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

52 723 01 1000 00 00

2. A szakképesítés megnevezése:

Mentőápoló

3. Szakképesítések köre:
3.1 Részszakképesítés
Azonosító szám: 52 723 01 0100 33 01
Megnevezés:
Betegkísérő
3.2

Szakképesítés-elágazás

Nincs

3.3

Szakképesítés-ráépülés

Nincs

4. Hozzárendelt FEOR szám:

3212, 5320

5. Képzés időtartama:
Szakképesítés/Szakképesítés-ráépülések
megnevezése
Mentőápoló

Szakképzési
évfolyamok száma
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II.
EGYÉB ADATOK
SZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSE:

Mentőápoló

1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Bemeneti kompetenciák:

-

Iskolai előképzettség:

érettségi vizsga

Szakmai előképzettség:

-

Előírt gyakorlat:

-

Elérhető kreditek mennyisége: Pályaalkalmassági követelmények:

nem szükségesek

Szakmai alkalmassági követelmények:

szükségesek

2. Elmélet aránya:
3. Gyakorlat aránya:

40 %
60 %

1

Óraszám
2400

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

RÉSZSZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSE:

Betegkísérő

1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Bemeneti kompetenciák:

-

Iskolai előképzettség:

tizedik évfolyam elvégzése elvégzésével tanúsított
iskolai végzettség

Szakmai előképzettség:

-

Előírt gyakorlat:

-

Elérhető kreditek mennyisége: Pályaalkalmassági követelmények:

nem szükségesek

Szakmai alkalmassági követelmények:

szükségesek

2. A képzés maximális időtartama:600 óra
Szakképzési évfolyamok száma: 3. Elmélet aránya:
4. Gyakorlat aránya:

50 %
50 %

5. Szakmai alapképzés időtartama :

-

6. Egészségi alkalmassági vizsgálat:szükséges

III.
MUNKATERÜLET
1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás:
FEOR száma
3212
5320

A munkakör, foglalkozás
FEOR megnevezése
Szakápoló
Egészségügyi, oktatási szolgáltatási foglalkozások (pl. segédápoló,
beteghordó, műtőssegéd, dajka)
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2. A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:
Karbantartja a mentés során alkalmazott eszközöket
Biztosítja a helyszínt
Fizikális és eszközös betegvizsgálatot, megfigyelést végez
Sürgősségi esetekben mentési feladatokat lát el
Mentési beavatkozásnál orvos, mentőtiszt utasítására segédkezik
Betegrögzítő és -mozgató eljárásokat alkalmaz
Beteget szállít
Mentésszervezési feladatokat lát el
Mozgóőrségi feladatokat végez
Katasztrófa helyzetek, tömeges balesetek felszámolásában közreműködik
3. A szakképesítéssel rokon szakképesítések:
A szakképesítéssel rokon szakképesítések
azonosító száma
megnevezése
IV.
SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
A szakmai követelménymodulok felsorolása:
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
3710-10
Interakció az egészségügyi ellátásban
A szakmai követelménymodul tartalma:
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
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Pszichés támogatást nyújt tevékenységéhez kapcsolódóan
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B Kommunikáció
B Szakmai kommunikáció
B Szaknyelv, latin
C Idegen nyelv
C Informatika
B Ügyvitel, dokumentáció
B Etika
B Szakmai etika
B Jog
B Minőségügyi ismeretek
C Egészségügyre érvényes minőségbiztosítási elvek
B Szociológia
B Általános pszichológia
B Pedagógia
C Személyiségfejlesztés
B Egészségügyi irányítás, szervezés
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
2 ECDL 2. m. Operációs rendszerek
2 ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
2 ECDL 4. m. Táblázatkezelés
2 ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
4 Olvasott szakmai szöveg megértése
4 Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban
4 Szakmai nyelvű beszédkészség
3 Idegen nyelvű hallott szöveg megértése
3 Idegen nyelvű beszédkészség
4 Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
4 Komplex jelzésrendszerek értelmezése
4 Informatikai eszközök használata
4 Kommunikációs eszközök használata
Személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Önfegyelem
Önállóság
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Stressztűrő képesség
Empátiás készség
Társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Udvariasság
Közérthetőség
Hatékony kérdezés készsége
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Meggyőzőkészség
Adekvát metakommunikáció
Módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Információgyűjtés
Kreativitás, ötletgazdagság
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
3711-10
Aszepszis-antiszepszis, munkavédelem, környezetvédelem
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Higiénés szabályokat betart
Megelőzi a fertőzéseket
Aszepszis, antiszepszis szabályainak megfelelően használja az eszközöket
Műszereket, eszközöket fertőtlenít
Kezet fertőtlenít
Bőrt fertőtlenít
Fertőtlenítő eljárásokat alkalmaz
Sterilezéshez 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 Közegészségtan
B Higiéné
B Mikrobiológia
B Immunitástan
B Járványtan
B Munkavédelem
B Környezetvédelem
C Kórházhigiéné
B Fertőtlenítés
B Sterilizálás
B Tűzvédelem
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A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4 Fertőtlenítés eszközeinek használata
4 Sterilezés eszközeinek használata
4 Munkavédelmi eszközök használata
4 Biztonságos munkavégzés
4 Riasztás eszközeinek használata
4 Tűzvédelmi eszközök használata
4 Jelképek értelmezése
4 Komplex jelzésrendszerek értelmezése
4 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
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2327-10
Első ellátás-elsősegélynyújtás
A szakmai követelménymodul tartalma:
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,
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– 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 Sürgősségi orvostan
B Sebészet
B Baleseti sebészet
B Belgyógyászat
B Gyermekgyógyászat
B Elsősegélynyújtás
B Tünettan
B Újraélesztés
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4 Szakmai nyelvű beszédkészség
4 Jelképek értelmezése
4 Komplex jelzésrendszerek értelmezése
4 Légútbiztosítás eszközeinek használata
4 Sebellátás, kötözés, rögzítés eszközeinek használata
5 Riasztás eszközeinek használata
5 Újraélesztés eszközeinek használata
5 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
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Módszerkompetenciák:
Nyitott hozzáállás
Körültekintés, elővigyázatosság
Figyelem-összpontosítás
Intenzív munkavégzés
Helyzetfelismerés
Értékelési képesség
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2501-06 Logisztikai eljárások, betegszállítás
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Logisztikai feladatokat végez
Megbízás esetén szolgálatvezetői, diszpécseri feladatot lát el
Betegszállítás irányításában közreműködik
Rádión forgalmaz
Ellátó team-et riaszt
Eligazodik a sürgősségi ellátás rendszerében
Beteget egészségügyi intézményben elhelyez
Együttműködik társszervekkel
Dokumentál
A beteg szállíthatóságát megítéli
Előkészíti a beteget intra-, illetve interhospitális transzporthoz
Pozicionálja a beteget
Beteget állapotának megfelelően mobilizál
Betegrögzítő és szállító eszközöket alkalmaz
Közlekedésbiztonsági feltételeket betartja
Megkülönböztető jelzést biztonságosan alkalmaz
A speciális közlekedéstechnikai előírásokat alkalmazza
Térinformatikai rendszereket (GPS) alkalmaz
Beteget kísér
Segítséget/segélykocsit hív
Beteget kórházba szállít
A betegfelvételt és betegátadást a hatályos jogszabályoknak megfelelően végzi
A betegfelvételt és betegátadást dokumentálja
Menetokmányokat kezel
Beteg dokumentációját vezeti
Leltárt készít
Munkavédelmi szabályokat betart
A betegszállítás jogi, etikai, illetve a munkakörre vonatkozó szabályait betartja
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
A Diszpécser feladatok
B Speciális kommunikációs technikák
A Szakmai információtovábbítás
C Szervezés, vezetés
A Egészségügyi szervezés és ellátás
A Szállítási tevékenységek
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B
A
A
A
A
B
B

A beteg, sérült szakszerű átvétele, elhelyezése, szállítása
Életveszély felismerése
Közlekedés szabályai
Munkavédelem
Dokumentáció
Jogi ismeretek
Etika

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4 Köznyelvi beszédkészség
3 Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban
4 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4 Szakmai nyelvű beszédkészség
3 Idegen nyelvű hallott szöveg megértése
3 Idegen nyelvű beszédkészség
4 Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
3 Információforrások kezelése
4 Jelképek értelmezése
4 Komplex jelzésrendszerek értelmezése
5 Riasztás eszközeinek használata
3 Mennyiségérzet
4 Tájékozódás
Személyes kompetenciák:
Rugalmasság
Terhelhetőség
Elhivatottság, elkötelezettség
Megbízhatóság
Szervezőkészség
Térbeli tájékozódás
Társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Irányítási készség
Visszacsatolási készség
Tömör fogalmazás készsége
Közérthetőség
Módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Áttekintő képesség
Módszeres munkavégzés
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Intenzív munkavégzés
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
3712-10
Egészségmegőrzés – betegségmegelőzés
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Egészségtudatos életvitel, életminőség kialakítását segíti
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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
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 Anatómia-élettan
C Gerontológia
B Általános és részletes kórtan
C Pedagógia
C Egészségfejlesztés
C Egészségnevelés
C Népegészségtan
C Terhesgondozás
C Fogyatékosságtan
C Mentálhigiéné
C Gondozás
C Prevenció
C Egészségkultúra
C Egészség, betegség, fogyatékosság
C Magyarország lakosságának egészségmutatói
C A környezeti tényezők hatása az ember egészségére
C A személyi és környezeti higiénia
C Egészségvédő-betegségmegelőző célprogramok
C Választható és ajánlott testedzés-programok
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és

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
3 Olvasott szakmai szöveg megértése
3 Szakmai nyelvű beszédkészség
3 Jelképek értelmezése
3 Oktatás eszközeinek használata
3 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)
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2500-10
Ápolás – szakápolás
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
A különböző életkorú betegek ápolási szükségleteinek kielégítését segíti
Közreműködik az ápolási folyamat megvalósításában
Ápolási anamnézist vesz fel
Ápolási diagnózist állít fel
Kényelmi eszközöket használ
Szájtoalettet végez
A beteg testét tisztántartja
Inkontinens beteget ápol
Kanülöket ápol
Tracheostoma leszívását, kezelését végzi
Segédkezik katéterezésnél
Váladékfelfogó eszközöket alkalmaz
Halott körüli teendőket ellátja
Orális, sublingualis, buccalis gyógyszereket ad be
Im. sc. injekciót ad be
Fizikális lázcsillapítást végez
Közreműködik az intravénás injekció beadásában
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Haldokló beteg és hozzátartozójának pszichés támogatásában, gyászreakció
kezelésében közreműködik
Hospitalizáció megelőzésében közreműködik a különböző életkorokban
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
A Ápolás alapjai
A Fertőzések megelőzése, aszepszis, antiszepszis szabályai
A Ápoláslélektan
B Speciális szakápolás
A Gyógyszerismeret
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4 Köznyelvi beszédkészség
4 Olvasott szakmai szöveg megértése
3 Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban
4 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4 Szakmai nyelvű beszédkészség
3 Információforrások kezelése
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
5 Mentőláda eszközeinek használata, feltöltése, ellenőrzése
5 Készenléti táska eszközeinek használata, feltöltése, ellenőrzése
4 Tájékozódás
Személyes kompetenciák:
Állóképesség
Hallás
Látás
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Kézügyesség
Felelősségtudat
Erős fizikum
Társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Határozottság
Interperszonális rugalmasság
Tömör fogalmazás készsége
Adekvát metakommunikáció

12

Módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Figyelemmegosztás
Rendszerező képesség
Információgyűjtés
A környezet tisztántartása
Intenzív munkavégzés
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2479-10
Állapotfelmérés
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Baleseti mechanizmust felismer
Értékeli a beteg feltalálási helyzetét
Kezdő állapotfelmérést végez (MS/LOC-ABC)
Célzott, részletes betegvizsgálatot végez
Kérdezési algoritmust alkalmaz
Anamnézist, heteroanamnézist vesz fel
Életveszélyt felismer
Felismeri a veszélyeztető állapotot
Felismeri a tudat- és eszméletzavarokat (AVPU, GCS)
Keringési paramétereket (pulzus, vérnyomás) vizsgál és értékel
Légzési paramétereket vizsgál, légzési elégtelenséget, légzészavart felismer
Hőmérsékletet mér
Felismeri a magatartás- és beszédzavart, végtaggyengeséget (CPHS)
Érzékszervek működését megfigyeli
Bőr, a hajas fejbőr állapotát és elváltozásait megfigyeli
Felismeri a fájdalom fenyegető jellegét (PSS)
Felismeri a kóros testváladékokat
Értékeli a beteg vezető panaszait
Felismeri a figyelemfelhívó tüneteket
Felismeri a gyógyszeres terápia mellékhatásait
Mérgezésre gyanús jeleket felismeri
Kábítószer élvezőt felismer
Állapotváltozást monitorizál
Pulzoximétert alkalmaz
Helyszíni diagnosztikát segítő gyorstesztet használ
EKG-t készít
Kapnográfiát végez
A magzat méhen belüli elhelyezkedését, állapotát vizsgálja
Az újszülött státuszát APGAR-séma szerint felméri
Felismeri a fejlődési rendellenességet
A gyermek sírását értékeli, kutacsokat megfigyeli
Figyelembe veszi a csecsemők és gyermekek állapot-megítélésénél és a kritikus
beavatkozásoknál a korcsoport-specifikus sajátosságokat
Felismeri a gyermekbántalmazás tüneteit és megteszi a szükséges intézkedéseket
A beteg dokumentációját vezeti
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Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B Anatómia-élettan
B Általános és részletes kórtan
B Az ápolás elmélete és gyakorlata
B A belgyógyászat klinikuma, szakápolása
B A sebészet klinikuma, szakápolása
B A gyermekgyógyászat klinikuma, szakápolása
B A szülészet-nőgyógyászat klinikuma, szakápolása
B A pszichiátria klinikuma, szakápolása
B Az intenzív ellátás klinikuma, szakápolása
B Az érzékszervi betegségek klinikuma, szakápolása
B Genetika
B Biokémia
B Biofizika
B Toxikológiai ismeretek
B Ápoláslélektan, gyermekjogok
B Mentálhigiéné
B Diagnosztikai alapismeretek
A Tünettan
A Baleseti mechanizmus
A Műszerismeret
A Eszközismeret
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4 Köznyelvi beszédkészség
4 Olvasott szakmai szöveg megértése
3 Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban
4 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4 Szakmai nyelvű beszédkészség
3 Információforrások kezelése
4 Műszerek használata
4 Beavatkozások eszközeinek használata
5 Riasztás eszközeinek használata
5 Újraélesztés eszközeinek használata
5 Mentőláda eszközeinek használata, feltöltése, ellenőrzése
5 Készenléti táska eszközeinek használata, feltöltése, ellenőrzése
3 Mennyiségérzék
4 Tájékozódás
Személyes kompetenciák:
Állóképesség
Kézügyesség
Felelősségtudat
Döntésképesség
Pontosság
Önfegyelem
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Társas kompetenciák:
Határozottság
Segítőkészség
Irányítási készség
Adekvát metakommunikáció
Hatékony kérdezés készsége
Közérthetőség
Módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Figyelemösszpontosítás
Helyzetfelismerés
Figyelemmegosztás
Intenzív munkavégzés
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
3728-10
Mentés – mentéstechnika
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Mentéstechnikai berendezések üzemképességét biztosítja
A mentéstechnikai eszközök, műszerek hibáit felismeri
Készenléti felszereléseket ismeri, utántölti
Kimentő műfogásokat alkalmaz
Bukósisakot a sérült fejéről szakszerűen eltávolítja
Újraélesztés végez (BLS)
Félautomata defibrillátort alkalmaz
ALS-ben közreműködik
Sürgősségi esetekben eszközös légútbiztosítást végez
Arcmaszk használata ballonos lélegeztetéssel
Oropharingeális tubust behelyez
Laringeális maszkot alkalmaz
Nasopharingeális tubust bevezet
Laryngo-tracheális tubust alkalmaz
Oxigén terápiát alkalmaz
Ballonos lélegeztetést végez
Nem várt eseményeket felismer, elhárít, elhárításukban közreműködik
Oxigénterápiát alkalmaz
Intubálásnál asszisztál
Konikotómiában segédkezik
Centrális vénás nyomás mérés kivitelezésében közreműködik
Pacemaker-terápiában közreműködik
Kardioverzióban segédkezik
Elsődleges sebellátást végez
Vérzést csillapít
Sérüléseket kötöz
Termikus sérülést elsődlegesen ellát
Sérült testtájékot rögzít
Nyakrögzítőt felhelyez
Tömeges baleset helyszínén tájékozódik
Veszélyes anyaggal szennyezett kárhelyet felismer
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A kárhelyet biztosítja
Tömeges balesetnél ellátja az első mentőegység feladatát
Sérültosztályozást végez a kárhely parancsnok kiérkezéséig
Sebesült gyűjtőhelyeket alakít ki
Közreműködik a katasztrófa elhárításában
A szülő nőt előkészíti a szülésre
A helyszíni szülésvezetés feltételeit megteremti
Szükség esetén a helyszínen levezeti a szülést
Újszülött első ellátását elvégzi
Az asphyxiás újszülött ellátásában segédkezik
Tanszportinkubátort működtet
Orvos utasítására gyógyszerel
Intravénásan gyógyszerel, infúziós terápiát alkalmaz
A perifériás vénás injekció helyét kiválasztja
Megválasztja a megfelelő beadási technikát
Perifériás vénát biztosít
Intravénás injekciót ad
Hatóanyag nélküli vagy hatóanyagot tartalmazó keverék infúziót csatlakoztat
Beadási sebességet megválasztja, túlnyomásos infúziót bead
Infuzort és perfuzort működtet
Centrális vénakanülöket használ
Perifériás vénakanült ideiglenesen lezár, eltávolít
Amputátumokat szakszerűen szállít
Szükség esetén önvédelmi fogásokat alkalmaz
Megbízás esetén légimentést végez
Mérgezett beteget elsődlegesen ellát
Sokktalanításban részt vesz
Gyomormosásnál segédkezik
Anesztéziánál segédkezik
Drének bevezetésénél segédkezik
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
A Oxiológia
A Traumatológia
A Sebészet
A Szülészet
C Neonatológia
B Toxikológia
C Aneszteziológia
A Szakápolás
B Perifériás vénabiztosítás technikái, eszközei, kivitelezése, gondozása
B Centrális vénakanül típusai, használata, gondozása
B Intravénás készítmények, parenteralisan adható oldatok, együttesen alkalmazható
hatóanyagok
B Hatóanyagot tartalmazó keverék infúziók alkalmazása
B Mentálhigiéné
A Mentés ellátás
A Sérültosztályozás
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A
B
A
C
A
A
A
B
B
B
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B
A

A beteg, sérült szakszerű átvétele, elhelyezése, ellátása
Katasztrófavédelem
Tömeges baleset – katasztrófa
Légi szállítás, mentés
Sürgősségi ellátás elmélete, gyakorlata
Sürgősségi diagnosztika
Sürgősségi terápia
Sürgősségi ellátás a csecsemő- és gyermekellátásban
Sürgősségi helyzetek a pszichiátriában
Sürgősségi helyzetek az onkológiai kórképekben
Szakmai protokollok
Életveszély felismerése
Reanimatológia
Előkészítés, segédkezés speciális beavatkozásoknál
Speciális beavatkozások asszisztálása
Speciális beavatkozások elvégzése
Gépi lélegeztetés alkalmazása
Gyógyszerismeret
Műszerismeret
Eszközismeret
Önvédelem, sport
Munkavédelem

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4 Köznyelvi beszédkészség
4 Olvasott szakmai szöveg megértése
3 Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban
4 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4 Szakmai nyelvű beszédkészség
4 Jelképek értelmezése
4 Komplex jelzésrendszerek értelmezése
4 Légútbiztosítás eszközeinek használata
4 Műszerek használata
4 Beavatkozások eszközeinek használata
5 Riasztás eszközeinek használata
5 Újraélesztés eszközeinek használata
5 Mentőláda eszközeinek használata, feltöltése, ellenőrzése
5 Készenléti táska eszközeinek használata, feltöltése, ellenőrzése
3 Mennyiségérzék
4 Tájékozódás
4 Térérzékelés
Személyes kompetenciák:
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Kézügyesség
Stressztűrő képesség
Önállóság
Erős fizikum
Szervezőkészség
Térbeli tájékozódás
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Társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Határozottság
Segítőkészség
Visszacsatolási készség
Hatékony kérdezés készsége
Közérthetőség
Módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Áttekintő képesség
Helyzetfelismerés
Információgyűjtés
Figyelemösszpontosítás
Rendszerekben való gondolkodás
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Kreativitás, ötletgazdagság
Az 52 723 01 0000 00 00 azonosító számú, Mentőápoló szakképesítés szakmai
követelménymoduljainak
azonosítója
megnevezése
3710-10
Interakció az egészségügyi ellátásban
3711-10
Aszepszis-antiszepszis, munkavédelem, környezetvédelem
2327-10
Első ellátás-elsősegélynyújtás
2501-06
Logisztikai eljárások, betegszállítás
3712-10
Egészségmegőrzés – betegségmegelőzés
2500-10
Ápolás – szakápolás
2479-10
Állapotfelmérés
3728-10
Mentés – mentéstechnika
Az 52 723 01 0100 33 01 azonosító számú, Betegkísérő részszakképesítés szakmai
követelménymoduljainak
azonosítója
megnevezése
3710-10
Interakció az egészségügyi ellátásban
3711-10
Aszepszis-antiszepszis, munkavédelem, környezetvédelem
2327-10
Első ellátás-elsősegélynyújtás
2501-06
Logisztikai eljárások, betegszállítás
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:
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A szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeiben meghatározott követelménymodulokból
modulzáró vizsga(ák) teljesítése
A képzési programban előírt gyakorlat teljesítéséről igazolás
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 feladatok
kivitelezése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama:
15 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat
100%
4. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2501-06 Logisztikai eljárások, betegszállítás
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Szakmai elméleti ismeretek reprodukálása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
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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, logisztikai tevékenységek
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama:
30 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat
25%
2. feladat
25%
3. feladat
50%
5. 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%
6. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2500-10
Ápolás – szakápolás
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Elméleti ismeretek felidézése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama:
45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Szituációs feladatok megoldása, ápolás, szakápolás feladatainak kivitelezése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama:
30 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat
50%
2. feladat
50%
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7. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2479-10
Állapotfelmérés
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Elméleti szakmai ismeretek felidézése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama:
45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Szituációs feladatok megoldása, tünetfelismerés, monitorozás
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama:
30 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat
50%
2. feladat
50%
8. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
3728-10
Mentés – mentéstechnika
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Szakmai 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, mentés, ellátás, beavatkozások
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama:
30 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat
25%
2. feladat
25%
3. feladat
25%
3. A szakmai vizsga értékelése %-osan:
Az 52 723 01 1000 00 00 azonosító számú, Mentőápoló szakképesítéshez rendelt
vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
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1. vizsgarész:
2. vizsgarész:
3. vizsgarész:
4. vizsgarész:
5. vizsgarész:
6. vizsgarész:
7. vizsgarész:
8. vizsgarész:

5
5
5
20
5
20
20
20

Az 52 723 01 0100 33 01 azonosító számú, Betegkísérő részszakképesítéshez rendelt
vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész:
10
2. vizsgarész:
20
3. vizsgarész:
30
4. vizsgarész:
40
4. A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei
A szakképesítéshez rendelt vizsgarészek valamelyikének korábbi teljesítése.
5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontja
-

Felszerelt betegszállító gépkocsi
Felszerelt esetkocsi
Felszerelt rohamkocsi
Szállító eszközök
Mentéstechnika eszközei
Reanimáció eszközei
Oxigénterápia eszközei
Gépi lélegeztetés eszközei
Inkubátor
Szüléslevezetés eszközei
Újszülöttellátás eszközei
Sebellátási eszközök
Politraumatizált sérült szállításának eszközei
Ápolás, szakápolás eszközei
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Betegkísérő

A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök és felszerelések
minimuma

Mentőápoló

VI.
ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
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: 90 óra.
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