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09134008 számú Általános ápolási és egészségügyi asszisztens megnevezésű  

szakképesítés megszerzésére irányuló szakmai képzéseket megalapozó 

programkövetelmény 
 

1. A programkövetelmény, illetve az ennek alapján szervezhető szakmai képzés 

1.1 Megnevezése: Általános ápolási és egészségügyi asszisztens 

1.2 Ágazat megnevezése: Egészségügy ágazat 

1.3 Besorolása a képzési területek egységes osztályozási rendszere (KEOR) szerinti kód 

alapján: 0913 Ápolás és szülésznőképzés 

2. A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető szak-

képesítés 

2.1  Megnevezése: Általános ápolási és egészségügyi asszisztens 

2.2  Szintjének besorolása 

2.2.1 Az Európai Képesítési Keretrendszer (EKKR) szerint: 4 

2.2.2 A Magyar Képesítési Keretrendszer (MKKR) szerint: 4 

2.2.3 A Digitális Kompetencia Keretrendszer szerint: 4 

3. A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető szak-

képesítés és az azzal betölthető munkakör vagy végezhető tevékenység kapcsolata, 

összefüggése: 

3.1 A szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető szakképesítéshez szükséges kompe-

tenciákkal szakmajegyzékben szereplő szakma körébe vonható munkaterület, tevékeny-

ség vagy munkakör magasabb szinten gyakorolható, vagy a szakmai képzés szakma-

jegyzékben szereplő szakma képzési és kimeneti követelményeiben meg nem határozott 

speciális szakmai ismeretek és szakmai készségek megszerzésére irányul. 

3.2 A szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető szakképesítés jogszabályban meg-

határozott képesítési követelmény munkakör betöltéséhez vagy tevékenység folytatásá-

hoz. 

A képesítési követelményt előíró jogszabály: - 

4. A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéshez kapcsolódóan meg-

szerezhető szakképesítéssel ellátható legjellemzőbb munkaterület, tevékenység vagy 

munkakör leírása: 

Az általános ápolási és egészségügyi asszisztens alapápolási feladatokat lát el. Segíti a beteget 

az alapvető szükségletek (alvás, pihenés, mozgás, higiénés, táplálkozás, normál légzés, test-

hőmérséklet, ürítés, biztonság) kielégítésében. Szakszerűen alkalmazza az ápolási eszközöket 

és a gyógyászati segédeszközöket. Betegmegfigyelési tevékenységet végez, a beteg állapotá-
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ban bekövetkezett változásokat azonnal jelzi az ápolónak, az orvosnak. Szükség esetén első-

segélyt nyújt, megkezdi az alapszintű újraélesztést. Közreműködik a gondozási és egészség-

fejlesztési tevékenységekben. Feladatait irányítás és felügyelet mellett végzi. 

Perifériás rövid kanült gondoz, eltávolít; beöntést ad, sztómazsákot ürít, cserél; bőrtesztet vé-

gez; gyomorszondán keresztül táplál; centrális vénakanülből (CVK) vért vesz; intramuscularis 

injekciót bead; előkészít gyógyszereléshez, infúziós terápiához; közreműködik gyógyszere-

lésben; segédkezik infúziós terápia kivitelezésében (infúziós palackot cserélhet, cseppszámot 

megváltoztathat, de nem indíthat új terápiát); kötéscserét végez az intravénás kanül helyén 

(kivétel: CVK). Midline katétert és IV kanült eltávolít. Előkészíti és felkészíti a beteget: egyes 

diagnosztikus és terápiás beavatkozásokhoz, asszisztál egyes beavatkozásoknál; akut sebeket 

ellát, oxigénterápiát alkalmaz alacsony nyomású rendszerekkel; felismeri a nyomási fekély 

jeleit, súlyosságát felméri. Beadja az elrendelt fájdalomcsillapítót, hányáscsillapítót, 

antikoagulánst, diuretikumot, kortikoszteroidot, fiziológiás oldatot, heparinos fiziológiás olda-

tot és 14 éves kor felett glukózt. Részt vesz a beteg műtéti előkészítésében, a betegdokumen-

táció vezetésében, a kötések cseréjében, a beteg szükségleteit kommunikálja a képzett ápoló 

felé; EKG-t készít; elvégzi a szükséges vér- és váladékminták (széklet, vizelet, köpet, torok-

szem-orr-fülváladék, sebváladék, hányadék, széklet) vételét, tárolását és szállítását a laborató-

riumba. Munkája során betartja a munkavédelmi, egészségvédelmi, higiénés és ápolásszakmai 

szabályokat. Etikus magatartást tanúsít a betegellátás során, valamint munkatársi kapcsolatai-

ban. 

5. A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető szak-

képesítéshez szükséges képzési tartalom szabadalmi vagy szerzői jogi oltalom alatti 

állása: 

5.1 Szabadalmi vagy szerzői jogi oltalom alatt áll: - 

5.1.1 Az oltalom típusának megjelölése: - 

5.1.2 Nyilvántartó hatóság: - 

5.1.3 Azonosító vagy nyilvántartásba vételi száma: - 

6. A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzés megkezdéséhez szüksé-

ges bemeneti feltételek: 

6.1 Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség 

6.2 Szakmai előképzettség: nem szükséges 

6.3 Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges 

Az egészségügyi tevékenység végzéséhez szükséges egészségi alkalmasság vizsgálatá-

ról és minősítéséről szóló 40/2004. (IV.26.) ESZCSM rendeletben foglaltak szerint az 

egészségügyi tevékenységre való alkalmasságot kizáró korlátozások figyelembevételé-

vel történik. 
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A munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és vé-

leményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet 4. §. (3) a pontjában meghatáro-

zott szakmai alkalmassági vizsgálat. 

6.4 Szakmai gyakorlat területe és időtartama: nem szükséges 

7. A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzés elvégzéséhez szükséges 

foglalkozások minimális és maximális óraszáma (Amennyiben a programkövetelmény 

modulszerű felépítésű, a minimális óraszám a modulonként meghatározott minimális, 

a maximális óraszám a modulonként meghatározott maximális óraszámok összege): 

7.1 Minimális óraszám: 1300 

7.2 Maximális óraszám: 1500 

8. A szakmai követelmények leírása: 

8.1 Nem modulszerű felépítés esetén: 

 
Készségek, képes-

ségek 
Ismeretek 

Elvárt viselkedés-

módok, attitűdök 
Önállóság és fele-

lősség mértéke 

1. 

Az egyén életkorá-

nak és élethelyzeté-

nek megfelelő gon-

dozási feladatokat 

végez. 

Ismeri az egészséges 

ember pszichés és szo-

matikus fejlődésének 

jellemzőit, az adott élet-

korban és élethelyzetben 

megjelenő gondozási 

feladatokat. 

Empátiával vi-

szonyul a gondo-

zást igénylő em-

berekhez, segítő-

kész. 

A gondozási fe-

ladatokat az ápo-

ló irányítása és 

ellenőrzése mel-

lett, szakszerűen 

látja el. 

2. 

Részt vesz az egés-

zség fejlesztését 

célzó rendezvények, 

szűrőprogramok 

lebonyolításában. 

Ismeri az egészségkultú-

ra elemeit, az egészséges 

életmód, életvitel jel-

lemzőit. Tisztában van a 

környezetszennyezés és 

az egyéb egészségkáro-

sító tényezők formáival, 

a megelőzés lehetősége-

ivel. Ismeri a prevenció 

szintjeit, a mentálhigié-

né és az egészségfejlesz-

tés alapvető lehetősége-

it. 

Munkahelyén és 

magánéletében is 

egészségtudatos 

magatartásra tö-

rekszik. 

Az egészségfej-

lesztésre irányuló 

tevékenységeket 

az ápoló irányítá-

sa és ellenőrzése 

mellett végzi. 

3. 

Eligazodik az egés-

zségügyi ellátó-

rendszerben. 

Ismeri az egészségügyi 

ellátórendszer struktúrá-

ját, működését. Ismeri a 

team-munka alapjait, az 

együttműködés és prob-

lémamegoldás lehetősé-

geit. 

Igénye van a fo-

lyamatos szakmai 

fejlődésre. Törek-

szik a munkatár-

sakkal való 

együttműködésre. 

Felelős a tudásá-

nak folyamatos 

fejlesztéséért. A 

munkatársakkal 

konstruktív 

együttműködésre 

és a problémák 

hatékony megol-

dására törekszik. 
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4. 

Az ápolási munka 

során előforduló 

ápolásetikai és be-

tegjogi problémákat 

jelzi. 

Tudja az egészségügyi 

szakdolgozó tevékeny-

ségével kapcsolatos eti-

kai normákat, magatar-

tási elvárásokat. Ismeri 

az egészségügyi tör-

vénynek az ápolói mun-

kával összefüggő főbb 

előírásait, különös tekin-

tettel a betegek jogaira. 

Ismeri a betegjogok ér-

vényesítésének lehető-

ségeit. Érti a betegláto-

gatással kapcsolatos 

általános elvárásokat. 

Magára nézve 

kötelezőnek érzi 

az etikai és jogi 

normák betartá-

sát. Fontosnak 

tartja a hivatásá-

hoz méltó megje-

lenést, magatar-

tást 

Betartja a munká-

jával kapcsolatos 

etikai és jogi kö-

vetelményeket. 

5. 

Méréseit, megfigye-

léseit lázlapon, be-

tegmegfigyelő la-

pon dokumentálja. 

Ismeri az egészségügyi 

dokumentáció típusait, 

formáit (papír alapú, 

elektronikus), az adat-

védelemmel kapcsolatos 

szabályokat. Ismeri a 

lázlap, betegmegfigyelő 

lap vezetésének szabá-

lyait. 

Tiszteletben tartja 

az adatvédelmi 

szabályokat. 

Illetéktelen sze-

mélynek nem 

szolgáltat ki be-

tegekkel kapcso-

latos információt, 

adatot és doku-

mentumot. Egy-

szerű vizsgáló 

eljárások ered-

ményeit az ápoló 

ellenőrzése mel-

lett dokumentálja 

6. 

Előkészíti az eszkö-

zöket, anyagokat a 

megfelelő sterilizá-

lási eljáráshoz.  A 

steril anyagokat a 

szabályoknak meg-

felelően kezeli, tá-

rolja. 

Tisztában van az aszep-

szis, antiszepszis lénye-

gével. Ismeri a sterilizá-

lás lehetséges formáit, 

az eszközök sterilizálás-

ra történő előkészítésé-

nek folyamatát. Tudja a 

steril anyagok kezelésé-

nek, szállításának, táro-

lásának szabályait. 

Magára nézve 

kötelezőnek érzi 

a higiénés szabá-

lyok betartását és 

betartatását. El-

fogadja az aszep-

szis jelentőségét, 

megsértésének 

lehetséges követ-

kezményeit. 

Betartja a 

kórházhigiénés 

rendszabályokat, 

megelőzi a 

nosocomialis 

fertőzések kiala-

kulását. Betartja a 

steril anyagok 

kezelésének, táro-

lásának szabálya-

it. 
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7. 

Biztosítja a kórte-
rem/vizsgáló helyi-
ség rendjét, bizton-
ságos, nyugodt kör-
nyezetet alakít ki a 

beteg számára. 
Fertőtleníti a beteg-

gel közvetlenül, 
vagy közvetve 

érintkező tárgyakat, 
eszközöket, felüle-

teket. 
A tiszta és használt 
textíliákat a szabá-

lyoknak 
megfelelően kezeli 

és tárolja. 

Tisztában van a fertőzé-

sek létrejöttének mecha-

nizmusaival, a 

nosocomialis fertőzések 

jelentőségével, a meg-

előzést szolgáló rendsza-

bályokkal. 

 

Ismeri a fertőtlenítősze-

rek típusait és a fertőtle-

nítő eljárások módozata-

it. 

 

Ismeri az egyes ellátási 

területek higiénés rend-

jét. 

 

Ismeri a kórterem és a 

vizsgáló felszerelését, az 

alkalmazott eszközök, 

berendezések fertőtlení-

tési lehetőségeit. 

 

Ismeri az előírt koncent-

rációjú fertőtlenítő olda-

tok elkészítésének előírá-

sait. Ismeri a szennyes és 

tiszta textília kezelésének 

szabályait. 

Belátja a 

nosocomialis 

fertőzések 

megelőzésének 

fontosságát. 

Munkahelyén és 

magánéletében is 

környezettudatos 

magatartásra tö-

rekszik. 

A kórterem, 
vizsgálóhelyiség 

rendjét 
következetesen, 

önállóan biztosít-

ja. 

8. 
Vizithez, konzíli-

umhoz előkészít. 

Ismeri a vizit és a konzí-

lium fogalmát. Tudja a 

vizit előkészítésével és 

megvalósításával kap-

csolatos ápolói feladato-

kat. 

Tisztában van a 

vizit és a konzíli-

um céljával, sze-

repével, emiatt 

felelősen viszo-

nyul az előkészí-

téséhez. 

A team tagjaként 

részt vesz a vizi-

teken, az ápoló 

utasítása és elle-

nőrzése mellett 

felkészíti a bete-

geket, előkészíti a 

kórtermet és a 

szükséges eszkö-

zöket. 

9. 

Részt vesz a fertőző 

beteg elkülönítésé-

ben, a fertőző beteg 

alapápolását végzi. 

Ismeri a fertőzőbetegek 

elkülönítésére és ápolá-

sára vonatkozó előíráso-

kat, higiénés és munka-

védelmi szabályokat. 

Magára nézve 

kötelezőnek érzi 

azoknak a rend-

szabályoknak a 

betartását, ame-

lyek a fertőzések 

átvitelének meg-

előzését szolgál-

ják. 

Az ápoló irányí-

tása mellett végzi 

a fertőző beteg 

ellátását, betartja 

a higiénés és 

munkavédelmi 

szabályokat. 
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10. 

A beteget vizsgálat-

ra kíséri, szállítja, 

megfelelően alkal-

mazza a betegszállí-

tás eszközeit. 

Ismeri az intézményen 
belül használt beteg-
szállító eszközök al-
kalmazását. Ismeri a 

betegszállítás módoza-
tait. 

 
Ismeri az akadályozott 

ember szükségleteit, 

segítési módjait. 

A beteghez tole-

ránsan, empatiku-

san viszonyul. A 

megfelelő óvin-

tézkedés mellett 

kíséri/szállítja a 

beteget. 

A beteg kísérését, 

szállítását az ápo-

ló irányítása mel-

lett végzi, közben 

fokozottan ügyel 

a beteg biztonsá-

gára és a beteg-

dokumentációra, 

adatvédelemre. 

11. 

Elvégzi a beteg ál-

talános megtekinté-

sét, felméri a beteg 

fizikális állapotát. 

Részt vesz a beteg 

teljeskörű megfi-

gyelésében. 

Alapvető ismeretekkel 

rendelkezik az emberi 

szervezet felépítéséről, 

működéséről. Ismeri a 

testalkat, testtájékok, 

járás, a bőr és bőrfügge-

lékek megfigyelésének 

szempontjait, ezekkel 

kapcsolatos fontosabb 

szakkifejezéseket. Fel-

ismeri a normálistól 

eltérő állapotokat. Isme-

ri a fájdalomra utaló 

jeleket, tüneteket, a jel-

legzetes fájdalmakat és 

az ahhoz kapcsolódó 

fontosabb szakkifejezé-

seket. Ismeri a tudat, a 

magatartás kóros elvál-

tozásait és a kapcsolódó 

szakkifejezéseket. 

Belátja a megfi-

gyelés során 

nyert információk 

jelentőségét a 

beteg ellátásában. 

A kóros elválto-

zásokat, állapot-

változásokat jelzi 

az orvos vagy 

ápoló felé. 

12. 

Egyszerű eszközös 

vizsgálatokat végez, 

vitális paraméterek 

megfigyelését vég-

zi, és az eredmé-

nyeket dokumentál-

ja. 

Ismeri a testtömeg, 

testmagasság, 

testkörfogat mérésének 

eszközeit, kivitelezés-

ének, dokumentálásának 

előírásait. Ismeri a vitá-

lis paraméterek fogal-

mát, élettani alapjait, 

jellemzőit, főbb eltérése-

it és megfigyelésének 

szempontjait. Tudja a 

vitális paraméterek non-

invazív mérésének sza-

bályait, ismeri a hasz-

nálható eszközöket. Is-

meri és használja a kap-

csolódó legfontosabb 

szakkifejezéseket. 

Mérési feladatai-

nak elvégzésében 

pontosságra tö-

rekszik. Felismeri 

a megfigyelés 

során nyert in-

formációk jelen-

tőségét. 

Egyszerű vizsgáló 

eljárásokat szaksze-

rűen, a higiénés 

szabályok betartá-

sával, az ápoló 

utasítása alapján, az 

ápoló ellenőrzése 

mellett végzi és 

dokumentálja. A 

vitális paraméterek 

megfigyelése során 

észlelt kóros eltéré-

seket azonnal jelzi 

az ápoló, vagy az 

orvos felé. A rábí-

zott feladatokat 

szakszerűen, az 

utasításoknak meg-

felelően végzi el. 
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13. 

Felfogja, és szükség 

esetén gyűjti a be-

teg testváladékait, 

felismeri és jelzi a 

váladékok kóros 

eltéréseit. 

Ismeri a testváladékok 

élettani jellemzőit, nor-

málistól való eltéréseit 

és megfigyelésének 

szempontjait. Ismeri a 

kapcsolódó alapvető 

szakkifejezéseket. Tisz-

tában van a váladékfel-

fogó eszközök típusai-

val, használatukkal, a 

tisztításuk és fertőtlení-

tésük szabályaival. 

Belátja a megfi-

gyelés során 

nyert információk 

jelentőségét a 

beteg ellátásában 

Megfigyeléseit 

dokumentálja, a 

testváladékok 

kóros eltéréseit 

jelzi az ápoló 

felé. Önállóan, a 

szakmai, higiénés 

és munkavédelmi 

szabályok betar-

tásával kezeli a 

beteg testváladé-

kait. 

14. 

Méri és dokumen-

tálja a beteg által 

bevitt és ürített fo-

lyadékmennyiségét. 

Tisztában van a folya-

dékháztartással kapcso-

latos legalapvetőbb is-

meretekkel. Ismeri a 

vízfelvétel és vízleadás 

formáit, élettani meny-

nyiségét. Ismeri a bevitt 

és ürített folyadék do-

kumentálásának szabá-

lyait. 

A bevitt-ürített 

folyadék mérése 

és dokumentálása 

során gondosan 

jár el, pontosság-

ra törekszik. 

A bevitt-ürített 

folyadék vezeté-

sét szakszerűen, 

az ápoló ellenőr-

zése mellett végzi 

el és dokumentál-

ja. 

15. 

Segítséget nyújt és 

intimitást biztosít a 

páciens számára az 

alapvető szükségle-

tek (táplálkozás, 

higiénés szükséglet, 

alvás, pihenés, 

mozgás, ürítés, biz-

tonság, normál lég-

zés, testhőmérsék-

let) kielégítéséhez, 

biztosítja a beteg 

komfortját. Segítsé-

get nyújt a külön-

böző akadályozott-

sággal élő emberek 

számára a speciális 

szükségleteik kielé-

gítésében. 

Ismeri az egészséges és 

beteg ember szükségle-

teit, valamint a szükség-

letek kielégítésének, 

illetve a beteg segítésé-

nek lehetőségeit. Ismeri 

az inkontinens beteg 

alapápolási feladatait. 

Ismeri az akadályozott-

ság formáit, az akadá-

lyok típusait és az aka-

dálymentesítés lehetősé-

geit, eszközeit. 

Szem előtt tartja a 

beteg állapotát.  

Megfelelő tole-

ranciával és em-

pátiával rendel-

kezik a betegek 

irányában, fela-

datellátása során 

végig tisztelettel 

van a szemérem-

érzetére, tiszte-

letben tartja em-

beri méltóságu-

kat. Elkötelezett a 

betegek ápolásá-

val kapcsolatban. 

A szükségletek 

kielégítésének 

segítését az ápoló 

utasítása alapján, 

az ápoló ellenőr-

zése mellett vég-

zi. Betartja a 

munka-, egés-

zségvédelmi, 

higiénés szabá-

lyokat, valamint a 

betegbiztonság 

szempontjait a 

beteg ápolása, 

gondozása során. 

Tőle elvárható 

támogatást nyújt 

az akadályozott 

beteg számára, 

ezt meghaladó 

esetekben segít-

séget kér az ápo-

lótól. 
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16. 

Sztómák minden-

napi gondozási fe-

ladatait végzi 

sztómával élő be-

tegnél, a beteg önel-

látó képességének 

csökkenése esetén. 

Tisztában van a különfé-

le sztómák mindennapos 

gondozási feladataival. 

Szem előtt tartja a 

beteg állapotát, 

tiszteletben tartja 

a szeméremérze-

tüket, empatiku-

san segédkezik a 

beavatkozás so-

rán. 

A sztóma gondo-

zásában az ápoló 

utasításának meg-

felelően segédke-

zik. 

17. 

A nyomási fekély 

kialakulását meg-

előző eszközöket és 

ápolási technikákat 

alkalmazza a tartó-

san fekvő beteg 

ápolása során. 

Ismeri a nyomási fekély 

fogalmát, rizikótényező-

it, stádiumait, megelőzé-

sének lehetőségeit, va-

lamint a megelőzésben 

használt eszközöket. 

Elkötelezett az 

ápolási feladatok 

szakmai szabá-

lyoknak megfele-

lő ellátása tekin-

tetében. Felismeri 

a nyomási fekély 

megelőzésének 

fontosságát. 

A prevenciós 

tevékenységet az 

ápoló utasítása 

alapján és elle-

nőrzése mellett 

végzi. A nyomási 

fekély megjelené-

sét jelzi az orvos 

vagy ápoló felé. 

18. 

Nyomási fekély 

jeleit felismeri és 

jelzi. 

Ismeri a nyomási fekély 

kialakulásának 

etiológiáját. 

Szakmai ismere-

teit fejleszti, kö-

rültekintően végzi 

a munkáját. 

Önálló megfigye-

lést végez. 

19. 

Gyógyászati segéd-

eszközöket (moz-

gást, kommunikáci-

ót és tájékozódást, 

személyi gondos-

kodást segítő esz-

közök, műfogsor), 

kényelmi eszközö-

ket alkalma a be-

tegnél, vagy segíti a 

beteget annak hasz-

nálatában. 

Ismeri a test közeli és 

test távoli gyógyászati 

segédeszközök csoport-

jait. Ismeri a mozgást, 

helyzetváltoztatást, 

kommunikációt és tájé-

kozódást segítő eszkö-

zöket, a személyi gon-

doskodás eszközeit. Is-

meri a kényelmi eszkö-

zök fajtáit, jellemzőit, 

használatuk szempontja-

it. 

A beteget a szük-

séges mértékben 

támogatja, segíti 

az eszközök 

használatában. 

Tájékozódik a 

beteg komfortér-

zetéről. 

Betartja az or-

vos/ápoló utasítá-

sait, az előírt 

gyógyászati se-

gédeszközöket 

szabályszerűen 

alkalmazza. A 

kényelmi eszkö-

zöket az ápoló 

ellenőrzése mel-

lett, szabálysze-

rűen alkalmazza. 

20. 

Munkája során kul-

turált kommuniká-

ciót folytat a bete-

gekkel, családtagja-

ikkal, munkatársak-

kal. Hatékonyan 

kommunikál látás-, 

hallás-, beszéd- és 

értelmi fogyatékos 

emberrel. 

Ismeri a kommunikáció 

jellemzőit, a hiteles 

kommunikáció feltétele-

it, a kommunikációs 

zavarokat. Tisztában van 

a beteggel, családtagok-

kal, munkatársakkal 

történő kommunikáció 

szempontjaival. Ismeri a 

kommunikáció módját 

látás-, hallás-, beszéd- és 

értelmi fogyatékos em-

berrel. 

Fontosnak tartja a 

betegek, család-

tagok, kollégák 

meghallgatását. 

Tájékoztatást ad a 

betegnek és a 

hozzátartozóknak 

a beteg állapotá-

val, gyógykezelé-

sével kapcsolat-

ban az ápoló 

és/vagy orvos 

utasításának meg-

felelően. 
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21. 
Alapszintű elsőse-

gélyt nyújt. 

Tisztában van az elsőse-

gély-nyújtási kötelezett-

séggel. Tudja az elsőse-

gélynyújtó teendőit 

eszméletlenség, BLS, + 

AED esetén. Ismeri a 

különböző sérülések, 

belgyógyászati balese-

tek, termikus traumák, 

mérgezések, rosszullétek 

első ellátását. 

Elkötelezett az 

irányban, hogy 

elsősegélynyúj-

tást igénylő ese-

tekben megfelelő 

segítséget nyújt-

son.  Az ellátás 

során mindvégig 

a beteg érdekeit 

és saját biztonsá-

gát is szem előtt 

tartva, empatiku-

san nyújt segítsé-

get. 

Önállóan felméri 

a helyszín bizton-

ságát, tájékozódó 

betegvizsgálatot 

végez, men-

tőt/orvost hív, a 

segítség érkezésé-

ig megkezdi az 

elsősegélynyúj-

tást. 

22. 

A betegek ápolása, 

gondozása során 

biztonságos kör-

nyezetet és munka-

körülményeket ala-

kít ki. 

Ismeri munkakörével 

kapcsolatos munka-, 

tűz- és egészségvédelmi 

szabályokat. Tisztában 

van a biztonságos mun-

kavégzés feltételeivel. 

Elfogadja és kö-

telezőnek érzi a 

munka-, tűz- és 

egészségvédelmi 

szabályok betar-

tását. 

Felelős a munka-, 

tűz-, és egészség-

védelmi szabá-

lyok maradékta-

lan betartásáért. 

23. 

Előírásoknak meg-

felelően használja 

az egyéni védőesz-

közöket. 

Tisztában van az egyéni 

védőeszközök fogalmá-

val, fajtáival, használa-

tuk szabályaival. 

Belátja az egyéni 

védőeszközök 

használatának 

jelentőségét a 

betegápolás so-

rán. 

Munkáját a mun-

kavédelmi szabá-

lyok betartásával 

végzi. 

24. 

A munkája során 

keletkezett kommu-

nális és veszélyes 

hulladékot az elő-

írásoknak megfele-

lően kezeli, tárolja. 

Ismeri az egészségügyi 

intézményekben kelet-

kezett hulladékok fajtáit, 

kezelésük szabályait. 

A hulladékok 

kezelése során 

fontosnak tartja a 

munkavédelmi és 

környezetvédelmi 

szempontok be-

tartását a saját, a 

munkatársak és a 

betegek érdeké-

ben. 

Önállóan kezeli a 

munkája során 

keletkező, külön-

böző típusú hul-

ladékokat. 

25. 

A vizsgálati mintát 

a laboratóriumba 

eljuttatja. 

Tisztában van a vizsgá-

lati anyagok tárolásának 

és szállításának higiénés 

és munkavédelmi szabá-

lyaival. 

Belátja a vizsgá-

lati minta kezelé-

sével kapcsolatos 

előírások jelentő-

ségét. 

A vizsgálati min-

tát az ápoló utasí-

tásának megfele-

lően szállítja. 

Betartja a vizsgá-

lati minta megfe-

lelő tárolásának 

és szállításának 

szabályait. 
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26 

Enteralis gyógysze-

reket, előre csoma-

golt formában ada-

golt készítményeket 

elrendelés alapján 

bead. 

Ismeri a gyógyszerelés 

szabályait, a gyógyszer-

tárolás és kezelés szabá-

lyait, illetve a gyógy-

szerformákat. 

Munkájára igé-

nyes és precízen 

hajtja végre a 

gyógyszerelő 

tevékenységet. 

Előírásnak meg-

felelően felettesi 

utasításra, a kli-

ens rendszeresen 

szedett kli-

ens/hozzátartozó 

által beadható 

enteralis gyógy-

szereit, illetve 

akut esetben el-

rendelt enteralis 

gyógyszereket 

bead. 

27. 

Előre töltött adag-

ban elérhető ké-

szítmény esetében 

subcutan, illetve 

intramuscularis in-

jekciót (deltaizom-

ba) bead, az injek-

ciózás esetleges 

szövődményeit fel-

ismeri. 

Ismeri az injekciózás 

eszközrendszerét és sza-

bályait, ismeri a gyógy-

szerelés szabályait, és az 

emberi test felépítését, 

injekciózási módokat, 

protokollokat. 

A legnagyobb 

szakmai körülte-

kintés mellett 

végzi a beavatko-

zást. 

Előírás alapján 

utasításra a hoz-

zátartozó/beteg 

által is beadható 

készítmények 

beadását önállóan 

végzi el. 

28. 

Vércukrot mér, vi-

zeletvizsgálatot 

kivitelez gyorsteszt-

tel; Egyszerű, be-

tegágy mellett vé-

gezhető labordiag-

nosztikai módsze-

reket alkalmaz. 

Ismeri az ágy melletti 

vércukormérés, vizelet-

vizsgálat módját, eszkö-

zeit, dokumentálását. 

A legnagyobb 

szakmai körülte-

kintés mellett 

végzi az ágy mel-

letti vércukormé-

rést, vizeletvizs-

gálatot. 

Elrendelés alap-

ján utasításra 

önállóan elvégzi 

az ágy melletti 

vércukormérést, 

vizeletvizsgálatot. 

29. 

Betegmegfigyelést 

végez, felismeri és 

jelzi a beteg állapo-

tában bekövetkező 

változásokat. Méré-

sek, egyszerű vizs-

gáló eljárások és 

betegmegfigyelések 

eredményeit doku-

mentálja. 

Ismeri a betegmegfigyelés 

szempontjait, az általános 

megtekintés, a testalkat, 

tápláltság, mozgás, járás, 

bőr és bőrfüggelékek, ér-

zékszervek, alvás, maga-

tartás, tudat, fájdalom, 

vitális paraméterek, testvá-

ladékok normális jellem-

zőit, normálistól való elté-

réseit. Ismeri a megfigye-

lés módszereit, eszközeit. 

Ismeri az egészségügyi 

dokumentáció típusait, 

formáit (papír alapú, elekt-

ronikus), az adatvédelem-

mel kapcsolatos szabályo-

kat. Ismeri a lázlap, be-

tegmegfigyelő lap vezeté-

sének szabályait. 

Határozott, meg-

figyeléseiben és a 

dokumentálási 

feladatokban pon-

tosságra törek-

szik. Tiszteletben 

tartja az adatvé-

delmi szabályo-

kat. 

A beteg állapotá-

ban bekövetkező 

változásokat jelzi 

a felettes felé. 

Illetéktelen sze-

mélynek nem 

szolgáltat ki be-

tegekkel kapcso-

latos információt, 

adatot és doku-

mentumot. Szük-

ség esetén, a se-

gítség érkezéséig 

köteles megkez-

deni az elsőse-

gélynyújtást. 
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30. 
Laboratóriumi min-

tát vesz a betegtől. 

Ismeri a vénás vérvétel, 

a testváladékok mintavé-

telének módját, szabá-

lyait, eszközeit, a minták 

tárolásának, szállításá-

nak szabályait. 

Munkáját körül-

tekintően, a be-

tegbiztonsági, 

munka- és egés-

zségvédelmi sza-

bályok betartásá-

val végzi. 

A mintavétel előtt 

azonosítja a bete-

get. A mintavételt 

a felettes utasítá-

sa szerint, felü-

gyelettel végzi, 

tevékenységét 

dokumentálja. 

31. 

Egyszerű eszközös 

és eszköz nélküli 

vizsgálatokat végez. 

Ismeri a fizikális vizsgá-

lat ápolói vonatkozásait. 

Tudja a testmagasság, 

testtömeg, testarányok, 

testkörfogat, BMI és a 

vitális paraméterek mé-

résének módját, eszkö-

zeit. Ismeri az EKG 

vizsgálat kivitelezését, 

eszközeit. 

Munkáját körül-

tekintően, a be-

tegbiztonsági, 

munka- és egés-

zségvédelmi sza-

bályok betartásá-

val végzi. 

Tevékenységét a 

felettes utasításá-

nak megfelelően, 

felügyelettel vég-

zi. Az eredmé-

nyeket pontosan 

dokumentálja. 

32. 

Betegmegfigyelő 

monitorokat alkal-

maz. 

Ismeri a monitorozás 

eszközeit, formáit, jel-

lemzőit. Ismeri az EKG 

monitorozás ápolói fela-

datait, felhelyezését. 

Munkáját körül-

tekintően, a be-

tegbiztonsági, 

munka- és egés-

zségvédelmi sza-

bályok betartásá-

val végzi. 

A beteg monito-

rozását felettes 

utasítása szerint 

végzi. 

33. 

Előkészíti a beteget 

diagnosztikai eljá-

rásokra/terápiás 

beavatkozásokra, 

elvégzi a vizsgála-

tok alatti és utáni 

ápolói/asszisztensi 

feladatokat. 

Ismeri a fizika és a bio-

fizika alapvető 

törvényszerűségeit és a 

leggyakoribb 

képalkotó eljárásokat. 

Ismeri a csapolások, 

biopsziák, képi diag-

nosztikai módszerek, 

spirometria lényegét, 

menetét, a vizsgálatok-

kal, beavatkozásokkal 

kapcsolatos ápolói fela-

datokat. 

Munkáját körül-

tekintően, a be-

tegbiztonsági, 

munka- és egés-

zségvédelmi sza-

bályok betartásá-

val végzi. A be-

teget pszichésen 

támogatja. 

A betegek előké-

szítését felettes 

utasítása alapján, 

felügyelettel vég-

zi. A beavatkozá-

sok során az 

egészségügyi 

teammel együtt-

működik, asszisz-

tál. 

34. 

A beteg és hozzá-

tartozói számára 

pszichés támogatást 

nyújt. 

Ismeri munkájának 

ápoláslélektani vonatko-

zásait, a segítő kapcsolat 

jellemzőit, a meghallga-

tás, segítő beszélgetés 

szabályait. Tisztában 

van a munkáját érintő 

jogi és etikai követel-

ményekkel. 

Empátiával és türe-

lemmel fordul a 

beteghez, figyel-

mes, fontosnak érzi 

a beteg meghallga-

tását. Hiteles kom-

munikációt folytat. 

Önmagára nézve 

kötelezőnek érzi a 

betegjogok tiszte-

letben tartását. Eti-

kus viselkedés jel-

lemzi. 

Megelőzi a 

szororigén pszic-

hikus ártalmak 

kialakulását. 
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35. 

Egyénre szabott 

betegoktatást és 

egészségfejlesztő 

tevékenységet vé-

gez. 

Ismeri a betegoktatáshoz 

szükséges pszichológiai 

és pedagógiai alapokat, 

az oktatás, az egészség-

nevelés, egészségfejlesz-

tés színtereit, módszere-

it, eszközeit, ezek meg-

választásának és alkal-

mazásának szempontjait. 

Ismeri az egészséges 

életmód elemeit, az 

egészségkárosító ténye-

zőket, a magyar lakos-

ság egészségi állapotá-

nak jellemzőit. 

A beteghez elfo-

gadóan viszo-

nyul, együttmű-

ködő, türelmes. 

Figyelembe veszi 

a beteg személyi-

ségét, előzetes 

ismereteit, igé-

nyeit. 

Felettes utasítá-

sának megfelelő-

en, felügyelettel 

végzi a betegok-

tatást, meggyő-

ződik arról, hogy 

a beteg a szüksé-

ges tudást meg-

szerezte. 

36. 

Részt vesz a korlá-

tozó intézkedések 

végrehajtásában. 

Ismeri a jogszerű kémiai 

és fizikai korlátozás 

kivitelezésének szabá-

lyait, a kapcsolódó ápo-

lói feladatokat. 

Betartja a jogi és 

etikai normákat. 

A fizikai korláto-

zásra vonatkozó 

intézkedéseket 

felügyelettel uta-

sításra végrehajt-

ja. 

37. 

Terminális állapotú 

beteg ápolását vég-

zi. Ellátja a halott 

körüli teendőket. 

Ismeri a haldoklás sza-

kaszait, a haldokló beteg 

ápolásának, a halott ellá-

tásának és a család tá-

mogatásának szempont-

jait. 

Etikus magatar-

tást tanúsít. Tisz-

teletben tartja az 

emberi méltósá-

got, részvéttel 

fordul az elhunyt 

ember hozzátar-

tozói felé. 

Betartja az orvosi 

utasításokat. 

Enyhíti a beteg 

szenvedését. 

38. 

Gyógyszer nélküli 

fájdalomcsillapító 

eljárásokat alkal-

maz. 

Ismeri a fájdalom kórélet-

tani alapjait, jellemzőit, a 

fájdalom felmérését és a 

felméréshez kapcsolódó 

dokumentációs rendszert. 

Tisztában van a fájda-

lomcsillapítás lehetősége-

ivel. Ismeri a nem gyógy-

szeres fájdalomcsillapítás 

módjait. 

Fontosnak tartja a 

beteg szenvedé-

sének enyhítését. 

Felelős a beteg 

fájdalmának meg-

figyeléséért, álla-

potának követé-

séért. Tevékeny-

ségét felügyelet-

tel dokumentálja. 

39. 

Enteralis és 

parenteralis gyógy-

szerelési feladatokat 

végez, inhalációs és 

oxigénterápiát al-

kalmaz. Közremű-

ködik a gyógyszere-

lésben, segédkezik 

az infúziós terápia 

alkalmazásában, 

képes infúziós pa-

Alapvető gyógyszertani 

ismeretekkel rendelke-

zik. Ismeri a gyógyszer-

formákat, gyógyszer 

bejuttatási módokat, 

eszközöket. Ismeri a 

gyógyszerelés, gyógy-

szertárolás szabályait. 

Tisztában van a gyógy-

szerelés dokumentálási 

szabályaival. 

A munkavégzés 

során határozott, 

körültekintő, pon-

tosságra törek-

szik. Magára 

nézve kötelező-

nek érzi a higié-

nés, betegbizton-

sági szempontok, 

a munkatűz- és 

egészségvédelmi 

Felettes utasításá-

ra közreműködik 

a feladatokban, 

de nem indíthat új 

terápiát. 
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lackot cserél, az 

infúzió cseppszámát 

orvosi utasításra 

megváltoztatja; kö-

téscserét végez a 

perifériás vénakanül 

helyén. CVK-ból 

vért vesz. Midline 

katétert és IV kanül 

orvosi utasításra 

eltávolít. 

szabályok betar-

tását. 

40. 

Részt vesz az infek-

ciókontroll feladata-

iban. Izolált fertő-

zőbeteget ápol. 

Ismeri a kórokozó mik-

roorganizmusokat, a 

fertőzés létrejöttét. Is-

meri a nosocomialis 

infekció fogalmát, ki-

alakulását, a leggyako-

ribb nosocomialis infek-

ciókat, Ismeri az infek-

ciókontroll feladatát, 

tevékenységeit, leggya-

koribb izolációs formá-

kat, a fertőző beteg 

elkülönítésére és ápolá-

sára vonatkozó előíráso-

kat. 

Felelősséget érez 

a fertőzések ki-

alakulásának és 

terjedésének 

megelőzésében. 

Betartja és betar-

tatja a higiénés, 

betegbiztonsági 

és a munkavé-

delmi szabályo-

kat. 

41. 

Az egészségügyi 

ellátás során kelet-

kező hulladékot az 

előírásoknak meg-

felelően kezeli. 

Ismeri az egészségügy-

ben keletkezett hulladé-

kok fajtáit, kezelésük 

szabályait. 

Elkötelezett a 

munka-, és 

egészségvédel-

mi szabályok 

betartásában. 

Környezettudatos 

magatartást tanú-

sít. 

A munkája során 

keletkezett hulla-

dékokat önállóan 

kezeli, felelős a 

szabályos hulla-

dékkezelésért. 

42. 

Általános ápolási 

feladatokat végez. 

Segédkezik a bete-

gek vizsgálatánál, 

diagnosztikai eljá-

rásokkal kapcsola-

tos ápolási felada-

tokat lát el. Részt 

vesz a betegek 

gyógykezelésében. 

Ismeri a kórképekhez 

kapcsolódó főbb alap-

ápolási feladatokat. 

Megfelelő empá-

tiával fordul a 

beteghez. 

Együttműködés, 

etikus viselkedés 

jellemzi. A mun-

kavégzés során 

határozott, körül-

tekintő, pontos-

ságra törekszik. 

Fontosnak tartja a 

munkavédelmi, 

környezetvédel-

mi, betegbizton-

sági szabályok 

betartását. 

A felettes utasítása 

alapján, a teammel 

együttműködve, 

vagy felügyelettel 

részt vesz a diag-

nosztikai és terápiás 

eljárásokban. Felet-

tes ápoló irányításá-

val végrehajtja a 

beteg ápolását. Fele-

lős az orvosi utasítá-

sok, ápolási tevé-

kenységek szakszerű 

végrehajtásáért, a 

szabályszerű doku-

mentálásért. 
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43. 
Asszisztál invazív 

beavatkozásoknál. 

Ismeri az invazív be-

avatkozások fogalmát, 

formáit, (perifériás 

vénakanülök, gyógysze-

rek bejuttatásának esz-

közei, használatuk 

(infúzor, perfúzor, 

volumetrikus pumpa, 

túlnyomásos szerelék), 

vizeletkatéterek és behe-

lyezésük, hólyagkondi-

cionálás, betegmegfi-

gyelő monitor mérési 

lehetőségei, eszközös 

légútbiztosítás). Tisztá-

ban van az invazív be-

avatkozások jogi és eti-

kai szabályaival. Ismeri 

az egyes beavatkozások 

eszközeit, ápolói felada-

tait, a lehetséges szö-

vődményeket. 

Empátiával fordul 

a beteghez, segí-

tőkész. Fontosak 

számára a beteg 

igényei, tudásá-

nak folyamatos 

fejlesztése a leg-

újabb technikai 

eszközök és eljá-

rások vonatkozá-

sában. A munka-

végzés során ha-

tározott, körülte-

kintő, pontosság-

ra törekszik. 

Az orvos utasítása 

alapján, az orvos-

sal együttműköd-

ve, vagy utasítás 

alapján részt vesz 

(perifériás 

vénakanülök, 

vizeletkatéter, 

egyszerű eszközös 

légútbiztosítás 

kivitelezése, be-

tegmegfigyelő 

monitor, gyógy-

szerbejuttatás esz-

közeinek haszná-

lata) együttmű-

ködve az ápolóval 

és/vagy az orvos-

sal vesz részt az 

invazív beavatko-

zások kivitelezés-

ében. Felelős a 

beteg és a beveze-

tett eszköz megfi-

gyeléséért, gondo-

zásáért. Betartja a 

munkavédelmi, 

környezetvédelmi, 

betegbiztonsági 

szabályokat. 

44 

Láz- és fájdalom-

csillapítást végez 

per os, rectalis, 

vagy 

intramuscularis 

(delta izom) injek-

ció formájában, 

tevékenységét do-

kumentálja. Felméri 

a beteg fájdalmát. 

Ismeri a non-szteroidok, 

minor analgetikumok 

jellemzőit, indikációit, 

kontraindikációit, ada-

golásukat, lehetséges 

mellékhatásaikat. 

A beteggel empa-

tikus, segítőkész. 

A munkavégzés 

során határozott, 

körültekintő, pon-

tosságra törek-

szik. 

Megfelelő indiká-

ció esetén felügye-

let mellett részt 

vesz fájdalomcsil-

lapításban non-

szteroid gyulladás-

csökkentő, vagy 

minor analgetikum 

adásával. Megfele-

lő indikáció esetén 

felügyelettel végez 

lázcsillapítást. 

Gyógyszerelő 

tevékenységét 

pontosan dokumen-

tálja. Betartja a 

higiénés és beteg-

biztonsági szem-

pontokat, a munka-, 

tűz- és egészségvé-

delmi szabályokat. 
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45. 

Allergiaellenes 

gyógyszereket uta-

sítás szerint alkal-

maz a betegnél (per 

os, sc., im.). Részt 

vesz a gyógyszeral-

kalmazásban rea-

nimáció során. 

Ismeri az allergiák típu-

sait, kezelési lehetősége-

it. Tisztában van a rea-

nimáció során alkalma-

zott gyógyszerekkel. 

Ismeri az alkalmazott 

gyógyszerek jellemzőit, 

indikációit, hatásukat, 

mellékhatásaikat. Ismeri 

a gyógyszerek doku-

mentálásának szabályait. 

A munkavégzés 

során együttmű-

ködő, határozott, 

körültekintő, pon-

tos. 

Felettes utasítása 

szerint vesz részt 

a gyógyszerelés-

ben. Betartja a 

higiénés és be-

tegbiztonsági 

szempontokat, a 

munka-, tűz- és 

egészségvédelmi 

szabályokat. 

46. 

Részt vesz az 

inkontinens beteg 

ápolásában. 

Ismeri az inkontinencia 

formáit, kezelési lehető-

ségeit, az inkontinencia 

ellátás invazív és non-

invazív eszközeit 

A beteggel empa-

tikus, segítőkész, 

a beteg igényeit 

szem előtt tartja. 

A munkavégzés 

során határozott, 

körültekintő. 

Az inkontinens 

beteg ápolását 

felettes utasításá-

nak megfelelően, 

felügyelettel vég-

zi. Betartja a hi-

giénés és beteg-

biztonsági szem-

pontokat, vala-

mint a munkavé-

delmi szabályo-

kat. 

47. 

Beöntést ad, 

sztómazsák ürítését, 

cseréjét végzi. 

Ismeri a beöntés és a 

sztómazsák csere indi-

kációit, 

kontraindikációit, kivite-

lezésének módját. Le-

hetséges szövődménye-

ket. 

A beteg jogait 

szem előtt tartva 

végzi a beavatko-

zást. 

Utasítás alapján 

felügyelettel el-

végzi a beavatko-

zást 

48. 

Részt vesz a gyo-

morszondán keresz-

tüli táplálásban. 

Ismeri a gyomorszondán 

keresztüli táplálás mene-

tét, és eszközrendszerét. 

Etikusan végzi a 

munkáját. 

Utasítás alapján 

felügyelettel el-

végzi a beavatko-

zást. 

49. 

Részt vesz a húgy-

hólyag irrigálásá-

ban. 

Ismeri az emberi test 

felépítését, a 

vizeletkatéter típusát és 

behelyezést követő gon-

dozását. 

A beteg jogait 

szem előtt tartva 

végzi a beavatko-

zást. 

Utasítás alapján 

felügyelettel el-

végzi a beavatko-

zást. 

50. 

Részt vesz az elren-

delt gyógyszerek 

(fájdalomcsillapítót, 

hányáscsillapítót, 

antikoagulánst, 

diuretikumot, 

kortikoszteroidot, 

fiziológiás oldatot,    

heparinos fiziológiás 

oldatot és 14 éves 

kor felett glukózt) 

beadásában. 

Ismeri a gyógyszertani 

alapokat, a gyógyszere-

lést, a főbb gyógyszer-

csoportokat, és lehetsé-

ges mellékhatásukat. 

Munkáját precí-

zen és körültekin-

tően végzi. 

Utasítás alapján 

felügyelettel el-

végzi a beavatko-

zást. 
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51. 

Részt vesz a beteg 

műtéti előkészítésé-

ben, a betegdoku-

mentáció vezetésé-

ben, és a műtét utá-

ni kötések cseréjé-

ben. 

Ismeri a beteg műtéti 

előkészítését, a betegdo-

kumentáció vezetésének 

szabályait, és a műtét 

utáni kötések cseréjének 

módját. 

Munkáját precí-

zen és körültekin-

tően végzi, a 

szakmai protokol-

lok betartásával. 

Utasítás alapján 

felügyelettel el-

végzi a beavatko-

zást. 

52. 

Részt vesz a 

decubitus preven-

ciós tevékenység-

ben. A nyomási 

fekély kialakulását 

megelőző eszkö-

zöket és ápolási 

technikákat alkal-

mazza a tartósan 

fekvő beteg ápolá-

sa során. 

Felismeri és jelzi a 

decubitus jeleit, 

stádiumát beazono-

sítja. 

Ismeri a nyomási fekély 

fogalmát, rizikótényező-

it, megelőzésének lehe-

tőségeit, valamint a 

megelőzésben használt 

eszközöket. Ismeri a 

decubitus kialakulásá-

nak etiológiáját, és a 

stádiumait. Tisztában 

van a beteg passzív 

mozgatásának jelentősé-

gével.  

Szakmai ismere-

teit fejleszti, kö-

rültekintően végzi 

a munkáját. Elkö-

telezett az ápolási 

feladatok szakmai 

szabályoknak 

megfelelő ellátása 

tekintetében. Fel-

ismeri a nyomási 

fekély megelőzé-

sének fontossá-

gát. Munkáját a 

tőle elvárható 

módon végzi for-

gatási terv alap-

ján. 

A prevenciós 

tevékenységet az 

ápoló utasítása 

alapján és elle-

nőrzése mellett 

végzi.  Az ápoló 

teammel együtt-

működve, felü-

gyelettel megfi-

gyeli a beteget. A 

nyomási fekély 

megjelenését jelzi 

az orvos vagy 

ápoló felé. 

53. 

Mindennapi kom-

munikációjában 

használja a szakmai 

kifejezéseket. 

Tudja az orvosi latin 

nyelvet, az anatómiai 

megnevezéseket, a 

kommunikáció formáit. 

Pszichológiai, etikai 

ismeretekkel rendelke-

zik. 

Értékként tekint a 

helyes szaknyelvi 

kommunikációra. 

Felelősséggel 

használja a szak-

mai nyelvet. 

 

8.2 A szakmai képzés megszervezhető kizárólag távoktatásban: igen/nem 

 

9. A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető szak-

képesítés társadalmi-gazdasági hasznosíthatóságának bemutatása (munkaerő-piaci 

relevanciája): 

Az általános ápolási és egészségügyi asszisztens a fekvőbeteg-szakellátásban zajló ápolás-

gondozás és rehabilitáció meghatározó és fontos szereplője, aki munkáját a felettes ápoló irá-

nyításával végzi, a szakápolási feladatokat ellátó szakemberek munkáját folyamatos jelenléttel 

és közreműködéssel segítve. Ellátja mindazon, a szakellátás tevékenységeit kiegészítő felada-

tokat, melyek a kórházi ápolás és gondozás, rehabilitáció folyamatában alapvetőek, munkájá-

val tehermentesíti az egészségügy szakembereit a betegellátás szükséges, alapápolási, gondo-

zási feladataitól. A járóbeteg-szakellátás területén a szakrendelőkben, gondozókban orvos 

irányítása mellett, az egészségügyi csapat tagjaként önállóan vagy együttműködve végzi a 

munkáját. Elősegíti és biztosítja a betegellátás, gondozás feltételeit, asszisztál a beavatkozá-
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soknál, segédkezik a műszeres és fizikális vizsgálatok végzésében. Szervezési és operatív 

irányítási feladatokat lát el. Megfelelő kapcsolatteremtő képességgel rendelkezik, munkáját 

hivatásként gyakorolja, betartja annak etikai, jogi normáit. Az általános ápolási és egészség-

ügyi asszisztens iránti munkaerő-piaci igény folyamatos, különösen a pandémia utóbbi évei-

ben tapasztalt, az egészségügyi ellátórendszer időszakos és robbanásszerű igénybevétele te-

kintetében. 

10. A képesítő vizsga megszervezéséhez szükséges feltételek és a képesítő vizsga vizs-

gatevékenységeinek részletes leírása: 

10.1 A képesítő vizsgára bocsátás feltétele: 

Az előírt elméleti és gyakorlati képzési tartalmak sikeres teljesítése.  A szakmai képzés köve-

telményeinek igazolásáról a képző intézmény által kiállított tanúsítvány. 

Egyéb feltételek: Portfólió leadása. A vizsgázó a szakmai vizsga megkezdése előtt 30 nappal 

a képzésszervezőnek megküldi elektronikusan és/vagy papíralapon 1 példányban. 

10.2 Írásbeli vizsga 

10.2.1 A vizsgatevékenység megnevezése: Alapápolás, gondozás és asszisztálás alap-

jai 

10.2.2 A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: 

A vizsgatevékenység a 9. Szakmai követelményeket tartalmazó táblázat tudáselemeinek mé-

résére irányul. A vizsgatevékenység összesen 60 kérdésből álló, különböző típusú (például 

egyszeres és többszörös feleletválasztásos, eldöntendő, ok-okozati összefüggést mutató, szá-

mításos és esetbemutatás alapján azonosító) feladatokat tartalmazó teszt. Az eszközismerethez 

ábrák használata ajánlott. 

10.2.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc 

10.2.4 A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 40 % 

10.2.5 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: 

A tevékenység ellátásához szükséges alapozó természettudományos és szakmai ismeretek 

megfelelő szintű elsajátításának mérése.  

A témakörök értékelési súlyaránya: 

 Emberi test működése 20% 

 Klinikumi ismeretek és diagnosztika 20% 

 Gyógyszertani ismeretek 10% 

 Alapápolás, gondozás, asszisztálás 30% 

 Társadalomtudományi ismeretek 10% 

 Elsősegélynyújtás 10% 

10.2.6 A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes 

pontszám legalább 51 %-át elérte. 
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10.3 Projektfeladat 

10.3.1 A vizsgatevékenység megnevezése: Az általános ápoló és egészségügyi asz-

szisztens feladatai  

10.3.2 A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: 

A projektfeladat három vizsgarészből áll:  

A) vizsgarész: Portfólió bemutatása 10% 

B) vizsgarész: Gyakorlati vizsgamunka szimulációs körülmények között 45% 

C) vizsgarész: Az A) és B) vizsgarészhez kapcsolódó szakmai beszélgetés 45% 

A) vizsgarész: Portfólió bemutatása 

A vizsgázó tanulmányok alatti haladásáról és/vagy eredményeiről, munkáiból a megadott 

szempontok szerint összeállított dokumentum, amely magában foglalja a gyakorlatok helyét 

és a mentoráló gyakorlati oktató/gyakorlati oktatást végző nevét és az általa hitelesített gya-

korlati munkanaplót. 

A portfólió kötelező és választható elemekből épül fel. 

A portfólió kötelező elemei: 

A szakmai gyakorlat alatt elvégezett tevékenységek az alábbi beavatkozások mentén (a port-

fólió értékelése során súlyaránya 35%) 

 10 db invazív beavatkozásnál való asszisztálás 

 10 db invazív beavatkozás elvégzése 

 Minden kompetenciaszintű non-invazív vizsgálat (vérnyomás, pulzus, légzés, testhő-

mérséklet, SpO2, EtCO2 mérése) elvégzése legalább 10 alkalommal 

 10 db osztályos gyógyszerelés felügyelet mellett 

A portfólióban meg kell jelölni a gyakorlat/beavatkozás helyszínét időpontját. A portfólióban 

az ápolói részvétel a beavatkozások elvégzésének igazolása, az abban elvégzett ápolási tevé-

kenységek leírása szerepeljen.  

Esetbemutatás (a portfólió értékelése során súlyaránya 35 %): A fent leírt teendők közül egy, 

a képzésben résztvevő által elvégzett ápolói feladat bemutatása önreflexióként. Az esetismer-

tetés az alábbiakra térjen ki: a beavatkozás pontos leírása, a betegmegfigyelés beavatkozás 

körüli szempontjai, a betegbiztonság, az aszepszis-antiszepszis szabályai, valamint a doku-

mentálásra vonatkozó szabályok. 

A portfólió választható elemei: (a vizsgázó legalább egyet választ, mely a portfólió értékelése 

során súlyaránya 30 %) 

 Szakmai események, amelyeken részt vett a képzésben résztvevő a képzés időtartama 

alatt (kórház-, klinika látogatások, szakmai bemutatók, szakterülettel összefüggő isme-
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retterjesztő előadás, szakmát népszerűsítő rendezvények, munkahelyi szakmai rendez-

vények, hobby, önkéntes tevékenykedés, stb.) 

 Saját tudományos munka bemutatása 

 Dicséretek, elismerések, ajánlások a képzésben résztvevő szakmai teljesítményével 

kapcsolatban 

 Karrierterv és egészségügyi motivációs terv 

 

B) vizsgarész Szimulációs körülmények között zajló vizsga (időtartama 15 perc): 

A vizsgaközpont által összeállított feladatsorból tételhúzással választott beteg nélküli szituá-

ciós feladatok elvégzése, illetve az invazív tevékenységek bemutatása szimulációs eszközök 

használatával, szükség esetén imitátorok bevonásával. 

 Vitális paraméterek (testhőmérséklet, légzésszám mérése, pulzusszám, vérnyomás) 

mérése 

 Artériás oxigéntelítettség noninvazív mérése, pulzusoximetria. 

 Vénás vérvétel kivitelezése zárt vérvételi eszközrendszerrel 

 Vérgázanalízis: előkészítés kapilláris astrup mintavételhez és kivitelezés,  

 Injekciózás: subcutan injekció 

 Injekciózás: intramuscularis injekció 

 Asszisztálás injekciózás során: vénás injekció percutan bejuttatása 

 Asszisztálás injekciózás során: vénás injekció-perifériás és centrális vénás kanülbe 

 Injekciózás: intracutan injekció 

 Vérvétel ujjbegyből vércukor érték meghatározás céljából 

 Vérvétel kivitelezése zárt vérvételi rendszerrel 

 Perifériás kanül előkészítése bevezetéshez és gondozása 

 Beöntés adása 

 Colostoma, ileostoma ellátása, zsák cseréje, székletminta vétele 

 Betegmegfigyelő monitor alkalmazása non-invazív mérőműszerekkel 

 Infúzió összeállítása 

 EKG-vizsgálat (rutin 12 elvezetéses EKG-vizsgálat) kivitelezése 

 A gyógyszerek bejuttatása: oralis, nasalis, sublingualis úton történő gyógyszerelés 

 A gyógyszerek bejuttatása: szembe, fülbe cseppentés  

 Trombózis profilaxis - folyamatos rugalmas kompresszió alkalmazása, lymphoedema 

prevenciója 

 Gyógyszerelés, a gyógyszerek bejuttatása : transzdermális, hüvelyi és rectalis úton tör-

ténő gyógyszerelés 

 Hólyagkatéterezés: előkészítés és asszisztálás női betegen, a katéterről való leszoktatás 

menete, vizeletvizsgálat kivitelezése gyorsteszt segítségével 

 Hólyagkatéterezés: előkészítés és asszisztálás férfibetegen, vizeletmintavételi és vize-

letgyűjtési módok, lehetőségek 

 Inkontinens beteg ellátása 
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 Légúti váladék eltávolításához előkészítés és asszisztálás. Váladékok, orr-garat, köpet 

mintavétel technikái 

 Nyomási fekély felmérése és ellátása 

 Oxigénterápia megvalósítása alacsony nyomású rendszerekkel 

 Sebgondozás, sebellátás, fedőkötés készítése 

 Félautomata és automata defibrillátor használata 

 Maszkos-ballonos lélegeztetés 

 BLS kivitelezése 

 Vércukrot mérése és az eredmény értékelése 

 Ágy melletti gyorstesztek alkalmazása (vizelet, bőrteszt) 

 Gyomormosáshoz, gyomorszonda levezetéséhez előkészítés, asszisztálás a beavatko-

zás végrehajtásában, gyomorszondán keresztül táplálás 

C vizsgarész: A) és B) vizsgarészhez kapcsolódó szakmai beszélgetés 

A vizsgarész alkalmával a vizsgázó bemutatja portfólióját. Portfóliójával és gyakorlati vizs-

gamunkájával kapcsolatosan a vizsgabizottság által megfogalmazott kérdésekre válaszol, a 

vizsgabizottság tagjaival szakmai megbeszélést folytat, maximum 15 percben. 

10.3.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc 

10.3.4 A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 60 % 

10.3.5 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: 

A tevékenység ellátásához szükséges alapozó természettudományos és szakmai ismeretek 

megfelelő szintű elsajátításának mérése. 

Az értékelés szempontjai: 

 Eszközismeret, eszközök és munkaterület előkészítése 

 Kommunikáció megfelelősége a pácienssel/munkatárssal 

 A feladat kivitelezésének és a mért értékek pontossága 

 A munkavégzés ütemezése, határozottság  

 Helyzetfelismerés/problémamegoldás 

 A dokumentálás formai és tartalmi megfelelősége 

 Higiénés, munkavédelmi és betegbiztonsági szabályok betartása 

10.3.6 A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes 

pontszám legalább 51%-át elérte, és minden vizsgarészt sikeresen teljesített. 

10.4 A vizsgatevékenységek lebonyolításához szükséges személyi feltételek: 

A technikai feltételek biztosításáért felelős személy és munkahelyi gyakorlatvezető, vagy 

szakirányú végzettséggel rendelkező szakember. A gyakorlati vizsga helyszínén a be-

teg/páciens (beleegyező nyilatkozattal rendelkező), vagy azt helyettesítő imitátor. A szimulá-

ciós körülmények között végzett vizsga során a technikai feltételek biztosításáért felelős sze-

mély mellett a feladattól függően imitátor bevonása szükséges. 
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10.5 A vizsgatevékenységek lebonyolításához szükséges tárgyi feltételek: 

 Elméleti oktatóterem, demonstrációs terem/gyakorlóterem 

 Oktatástechnikai eszközök, számítógépek perifériákkal, Internet 

 Műszer és eszköztároló szekrények 

 Elsősegélynyújtás eszközei: sürgősségi táska/kocsi BLS és PBLS végzéséhez felsze-

relve, oktató félautomata defibrillátor, egyszerű légútbiztosításhoz használt eszközök, 

lélegeztető ballon, maszk, csecsemő - kisgyermek - felnőtt újraélesztő fantom, légúti 

idegentest eltávolítás fantom vagy mellény, sebimitátor készlet, sérülések (sebek) ellá-

tásához szükséges eszközök. 

 Csecsemőgondozás eszközei: pólyázó, kiságy, csecsemőkád, csecsemőmérleg, test-

hosszmérés eszközei, csecsemőruházat, etetéshez, pelenkázáshoz, fürdetéshez szüksé-

ges eszközök, anyagok, gyermekjáték 

 Betegazonosításhoz szükséges eszközök és dokumentáció 

 A beteg mozgását segítő eszközök (járóbot, mankó, járókeret, rollátor, kerekesszék, 

kapaszkodó) 

 Gyógyászati segédeszközök (kommunikációt és tájékozódást, személyi gondoskodást 

segítő eszközök) 

 Felszerelt ágyazó kocsi, szennyes ledobó kocsi, paraván, oktató termenként egy guru-

lós kötöző/műszerelő kocsi 

 Ágynemű és egyéb fehérnemű (matracvédő, párnák, takarók, plédek, ágyneműhuza-

tok, lepedők, műanyag/gumilepedő, hálóing, pizsama, törölközők, köntös, mosdókesz-

tyűk, borogatás) 

 Gyakorlótermenként legalább 3 betegágy tartozékaival, éjjeli szekrény, ágyasztal, ka-

rosszék 

 A betegmozgatás eszközei: betegemelő, fordítókorong, betegcsúsztató 

 Az intézményen belüli betegszállítás eszközei (betegszállító kocsi, kerekesszék) 

 Kötszerek (vatta, papírvatta, törlők, különböző méretű gézpólyák, mull-lapok, rugal-

mas pólyák, rögzítő anyagok) 

 A táplálkozási szükséglet kielégítéséhez szükséges eszközök 

 Oxigénterápia eszközei (oxigénpalack tartóval, reduktorral, flow meter, oxigénszonda, 

oxigénmaszkok, párásító készülékek.) 

 A nyomási fekély megelőzését szolgáló statikus eszközök (különböző matracok) és a 

beteg kényelmét szolgáló egyéb eszközök 

 A testi higiéné és a személyes gondoskodás biztosításához szükséges eszközök, anya-

gok, fürdető szék/ágy 

 Váladékok felfogására szolgáló eszközök (egyszer használatos változatban is), váladé-

kok gyűjtésére szolgálóeszközök, szoba WC 

 Laboratóriumi minták vizsgálatra küldéséhez szükséges eszközök 

 Egyéni védőeszközök (orr-szájmaszk, sapka, védőszemüveg, gumikesztyű, ujjvédő, 

köpeny, lábzsák) 
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 Kézmosáshoz, kéz-, felület-, és műszerfertőtlenítéshez szükséges eszközök, fertőtlení-

tőszerek (bőr- nyálkahártya, kézfertőtlenítők, felület-, műszer-, eszközfertőtlenítők), 

fali adagolók, ágyvégi adagolók, kézfertőtlenítés hatékonyságát ellenőrző UV boksz 

 Izolálás eszközei 

 Betegvizsgálathoz, vizithez használatos eszközök 

 Sztómaellátás eszközei 

 A veszélyes és kommunális hulladékok gyűjtéséhez szükséges eszközök 

 Dokumentációs nyomtatványok 

 Medikai rendszerek 

 Egyszerű, eszközös vizsgálatokhoz, vitális paraméterek méréséhez szükséges eszkö-

zök: vérnyomásmérők, fonendoszkópok, pulzoximéter, vércukormérő, hőmérők, test-

súly, testmagasság, testkörfogat mérésének eszközei 

 Felnőtt és gyermek betegápolási fantomok (sztómagondozásra is alkalmas), terhességi, 

öregségi modellek 

 Anatómiai szemléltető ábrák és modellek 

 Egészségfejlesztés témájú szemléltető ábrák, kiadványok, digitális ismeretterjesztő 

anyagok 

 Digitális tananyagok 

 Ápolási beavatkozások gyakorlására alkalmas felnőtt, csecsemő és gyermek betegápo-

lási fantomok (injekciózás, katéterezés, beöntés, szondalevezetés) 

 Az ápolói beavatkozások eszközei: beöntéshez, katéterezéshez, gyomorszonda-

levezetéshez, gyomormosáshoz, klinikai enteralis tápláláshoz szükséges eszközök, 

gyógyszereléshez, vérvételhez, injekciózáshoz szükséges eszközök (biztonsági rend-

szerrel ellátott tűk, tűharang is), gyógyszerelő kocsi/gyógyszerszekrény, gyógyszerek, 

injekciózás gyakoroltatására alkalmas fantomok, vérvételi kar 

 Infúzió adásához szükséges eszközök (szerelékek, infúziós készítmények, infúziós áll-

vány, fecskendős és volumetrikus infúziós pumpa, bejuttatás eszközei) 

 Infúzió melegítés eszközei 

 Sebkezelés, kötözés eszközei: Felszerelt kötöző kocsi, a nyomási fekély felmérésének, 

kezelésének és megelőzésének eszközei, decubitus imitációs készlet 

 Betegmegfigyelő monitor és tartozékai 

 Inhalációs terápia, porlasztók, nebulizátorok, spirométer, légzési fizioterápia eszközei 

 Mulázsok és imitációs készletek (szubkután és intramuszkuláris, intraosszeális, intra-

vénás, gége és légcső, mellkas, sebimitációs) 

 Parenteralis táplálás eszközei 

 Laboratóriumi vizsgálatokhoz szükséges mintavételi eszközök 

 Diagnosztikai eszközök (pulzoximéter, vérnyomásmérő, fonendoszkóp, hőmérők, vér-

cukorszintmérő, 12 elvezetéses EKG-készülék) 

 Betegmegfigyelő monitor és tartozékai, a monitorhoz EKG és paraméter szimulációs 

jelgenerátor 

 A sürgősségi állapotok ellátásának oktatási eszközei: felnőtt és gyerek BLS fantom, 

gyakorló AED, egyszerű légútbiztosításra alkalmas supraglottikus eszközök 
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(oropharyngealis tubus, nasopharyngealis tubus, laryngealis maszk) méretenként és 

gyakorló fantom, öntelődő lélegeztető ballon-maszk rezervoárral (felnőtt és csecse-

mő), légúti leszívás eszköze, leszívó katéterek, lélegeztetőgép, idegen test fogó. Lega-

lább BLS szintű fantom. Tourniquet, intraossealis gyakorló fúró torzóval, Sürgősségi 

táska legalább 2 darab, sürgősségi műszerelő/gyógyszerelő kocsi. Hordágy. 

 A sérülések rögzítésének eszközei (nyakrögzítő, lapáthordágy, fejrögzítő, medenceöv, 

húzó-sín, vacuum-sín) 

 A betegellátás során alkalmazott dokumentációk 

A szimulációs körülmények között végzett vizsga során a feladatsorban szereplő vizsgafela-

datok elvégzéséhez szükséges eszközök, anyagok, fantomok, mulázsok, szimulátorok. 

10.6 A vizsgatevékenységek alóli felmentések speciális esetei, módja, és feltételei: - 

10.7 A képesítő vizsgán használható segédeszközökre és egyéb dokumentumokra vonatkozó 

részletes szabályok: 

A GDPR-nak megfelelően előkészített betegdokumentáció, beleegyező nyilatkozatok. Az 

eszközök, gépek használati leirata, utasításai a karbantartásról és a hibakódokról. 

A projekt feladat teljesítéséhez a 11.5 pont alatt felsorolt eszközök használhatók. 

A vizsgatevékenységek megszervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra vo-

natkozó sajátos feltételek: - 

11. A szakmai képzés megszervezéséhez kapcsolódó különös, egyedi, speciális feltéte-

lek 

12.1 Elméleti és gyakorlati képzési idő aránya: 40%-60% 

12.2 A gyakorlati képzés helyszínére vonatkozó előírások: 

Újszülött-, csecsemő-, kisgyermek gondozási feladatok: demonstrációs termi környezetben 

Alapápolási, diagnosztikus és terápiás, invazív, gyógyszerelési, idősgondozási, akadályozott 

ember segítése, munkavédelem és higiénés feladatok: a gyakorlatok minimum 30%-át klinikai 

környezetben szükséges letölteni (általános sebészet és/vagy belgyógyászat és/vagy ápolási 

osztály) 

Elsősegélynyújtás: demonstrációs termi környezetben 

 


