A 8. sorszámú Diabetológiai szakápoló és edukátor megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és
vizsgakövetelménye
1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1.

A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55 723 03

1.2.

Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Diabetológiai szakápoló és edukátor

1.3.

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma:-

1.4.

Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 500-720
2. EGYÉB ADATOK

2.1.

A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: 2.2.

Szakmai előképzettség: 55 723 01 Ápoló szakképesítés (bővebben a 7. Egyebek fejezetben)

2.3.

Előírt gyakorlat: 2 év ápolói munkakörben eltöltött gyakorlat

2.4.

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5.

Pályaalkalmassági követelmények: -

2.6.

Elméleti képzési idő aránya: 40 %

2.7.

Gyakorlati képzési idő aránya: 60 %

2.8.

Szintvizsga: -

2.9.

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 3. PÁLYATÜKÖR

3.1.

3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.2.

A szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)
A
FEOR száma
3311

B
FEOR megnevezése
Ápoló, szakápoló

C
A szakképesítés-ráépüléssel betölthető munkakör(ök)
Szakápoló
Diabetológiai szakápoló

A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása:

A diabetológiai szakápoló cukorbetegeket ápol, gondoz kórházi osztályon, szakrendelőben, Diabetes
Centrumban, háziorvosi szolgálatnál. Egyénre szabottan oktatja a betegeket és hozzátartozóikat az
egészségnevelés módszereivel, a didaktika alapelvei alapján a betegséggel kapcsolatos ismeretekre és az
önmenedzseléshez szükséges eszközök alkalmazására.
A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:
- részt venni a cukorbetegség megelőzésében
- a cukorbeteget ápolni, gondozni a diagnózis felállításától kezdve a beteg életének minden szakaszában

-

egyénre szabottan oktatni a betegeket és hozzátartozóikat a betegséggel kapcsolatos ismeretekre és az
önmenedzseléshez szükséges eszközök alkalmazására
egyéni és csoportos oktatáshoz programot készíteni a betegek, hozzátartozóik és munkatársak részére, azt
megvalósítani, dokumentálni
diabetes klubot szervezni, vezetni

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

3.3.1.
3.3.2.
3.3.3.

A
B
C
A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
azonosító száma
megnevezése
a kapcsolódás módja
55 723 01
Ápoló
szakképesítés-ráépülés
4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

4.1.
4.2.
4.3.

A
B
A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert
szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
azonosító
megnevezése
száma
11123-12 Diabetológiai szakápolás és edukáció
5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben 5. 2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes
letétele. Záródolgozat leadása az első vizsganap előtt 1 hónappal.
5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:
A

5.2.1.
5.2.2.
5.2.3.

B
C
A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak
azonosító
a modulzáró vizsga vizsgatevékenymegnevezése
száma
sége
11123-12 Diabetológiai szakápolás és
gyakorlati és szóbeli
edukáció

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt
feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A) A vizsgafeladat megnevezése: Szakápolástani és gondozási feladatok megvalósítása.
A vizsgafeladat ismertetése:
A feladatleírásban rögzített konkrét ápolási- gondozási feladat végrehajtása, ápolási dokumentáció elkészítése,
ismertetése kiválasztott betegnél.
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30 %
B) A vizsgafeladat megnevezése: Záródolgozat készítése, bemutatása
A vizsgafeladat ismertetése: Önállóan megtervezett és kivitelezett egészségnevelési feladat a diabetológiai
szakápoló és edukátor egészségnevelési, egészségfejlesztési és edukációs feladatai közül kiválasztott témában
záródolgozat készítése, bemutatása.

A záródolgozat elkészítése során választható témakörök az alábbiak:
Egyénre szabott egészségnevelési és/vagy oktatási program elkészítése egy diabetetes beteg részére.
Egészségnevelési, egészségfejlesztési tájékoztató anyag készítése diabeteses betegek hozzátartozói részére.
Az önmenedzseléshez szükséges eszközök alkalmazását bemutató prezentáció és szöveges leírás.
Egyéni és csoportos oktatási program elkészíteni a betegek vagy hozzátartozóik vagy a munkatársak részére.
Diabetes klubot szervezésének, vezetésének elképzelésére vonatkozó bemutató elkészítése
A vizsgafeladat időtartama: a bemutatás időtartama 15 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgafeladat időtartama: - perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya-%
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Szakápolástani, gondozási és oktatási feladatok
A vizsgafeladat ismertetése:
A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben
szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazza
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40 %
5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek
vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre
vonatkozó részletes szabályok:
A szakképesítés-ráépüléssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési
http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és Felnőttképzés Vizsgák menüpontjában
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.
6.8.
6.9.

A
A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges
eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési
jegyzék
Inzulin adagolók: fecskendő, Penek (eldobható pen és nem eldobható pen), gyermekek részére, gyengén látók részére, és folyamatos inzulin adagoló eszköz (pumpa)
Vércukormérő eszközök
Diabétesz napló, telemedicina
Mini Doppler, oscillometer, önellenőrző tapasz, Neurométer,
Monofilamentum, neurotip, kalibrált hangvilla, EKG
Bőr-hőmérő, Percentil táblázat
CGM (folyamatos glukoz monitor)
ABPM (folyamatos vérnyomás monitor)
Sebkezelés eszközei

szerv

6.10.
6.11.
6.12.
6.13.

Lábápolás eszközei
Mintaétrendek, Tápanyagtáblázat
Oktatástechnikai eszközök (tábla, projektor, számítógép)
Elméleti oktatáshoz és a demonstrációs gyakorlatokhoz oktatóhelyiség
7. EGYEBEK

7.1.Szakmai előképzettség:
55 723 01 azonosító számú Ápoló szakképesítés, 54 723 01 0010 54 01 azonosító számú Ápoló szakképesítés,
54 723 01 1000 00 00 azonosító számú Ápoló szakképesítés és az 54 5012 01 azonosító számú Ápoló
szakképesítés, valamint Okleveles ápoló (egyetemi végzettség), Okleveles ápoló (MSc), Egyetemi okleveles
ápoló, Ápoló (BSc), Ápoló (főiskolai végzettség), Diplomás ápoló végzettség.
7.2.A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet:
Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara
1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 76.
Levelezési cím: 1450 Budapest, Pf.: 214.
Telefonszám: +36 1 323 2070
Fax: +36 1 323 2079
E-mail: meszk@meszk.hu

