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09135009 számú Reumatológiai szakápoló megnevezésű szakképesítés  

megszerzésére irányuló szakmai képzéseket megalapozó programkövetelmény  

kivonata 

  

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

1.1 Megnevezése: Reumatológiai szakápoló  

1.2 Ágazat megnevezése: Egészségügy  

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 teljesítéséről a képző intézmény által kiállított 

tanúsítvány.  

Egyéb feltételek:   

10.2 Írásbeli vizsga  

10.2.1 A vizsgatevékenység megnevezése: A reumatológiai szakápolás alapjai  

10.2.2 A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: A vizsgatevékenység a 9. Szakmai 

követelmények tudáselemeinek mérésére irányul, mely komplexitása révén, a 

tevékenységkör során szerzett ismeretek integritására és kapcsolatrendszerének 

átlátására is rávilágít.  

A vizsgatevékenység összesen 60 kérdésből álló, különböző típusú (például egyszeres 

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

számításos és esetbemutatás alapján azonosító) feladatokat tartalmazó teszt.  
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10.2.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc  

10.2.4 A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 30%  

10.2.5 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:  

A tevékenység ellátásához szükséges alapozó természettudományos és 

szakmai ismeretek megfelelő szintű elsajátításának mérése az alábbi súlyozási 

szempontok figyelembevételével történik:  

  

- Anatómiai, élettani-kórélettani kiegészítő ismeretek a reumatológia köréből – 

20%  

- Reumatológiai betegségek felosztása, csoportosítása, tünetek, diagnosztika és 

terápia, szakápolástan – 50%  

- Reumatológiai betegségek kezelésével kapcsolatos egyéb ismeretek (jog, 

pszichológia, mentálhigiéné, etika, pedagógia, informatika, egészségnevelés, 

prevenció, rehabilitáció) – 30%  

  

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: Reumatológiai szakápolói tevékenység  

10.3.2 A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: A) 

Eredeti munkakörnyezetben végzett vizsga  

A vizsga helyszíne: reumatológiai és fizioterápiás ellátást nyújtó, III. 

progreszszivitású szintű fekvőbeteg ellátó intézmény       

  

A vizsgázó a gyakorlati vizsga megkezdése előtt tételt húz, melyet követően 

az osztályon megkezdi vizsgatevékenységét. A kihúzott vizsgafeladat 

betegesetének a reumatológiai betegségekre vonatkozó szakmai 

irányelveknek, protokolloknak, eljárásrendeknek megfelelően kell ellátnia és 

dokumentálnia a reumatológiai szakápoló tevékenységhez kapcsolódó 

szakápolói feladatokat, majd a szakmai beszélgetés során a vizsgázónak össze 

kell foglalnia az adott betegséghez tartozó anatómiai/élettani/kórélettani 
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alapokat, a kórkép lényegét, tünettanát, diagnosztikus, terápiás lehetőségeit és 

ápolási/szakápolási specialitásait.  

A vizsgázó a tevékenységét a reumatológiai osztályon dolgozó minimum 5 

éves gyakorlati tapasztalattal rendelkező ápoló felügyelete mellett végzi. A 

vizsgarész során a vizsgázó megfigyelésére valós munkakörnyezetben történő 

munkavégzés közben  kerül sor.  

  

Az A) vizsgarész súlyaránya: 40%  

Az A) vizsgarész megoldására rendelkezésre álló időtartam: 30 perc  

B) Szituációs feladat (vizsgaremek)  

A vizsga helyszíne: demonstrációs környezet/Skill labor  

A szakmai követelmények alapján, vizsgaszervező intézmény által 

összeállított feladatsorból, tételhúzással választott, beteg nélküli szituációs 

feladatok elvégzése, egy speciális reumatológiai szakápolói tevékenység 

bemutatása szimulációs eszközök használatával és szükség esetén imitátorok 

bevonásával.  

Kötelezően elvégzendő feladat az alábbi témakörökből:   

- biológiai terápia betegút tervezése  

- reumatológiában használatos speciális tesztek felvétele és értékelése  

- ízületek vizsgálatának módszerei és értékelése  

- gyógyászati segédeszközök biztonságos és rendeltetésszerű 

használatának módszertana  

A vizsgafeladat súlyaránya: 30%  

A vizsgafeladat megoldására rendelkezésre álló időtartam: 30 perc  

10.3.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc   

A) vizsgarész: Eredeti munkakörnyezetben végzett vizsga 30 perc  

B) vizsgarész: Szituációs feladat (vizsgaremek) 30 perc  

10.3.4 A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 70%  A) 

vizsgarész: Eredeti munkakörnyezetben végzett vizsga 40%  
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 B) vizsgarész: Szituációs feladat (vizsgaremek) 30%  

10.3.5 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:  

A) Eredeti munkakörnyezetben végzett vizsga  

A gyakorlati vizsgamunka értékelése a vizsgaszervező intézmény által 

öszszeállított szempontsor alapján történik (munkaszervezés, betegbiztonság, 

betegoktatás, dokumentáció, szakmai beszélgetés).  

B) Szituációs feladat (vizsgaremek) A gyakorlati vizsgamunka értékelése a 

vizsgaszervező intézmény által öszszeállított szempontsor alapján történik 

(munkaszervezés, betegbiztonság, betegoktatás, dokumentáció, szakmai 

beszélgetés).  

A megadott témakörből egy kötelezően végrehajtandó feladat elvégzése.  

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

pontszám legalább 60%-át elérte.  

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:   

- Elméleti oktatóterem, demonstrációs terem/gyakorlóterem  

- Oktatástechnikai eszközök, számítógépek perifériákkal, Internet  

- Műszer és eszköztároló szekrények  

- 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)  

- A betegmozgatás eszközei: betegemelő, fordítókorong, betegcsúsztató  

- Pakolásokhoz, borogatásokhoz szükséges eszközök  

- Az intézményen belüli betegszállítás eszközei (betegszállító kocsi, kerekesszék)  

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

pólyák, rögzítő anyagok)  

mailto:kisvardai.vizsgakozpont@gmail.com
http://www.kisvardaivizsgakozpont.hu/


 4600 Kisvárda, Mártírok útja 8. 

45/556-391 

kisvardai.vizsgakozpont@gmail.com 

www.kisvardaivizsgakozpont.hu 

A NAH által NAH-12-0044/2022 számon akkreditált vizsgaközpont (személytanúsító 

szervezet). 

 

5/6  

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

anyagok, fürdető szék/ágy  

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

köpeny, lábzsák)  

- Kézmosáshoz, kéz-, felület-, és műszerfertőtlenítéshez szükséges eszközök, 

fertőtlenítőszerek (bőr- nyálkahártya, kézfertőtlenítők, felület-, műszer-, 

eszközfertőtlenítők), fali adagolók, ágyvégi adagolók, kézfertőtlenítés hatékonyságát 

ellenőrző UV boksz - Izolálás eszközei  

- Betegvizsgálathoz, vizithez használatos eszközök  

- A veszélyes és kommunális hulladékok gyűjtéséhez szükséges eszközök  

- Dokumentációs nyomtatványok, állapotfelmérő skálás, tesztek  - Medikai rendszerek  

- Egyszerű, eszközös vizsgálatokhoz, vitális paraméterek méréséhez szükséges eszközök: 

vérnyomásmérők, fonendoszkópok, pulzoximéter, vércukormérő, hőmérők, testsúly, 

testmagasság, testkörfogat mérésének eszközei  

- Anatómiai szemléltető ábrák és modellek  

- Egészségfejlesztés témájú szemléltető ábrák, kiadványok, digitális ismeretterjesztő 

anyagok  

- Digitális tananyagok  

- Ápolási beavatkozások gyakorlására alkalmas felnőtt, csecsemő és gyermek 

betegápolási fantomok (injekciózás)  

- Az ápolói beavatkozások eszközei: gyógyszereléshez, vérvételhez, injekciózáshoz 

szükséges eszközök (biztonsági rendszerrel ellátott tűk, tűharang is), gyógyszerelő 

kocsi/gyógyszerszekrény, gyógyszerek, injekciózás gyakoroltatására alkalmas 

fantomok, vérvételi kar  

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

állvány, fecskendős és volumetrikus infúziós pumpa, bejuttatás 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, 

intravénás, gége és légcső, mellkas, sebimitációs)  

- Parenteralis táplálás eszközei  

- Laboratóriumi vizsgálatokhoz szükséges mintavételi eszközök  
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- Diagnosztikai eszközök (pulzoximéter, vérnyomásmérő, fonendoszkóp, hőmérők, 

vércukorszintmérő, 12 elvezetéses EKG-készülék)  

- Betegmegfigyelő monitor és tartozékai, a monitorhoz EKG és paraméter szimulációs 

jelgenerátor  

- Elektroterápiás eszközök (UH, TENS)  

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

gyakorló AED, egyszerű légútbiztosításra alkalmas supraglottikus eszközök 

(oropharyngealis tubus, nasopharyngealis tubus, laryngealis maszk) méretenként és 

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

légúti leszívás eszköze, leszívó katéterek, lélegeztetőgép, idegen test fogó. Legalább 

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

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

- A betegellátás során alkalmazott dokumentációk  

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.  

10.8 A vizsgatevékenységek megszervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra 

vonatkozó sajátos feltételek: -  
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