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VIII. ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET 
 

 

1. ÁPOLÁS ÉS BETEGELLÁTÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK 

1. Az alapképzési szak megnevezése: ápolás és betegellátás (Nursing and Patient Care) 

2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben 

szereplő megjelölése: 
- végzettségi szint: alap- (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BSc-) fokozat 

- szakképzettség: 

- ápoló 

- dietetikus 

- gyógytornász-fizioterapeuta 

- mentőtiszt 

- szülésznő 

- hang-, beszéd- és nyelésterapeuta 

- ergoterapeuta 

- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: 

- Nurse 

- Dietitian 

- Physiotherapist 

- Ambulance Officer (Paramedic) 

- Midwife 

- Voice, speech an swallowing therapist 

- Occupational Therapist 

- választható szakirányok: ápoló, dietetikus, ergoterápia, gyógytornász, hang-, beszéd- és 

nyelésterapeuta, mentőtiszt, szülésznő 

3. Képzési terület: orvos- és egészségtudomány 

4. A képzési idő félévekben: 8 félév 

5. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 240 kredit 

- a szak orientációja: kiegyensúlyozott (40-60 százalék) 

- a szakdolgozat készítéséhez rendelt kreditérték: 20 kredit 

- intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzés minimális kreditértéke: 10 kredit 

- a szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 12 kredit 

- a szakirányhoz rendelhető minimális kreditérték: 120 kredit 

6. A szakképzettség képzési területek egységes osztályozási rendszere szerinti 

tanulmányi területi besorolása: 723 

7. Az alapképzési szak képzési célja és a szakmai kompetenciák 
A képzés célja ápoló és betegellátó szakemberek képzése, akik az egyén, a család, a közösség 

és a társadalom egészségvédelméről és az egészség helyreállításáról, valamint az egészségügyi 

és szociális ellátásról szerzett ismereteik alapján képesek az egészségügyi és szociális ellátás 

szintjén a megelőző, gyógyító, gondozó és rehabilitációs munkában önálló felelősséggel részt 

venni. Képességeiket azon országban, intézményben alkalmazhatják a gyakorlatban is, ahol az 

alkalmazandó jogszabályok, irányelvek, protokollok ezt lehetővé teszik. Felkészültek 

tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására. 

 



7.1. Az elsajátítandó közös szakmai kompetenciák 

7.1.1. Az ápoló és betegellátó szakemberek 

a) tudása 
- Részletesen ismeri a szervezet felépítését, törvényszerűségeit, a különböző alkotóelemek 

funkcióját, a biokémiai szabályozási, valamint az anyagcsere folyamatokat. 

- Részletekbe menően ismeri a szervrendszereket felépítő struktúrákat, a szervrendszerek 

mikroszkópos és makroszkópos felépítését, a képletek felszíni struktúráit, a szervezet 

élettani és kóros működését, ismeri azok szabályozását, és a szervezetben lejátszódó 

kóros folyamatok kóroktanát. 

- Ismeri a gyakoribb betegségek jellegzetes makro- és mikroszkópos, strukturális 

elváltozásait. 

- Ismeri a főbb diagnosztikai módszerek, működési elvét. 

- Ismeri a terápiás környezet sajátosságait, a különböző ágytípusok, ágyhelyzetek, 

testhelyzetek, kényelmi eszközök, mobilizációs eszközök és eljárások hatásait, 

indikációs körét és a kivitelezés menetét. 

- Ismeri a fájdalomcsillapítás anatómiai és élettani alapjait, valamint a különböző 

fájdalomcsillapítási módokat. 

- Ismeri a fiziológiás szükségletek kielégítésének alapjait. 

- Ismeri az egészségügyi dokumentáció tipusait, módszertanát. 

- Részletesen ismeri a közegészségtan-járványtan tárgyát, feladatait, felosztását, 

módszereit, a munka-egészségtan alapfogalmait, a megelőzés lehetőségeit, a környezet 

hatását az emberre. 

- Részletesen ismeri a mikrobiológia tárgyát, feladatait, felosztását, a mikrobák felosztását, 

és mindazon jellemzőit, amelyek lényegesek a fertőzések kialakulásában. 

- Ismeri a mikroorganizmusok, mint kórokok kimutatásának és elpusztításának 

lehetőségeit, a mintavétel szabályait, a mintavétel módját. 

- Ismeri az asepsis-antisepsis, nosocomialis surveillance fogalmait, a szelektív 

hulladékgyűjtés lényegét és menetét. 

- Ismeri a vitális paraméterek mérésének indikációs körét, a beavatkozások és a kapott 

eredmények értékelésének menetét (beleértve a köpeny és magtemperatúra, láztípusok, 

légzésszám-minta-típusok, pulzusszám és qualitások, pulzusdeficit, non-invazív 

méréssel az artériás vérnyomás meghatározását), ismeri a higiénés szükségletek 

kielégítésének elemeit (beleértve az alkalmazandó eszközöket, eljárásokat és indikációs 

kört). 

- Ismeri a vitális paraméterek mérésének indikációs körét, a beavatkozások és a kapott 

eredmények értékelésének menetét (beleértve a köpeny és magtemperatúra, láztípusok, 

légzésszám-minta-típusok, pulzusszám és qualitások, pulzusdeficit, non-invazív 

méréssel az artériás vérnyomás meghatározását), ismeri a higiénés szükségletek 

kielégítésének elemeit (beleértve az alkalmazandó eszközöket, eljárásokat és indikációs 

kört). 

- Részletesen ismeri a kommunikáció alapelemeit, formáit, irányait, csatornáit, az 

életkornak megfelelő kommunikációs stratégiákat, a problémafeltáró és 

problémamegoldó, valamint ösztönző kommunikáció jellegzetességeit. 

- Ismeri a személyiség fogalmát, a személyiség tipológiákat, az érett személyiség 

jellemzőit, az önismeret és önértékelés aspektusait, az egészségpszichológia alapjait, a 

különböző életszakaszok fejlődés lélektani alapjait, a konfliktusok fajtáit, okait. 

- Átfogóan ismeri a pszichológia vizsgálati területeit, módszereit, a pszichológia 

legfontosabb irányzatait, tudományterületeit, illetve ezek alapproblémáit. 

- Részletesen ismeri a terapeuta munka alapelveit, jellemzőit, intervenciós szintjeit, az 

ápolási és betegvezetési folyamat összefüggéseit, a betegvezetés elméleti alapjait, 

formáit, a paramedikális tanácsadás szintjeit, készségeit és stratégiáit, személyiségének 

és szakmai felkészültségének folyamatos, tervszerűen tudatos fejlesztésének 

lehetőségeit. 



- Ismeri az etikai alapfogalmakat, az etikus betegellátás jellemzőit, hazai viszonylatban az 

egészségügyi rendszerben előforduló etikai problémákat és azok lehetséges megoldási 

lehetőségeit, alternatíváit. 

- Ismeri a jogi alapfogalmakat, a jogszerű betegellátás jellemzőit, hazai viszonylatban az 

egészségügyi rendszerben előforduló főbb jogi problémákat és azok lehetséges 

megoldási lehetőségeit, alternatíváit, valamint a kliensek és az ellátást végzők jogait és 

kötelezettségeit. 

- Széleskörűen ismeri a jogi alapfogalmakat, a jogszerű betegellátás jellemzőit, hazai 

viszonylatban az egészségügyi rendszerben előforduló főbb jogi problémákat és azok 

lehetséges megoldási lehetőségeit, alternatíváit, valamint a kliensek és az ellátást végzők 

jogait és kötelezettségeit. 

- Részletesen ismeri a demográfiai alapmutatókat, a népesség egészségi állapotát jellemző 

epidemiológiai mutatószámokat, a főbb népbetegségek gyakoriságát, rizikófaktorait, a 

népegészségügyi törekvéseket, tevékenységi köröket, a szociológiai, 

egészségszociológiai és kulturális elméleteket és szemléletmódot, ismeri az 

egészségmegőrzés és - fejlesztés szociológiai, egészségszociológiai megközelítését. 

- Ismeri a szociális ellátás különböző formáit és a szociális gondoskodás aktuálpolitikai 

irányait. 

- Ismeri az addikciók pszichés és fizikális alapjait, a leggyakoribb típusait, az önsegítő 

programok és csoportok jelentőségét és egyéb kezelési lehetőségeket, a deviáns 

viselkedési formákat, és azok lehetséges integrációs, kezelési megoldásait. 

- Átfogóan ismeri az egészség és az egészségfejlesztés fogalmait, módszereit, holisztikus 

szemléletét, az egészségfejlesztő tevékenységeket, az egészségfejlesztés modelljeit, 

valamint az egészség-tanácsadás lényegét. 

- Ismeri a gyógyszertan alapfogalmait, a leggyakoribb megbetegedések kapcsán a 

gyógyszeres terápia hatásmechanizmusait, szövődményeket, mellékhatásokat, a 

különböző gyógyszerformák alkalmazását, ennek eszközrendszerét. 

- Ismeri a pedagógia fogalmait, jellegzetességeit. 

- Szakterületének megfelelően ismeri az akut és krónikus megbetegedések ellátásával 

kapcsolatos betegedukációs feladatokat, és a hatékony betegoktatás felépítésének 

jellegzetességeit. 

- Átfogóan ismeri a bizonyítékokon alapuló ápolás, orvoslás szemléletét, a kutatás, 

irodalomkutatás folyamatát, az adatgyűjtési módszereket, az adatbázis készítésének 

menetét, a statisztikai programokat, az egyváltozós statisztikai eljárásokat, az 

eredmények értelmezésének, értékelésének menetét, kritikus gondolkodással bír. 

- Ismeri a legfontosabb életmentési feladatokat, a leggyakrabban előforduló 

egészségkárosodások esetén szükséges teendőket a mindenkor hatályos ajánlásoknak 

megfelelően, az alapszintű életmentő beavatkozásokat (BLS) és eszközöket. 

- Ismeri a menedzsment alapvető fogalmait és feladatait, az ellátórendszer szereplőit és 

azok tevékenységi körét, hatáskörét. 

- Átfogóan ismeri az egészségügyi informatika alapfogalmait, az operációs rendszereket, 

a szövegszerkesztő és táblázatkezelő programokat, az egészségügyi informatikai 

alapadatok feldolgozásának módszereit, a kapott eredmények prezentálását, továbbá az 

adatbázisokat, kódrendszereket. 

- Részletesen ismeri a saját szakterületén alkalmazott egészségügyi dokumentáció 

vezetésének, kezelésének előírásait, valamint az adatszolgáltatással összefüggő 

szabályokat. 

- Ismeri a munkavégzésre vonatkozó munkabiztonsági és munkaegészségügyi 

követelményeket, tűzvédelmi előírásokat, a mindenkori hatályos jogszabályi előírásokat, 

és az uniós szabályokat, ismeri a munkavállaló egészségét, és biztonságát veszélyeztető 

kockázatokat, és a munkaeszközök biztonságos használatát. 

- Ismeri az egészségtudományi szakterület szakmai szókincsét anyanyelvén, valamint latin 

nyelven (orvosi latin). 



b) képességei 

‐ Képes az egészséget károsító tényezőket felismerni, az élettani és kóros működések 

egymástól való elkülönítésére, kompetencia szintjének megfelelő lépéseket vagy 

javaslatot tenni a megoldásra. 

‐ Képes gyakorlati munkája során alkalmazni ismereteit a jellegzetes patológiai 

eltérések, elváltozások kapcsán. 

‐ Képes gyakorlati munkája során alkalmazni ismereteit a jellegzetes patológiai 

eltérések, elváltozások kapcsán. 

‐ Képes megérteni a betegellátás során a gyógyszertan, a klinikum, a diagnosztika és a 

terápia összefüggéseit, és mindezek ismeretében képes szakterületének megfelelően 

szakdolgozói feladatainak ellátására. 

‐ Képes a gyakorlati tevékenységébe megfelelően integrálni a biofizikai- és 

egészségügyi műszaki ismereteket, valamint képes alkalmazni ezeket a diagnosztikus 

vizsgálati eljárások és terápiás eszközök használata során. 

‐ Képes az asepsis-antisepsis szabályai és a nosocomialis surveillance kritériumai, 

valamint a hulladék elkülönített gyűjtésének szabályai szerint a munkafolyamatokat 

ellátni, valamint képes a higiénés szükségletek kielégítésével kapcsolatos (az 

intézményben alkalmazandó eszközök, eljárások) feladatok ellátására. 

‐ Képes a megfelelő ágytípus, ágyhelyzet, testhelyzet, kényelmi eszközök, 

betegmozgatási és mobilizációs eszközök, eljárások megválasztására és 

alkalmazására. 

‐ Képes a vitális paraméterek megfigyelését (beleértve a köpeny és magtemperatúra, 

láztípusok, légzésszám-minta-típusok, pulzusszám és qualitások, pulzusdeficit, non-

invazív méréssel a vérnyomás meghatározását) önállóan kivitelezni, a kapott 

eredményeket értékelni. 

‐ Képes a fizikális lázcsillapítás kivitelezésére. 

‐ Képes a fájdalom felmérésére és a fizikális fájdalomcsillapítási eljárások 

alkalmazására. 

‐ Képes adekvát, a partnerhez igazított szakmai kommunikáció folytatására, szóban és 

írásban is, hatékonyan kommunikál a pácienssel, családdal, közösséggel, az 

interperszonális készségek révén képes a bizalom kialakítására a pácienssel, 

családdal, közösséggel. 

‐ Képes a hivatása gyakorlása során a szükséges pszichológiai alap alkalmazására, 

pszicho-szomatikus szemlélet követésére, képes a beteg és az egészségügyi 

szakember interperszonális kapcsolatában felmerülő problémák adekvát kezelésére, 

a beteg ember speciális pszichés jellemzőinek felismerésére és alapvető kezelésére. 

‐ Képes átlátni az egészségügyet meghatározó jogforrások rendszerét, azok 

alkalmazásának szabályait, valamint megfelelően alkalmazza a releváns jogi 

szakkifejezéseket, kompetenciahatárainak megfelelően tájékoztatást nyújt a 

klienseknek a betegjogokról és azok érvényre juttatásának lehetőségeiről. 

‐ Egyéni és közösségi szinten képes felmérni a lakosság egészségi állapotát, 

prioritásokat meghatározni, és képessé válik hatékony beavatkozás megtervezésére, 

végrehajtására. 

‐ Szakterületének megfelelően képes aktívan közreműködni a népegészségügyi 

kérdések megoldásában, szűrővizsgálatok szervezésében és kivitelezésében, 

egészségfejlesztő anyagok készítésében és alkalmazásában. 

‐ Képes egyéni egészségtervet készíteni, egészség-tanácsadást végezni, és a közösség 

egészségi állapotának javítása érdekében eredményesen együttműködni a team 

tagokkal. 

‐ Képes felismerni és megfelelően integrálni az ellátórendszerben az addikcióval küzdő 

beteget, valamint képes az addiktív viselkedés kialakulásában szerepet játszó rizikó 

és protektív faktorok elkülönítésére és felismerésére, felismeri a deviáns magatartást 

és a pácienst a megfelelő ellátórendszerbe irányítja. 



‐ Képes az alkalmazott gyógyszercsoportok indikációjával, hatásmechanizmusával, 

mellékhatásaival kapcsolatos kliensoktatási és non-invazív alkalmazási feladatok 

ellátására. 

‐ Képes megválasztani, és alkalmazni a szakterületéhez kapcsolódó pedagógiai 

ismereteket, módszereket és képes egyéni és csoportos kliens, betegoktatási feladatok 

ellátására a kliens életkorának, társadalmi státuszának, értelmi és érzelmi 

képességének, betegségének megfelelően. 

‐ Képes közreműködni bizonyítékokon alapuló, kutatásmódszertani és biostatisztikai 

ismeretekre alapozott, releváns hazai és nemzetközi kutatások eredményeire 

támaszkodó, szakterületének megfelelő vizsgálatok elvégzésében és azok 

prezentálásában. 

‐ Képes alkalmazni azokat az eszköz nélküli és esetenként eszközös beavatkozásokat, 

melyek a hirtelen bekövetkezett egészségkárosodás esetén a beteg, sérült életét 

megmenthetik. 

‐ Képes költségérzékeny döntések meghozatalára és a humánerőforrás optimális 

felhasználására a tevékenységei során. 

‐ Képes középvezetőként hatékonyan közreműködni szervezői feladatok ellátásában. 

‐ Képes a munkáját a bizonyítékokon alapuló ellátás alapelveinek és gyakorlati 

szempontjainak figyelembe vételével a minőségügyi rendszer előírásai alapján 

végezni, a minőség javítása érdekében a különböző módszereket, eszközöket 

összehangoltan alkalmazni. 

‐ Képes mikrobiológiai ismeretei birtokában a fertőző betegségek és járványok 

felismerésére, azok megelőzésében való közreműködésre. Képes a munkavégzése 

során betartani és betartatni a munkavédelmi, balesetvédelmi és tűzvédelmi 

előírásokat. 

‐ Jól használja a munkájához szükséges szakmai (orvosi latin) nyelvet. 

c) attitűdje 
- Elkötelezett az emberi élet védelme iránt. 

- Munkája során tiszteletben tartja az emberi méltóságot, valamint az alapvető emberi és 

betegjogokat. 

- Munkája során betartja az egészségügyi dolgozókra vonatkozó kötelezettségeket, és 

felismeri felelősségének határait. 

- Döntéseit a szakterület jogi és etikai szabályainak figyelembe vételével hozza. 

- Empatikus módon viszonyul a kliensekhez. 

- Szociokulturális érzékenységgel és társadalmi felelősségvállalással rendelkezik. 

- Elkötelezett a minőségi szakmai munkavégzés mellett. 

- Fogékony az elméleti tudományok mélyebb megismerésére, a szakterületével 

kapcsolatos új tudás befogadására, elkötelezett azok gyakorlati alkalmazására, törekszik 

az önképzésre. 

- Holisztikus, reflektív szemlélettel rendelkezik. 

- Törekszik és fontosnak tartja az ismeretek szakszerű átadását. 

- Kritikusan, de elfogulatlanul viszonyul saját és mások szakmai tevékenységéhez, nyitott 

mások véleményének meghallgatására, figyelembevételére. 

- Értékelni tud lehetőségeket, mérlegelni tud kockázatokat, alternatívákat és 

következményeket, képes kompromisszumos megoldásokra. 

- Azonosul az erőforrások költségtudatos felhasználásával, nyitott az ellátás minőségének 

javítását célzó változtatásokra. 

- Elkötelezett a munkavédelmi, balesetvédelmi és tűzvédelmi előírások betartásában és 

betartatásában. 

- Nyitott a kapcsolatteremtésre, az együttműködésre, a kommunikációra. 

- Munkájának eredményeit szakmai és nem szakmai körök számára hatékonyan tudja 

kommunikálni. 

d) autonómiája és felelőssége 



- Szakmai fejlődésének tudatos és felelős irányítója, hivatását felelősen, tudományos és 

gyakorlati megalapozottsággal képviseli. 

- Munkáját a szakma etikai normáinak betartásával önállóan vagy team-munkában végzi. 

- Felelősséget vállal saját és az általa vezetett team tevékenységéért, valamint a munkája 

során dokumentált adatokért. 

- Kezdeményez, önállóan döntést hoz. 

- Partneri szinten együttműködik az egészségügyi és szociális ellátórendszer tagjaival. 

- Minőségi ellátást végez a szakmai irányelveknek megfelelően. 

- Felelősséggel használja intézményeinek erőforrásait. 

- Felelősségének tudatában fejleszti a vele kapcsolatba kerülők személyiségét, 

egészségtudatos magatartását. 

- Felelősséggel végez egészség-megőrző, egészségfejlesztő feladatokat. 

- Felelősen cselekszik sürgős szükség esetén. 

- Munkáját a munkavégzésre vonatkozó munkabiztonsági és munkaegészségügyi 

követelményeket, valamint a mindenkori hatályos törvényi előírásokat betartva önállóan 

végzi. 

- Felelősségének tudatában fejleszti saját tudását és felelősséget vállal a jövő 

szakdolgozóinak gyakorlati és elméleti tudásának fejlesztésében. 

7.1.2. A szakirányokon szerezhető sajátos kompetenciák 

7.1.2.1. Az ápoló szakirányon továbbá az ápoló 

a) tudása 
- Széleskörűen ismeri a fizikális állapotfelmérés fogalmát, a betegségek kórismézésében 

használatos fizikális, laboratóriumi és modern képalkotó vizsgálatok alapelemeit, 

alkalmazási lehetőségeit, indikációit, kivitelezési technikáit, az egyes vizsgálatok 

korlátait, a vizsgálatok során nyert paraméterek helyes értékelését, az eltérések 

értelmezését, valamint a különböző állapotfelmérő standard skálákat és ezen skálák 

alkalmazásának menetét. 

- Ismeri a vitális paraméterek mérésének indikációs körét, a beavatkozások és a kapott 

eredmények értékelésének menetét (beleértve a köpeny és magtemperatúra, láztípusok, 

légzésszám-minta-típusok, oxigénszaturáció, vénás és artériás/kapilláris mintavétellel 

vérgáz paraméterek, pulzusszám és qualitások, pulzusdeficit, kapilláris újratelítődési idő, 

non-invazív méréssel, valamint invazív mérés esetén az artériás és centrális vénás 

kanülön keresztül a vénás vérnyomás meghatározását). 

- Ismeri a betegmegfigyelő monitorok alkalmazásának menetét, a lázcsillapítási eljárások, 

az Allen teszt, a carotis massage, a Valsalva manőver és a végtagok Doppler áramlás 

vizsgálatának indikációs körét és a kivitelezés menetét, a vénás vérvétel, a vércukorszint 

mérés, valamint OGTT vizsgálat indikációs körét, eszközrendszerét és a kivitelezés 

menetét. 

- Részletesen ismeri a megbetegedések okát, tüneteit, diagnosztikáját, terápiáját, 

szakápolástanát, transzkultúrális aspektusait, valamint az ezekkel kapcsolatos 

betegoktatási feladatokat az ellátás minden szintjén. 

- Átfogó ismeretekkel rendelkezik az ápolási folyamat hazai és nemzetközi elemeiről, 

standardjairól. 

- Széleskörűen ismeri a gyógyszeres terápia indikációját, a hatásmechanizmusokat, 

szövődményeket, mellékhatásokat és interakciókat, a különböző gyógyszerformák 

alkalmazását, ennek eszközrendszerét, a gyógyszerek dozírozását, és a gyógyszereléssel 

kapcsolatos ápolói feladatokat. 

- Átfogóan ismeri a menedzsment és ápolásvezetés szerepét, a team munka szervezésének 

alapelemeit, valamint ismeri a kliensek és hozzátartozóik egyéni és csoportos oktatására 

vonatkozó alapelveket. 

- Ismeri az EKG vizsgálat indikációs körét, típusait, a kivitelezésük menetét, a főbb 

ritmuszavarok EKG jeleit, a sürgős ritmuszavarok gyógyszeres, elektromos terápiájának 

kivitelezését (cardioversio, defibrilláció, külső pacemaker), a klinikai és biológiai halál 



jeleit, a BLS és ALS folyamatát, valamint a kardiológiai kórképekkel kapcsolatos 

szakápolói feladatokat. 

- Ismeri az oxigénterápia indikációit, kontraindikációit és veszélyeit, az oxigénterápia és 

az inhalációs terápia eszközrendszerét. 

- Ismeri az eszköz nélküli és az eszközös légútbiztosítási eljárások indikációs körét, 

kivitelezésük folyamatát és szakápolói teendőit. 

- Ismeri a mesterséges lélegeztetési formákat és módokat, a lélegeztetett beteg ellátásához 

kapcsolódó szakápolói feladatokat, a légút átjárhatóságát fenntartó beavatkozásokat és 

azok kivitelezésének menetét (légúti váladékleszívás, mellkasi fizioterápia), valamint a 

légúti mintavétel indikációs körét és kivitelezésének menetét. 

- Ismeri a gyógyszerekkel kapcsolatos előkészítési és adagolási feladatokat, a 

gyógyszerelés és a gyógyszerfelszívás eszközrendszerét. 

- Ismeri az intracutan, subcutan, intramuscularis,intravénás injekciózás célját, a beadás 

lehetséges helyeit, a beadás szögét, a szükséges eszközrendszert és a beadás menetét, az 

infúziós terápia indikációit, céljait, eszközrendszerét (infúziós pumpák, másodlagos, 

túlnyomásos infúziós terápia) és azok alkalmazását, a cseppszám kiszámításának 

menetét, az infúziós oldatok típusait, a kanülön keresztül történő gyógyszerelés és 

vérvétel folyamatát, valamint az EDA kanül alkalmazásának menetét. 

- Ismeri a hypodermoclysis, a perifériás vénabiztosítás (short, midline), és az intraosszeális 

kanül indikációit, jellegzetes punkciós helyeit és eszközrendszereit, valamint a kanülök 

behelyezésének és alkalmazásának menetét. 

- Ismeri az egyéb centrális vénás kanülök behelyezésének menetét, valamint a 

kanülgondozási feladatokat. 

- Ismeri a fő vércsoportrendszereket, a kompatibilitási vizsgálatok kivitelezésének 

menetét, a fő vérkészítményeket, a transzfúziós terápiával kapcsolatos előkészítési és 

kivitelezési, betegmegfigyelési feladatokat, továbbá a transzfúziós terápia lehetséges 

szövődményeit és az ezzel kapcsolatos ápolói teendőket. 

- Ismeri a preoperatív, posztoperatív és intraoperatív vérmentési technikák 

eszközrendszerét és folyamatát, valamint a speciális ápolói feladatokat az eljárás során. 

- Ismeri a malnutríció tüneteit, a mesterséges táplálás indikációs körét, a mesterséges 

enterális (gyomorba és vékonybélbe) és parenterális táplálási formákat, módokat, 

eszközrendszereket, a tápszertípusokat, ismeri továbbá a nasogastricus Sengstaken-

Blakemore, Linton szonda, és bizonyos postpylorikus szondák alkalmazásának menetét, 

és a szondák ápolásával kapcsolatos feladatokat, valamint a gyomoröblítés és 

gyomormosás indikációs körét, eszközrendszerét és kivitelezésük menetét. 

- Ismeri a vizeletgyűjtés, a mintavétel, a vizsgálat formáit, indikációit, eszközrendszerét és 

a kivitelezés menetét, ismeri a hólyag teltségi állapot vizsgálatának menetét, a 

vizeletinkontinencia formáit, a kapcsolódó diagnosztikus vizsgálatok indikációit és 

kivitelezésük menetét, prevenciós stratégiáit, az egészségfejlesztési feladatokat, kezelési 

módjait és az alkalmazható segédeszközöket. 

- Ismeri a férfi és női kliens katéterezésének indikációit, a beavatkozás menetét és a katéter 

gondozási feladatokat, az urostoma és a suprapubicus katéter ápolási teendőit, valamint 

a betegoktatási feladatokat az önkatéterezés és hólyagtréning kapcsán. 

- Ismeri a széklet mintavételi és a székletvér vizsgálatok formáit, indikációs körét, azok 

eszközrendszerét és kivitelezését, a székletinkontinencia, diarrhoea, obstipatio tüneteit, 

terápiás és ápolási lehetőségeit (anális eszközök, skybalum eltávolítás, beöntések, 

bőrápolási teendők, gyógyszeres terápia), és ezek alkalmazásának menetét. 

- Ismeri az enterostomák típusait, indikációs körét, a stoma lehetséges helyének kimérését, 

meglévő stomák ápolási teendőit (Koch reservoir kezelés, stoma irrigálás, beöntés, 

fistula-drain kezelés), és az alkalmazható segédeszközöket. 

- Ismeri az elsődleges vérzéscsillapítási eljárásokat és az elsődleges sebellátás menetét, a 

sebtisztítás, a debridement különböző formáit és a sebkimetszés folyamatát, 

eszközrendszerét, a varratok, kapcsok, és egyéb szövetegyesítő eljárások alkalmazásának 



és eltávolításának indikációit és kivitelezését, a kompressziós kezelés, a VAC terápia és 

a Bioptron lámpa indikációs körét és azok alkalmazásának lehetőségeit. 

- Ismeri a nehezen gyógyuló sebek, decubitus és műtéti sebek típusait, valamint azok 

komplex ellátásának folyamatát, az alkalmazható kötszertípusokat, ismeri a sebváladék 

mintavétel indikációit és menetét, a draincsövek alkalmazásának, drainpalack cseréjének 

indikációit és menetét, valamint az ezzel kapcsolatos bőrápolási feladatokat. 

- Ismeri az égett beteg bőrápolásával kapcsolatos ápolási teendőket, speciális ágyakat, 

fürdetési módszereket és a bőrátültetés utáni ápolási teendőket. 

- Ismeri a különböző punkciók eszközrendszerét és asszisztenciájának menetét, a 

hascsapolás és a sürgősségi detenzionálás indikációs körét és a kivitelezés menetét, a 

különböző punkciók utáni szakápolói feladatokat, a különböző típusú szívóberendezések 

működésének lényegét és azok alkalmazását. 

- Ismeri a népegészségügyi szolgáltatások, kiemelten a szűrővizsgálatok rendszerét és 

tudományos alapjait, meghatározott megbetegedések (így egyes daganatos 

megbetegedések) szűrővizsgálatainak indikációs körét (például méhnyakrákszűrés, 

emlők vizsgálata, prostata vizsgálata - RDV, egyes laboratóriumi vizsgálatok), 

kivitelezésük menetét és a kapott vizsgálati eredmények értékelésének a menetét. 

- Ismeri az egyes megbetegedések kapcsán a vizsgálati, diagnosztikus étrendeket és a 

gyógyszer-táplálék interakciókat, valamint a betegélelmezési rendszereket. 

- Ismeri szakterületének szakmai irányelveit és protokolljait, jogszabályait, nemzetközi 

standardjait, alapvető paradigmáit és koncepcióit. 

- Ismeri szakterületének dokumentációit, azok előállításának, kezelésének szabályait, 

adatszolgáltatási kötelezettségeinek formáit és módját. 

- Ismeri a szakterületével összefüggő információs és kommunikációs rendszereket. 

b) képességei 
- Képes az asepsis-antisepsis szabályai és a nozokómiális surveillance kritériumai, 

valamint az elkülönített hulladékgyűjtés szabályai szerint a munkafolyamatokat ellátni és 

elláttatni. 

- Képes mikrobiológiai ismeretei birtokában kórokozótól függően mintavétel 

alkalmazására. 

- Képes komplex fizikális betegvizsgálat, anamnézisfelvétel, betegvizsgálati algoritmusok 

kivitelezésére, tudatállapot felmérő skálák alkalmazására, egyes laboratóriumi és 

képalkotó vizsgálatok eredményeinek értékelésére, állapot- és paraméterváltozás 

észlelésére és megfelelő cselekvésre. 

- Képes a vitális paraméterek megfigyelését (beleértve a köpeny és magtemperatúra, 

láztípusok, légzésszám-minta-típusok, oxigénszaturáció, vénás és artériás, kapilláris 

mintavétellel vérgáz paraméterek, pulzusszám és qualitások, pulzusdeficit, kapilláris 

újratelítődési idő, non-invazív méréssel, valamint invazív mérés esetén, az artériás és 

centrális vénás kanülön keresztül a vérnyomás meghatározását) protokollok szerint 

önállóan elrendelni és kivitelezni, a kapott eredményeket értékelni, az egészségest a 

kórostól, valamint az azonnali beavatkozást igénylő állapotot felismerni. 

- Képes a betegmegfigyelő monitorok alkalmazására, a fizikális és gyógyszeres 

lázcsillapítás, az Allen-teszt, a carotis massage, a Valsalva manőver és a végtagok 

Doppler áramlás vizsgálatának elrendelésére és kivitelezésére, a vénás vérvétel 

eszközeinek önálló megválasztására, a beavatkozás kivitelezésére és a kapott 

eredmények értékelésére, vércukorszint mérés elrendelésére, a szükséges mintavétel 

kivitelezésére, a mérő eszköz használatára, valamint az OGTT vizsgálat kivitelezésére. 

- Képes a megbetegedések okainak, tüneteinek, diagnosztikájának, terápiájának komplex 

megértésére, az azokkal kapcsolatos kliensoktatási és szakápolási feladatok önálló 

elvégzésére az ellátás minden szintjén. 

- Képes önállóan komplex hazai és nemzetközi standardoknak megfelelő ápolási terv és 

folyamat összeállítására, az ápolók e munkájának irányítására. 



- Képes az alkalmazott gyógyszercsoportok indikációjával, hatásmechanizmusával, 

interakcióival, mellékhatásaival kapcsolatos munkaszervezési, tárolási, kliensoktatási és 

alkalmazási feladatok ellátására, képes protokollok alapján gyógyszer- és 

dózisrendelésre. 

- Képes komplex vezetői feladatok ellátására, paramedicinális ellátó team munkájának 

szervezeti egység szintű, valamint az adott kliens egyéni ellátása során történő 

koordinálására, betegoktatási programok és tájékoztatók kidolgozására. 

- Képes a higiénés szükségletek kielégítésével kapcsolatos önálló koordinatív (az 

intézményben alkalmazandó eszközök, eljárások, folyamatszervezés, az adott kliens 

esetében a kivitelezés elrendelésére) és közvetlen feladatok ellátására, a megfelelő 

ágytípus, ágyhelyzet, testhelyzet, kényelmi eszközök, betegmozgatási és mobilizációs 

eszközök, eljárások megválasztására és alkalmazására, valamint a folyamat 

koordinálására. 

- Képes a klinikai és biológiai halál felismerésére, EKG vizsgálat önálló elrendelésére és 

kivitelezésére, a főbb ritmuszavarok felismerésére, továbbá az életet veszélyeztető 

ritmuszavarok megszüntetésére elektroterápiával (automata külső defibrillátor 

alkalmazása, életet veszélyeztető állapotban defibrilláció). 

- Képes önállóan eszköz nélküli és eszközös alapszintű újraélesztés kivitelezésére (BLS), 

az ALS kivitelezésében történő közreműködésre, valamint képes alkalmazni a 

kiterjesztett újraélesztés eszközeit és gyógyszereit. 

- Képes az alkalmazandó FiO² elrendelésére, az alacsony- és magas áramlású 

oxigénbeviteli rendszer, valamint inhalációs eszköz megválasztására és alkalmazására. 

- Képes a légúti átjárhatóság biztosítására és fenntartására műfogásokkal és eszközökkel, 

a légzés asszisztált támogatására vagy kontrollált pótlására, a gépi lélegeztetési mód 

megválasztására, a lélegezetett beteg megfigyelésére, ellátására, a lélegeztetésről történő 

leszoktatásra, a légúti váladékleszívás, a mellkasi fizioterápia, emellett a légúti 

mintavétel elrendelésére és kivitelezésére. 

- Képes az előkészítési, gyógyszerfelszívási, gyógyszer adagolási feladatok ellátására, az 

intracutan, subcutan, intramuscularis, intravénás injekciók beadási helyének, szögének;, 

a szükséges eszközrendszernek a megválasztására, valamint az injekció beadására. 

- Képes az infúziós terápiával, a vénabiztosítással kapcsolatos felmérési feladatok 

ellátására, a kapott adatok értékelésével dönteni a hypodermoclysis, a perifériás 

vénabiztosítás (short, midline) szükségességéről, a punkció helyéről és eszközeiről. 

- Képes kanül behelyezésére, használatára, ápolására és eltávolítására, intraosszeális kanül 

behelyezésére, használatára, ápolására és eltávolítására, centrális vénás kanül esetén 

képes asszisztálni a beavatkozáshoz, képes használni, ápolni és eltávolítani. 

- Képes az infúziós terápia előkészítésére és kivitelezésére, a cseppszám kiszámítására, 

beállítására, infúziós pumpák használatára, másodlagos, túlnyomásos infúziós terápia, 

kanülön keresztül történő gyógyszerelés és vérvétel kivitelezésére, EDA kanül 

alkalmazására, dehidráció esetén önállóan folyadékpótlás megkezdésére fiziológiás 

összetételű oldattal intravénás úton. 

- Képes a transzfúziós terápiával kapcsolatos előkészítési és kivitelezési feladatok 

(vércsoport-meghatározás, biológiai próba, vérkészítmény beadása, betegmegfigyelés, 

szövődményekkel kapcsolatos sürgős beavatkozások, dokumentációs feladatok) 

ellátására, valamint a preoperatív-, postoperatív- és intraoperatív vérmentési technikák 

alkalmazására. 

- Képes a kliens állapotával összhangban a táplálkozási szükséglet kielégítésével 

kapcsolatos ápolási feladatok megszervezésére és kivitelezésére, felismeri a malnutríciót 

és önállóan dönt a mesterséges táplálás elrendeléséről, a szonda típusáról, a táplálás 

formájáról, módjáról és a beadandó tápszerről, tápoldatról. 

- Képes nasogastricus és meghatározott körű postpyloricus szondák levezetésének és 

eltávolításának, valamint gyomoröblítés és gyomormosás elrendelésére és kivitelezésére, 

a szondák, kanülök ápolására, valamint a kanülön keresztüli gyógyszerbeadásra. 



- Képes a vizeletürítés szükségletével kapcsolatos ápolói feladatok ellátására és 

irányítására. 

- Képes alkalmazni a vizeletgyűjtési- mintavételi- vizsgálati eljárásokat, képes a hólyag 

teltségi állapotának vizsgálatára, a diagnózis megállapításához tartozó diagnosztikus 

vizsgálatok indikálására és kivitelezésére, a vizeletinkontinenciával kapcsolatos 

prevenciós stratégiák kialakítására és alkalmazására, egészségfejlesztési feladatok 

elvégzésére. 

- Képes elrendelni a vizeletinkontinencia kezelésének eszközeit, indokolt esetben a férfi és 

női kliens katéterezését, képes a beavatkozások kivitelezésére, a katéter gondozására, a 

leszoktatási és eltávolítási feladatok elrendelésére és kivitelezésére, önkatéterezés és 

hólyagtréning oktatására, az urostoma és a suprapubikus katéter ápolására, önállóan 

felírja az inkontinencia segédeszközeit. 

- Képes a székletürítés szükségletével kapcsolatos ápolói feladatok ellátására és 

irányítására. 

- Képes a széklet mintavétel, a székletvérvizsgálat elrendelésére, székletinkontinencia, 

diarhoea, obstipatio esetén önállóan dönt a szükséges terápiáról (anális eszközök, 

skybalum eltávolítás, beöntések formái, gyógyszeres), továbbá képes a megfelelő 

beavatkozások kivitelezésére, bőrápolási teendők ellátására. 

- Képes önállóan az enterostomák helyének meghatározására, a stoma állapotának 

felmérésére, a meglévő stomák ápolására, Koch rezervoir kezelés kivitelezésére, stoma 

irrigálására, beöntés, fistula-drain kezelés kivitelezésére és a segédeszközök felírására. 

- Képes kivitelezni az elsődleges vérzéscsillapítási eljárásokat és az elsődleges sebellátást. 

- Képes a sebtisztítás, a debridement különböző formái, és protokollok alapján varratok, 

kapcsok behelyezésére és eltávolítására, és egyéb szövetegyesítő eljárások 

alkalmazására, kompressziós kezelés, VAC terápia, Bioptron lámpa alkalmazására. 

- Képes a nehezen gyógyuló sebek, dekubitus és műtéti sebek komplex ellátására, 

sebváladék mintavételre, a kötszerek megválasztására és felírására, draincsövek 

behelyezésére és eltávolítására, a bőrápolásra, a drainpalack cseréjére. 

- Képes az égési sérülés mértékének megfelelő betegágy megválasztására, a súlyosan égett 

beteg terápiás fürdetésére és a sebkezelés elvégzésére. 

- Képes asszisztálni punkciók esetén, valamint orvosi rendelésre önállóan kivitelezni a 

hascsapolást, akut helyzetekben a sürgősségi detenzionálást, képes a punkciók utáni 

szakápolási feladatok ellátására, a különböző szívóberendezések alkalmazására. 

- Képes a szűrővizsgálatok rendszerének átlátására, értelmezésére, egyének és közösségek 

szűrővizsgálatokkal kapcsolatos tájékoztatására, meghatározott megbetegedések 

(például.: egyes daganatos megbetegedések) szűrővizsgálatainak kivitelezésére 

(például.: méhnyakrákszűrés, emlők vizsgálata, prosztata vizsgálata - RDV), illetve 

egyes laboratóriumi vizsgálatok protokoll alapján történő indikálására. 

- Képes a páciens számára alapvető étrendi javaslatok megfogalmazására és képes átlátni 

a betegélelmezés folyamatát. 

- Képes a napi ápolói vizitek vezetésére, a helyi infekciókontroll szabályainak 

alkalmazására, a beteg és a személyzet biztonságának elősegítésére, a kritikus, nem várt 

események, szövődmények felismerésére, minimalizálására, esetmegbeszélések 

szervezésére, útmutatók, protokollok, ápolási csomagok kialakítására és alkalmazására, 

a súlyossági, állapotjellemző pontrendszerek alkalmazására. 

- Képes az ügyfélmenedzsmentre, az egészségterv egyénre szabására, a betegút-

menedzsmentre, szervez, támogat, ellenőriz. 

- Képes a panaszkezelésre, az egészségszervezési szakmai irányelvek, tevékenységelemek 

és szolgáltatási folyamat menedzselésére, adatok kezelésére, jelentések értelmezésére, 

megosztására, az egyén elégedettségének nyomon követésére, fejlesztésére, a 

kapcsolattartásra az egyénnel, az orvos szakmai és segítő teamekkel. 

- Képes az egészséges életmód megalapozására, az egészségfejlesztésre, az egészség-

tanácsadással kapcsolatos tevékenységek kidolgozására, megvalósítására az 



egészségügyi, szociális, nevelési-oktatási intézményekben, civil szervezetekben az 

egészségfejlesztés feltételeinek kialakítására, egészségfejlesztő projektek kidolgozására; 

egészségfejlesztő, életmódprogramok gyakorlati megvalósítására, a munkavégzés 

koordinálására, valamint a szakterületével kapcsolatos ismeretek és képességek 

oktatására. 

- Képes szakmai tudásának hatékony alkalmazására, szakmai irányelvek, protokollok, 

jogszabályok betartására, valamint a tudományosan megalapozott, szakmájában 

általánosan elfogadott paradigmák közvetítésére és átadására. 

- Képes a szakterületén elvárt dokumentáció pontos vezetésére, megfelelő minőségű 

adatok szolgáltatására, a szakterületén alkalmazott informatikai programok használatára. 

c) attitűdje 
- Munkáját az emberi élet védelmét, a beteg jól létét középpontba állítva korrekt szakmai 

magatartás jellemzi. 

- Nyitott a szakterületének új eredményei, kutatásai, fejlesztései iránt, törekszik azok 

megismerésére, megértésére és alkalmazására. 

- Munkája során figyelembe veszi a kliens biológiai állapotát (testi, szervezeti egészségét), 

a lelki (szellemi, érzelmi, törekvéses) tulajdonságait és a társadalmi együttélésből adódó 

szociokulturális státuszát (anyagi-gazdasági helyzetét, családi harmóniáját, társadalmi 

beilleszkedési zavarait), és ezek együttes hatásrendszerében ítéli meg tennivalóit. 

- Elkötelezett a magas szintű ellátás megvalósításában. 

- Törekszik az önképzésre. 

- Szakmai kihívásokra relevánsan reagál. 

- Korrekt szakmai kapcsolatokra törekszik és etikusan viszonyul mások szakmai 

eredményeihez. 

 

d) autonómiája és felelőssége 
- Munkáját hivatásszerűen, felelősen, a szakmája etika normáinak betartásával, a 

mindenkori hatályos jogszabályielőírásokat betartva önállóan vagy team-tagjaként végzi. 

- Felelősséget vállal saját és az általa vezetett team tevékenységéért, tudatában van azok 

lehetséges következményeinek, önállóan dönt. 

- Minőségi ellátást végez a szakmai irányelveknek megfelelően. 

- Szakmai fejlődésének tudatos és felelős irányítója. 

- Önállóan alkalmazza szakterületén a különböző jogszabályokban rögzített eljárásokat, 

módszereket hatás- és feladatkörében folyamatos önellenőrzés mellett. 

 

8. Az alapképzés jellemzői 

8.1. Szakmai jellemzők 
8.1.1. A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül: 

- alapozó egészségtudományok 15-20 kredit; 

- alkalmazott egészségtudományok 30-35 kredit; 

- ápolástudományok 4-6 kredit; 

- táplálkozástudományok 2-5 kredit; 

- gyógyszertudományok 2-4 kredit; 

- természettudományok 6-8 kredit; 

- bölcsészettudományok 6-8 kredit; 

- társadalomtudományok 8-12 kredit. 

8.1.2. A szakirányok további tudományágai, szakterületei és azok kreditaránya 

a) ápoló szakirány: 

- alkalmazott egészségtudományok 5-10 kredit, 

- ápolástudományok 75-85 kredit, 

- elméleti és klinikai orvostudományok 15-20 kredit, 

- mentéstudományok 5-10 kredit; 



b) dietetikus szakirány: 

- alkalmazott egészségtudományok 5-10 kredit, 

- elméleti- és klinikai orvostudományok 10-15 kredit, 

- élelmiszer- és táplálkozástudományok 90-100 kredit; 

c) gyógytornász szakirány: 

- alkalmazott egészségtudományok 5-10 kredit, 

- elméleti- és klinikai orvostudományok 10-15 kredit, 

- fizioterápia és mozgástudományok 90-100 kredit; 

d) hang-, beszéd- és nyelésterapeuta 

- elméleti- és klinikai orvostudományok 20-25 kredit, 

- alkalmazott egészségtudományok 20-25 kredit, 

- hang-, beszéd- és nyelésterapeuta szakmai ismeretek 70-90 kredit; 

e) mentőtiszt szakirány: 

- alkalmazott egészségtudományok 10-15 kredit, 

- ápolástudományok 2-4 kredit, 

- elméleti- és klinikai orvostudományok 15-20 kredit, 

- mentéstudományok 75-85 kredit; 

f) szülésznő szakirány: 

- ápolástudományok 10-15 kredit, 

- elméleti- és klinikai orvostudományok 15-20 kredit, 

- szülésznői szakismeretek 80-90 kredit g) ergoterápia szakirány 

- alkalmazott egészségtudományok 2-4 kredit 

- elméleti- és klinikai orvostudományok 15-20 kredit 

- ergoterápia szakismeretek 80-90 kredit 

- fizioterápia és mozgástudományok 5-10 kredit. 

8.2. Idegennyelvi követelmény 
Az alapfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert középfokú (B2), 

komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél 

megszerzése szükséges. 

 

8.3. A szakmai gyakorlat követelményei 
- A szakmai gyakorlat időtartama 14 hét. A szakmai gyakorlat további követelményeit 

a szak tanterve határozza meg. 

- A szülésznői szakirány szakmai gyakorlatára vonatkozó további követelmények: 

- Terhesgondozás, legalább 100 szülés előtti vizsgálat végrehajtása. 

- Legalább 40 várandós anya gondozása és felügyelete. 

- Legalább 40 szülés levezetése a hallgató által, ha ez nem teljesíthető a rendelkezésre 

álló várandós anyák hiánya miatt, ez a szám 30-ra csökkenthető, ha a hallgató 

asszisztál további 20 szülésnél. 

- Aktív részvétel farfekvéses szülésnél. Ha ez nem lehetséges a farfekvéses szülések 

hiánya miatt, a gyakorlat végrehajtható szimulált helyzetben is. 

- Bevezetés az epiziotómia kivitelezésébe és a varrat elkezdésébe. A varrás gyakorlása 

tartalmazza az epiziotómiát követő varrást és az egyszerű sebfelszakadás varrását. 

Végső esetben végrehajtható szimulált helyzetben is. 

- 40 várandós nő felügyelete és gondozása veszélyeztetett terhesség vagy veszélyeztetett 

szülés vagy veszélyeztetett gyermekágyi időszak esetén. 

- Legalább 100 gyermekágyas nő és egészséges újszülött gondozása és felügyelete (a 

vizsgálatot is beleértve). 

- Különleges gondozást igénylő újszülöttek felügyelete és gondozása, beleértve a 

koraszülött, túlhordott, alacsony súllyal született és beteg újszülötteket. 

- Kóros szülészeti vagy nőgyógyászati tüneteket mutató nők gondozása. 



- A gyógyászatba és a sebészetbe történő bevezetés tartalmazza az elméleti 

útmutatásokat és klinikai gyakorlatot. A kiegyensúlyozott és összehangolt elméleti és 

gyakorlati képzés, valamint a klinikai gyakorlat együtt biztosítja a tudás és tapasztalat 

megfelelő módon történő megszerezését. A klinikai gyakorlatot - felügyelt 

szolgálatban töltött gyakorlat keretében - kórházi osztályon vagy a megfelelő hatóság 

vagy személyek által felügyelt egészségügyi intézményben kell végrehajtani. A 

gyakorlat részeként a szülésznő hallgató részt vesz az érintett osztályok 

tevékenységében, felkészül a szülésznők tevékenységének felelősségére. 

- Az ápoló szakirány klinikai szakmai gyakorlatára vonatkozó további követelmények: 

- Ápolás gyakorlat megszerzése az általános orvostan és szakorvostan, az általános 

sebészet és szaksebészet, az aneszteziológia, a belgyógyászat, a bőrgyógyászat, az 

elmegyógyászat és pszichiátria, a fül-orr-gégészet, a gyermekgondozás és 

gyermekgyógyászat, az idősek gondozása és geriátria, az intenzív terápia, a közösségi 

ápolás, a neurológia, az onkológia, az otthoni ápolás, az oxyológia, a szemészet, a 

szülészet-nőgyógyászat, a terhesgondozás területein. 
 


