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Képesítő vizsga feltételei és tartalma 

a PROGRAMKÖVETELMÉNY 

képesítő vizsgára vonatkozó kivonata 

09135005 Diabetológiai szakápoló és edukátor szakképesítésre 

 

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

1.1 Megnevezése: Diabetológiai szakápoló és edukátor  

1.2 Ágazat megnevezése: Egészségügyi ágazat  

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

alapján: 0913 Ápolás és szülésznőképzés  

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

vizsgatevékenységeinek részletes leírása:  

10.1 A képesítő vizsgára bocsátás feltétele: az előírt elméleti és gyakorlati képzési tartalmak 

sikeres teljesítése.  

A szakmai képzés követelményeinek igazolásáról a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.  

Egyéb feltételek: Záródolgozat leadása az első vizsgatevékenység előtt 30 nappal.  

10.2 Írásbeli vizsga     NINCS  

10.2.1 A vizsgatevékenység megnevezése: -  

10.2.2 A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: A vizsgafeladat az alábbi témakörök 

tudásanyagát méri:   

10.2.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam:   

10.2.4 A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül:   

10.2.5 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: -  

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

pontszám legalább elérte.  

10.3 Projektfeladat  
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10.3.1 A vizsgatevékenység megnevezése: Szakápolástani és gondozási feladatok 

megvalósítása  

10.3.2 A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:   

A) vizsgarész: Gyakorlati vizsga munkahelyi körülmények között  

A vizsga helyszíne: egészségügyi szolgáltató, diabetológiai centrum, osztály  

A vizsga napján egy konkrét, legalább 30 perc időtartamú, ápolási, gondozási, oktatási  

tevékenység végrehajtása és dokumentálása a kiválasztott betegnél, a feladatleírásban 

meghatározottak szerint (tételsor).  

A vizsgarész során a vizsgázó valós munkakörnyezetben történő munkavégzés közbeni 

megfigyelésére kerül sor.  

B) vizsgarész: Záródolgozat bemutatása  

A vizsga helyszíne: tanterem    

Egy önállóan megtervezett és kivitelezett egészségnevelési, oktatási feladat elkészítése a 

diabetológiai szakápoló és edukátor egészségnevelési, egészségfejlesztési és edukációs 

feladatai közül kiválasztott témában. A dolgozat tartalmazza az oktatás elvégzésének 

dokumentálását (témaválasztás indoklása, célmeghatározás, célcsoport, helyszín, 

kivitelezés módszerei, edukáció hatékonyságának mérése).   

A Záródolgozat oktatási témakörét a vizsgázó a beteg oktatási szükségletének 

ismeretében önmaga határozza meg és kivitelezi.  

A dolgozat bemutatására a szakmai beszélgetés mellett kerül sor.  

10.3.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam:   

A) vizsgarész: Gyakorlati vizsgamunka munkahelyi körülmények között 30 perc  

B) vizsgarész: Záródolgozat  bemutatása 15 perc  

10.3.4 A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül:   

A) vizsgarész: Gyakorlati vizsgamunka munkahelyi körülmények között    60%  

B) vizsgarész: Záródolgozat bemutatása    40%  

10.3.5 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:   

A) vizsgarész: A gyakorlati vizsgamunka értékelése a képző intézmény 

által összeállított szempontsor alapján történik.  
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B) vizsgarész: A záródolgozat értékelésének szempontjai A dolgozat 

címének és tartalmának kongruenciája  

A dolgozat szakmai szempontoknak való megfelelősége  

A dolgozat pedagógiai szempontoknak való megfelelősége  

Formai sajátosságok (szerkezet, kivitel, stílus, esztétika, a közlési mód 

szemléletessége) terjedelem max 15 oldal, betűtípus: Times New Roman, 

betűméret:12, sortávolság: 1,5 cm.  

A dolgozat gyakorlati alkalmazhatósága.  

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

pontszám legalább 51%-át elérte és minden vizsgarészt (A, B) sikeresen 

teljesített. Bármely vizsgarész (A, B) eredménytelensége esetén a teljes vizsgát 

meg kell ismételni.  

10.4 A vizsgatevékenységek lebonyolításához szükséges személyi feltételek: a munkahelyi 

körülmények között végzett vizsga során, szükséges munkahelyi gyakorlatvezető vagy 

szakirányú végzettséggel rendelkező szakember jelenléte is.  

10.5 A vizsgatevékenységek lebonyolításához szükséges tárgyi feltételek: a vizsgahely jellege 

szerint (felnőtt, gyermek fekvő beteg osztály):  

- Inzulinadagolók: fecskendők, penek (eldobható pen és nem eldobható pen), gyermekek 

és gyengén látók részére is, folyamatos inzulinadagoló eszköz (pumpa) szenzor  

- Vérvételi csövek és eszközök, tartályok egyéb vizsgálati anyagok vételéhez  

- Diabétesz napló, telemedicina  

- Mini Doppler, oszcillométer, önellenőrző tapasz, Neurométer, Monofilamentum, 

neurotip, kalibrált hangvilla  

- Bőr-hőmérő, Percentil táblázat  

- CGM (folyamatos glukóz monitor)  

- ABPM (folyamatos vérnyomás monitor)  

- vércukorszint önellenőrzés eszközei  

- Lábápolás eszközei  

- Sebkezelés eszközei  

- Mintaétrendek, tápanyagtáblázat  

  

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 projekt feladat teljesítéséhez a 11.5 pont alatt felsorolt eszközök 

használhatók.   
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10.8 A vizsgatevékenységek megszervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra 

vonatkozó sajátos feltételek: -  

11. A szakmai képzés megszervezéséhez kapcsolódó különös, egyedi, speciális feltételek  

Elméleti és gyakorlati képzési idő aránya: 40% – 60%  

Gyakorlati képzőhelyekkel szemben támasztott követelmény:  

A gyakorlati képzőhely csak olyan fekvőbeteg ellátó intézmény, vagy ambulancia lehet, amely 

cukorbetegek ellátásával foglalkozik. Elvárt követelmény, hogy a képző intézménnyel 

együttműködési megállapodással rendelkezzen.   
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