A 37. sorszámú Hospice szakápoló megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye
1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1.

A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55 723 09

1.2.

Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Hospice szakápoló

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.

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
Hospice szakápoló

3.2. A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása:
A hospice szakápoló olyan szakember, aki a gyógyíthatatlan, terminális állapotban levő – elsősorban daganatos –
betegek gondozását/ápolását végző hospice palliatív osztály, hospice-ház, hospice otthoni szakápolás, palliatív
mobil csoport (mobil team), illetve az ilyen betegeket ellátó egyéb kórházi osztály betegellátási munkájában
végez speciális ápolási, valamint szervezői és koordináló tevékenységet, amelynek célja a beteg és családja
életminőségének javítása.
A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:
 részt venni a betegek felvételében, környezettanulmányt végezni
 felmérni a beteg és a családja szükségleteit (holisztikus megközelítésben)
 gondozási tervet készíteni a terminális beteg számára














folyamatosan megfigyelni és értékelni a beteg állapotát
az orvos utasítása alapján, a team-munka keretében palliatív, szupportív terápiát alkalmazni
elvégezni a speciális hospice szakápolói feladatokat
tanatológiai ismeretei alapján megfelelő módon segíteni a beteget és családját a haldoklás különböző
szakaszaiban
részt venni a beteg és családja lelki gondozásában kompetenciáján belül
a betegek halála után támogatni a hozzátartozókat a gyász időszakában
szervezni és összehangolni a hospice-palliatív ellátó team munkáját
kapcsolatokat tartani az egyéb ellátó intézményekkel és szervezetekkel
a hospice nonprofit jellegének megfelelően segíteni a források felkutatásában és forrásfejlesztésben
a hospice munkával kapcsolatban felvilágosító, népszerűsítő (PR) tevékenységet végezni a halál tabuoldása céljából
rendszeresen részt venni stresszkezelő egyéni- vagy csoportmunkában
szakszerűen és folyamatosan dokumentálni az elvégzett munkát, jelentéseket összeállítani

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.
4.4.

A
B
A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert
szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
azonosító
megnevezése
száma
11181-12 Hospice szakápolás
11182-12 Koordinációs ismeretek

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5. 2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes
letétele, az előírt gyakorlatok igazolt teljesítése.
5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:
A

5.2.1.
5.2.2.
5.2.3.
5.2.4.

B
C
A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak
azonosító
a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
megnevezése
száma
11181-12 Hospice szakápolás
gyakorlati
11182-12 Koordinációs ismeretek
írásbeli és szóbeli

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 vizsgafeladat megnevezése: Hospice ellátáshoz kapcsolódó szakápolási feladatok

A vizsgafeladat ismertetése: Feladatleírásban rögzített munkahelyzet és adatok alapján szituációs feladatok
elvégzése, szakápolási feladatok kivitelezése
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50%
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgafeladat időtartama: A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Elméleti ismeretek reprodukálása
A vizsgafeladat ismertetése: Központilag összeállított feladatsor, amely a 4. Szakmai követelmények fejezetben
megadott követelménymodulokhoz tartozó témakörök mindegyikét tartalmazza.
A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50%
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 szerv
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.
6.10.
6.11.
6.12.
6.13.
6.14.
6.15.
6.16.
6.17.

A
A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges
eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési
jegyzék
Oxigénterápia eszközei
Infúziós terápia eszközei
Kényelmi eszközök
Sebimitációs készlet, decubitus ellátó modell
Sebkezelés eszközei
Inhalálás eszközei
Váladékszívás eszközei
EKG készülék (12 csatornás)
Szakápolás eszközei
Monitorozás eszközei
Tartós fájdalomcsillapítás eszközei
Transzfúziós terápia eszközei
Légútbiztosítás, reanimáció eszközei
Dokumentálás, archiválás eszközei
TENS készülék
Célzott mozgást segítő eszközök
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, 55 723 02 azonosító számú Csecsemő- és gyermekápoló szakképesítés, 54 723 01 0010 54 02
Csecsemő- és gyermekápoló szakképesítés, 54 723 02 1000 00 00 azonosító számú Csecsemő- és gyermekápoló
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

