27/2016. (IX. 16.) EMMI rendelet az emberi erőforrások minisztere ágazatába tartozó szakképesítések szakmai
és vizsgakövetelményeiről
Hatályos: 2016.09.16-től
A 34. sorszámú Gyermek intenzív szakápoló megnevezésű szakképesítés–ráépülés szakmai és
vizsgakövetelménye
1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1. A szakképesítés–ráépülés azonosító száma: 55 723 08
1.2. Szakképesítés–ráépülés megnevezése: Gyermek intenzív szakápoló
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: –
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 1200–1400
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 02 Csecsemő és gyermekápoló szakképesítés

2.3.

Előírt gyakorlat: 1 év gyermekintenzív osztályon, ápoló munkakörben töltött szakmai gyakorlat

2.4.

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5.

Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek

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. A szakképesítés–ráépüléssel
foglalkozások

3.1.1.

legjellemzőbben

betölthető

A

B

FEOR száma

FEOR megnevezése

3311

Ápoló, szakápoló

munkakör,

munkakörök,

foglalkozás,

C
A szakképesítés–ráépüléssel betölthető
munkakör(ök)
Gyermek intenzív szakápoló

3.2. A szakképesítés–ráépülés munkaterületének rövid leírása:
A gyermek intenzív szakápoló olyan speciális ismeretekkel rendelkező gyermekápoló, aki felkészültsége,
manuális készségei alapján képes a kritikus, életveszélyes állapotú gyermekek ápolására, vitális paramétereik
monitorizálására és az ellátást végző csapatban való együttműködésre.
A szakképesítés–ráépüléssel rendelkező képes:
– monitorizálni a folyadékegyensúly zavarainak testi és laboratóriumi tüneteit
– felismerni a perifériás és centrális keringési elégtelenség okait, tüneteit, azok kezelésében aktívan részt
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

venni
felismerni az eszméletvesztéssel, tudatzavarral járó állapotokat
az égések, mérgezések, traumák szervezetre gyakorolt hatásait felismerni, ellátásukban aktívan részt
venni
különböző diagnosztikus és terápiás beavatkozásokban közreműködni
fizikális és eszközös betegvizsgálatot, megfigyelést végezni
laboratóriumi vizsgálatokat végezni
életmentő beavatkozásokban segédkezni, szükség esetén elvégezni a tevékenységet
megfelelő kommunikációt alkalmazni
munkáját hivatásként gyakorolni, betartani annak etikai normáit
felismerni a szülést követően az újszülött–koraszülött életveszélyes állapotait, a fejlődési
rendellenességeket
felismerni a fertőzések kapcsán kialakult életveszélyes állapotokat, kezelésükben aktívan részt venni

3.3. Kapcsolódó szakképesítések
A

B

A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés–ráépülés

3.3.1.
3.3.2.
3.3.3.

C

azonosító száma
55 720 01

megnevezése
Egészségügyi gyakorlatvezető

a kapcsolódás módja
szakképesítés–ráépülés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
A

B

4.3.

A szakképesítés–ráépülés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert
szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
azonosító
megnevezése
száma
11169–16 Gyermek intenzív terápia

4.4.

11170–12

Beavatkozások, intenzív ellátások

4.5.

11171–12

Gyermek intenzív szakápolás

4.1.
4.2.

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

B

C

A szakképesítés–ráépülés szakmai követelménymoduljainak

5.2.1.

5.2.3.

azonosító
száma
megnevezése
11169–16 Gyermek intenzív terápia

5.2.4.

11170–12

Beavatkozások, intenzív ellátá–
sok

gyakorlati

5.2.5.

11171–12

Gyermek intenzív szakápolás

gyakorlati

5.2.2.

a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
gyakorlati

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt
feladat végrehajtása legalább elégségesre (2) értékelhető.
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5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Intenzív terápiához, beavatkozásokhoz kapcsolódó szakápolási feladatok ellátása
A vizsgafeladat ismertetése: Feladatleírásban rögzítetten szituációs feladatok megoldása, szakápolás
végrehajtása
A vizsgafeladat időtartama: 45 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50%
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Komplex szakmai írásbeli feladatsor
A vizsgafeladat ismertetése: Központilag összeállított feladatsor, amely a 4. Szakmai követelmények fejezetben
megadott követelménymodulokhoz tartozó témakörök mindegyikét tartalmazzák
A vizsgafeladat időtartama: 90 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 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 szakképesítés–ráépüléssel 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
6.1.
6.2.

A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges
eszközök minimumát meghatározó eszköz– és felszerelési jegyzék
Elméleti oktatáshoz és a demonstrációs gyakorlatokhoz oktatóhe–
lyiség

6.3.

Informatika szaktanterem számítógépekkel és perifériákkal

6.4.

Oktatástechnikai eszközök (tábla, projektor, számítógép)

6.5.

Szakmai dia– és fóliasorozatok

6.6.

Dokumentálás eszközei

6.7.

Gyermekápolás, gondozás eszközei

6.8.

Első ellátás, elsősegélynyújtás eszközei

6.9.

Légútbiztosítás eszközei
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6.10.

Reanimatológia eszközei

6.11.

Beavatkozás műszerei, eszközei

6.12.

Riasztás eszközei

6.13.

Monitorizálás eszközei

6.14.

Diagnosztikai eszközök

6.15.

Dializálás eszközei

6.16.

Intenzív ellátás eszközei

6.17.

Transzfúzió eszközei

6.18.

Hulladéktárolás, szelektív hulladékgyűjtés eszközei

6.19.

Felnőtt és gyermek betegápolási fantomok

6.20.

Anatómiai szemléltető ábrák és modellek
7. EGYEBEK

7.1. A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet:
Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara

