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09133007 számú Képzett segédápoló megnevezésű  

szakképesítés megszerzésére irányuló szakmai képzéseket megalapozó 

programkövetelmény 
 

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

1.1 Megnevezése: Képzett segédápoló 

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: Képzett segédápoló 

2.2  Szintjének besorolása 

2.2.1 Az Európai Képesítési Keretrendszer (EKKR) szerint: 3 

2.2.2 A Magyar Képesítési Keretrendszer (MKKR) szerint: 3 

2.2.3 A Digitális Kompetencia Keretrendszer szerint: 3 

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: 

A segédápoló alapápolási feladatokat lát el. Segíti a beteget az alapvető szükségletek (alvás, 

pihenés, mozgás, higiénés, táplálkozás, normál légzés, testhőmérséklet, ürítés, biztonság) ki-

elégítésében. Szakszerűen alkalmazza az ápolási eszközöket és a gyógyászati segédeszközö-

ket. Betegmegfigyelési tevékenységet végez, a beteg állapotában bekövetkezett változásokat 
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azonnal jelzi az ápolónak, az orvosnak. Szükség esetén elsősegélyt nyújt, megkezdi az alap-

szintű újraélesztést. Közreműködik a gondozási és egészségfejlesztési tevékenységekben. 

Feladatait irányítás és felügyelet mellett végzi. Munkája során betartja a munkavédelmi, egés-

zségvédelmi, higiénés és ápolásszakmai szabályokat. Etikus magatartást tanúsít a betegellátás 

során, valamint munkatársi kapcsolataiban. 

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. 

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: 400 

7.2 Maximális óraszám: 600 

8. A szakmai követelmények leírása: 

8.1 Nem modulszerű felépítés esetén: 
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Készségek, képessé-

gek 
Ismeretek 

Elvárt viselkedés-

módok, attitűdök 
Önállóság és felelős-

ség mértéke 

1

. 

Az egyén életkorá-

nak és élethelyzeté-

nek megfelelő gon-

dozási feladatokat 

végez. 

Ismeri az egészséges 

ember pszichés és 

szomatikus fejlődé-

sének jellemzőit, az 

adott életkorban és 

élethelyzetben meg-

jelenő gondozási 

feladatokat. 

Empátiával viszo-

nyul a gondozást 

igénylő emberek-

hez, segítőkész. 

A gondozási felada-

tokat az ápoló irányí-

tása és ellenőrzése 

mellett, szakszerűen 

látja el. 

2

. 

Részt vesz az egés-

zség fejlesztését cél-

zó rendezvények, 

szűrőprogramok le-

bonyolításában. 

Ismeri az egészség-

kultúra elemeit, az 

egészséges életmód, 

életvitel jellemzőit. 

Tisztában van a kör-

nyezetszennyezés és 

az egyéb egészségká-

rosító tényezők for-

máival, a megelőzés 

lehetőségeivel. Isme-

ri a prevenció szintje-

it, a mentálhigiéné és 

az egészségfejlesztés 

alapvető lehetőségeit. 

Munkahelyén és 

magánéletében is 

egészségtudatos 

magatartásra törek-

szik. 

Az egészségfejlesz-

tésre irányuló tevé-

kenységeket az ápoló 

irányítása és ellenőr-

zése mellett végzi. 

3

. 

Eligazodik az egés-

zségügyi ellátórend-

szerben. 

Ismeri az egészség-

ügyi ellátórendszer 

struktúráját, műkö-

dését. Ismeri a team-

munka alapjait, az 

együttműködés és 

problémamegoldás 

lehetőségeit. 

Igénye van a fo-

lyamatos szakmai 

fejlődésre. Törek-

szik a munkatár-

sakkal való 

együttműködésre. 

Felelős a tudásának 

folyamatos fejleszté-

séért. A munkatár-

sakkal konstruktív 

együttműködésre és a 

problémák hatékony 

megoldására törek-

szik. 

4

. 

Az ápolási munka 

során előforduló ápo-

lásetikai és betegjogi 

problémákat jelzi. 

Tudja az egészség-

ügyi szakdolgozó 

tevékenységével 

kapcsolatos etikai 

normákat, magatartá-

si elvárásokat. Ismeri 

az egészségügyi tör-

vénynek az ápolói 

munkával összefüggő 

főbb előírásait, külö-

nös tekintettel a be-

tegek jogaira. Ismeri 

a betegjogok érvé-

nyesítésének lehető-

ségeit. Érti a beteglá-

togatással kapcsola-

tos általános elvárá-

sokat. 

Magára nézve kö-

telezőnek érzi az 

etikai és jogi nor-

mák betartását. 

Fontosnak tartja a 

hivatásához méltó 

megjelenést, maga-

tartást 

Betartja a munkájá-

val kapcsolatos etikai 

és jogi követelmé-

nyeket. 

5 Méréseit, megfigye- Ismeri az egészség- Tiszteletben tartja Illetéktelen személy-
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Készségek, képessé-

gek 
Ismeretek 

Elvárt viselkedés-

módok, attitűdök 
Önállóság és felelős-

ség mértéke 

. léseit lázlapon, be-

tegmegfigyelő lapon 

dokumentálja. 

ügyi dokumentáció 

típusait, formáit (pa-

pír alapú, elektroni-

kus), az adatvéde-

lemmel kapcsolatos 

szabályokat. Ismeri a 

lázlap, betegmegfi-

gyelő lap vezetésé-

nek szabályait. 

az adatvédelmi 

szabályokat. 

nek nem szolgáltat ki 

betegekkel kapcsola-

tos információt, ada-

tot és dokumentu-

mot. Egyszerű vizs-

gáló eljárások ered-

ményeit az ápoló 

ellenőrzése mellett 

dokumentálja 

6

. 

Előkészíti az eszkö-

zöket, anyagokat a 

megfelelő sterilizálá-

si eljáráshoz.  A ste-

ril anyagokat a sza-

bályoknak megfele-

lően kezeli, tárolja. 

Alkalmazza az alap-

vető higiénés rend-

szabályokat. 

Tisztában van az 

aszepszis, antiszep-

szis lényegével.  

Ismeri a sterilizálás 

lehetséges formáit, 

az eszközök sterilizá-

lásra történő előké-

szítésének folyama-

tát. Tudja a steril 

anyagok kezelésé-

nek, szállításának, 

tárolásának szabálya-

it 

Magára nézve kö-

telezőnek érzi a 

higiénés szabályok 

betartását és betar-

tatását. Elfogadja 

az aszepszis jelen-

tőségét, megsérté-

sének lehetséges 

következményeit. 

Betartja a 

kórházhigiénés rend-

szabályokat, megelő-

zi a nosocomialis 

fertőzések kialakulá-

sát. Betartja a steril 

anyagok kezelésé-

nek, tárolásának sza-

bályait. 

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 

fertőzések létre-

jöttének mecha-

nizmusaival, a 

nosocomialis fer-

tőzések jelentősé-

gével, a megelő-

zést szolgáló 

rendszabályokkal. 
 

Ismeri a fertőtlení-

tőszerek típusait 

és a fertőtlenítő 

eljárások módoza-

tait. 
 

Ismeri az egyes 

ellátási területek 

higiénés rendjét. 
 

Ismeri a kórterem 

és a vizsgáló fel-

szerelését, az al-

kalmazott eszkö-

zök, berendezések 

fertőtlenítési lehe-

tőségeit. 
 

Belátja a 

nosocomialis 

fertőzések meg-

előzésének 

fontosságát. Mun-

kahelyén és ma-

gánéletében is kör-

nyezettudatos ma-

gatartásra törek-

szik. 

A kórterem, vizsgá-
lóhelyiség rendjét 

következetesen, önál-

lóan biztosítja. 
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Készségek, képessé-

gek 
Ismeretek 

Elvárt viselkedés-

módok, attitűdök 
Önállóság és felelős-

ség mértéke 

Ismeri az előírt kon-

centrációjú fertőtle-

nítő oldatok elkészí-

tésének előírásait. 

Ismeri a szennyes és 

tiszta textília kezelé-

sének szabályait. 

8

. 

Vizithez, konzílium-

hoz előkészít. 

Ismeri a vizit és a 

konzílium fogalmát. 

Tudja a vizit előké-

szítésével és megva-

lósításával kapcsola-

tos ápolói feladato-

kat. 

Tisztában van a 

vizit és a konzíli-

um céljával, szere-

pével, emiatt fele-

lősen viszonyul az 

előkészítéséhez. 

A team tagjaként 

részt vesz a vizite-

ken, az ápoló utasítá-

sa és ellenőrzése 

mellett felkészíti a 

betegeket, előkészíti 

a kórtermet és a 

szükséges eszközö-

ket. 

9

. 

Részt vesz a fertőző 

beteg elkülönítésé-

ben, a fertőző beteg 

alapápolását végzi. 

Ismeri a fertőzőbe-

tegek elkülönítésére 

és ápolására vonat-

kozó előírásokat, 

higiénés és munka-

védelmi szabályo-

kat. 

Magára nézve kö-

telezőnek érzi 

azoknak a rend-

szabályoknak a 

betartását, amelyek 

a fertőzések átvi-

telének megelőzé-

sét szolgálják. 

Az ápoló irányítása 

mellett végzi a fertő-

ző beteg ellátását, 

betartja a higiénés és 

munkavédelmi sza-

bályokat. 

10. 

A beteget vizsgálatra 

kíséri, szállítja, meg-

felelően alkalmazza 

a betegszállítás esz-

közeit. 

Ismeri az intézmé-
nyen belül használt 
betegszállító esz-
közök alkalmazá-

sát. Ismeri a beteg-
szállítás módozata-

it. 
 

Ismeri az akadályo-

zott ember szükség-

leteit, segítési mód-

jait. 

A beteghez tole-

ránsan, empatiku-

san viszonyul. A 

megfelelő óvintéz-

kedés mellett kísé-

ri/szállítja a bete-

get. 

A beteg kísérését, 

szállítását az ápoló 

irányítása mellett 

végzi, közben foko-

zottan ügyel a beteg 

biztonságára és a 

betegdokumentáció-

ra, adatvédelemre. 

11. 

Elvégzi a beteg álta-

lános megtekintését, 

felméri a beteg fizi-

kális állapotát. Részt 

vesz a beteg 

teljeskörű megfigye-

lésében. 

Alapvető ismeretek-

kel rendelkezik az 

emberi szervezet 

felépítéséről, műkö-

déséről. Ismeri a 

testalkat, testtájé-

kok, járás, a bőr és 

bőrfüggelékek meg-

figyelésének szem-

pontjait, ezekkel 

kapcsolatos fonto-

sabb szakkifejezése-

Belátja a megfi-

gyelés során nyert 

információk jelen-

tőségét a beteg 

ellátásában. 

A kóros elváltozáso-

kat, állapotváltozá-

sokat jelzi az orvos 

vagy ápoló felé. 
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Készségek, képessé-

gek 
Ismeretek 

Elvárt viselkedés-

módok, attitűdök 
Önállóság és felelős-

ség mértéke 

ket. Felismeri a 

normálistól eltérő 

állapotokat. Ismeri a 

fájdalomra utaló 

jeleket, tüneteket, a 

jellegzetes fájdal-

makat és az ahhoz 

kapcsolódó fonto-

sabb szakkifejezése-

ket. Ismeri a tudat, a 

magatartás kóros 

elváltozásait és a 

kapcsolódó szakki-

fejezéseket. 

12. 

Egyszerű eszközös 

vizsgálatokat végez, 

vitális paraméterek 

megfigyelését végzi, 

és az eredményeket 

dokumentálja. 

Ismeri a testtömeg, 

testmagasság, 

testkörfogat mérésé-

nek eszközeit, kivite-

lezésének, dokumen-

tálásának előírásait. 

Ismeri a vitális para-

méterek fogalmát, 

élettani alapjait, jel-

lemzőit, főbb eltéré-

seit és megfigyelésé-

nek szempontjait. 

Tudja a kardinális 

tünetek non-invazív 

mérésének szabálya-

it, ismeri a használ-

ható eszközöket. 

Ismeri és használja a 

kapcsolódó legfonto-

sabb szakkifejezése-

ket. 

Mérési feladatai-

nak elvégzésében 

pontosságra törek-

szik. Felismeri a 

megfigyelés során 

nyert információk 

jelentőségét. 

Egyszerű vizsgáló 

eljárásokat szaksze-

rűen, a higiénés sza-

bályok betartásával, 

az ápoló utasítása 

alapján, az ápoló 

ellenőrzése mellett 

végzi és dokumentál-

ja. A vitális paramé-

terek megfigyelése 

során észlelt kóros 

eltéréseket azonnal 

jelzi az ápoló, vagy 

az orvos felé. A rábí-

zott feladatokat szak-

szerűen, az utasítá-

soknak megfelelően 

végzi el. 

13. 

Felfogja, és szükség 

esetén gyűjti a beteg 

testváladékait, felis-

meri és jelzi váladé-

kok kóros eltéréseit. 

Ismeri a testváladé-

kok élettani jellemző-

it, normálistól való 

eltéréseit és megfi-

gyelésének szem-

pontjait. Ismeri a 

kapcsolódó alapvető 

szakkifejezéseket. 

Tisztában van a vála-

dékfelfogó eszközök 

típusaival, használa-

tukkal, a tisztításuk 

és fertőtlenítésük 

szabályaival. 

Belátja a megfi-

gyelés során nyert 

információk jelen-

tőségét a beteg 

ellátásában 

Megfigyeléseit do-

kumentálja, a testvá-

ladékok kóros eltéré-

seit jelzi az ápoló 

felé. Önállóan, a 

szakmai, higiénés és 

munkavédelmi sza-

bályok betartásával 

kezeli a beteg testvá-

ladékait. 



 

7/15 

 
Készségek, képessé-

gek 
Ismeretek 

Elvárt viselkedés-

módok, attitűdök 
Önállóság és felelős-

ség mértéke 

14. 

Méri és dokumentál-

ja a beteg által bevitt 

és ürített folyadék-

mennyiséget. 

Tisztában van a fo-

lyadékháztartással 

kapcsolatos legalap-

vetőbb ismeretekkel. 

Ismeri a vízfelvétel 

és vízleadás formáit, 

élettani mennyiségét. 

Ismeri a bevitt és 

ürített folyadék do-

kumentálásának sza-

bályait. 

A bevitt-ürített 

folyadék mérése és 

dokumentálása 

során gondosan jár 

el, pontosságra 

törekszik. 

A bevitt-ürített fo-

lyadék vezetését 

szakszerűen, az ápo-

ló ellenőrzése mellett 

végzi el és dokumen-

tálja. 

15. 

Segítséget nyújt és 

intimitást biztosít a 

páciens számára az 

alapvető szükségle-

tek (táplálkozás, hi-

giénés szükséglet, 

alvás, pihenés, moz-

gás, ürítés, bizton-

ság, normál légzés, 

testhőmérséklet) 

kielégítéséhez, bizto-

sítja a beteg komfort-

ját. Segítséget nyújt a 

különböző akadályo-

zottsággal élő embe-

rek számára a speciá-

lis szükségleteik ki-

elégítésében. 

Ismeri az egészséges 

és beteg ember 

szükségleteit, vala-

mint a szükségletek 

kielégítésének, illet-

ve a beteg segítésé-

nek lehetőségeit. 

Ismeri az 

inkontinens beteg 

alapápolási feladata-

it.  Ismeri az akadá-

lyozottság formáit, 

az akadályok típusa-

it és az akadálymen-

tesítés lehetőségeit, 

eszközeit. 

Szem előtt tartja a 

beteg állapotát.  

Megfelelő toleran-

ciával és empátiá-

val rendelkezik a 

betegek irányában 

feladatellátása so-

rán végig tisztelet-

tel van a szemé-

remérzetére, tiszte-

letben tartja emberi 

méltóságukat. El-

kötelezett a bete-

gek ápolásával 

kapcsolatban. 

A szükségletek ki-

elégítésének segítését 

az ápoló utasítása 

alapján, az ápoló 

ellenőrzése mellett 

végzi. Betartja a 

munka-, egészségvé-

delmi, higiénés sza-

bályokat, valamint a 

betegbiztonság 

szempontjait a beteg 

ápolása, gondozása 

során. Tőle elvárható 

támogatást nyújt az 

akadályozott beteg 

számára, ezt megha-

ladó esetekben segít-

séget kér az ápolótól. 

16. 

Sztómák mindennapi 

gondozási feladatait 

végzi sztómával élő 

betegnél, a beteg 

önellátó képességének 

csökkenése esetén. 

Tisztában van a kü-

lönféle sztómák 

mindennapos gon-

dozási feladataival. 

Szem előtt tartja a 

beteg állapotát, 

tiszteletben tartja a 

szeméremérzetü-

ket, empatikusan 

segédkezik a be-

avatkozás során. 

A sztóma gondozá-

sában az ápoló utasí-

tásának megfelelően 

segédkezik. 

17. 

A nyomási fekély 

kialakulását megelő-

ző eszközöket és 

ápolási technikákat 

alkalmazza a tartósan 

fekvő beteg ápolása 

során. 

Ismeri a nyomási 

fekély fogalmát, 

rizikótényezőit, stá-

diumait, megelőzé-

sének lehetőségeit, 

valamint a megelő-

zésben használt esz-

közöket. 

Elkötelezett az ápo-

lási feladatok 

szakmai szabályok-

nak megfelelő ellá-

tása tekintetében. 

Felismeri a nyomási 

fekély megelőzésé-

nek fontosságát. 

A prevenciós tevé-

kenységet az ápoló 

utasítása alapján és 

ellenőrzése mellett 

végzi. A nyomási 

fekély megjelenését 

jelzi az orvos vagy 

ápoló felé. 

18. 
Nyomási fekély jeleit 

felismeri és jelzi. 

Ismeri a nyomási 

fekély kialakulásá-

nak etiológiáját. 

Szakmai ismereteit 

fejleszti, körülte-

kintően végzi a 

munkáját. 

Önálló megfigyelést 

végez. 
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Készségek, képessé-

gek 
Ismeretek 

Elvárt viselkedés-

módok, attitűdök 
Önállóság és felelős-

ség mértéke 

19. 

Gyógyászati segéd-

eszközöket (mozgást, 

kommunikációt és 

tájékozódást, szemé-

lyi gondoskodást 

segítő eszközök, 

műfogsor), kényelmi 

eszközöket alkalma a 

betegnél, vagy segíti 

a beteget annak 

használatában. 

Ismeri a test közeli és 

test távoli gyógyásza-

ti segédeszközök 

csoportjait. Ismeri a 

mozgást, helyzetvál-

toztatást, kommuni-

kációt és tájékozó-

dást segítő eszközö-

ket, a személyi gon-

doskodás eszközeit. 

Ismeri a kényelmi 

eszközök fajtáit, jel-

lemzőit, használatuk 

szempontjait 

A beteget a szük-

séges mértékben 

támogatja, segíti az 

eszközök használa-

tában. Tájékozódik 

a beteg komfortér-

zetéről. 

Betartja az or-

vos/ápoló utasításait, 

az előírt gyógyászati 

segédeszközöket 

szabályszerűen al-

kalmazza. A ké-

nyelmi eszközöket az 

ápoló ellenőrzése 

mellett, szabálysze-

rűen alkalmazza. 

20. 

Munkája során kultu-

rált kommunikációt 

folytat a betegekkel, 

családtagjaikkal, 

munkatársakkal. Ha-

tékonyan kommuni-

kál látás-, hallás-, 

beszéd- és értelmi 

fogyatékos emberrel. 

Ismeri a kommuniká-

ció jellemzőit, a hite-

les kommunikáció 

feltételeit, a kommu-

nikációs zavarokat. 

Tisztában van a be-

teggel, családtagok-

kal, munkatársakkal 

történő kommuniká-

ció szempontjaival. 

Ismeri a kommuniká-

ció módját látás-, 

hallás-, beszéd- és 

értelmi fogyatékos 

emberrel. 

Fontosnak tartja a 

betegek, család-

tagok, kollégák 

meghallgatását. 

Tájékoztatást ad a 

betegnek és a hozzá-

tartozóknak a beteg 

állapotával, gyógy-

kezelésével kapcso-

latban az ápoló 

és/vagy orvos utasí-

tásának megfelelően. 

21. 
Alapszintű elsőse-

gélyt nyújt. 

Tisztában van az 

elsősegély-nyújtási 

kötelezettséggel. 

Tudja az elsősegély-

nyújtó teendőit esz-

méletlenség, BLS, + 

AED esetén. Ismeri a 

különböző sérülések, 

belgyógyászati bale-

setek, termikus trau-

mák, mérgezések, 

rosszullétek első 

ellátását. 

Elkötelezett az 

irányban, hogy 

elsősegélynyújtást 

igénylő esetekben 

megfelelő segítsé-

get nyújtson. Az 

ellátás során mind-

végig a beteg érde-

keit és saját bizton-

ságát szem előtt 

tartva, empatiku-

san nyújt segítsé-

get. 

Önállóan felméri a 

helyszín biztonságát, 

tájékozódó beteg-

vizsgálatot végez, 

mentőt/orvost hív, a 

segítség érkezéséig 

megkezdi az elsőse-

gélynyújtást. 

22. 

A betegek ápolása, 

gondozása során 

biztonságos környe-

zetet és munkakö-

rülményeket alakít 

ki. 

Ismeri munkakörével 

kapcsolatos munka-, 

tűz- és egészségvé-

delmi szabályokat. 

Tisztában van a biz-

tonságos munkavég-

zés feltételeivel. 

 

Elfogadja és köte-

lezőnek érzi a 

munka-, tűz- és 

egészségvédelmi 

szabályok betartá-

sát. 

Felelős a munka-, 

tűz-, és egészségvé-

delmi szabályok ma-

radéktalan betartásá-

ért. 
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Készségek, képessé-

gek 
Ismeretek 

Elvárt viselkedés-

módok, attitűdök 
Önállóság és felelős-

ség mértéke 

23. 

Előírásoknak megfe-

lelően használja az 

egyéni védőeszközö-

ket. 

Tisztában van az 

egyéni védőeszkö-

zök fogalmával, 

fajtáival, használa-

tuk szabályaival. 

Belátja az egyéni 

védőeszközök 

használatának je-

lentőségét a beteg-

ápolás során 

Munkáját a munka-

védelmi szabályok 

betartásával végzi. 

24. 

A munkája során 

keletkezett kommu-

nális és veszélyes 

hulladékot az előírá-

soknak megfelelően 

kezeli, tárolja. 

Ismeri az egészség-

ügyi intézmények-

ben keletkezett hul-

ladékok fajtáit, ke-

zelésük szabályait. 

A hulladékok ke-

zelése során fon-

tosnak tartja a 

munkavédelmi és 

környezetvédelmi 

szempontok betar-

tását a saját, a 

munkatársak és a 

betegek érdekében. 

Önállóan kezeli a 

munkája során kelet-

kező, különböző tí-

pusú hulladékokat. 

25. 

A vizsgálati mintát a 

laboratóriumba eljut-

tatja. 

Tisztában van a 

vizsgálati anyagok 

tárolásának és szállí-

tásának higiénés és 

munkavédelmi sza-

bályaival. 

Belátja a vizsgálati 

minta kezelésével 

kapcsolatos előírá-

sok jelentőségét. 

A vizsgálati mintát 

az ápoló utasításának 

megfelelően szállítja. 

Betartja a vizsgálati 

minta megfelelő táro-

lásának és szállításá-

nak szabályait. 

26. 

Enteralis gyógysze-

reket, előre csoma-

golt formában ada-

golt készítményeket 

elrendelés alapján 

bead. 

Ismeri a gyógysze-

relés szabályait, a 

gyógyszertárolás és 

kezelés szabályait, 

illetve a gyógyszer-

formákat. 

Munkájára igényes 

és precízen hajtja 

végre a gyógysze-

relő tevékenységet 

Előírásnak megfelelő-

en felettesi utasításra, 

a kliens rendszeresen 

szedett kli-

ens/hozzátartozó által 

beadható enteralis 

gyógyszereit, illetve 

akut esetben elrendelt 

enteralis gyógyszere-

ket bead. 

27. 

Előre töltött adagban 

elérhető készítmény 

esetében subcutan, 

illetve 

intramuscularis in-

jekciót (deltaizomba) 

bead, az injekciózás 

esetleges szövődmé-

nyeit felismeri. 

Ismeri az injekció-

zás eszközrendszerét 

és szabályait, ismeri 

a gyógyszerelés 

szabályait, és az 

emberi test felépíté-

sét, injekciózási 

módokat, protokol-

lokat. 

A legnagyobb 

szakmai körülte-

kintés mellett vég-

zi a beavatkozást. 

Előírás alapján utasí-

tásra a hozzátarto-

zó/beteg által is be-

adható készítmények 

beadását önállóan 

végzi el. 

28. 

Vércukrot mér, vize-

letvizsgálatot kivite-

lez gyorsteszttel; 

Egyszerű, betegágy 

mellett végezhető 

labordiagnosztikai 

módszereket alkal-

maz. 

Ismeri az ágy mel-

letti vércukormérés, 

vizeletvizsgálat 

módját, eszközeit, 

dokumentálását. 

A legnagyobb 

szakmai körülte-

kintés mellett vég-

zi az ágy melletti 

vércukormérést, 

vizeletvizsgálatot. 

Elrendelés alapján 

utasításra önállóan 

elvégzi az ágy mel-

letti vércukormérést, 

vizeletvizsgálatot. 
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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): 

A segédápoló közreműködik az egészségügyi ellátás során a megelőző, gyógyító-, gondozó-, 

és rehabilitációs folyamatokban. Ellátja mindazon, a szakellátás tevékenységeit kiegészítő 

feladatokat, melyek az ellátás, gondozás, rehabilitáció folyamatában alapvetőek, de jellemző-

en nem tartoznak az egészségügy fő szakmai tevékenységei közé. A segédápoló munkájával 

tehermentesíti az egészségügy szakembereit a betegellátás szükséges, de nem kifejezetten 

szakmai feladataitól. A segédápoló iránti munkaerő-piaci igény folyamatos, melyet tovább 

erősít az utóbbi években tapasztalt egészségügyi veszélyhelyzet, hiszen a járványügyi intéz-

kedések által támasztott humánerőforrás biztosítása mára mind gazdasági, mind társadalmi 

szempontból kiemelt prioritássá emelkedett. 

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: - 

10.2 Írásbeli vizsga 

10.2.1 A vizsgatevékenység megnevezése: Egészségügyi alapozó ismeretek 

10.2.2 A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: 

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

résére irányul. A vizsgatevékenység összesen  

30 feladatból álló teszt feladatsor megoldása, az alább felsorolt ismeretanyagból: 

 Emberi test működése: emberi test részei, magyar nyelvű megnevezésük. 

 Betegmegfigyelés és vitális paraméterek: egyszerű eszközös vizsgálatok, vitális para-

méterek normál értékei, mérésük szabályai, eszközök és tisztántartásukra vonatkozó 

szabályok, betegmegfigyelés alapjai, testváladékok megfigyelése. 

 Gyógyszerelési ismeretek: gyógyszer-bejuttatási módok, szabályok, gyógyászati se-

gédeszközök. 

 Ápolástani ismeretek: beteggondozás alapjai, betegmozgatás, pozícionálás, kórtermi 

környezet, szükségletek szerinti alapápolási feladatok, akadályozottság, asszisztensi 

feladatok, szállítási módok, inaktivitás. 

 Társadalomtudományi ismeretek: etikai, jogi, munkavédelmi szabályok, balesetvéde-

lem, betegbiztonság, higiéné, kommunikáció elemei, dokumentáció és adatvédelem, 
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 Elsősegélynyújtás: elsősegélynyújtás alapjai, a beteg állapotának felmérése, betegvizs-

gálat, eszméletlenség, újraélesztés, sérülések és ellátásuk, belgyógyászati esetek, mér-

gezések, mentőhívás, tömeges balesetek, katasztrófák. 

10.2.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 30 perc 

10.2.4 A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 50 % 

10.2.5 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: 

A 11.2.2. pontban meghatározott elméleti ismeretanyag az alábbi súlyozással kerül a teszt 

feladatsorába: 

 Emberi test működése 20% 

 Betegmegfigyelés és vitális paraméterek 20% 

 Gyógyszerelési ismeretek 10% 

 Ápolástani ismeretek 30% 

 Társadalomtudományi ismeretek 10% 

 Elsősegélynyújtás: 10% 

Az értékelés százalékos formában történik. 

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

pontszám legalább 51 %-át elérte. 

10.3 Projektfeladat 

10.3.1 A vizsgatevékenység megnevezése: Alapápolási, gondozási, elsősegélynyújtó, gyógy-

szerelési projektfeladat 

10.3.2 A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: 

A vizsgatevékenység három részből áll: 

A: Vitális paraméterek mérése, betegmegfigyelés imitátor segítségével és dokumentálás láz-

lapon. 

B: BLS +AED végrehajtása újraélesztő fantomon. 

C: Szituációs feladat végrehajtása az alapápolási-gondozási, elsősegély-nyújtási, gyógyszere-

lési, munkavédelem és higiéné tevékenységek köréből: 

 Gondozási feladatok: újszülött-, csecsemő-, kisgyermek gondozási feladatai, idős em-

ber gondozása, akadályozott ember segítése. 

 Ápolási alapfeladatok: ágyazások, pihenés, mozgás, táplálkozási, higiénés, ürítési 

szükséglettel kapcsolatos feladatok, mindennapi sztómagondozás, inkontinens beteg 

ápolása, fizikális lázcsillapítás, tudat, magatartás, fájdalom, fekvés megfigyelése, egy-

szerű, eszközös vizsgálatok (testtömeg, testmagasság, testkörfogat mérése), eszközis-

meret (mozgást segítő eszközök, kényelmi eszközök, antidecubitus eszközök, beteg-

mozgatást segítő eszközök és használatuk,). Az ellátás során keletkező hulladékok 

szabályos kezelése, hulladékgyűjtő eszközök és használatuk, dokumentálás. 
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 Gyógyszerelési: gyógyszerek kezelésére vonatkozó előírások betartása, enteralis 

gyógyszerelés lázlap alapján injekciózás kivitelezése, előretöltött fecskendővel, 

subcutan, vagy delta izomba. 

 . 

 Elsősegélynyújtás: tájékozódás, teendők a helyszínen, orvos/mentőhívás, kimentés, 

ABCDE szemléletű állapotfelmérés, eszméletlen beteg ellátása, sérültek állapotfelmé-

rése, ellátása. 

 Munkavédelem és higiénés feladatok: egyéni védőeszközök használata, fertőtlenítő el-

járások alkalmazása, eszközök előkészítése sterilizálásra, steril anyagok kezelése. 

A vizsgaszervező köteles megszervezni, minden tevékenységi körből legalább 1-1 szituációs 

feladat végrehajtását. 

A szituációs feladatot gyakorlóteremben, imitátor és gyakorlófantomok, valamint a feladathoz 

szükséges szakmai eszközök, anyagok igénybe vételével kell lebonyolítani. 

10.3.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc 

10.3.4 A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 50 % 

10.3.5 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: 

A tevékenység ellátásához szükséges alapozó természettudományos és szakmai ismeretek 

megfelelő szintű elsajátításának mérése: 

A) feladat: értékelési aránya a gyakorlati vizsgatevékenységen belül: 30% 

Az A) vizsgarész értékelés szempontjai: 

 Eszközismeret, eszközök és munkaterület előkészítése 

 Kommunikáció 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 

B) feladat: értékelési aránya a gyakorlati vizsgatevékenységen belül: 30% 

A B) vizsgarész értékelés szempontjai: 

 Biztonságos környezet megítélése  

 Reakcióképesség vizsgálata  

 Segítségkérés  

 Átjárható légutak biztosítása  

 Légzés vizsgálat  

 Segítségkérés  

 Mellkaskompresszió  

 AED használat  
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C) feladat: értékelési aránya gyakorlati vizsgatevékenységen belül: 40% 

A C) vizsgarész értékelés szempontjai: 

 A feladat megértése 

 Eszközismeret, eszközök és munkaterület előkészítése 

 Kommunikáció a pácienssel/munkatárssal 

 A feladat kivitelezésének pontossága, szabályossága, szükség szerint dokumentálása 

 A munkavégzés ütemezése, határozottság 

 Helyzetfelismerés/problémamegoldás 

 Higiénés, munkavédelmi és betegbiztonsági szabályok betartása 

A vizsgázónak mindegyik feladat esetében legalább 51%-ot el kell érnie. Az értékelés száza-

lékos formában történik. 

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

pontszám legalább 51 %-át elérte. 

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. 

10.5 A vizsgatevékenységek lebonyolításához szükséges tárgyi feltételek: 

 Elméleti oktatótermek, demonstrációs termek/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) 

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

lós műszerelő kocsi 

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

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

tyűk, borogatás) 
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 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) 

 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, decubitus ellátó modell 

 Anatómiai szemléltető ábrák és modellek 

 Egészségfejlesztés témájú szemléltető ábrák, kiadványok, digitális ismeretterjesztő 

anyagok 

 Digitális tananyagok 

 EKG-készülék 

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: - 
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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. 

10.8 A vizsgatevékenységek megszervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra 

vonatkozó sajátos feltételek: - 

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

lek 

12.1 Elméleti és gyakorlati képzési idő aránya: 30%-70% 

12.2 A gyakorlati képzés helyszínére vonatkozó előírások: 

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

Alapápolási, 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 

 


