A 32. sorszámú Gyakorló mentőápoló megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye
1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1.

A szakképesítés azonosító száma: 54 723 01

1.2.

Szakképesítés megnevezése: Gyakorló mentőápoló

1.3.

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2

1.4.

Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 1080–1320
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: –

2.3.

Előírt gyakorlat: –

2.4.

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5.

Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek

2.6.

Elméleti képzési idő aránya: 50%

2.7.

Gyakorlati képzési idő aránya: 50%

2.8.

Szintvizsga: –

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
5 évfolyamos képzés esetén a 10. évfolyamot követően 140 óra, 11. évfolyamot követően 140 óra;
2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra
3. PÁLYATÜKÖR
3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, munkakörök, foglalkozás, foglalkozások
A
3.1.1.
3.1.2

B

FEOR száma
FEOR megnevezése
3311
Ápoló, szakápoló

C
A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
Gyakorló mentőápoló

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A gyakorló mentőápoló a sürgősségi betegellátás területén tevékenykedik csapat tagjaként (orvos vagy
mentőtiszt irányításával), illetve önállóan vesz részt a betegek mentésében és ellátásában.
A mentés, mentési készenlét, mentési készenlétet igénylő őrzött szállítás esetén, a beteg, illetve a sérült
feltalálási helyén, vagy szállítása közben sürgősségi ellátást végez, a beteg ellátásában közreműködik.
Irányító csoport tagjaként segélyhívószámon érkező és egyéb mentést kezdeményező bejelentéseket fogadja,
értékeli, a beteg mentését megszervezi.
A szakképesítéssel rendelkező képes:
– a helyszín biztonságosságát felmérni
– a beteg állapotát ABCDE–szemlélet szerint, az életkori sajátosságok figyelembevétele mellett felmérni

–
–
–
–
–
–
–
–
–

a betegeket/sérülteket állapotuk/sürgősség/időfaktor szerint osztályozni
az akut életveszélyt elhárítani, a beteg állapotrosszabbodását megakadályozni
a sürgősségi betegellátásban közreműködni, önállóan tevékenykedni kompetenciáján belül
a mentéstechnikai eszközöket alkalmazni, karbantartani
immobilizációs technikákat alkalmazni
mentésszervezési, betegszállítás szervezési feladatokat ellátni
katasztrófa helyzetek, tömeges balesetek felszámolásában közreműködni
menet–, és egészségügyi dokumentációt vezetni
a beteg állapotváltozását észlelni

3.3. Kapcsolódó szakképesítések
A

B

C

A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés–ráépülés

3.3.1.

3.3.3.

azonosító
száma
55 723 11

Mentőápoló

szakképesítés–ráépülés

3.3.4.

55 720 01

Egészségügyi gyakorlatvezető

szakképesítés–ráépülés

3.3.5.

54 720 01

Perioperatív asszisztens

azonos ágazat

3.3.6.

54 720 02

Fogászati asszisztens

azonos ágazat

3.3.7.

54 720 03

Gyógyszertári asszisztens

azonos ágazat

3.3.8.

54 723 01

Gyakorló mentőápoló

azonos ágazat

3.3.9.

54 723 02

Gyakorló ápoló

azonos ágazat

3.3.10. 54 723 03

Gyakorló csecsemő és gyermekápoló

azonos ágazat

3.3.11. 54 725 02

Audiológiai asszisztens és hallásakusztikus

azonos ágazat

3.3.12. 54 725 03

Fizioterápiás asszisztens

azonos ágazat

3.3.13. 54 725 04

Gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztens

azonos ágazat

3.3.14. 54 725 05

Gyakorló szövettani asszisztens

azonos ágazat

3.3.15. 54 725 06

Kardiológiai és angiológiai szakasszisztens

azonos ágazat

3.3.16. 54 725 07

Klinikai neurofiziológiai asszisztens

azonos ágazat

3.3.17. 54 725 09

Radiográfiai asszisztens

azonos ágazat

3.3.18. 54 726 03

Ergoterapeuta

azonos ágazat

3.3.19. 54 726 04

Gyógymasszőr

azonos ágazat

3.3.20. 55 723 01

Ápoló

azonos ágazat

3.3.21. 55 723 02

Csecsemő és gyermekápoló

azonos ágazat

3.3.22. 55 725 11

Klinikai fogászati higiénikus

azonos ágazat

3.3.23. 55 725 18

Klinikai laboratóriumi szakasszisztens

azonos ágazat

3.3.24. 55 725 21

Szövettani szakasszisztens

azonos ágazat

3.3.25. 55 726 02

Sportmasszőr

azonos ágazat

3.3.2.

megnevezése

a kapcsolódás módja

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
A
4.1.

B

A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai
követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti

4.3.

azonosító
száma
11221–16

Alapápolás

4.4.

11110–16

Egészségügyi alapismeretek

4.5.

11222–16

Klinikumi ismeretek

4.2.

megnevezése

4.6.

11165–16

Mentéstechnika

4.7.

11164–16

Logisztika

4.8..

11166–16

Sürgősségi betegellátás

4.9.

11498–12

Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)

4.10.

11499–12

Foglalkoztatás II.

4.11.

11500–12

Munkahelyi egészség és biztonság
5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5. 2. alpontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes
letétele, az előírt gyakorlatok igazolt teljesítése.
Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített
tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott
követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.
5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:
A

B

C

A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak

5.2.1.

azonosító
száma
11221–16

Alapápolás

gyakorlati

5.2.2.

11110–16

Egészségügyi alapismeretek

írásbeli

5.2.3.

11222–16

Klinikumi ismeretek

szóbeli

5.2.4.

11165–16

Mentéstechnika

gyakorlati

5.2.5.

11164–16

Logisztika

írásbeli

5.2.6.

11166–16

Sürgősségi betegellátás

gyakorlati

5.2.7.

11498–12

Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések
esetén)

írásbeli

5.2.8.

11499–12

Foglalkoztatás II.

írásbeli

5.2.9.

11500–12

Munkahelyi egészség és
biztonság

írásbeli

megnevezése

a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt
feladat végrehajtása legalább elégségesre (2) értékelhető.
5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: 11164–16 Logisztika, 11165–16 Mentéstechnika és 11166–16 Sürgősségi
betegellátás követelménymodulok témaköreiből összeállított feladatok ellátása.
A vizsgafeladat ismertetése: Szituációs és szimulációs feladatok megoldása, végrehajtása
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50%
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Központilag összeállított komplex írásbeli feladatsor
A vizsgafeladat ismertetése: Komplex írásbeli feladatsor megoldása, mely tartalmazzák a 4. Szakmai

követelményekben felsorolt alapápolás, egészségügyi alapismeretek, klinikumi ismeretek, mentéstechnika,
logisztika és a sürgősségi betegellátás modulok ismeretanyagát
A vizsgafeladat időtartama: 120 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25%
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Komplex szakmai szóbeli feladatsor
A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai
követelmények fejezetben szereplő Alapápolás, Egészségügyi alapismeretek, Klinikumi ismeretek,
Mentéstechnika, Logisztika, Sürgősségi betegellátás szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét
tartalmazzák
A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25%
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 szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.nive.hu/ című
weblapján érhetők el a Szak– és Felnőttképzés Vizsgák menüpontban
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –
6. ESZKÖZ– ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
A

6.3.

A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges
eszközök minimumát meghatározó eszköz– és felszerelési jegyzék
Hatályos jogszabályban felsorolt tárgyi feltételekkel rendelkező mentőgépkocsi, vagy a mentőgépkocsi felszerelése
szimulációs teremben
Reanimációs fantomok (életkorok szerint), szülészeti fantom

6.4.

Légútbiztosítási fantom

6.5.

Oktatástechnikai eszközökkel felszerelt szaktanterem/demonstrációs terem

6.6.

Alapvető ápolási és kényelmi eszközök, berendezések, gyógyászati segédeszközök, mozgást segítő eszközök

6.7.

Dokumentációk, informatikai berendezések (hardver és szoftver, valamint perifériák)

6.8.

Egyszerűbb diagnosztikus és terápiás beavatkozáshoz szükséges eszközök, felszerelések, fantomok

6.9.

Fertőtlenítéshez, sterilizáláshoz használt eszközök, fertőtlenítőszerek, csomagolóanyagok

6.10.

Skillek gyakorlására szolgáló mulageok, torzók

6.11.

Formanyomtatványok

6.12.

Gyógyszerelés eszközei

6.13.

Veszélyes hulladékok tárolásához szükséges eszközök

6.1.
6.2.

7. EGYEBEK
7.1. A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet:
Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara
7.2. Részszakképesítés megszerzésének lehetősége: az érvényben lévő jogszabályban meghatározottak szerint

