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Elméleti ismeretek alkalmazási szinten történő reprodukálása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama:
90 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Elméleti ismeretek felidézése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama:
45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
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Szituációs feladatok megoldása, ápolási műveletek elvégzése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama:
30 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat
25%
2. feladat
25%
3. feladat
50%
7. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2402-06 Csecsemő és gyermek diagnosztika és terápia
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Elméleti és gyakorlati ismeretek alkalmazás szinten történő reprodukálása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama:
90 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Elméleti ismeretek felidézése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
Időtartama:
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Szituációs feladatok megoldása, előkészítés vizsgálatokhoz
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama:
30 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:
2407-06 Csecsemő és gyermek monitorozása
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Elméleti ismeretek alkalmazás szinten történő reprodukálása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama:
90 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Elméleti ismeretek felidézése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama:
45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
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A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat
25%
2. feladat
75%
9. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2401-06 Csecsemő és gyermek szakápolás
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Elméleti ismeretek szóban történő felidézése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama:
45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Szituációs feladatok megoldása, szakápolási tevékenységek gyakorlati
kivitelezése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama:
60 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat
40%
2. feladat
60%
10. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2335-06 Általános és regionális anesztézia
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Elméleti ismeretek alkalmazás szinten történő reprodukálása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
60 perc
Időtartama:
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Elméleti ismeretek alkalmazás szinten történő felidézése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
Időtartama:
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Szituációs, gyakorlati feladatok , előkészítés, műveletek kivitelezése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama:
30 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat
25%
2. feladat
25%
3. feladat
50%
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11. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2409-06 Beavatkozások, intenzív ellátások
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Elméleti ismeretek reprodukálása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama:
60 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Elméleti ismeretek felidézése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama:
45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Szituációs feladatok megoldása, beavatkozások, intenzív ellátások előkészítése,
kivitelezése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati vizsga
Időtartama:
30 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat
25%
2. feladat
25%
3. feladat
50%
12. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2405-06 Gyermek klinikai aneszteziológia, intenzív terápia
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Elméleti ismeretek alkalmazás szintű reprodukálása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama:
60 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Elméleti ismeretek alkalmazás szintű felidézése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama:
45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Szituációs feladatok elvégzése, reanimatológia, oxyológia, tünetfelismerés
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama:
30 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
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1. feladat
2. feladat
3. feladat

25%
25%
50%

13. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2482-06 Gyermek intenzív szakápolás
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Elméleti ismeretek alkalmazás szinten történő reprodukálása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama:
60 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Elméleti ismeretek felidézése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama:
45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Szituációs feladatok elvégzése, szakápolási tevékenységek kivitelezése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
30 perc
Időtartama:
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat
25%
2. feladat
25%
3. feladat
50%
14. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2378-06 Transzfuziológia
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Elméleti ismeretek alkalmazás szinten történő felildézése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
Időtartama:
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Szituációs feladatok megoldása, vércsoport és RH-faktor meghatározásához,
csepp- és túlnyomásos transzfúzió adásához előkészítés
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama:
30 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat
25%
2. feladat
75%
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3. A szakmai vizsga értékelése %-osan:
Az 54 723 02 1000 00 00 azonosító számú, Csecsemő- és gyermekápoló megnevezésű
szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész:
5
2. vizsgarész:
5
3. vizsgarész:
5
4. vizsgarész:
10
5. vizsgarész:
15
6. vizsgarész:
15
7. vizsgarész:
15
8. vizsgarész:
15
9. vizsgarész:
15
Az 54 723 02 0001 54 01 azonosító számú, Gyermek aneszteziológiai és intenzív szakápoló
megnevezésű ráépüléshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
10. vizsgarész:
20
11. vizsgarész:
20
12. vizsgarész:
20
13. vizsgarész:
20
14. vizsgarész:
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
-

Gyermekápolás és gondozás eszközei
Beavatkozás műszerei, eszközei
Riasztás eszközei
Monitorozás eszközei
Diagnosztikai eszközök
Gyógyszerelő kocsi
Első ellátás, elsősegélynyújtás eszközei
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Gyermek aneszteziológiai és
intenzív szakápoló

A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök és felszerelések
minimuma

Csecsemő- és gyermekápoló

VI.
ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

Gyermek aneszteziológiai és
intenzív szakápoló

Légútbiztosítás eszközei
Altatógép
Reanimatológia eszközei
Dializálás eszközei
Intenzív ellátás eszközei
Transzfuziológiai eszközök

Csecsemő- és gyermekápoló

A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök és felszerelések
minimuma

X

X
X
X
X
X
X

VII.
EGYEBEK
A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet:
Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara (a szakmai tagozatainak bevonásával).
Iskolai rendszerű képzéseknél az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 2x90 óra.
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