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Szakmai vizsga feltételei és tartalma
KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNY
szakmai vizsgára vonatkozó kivonata
GYAKORLÓ ÁPOLÓ SZAKMA

1

A szakma alapadatai

1.1

Az ágazat megnevezése: Egészségügy ágazat

1.2

A szakma megnevezése: Gyakorló ápoló

1.3

A szakma azonosító száma: 5 0913 03 04

1.4

A szakma Európai Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: 5

1.5

A szakma Magyar Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: 5

1.6

Ágazati alapoktatás megnevezése: Egészségügy ágazati alapoktatás

1.7

Kapcsolódó részszakmák megnevezése:

1.8

Egybefüggő szakmai gyakorlat időtartama: Szakképző iskolai oktatásban: -, Technikumi
oktatásban: 440 óra, Érettségire épülő oktatásban: 160 óra

8 A szakmai tanúsító vizsga leírása, mérésének, értékelésének szempontjai
Tanúsítvány megnevezése: Általános ápolási és egészségügyi asszisztensi

8.1
ismeretek
8.2

Szakmai vizsgára bocsátás feltétele:

8.2.1 12. évfolyam és a 11 év végi szakmai gyakorlat eredményes teljesítése. Érettségire épülő képzés
esetén a kompetenciákhoz/vizsgához kapcsolt szakmai tartalmak eredményes teljesítése. 8.2.2
Szakmához kötődő további sajátos követelmények: Portfólió leadása. A vizsgázó a szakmai vizsga
megkezdése előtt 30 nappal az iskolának megküldi elektronikusan és/vagy papíralapon 1 példányban.
8.3

Központi interaktív vizsga

8.3.1 A vizsgatevékenység megnevezése: Általános ápolási és egészségügyi asszisztensi ismeretek
tanúsító vizsga
8.3.2 A vizsgatevékenység leírása
A vizsgatevékenység összesen 60, központilag összeállított kérdésből álló, különböző típusú (például
egyszeres és többszörös feleletválasztásos, eldöntendő, ok-okozati összefüggést mutató, számításos és
esetbemutatás alapján azonosító) feladatokat tartalmazó teszt. Az eszközismerethez ábrák használata
ajánlott.
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Emberi test működése 25%
Klinikumi ismeretek és diagnosztika 25%
Gyógyszertani ismeretek 10%
Szakápolástani ismeretek 30%
Társadalomtudományi ismeretek 10%
A vizsgatevékenység az alábbi tanulási eredmények mérésére és értékelésére irányul:
Ismeri az alapvető szükségletek jellemzőit (higiénés, táplálkozási és folyadékszükséglet,
mozgás, megfelelő testhelyzet, ürítés, normális légzés, testhőmérséklet alvás, pihenés,
biztonság), kielégítésük lehetőségeit, eszközeit és azok használatát.
Ismeri a betegmegfigyelés szempontjait, az általános megtekintés, a testalkat, tápláltság,
mozgás, járás, bőr és bőrfüggelékek, érzékszervek, alvás, magatartás, tudat, fájdalom, vitális
paraméterek, testváladékok normális jellemzőit, normálistól való eltéréseit. Ismeri a
megfigyelés módszereit, eszközeit. Tudja a dokumentálás módját, szabályait.
Ismeri a vénás vérvétel, a testváladékok mintavételének módját, szabályait, eszközeit, a minták
tárolásának, szállításának szabályait.
Ismeri az ágy melletti vércukormérés, vizeletvizsgálat módját, eszközeit, dokumentálását.
Ismeri a fizikális vizsgálat ápolói vonatkozásait. Tudja a testmagasság, testtömeg, testarányok,
testkörfogat, BMI és a vitális paraméterek mérésének módját, eszközeit. Ismeri az EKG
vizsgálat kivitelezését, eszközeit.
Ismeri a monitorozás non-invazív eszközeit, formáit, jellemzőit. Ismeri az EKG monitorozás
ápolói feladatait.
Tisztában van a munkáját érintő jogi és etikai követelményekkel.
Ismeri az egészséges életmód elemeit, az egészségkárosító tényezőket, a magyar lakosság
egészségi állapotának jellemzőit.
Ismeri a jogszerű kémiai és fizikai korlátozás kivitelezésének szabályait, a kapcsolódó ápolói
feladatokat.
Ismeri a haldoklás szakaszait, a haldokló beteg ápolásának, a halott ellátásának és a család
támogatásának szempontjait.
Ismeri fájdalom felmérését és a felméréshez kapcsolódó dokumentációs rendszert Tisztában
van a fájdalomcsillapítás lehetőségeivel. Ismeri a nem gyógyszeres fájdalomcsillapítás módjait.
Alapvető gyógyszertani ismeretekkel rendelkezik.
Ismeri a gyógyszerformákat, gyógyszer bejuttatási módokat, eszközöket. Ismeri a
gyógyszerelés, gyógyszertárolás szabályait. Tisztában van a gyógyszerelés dokumentálási
szabályaival.
Alapvető táplálkozási ismeretekkel rendelkezik.
Ismeri a nosocomialis infekció fogalmát, kialakulását, a leggyakoribb nosocomiális infekciókat.
Ismeri az infekciókontroll feladatát, tevékenységeit, a fertőző beteg elkülönítését és ápolását.
Ismeri az egészségügyben keletkezett hulladékok fajtáit, kezelésük szabályait.
Ismeri a főbb kórképekhez kapcsolódó alapápolási feladatokat.
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Ismeri az egészséges életmód elemeit, az egészségkárosító tényezőket, a magyar lakosság
egészségi állapotának jellemzőit.
Tisztában van a homeosztázis alapjaival. Ismeri az egészségügyben keletkezett hulladékok
fajtáit, kezelésük szabályait.
Ismeri az alapvető szükségletek (higiénés, táplálkozási és folyadék, mozgás, megfelelő
testhelyzet, ürítés, normális légzés, testhőmérséklet alvás, pihenés, biztonság) jellemzőit,
kielégítésük lehetőségeit, alap ápolási feladatait, eszközeit és azok használatát.
Ismeri a betegmegfigyelés szempontjait, az általános megtekintés, a testalkat, tápláltság,
mozgás, járás, bőr és bőrfüggelékek, érzékszervek, alvás, magatartás, tudat, fájdalom, vitális
paraméterek, testváladékok normális jellemzőit, azonosítja azok normálistól való eltéréseit.
Ismeri a megfigyelés módszereit, eszközeit. Tudja a dokumentálás módját, szabályait. Ismeri
az alapvető kapcsolódó orvosi latin szakkifejezéseket.
Ismeri a jogszerű fizikai és kémiai korlátozás módszereit, eszközeit, jogszabályi hátterét és
kivitelezésének szabályait, valamint korlátozás alatti betegmegfigyelés kritériumait.
Ismeri a haldoklás szakaszait, a haldokló beteg ápolásának, a halott ellátásának és a család
támogatásának szempontjait.
Ismeri a vénás vérvétel, a testváladékok mintavételének, gyűjtésének módját, szabályait,
eszközeit, a minták tárolásának, szállításának szabályait. Ismeri az ágy melletti vércukormérés,
vizeletvizsgálat módját, eszközeit, dokumentálását. Ismeri a kapcsolódó orvosi latin
szakkifejezéseket.
Ismeri a fizikális vizsgálat ápolói vonatkozásait. Tudja a testmagasság, testtömeg, testarányok,
testkörfogat, BMI és a vitális paraméterek mérésének módját, eszközeit. Ismeri a
12 elvezetéses EKG-vizsgálat kivitelezését, eszközeit. Ismeri a kapcsolódó orvosi latin
szakkifejezéseket. Ismeri a monitorozás non-invazív eszközeit, formáit, jellemzőit. Ismeri az EKGmonitorozás ápolói feladatait.
Ismeri a fájdalom felmérésének módszereit, a felmérését segítő skálákat. Tisztában van a
fájdalomcsillapítás gyógyszeres és gyógyszer nélküli lehetőségeivel,
Alapvető gyógyszertani ismeretekkel rendelkezik. Ismeri a gyógyszerformákat, gyógyszer
bejuttatási módokat, eszközöket, a gyógyszeradagok számítását. Felismeri az esetleges
mellékhatásokat, gyógyszer kölcsönhatásokat. Ismeri a gyógyszerelés, gyógyszertárolás
szabályait. Tisztában van a gyógyszerelés dokumentálási szabályaival.
Ismeri az infúziós oldatok csoportjait. Ismeri az infúzió előkészítésével, kapcsolatos ápolói
feladatokat, az eszközöket, az infúzió lehetséges szövődményeit, teendőket szövődmény esetén.
Ismeri a dokumentálás szabályait, a folyadékegyenleg készítését.
Alapvető táplálkozási ismeretekkel rendelkezik. Klinikumi és szakápolási ismeretek Ismeri a
főbb kórképekhez kapcsolódó alapápolási feladatokat.
Ismeri a főbb pszichiátriai kórképeket.
Tisztában van az invazív beavatkozások jogi és etikai szabályaival. Ismeri az egyes
beavatkozások eszközeit, alapápolási feladatait, a lehetséges szövődményeket.
Ismeri az allergiák típusait, kezelési lehetőségeit.
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Ismeri az inkontinencia formáit, kezelési lehetőségeit, az inkontinencia ellátás non-invazív
eszközeit
Ismeri az elektronikus és papír alapú egészségügyi és ápolási dokumentáció részeit, EESZT-t,
a dokumentálás szabályait.
8.3.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc
8.3.4 A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül: 60%
8.3.5 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:
A tevékenység ellátásához szükséges alapozó természettudományos és szakmai ismeretek megfelelő
szintű elsajátításának mérése. A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető
összes pontszám legalább 51%-át elérte.
8.4
Projektfeladat
8.4.1 A vizsgatevékenység megnevezése: Az általános ápoló és egészségügyi asszisztensi ismeretek
tanúsító vizsga
8.4.2 A vizsgatevékenység leírása (a projektfeladat vizsgán belüli súlyaránya 40%) 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 haladásáról és/vagy eredményeiről, munkáiból összeállított dokumentum, amely magában
foglalja a mentoráló gyakorlati oktató/gyakorlati oktatást végző által hitelesített gyakorlati
munkanaplót.
A portfólió kötelező és választható elemekből épül fel.
A portfólió kötelező elemei:
A szakmai gyakorlat alatt elvégezett tevékenységek az alábbi beavatkozások mentén (a
portfólió értékelése során súlyaránya 35%)
10 db invazív beavatkozásnál való asszisztálás,
10 db invazív beavatkozás elvégzése,
Minden kompetenciaszintű non-invazív vizsgálat 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 ápolói tevékenységek leírása
szerepeljen.
Esetbemutatás (a portfólió értékelése során súlyaránya 35 %): A fent leírt teendők közül egy, a
tanuló/képzésben résztvevő által elvégzett ápolói feladat bemutatása önreflexióként. Az esetismertetés
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az alábbiakra térjen ki: a beavatkozás pontos leírása, a betegmegfigyelés beavatkozás körüli
szempontjai, a betegbiztonság, az aszepszis-antiszepszis szabályai, valamint a dokumentálásra
vonatkozó szabályok.
A portfólió választható elemei: (a tanuló legalább egyet választ, mely a portfólió értékelése
során súlyaránya 30 %)
Szakmai versenyek, amelyeken részt vett a jelölt a képzés időtartama alatt és azok
eredményeinek bemutatása
Szakmai események, amelyeken részt vett a tanuló/képzésben résztvevő a képzés időtartama
alatt (kórház-, klinika látogatások, szakmai bemutatók, szakterülettel összefüggő
ismeretterjesztő előadás, szakmát népszerűsítő rendezvények, iskolai, munkahelyi szakmai
rendezvények, hobby, önkéntes tevékenykedés, stb.)
Saját tudományos munka bemutatása
Közösségi szolgálat, iskolai közösségi munka bemutatása
Dicséretek,
elismerések, ajánlások a tanuló/képzésben
iskolai teljesítményével kapcsolatban

résztvevő szakmai,

B) vizsgarész Szimulációs körülmények között zajló vizsga (időtartama 15 perc):
Az alábbiak közül kihúzott tevékenység vonatkozásában ismertesse a beavatkozáshoz kapcsolódó
anatómiai-élettani, kórélettani ismereteket, a beavatkozás indikációit, kontraindikációit, lehetséges
szövődményeket, kliensoktatási feladatokat, és végezze el a beteg nélküli szituációs feladatok
elvégzését, illetve az invanzív tevékenységek bemutatását szimulációs eszközök használatával és
szükség esetén imitátorok bevonásával.
Kardinális tünetek: testhőmérséklet, légzés mérése, pulzus, vérnyomás mérése, az artériás
oxigéntelítettség noninvasiv mérése – Pulzusoximetria.
Vénás vérvétel kivitelezése zárt vérvételi eszközrendszerrel
Vérgázanalízis: Előkészítés kapilláris astrup mintavételhez és kivitelezés,
Injekciózás: subcután injekció
Injekciózás: intramuscularis injekció
Asszisztálás injekciózás során: vénás injekció percutan bejuttatása
Asszisztálás injekciózás során: vénás injekció-perifériás és centrális vénás kanülbe
Injekciózás: intracután injekció
Vérvétel ujjbegyből vércukor érték meghatározás céljából
Perifériás kanül előkészítése bevezetéshez és gondozása
Beöntés adása
Tracheostoma ellátása
Colostoma, ileostoma ellátása, zsák cseréje, széklet mintavételi eljárások
Betegmegfigyelő monitor alkalmazása non-invazív mérőműszerekkel
Infúzió összeállítása
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EKG vizsgálat. Rutin 12 elvezetéses EKG vizsgálat kivitelezése
A gyógyszerek bejuttatásának technikája: oralis, nasalis, sublingvalis úton,
A gyógyszerek bejuttatásának technikája: Szembe, fülbe cseppentés menete.
Trombózis profilaxis - folyamatos rugalmas kompresszió alkalmazása, lymphoedema
prevenciója
Gyógyszerelés, a gyógyszerek bejuttatásának technikája: transzdermális és rectalis úton történő
gyógyszerelés
Hólyagkatéterezés. Előkészítés és asszisztálás női betegen, a katéterről való leszoktatás menete,
vizeletvizsgálat kivitelezése gyorsteszt segítségével
Hólyagkatéterezés.
vizeletmintavételi

Előkészítés és
asszisztálás férfi
és vizeletgyűjtési módok, lehetőségek

betegen,

Húgyhólyag irrigálás Légúti váladék eltávolításához előkészítés és asszisztálás. Váladékok,
orr-garat, köpet mintavétel technikái
Decubitus felmérés
Drain gondozás
Oxigénterápia alacsony nyomású rendszerekkel
Sebgondozás, sebellátás, fedőkötés készítése, fixatuer externe ellátása
Félautomata és automata defibrillátor használata
Maszkos-ballonos lélegeztetés
BLS kivitelezése
Vércukrot mér és eredményt értékel
Ágy melletti gyorsteszteket alkalmaz (vizelet, bőrteszt)
Gyomormosást, gyomorszonda
levezetést
előkészít,
asszisztál
végrehajtásában, gyomorszondán keresztül táplál
C vizsgarész: A) és B) vizsgarészhez kapcsolódó szakmai beszélgetés
8.4.3 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:
A tevékenység ellátásához szükséges alapozó természettudományos és szakmai ismeretek
megfelelő szintű elsajátításának mérése:
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
A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám legalább 51%át
elérte, és minden vizsgarészt sikeresen teljesített.
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9. A szakmai vizsga leírása, mérésének, értékelésének szempontjai
9.1

Szakmairány megnevezése: Gyakorló ápoló

9.2

Szakmai vizsgára bocsátás feltétele:

9.2.1 Valamennyi előírt képzési évfolyam és az egybefüggő szakmai gyakorlat eredményes teljesítése.
9.2.2 Szakmához kötődő további sajátos követelmények: Portfólió leadása. A vizsgázó a szakmai
vizsga megkezdése előtt 30 nappal az iskolának megküldi elektronikusan és/vagy papíralapon
1 példányban.
9.3

Központi interaktív vizsga

9.3.1 A vizsgatevékenység megnevezése: Gyakorló ápoló képesítő vizsga
9.3.2 A vizsgatevékenység leírása:
A vizsgatevékenység összesen 60, központilag összeállított kérdésből álló, különböző típusú
(például egyszeres és többszörös feleletválasztásos, eldöntendő, ok-okozati összefüggést
mutató, számításos és esetbemutatás alapján azonosító) feladatokat tartalmazó teszt. Az
eszközismerethez ábrák használata ajánlott.
A vizsgatevékenység a teljes vizsgához viszonyítva: 20%
Ismeri a betegmegfigyelés szempontjait, az általános megtekintés, a testalkat, tápláltság,
mozgás, járás, bőr és bőrfüggelékek, érzékszervek, alvás, magatartás, tudat, fájdalom, vitális
paraméterek, testváladékok normális jellemzőit, normálistól való eltéréseit. Ismeri a
megfigyelés módszereit, eszközeit. Tudja a dokumentálás módját, szabályait.
Ismeri a vénás vérvétel, a testváladékok mintavételének módját, szabályait, eszközeit, a minták
tárolásának, szállításának szabályait.
A vizsgatevékenység az alábbi ismereteket méri:
Ismeri a fizikális vizsgálat ápolói vonatkozásait. Tudja a testmagasság, testtömeg,
testarányok, testkörfogat, BMI és a vitális paraméterek mérésének módját, eszközeit. Ismeri
az EKG vizsgálat kivitelezését, eszközeit.
Ismeri a monitorozás eszközeit, formáit, jellemzőit. Ismeri az EKG monitorozás ápolói
feladatait, felhelyezését.
Ismeri a csapolások, biopsziák, képi diagnosztikai módszerek, spirometria lényegét,
menetét, a vizsgálatokkal, beavatkozásokkal kapcsolatos ápolói feladatokat.
Ismeri a betegoktatáshoz szükséges pszichológiai és pedagógiai alapokat, az oktatás, az
egészségnevelés,
egészségfejlesztés
színtereit,
módszereit,
eszközeit,
ezek
megválasztásának és alkalmazásának szempontjait.
Ismeri az egészséges életmód elemeit, az egészségkárosító tényezőket, a magyar lakosság
egészségi állapotának jellemzőit.
Ismeri a jogszerű kémiai és fizikai korlátozás kivitelezésének szabályait, a kapcsolódó
ápolói feladatokat.
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Ismeri a fájdalom kórélettani alapjait, jellemzőit, a fájdalom felmérését és a felméréshez
kapcsolódó dokumentációs rendszert Tisztában van a fájdalomcsillapítás lehetőségeivel.
Ismeri a nem gyógyszeres fájdalomcsillapítás módjait.
Ismeri a kórképekhez kapcsolódó főbb alapápolási feladatokat.
Ismeri az invazív beavatkozások fogalmát, formáit, (perifériás vénakanülök, gyógyszerek
bejuttatásának eszközei, használatuk (infúzor, perfúzor, volumetrikus pumpa, túlnyomásos
szerelék), vizeletkatéterek és behelyezésük, hólyagkondicionálás, betegmegfigyelő monitor
mérési lehetőségei, eszközös légútbiztosítás,). Tisztában van az invazív beavatkozások jogi
és etikai szabályaival.
Ismeri az egyes beavatkozások eszközeit, ápolói feladatait, a lehetséges szövődményeket.
Ismeri a non-szteroidok, minor analgetikumok jellemzőit, indikációit, kontraindikációit,
adagolásukat, lehetséges mellékhatásaikat.
Ismeri az allergiák típusait, kezelési lehetőségeit. Tisztában van a reanimáció során
alkalmazott gyógyszerekkel. Ismeri az alkalmazott gyógyszerek jellemzőit, indikációit,
hatásukat, mellékhatásaikat.
Ismeri a gyógyszerek dokumentálásának szabályait.
Ismeri az inkontinencia formáit, kezelési lehetőségeit, az inkontinencia ellátás invazív és
non-invazív eszközeit
Ismeri a beöntés és a sztómazsák csere indikációit, kontraindikációit, kivitelezésének
módját. Lehetséges szövődményeket.
ismeri a gyomorszondán keresztüli táplálás menetét, és eszközrendszerét
Ismeri az emberi test felépítését, a vizeletkatéter típusát és behelyezést követő gondozását.
Ismeri a gyógyszertani alapokat, a gyógyszerelést, a főbb gyógyszercsoportokat, és
lehetséges mellékhatásukat Ismeri a beteg műtéti előkészítését, a betegdokumentáció
vezetésének szabályait, és a kötések cseréjének módját
Ismeri a decubitus kialakulásának etiológiáját, és a stádiumait.
Tudja az orvosi latin nyelvet, az anatómiai megnevezéseket, a kommunikáció formáit.
Pszichológiai, etikai ismeretekkel rendelkezik.
9.3.3. A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 75 perc
9.3.4. Az írásbeli vizsga témaköreinek %-os megoszlása:
Ápolástan 75%
Elsősegélynyújtás 25%
9.3.5. A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:
A tevékenység ellátásához szükséges alapozó természettudományos és szakmai ismeretek
megfelelő szintű elsajátításának mérése. A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a
megszerezhető összes pontszám legalább 40%-át elérte.
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9.4

Projektfeladat

9.4.1 A vizsgatevékenység megnevezése: Gyakorló ápoló tevékenységi körébe tartozó tevékenységek,
alapápolási feladatok.
9.4.2 A vizsgatevékenység leírása (a projektfeladat képesítő vizsgán belüli súlyaránya 80%)
A projektfeladat három vizsgarészből áll: A) vizsgarész: Portfólió bemutatása 10%
B) vizsgarész: Gyakorlati vizsgamunka munkahelyi körülmények között 45%
C) vizsgarész: Az A) és B) vizsgarészhez kapcsolódó szakmai beszélgetés 45%
A) vizsgarész: Portfólió bemutatása
A vizsgázó haladásáról és/vagy eredményeiről, munkáiból összeállított dokumentum, amely
magában foglalja a mentoráló gyakorlati oktató/gyakorlati oktatást végző által hitelesített
gyakorlati munkanaplót.
A portfólió kötelező és választható elemekből épül fel.
A portfólió kötelező elemei:
A szakmai gyakorlat alatt elvégezett tevékenységek az alábbi beavatkozások mentén (a
portfólió értékelése során súlyaránya 35%) 30 db invazív beavatkozásnál való asszisztálás,
30 db invazív beavatkozás elvégzése,
Minden kompetenciaszintű non-invazív vizsgálat elvégzése legalább 30 alkalommal
30 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 ápolói
tevékenységek leírása szerepeljen.
Esetbemutatás (a portfólió értékelése során súlyaránya 35 %): A fent leírt teendők közül egy, a
tanuló/képzésben résztvevő által elvégzett ápolói feladat bemutatása önreflexióként. Az
esetismertetés az alábbiakra térjen ki: ápolási folyamat és a beavatkozás pontos leírása, a
betegmegfigyelés beavatkozás körüli szempontjai, a betegbiztonság, az aszepszis-antiszepszis
szabályai, valamint a dokumentálásra vonatkozó szabályok.
A portfólió választható elemei: (a vizsgázó legalább egy elemet köteles választani, melynek a
portfólió értékelése során súlyaránya 30 %)
Szakmai versenyek, amelyeken részt vett a jelölt a képzés időtartama alatt és azok
eredményeinek bemutatása
Szakmai események, amelyeken részt vett a tanuló/képzésben résztvevő a képzés
időtartama alatt (kórház-, klinikalátogatások, szakmai bemutatók, szakterülettel összefüggő
ismeretterjesztő előadás, szakmát népszerűsítő rendezvények, iskolai, munkahelyi szakmai
rendezvények, hobby, önkéntes tevékenykedés, stb.)
Saját tudományos munka bemutatása
Közösségi szolgálat, iskolai közösségi munka bemutatása
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Dicséretek, elismerések, ajánlások a tanuló/képzésben résztvevő szakmai, iskolai
teljesítményével kapcsolatban
B) Gyakorlati vizsgamunka munkahelyi körülmények között
Munkahelyi körülmények között zajló vizsga:
A vizsga során a következő klinikumi gyakorlati területeket egyaránt biztosítani kell
vizsgahelyszínként: belgyógyászat, sebészet, ortopédia, traumatológia. A vizsgázó a gyakorlati
vizsga reggelén húz vizsgafeladatot, melyet követően az adott osztályon megkezdi
vizsgatevékenységét. A kihúzott vizsgafeladat betegesetének megfelelően lássa el a
gyakorlóápolói feladatokat.
Kapcsolódjon be legalább 60 perc időtartamú, alapápolási beavatkozásban való gyakorlóápolói
tevékenység végzésébe:
Felettes ápoló irányításával részt vesz az ápolási folyamat megvalósításában.
A beteg és hozzátartozói számára pszichés támogatást nyújt. Hiteles kommunikációt folytat.
A betegjogokat tiszteletben tartja. Etikus viselkedés jellemzi.
Helyesen alkalmazza a standard, kontakt és cseppfertőzés izoláció eljárásait. Izolált beteget
ápol. Az egészségügyi ellátás során keletkező hulladékot az előírásoknak megfelelően
kezeli. Környezettudatos magatartást tanúsít.
Betegmegfigyelést végez, felismeri a beteg állapotában bekövetkező változásokat,
megfigyelésének eredményeit dokumentálja.
Laboratóriumi mintát vesz a betegtől. Egyszerű, betegágy mellett végezhető
labordiagnosztikai vizsgálatokat végez. Elvégzett tevékenységeit dokumentálja.
Egyszerű eszközös és eszköz nélküli vizsgálatokat végez (testmagasság, testtömeg,
testarányok, testkörfogat, BMI és a vitális paraméterek, 12 elvezetéses EKG).
Betegmegfigyelő monitorokat alkalmaz non-invazív módon.
Előkészíti egyes diagnosztikai és terápiás eljárásokhoz a beteget, az eszközöket és a
környezetet, elvégzi a beavatkozások körüli gyakorló ápolói feladatokat.
Részt vesz a beteg fájdalmának felmérésében.
Elvégzi a gyógyszeres kezelés valamennyi, kompetenciájába tartozó formáját. Inhalációs és
oxigénterápiát alkalmaz. Asszisztál intravénás injekció beadásánál.
Előkészít infúzió bejuttatásához. Hatóanyag nélküli infúziót összeállít, szükség esetén
infúziós palackot/zsákot cserél. Folyadékegyenleget készít.
Segédkezik a betegek vizsgálatánál, diagnosztikai eljárásokkal kapcsolatos ápolói
feladatokat lát el. Részt vesz a betegek gyógykezelésében.
Inkontinens beteg alapápolását végzi.
A vizsgázó a vizsgatevékenységét az ápolói team felügyelete mellett végzi. A vizsgarész
során a vizsgázó valós munkakörnyezetben történő munkavégzés közbeni megfigyelésére
kerül sor.
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C vizsgarész: A) és B) vizsgarészhez kapcsolódó szakmai beszélgetés
A vizsgarész alkalmával a vizsgázó bemutatja portfolióját. Portfóliójával és gyakorlati
vizsgamunkájával kapcsolatosan a vizsgabizottság által megfogalmazott kérdésekre válaszol, a
vizsgabizottság tagjaival szakmai megbeszélést folytat maximum 15 percben.
9.4.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc (amely magában
foglalja a B) vizsgarész munkahelyi körülmények között zajló vizsgájának 30 percét)
9.4.4 A vizsga értékelésének szempontjai: A tevékenység ellátásához szükséges alapozó
természettudományos és szakmai ismeretek megfelelő szintű elsajátításának mérése:
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
A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló/képzésben résztvevő a megszerezhető összes
pontszám legalább 40 %-át elérte.
9.5 A szakmai vizsga vizsgatevékenységeinek lebonyolításához szükséges személyi feltételek: A
munkahelyi körülmények között végzett vizsga során, az ápolói team mellett, szükséges
munkahelyi gyakorlatvezető, vagy szakirányú végzettséggel rendelkező szakember jelenléte is.
9.6
A szakmai vizsga vizsgatevékenységeinek lebonyolításához szükséges tárgyi feltételek: A
munkahelyi körülmények között végzett vizsga során az 5. pontban felsorolt eszközök.
9.7
A szakmai vizsga eredményébe a vizsga értékelésén felül:
az ágazati alapvizsgát (Képzett segédápoló) 10% súlyaránnyal kell beszámítani a 12. végi
tanúsítvány eredménye (Általános ápolási és egészségügyi asszisztensi ismeretek) 40%
súlyaránnyal kell beszámítani. A szakmai vizsgát 50% súlyaránnyal kell beszámítani
9.8
A vizsgatevékenységek alóli felmentések speciális esetei, módja, és feltételei: 9.9
A vizsgán használható segédeszközökre és egyéb dokumentumokra vonatkozó részletes
szabályok: A GDPR-nak megfelelően elkészített betegdokumentációk, beleegyező nyilatkozatok. Az
eszközök, gépek használati leirata, utasításai a karbantartásról és a hibakódokról.
10.
A
vizsgatevékenységek
megszervezésére,
azok
vizsgaidőpontjaira,
a
vizsgaidőszakokra vonatkozó sajátos feltételek
Az ágazati alapoktatás (Képzett segédápolói kompetenciával) és a 12. év végi (Általános ápolási
és egészségügyi asszisztens kompetencia) tanúsító vizsga megszerzése a szakmai
követelmények táblázatban megjelölt tevékenységek végzésére jogosít.
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