Hatásköri listák

Hatásköri listák
egészségügyi szakdolgozói területen

Hatásköri listák előkészítése
egészségügyi szakdolgozói területen
az Európai Unió és a Magyar
Állam által támogatott
TÁMOP 6.2.2/B/09 projekt
a Magyar Egészségügyi
Szakdolgozói Kamara
kivitelezésében

Tartalomjegyzék
1.
2.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6–7.
3.8.
3.9.
3.10
3.11.
3.12.
3.13.
3.14.

Bevezetés  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
A szakdolgozói hatásköri listákat fejlesztők névsora  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Szakképesítések szerinti hatásköri listák  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Ápoló (OKJ, BSc, MSc) hatásköri listáinak összefoglalása  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Onkológiai szakápoló hatásköri listáinak összefoglalása  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Geriátriai szakápoló hatásköri listáinak összefoglalása  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  67
Körzeti-közösségi szakápoló hatásköri listáinak összefoglalása  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  79
Hospice szakápoló hatásköri listáinak összefoglalása  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  89
Felnőtt aneszteziológiai, intenzív és sürgősségi szakápoló hatásköri listák összefoglalása  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  99
Pszichiátriai szakápoló hatásköri listáinak összefoglalása  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
Rehabilitációs tevékenység terápeuta és gyógyfoglalkoztató szakasszisztens hatásköri listájának összefoglalása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
Gyermekápoló és gyermek aneszteziológiai intenzív szakápoló hatásköri listáinak összefoglalása  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
A mentőápoló hatásköri listáinak összefoglalása  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
Műtéti szakasszisztens hatásköri listáinak összefoglalása  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
Szülésznő hatásköri listájának összefoglalása  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
Radiográfus és intervenciós szakasszisztens hatásköri listáinak összefoglalása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  195

Kiadja: a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara
Felelős kiadó, szerkesztő: Dr. Balogh Zoltán
Terjeszti: MESZK 1082 Budapest, Üllői út 82/E
(1450 Budapest, Pf. 214.) Telefon: 323-2070 Fax: 323-2079.
ISBN 978-963-08-2611-2
A kiadvány megjelenését gondozta:
Literatura Medica Kiadó
Nyomdai munka:
Komáromi Nyomda, Komárom

Előszó

Az elmúlt évtizedben az ápolás területén számos markáns változás volt
tapasztalható mind a képzés, mind pedig a szakmai gyakorlat területén.
Ezen változások jelentősen hatottak az ápolás- és az orvos vezetők
gondolkodására, a szakdolgozók által elvégzett, illetve elvégezhető
tevékenységek megítélésére. Ugyanakkor az egészségügyben
dolgozó szakmák sokszínűségéből fakadóan elmaradtak azok a
meghatározások, melyekkel egyértelművé tehették volna az egyes
szakdolgozók hatáskörét, felelősségét, illetékességét. A jelenlegi
humán erőforrás létszáma és esetenként képzettsége nem kielégítő
az ápolás területén, s a nem pontosan meghatározott feladatok
is negatívan hatnak az ápolók által ellátandó tevékenységekre.

képesítések során megszerzett tudás és jártasság igen sokrétű. A
mindennapos betegellátás folyamatában egyre érzékelhetőbb módon
a függetlenné váló ápolói szerepkör képe fogalmazódik meg. Az önálló
ápolói gyakorlat ma már megjelenik a kórházi, klinikai munkában
is, az ápolói szerepek és funkciók egyre inkább egyesítik az ápolási
folyamatra épülő – önálló, együttműködő és orvosi elrendelésen
nyugvó nem önálló – betegellátást. A kialakított korszerű szakképzési
struktúra rendszerében az ápolói képesítéssel rendelkezők egyre
függetlenebbül működnek magasabb szintű munkakörökben. A
kiteljesedő ápolói önállóság és felelősség egyúttal a felelősségre
vonhatóság növekedésével is jár. A betegek kezelése és ellátása során

A szakdolgozók számos olyan munkát végeznek a gyakorlatban,
amely orvosi kompetenciába tartoznak, ezáltal többletfeladatot
teljesítenek, sőt az ezzel járó felelősség terheit is viselik. Ez a folyamat
erősen hozzájárul a szakdolgozók idő előtti kiégéséhez, valamint
számos esetben a pályamódosítás, sőt a pályaelhagyás okaként is
kimutatható.
A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara megalakulása
óta nagy várakozással tekint az ápolás területén tapasztalható
hiányosságok, szabályozatlanságok megoldására. A szakmai
köztestület kiemelt feladatának tekinti az egészségügyi szakdolgozók
élet- és munkakörülményeinek, szakmai fejlődésének, mindennapi
gyakorlatának fejlesztését. Jelen pályázat megvalósítása révén olyan
hatásköri listák készültek el, melyek egyértelművé tehetik az érintett
szakdolgozói területeken a munkáltató és a munkavállaló számára,
hogy az ellátást végző szakembernek feladatai meddig terjednek,
milyen tevékenység végzésére jogosultak. Ezáltal elejét lehet venni az
esetleges jogvitáknak, melyek a szakmai hatásköri szint túllépéséből
adódnak. A különböző végzettségekhez igazított hatásköri szinteknek
köszönhetően az ápolók, szakápolók és más szakdolgozók tevékenységi
körébe tartozó feladatok elkülönülnek, – ami ma még nem jelenik meg
egyértelműen – amelynek hatásaként a munkavégzés tudatosabbá,
könnyebbé és mérhetőbbé válik.
A kialakított hatásköri listákban kifejeződésre jut az ápolói és bizonyos
további szakdolgozói szerepkör. A jelenlegi képzési rendszerben az
ápolói és a projekt céljaiban megfogalmazott további szakdolgozói

az ápolónak fel kell tudnia önállóan mérni a beteg szükségleteit,
képesnek kell lenni ápolási diagnózisok megfogalmazására, amely
alapján tudni kell ápolási tervet készíteni, és azt kivitelezni.
A fejlesztés célja volt, hogy olyan hatásköri listák készüljenek, melyek
alapján a munkáltatók egyértelművé tehetik az egyes szakdolgozói
munkakörökben alkalmazott munkavállalók feladatait, valamint
ezen listák alkalmasak legyenek a feladatok pontos követésére. A
projekt közvetlen haszonélvezői, azok az egészségügyi szakdolgozók
is lesznek, akik a hazai alap, járó- és fekvőbeteg ellátás, valamint a
lakóközösségi ápolás területén dolgoznak.
A MESZK a hatásköri listák előkészítését országos struktúrájának
megfelelően szakmai bizottsága (Oktatási, Továbbképzési és
Tudományos Bizottság) és 11 érintett szakmai tagozatának bevonásával
valósította meg: Felnőtt Ápolás Tagozat: ápoló (OKJ), ápoló (főiskola),
okleveles ápoló (egyetem), onkológiai szakápoló, geriátriai szakápoló,
Pszichiátriai Ápolás Tagozat: pszichiátriai szakápoló, Közösségi és
Hospice Szakápolás Tagozat: hospice szakápoló, körzeti-közösségi
szakápoló, Aneszteziológia - Intenzív Ápolás Tagozat (AIÁT): felnőtt
anesztheziológiai és intenzív szakápoló, Gyermek Ápolás Tagozat
(valamint az AIÁT): gyermek anesztheziológiai és intenzív szakápoló,
Mentésügyi Tagozat: sürgősség szakápoló, mentőápoló, Műtő Szolgálat
Tagozat: műtéti szakasszisztens, Szülésznő Tagozat és Védőnő
Tagozat: főiskolai és nem főiskolai végzettségű szülésznő Képalkotódiagnosztika Tagozat: radiográfus, intervenciós szakasszisztens,
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Fizioterápiás-gyógytornász Tagozat: rehabilitációs tevékenység
terapeuta. Az Oktatási, Továbbképzési és Tudományos Bizottság,
külső szakértők bevonásával módszertani útmutatót készített a
fejlesztés menetére, melyet szakmai értekezletek keretében osztott
meg a közreműködő tagozatokkal. Az egyes tagozatok külön-külön
fejlesztő csoportokban végezték feladatukat a tagozat vezetőjének
irányításával. A Bizottság tagjainak további feladata volt, hogy
egyeztető értekezleteket folytasson a fejlesztés ütemének megfelelően
az egyes tagozatokkal. A kialakítandó hatásköri listák fejlesztése
során a Kamara szoros szakmai együttműködést folytatott az
ápolás és az érintett szakdolgozói területeken működő szakmai civil
szervezetekkel, valamint az újonnan kialakított Szakmai Kollégium
Ápolási Tagozatával és Tanácsával, és további számos orvos-szakmai
tagozattal.
A kidolgozott hatásköri listák egyértelműen, egységes szerkezetben
határozzák meg azokat a kompetenciákat, amelyekkel az ápoló,
az onkológiai-, a pszichiátriai-, a hospice-, a körzetiközösségi-, a
felnőtt anesztheziológiai és intenzív-, a gyermek anesztheziológiai és
intenzív-, a geriátriai-, a sürgősség szakápoló, a mentőápoló, a műtéti
szakasszisztens, a radiográfus, az intervenciós szakasszisztens, a
rehabilitációs tevékenység terapeuta, valamint a főiskolai és nem
főiskolai végzettségű szülésznő, a főiskolai és az egyetemi végzettségű
ápoló rendelkezik, ezzel hozzájárulnak a szakdolgozói tevékenységek
pontos szabályozásához, melyek évek óta meglévő egyre sürgetőbb
hiányosságot pótolhatnak.
A kialakítandó anyagban a „lényeges ápolási tevékenységek”
fogalomkörébe tartozó feladatok rendezését végeztük el. Célszerűnek
tartottuk azon ápolói kompetenciákat meghatározni, melyek
nem az ápolás önálló funkciói közé tartoznak. Evidenciáknak
tartjuk azon kompetenciákat, melyet az ápolók képzettségi- és
végzettségi szintjüknek megfelelően saját hatáskörükben végeznek.
Fontosnak érezzük azon ápolói tevékenységek meghatározását,
melyek elsősorban az orvos által történő utasítás alapján, vagy
vele együttműködve végeztek/végeznek kollégáink. Olyan ápolói
kompetenciák meghatározását, konkrét feladatok kivitelezését kell ez
alatt érteni, melyek az ápolási folyamat egyes lépéseinek megfelelően
az ápoló meg tud jeleníteni az ápolás tervezése és kivitelezése során.
Ide tartozik minden, amit az ápoló észlel, tapasztal és ez befolyásoló
hatással van a mindennapos ápolási-gondozási tevékenységre.
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Kiemelten kell kezelni azokat a kompetenciákat, melyek az ápolási
folyamatban, mint megfigyelt, észlelt problémákra, szükségletekre
adott tervezett és dokumentált ápolási beavatkozásként jelenhetnek
meg. Célunk volt, hogy a kialakítandó anyagban az ápolás szintjeihez
igazodva markánsan jelenjenek meg azon kompetencia különbségek,
melyek egyes ápolóknak döntési lehetőséget, más ápolói körnek a
feladatok önálló kivitelezési lehetőségét, megint másoknak pedig
közreműködői szerepet adnak.
A projekt eredményének tekinthető, hogy olyan további fejlesztési
javaslatok is megfogalmazásra kerültek az egyes munkacsoportokban,
melyek hatással lehetnek a várhatóan 2012-től induló új OKJ képzési
rendszer fejlesztésére, szakmai tartalmának és képzési kimeneteli
követelményeinek meghatározására.
A hatásköri listák kialakítására nem volt hazai követelményrendszer.
Ezért pályázatunk további eredménye a szakdolgozói hatáskörök
kialakítás módszertani fejlesztésének meghonosítása a hazai
gyakorlatban. A fejlesztés során felhasználtuk a nemzetközi
szakirodalom, és szakmai kapcsolatrendszerünk elemeit. Kiemelt
ﬁgyelemmel vettük alapul az egyes szakképesítések szakmai
és vizsgakövetelményeiben meghatározott kompetenciákat, az
ellátórendszerben alkalmazott irányelveket, protokollokat és a
Magyar Egészségügyi Ellátási Standardokat.
A hatásköri leírások elkészítése során olyan tájékoztatási tábla
elkészítését tűztük ki célul, amelyen belül a kiemelt jelentőséggel
bíró és a pályázatban külön kiemelt szakterületekre vonatkozó
kompetenciák egymástól elkülönítve, illetve egymáshoz viszonyítva
is bemutatásra kerülnek. A MESZK honlapján (www.meszk.hu)
keresztül önálló linket, valamint figyelemfelhívó bannert helyeztünk
el, melyen keresztül az érdeklődők eljuthatnak a munkacsoportok által
készített anyagokhoz. Ugyancsak e helyeket kívánjuk felhasználni
a program zárását követő években a rendszeres felülvizsgálatok
közzétételére is. A kidolgozott kiadványból információs anyag készült
összesen 1000 példányban, melyet minél szélesebb körben, elsősorban
az ápolásügy szakmai vezetőinek körében kívánunk közreadni.
Dr. Balogh Zoltán, a projekt szakmai vezetője
Kubányi Jolán, projektmenedzser

2. A szakdolgozói hatásköri listákat
fejlesztők névsora
2. 1. A MESZK szakmai fejlesztői
Felnőttápolási szakmai tagozat
Tagozatvezető: Tóth Andrea
Tagok: Arany Ida
Aranyosi Gáborné
Dulibán Lászlóné
Dr. Papp Katalin
Pápai Tibor
Raskovicsné Csernus Marianna
Dr. Tulkán Ibolya
Aneszteziológia és intenzív ápolás szakmai tagozat
Tagozatvezető: Piskóti Zoltánné
Tagok: Bakos András
Füleki Angéla
Deák Edit
Novákné Fritsch Julianna
Közösségi, foglalkozás-egészségügyi, otthoni és hospice
szakápolási szakmai tagozat
Tagozatvezető: Tóthné Bucsek Ildikó
Tagok: Dulibán Lászlóné
Hirdi Henriett Éva
Dr. Kálmánné Simon Mária
Kökény Márta
Újváriné Dr. Siket Adrienn
Pszichiátriai ápolási szakmai tagozat
Tagozatvezető: Tunyi Tünde
Tagok: Sági Jánosné
Gyimes Gyuláné
Irinyi Tamás
Schranez Erika
Virág Jánosné
Gyógytorna-fizioterápia szakmai tagozat
Tagozatvezető: Dr. Stefán Jánosné
Tagok: Császárné Gombos Gabriella
Dr. Kállayné Őry Csilla
Dr. Tringer Lászlóné
Zaletnyik Zita

Mentésügyi szakmai tagozat
Tagozatvezető: Fogarasi Zoltán
Tagok: Lukács András
Pék Emese
Újvárosi András
Műtőszolgálati szakmai tagozat
Tagozatvezető: Balasi Tiborné
Tagok: Bátori Magdolna
Bérczi Emese
Burnyóczki Elza
Hoffmann Mónika
Illés Ágnes
Szülésznői szakmai tagozat
Tagozatvezető: Tóth Anna
Tagok: André Olga
Borján Eszter
Juhász Ildikó
Lipienné Krémer Ibolya
Képalkotó-diagnosztikai szakmai tagozat
Tagozatvezető: Demjénné Németh Sarolta
Tagok: Bell Barbara
Kalános Krisztina
Róka Tímea
Módszertani fejlesztő és koordináló munkacsoport tagjai
Aradán Mariann
Dr. Balogh Zoltán
Dr. Betlehem József
Kárpáti Zoltán
Márton Márton Jánosné
Dr. Oláh András
Vandulek Csaba
Belső validáló munkacsoport
Babonits Tamásné
Boldogné Csurik Magdolna
Csősz Katalin
Simkó Katalin

Gyermekápolási szakmai tagozat
Tagozatvezető: Bognár Lászlóné
Tag:
Klimonné Tompos Ágnes
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2.2. A fejlesztésben közreműködő szakmai szervezetek

Magyar Ápolási Igazgatók Egyesülete,
Kovács Erzsébet, elnök

Magyar Ápolási Egyesület,
Bugarszki Miklós, elnök

Magyar Műtősasszisztensi Társulás,
Bátori Magdolna, elnök

Magyar Radiológus Asszisztensek Egyesülete,
Vandulek Csaba, elnök
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2.3. A validálásban közreműködő
Szakmai Kollégium szakmai tagozatai
Ápoló (OKJ, BSc, MSc) és valamennyi ráépülő szakápoló
Ápolás (szakdolgozói) szakmai tagozat: Halmosné Mészáros
Magdolna
Ápolás (szakdolgozói) tagozati tanács: Kónya Anikó
Geriátriai szakápoló és hospice szakápoló:
Geriátria és krónikus ellátás tagozat – Prof. Dr. Bakó Gyula kijelölte:
Prof. Dr. Székács Bélát és Dr. Zöllei Magdolna
Onkológiai szakápoló:
Onkológia és sugárterápia tagozat – Prof. Dr. Kásler Miklós kijelölte:
Szalay Márta
Pszichitária szakápoló:
Pszichiátria és pszichoterápia tagozat – Prof. Dr. Németh Attila
kijelölte: Dr. Móré Csaba és Dr. Kurimay Tamás

Rehabilitációs tevékenység terapeuta:
Fizikális medicina, rehabilitációs és gyógyászati segédeszköz
tagozat –
Prof. Dr. Kullmann Lajos kijelölte: Tölgyessy M. Szilvia
Gyermek aneszteziológia és intenzív szakápoló:
Csecsemő- és gyermekgyógyászat tagozat – Prof. Dr. Balla György
kijelölte:
Dr. Szabó Tamás, Dr. Újhelyi Enikő
Mentőápoló:
Oxyológia - sürgősségi orvostan, toxikológia, honvéd és
katasztrófa orvostan tagozat – Prof. Dr. Varga Csaba kijelölte: Dr.
Göbl Gábor
Radiográfus, intervenciós szakasszisztens: Radiológia tagozat –
Prof. Dr. Battyány István kijelölte: Dr. Bánsághi Zoltán
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3. Szakképesítések szerinti hatásköri listák

3.1. Ápoló (OKJ, BSc, MSc) hatásköri listáinak
összefoglalása
Problémafelvetés
A tevékenységre bontott kompetenciaszintek meghatározására a
nemzetközi gyakorlatban kevés példát találtunk. A hazai viszonyokat
tekintve viszont, a szakma részéről egyértelmű elvárás ennek a
megközelítésnek az alkalmazása, melyet alátámaszt a közelmúltban
történt – jogszabályi szintű – próbálkozás is. A hatásköri listák
kidolgozásának eredményeként a tisztázott körülmények közötti
munkavégzés alapja teremtődik meg, melyet az egyre fokozódó
szakdolgozói létszám-problémák is sürgetnek. Fontos szempont
még, hogy lehetővé válik a magas színvonalon képzett ápolók
ellátórendszerbeli helyének korrekt meghatározása, amely a szakma
részéről hosszú ideje várt, meghatározó momentum.
Hatáskörök
Alapkoncepcióként a fejlesztő csoport egyetértett abban, hogy a
három vizsgált képzési szint egymásra épül. Ennek megfelelően a BSc
ápoló rendelkezik az OKJ ápoló összes kompetenciájával, valamint az
MSc ápoló rendelkezik az OKJ és BSc ápoló összes kompetenciájával.
Utóbbi két végzettség esetén egyes tevékenységeknél a kompetenciaszintek meghaladják az OKJ ápolói szinteket.
A hatásköri lista meghatározásánál alapként az 1/2011. (I.7) NEFMI
és a 15/2006. OM rendeletben meghatározott ápolói feladatprofilt,
és képesítési követelményeket használtuk. Ebből néhány feladat, ill.
feladat csoport a pontatlan megfogalmazás, vagy tág kategória miatt
törlésre, szétbontásra, valamint pontosításra került.
A feladatok felsorolását kiegészítettük, egyrészt a szakmai tapasztalat
és a hazai gyakorlat, másrészt a nemzetközi irodalomkutatás eredményeként feltárt külföldi gyakorlatok alapján.
A hatásköri listát a jelenlegi jogi szabályzásnak megfelelően készítettük el, és kiegészítettünk egy fejlesztési koncepcióval, amely a
vizsgált végzettségekre vonatkozó rövid- és hosszú távú fejlesztéseket
irányoz elő.
Fontosnak éreztük azon ápolói tevékenységek meghatározását, melyek elsősorban az orvos által történő utasítás alapján, vagy vele
együttműködve végeztek/végeznek kollégáink. Olyan ápolói kompetenciák meghatározását, konkrét feladatok kivitelezését kell ez alatt
érteni, melyek az ápolási folyamat egyes lépéseinek megfelelően az
ápoló meg tud jeleníteni az ápolás tervezése/kivitelezése során. Ide
tartozik minden, amit az ápoló észlel/tapasztal és ez befolyásoló

hatással van a mindennapos ápolási-gondozási tevékenységre.
Kiemelten kell kezelni azokat a kompetenciákat, melyek az ápolási
folyamatban, mint megfigyelt/észlelt problémákra, szükségletekre
adott tervezett és dokumentált ápolási beavatkozásként jelenhetnek
meg. Célunk volt, hogy a kialakítandó anyagban az ápolás szintjeihez
igazodva markánsan jelenjenek meg azon kompetencia különbségek,
melyek egyes ápolóknak döntési lehetőséget, más ápolói körnek a
feladatok önálló kivitelezési lehetőségét, megint másoknak pedig
közreműködői szerepet adnak.
A feladatokhoz rendeltük az ápolói kompetenciaszinteket, melyet
autonómia és felelősség szempontjából az alábbi definíciók szerint
határoztunk meg:
Önálló kompetencia: az ápoló egészségügyi tevékenységét egyéni
döntése alapján önállóan, teljes felelősséggel végzi.
Utasításra végzett tevékenység: az ápoló egészségügyi tevékenységét orvos utasítása alapján önállóan végzi. Ebben az esetben a
tevékenység elrendeléséért az orvos, a feladat szakmai és etikai
szabályoknak és orvosi elrendelésnek megfelelő végrehajtásáért az
ápoló felel.
Együttműködő tevékenység: az ápoló egészségügyi tevékenységét
orvos utasítása alapján, az orvos jelenlétében, azzal együttműködve
végzi. Ebben az esetben a tevékenységet az orvos végzi, így az
elrendelésért és a kivitelezés szakszerűségéért is az orvos felel. Az
ápoló asszisztál a feladat ellátásánál. Az együttműködő tevékenységek
egy része team munka végzésére vonatkozik, ahol nem értelmezhető
az orvos utasítása, jelenléte. Ilyen esetben az ápoló közreműködő
tevékenységét is ebbe a kategóriába soroltuk.
Az ápoló által végzett műveletek magukba foglalják az előkészítést,
utómunkálatokat, ellenőrzést, megfigyelést és értékelést. Eszerint azon feladatok esetében, melyek az említetteket részlete-zik,
a kompetenciaszint megegyezik a főtevékenység kompetenciaszintjével.
Javaslattétel
A fenti definíciókat a jelenleg már nem hatályos 3/2010. (I.26) EüM
rendelet alapján választottuk. A továbbiakban viszont szükségesnek
tartjuk a kompetenciaszintek újbóli jogszabályi szintű, egyértelmű
meghatározását. Az ápolói kompetenciaszintek megfogalmazásakor
fontosnak tartjuk a képzési szintek figyelembevételét, ezáltal azt,
hogy az utasításra, illetve együttműködve végzett tevékenységek
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esetén nemcsak az orvos, hanem magasabb képzettségű egészségügyi
szakember (ápoló) is ellátja/elláthatja ezeket a funkciókat.
Rövidtávú fejlesztésként a kompetenciaszint emelését kezdeményezzük. A szakmai színvonal biztosítása érdekében a képzési tartalom
célzott kiegészítése, naprakésszé tétele javasolt:
- Felméri és dokumentálja a krónikus sebek kialakulási kockázatát
(pl ulcus cruris, stomakörnyéki sebek stb.).
- Inkontinencia ellátására szolgáló segédeszközt javasol. Az
inkontinencia ellátáshoz kapcsolódó, önálló kompetenciakörbe
tartozó feladat
- EKG-t készít sürgősségi esetben. (Ezt a tevékenységet BSc,
MSc szintű ápoló nem korlátozott tevékenységként végezheti
Kanadában. A hazai képzés sürgősségi moduljában foglaltak
szerint mellkasi fájdalom, epigastriális és a jobb és bal felső
quadráns hasi fájdalma esetén azonnal EKG-t kell készíteni.
A vizsgálatnak nincs kockázati tényezője, és a gyakorlatban
biztonsággal, gyakran végzett tevékenységről van szó.)
- Oxigénterápiát alkalmaz sürgősségi esetben (szakmai protokollban
meghatározott adagolással) (Ezt a tevékenységet BSc, MSc
szintű ápoló önálló kompetenciakörben végezheti Kanadában.
A 2010-ben megjelent ERC által kiadott, és hazánkban is
elfogadott Intrahospitális sürgősségi ellátás (kórházon belüli
újraélesztés) protokolljában kritikus állapot esetén a mielőbb
elkezdett oxigénadagolás hangsúlyozásra került. Erre vonatkozó
ismereteket a hallgatók a képzés során elsajátítják.)
- Irrigálást alkalmaz. (Ezt a tevékenységet BSc, MSc szintű ápoló
(képesítéshez kötött) korlátozott tevékenységként, önállóan
végezheti Kanadában. Alacsony kockázatú mindennapos
beavatkozás.)
- Cerument távolít el fecskendővel, vízzel. (Ez új tevékenység a
listában. A BSc, MSc szintű ápolók által önállóan végezhető képesítéshez kötött - tevékenyég Kanadában.)
- Perifériás rövid kanüllel vénát biztosít sürgős intravénás
hozzáférés céljából. (Ezt a tevékenységet BSc, MSc szintű
ápoló önálló kompetenciakörben végezheti Kanadában sürgős
iv. hozzáférés céljából, külön képzést követően. Rövidtávú
fejlesztésként javasoljuk a kompetenciaszint bővítését, mivel
a képzési anyagok jelenleg is tartalmazzák az erre vonatkozó
ismereteket.)
- Sebellátási tervet készít II. stádiumú decubitus esetén.
- I és II. stádiumú decubitust kezel. (Az I-II. stádiumok ellátására
vonatkozóan az 1/2011. (1.7.) NEFMI rendeletben történő
megjelentetését javasoljuk. A decubitus ellátására vonatkozó
szakmai konszenzusok alapján a kompetenciaszint emelése
szakmailag mindenképpen indokolt, és az ápolók által napjainkban
is végzett tevékenyég.)
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-

Speciális kötszereket alkalmaz I. és II. stádiumú decubitusok
esetén. (Rövidtávú fejlesztésként a kompetenciaszint emelését
szakmai konszenzusok alapján javasoljuk.)

Hosszú távú fejlesztésként a BSc, MSc szintű ápolók kompetenciájának
fejlesztése jöhet szóba, melyhez kapcsolódóan ráépülő, célzott,
komplex képzési program teljesítése lenne indokolt:
- Meghatározott diagnosztikus vizsgálatot rendel sürgősségi esetben.
- Gégekanült cserél.
- Laringeális maszkot alkalmaz.
- Meghatározott gyógyszerek és beadási módok esetén gyógyszerelést végez.
- Infúziós terápiát alkalmaz fiziológiás só-oldat beadásával.
- Sebellátási tervet készít III-IV. stádiumú decubitus esetén.
- Sebek kezelését végzi külön meghatározott sebtípusok és
stádiumok esetén.
- III és IV. stádiumú decubitust kezel.
- Speciális kötszereket alkalmaz III. és IV. stádiumú decubitusok
esetén.
- Sebellátási tervet készít külön meghatározott sebtípusok és
stádiumok esetén
- Speciális kötszereket alkalmaz külön meghatározott sebtípusok
és stádiumok esetén.
- Enzimatikus debridement-et alkalmaz III. és IV. stádiumú decubitus esetén.
- Enzimatikus debridement-et alkalmaz külön meghatározott
sebtípus és stádiumok esetén.
Hosszú távú fejlesztésként BSc, MSc ápolói végzettségre épülő
célzott képzés esetén javasolt feladat, melyhez az önállóan felírható
gyógyászati segédeszközök (kötszerek, inkontinencia-, és ápolást
segítő eszközök) körének meghatározása, és a finanszírozási
jogszabályok módosítása szükséges:
- Meghatározott gyógyászati segédeszközök felírását végzi
- Varratot szed reakciómentes seb esetén.
A korábban hivatkozott képzést szabályzó rendeletbe ez a
feladatcsoport 2011 januárjában – a sebkezelő licenc feladatcsoport
beolvasztásával – került be. A felmenő rendszerben való alkalmazás
miatt a képzési tartalmakban még nem jelent meg. Az OKJ ápoló
feladatai között való szerepeltetése nem indokolt, így jogszabályból
való törlését javasoljuk. Utasításra végzett tevékenységként a
BSc, MSc ápolók kompetenciái között hosszú távú fejlesztéssel,
külön képzés esetén javasoljuk az észak-amerikai gyakorlathoz
hasonlóan.

ÁPOLÓ HATÁSKÖRI LISTA
ÁPOLÓ OKJ

ÁPOLÓ BSc

ÁPOLÓ MSc

Kompetencia
szintje

Kompetencia
szintje

Kompetencia
szintje

Hiteles kommunikációt folytat

Ö

Ö

Ö

Szaknyelven kommunikál

Ö

Ö

Ö

Kommunikál látás-, hallás-, beszédsérült személlyel

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Önérvényesítő kommunikációt alkalmaz

Ö

Ö

Ö

Kapcsolattartás eszközeit használja

Ö

Ö

Ö

egy idegen nyelv
alapfokon

egy idegen nyelv
középfokon

egy idegen nyelv
középfokon

Etikai normák szerint végzi munkáját

Ö

Ö

Ö

Esélyegyenlőséget biztosít

Ö

Ö

Ö

Adatvédelmi szabályokat betartja

Ö

Ö

Ö

Együttműködik a betegjogi, gyermekjogi képviselővel

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Alkalmazza a dokumentálás különböző formáit

Ö

Ö

Ö

Adatokat gyűjt, kezel

Ö

Ö

Ö

Elektronikusan adatokat rögzít, tárol

Ö

Ö

Ö

Minőségügyi dokumentációt kitölt

Ö

Ö

Ö

Ápolási dokumentációt vezet

Ö

Ö

Ö

Tiszteletben tartja a kulturális különbségekből adódó
szokásokat

Ö

Ö

Ö

Orvosszakmai kutatásban közreműködik

U

U

U

Ápolásszakmai kutatásban részt vesz

U

Ö

Ö

Fejleszti tudását és készségeit

Ö

Ö

Ö

Közreműködik az oktatási folyamatban

E

Ö

Ö

Pszichés támogatást nyújt tevékenységéhez kapcsolódóan

Ö

Ö

Ö

Megelőzi a fertőzéseket

Ö

Ö

Ö

Aszepszis, antiszepszis szabályainak megfelelően
használja az eszközöket

Ö

Ö

Ö

Műszereket, eszközöket fertőtlenít

Ö

Ö

Ö

Kezet fertőtlenít

Ö

Ö

Ö

Bőrt fertőtlenít

Ö

Ö

Ö

Fertőtlenítő eljárásokat alkalmaz

Ö

Ö

Ö

Képesítési
feladat
csoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport

Feladat

Informálja a beteget, a hozzátartozót és a munkatársait
kompetenciáján belül
Segítő kommunikációt alkalmaz, konfliktust kezel,
önsegítő technikákat alkalmaz

Idegen nyelvet használ

Alkalmazza a szakmai programokat, irányelveket, protokollokat, standardokat
Alkalmazza az egészségügyi szolgálatokra, szolgáltatókra
vonatkozó szabályokat

* Rövidítések: Ö: önálló, E: együttműködő, U: orvosi utasításra.
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Képesítési
feladat
csoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport

ÁPOLÓ OKJ
Kompetencia
szintje

ÁPOLÓ BSc
Kompetencia
szintje

ÁPOLÓ MSc
Kompetencia
szintje

Sterilizáláshoz előkészít

Ö

Ö

Ö

Steril eszközöket használ

Ö

Ö

Ö

Betartja a sterilitás szabályait

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Alkalmazza az egyéni védőeszközöket

Ö

Ö

Ö

Anyagtárolást az előírásoknak megfelelően biztosít

Ö

Ö

Ö

Alkalmazza a szelektív hulladékgyűjtés szabályait

Ö

Ö

Ö

Veszélyes hulladékot kezel

Ö

Ö

Ö

Veszélyes anyagokat kezel, tárol

Ö

Ö

Ö

Betartja a környezetvédelmi előírásokat

Ö

Ö

Ö

Betartja a munkahelyre vonatkozó általános tűzvédelmi
előírásokat

Ö

Ö

Ö

Alkalmazza a jelző és riasztó berendezéseket

Ö

Ö

Ö

Alkalmazza a tűzoltó készülékeket

Ö

Ö

Ö

Használja a vészkijáratokat, a mentési és menekülési
útvonalakat, a mentésben közreműködik

Ö

Ö

Ö

A helyszín biztonságosságát felméri

Ö

Ö

Ö

A helyszíni körülményekről tájékozódik

Ö

Ö

Ö

Tájékozódó állapotfelmérést végez

Ö

Ö

Ö

A figyelemfelhívó panaszokat/tüneteket felismeri

Ö

Ö

Ö

Segítséget hív

Ö

Ö

Ö

A beteget állapotának megfelelő testhelyzetbe hozza

Ö

Ö

Ö

Újraélesztést végez (BLS–AED)

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

E

E

E

E

E

E

Feladat

Betartja a munkahelyre vonatkozó általános és speciális
előírásokat
Alkalmazza a biztonságos munkavégzés tárgyi, személyi
feltételeit

Sürgősségi esetben egyszerű légútbiztosítási eszközzel és
eszköz nélkül légutat biztosít
Az elsődleges beavatkozásokat megkezdi/elvégzi:
zavart tudatú- , fájdalomról panaszkodó-, nehézlégzésOKJ ápoló
sel küszködő beteg esetén, görcsroham alatt és után,
feladatcsoport beszédzavar, végtaggyengeség esetén, sokkos állapotú
betegnél, mérgezés gyanúja esetén, elektromos balesetet
szenvedett betegnél
OKJ ápoló
Vérzéscsillapítási eljárást alkalmaz
feladatcsoport
OKJ ápoló
Hőhatás okozta sérülést ellát
feladatcsoport
OKJ ápoló
Elsődleges sebellátást végez
feladatcsoport
OKJ ápoló
Kötözéseket alkalmaz
feladatcsoport
OKJ ápoló
Rándulásokat, ficamokat, töréseket rögzít
feladatcsoport
OKJ ápoló
Tömeges baleset felszámolásában segédkezik
feladatcsoport
OKJ ápoló
Katasztrófa egészségügyi ellátásban közreműködik
feladatcsoport
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Képesítési
feladat
Feladat
csoport
OKJ ápoló
Beteget mozgat, műfogásokat alkalmaz
feladatcsoport
OKJ ápoló
A beteg szállításra történő előkészítésében segédkezik
feladatcsoport
A testi egészség megőrzésében, a betegségek
megelőzésében részt vesz (mozgásszervek, szív és
OKJ ápoló
keringési rendszer, légzőrendszer, emésztőrendszer,
feladatcsoport endokrin rendszer, vizeletkiválasztó és -elvezető rendszer, reproduktív rendszer, idegrendszer és érzékszervek
vonatkozásában)
OKJ ápoló
Segítséget nyújt az újszülött ellátásában
feladatcsoport
OKJ ápoló
Segíti a különböző életkorú, szociális helyzetű gyermekek
feladatcsoport pszichoszomatikus fejlődését.
OKJ ápoló
Kisgyermekekkel életkoruknak megfelelően foglalkozik
feladatcsoport ( játék, mese, ének-zene, közös alkotás, tanulás)
OKJ ápoló
Biztosítja a mozgásfejlődéshez szükséges eszközöket
feladatcsoport
OKJ ápoló
Alkalmazza a pelenkázás különböző formáit
feladatcsoport
OKJ ápoló
Szükségletnek megfelelően öltöztet, vetkőztet
feladatcsoport
OKJ ápoló
Levegőzteti, napoztatja a gyermeket
feladatcsoport
OKJ ápoló
A szükségletek kielégítésében segítséget nyújt különböző
feladatcsoport életszakaszokban, élethelyzetekben
OKJ ápoló
A higiénés szükségletek kielégítésében, biztosításában
feladatcsoport részt vesz
OKJ ápoló
Biztosítja az egyén komfortját különböző életszakaszokfeladatcsoport ban, élethelyzetekben
OKJ ápoló
Biztosítja a mozgásszükséglet kielégítését, segédkezik a
feladatcsoport mozgásban
OKJ ápoló
A kliens életkorának, egészségi állapotának megfelelő
feladatcsoport módon táplálja az egyént, biztosítja folyadékszükségletét.
OKJ ápoló
Biztosítja az ürítési szükségletek fiziológiás kielégítését
feladatcsoport
OKJ ápoló
Biztonságos környezet megteremtésében közreműködik
feladatcsoport
OKJ ápoló
Gondozási feladatokat lát el különböző életszakaszokban,
feladatcsoport élethelyzetekben
OKJ ápoló
Részt vesz az idősgondozás különböző formáiban
feladatcsoport
OKJ ápoló
Akadályozott személyek alapvető szükségleteinek kielégífeladatcsoport tését támogatja
OKJ ápoló
Közreműködik akadályozott személyek gondozásában
feladatcsoport
OKJ ápoló
Közreműködik akadályozott személyek rehabilitációs
feladatcsoport programjaiban
OKJ ápoló
Segítséget nyújt a betegnek a gyógyászati segédeszközök
feladatcsoport alkalmazásához
OKJ ápoló
A beteg fogadásában és elbocsátásában közreműködik
feladatcsoport
OKJ ápoló
A beteg szükségleteit felméri
feladatcsoport
OKJ ápoló
A beteget szükségleteinek kielégítésében segíti
feladatcsoport
OKJ ápoló
A beteg ágyát higiénikusan, fertőzések megelőzésével
feladatcsoport kezeli
OKJ ápoló
Szennyest kezel, kórházi textíliát tárol a munkavédelmi
feladatcsoport szabályok betartásával
OKJ ápoló
A kórterem rendjét biztosítja, nyugodt környezetet teremt
feladatcsoport
OKJ ápoló
Biztonságos környezetet teremt a beteg számára
feladatcsoport
OKJ ápoló
Kényelmi eszközöket alkalmaz
feladatcsoport

ÁPOLÓ OKJ
Kompetencia
szintje

ÁPOLÓ BSc
Kompetencia
szintje

ÁPOLÓ MSc
Kompetencia
szintje

Ö

Ö

Ö

E

E

E

U

Ö

Ö

E

E

E

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

E

E

E

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö
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Képesítési
feladat
csoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
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ÁPOLÓ OKJ
Kompetencia
szintje

ÁPOLÓ BSc
Kompetencia
szintje

ÁPOLÓ MSc
Kompetencia
szintje

Biztosítja a beteg mozgását, pihenését

Ö

Ö

Ö

A beteg hely- és helyzetváltoztatását elősegíti

Ö

Ö

Ö

A beteget pozicionálja

Ö

Ö

Ö

Beteget mobilizál, mozgást segítő eszközöket alkalmaz

U

Ö

Ö

Beteget vetkőztet, öltöztet

Ö

Ö

Ö

Teljes és részleges ágyfürdőt végez

Ö

Ö

Ö

Zuhanyozásnál segédkezik

Ö

Ö

Ö

Szem-, haj-, fül-, orr-, köröm-, szájápolást végez

Ö

Ö

Ö

Száj és nyálkahártya védelmét és ápolását végzi

Ö

Ö

Ö

Férfibeteget borotvál

Ö

Ö

Ö

Beteget táplál, folyadékot pótol szájon át

Ö

Ö

Ö

Vizeletürítés szükségletének kielégítését segíti

Ö

Ö

Ö

Inkontinencia betéteket alkalmaz

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

U

Ö

Ö

Szélcsövet alkalmaz

Ö

Ö

Ö

Testváladékokat felfog, gyűjt, mér, váladékfelfogó eszközöket szakszerűen használ

Ö

Ö

Ö

Vizithez előkészít, viziten segédkezik

Ö

Ö

Ö

Segédkezik a fizikális vizsgálatoknál

Ö

Ö

Ö

Hideg-meleg hatást alkalmaz

Ö

Ö

Ö

Fizikális lázcsillapítást végez

Ö

Ö

Ö

Decubitust megelőz, súlyosságát megállapítja

Ö

Ö

Ö

Élősködővel fertőzött beteget ellát

Ö

Ö

Ö

Rugalmas pólyát felhelyez

Ö

Ö

Ö

Az életveszélyt jelentő állapotok ellátásában
közreműködik

E

E

E

Terminális állapotban lévő betegeket ápol

Ö

Ö

Ö

Haldokló beteget ellát, hozzátartozóját támogatja

Ö

Ö

Ö

Halott körüli teendőket ellát

Ö

Ö

Ö

Ápolási feladatokat lát el a rögzítő eszközök használatánál

Ö

Ö

Ö

Részt vesz a fizikai korlátozás kivitelezésében

U

U

U

Korlátozó intézkedést elrendel és kivitelez (ha orvos
nincs jelen), a jogszabályban meghatározott esetekben

Ö

Ö

Ö

Megelőzi a szororigén ártalmakat

Ö

Ö

Ö

A betegnek lelki támogatást nyújt

Ö

Ö

Ö

Feladat

Előkészít női- és férfibeteg katéterezéséhez, hólyagöblítéshez
Beöntést ad, a beteg székletürítését segíti, beszáradt
székletet eltávolít

Képesítési
feladat
csoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport

ÁPOLÓ OKJ
Kompetencia
szintje

ÁPOLÓ BSc
Kompetencia
szintje

ÁPOLÓ MSc
Kompetencia
szintje

Ö

Ö

Ö

Megfigyeli a beteg fekvését, testhelyzetét

Ö

Ö

Ö

Megfigyeli a testalkatot, járást

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Megfigyeli a beteg beszédét, magatartását, viselkedését

Ö

Ö

Ö

Megfigyeli a pulzust

Ö

Ö

Ö

Megfigyeli a vérnyomást

Ö

Ö

Ö

Megfigyeli a testhőmérsékletet

Ö

Ö

Ö

Megfigyeli a légzést

Ö

Ö

Ö

Megfigyeli a köhögést

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

U

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

E

E

E

Feladat
Minőségügyi előírásokat betart ápolási tevékenysége
során

Megfigyeli a bőr, a nyálkahártya, a köröm, a hajas fejbőr
állapotát és elváltozásait
Megfigyeli a tudatállapotot, a zavartság megnyilvánulásait
felismeri

Megfigyeli a váladékokat (vizelet, hányadék, széklet,
OKJ ápoló
köpet, hüvelyváladék, menstruációs vérzés, sebváladék,
feladatcsoport
punkciós váladékok)
OKJ ápoló
Megfigyeli a fájdalom jellegzetességeit
feladatcsoport
OKJ ápoló
Megfigyeli a beteg alvását
feladatcsoport
OKJ ápoló
Megfigyeli az érzékszervek működését
feladatcsoport
OKJ ápoló
Hossz- és testtömeg mérését végzi
feladatcsoport
OKJ ápoló
Fej- és haskörfogatot mér
feladatcsoport
OKJ ápoló
Testsúlyt, testarányokat mér különböző életkorokban
feladatcsoport
OKJ ápoló
Folyadékegyenleget vezet
feladatcsoport
OKJ ápoló
Állapotfelméréshez megfigyelési skálákat alkalmaz
feladatcsoport
OKJ ápoló
Felismeri a testsémát érintő fejlődési rendellenességeket
feladatcsoport
OKJ ápoló
Felismeri a kutacsok normálistól eltérő elváltozásait
feladatcsoport
OKJ ápoló
A csecsemő légzésfigyelőt alkalmazza
feladatcsoport
OKJ ápoló
Megfigyeli és értékeli a gyermek sírását
feladatcsoport
OKJ ápoló
Fejlődési és energia kvócienst számol, növekedést monifeladatcsoport torizál
OKJ ápoló
Jelzi a családon belüli erőszakkal összefüggő problémát
feladatcsoport
OKJ ápoló
Felismeri a gyermekbántalmazás és elhanyagolás tüneteit
feladatcsoport
OKJ ápoló
Betegmegfigyelő monitorokat (EKG, pulzus, légző, hő,
feladatcsoport szaturáció) alkalmaz
OKJ ápoló
Megfigyeli és értékeli a beteg állapotváltozásait
feladatcsoport
OKJ ápoló
Felismeri az allergiás reakciókat
feladatcsoport
OKJ ápoló
Felismeri a gyógyszeres terápia mellékhatásait
feladatcsoport
OKJ ápoló
Megfigyeléseit dokumentálja
feladatcsoport
OKJ ápoló
Segédkezik fizikális vizsgálatoknál
feladatcsoport
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Képesítési
feladat
csoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport

ÁPOLÓ OKJ
Kompetencia
szintje

ÁPOLÓ BSc
Kompetencia
szintje

ÁPOLÓ MSc
Kompetencia
szintje

U

U

U

Laboratóriumi diagnosztika céljából váladékot vesz

U

U

U

Vércukor meghatározást végez

Ö

Ö

Ö

Vizeletet vizsgál gyorsteszttel

Ö

Ö

Ö

Mikrobiológiai mintákat szállításra előkészít

Ö

Ö

Ö

Felkészíti a beteget a középsugarú vizelet vételére, vizeletet vizsgálatra küld

U

U

U

Előkészíti a beteget röntgen vizsgálatokhoz

U

U

U

Felkészíti a beteget UH-vizsgálatra

U

U

U

Előkészíti a beteget CT vizsgálathoz

U

U

U

Felkészíti a beteget az MR vizsgálatra

U

U

U

Felkészíti a beteget PET (Pozitronemissziós Tomográfia)
és SPECT vizsgálatra

U

U

U

Felkészíti a beteget szcintigráfiás vizsgálatra

U

U

U

Előkészít MCU vizsgálathoz

U

U

U

EKG-t készít

U

U

U

Előkészít has-, mellkas-, lumbál-, csontvelő punkcióhoz

U

U

U

Előkészít gyomormosáshoz

U

U

U

Gyomorszondát levezet

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

E

E

E

E

E

E

U

U

U

Ö

Ö

Ö

U

U

U

U

U

U

Ö

Ö

Ö

U

U

U

U

U

U

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Feladat
Klinikai és mikrobiológiai laboratóriumi vizsgálatokhoz
mintát vesz

Endoszkópos beavatkozásokhoz előkészíti a beteget
OKJ ápoló
(bronchoszkópia, gasztroszkópia, kolonoszkópia, rektoszfeladatcsoport
kópia, jejunoszkópia, laparoszkópia)
OKJ ápoló
Felkészíti a beteget légzésfunkciós vizsgálatra
feladatcsoport
OKJ ápoló
Felkészíti a beteget tű biopsziás beavatkozáshoz
feladatcsoport
OKJ ápoló
Felkészíti a beteget az ODM-vizsgálatra (csontsűrűség)
feladatcsoport
OKJ ápoló
Felkészíti a beteget EEG, EMG vizsgálatra
feladatcsoport
OKJ ápoló
Érzékszervi vizsgálatokban közreműködik
feladatcsoport
OKJ ápoló
Garat-gége tükrözésnél segédkezik
feladatcsoport
OKJ ápoló
Előkészít nőgyógyászati eszközös feltárásához és kenetfeladatcsoport vételhez
OKJ ápoló
Előkészít gyógyszereléshez
feladatcsoport
OKJ ápoló
Injekciózáshoz előkészít, injekciót felszív
feladatcsoport
OKJ ápoló
Injekciót bead (i.muscularis, s.cutan, i.cutan)
feladatcsoport
OKJ ápoló
Légúti váladékot eltávolít
feladatcsoport
OKJ ápoló
Előkészít oxigénterápiához, és oxigénterápiát alkalmaz
feladatcsoport (kivéve sürgősségi esetben)
OKJ ápoló
Inhalációs kezelést végez
feladatcsoport
OKJ ápoló
Hűtőzselét alkalmaz
feladatcsoport
OKJ ápoló
Fizikális lázcsillapítást végez
feladatcsoport
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Képesítési
feladat
csoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport

ÁPOLÓ OKJ
Kompetencia
szintje

ÁPOLÓ BSc
Kompetencia
szintje

ÁPOLÓ MSc
Kompetencia
szintje

Előkészít infúziós terápiához

U

U

U

Előkészít transzfúziós terápiához

U

U

U

Irrigáláshoz előkészít

U

U

U

Irrigálást alkalmaz

U

U

U

Előkészít Port-a-cath tű beszúrásához

U

U

U

Fénykezeléseket alkalmaz

U

U

U

Légzőtornát végeztet

Ö

Ö

Ö

Diétás terápia megvalósításában közreműködik

E

E

E

Instillálás

U

U

U

Tájékoztatást ad a Nemzeti Egészségfejlesztési Program
célkitűzéseiről

Ö

Ö

Ö

Elsődleges prevenciós tevékenységet folytat

Ö

Ö

Ö

Egészségi állapot felmérésében részt vesz

Ö

Ö

Ö

Tájékoztatást ad az egészséges életmódról

Ö

Ö

Ö

Egészségfejlesztő foglalkozásokat szervez

Ö

Ö

Ö

Felvilágosítást végez az egészséges táplálkozásról

Ö

Ö

Ö

A fizikai erőnlét, különösen az állóképesség megszerzését,
megtartását segíti

Ö

Ö

Ö

Tájékoztatást nyújt védőoltásokkal kapcsolatban

Ö

Ö

Ö

Megtanítja az emlő és a here önvizsgálatát

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Tájékoztatást nyújt az egészségkárosító tényezőkről

Ö

Ö

Ö

Tájékoztatást nyújt a szexuális úton terjedő betegségek
megelőzéséről

Ö

Ö

Ö

Közreműködik másodlagos prevenciós tevékenységben

Ö

Ö

Ö

Tájékoztatást ad a szűrővizsgálatokról

Ö

Ö

Ö

Szűrővizsgálatok szervezésében rész vesz

E

E

Ö

Tájékoztatást ad a diétákról

Ö

Ö

Ö

Közreműködik harmadlagos prevenciós tevékenységben

E

E

E

Közreműködik a rehabilitációs team munkájában

U

U

U

Tájékoztatást ad a betegnek és hozzátartozójának a rehabilitációs lehetőségekről

Ö

Ö

Ö

Megtanítja a beteget az öninjekciózásra

Ö

Ö

Ö

Tanácsadó, problémafeltáró beszélgetést folytat

Ö

Ö

Ö

Tájékoztat az otthoni szakápolási szolgálatról

Ö

Ö

Ö

A beteget és hozzátartozóját oktatja az alapápolási feladatokra

Ö

Ö

Ö

Feladat

Tájékoztatást nyújt a várandós nő életvitelével kapcsolatban
Tájékoztatást nyújt az anyáknak az anyatejes táplálás
fontosságáról
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Képesítési
feladat
csoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
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ÁPOLÓ OKJ
Kompetencia
szintje

ÁPOLÓ BSc
Kompetencia
szintje

ÁPOLÓ MSc
Kompetencia
szintje

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Tájékoztatást nyújt a szociális gondoskodás formáiról

Ö

Ö

Ö

Gyógyszerek tárolását végzi

Ö

Ö

Ö

Gyógyszerel

U

U

U

Feladat
Tájékoztat a hospice ellátásról
Megtanítja a beteget a gyógyászati segédeszközök
használatára
Megtanítja a beteget a protézisek karbantartására és
alkalmazására

Gyógyszerelés szabályait betartja, felismeri a mellékhatásokat
Előkészít injekciózáshoz (i. arteriális, i. thecalis, i. articularis, i. vénás)
Közreműködik a tartós fájdalomcsillapítás kivitelezésében

Ö

Ö

Ö

U

U

U

U

U

U

Infúziós terápiát alkalmaz

U

U

U

A perifériás vénás injekció helyét kiválasztja

U

U

U

Megválasztja a perifériás vénás injekció beadásához a
megfelelő beadási technikát

U

U

U

Perifériás rövid kanüllel vénát biztosít

U

U

U

Intravénás injekciót ad

U

U

U

Beadási sebességet megválasztja

U

Ö

Ö

Túlnyomásos infúziót bead

U

U

U

Infuzort és perfuzort működtet

U

U

U

Centrális vénakanülöket használ és gondoz

U

U

U

Perifériás vénakanült ideiglenes lezár, eltávolít

Ö

Ö

Ö

Nem várt eseményeket felismer

Ö

Ö

Ö

Nem várt események elhárításában közreműködik

E

E

E

Szövődményeket felismer

Ö

Ö

Ö

Szövődményeket elhárításában közreműködik

E

E

E

Előkészít vércsoport meghatározáshoz

U

U

U

Előkészít transzfúzió adásához

U

U

U

Transzfúzió alatti és utáni ápolói teendőket ellátja

Ö

Ö

Ö

Segédkezik transzfúzió bekötésénél

E

E

E

Felismeri a transzfúzió szövődményeit

Ö

Ö

Ö

Vizelet inkontinens beteget ellát

Ö

Ö

Ö

Hólyag teltség állapot vizsgálatot végez

Ö

Ö

Ö

Hólyagtréninget, kondicionálást végez

U

Ö

Ö

Férfi és női beteget katéterez

U

U

U

Állandó katéterezést végez

U

U

U

Képesítési
feladat
csoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport

ÁPOLÓ OKJ
Kompetencia
szintje

ÁPOLÓ BSc
Kompetencia
szintje

ÁPOLÓ MSc
Kompetencia
szintje

Intermittáló katéterezést végez

Ö

Ö

Ö

Beteget és hozzátartozót edukál

Ö

Ö

Ö

Suprapubikus katéterrel ellátott beteget gondoz

Ö

Ö

Ö

Széklet inkontinens beteget ellát

Ö

Ö

Ö

Sztóma ellátást végez

Ö

Ö

Ö

Gasztrosztómán, jejunosztómán át történő táplálást végez

Ö

Ö

Ö

Koch-rezervoir kezelést végez

U

U

U

Irrigálást végez sztómán keresztül

Ö

Ö

Ö

Beöntést ad sztómán keresztül

U

Ö

Ö

Gyomorvérzést csillapít fizikális eljárással

U

U

U

Gyomorsipolyt gondoz

Ö

Ö

Ö

Tracheostoma leszívását végzi

Ö

Ö

Ö

Trachea toalettet végez

Ö

Ö

Ö

Gégekanül betétet cserél

U

U

U

Szívókészüléket összeállít, működtet/kezel

Ö

Ö

Ö

Dréneket kezel

U

U

U

Decubitus kockázatfelmérést végez

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

U

U

U

U

U

U

U

U

U

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Feladat

Komplex decubitus prevenciós tevékenységet végez,
amely magába foglalja a tehermentesítést, nyomásOKJ ápoló
csökkentést, speciális táplálást és folyadékpótlást,
feladatcsoport
bőrvédelmet -különös tekintettel a nedvességre- valamint
az inkontinenciaellátást.
Kiválasztja a beteg állapotának megfelelő speciális
OKJ ápoló
nyomáscsökkentő, tehermentesítő, és kényelmi eszfeladatcsoport közöket, és azokat szakszerűen alkalmazza a gyakorlatban.
OKJ ápoló
I. és II. stádiumú decubitust kezel
feladatcsoport
OKJ ápoló
III. és IV. stádiumú decubitust kezel
feladatcsoport
OKJ ápoló
Párakötést alkalmaz
feladatcsoport
OKJ ápoló
Szakszerű segítséget nyújt kar- és lábharisnya használafeladatcsoport tához
OKJ ápoló
Pszichés vezetést végez az ellátó team-mel együtt
feladatcsoport
OKJ ápoló
Életvezetési tanácsokat ad
feladatcsoport
OKJ ápoló
Ápolási tervet készít a különböző betegségben szenvedők
feladatcsoport számára
OKJ ápoló
Keringési rendszer betegségeiben szenvedő betegek
feladatcsoport ápolását végzi
OKJ ápoló
Légzőrendszer betegségeiben szenvedő betegek ápolását
feladatcsoport végzi
OKJ ápoló
Emésztőrendszer betegségeiben szenvedő betegek ápofeladatcsoport lását végzi
OKJ ápoló
Vizeletkiválasztó rendszer betegségeiben szenvedő
feladatcsoport betegek ápolását végzi
OKJ ápoló
Vérképző- és immunrendszer betegségeiben szenvedő
feladatcsoport betegek ápolását végzi
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Képesítési
feladat
csoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
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ÁPOLÓ OKJ
Kompetencia
szintje

ÁPOLÓ BSc
Kompetencia
szintje

ÁPOLÓ MSc
Kompetencia
szintje

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Fertőző betegeket ápol

Ö

Ö

Ö

Sebészeti beavatkozásra szoruló betegek ápolását végzi

Ö

Ö

Ö

Parenteralis táplálást közreműködik

U

U

U

Transzplantált betegek ápolását végzi

Ö

Ö

Ö

Traumatológiai betegeket ápol

Ö

Ö

Ö

Égési sérült beteget ápol

Ö

Ö

Ö

Sebfelmérést végez

Ö

Ö

Ö

Sebellátási tervet készít II. stádiumú decubitus esetén

E

E

E

E

E

E

E

E

E

Krónikus sebek (kivéve decubitus) kezelését végzi

U

U

U

Fertőzött sebek kezelését végzi

U

U

U

Drenált sebek ellátását, gondozását végzi

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

Feladat
Endokrin rendszer betegségeiben szenvedő betegek
ápolását végzi
Mozgásrendszer betegségeiben szenvedő betegek ápolását végzi

Sebellátási tervet készít III-IV. stádiumú decubitus
esetén
Sebellátási tervet készít külön meghatározott sebtípusoknál, meghatározott stádiumok esetén

Nekrotikus sebek kezelését végzi, kivéve sebészi debridement
Speciális kötszereket alkalmaz I.és II. stádiumú decubitusok esetén
Speciális kötszereket alkalmaz III. és IV. stádiumú decubitusok esetén
Speciális kötszereket alkalmaz külön meghatározott
sebtípusok és stádiumok esetén
Enzimatikus debridement-et alkalmaz III. és IV. stádiumú decubitus esetén
Enzimatikus debridement-et alkalmaz külön meghatározott sebtípus és stádiumok esetén
Varratot szed reakciómentes seb esetén
Váladék- és fájdalomkontrollt végez

Ö

Ö

Ö

Elhúzódó sebgyógyulás tüneteit észleli és értelmezi

Ö

Ö

Ö

Sebdokumentációt vezet

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Nőgyógyászati betegségben szenvedő betegeket ápol

Ö

Ö

Ö

A gyermekágyast ápolja

Ö

Ö

Ö

Urológiai betegségben szenvedő betegeket ápol

Ö

Ö

Ö

Szemészeti betegségben szenvedő betegeket ápol

Ö

Ö

Ö

Fül-, orr-, gégészeti betegségben szenvedő betegeket ápol

Ö

Ö

Ö

Bőrgyógyászati betegségben szenvedő betegeket ápol

Ö

Ö

Ö

Rizikószűrést végez krónikus sebek kialakulásának
megelőzése céljából
Életviteli tanácsadást végez krónikus sebbel rendelkező
betegek számára

Képesítési
feladat
csoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
BSc ápoló feladatcsoport

ÁPOLÓ OKJ
Kompetencia
szintje

ÁPOLÓ BSc
Kompetencia
szintje

ÁPOLÓ MSc
Kompetencia
szintje

Neurológiai kórképekben szenvedő beteget ápol

Ö

Ö

Ö

Pszichiátriai kórképekben szenvedő betegeket ápol

Ö

Ö

Ö

Onkológiai betegségben szenvedő betegeket ápol

Ö

Ö

Ö

Idős betegek ápolásában részt vesz

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

U

U

U

Felismeri az életveszélyes állapotokat

Ö

Ö

Ö

Arcmaszk használata ballonos lélegeztetéssel

Ö

Ö

Ö

Oropharingeális tubust behelyez

Ö

Ö

Ö

Laringeális maszkot alkalmaz

U

U

U

Nasopharingeális tubust bevezet

U

Ö

Ö

Laryngo-tracheális tubust alkalmaz

E

E

E

Ballonos lélegeztetést végez

U

U

U

Sürgősségi esetek, szövődmények ellátásában
közreműködik

E

E

E

Eszméletlen beteget ápol

Ö

Ö

Ö

A beteg adaptációs szabadságra való előkészítésében
közreműködik

Ö

Ö

Ö

Pszichoterápiás csoportok munkájában részt vesz

E

E

E

Felismeri az önkárosító, lelki egészséget veszélyeztető
tüneteket

Ö

Ö

Ö

A betegek napi tevékenységének szervezésében részt vesz

Ö

Ö

Ö

Együttműködik a hospice team munkájában

U

U

U

Felkészíti a beteget dialízisre, segédkezik peritoneális
dialízisnél

U

U

U

Általános műtéti előkészítést végez

U

Ö

Ö

Általános műtéti utókezelés ápolói feladatait végzi

Ö

Ö

Ö

Mozgássérült beteg ápolását végzi

Ö

Ö

Ö

Bénult beteg ápolását végzi

Ö

Ö

Ö

Fizioterápiás eljárásokban közreműködik

U

U

U

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

U

U

U

Félautomata defibrillátort alkalmaz.

Ö

Ö

Ö

Kis rizikójú elektromos energiát alkalmaz (pl. transzcutan ideg stimuláció)

Ö

Ö

Ö

Átmossa a nasogastricus és enterális szondát

U

Ö

Ö

Ö

Ö

Feladat

Tájékoztatja a beteget és hozzátartozót a lymphodema
megelőzéséről, kezeléséről
Speciális műtéti előkészítést és műtét utáni betegmegfigyelést végez, kötést cserél

Alkalmazza az egészségügyre érvényes minőségbiztosítási
elveket
Szakszerű fájdalomfelmérést végez megbízható és érvényes felmérési módszer alkalmazásával
Hatékony fájdalomcsillapítást alkalmaz felmérési eredmény alapján

Felméri a kliens egészségfelfogását, valamint a szomatikus, pszichés és szociális állapotának sajátosságait.
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Képesítési
feladat
csoport

Feladat

Az egyén, a család, a közösség és a társadalom egészségvéBSc ápoló fela- delmének és az egészség helyreállításának tudományos
datcsoport
alapjait ismerve kezdeményezi és részt vesz az egyén,
család, közösség egészségvédelmében.
BSc ápoló felaSaját szakterületén menedzsment feladatokat lát el
datcsoport
Részt vesz az egészségügyi és/vagy szociális ellátás
BSc ápoló felavalamennyi szintjén a megelőző, gyógyító, gondozó és
datcsoport
rehabilitációs munka folyamataiban
BSc ápoló fela- Szükség esetén elsősegélynyújtást biztosít és a szakmai
datcsoport
kompetenciájának megfelelő intézkedést hoz.
BSc ápoló fela- Alkalmazza az informatikai eszközöket és módszereket,
datcsoport
továbbá dokumentációs feladatokat lát el
BSc ápoló fela- Terápiás hatású interperszonális kapcsolatokat alakít ki,
datcsoport
és tart fenn
BSc ápoló fela- Munkaszervezési feladatokat lát el önállóan és szakmai
datcsoport
csoportban
BSc ápoló fela- Saját szakterületén összefüggéseket ismer fel, és értékeli
datcsoport
az eredményeket, tapasztalatokat
BSc ápoló fela- Személyiségének és szakmai felkészültségének folyamadatcsoport
tos, tervszerű fejlesztését végzi
BSc ápoló felaIsmeri az egészségügyi és szociális intézményrendszert
datcsoport
BSc ápoló fela- Az egészségügyi és szociális szolgáltatások elérésében
datcsoport
segítséget nyújt
Más egészségügyi dolgozókkal együttműködve segíti a
BSc ápoló felakliens egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférését,
datcsoport
segíti az ellátás koordinálását
BSc ápoló felaÁpolási modellek közül választ és azokat alkalmazza
datcsoport
Feltárja a beteg (gondozott) sajátos szükségleteit, felBSc ápoló felaállítja az ápolási diagnózist, meghatározza a prioritásokat
datcsoport
és a feladatokat szakszerűen ellátja
BSc ápoló fela- Az ápolási folyamatot megvalósítja a szükséges indatcsoport
formációk, erőforrások feltárásával, felhasználásával
BSc ápoló fela- Együttműködik az egészségügyi és szociális szolgáltatádatcsoport
sok tervezésében, fejlesztésében, lebonyolításában
BSc ápoló felaIsmeri az egészséget befolyásoló tényezőket
datcsoport
BSc ápoló felaIsmeri a jelentősebb betegségek epidemiológiáját
datcsoport
BSc ápoló fela- Ismeri az egészségügyi és népegészségügyi rendszer
datcsoport
működését
BSc ápoló felaKözösségi ellátásban tevékenykedik
datcsoport
BSc ápoló fela- Ismeri és alkalmazza a minőségbiztosítás és fejlesztés
datcsoport
módszereit
BSc ápoló fela- Kritikusan alkalmazza a minőségi standardoknak való
datcsoport
megfelelés eszközeit
BSc ápoló fela- Visszajelez és javaslatot tesz a szervezeti és gyakorlati
datcsoport
eljárások módosítására, változtatásokat kezdeményez
BSc ápoló fela- Szakterületére vonatkozóan kommunikációja visszadatcsoport
tükrözi a szakértelmét
Terápiás kapcsolatot kezdeményez és tart fenn, felBSc ápoló felahasználva a kommunikációs és interperszonális készsédatcsoport
geit
BSc ápoló fela- Megfelelő tanácsokat ad, és alkalmazza az egészségügyi
datcsoport
kommunikációs technológiákat
BSc ápoló felaElősegíti és fenntartja a pozitív ápolói imázst
datcsoport
BSc ápoló fela- Döntéseket hoz releváns szociális és etikai ismeretek
datcsoport
alapján
BSc ápoló fela- Fokozza az egyén, család, közösség emberi méltóságát,
datcsoport
integritását
BSc ápoló fela- Úgy végzi a gyakorlatát, hogy elfogadja a kliensek, csopordatcsoport
tok hiedelmeit, kulturális különbözőségét
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ÁPOLÓ OKJ
Kompetencia
szintje

ÁPOLÓ BSc
Kompetencia
szintje

ÁPOLÓ MSc
Kompetencia
szintje

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

E

E

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Képesítési
feladat
csoport
BSc ápoló feladatcsoport
BSc ápoló feladatcsoport
BSc ápoló feladatcsoport
BSc ápoló feladatcsoport
BSc ápoló feladatcsoport

ÁPOLÓ BSc
Kompetencia
szintje

ÁPOLÓ MSc
Kompetencia
szintje

Tiszteletben tartja a betegjogokat, és az egyén intimitását

Ö

Ö

Védi a kliensek érdekeit

Ö

Ö

Felismeri a szakmai szereppel kapcsolatos törvényszegést

Ö

Ö

Segíti a hallgatók és kollégák szakmai fejlődését

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Feladat

A feladatok delegálása során figyelembe veszi az egyén
szakmai kompetenciáját
Klinikai környezetben oktató munkát végez az egészségBSc ápoló felaügyben tanuló hallgatók és más egészségügyi és szociális
datcsoport
dolgozók számára
BSc ápoló fela- Felismeri azokat a helyzeteket, amelyekben szakértő
datcsoport
támogatás szükséges
BSc ápoló felaAktívan vesz részt kutatómunkában
datcsoport
Ismeri és magas szinten alkalmazza a megfelelő
MSc ápoló
adatgyűjtési módszereket és adatforrásokat, az ápoláskufeladatcsoport
tatásban
Ismeri és magas szinten alkalmazza a hazai és nemzetközi
MSc ápoló
szakirodalom forrásait, a könyvtári és az internetes kerefeladatcsoport
sés módszereit
MSc ápoló
Ismeri és magas szinten alkalmazza az egészségügyi
feladatcsoport tudományos kutatások alaptípusait
MSc ápoló
Ismeri és magas szinten alkalmazza az alapvető statiszfeladatcsoport tikai módszereket
MSc ápoló
Ismeri és magas szinten alkalmazza az egészségügyi
feladatcsoport menedzsmentet
MSc ápoló
Ismeri és magas szinten alkalmazza a megfelelő egészségfeladatcsoport ügyi jogi ismeretanyagot
MSc ápoló
Ismeri az egészségpolitika és gazdaságtan rendszerét
feladatcsoport
MSc ápoló
Ismeri és magas szintenalkalmazza a vezetéshez, irányífeladatcsoport táshoz szükséges ismereteket, módszereket
MSc ápoló
Az ápolási folyamathoz kapcsolódóan magas szintű
feladatcsoport szervezési és vezetési feladatok végez.
MSc ápoló
Népgegészségügyi problémákat, prioritásokat és célokat
feladatcsoport fogalmaz meg.
MSc ápoló
Egyénekkel és intézményekkel szakmai együttműködést
feladatcsoport épít ki.
MSc ápoló
Értelmezi a modern statisztikai módszereket.
feladatcsoport
MSc ápoló
Részt vesz és vezet programtervezést, lebonyolítást és
feladatcsoport értékelést.
MSc ápoló
A szakterületéhez kapcsolódó erőforrás-menedzsment
feladatcsoport aktív résztvevője.
MSc ápoló
Költségvetést tervez és pályázatot ír.
feladatcsoport
MSc ápoló
Tudományos munkát tervez, szervez és lebonyolít.
feladatcsoport
MSc ápoló
Egészség-gazdaságtani mutatókat értelmez.
feladatcsoport
MSc ápoló
Hozzáértően jellemzi a népesség egészségi állapotát.
feladatcsoport
MSc ápoló
Szakirodalmat kutat, kritikusan értékel, tanulmányokat ír.
feladatcsoport
MSc ápoló
Magas szakmai szívnonalú előadást készít és bemutat.
feladatcsoport
MSc ápoló
Média-kommunikációt folytat.
feladatcsoport
MSc ápoló
Aktív résztvevője a minőségbiztosítási és -fejlesztési
feladatcsoport rendszer építésének és működtetésének
MSc ápoló
Oktatja az egészségmegőrzést a kliensek, csoportok
feladatcsoport számára
MSc ápoló
Széleskörű ismereteire építve támogatja munkatársainak
feladatcsoport szakmai fejlődését szupervízióval, oktatással

ÁPOLÓ OKJ
Kompetencia
szintje

Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
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Képesítési
feladat
csoport
MSc ápoló
feladatcsoport
MSc ápoló
feladatcsoport

Feladat

Következetesen értékeli saját tudását, meghatározza
tanulási szükségleteit
Munkája, tanulása során szociális és etikai alapon nyugvó
döntéseket hoz
Széleskörű menedzsment ismereteire alapozottan felaMSc ápoló
datokat delegál, valamint felügyeli és megfigyeli a delegált
feladatcsoport
feladatot
MSc ápoló
Értékeli a kutatást az ápolás fejlődésében és alkalmazza
feladatcsoport az eredményeit a gyakorlat fejlesztésében
MSc ápoló
Fejleszti az ápolás gyakorlatát az evidenciák és a legjobb
feladatcsoport gyakorlat irányelveinek figyelembevételével
MSc ápoló
Részt vesz a hazai és nemzetközi szakmai közéletben
feladatcsoport
MSc ápoló
Direkt módon referál a betegről más egészségügyi személyfeladatcsoport zetnek
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ÁPOLÓ OKJ
Kompetencia
szintje

ÁPOLÓ BSc
Kompetencia
szintje

ÁPOLÓ MSc
Kompetencia
szintje
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö

ÁPOLÓ HATÁSKÖRI LISTA - RÉSZLETES
Képesítési
feladat csoport

ÁPOLÓ OKJ
Modul

Feladat

Kompetencia
szintje

OKJ ápoló
3710-10
Hiteles kommunikációt
feladatcsoport Interakció folytat

Ö

OKJ ápoló
3710-10
Szaknyelven kommunikál
feladatcsoport Interakció

Ö

Kommunikál látás-,
OKJ ápoló
3710-10
hallás-, beszédsérült
feladatcsoport Interakció
személlyel
Informálja a beteget,
OKJ ápoló
3710-10
a hozzátartozót és a
feladatcsoport Interakció munkatársait kompetenciáján belül
Segítő kommunikációt alOKJ ápoló
3710-10
kalmaz, konfliktust kezel,
feladatcsoport Interakció önsegítő technikákat
alkalmaz

Ö

Ö

1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

OKJ ápoló
3710-10
feladatcsoport Interakció
OKJ ápoló
3710-10
feladatcsoport Interakció
OKJ ápoló
3710-10
feladatcsoport Interakció
OKJ ápoló
3710-10
feladatcsoport Interakció
OKJ ápoló
3710-10
feladatcsoport Interakció
OKJ ápoló
3710-10
feladatcsoport Interakció
OKJ ápoló
3710-10
feladatcsoport Interakció
OKJ ápoló
3710-10
feladatcsoport Interakció
OKJ ápoló
3710-10
feladatcsoport Interakció

Ö

Ö

OKJ ápoló
3710-10
Kapcsolattartás eszközeit
feladatcsoport Interakció használja

egy
egy idegen 1/2011 (I.7.) idegen
Idegen nyelvet használ
nyelv
NEFMI
nyelv
alapfokon rendelet
középfokon
1/2011 (I.7.)
Etikai normák szerint
Ö
NEFMI
Ö
végzi munkáját
rendelet
1/2011 (I.7.)
Esélyegyenlőséget
Ö
NEFMI
Ö
biztosít
rendelet
1/2011 (I.7.)
Adatvédelmi szabályokat
Ö
NEFMI
Ö
betartja
rendelet
Együttműködik a
1/2011 (I.7.)
betegjogi, gyermekjogi
Ö
NEFMI
Ö
képviselővel
rendelet
Alkalmazza a szak1/2011 (I.7.)
mai programokat,
Ö
NEFMI
Ö
irányelveket, protokolrendelet
lokat, standardokat
Alkalmazza az egész1/2011 (I.7.)
ségügyi szolgálatokra,
Ö
NEFMI
Ö
szolgáltatókra vonatkozó
rendelet
szabályokat
1/2011 (I.7.)
Alkalmazza a dokumenÖ
NEFMI
Ö
tálás különböző formáit
rendelet
1/2011 (I.7.)
Adatokat gyűjt, kezel
Ö
NEFMI
Ö
rendelet
1/2011 (I.7.)
Elektronikusan adatokat
Ö
NEFMI
Ö
rögzít, tárol
rendelet
1/2011 (I.7.)
Minőségügyi dokumenÖ
NEFMI
Ö
tációt kitölt
rendelet

Megjegyzés

Ö

Ö

1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet

hivatkozás

Ö

1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet

Ö

OKJ ápoló
3710-10
feladatcsoport Interakció

hivatkozás

ÁPOLÓ MSc
Kompetencia
szintje

Ö

OKJ ápoló
3710-10
Önérvényesítő kommufeladatcsoport Interakció nikációt alkalmaz

OKJ ápoló
3710-10
feladatcsoport Interakció

ÁPOLÓ BSc

Kompehivatkozás tencia
szintje
1/2011 (I.7.)
NEFMI
Ö
rendelet
1/2011 (I.7.)
NEFMI
Ö
rendelet
1/2011 (I.7.)
NEFMI
Ö
rendelet

egy
idegen
nyelv
középfokon
Ö
Ö
Ö
Ö

Ö

Ö

Ö
Ö
Ö
Ö
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Képesítési
feladat csoport

Modul

Feladat

ÁPOLÓ OKJ
ÁPOLÓ BSc
KompeKompehivattencia hivatkozás tencia
kozás
szintje
szintje

OKJ ápoló
3710-10
Ápolási dokumentációt
feladatcsoport Interakció vezet

Ö

Tiszteletben tartja a kulOKJ ápoló
3710-10
turális különbségekből
feladatcsoport Interakció
adódó szokásokat

Ö

OKJ ápoló
3710-10
Orvosszakmai kutatásfeladatcsoport Interakció ban közreműködik

U

OKJ ápoló
3710-10
Ápolásszakmai kutatásfeladatcsoport Interakció ban részt vesz

U

OKJ ápoló
3710-10
Fejleszti tudását és
feladatcsoport Interakció készségeit

Ö

OKJ ápoló
3710-10
Közreműködik az oktafeladatcsoport Interakció tási folyamatban

E

Pszichés támogatást
OKJ ápoló
3710-10
nyújt tevékenységéhez
feladatcsoport Interakció
kapcsolódóan
3711-10
OKJ ápoló
AszepszisMegelőzi a fertőzéseket
feladatcsoport antiszepszis
3711-10
Aszepszis, antiszepszis
OKJ ápoló
Aszepszisszabályainak megfelelően
feladatcsoport antihasználja az eszközöket
szepszis
3711-10
OKJ ápoló
Aszepszis- Műszereket, eszközöket
feladatcsoport antifertőtlenít
szepszis
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Ö

1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet

1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet

1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet

ÁPOLÓ MSc
Kompehivattencia
kozás
szintje

Ö

Ö

Ö

Ö

U

U

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

TUNINGprogram

Ö

Ö

Ö

Ö

1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet

Ö

Ö

Ö

1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet

Ö

Ö

Ö

1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet

Ö

Ö

Megjegyzés
Ez a tevékenység
ebben a megfogalmazásban új sorként
került beépítésre. Az
ápolásvezetési, szakfelügyeleti tapasztalatokra építve javasoljuk
a listában történő
megjelenítését ebben
a formában, annak
ellenére hogy a többi
dokumentációs tevékenységre vonatkozó
feladat ezt a tevékenységet is lefedi. Mivel
a gyakorlati oldaláról
ezzel kapcsolatban
gyakran merül fel
kérdés, így tisztázása
fontos szempont.

A jogszabályi megfogalmazás pontosításra került. A “kutatásban közreműködik”
kategóriát szétbontottuk orvosi és ápolási
területre, mivel eltérő
szintű kompetenciaszintek jelennek
meg a két feladatcsoportban.
A jogszabályi megfogalmazás pontosításra került. A “kutatásban közreműködik”
kategóriát szétbontottuk orvosi és ápolási
területre, mivel eltérő
szintű kompetenciaszintek jelennek
meg a két feladatcsoportban.

Képesítési
feladat csoport

Modul

Feladat

3711-10
OKJ ápoló
AszepszisKezet fertőtlenít
feladatcsoport antiszepszis
3711-10
OKJ ápoló
AszepszisBőrt fertőtlenít
feladatcsoport antiszepszis
3711-10
OKJ ápoló
Aszepszis- Fertőtlenítő eljárásokat
feladatcsoport antialkalmaz
szepszis
3711-10
OKJ ápoló
AszepszisSterilizáláshoz előkészít
feladatcsoport antiszepszis
3711-10
OKJ ápoló
AszepszisSteril eszközöket használ
feladatcsoport antiszepszis
3711-10
OKJ ápoló
Aszepszis- Betartja a sterilitás
feladatcsoport antiszabályait
szepszis
3711-10
Betartja a munkahelyre
OKJ ápoló
Aszepszisvonatkozó általános és
feladatcsoport antispeciális előírásokat
szepszis
3711-10
Alkalmazza a biztonsáOKJ ápoló
Aszepszisgos munkavégzés tárgyi,
feladatcsoport antiszemélyi feltételeit
szepszis
3711-10
OKJ ápoló
Aszepszis- Alkalmazza az egyéni
feladatcsoport antivédőeszközöket
szepszis
3711-10
Anyagtárolást az
OKJ ápoló
Aszepsziselőírásoknak megfelelően
feladatcsoport antibiztosít
szepszis
3711-10
Alkalmazza a szelektív
OKJ ápoló
Aszepszishulladékgyűjtés szabáfeladatcsoport antilyait
szepszis
3711-10
OKJ ápoló
Aszepszis- Veszélyes hulladékot
feladatcsoport antikezel
szepszis
3711-10
OKJ ápoló
Aszepszis- Veszélyes anyagokat
feladatcsoport antikezel, tárol
szepszis
3711-10
OKJ ápoló
Aszepszis- Betartja a környezetvéfeladatcsoport antidelmi előírásokat
szepszis
3711-10
Betartja a munkahelyre
OKJ ápoló
Aszepszisvonatkozó általános
feladatcsoport antitűzvédelmi előírásokat
szepszis
3711-10
OKJ ápoló
Aszepszis- Alkalmazza a jelző és
feladatcsoport antiriasztó berendezéseket
szepszis

ÁPOLÓ OKJ
ÁPOLÓ BSc
KompeKompehivattencia hivatkozás tencia
kozás
szintje
szintje

ÁPOLÓ MSc
Kompehivattencia
kozás
szintje

Ö

1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet

Ö

Ö

Ö

1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet

Ö

Ö

Ö

1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet

Ö

Ö

Ö

1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet

Ö

Ö

Ö

1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet

Ö

Ö

Ö

1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet

Ö

Ö

Ö

1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet

Ö

Ö

Ö

1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet

Ö

Ö

Ö

1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet

Ö

Ö

Ö

1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet

Ö

Ö

Ö

1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet

Ö

Ö

Ö

1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet

Ö

Ö

Ö

1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet

Ö

Ö

Ö

1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet

Ö

Ö

Ö

1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet

Ö

Ö

Ö

1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet

Ö

Ö

Megjegyzés

25

Képesítési
feladat csoport

Modul

Feladat

3711-10
OKJ ápoló
Aszepszis- Alkalmazza a tűzoltó
feladatcsoport antikészülékeket
szepszis
Használja a
3711-10
vészkijáratokat, a
OKJ ápoló
Aszepszismentési és menekülési
feladatcsoport antiútvonalakat, a mentésben
szepszis
közreműködik
3727-10
OKJ ápoló
A helyszín biztonsáElső elfeladatcsoport
gosságát felméri
látás
3727-10
A helyszíni
OKJ ápoló
Első elkörülményekről
feladatcsoport
látás
tájékozódik
3727-10
OKJ ápoló
Tájékozódó állapotfelElső elfeladatcsoport
mérést végez
látás
3727-10
A figyelemfelhívó
OKJ ápoló
Első elpanaszokat/tüneteket
feladatcsoport
látás
felismeri
3727-10
OKJ ápoló
Első elSegítséget hív
feladatcsoport
látás
3727-10
A beteget állapotának
OKJ ápoló
Első elmegfelelő testhelyzetbe
feladatcsoport
látás
hozza
3727-10
OKJ ápoló
Újraélesztést végez
Első elfeladatcsoport
(BLS–AED)
látás

ÁPOLÓ OKJ
ÁPOLÓ BSc
KompeKompehivattencia hivatkozás tencia
kozás
szintje
szintje

ÁPOLÓ MSc
Kompehivattencia
kozás
szintje

Ö

1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet

Ö

Ö

Ö

1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö

1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet

3727-10
OKJ ápoló
Első elfeladatcsoport
látás

Sürgősségi esetben
egyszerű légútbiztosítási eszközzel és eszköz
nélkül légutat biztosít

Ö

1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet

Ö

Ö

3727-10
OKJ ápoló
Első elfeladatcsoport
látás

Az elsődleges beavatkozásokat megkezdi/
elvégzi: zavart tudatú- ,
fájdalomról panaszkodó-,
nehézlégzéssel küszködő
beteg esetén, görcsroham
alatt és után, beszédzavar,
végtaggyengeség esetén,
sokkos állapotú betegnél,
mérgezés gyanúja esetén,
elektromos balesetet
szenvedett betegnél

Ö

1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet

Ö

Ö

Vérzéscsillapítási eljárást
alkalmaz

Ö

Ö

Ö

Hőhatás okozta sérülést
ellát

Ö

Ö

Ö

Elsődleges sebellátást
végez

Ö

Ö

Ö

3727-10
OKJ ápoló
Első elfeladatcsoport
látás
3727-10
OKJ ápoló
Első elfeladatcsoport
látás
3727-10
OKJ ápoló
Első elfeladatcsoport
látás
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1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet

Megjegyzés

A jogszabályi
megfogalmazás
pontosításra került.
“Eszméletlen betegnél
eszközzel és eszköz
nélkül légutat biztosít”
kategória pontosításra
szorul a vonatkozó
2010.-es szakmai
protokollban foglaltak
miatt. Az önálló
kompetenciaszint
gyakorlása az egyszerű
légútbiztosítási eszközök vontakozásában
értendő.

Képesítési
feladat csoport

Modul

3727-10
OKJ ápoló
Első elfeladatcsoport
látás
3727-10
OKJ ápoló
Első elfeladatcsoport
látás
3727-10
OKJ ápoló
Első elfeladatcsoport
látás
3727-10
OKJ ápoló
Első elfeladatcsoport
látás
3727-10
OKJ ápoló
Első elfeladatcsoport
látás
3727-10
OKJ ápoló
Első elfeladatcsoport
látás

Feladat

Kötözéseket alkalmaz
Rándulásokat, ficamokat,
töréseket rögzít
Tömeges baleset felszámolásában segédkezik
Katasztrófa egészségügyi
ellátásban közreműködik
Beteget mozgat,
műfogásokat alkalmaz

A beteg szállításra
történő előkészítésében
segédkezik
A testi egészség megőrzésében, a betegségek
megelőzésében részt
vesz (mozgásszervek,
szív és keringési rend3716-10
szer, légzőrendszer,
OKJ ápoló
Egészség. emésztőrendszer,
feladatcsoport
gond.
endokrin rendszer,
vizeletkiválasztó és
-elvezető rendszer,
reproduktív rendszer,
idegrendszer és érzékszervek vonatkozásában)
3716-10
OKJ ápoló
Segítséget nyújt az
Egészség.
feladatcsoport
újszülött ellátásában
gond.

Segíti a különböző élet3716-10
OKJ ápoló
korú, szociális helyzetű
Egészség.
feladatcsoport
gyermekek pszichoszogond.
matikus fejlődését.

Kisgyermekekkel élet3716-10
koruknak megfelelően
OKJ ápoló
Egészség. foglalkozik ( játék, mese,
feladatcsoport
gond.
ének-zene, közös alkotás,
tanulás)
3716-10
Biztosítja a
OKJ ápoló
Egészség. mozgásfejlődéshez szükfeladatcsoport
gond.
séges eszközöket
3716-10
OKJ ápoló
Alkalmazza a pelenkázás
Egészség.
feladatcsoport
különböző formáit
gond.
3716-10
Szükségletnek
OKJ ápoló
Egészség. megfelelően öltöztet,
feladatcsoport
gond.
vetkőztet
3716-10
OKJ ápoló
Levegőzteti, napoztatja a
Egészség.
feladatcsoport
gyermeket
gond.
A szükségletek kielégí3716-10
OKJ ápoló
tésében segítséget nyújt
Egészség.
feladatcsoport
különböző életszakaszokgond.
ban, élethelyzetekben

ÁPOLÓ OKJ
ÁPOLÓ BSc
KompeKompehivattencia hivatkozás tencia
kozás
szintje
szintje
1/2011 (I.7.)
Ö
NEFMI
Ö
rendelet
1/2011 (I.7.)
Ö
NEFMI
Ö
rendelet
1/2011 (I.7.)
E
NEFMI
E
rendelet
1/2011 (I.7.)
E
NEFMI
E
rendelet
1/2011 (I.7.)
Ö
NEFMI
Ö
rendelet
1/2011 (I.7.)
E
NEFMI
E
rendelet

ÁPOLÓ MSc
Kompehivattencia
kozás
szintje
Ö
Ö
E
E
Ö
E

U

1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet

Ö

Ö

E

1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet

E

E

Ö

1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet

Ö

Ö

Ö

1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö
Ö
Ö
Ö

Ö

1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet

Megjegyzés

A jogszabályi
megfogalmazás
pontosításra került.
“Segíti a gyermek
pszichoszomatikus
fejlődését” kategóriát
kiegészítettük a
különböző életkorú
és szociális helyzetű
fogalmakkal, melyek
jobban tükrözik az
ellátás komplexitását.
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Képesítési
feladat csoport

Modul

Feladat

3716-10
A higiénés szükségletek
OKJ ápoló
Egészség. kielégítésében, biztosífeladatcsoport
gond.
tásában részt vesz
Biztosítja az egyén
3716-10
OKJ ápoló
komfortját különböző
Egészség.
feladatcsoport
életszakaszokban, életgond.
helyzetekben
3716-10
Biztosítja a mozgásszükOKJ ápoló
Egészség. séglet kielégítését, segédfeladatcsoport
gond.
kezik a mozgásban

ÁPOLÓ OKJ
ÁPOLÓ BSc
KompeKompehivattencia hivatkozás tencia
kozás
szintje
szintje
1/2011 (I.7.)
Ö
NEFMI
Ö
rendelet

ÁPOLÓ MSc
Kompehivattencia
kozás
szintje
Ö

Ö

1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet

Ö

Ö

Ö

1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet

Ö

Ö

A kliens életkorának,
3716-10
egészségi állapotának
OKJ ápoló
Egészség. megfelelő módon tápfeladatcsoport
gond.
lálja az egyént, biztosítja
folyadékszükségletét.

Ö

1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet

Ö

Ö

3716-10
Biztosítja az ürítési
OKJ ápoló
Egészség. szükségletek fiziológiás
feladatcsoport
gond.
kielégítését

Ö

1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet

Ö

Ö

Ö

1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet

Ö

Ö

Ö

1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

E

E

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

3716-10
Biztonságos környezet
OKJ ápoló
Egészség. megteremtésében
feladatcsoport
gond.
közreműködik
Gondozási feladatokat
3716-10
OKJ ápoló
lát el különböző
Egészség.
feladatcsoport
életszakaszokban, életgond.
helyzetekben
3716-10
Részt vesz az
OKJ ápoló
Egészség. idősgondozás különböző
feladatcsoport
gond.
formáiban
3716-10
Akadályozott személyek
OKJ ápoló
Egészség. alapvető szükségleteinek
feladatcsoport
gond.
kielégítését támogatja
3716-10
Közreműködik akadályoOKJ ápoló
Egészség. zott személyek gondozfeladatcsoport
gond.
ásában
3716-10
Közreműködik akadályoOKJ ápoló
Egészség. zott személyek rehabilifeladatcsoport
gond.
tációs programjaiban
Segítséget nyújt a
3716-10
OKJ ápoló
betegnek a gyógyászati
Egészség.
feladatcsoport
segédeszközök alkalgond.
mazásához
3713-10
A beteg fogadásában
OKJ ápoló
Alapápo- és elbocsátásában
feladatcsoport
lás
közreműködik
3713-10
OKJ ápoló
A beteg szükségleteit
Alapápofeladatcsoport
felméri
lás
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Ö
Ö
Ö
E

Ö

Ö
Ö

1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet

Megjegyzés

A jogszabályi megfogalmazás pontosításra
került. “ Táplálja az
egyént, biztosítja a
folyadékszükséglet
kielégítését”megfogalmazás túl tág kategória. Az életkornak
és egészségi állapotnak megfelelő módon
történő táplálás a
személyre szabott
ápolást tükrözi.
A jogszabályi
megfogalmazás
pontosításra került.
“Biztosítja az ürítési
szükségletek kielégítését” megfogalmazás
túl tág kategória, éppen ezért a fiziológiás
ürítési formákra
helyeztük a hangsúlyt.
Az ettől eltérő ürítési
formák külön kerülnek részletezésre.

Képesítési
feladat csoport

Modul

3713-10
OKJ ápoló
Alapápofeladatcsoport
lás
3713-10
OKJ ápoló
Alapápofeladatcsoport
lás
3713-10
OKJ ápoló
Alapápofeladatcsoport
lás
3713-10
OKJ ápoló
Alapápofeladatcsoport
lás
3713-10
OKJ ápoló
Alapápofeladatcsoport
lás
3713-10
OKJ ápoló
Alapápofeladatcsoport
lás
3713-10
OKJ ápoló
Alapápofeladatcsoport
lás
3713-10
OKJ ápoló
Alapápofeladatcsoport
lás
3713-10
OKJ ápoló
Alapápofeladatcsoport
lás
3713-10
OKJ ápoló
Alapápofeladatcsoport
lás
3713-10
OKJ ápoló
Alapápofeladatcsoport
lás
3713-10
OKJ ápoló
Alapápofeladatcsoport
lás
3713-10
OKJ ápoló
Alapápofeladatcsoport
lás
3713-10
OKJ ápoló
Alapápofeladatcsoport
lás
3713-10
OKJ ápoló
Alapápofeladatcsoport
lás
3713-10
OKJ ápoló
Alapápofeladatcsoport
lás

3713-10
OKJ ápoló
Alapápofeladatcsoport
lás

3713-10
OKJ ápoló
Alapápofeladatcsoport
lás
3713-10
OKJ ápoló
Alapápofeladatcsoport
lás

ÁPOLÓ OKJ
ÁPOLÓ BSc
KompeKompeFeladat
hivattencia hivatkozás tencia
kozás
szintje
szintje
1/2011 (I.7.)
A beteget szükségleteinek
Ö
NEFMI
Ö
kielégítésében segíti
rendelet
A beteg ágyát higié1/2011 (I.7.)
nikusan, fertőzések
Ö
NEFMI
Ö
megelőzésével kezeli
rendelet
Szennyest kezel, kórházi
1/2011 (I.7.)
textíliát tárol a munkavéÖ
NEFMI
Ö
delmi szabályok betarrendelet
tásával
A kórterem rendjét bizto1/2011 (I.7.)
sítja, nyugodt környezetet
Ö
NEFMI
Ö
teremt
rendelet
1/2011 (I.7.)
Biztonságos környezetet
Ö
NEFMI
Ö
teremt a beteg számára
rendelet
1/2011 (I.7.)
Kényelmi eszközöket
Ö
NEFMI
Ö
alkalmaz
rendelet
1/2011 (I.7.)
Biztosítja a beteg
Ö
NEFMI
Ö
mozgását, pihenését
rendelet
A beteg hely- és
1/2011 (I.7.)
helyzetváltoztatását
Ö
NEFMI
Ö
elősegíti
rendelet
1/2011 (I.7.)
A beteget pozicionálja
Ö
NEFMI
Ö
rendelet
Beteget mobilizál,
1/2011 (I.7.)
mozgást segítő eszU
NEFMI
Ö
közöket alkalmaz
rendelet
1/2011 (I.7.)
Beteget vetkőztet,
Ö
NEFMI
Ö
öltöztet
rendelet
1/2011 (I.7.)
Teljes és részleges
Ö
NEFMI
Ö
ágyfürdőt végez
rendelet
1/2011 (I.7.)
Zuhanyozásnál segédÖ
NEFMI
Ö
kezik
rendelet
1/2011 (I.7.)
Szem-, haj-, fül-, orr-,
Ö
NEFMI
Ö
köröm-, szájápolást végez
rendelet
1/2011 (I.7.)
Száj és nyálkahártya véÖ
NEFMI
Ö
delmét és ápolását végzi
rendelet
1/2011 (I.7.)
Férfibeteget borotvál
Ö
NEFMI
Ö
rendelet

Beteget táplál, folyadékot
pótol szájon át

Ö

Vizeletürítés szükségletének kielégítését segíti

Ö

Inkontinencia betéteket
alkalmaz

Ö

1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet

1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet

ÁPOLÓ MSc
Kompehivattencia
kozás
szintje

Megjegyzés

Ö
Ö

Ö

Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

A jogszabályi megfogalmazás pontosításra került. Beillesztettük a “szájon át”
fogalmat a fiziólógiás
táplálék és folyadékbevitelre utalva. Az
ettől eltérő táplálási
és folyadékbeviteli
formák külön kerülnek részletezésre.
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Képesítési
feladat csoport

Modul

3713-10
OKJ ápoló
Alapápofeladatcsoport
lás
3713-10
OKJ ápoló
Alapápofeladatcsoport
lás
3713-10
OKJ ápoló
Alapápofeladatcsoport
lás
3713-10
OKJ ápoló
Alapápofeladatcsoport
lás
3713-10
OKJ ápoló
Alapápofeladatcsoport
lás
3713-10
OKJ ápoló
Alapápofeladatcsoport
lás
3713-10
OKJ ápoló
Alapápofeladatcsoport
lás
3713-10
OKJ ápoló
Alapápofeladatcsoport
lás
3713-10
OKJ ápoló
Alapápofeladatcsoport
lás
3713-10
OKJ ápoló
Alapápofeladatcsoport
lás
3713-10
OKJ ápoló
Alapápofeladatcsoport
lás
3713-10
OKJ ápoló
Alapápofeladatcsoport
lás
3713-10
OKJ ápoló
Alapápofeladatcsoport
lás
3713-10
OKJ ápoló
Alapápofeladatcsoport
lás
3713-10
OKJ ápoló
Alapápofeladatcsoport
lás
3713-10
OKJ ápoló
Alapápofeladatcsoport
lás
3713-10
OKJ ápoló
Alapápofeladatcsoport
lás

3713-10
OKJ ápoló
Alapápofeladatcsoport
lás
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Feladat
Előkészít női- és férfibeteg katéterezéséhez,
hólyagöblítéshez
Beöntést ad, a beteg
székletürítését segíti,
beszáradt székletet
eltávolít

ÁPOLÓ OKJ
ÁPOLÓ BSc
KompeKompehivattencia hivatkozás tencia
kozás
szintje
szintje
1/2011 (I.7.)
Ö
NEFMI
Ö
rendelet

ÁPOLÓ MSc
Kompehivattencia
kozás
szintje
Ö

U

1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet

Ö

Szélcsövet alkalmaz

Ö

Ö

Ö

Testváladékokat felfog,
gyűjt, mér, váladékfelfogó
eszközöket szakszerűen
használ

1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet

Ö

1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet

Ö

Ö

Vizithez előkészít, viziten
segédkezik

Ö

Ö

Ö

Segédkezik a fizikális
vizsgálatoknál

Ö

Ö

Ö

Hideg-meleg hatást
alkalmaz

Ö

Ö

Ö

Fizikális lázcsillapítást
végez

Ö

Ö

Ö

Decubitust megelőz, súlyosságát megállapítja

Ö

Ö

Ö

Élősködővel fertőzött
beteget ellát

Ö

Ö

Ö

Rugalmas pólyát felhelyez

Ö

Ö

Ö

Az életveszélyt jelentő
állapotok ellátásában
közreműködik

E

E

E

Terminális állapotban
lévő betegeket ápol

Ö

Ö

Ö

Haldokló beteget ellát, hozzátartozóját
támogatja

Ö

Ö

Ö

Halott körüli teendőket
ellát

Ö

Ö

Ö

Ápolási feladatokat lát
el a rögzítő eszközök
használatánál

Ö

Ö

Ö

Részt vesz a fizikai korlátozás kivitelezésében

U

U

U

Korlátozó intézkedést
elrendel és kivitelez
(ha orvos nincs jelen), a
jogszabályban meghatározott esetekben

Ö

1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet

1997. évi
CLIV. Tv.

Ö

(Kanada)

1997. évi
CLIV.
Tv.

Megjegyzés

Ö

Ö

Új hatáskörként került
be a listába, melyre
az 1997.évi CLIV. sz.
egészségügyi törvény
10.§ (5) bekezdése
1997. évi
ad felhatalmazást:
CLIV.
“Állandó orvosi
Tv.
felügyelet hiányában
– kivételesen indokolt
esetben – ideiglenesen
szakápoló is elrendelheti a korlátozást”.

Képesítési
feladat csoport

Modul

3713-10
OKJ ápoló
Alapápofeladatcsoport
lás
3713-10
OKJ ápoló
Alapápofeladatcsoport
lás
3713-10
OKJ ápoló
Alapápofeladatcsoport
lás
3715-10
OKJ ápoló
Betegmegfeladatcsoport
figy.
3715-10
OKJ ápoló
Betegmegfeladatcsoport
figy.

Feladat
Megelőzi a szororigén
ártalmakat
A betegnek lelki támogatást nyújt
Minőségügyi előírásokat
betart ápolási tevékenysége során
Megfigyeli a beteg fekvését, testhelyzetét
Megfigyeli a testalkatot,
járást

Megfigyeli a bőr, a
3715-10
OKJ ápoló
nyálkahártya, a köröm, a
Betegmegfeladatcsoport
hajas fejbőr állapotát és
figy.
elváltozásait
3715-10
Megfigyeli a tudatállapoOKJ ápoló
Betegmeg- tot, a zavartság megnyilfeladatcsoport
figy.
vánulásait felismeri
3715-10
Megfigyeli a beteg
OKJ ápoló
Betegmeg- beszédét, magatartását,
feladatcsoport
figy.
viselkedését
3715-10
OKJ ápoló
Betegmeg- Megfigyeli a pulzust
feladatcsoport
figy.
3715-10
OKJ ápoló
Betegmeg- Megfigyeli a vérnyomást
feladatcsoport
figy.
3715-10
OKJ ápoló
Megfigyeli a
Betegmegfeladatcsoport
testhőmérsékletet
figy.
3715-10
OKJ ápoló
Betegmeg- Megfigyeli a légzést
feladatcsoport
figy.
3715-10
OKJ ápoló
Betegmeg- Megfigyeli a köhögést
feladatcsoport
figy.
Megfigyeli a váladékokat
(vizelet, hányadék, szék3715-10
OKJ ápoló
let, köpet, hüvelyváladék,
Betegmegfeladatcsoport
menstruációs vérzés,
figy.
sebváladék, punkciós
váladékok)
3715-10
OKJ ápoló
Megfigyeli a fájdalom
Betegmegfeladatcsoport
jellegzetességeit
figy.
3715-10
OKJ ápoló
Betegmeg- Megfigyeli a beteg alvását
feladatcsoport
figy.
3715-10
OKJ ápoló
Megfigyeli az érzékBetegmegfeladatcsoport
szervek működését
figy.
3715-10
OKJ ápoló
Hossz- és testtömeg
Betegmegfeladatcsoport
mérését végzi
figy.
3715-10
OKJ ápoló
Betegmeg- Fej- és haskörfogatot mér
feladatcsoport
figy.
3715-10
Testsúlyt, testarányokat
OKJ ápoló
Betegmeg- mér különböző életkofeladatcsoport
figy.
rokban
3715-10
OKJ ápoló
Betegmeg- Folyadékegyenleget vezet
feladatcsoport
figy.

ÁPOLÓ OKJ
ÁPOLÓ BSc
KompeKompehivattencia hivatkozás tencia
kozás
szintje
szintje
1/2011 (I.7.)
Ö
NEFMI
Ö
rendelet
1/2011 (I.7.)
Ö
NEFMI
Ö
rendelet
1/2011 (I.7.)
Ö
NEFMI
Ö
rendelet
1/2011 (I.7.)
Ö
NEFMI
Ö
rendelet
1/2011 (I.7.)
Ö
NEFMI
Ö
rendelet
Ö

Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö

Ö

Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö

1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet

ÁPOLÓ MSc
Kompehivattencia
kozás
szintje

Megjegyzés

Ö
Ö
Ö
Ö
Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö
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ÁPOLÓ OKJ
ÁPOLÓ BSc
KompeKompeModul
Feladat
hivattencia hivatkozás tencia
kozás
szintje
szintje
3715-10
Állapotfelméréshez
1/2011 (I.7.)
OKJ ápoló
Betegmeg- megfigyelési skálákat
Ö
NEFMI
Ö
feladatcsoport
figy.
alkalmaz
rendelet
3715-10
Felismeri a testsémát
1/2011 (I.7.)
OKJ ápoló
Betegmeg- érintő fejlődési rendelÖ
NEFMI
Ö
feladatcsoport
figy.
lenességeket
rendelet
3715-10
Felismeri a kutacsok
1/2011 (I.7.)
OKJ ápoló
Betegmeg- normálistól eltérő elválÖ
NEFMI
Ö
feladatcsoport
figy.
tozásait
rendelet
3715-10
1/2011 (I.7.)
OKJ ápoló
A csecsemő légzésfigyelőt
BetegmegÖ
NEFMI
Ö
feladatcsoport
alkalmazza
figy.
rendelet
3715-10
1/2011 (I.7.)
OKJ ápoló
Megfigyeli és értékeli a
BetegmegÖ
NEFMI
Ö
feladatcsoport
gyermek sírását
figy.
rendelet
3715-10
Fejlődési és energia
1/2011 (I.7.)
OKJ ápoló
Betegmeg- kvócienst számol,
Ö
NEFMI
Ö
feladatcsoport
figy.
növekedést monitorizál
rendelet
3715-10
Jelzi a családon belüli
1/2011 (I.7.)
OKJ ápoló
Betegmeg- erőszakkal összefüggő
Ö
NEFMI
Ö
feladatcsoport
figy.
problémát
rendelet
3715-10
Felismeri a gyermekbán1/2011 (I.7.)
OKJ ápoló
Betegmeg- talmazás és elhanyagolás
Ö
NEFMI
Ö
feladatcsoport
figy.
tüneteit
rendelet
Betegmegfigyelő moni3715-10
1/2011 (I.7.)
OKJ ápoló
torokat (EKG, pulzus,
BetegmegU
NEFMI
Ö
feladatcsoport
légző, hő, szaturáció)
figy.
rendelet
alkalmaz
3715-10
1/2011 (I.7.)
OKJ ápoló
Megfigyeli és értékeli a
BetegmegÖ
NEFMI
Ö
feladatcsoport
beteg állapotváltozásait
figy.
rendelet
3715-10
1/2011 (I.7.)
OKJ ápoló
Felismeri az allergiás
BetegmegÖ
NEFMI
Ö
feladatcsoport
reakciókat
figy.
rendelet
3715-10
1/2011 (I.7.)
OKJ ápoló
Felismeri a gyógyszeres
BetegmegÖ
NEFMI
Ö
feladatcsoport
terápia mellékhatásait
figy.
rendelet
3715-10
1/2011 (I.7.)
OKJ ápoló
Megfigyeléseit dokumenBetegmegÖ
NEFMI
Ö
feladatcsoport
tálja
figy.
rendelet
1/2011 (I.7.)
OKJ ápoló
3714-10
Segédkezik fizikális vizsE
NEFMI
E
feladatcsoport Dg-th
gálatoknál
rendelet
Klinikai és mikrobioló1/2011 (I.7.)
OKJ ápoló
3714-10
giai laboratóriumi vizsU
NEFMI
U
feladatcsoport Dg-th
gálatokhoz mintát vesz
rendelet
Laboratóriumi diagnosz1/2011 (I.7.)
OKJ ápoló
3714-10
tika céljából váladékot
U
NEFMI
U
feladatcsoport Dg-th
vesz
rendelet
1/2011 (I.7.)
OKJ ápoló
3714-10
Vércukor meghatározást
Ö
NEFMI
Ö
feladatcsoport Dg-th
végez
rendelet
1/2011 (I.7.)
OKJ ápoló
3714-10
Vizeletet vizsgál gyorsÖ
NEFMI
Ö
feladatcsoport Dg-th
teszttel
rendelet
1/2011 (I.7.)
OKJ ápoló
3714-10
Mikrobiológiai mintákat
Ö
NEFMI
Ö
feladatcsoport Dg-th
szállításra előkészít
rendelet
Felkészíti a beteget a
1/2011 (I.7.)
OKJ ápoló
3714-10
középsugarú vizelet
U
NEFMI
U
feladatcsoport Dg-th
vételére, vizeletet vizsrendelet
gálatra küld
1/2011 (I.7.)
OKJ ápoló
3714-10
Előkészíti a beteget röntU
NEFMI
U
feladatcsoport Dg-th
gen vizsgálatokhoz
rendelet
Képesítési
feladat csoport
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ÁPOLÓ MSc
Kompehivattencia
kozás
szintje
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö

Ö

Ö
Ö
Ö
Ö
E
U
U
Ö
Ö
Ö

U

U

Megjegyzés

Képesítési
feladat csoport

Modul

Feladat

ÁPOLÓ OKJ
ÁPOLÓ BSc
KompeKompehivattencia hivatkozás tencia
kozás
szintje
szintje
1/2011 (I.7.)
U
NEFMI
U
rendelet
1/2011 (I.7.)
U
NEFMI
U
rendelet
1/2011 (I.7.)
U
NEFMI
U
rendelet

OKJ ápoló
3714-10
feladatcsoport Dg-th

Felkészíti a beteget UHvizsgálatra

OKJ ápoló
3714-10
feladatcsoport Dg-th

Előkészíti a beteget CT
vizsgálathoz

OKJ ápoló
3714-10
feladatcsoport Dg-th

Felkészíti a beteget az
MR vizsgálatra

OKJ ápoló
3714-10
feladatcsoport Dg-th

Felkészíti a beteget PET
(Pozitronemissziós
Tomográfia) és SPECT
vizsgálatra

OKJ ápoló
3714-10
feladatcsoport Dg-th

Felkészíti a beteget szcintigráfiás vizsgálatra

U

OKJ ápoló
3714-10
feladatcsoport Dg-th

Előkészít MCU vizsgálathoz

U

U

OKJ ápoló
3714-10
feladatcsoport Dg-th

EKG-t készít

U

OKJ ápoló
3714-10
feladatcsoport Dg-th

Előkészít has-, mellkas-, lumbál-, csontvelő
punkcióhoz

U

OKJ ápoló
3714-10
feladatcsoport Dg-th

Előkészít gyomormosáshoz

U

OKJ ápoló
3714-10
feladatcsoport Dg-th

Gyomorszondát levezet

U

OKJ ápoló
3714-10
feladatcsoport Dg-th

Endoszkópos beavatkozásokhoz előkészíti a
beteget (bronchoszkópia,
gasztroszkópia, kolonoszkópia, rektoszkópia,
jejunoszkópia, laparoszkópia)

U

OKJ ápoló
3714-10
feladatcsoport Dg-th

Felkészíti a beteget légzésfunkciós vizsgálatra

U

OKJ ápoló
3714-10
feladatcsoport Dg-th

Felkészíti a beteget tű
biopsziás beavatkozáshoz

U

OKJ ápoló
3714-10
feladatcsoport Dg-th

Felkészíti a beteget
az ODM-vizsgálatra
(csontsűrűség)

U

OKJ ápoló
3714-10
feladatcsoport Dg-th

Felkészíti a beteget EEG,
EMG vizsgálatra

U

OKJ ápoló
3714-10
feladatcsoport Dg-th

Érzékszervi vizsgálatokban közreműködik

E

OKJ ápoló
3714-10
feladatcsoport Dg-th

Garat-gége tükrözésnél
segédkezik

E

OKJ ápoló
3714-10
feladatcsoport Dg-th

Előkészít nőgyógyászati
eszközös feltárásához és
kenetvételhez

U

OKJ ápoló
3714-10
feladatcsoport Dg-th

Előkészít gyógyszereléshez

Ö

1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet

ÁPOLÓ MSc
Kompehivattencia
kozás
szintje

Megjegyzés

U
U
U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

E

E

E

E

U

U

Ö

Ö

Fejlesztési javaslatként a jelenlegi kompetenciaszint
bővítését javasoljuk
sürgősségi esetekre
vonatkozóan.

33

Képesítési
feladat csoport

Modul

Feladat

ÁPOLÓ OKJ
ÁPOLÓ BSc
KompeKompehivattencia hivatkozás tencia
kozás
szintje
szintje
1/2011 (I.7.)
U
NEFMI
U
rendelet
1/2011 (I.7.)
U
NEFMI
U
rendelet
1/2011 (I.7.)
Ö
NEFMI
Ö
rendelet

OKJ ápoló
3714-10
feladatcsoport Dg-th

Injekciózáshoz előkészít,
injekciót felszív

OKJ ápoló
3714-10
feladatcsoport Dg-th

Injekciót bead
(i.muscularis, s.cutan,
i.cutan)

OKJ ápoló
3714-10
feladatcsoport Dg-th

Légúti váladékot eltávolít

OKJ ápoló
3714-10
feladatcsoport Dg-th

Előkészít oxigénterápiához, és
oxigénterápiát alkalmaz (kivéve sürgősségi
esetben)

U

OKJ ápoló
3714-10
feladatcsoport Dg-th

Inhalációs kezelést végez

U

OKJ ápoló
3714-10
feladatcsoport Dg-th

Hűtőzselét alkalmaz

Ö

OKJ ápoló
3714-10
feladatcsoport Dg-th

Fizikális lázcsillapítást
végez

Ö

OKJ ápoló
3714-10
feladatcsoport Dg-th

Előkészít infúziós
terápiához

U

OKJ ápoló
3714-10
feladatcsoport Dg-th

Előkészít transzfúziós
terápiához

U

OKJ ápoló
3714-10
feladatcsoport Dg-th

Irrigáláshoz előkészít

U

OKJ ápoló
3714-10
feladatcsoport Dg-th

Irrigálást alkalmaz

U

OKJ ápoló
3714-10
feladatcsoport Dg-th

Előkészít Port-a-cath tű
beszúrásához

U

OKJ ápoló
3714-10
feladatcsoport Dg-th

Fénykezeléseket alkalmaz

U

OKJ ápoló
3714-10
feladatcsoport Dg-th

Légzőtornát végeztet

Ö

OKJ ápoló
3714-10
feladatcsoport Dg-th

Diétás terápia megvalósításában közreműködik

E

OKJ ápoló
3714-10
feladatcsoport Dg-th

Instillálás

U

OKJ ápoló
2323-10
feladatcsoport Egnev.

Tájékoztatást ad a Nemzeti Egészségfejlesztési
Program célkitűzéseiről

Ö

OKJ ápoló
2323-10
feladatcsoport Egnev.

Elsődleges prevenciós
tevékenységet folytat

Ö

OKJ ápoló
2323-10
feladatcsoport Egnev.

Egészségi állapot felmérésében részt vesz

Ö

OKJ ápoló
2323-10
feladatcsoport Egnev.

Tájékoztatást ad az
egészséges életmódról

Ö
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1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet

1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet

ÁPOLÓ MSc
Kompehivattencia
kozás
szintje

Megjegyzés

U
U
Ö

U

U

U

U

Ö

Ö

Ö

Ö

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

Ö

Ö

E

E

U

U

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

A jogszabályi megfogalmazás pontosításra került, mivel a
sürgősségi esetekhez
kapcsolódóan fejlesztési javaslatot tettünk.

A kompetenciaszint
módosítására fejlesztési javaslatot tettünk.

Ez a tevékenység új
sorként került beépítésre. Az erre vonatkozó ismereteket a
tananyagok tartalmazzák.

Képesítési
feladat csoport

Modul

Feladat

OKJ ápoló
2323-10
feladatcsoport Egnev.

Egészségfejlesztő foglalkozásokat szervez

OKJ ápoló
2323-10
feladatcsoport Egnev.

Felvilágosítást végez az
egészséges táplálkozásról

OKJ ápoló
2323-10
feladatcsoport Egnev.

A fizikai erőnlét, különösen az állóképesség
megszerzését,
megtartását segíti

ÁPOLÓ OKJ
ÁPOLÓ BSc
KompeKompehivattencia hivatkozás tencia
kozás
szintje
szintje
1/2011 (I.7.)
Ö
NEFMI
Ö
rendelet
1/2011 (I.7.)
Ö
NEFMI
Ö
rendelet
Ö

1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet

Ö

ÁPOLÓ MSc
Kompehivattencia
kozás
szintje

Megjegyzés

Ö
Ö

Ö

OKJ ápoló
2323-10
feladatcsoport Egnev.

Tájékoztatást nyújt
védőoltásokkal kapcsolatban

Ö

1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet

Ö

Ö

OKJ ápoló
2323-10
feladatcsoport Egnev.

Megtanítja az emlő és a
here önvizsgálatát

Ö

1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet

Ö

Ö

OKJ ápoló
2323-10
feladatcsoport Egnev.

Tájékoztatást nyújt a
várandós nő életvitelével
kapcsolatban

Ö

1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet

Ö

Ö

OKJ ápoló
2323-10
feladatcsoport Egnev.

Tájékoztatást nyújt az
anyáknak az anyatejes
táplálás fontosságáról

Ö

1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet

Ö

Ö

OKJ ápoló
2323-10
feladatcsoport Egnev.

Tájékoztatást nyújt
az egészségkárosító
tényezőkről

Ö

1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet

Ö

Ö

OKJ ápoló
2323-10
feladatcsoport Egnev.

Tájékoztatást nyújt a
szexuális úton terjedő
betegségek megelőzéséről

Ö

1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet

Ö

Ö

OKJ ápoló
2323-10
feladatcsoport Egnev.

Közreműködik másodlagos prevenciós tevékenységben

Ö

1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet

Ö

Ö

A jogszabályi
megfogalmazás
pontosításra került.
A “felvilágosítást ad”
kifejezés kevésbé
tekinti a klienst
egyenrangúnak, ezért
a “tájékoztatást nyújt”
kifejezésre cseréltük.

A jogszabályi
megfogalmazás
pontosításra került.
A “felvilágosítást ad”
kifejezés kevésbé
tekinti a klienst
egyenrangúnak, ezért
a “tájékoztatást nyújt”
kifejezésre cseréltük.
A jogszabályi
megfogalmazás
pontosításra került.
A “felvilágosítást ad”
kifejezés kevésbé
tekinti a klienst
egyenrangúnak, ezért
a “tájékoztatást nyújt”
kifejezésre cseréltük.
A jogszabályi
megfogalmazás
pontosításra került.
A “felvilágosítást ad”
kifejezés kevésbé
tekinti a klienst
egyenrangúnak, ezért
a “tájékoztatást nyújt”
kifejezésre cseréltük.
A jogszabályi
megfogalmazás
pontosításra került.
A “felvilágosítást ad”
kifejezés kevésbé
tekinti a klienst
egyenrangúnak, ezért
a “tájékoztatást nyújt”
kifejezésre cseréltük.
A jogszabályi
megfogalmazás
pontosításra került.
A “másodlagos
prevenciós tevékenységet folytat” fogalmat
kiegészítettük.
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Képesítési
feladat csoport

Modul

OKJ ápoló
2323-10
feladatcsoport Egnev.
OKJ ápoló
2323-10
feladatcsoport Egnev.
OKJ ápoló
2323-10
feladatcsoport Egnev.
OKJ ápoló
2323-10
feladatcsoport Egnev.
OKJ ápoló
2323-10
feladatcsoport Egnev.
OKJ ápoló
2323-10
feladatcsoport Egnev.
OKJ ápoló
2323-10
feladatcsoport Egnev.
OKJ ápoló
2323-10
feladatcsoport Egnev.
OKJ ápoló
2323-10
feladatcsoport Egnev.
OKJ ápoló
2323-10
feladatcsoport Egnev.
OKJ ápoló
2323-10
feladatcsoport Egnev.
OKJ ápoló
2323-10
feladatcsoport Egnev.
OKJ ápoló
2323-10
feladatcsoport Egnev.

ÁPOLÓ OKJ
ÁPOLÓ BSc
KompeKompeFeladat
hivattencia hivatkozás tencia
kozás
szintje
szintje
1/2011 (I.7.)
Tájékoztatást ad a
Ö
NEFMI
Ö
szűrővizsgálatokról
rendelet
1/2011 (I.7.)
Szűrővizsgálatok szerE
NEFMI
E
vezésében részt vesz
rendelet
1/2011 (I.7.)
Tájékoztatást ad a diéÖ
NEFMI
Ö
tákról
rendelet
Közreműködik harmadla1/2011 (I.7.)
gos prevenciós tevékenyE
NEFMI
E
ségben
rendelet
1/2011 (I.7.)
Közreműködik a rehabiliU
NEFMI
U
tációs team munkájában
rendelet
Tájékoztatást ad a
1/2011 (I.7.)
betegnek és hozzátarÖ
NEFMI
Ö
tozójának a rehabilitációs
rendelet
lehetőségekről
1/2011 (I.7.)
Megtanítja a beteget az
Ö
NEFMI
Ö
öninjekciózásra
rendelet
1/2011 (I.7.)
Tanácsadó, problémafelÖ
NEFMI
Ö
táró beszélgetést folytat
rendelet
1/2011 (I.7.)
Tájékoztat az otthoni
Ö
NEFMI
Ö
szakápolási szolgálatról
rendelet
A beteget és hozzátar1/2011 (I.7.)
tozóját oktatja az
Ö
NEFMI
Ö
alapápolási feladatokra
rendelet
1/2011 (I.7.)
Tájékoztat a hospice
Ö
NEFMI
Ö
ellátásról
rendelet
Megtanítja a beteget a
1/2011 (I.7.)
gyógyászati segédeszÖ
NEFMI
Ö
közök használatára
rendelet
Megtanítja a beteget a
1/2011 (I.7.)
protézisek karbantarÖ
NEFMI
Ö
tására és alkalmazására
rendelet

ÁPOLÓ MSc
Kompehivattencia
kozás
szintje
Ö
Ö
Ö
E
U

Ö

Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö

OKJ ápoló
2323-10
feladatcsoport Egnev.

Tájékoztatást nyújt a
szociális gondoskodás
formáiról

Ö

1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet

Ö

Ö

3717-10
OKJ ápoló
Szakápofeladatcsoport
lás

Gyógyszerek tárolását
végzi

Ö

1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet

Ö

Ö

3717-10
OKJ ápoló
Szakápofeladatcsoport
lás

Gyógyszerel

3717-10
OKJ ápoló
Szakápofeladatcsoport
lás
3717-10
OKJ ápoló
Szakápofeladatcsoport
lás
3717-10
OKJ ápoló
Szakápofeladatcsoport
lás

Gyógyszerelés szabályait
betartja, felismeri a
mellékhatásokat
Előkészít injekciózáshoz
(i. arteriális, i. thecalis, i.
articularis, i. vénás)
Közreműködik a tartós
fájdalomcsillapítás kivitelezésében
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U

Ö
U
U

1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet

Megjegyzés

U

U

Ö

Ö

U

U

U

U

A jogszabályi
megfogalmazás
pontosításra került.
A “felvilágosítást ad”
kifejezés kevésbé
tekinti a klienst
egyenrangúnak, ezért
a “tájékoztatást nyújt”
kifejezésre cseréltük.

Meghatározott gyógyszerek és beadási módok
esetére vonatkozóan
a kompetenciaszint
fejlesztésére tettünk
javaslatot.

Képesítési
feladat csoport

Modul

Feladat

ÁPOLÓ OKJ
ÁPOLÓ BSc
KompeKompehivattencia hivatkozás tencia
kozás
szintje
szintje

ÁPOLÓ MSc
Kompehivattencia
kozás
szintje

3717-10
OKJ ápoló
Szakápofeladatcsoport
lás

Infúziós terápiát alkalmaz

U

1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet

U

U

3717-10
OKJ ápoló
Szakápofeladatcsoport
lás

A perifériás vénás injekció helyét kiválasztja

U

1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet

U

U

U

U

U

U

U

U

Ö

Ö

U

U

U

U

3717-10
OKJ ápoló
Szakápofeladatcsoport
lás

Megválasztja a perifériás vénás injekció
beadásához a megfelelő
beadási technikát

U

1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet

3717-10
OKJ ápoló
Szakápofeladatcsoport
lás

Perifériás rövid kanüllel
vénát biztosít

U

1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet

Intravénás injekciót ad

U

Beadási sebességet
megválasztja

U

Túlnyomásos infúziót
bead

U

Infuzort és perfuzort
működtet

U

3717-10
OKJ ápoló
Szakápofeladatcsoport
lás
3717-10
OKJ ápoló
Szakápofeladatcsoport
lás
3717-10
OKJ ápoló
Szakápofeladatcsoport
lás
3717-10
OKJ ápoló
Szakápofeladatcsoport
lás
3717-10
OKJ ápoló
Szakápofeladatcsoport
lás
3717-10
OKJ ápoló
Szakápofeladatcsoport
lás
3717-10
OKJ ápoló
Szakápofeladatcsoport
lás
3717-10
OKJ ápoló
Szakápofeladatcsoport
lás
3717-10
OKJ ápoló
Szakápofeladatcsoport
lás
3717-10
OKJ ápoló
Szakápofeladatcsoport
lás
3717-10
OKJ ápoló
Szakápofeladatcsoport
lás
3717-10
OKJ ápoló
Szakápofeladatcsoport
lás
3717-10
OKJ ápoló
Szakápofeladatcsoport
lás
3717-10
OKJ ápoló
Szakápofeladatcsoport
lás

Centrális vénakanülöket
használ és gondoz

U

Perifériás vénakanült
ideiglenes lezár, eltávolít

Ö

Nem várt eseményeket
felismer

Ö

Nem várt események elhárításában
közreműködik

E

Szövődményeket felismer

Ö

Szövődményeket elhárításában közreműködik

E

Előkészít vércsoport
meghatározáshoz

U

Előkészít transzfúzió
adásához

U

Transzfúzió alatti és
utáni ápolói teendőket
ellátja

Ö

Segédkezik transzfúzió
bekötésénél

E

1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet

U

U

Ö

Ö

Ö

Ö

E

E

Ö

Ö

E

E

U

U

U

U

Ö

Ö

E

E

Megjegyzés
Meghatározott esetekben, fiziológiás sóoldat alkalmazására
vonatkozóan
kompetenciaszint
fejlesztésére tettünk
javaslatot.

“Megválasztja a
megfelelő beadási
technikát” kifejezés
kiegészítésre került.
A jogszabályi
megfogalmazás
pontosításra került.
A BSc, MSc ápolók
kompetenciaszint
fejlesztésére tettünk
javaslatot sürgős intravénás hozzáférésre
vonatkozóan.

A jogszabályi megfogalmazás kiegészítésre került a “gondoz”
szóval.

37

Képesítési
feladat csoport

Modul

3717-10
OKJ ápoló
Szakápofeladatcsoport
lás
3717-10
OKJ ápoló
Szakápofeladatcsoport
lás
3717-10
OKJ ápoló
Szakápofeladatcsoport
lás
3717-10
OKJ ápoló
Szakápofeladatcsoport
lás
3717-10
OKJ ápoló
Szakápofeladatcsoport
lás
3717-10
OKJ ápoló
Szakápofeladatcsoport
lás
3717-10
OKJ ápoló
Szakápofeladatcsoport
lás
3717-10
OKJ ápoló
Szakápofeladatcsoport
lás
3717-10
OKJ ápoló
Szakápofeladatcsoport
lás
3717-10
OKJ ápoló
Szakápofeladatcsoport
lás
3717-10
OKJ ápoló
Szakápofeladatcsoport
lás
3717-10
OKJ ápoló
Szakápofeladatcsoport
lás
3717-10
OKJ ápoló
Szakápofeladatcsoport
lás
3717-10
OKJ ápoló
Szakápofeladatcsoport
lás
3717-10
OKJ ápoló
Szakápofeladatcsoport
lás
3717-10
OKJ ápoló
Szakápofeladatcsoport
lás
3717-10
OKJ ápoló
Szakápofeladatcsoport
lás

3717-10
OKJ ápoló
Szakápofeladatcsoport
lás
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Feladat
Felismeri a transzfúzió
szövődményeit
Vizelet inkontinens
beteget ellát
Hólyag teltség állapot
vizsgálatot végez
Hólyagtréninget, kondicionálást végez
Férfi és női beteget
katéterez
Állandó katéterezést
végez
Intermittáló katéterezést
végez
Beteget és hozzátartozót
edukál
Suprapubikus katéterrel
ellátott beteget gondoz
Széklet inkontinens
beteget ellát
Sztóma ellátást végez
Gasztrosztómán, jejunosztómán át történő
táplálást végez
Koch-rezervoir kezelést
végez

ÁPOLÓ OKJ
ÁPOLÓ BSc
ÁPOLÓ MSc
KompeKompeKompehivathivattencia hivatkozás tencia
tencia
kozás
kozás
szintje
szintje
szintje
1/2011 (I.7.)
Ö
NEFMI
Ö
Ö
rendelet
1/2011 (I.7.)
Ö
NEFMI
Ö
Ö
rendelet
1/2011 (I.7.)
Ö
NEFMI
Ö
Ö
rendelet
1/2011 (I.7.)
U
NEFMI
Ö
Ö
rendelet
1/2011 (I.7.)
U
NEFMI
U
Kanada
U
rendelet
1/2011 (I.7.)
U
NEFMI
U
Kanada
U
rendelet
1/2011 (I.7.)
Ö
NEFMI
Ö
Ö
rendelet
1/2011 (I.7.)
Ö
NEFMI
Ö
Ö
rendelet
1/2011 (I.7.)
Ö
NEFMI
Ö
Ö
rendelet
1/2011 (I.7.)
Ö
NEFMI
Ö
Ö
rendelet
1/2011 (I.7.)
Ö
NEFMI
Ö
Ö
rendelet
1/2011 (I.7.)
Ö
NEFMI
Ö
Ö
rendelet
1/2011 (I.7.)
U
NEFMI
U
U
rendelet

Irrigálást végez sztómán
keresztül

Ö

Beöntést ad sztómán
keresztül

U

Gyomorvérzést csillapít
fizikális eljárással

U

Gyomorsipolyt gondoz

Ö

Tracheostoma leszívását
végzi

Ö

1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet

Ö

Ö

Ö

Ö

U

U

Ö

Ö

Ö

Kanada

Ö

Megjegyzés

Szakmai Kollégium
Ápolás (szakdolgozói)
Tagozat és Tanács
véleménye alapján
módosítva

Új feladatként került
a listába, amely
BSc, MSc szintű
ápolók által önállóan
végezhető tevékenység Kanadában, amely
utasítást nem igényel.
A tarchea toilett-nél
szűkebb tevékenységi
kört jelent, így kompetenciaszntje azonos
azzal.

Képesítési
feladat csoport

Modul

Feladat

ÁPOLÓ OKJ
ÁPOLÓ BSc
KompeKompehivattencia hivatkozás tencia
kozás
szintje
szintje

ÁPOLÓ MSc
Kompehivattencia
kozás
szintje

3717-10
OKJ ápoló
Szakápofeladatcsoport
lás

Trachea toalettet végez

Ö

1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet

Ö

Ö

3717-10
OKJ ápoló
Szakápofeladatcsoport
lás

Gégekanül betétet cserél

U

1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet

U

U

Szívókészüléket
összeállít, működtet/
kezel

Ö

Ö

Ö

Dréneket kezel

U

U

U

3717-10
OKJ ápoló
Szakápofeladatcsoport
lás
3717-10
OKJ ápoló
Szakápofeladatcsoport
lás

3717-10
OKJ ápoló
Szakápofeladatcsoport
lás

3717-10
OKJ ápoló
Szakápofeladatcsoport
lás

3717-10
OKJ ápoló
Szakápofeladatcsoport
lás

3717-10
OKJ ápoló
Szakápofeladatcsoport
lás

Decubitus kockázatfelmérést végez

Komplex decubitus
prevenciós tevékenységet
végez, amely magába
foglalja a tehermentesítést,
nyomáscsökkentést,
speciális táplálást és
folyadékpótlást, bőrvédelmet
-különös tekintettel a
nedvességre- valamint az
inkontinenciaellátást.
Kiválasztja a beteg
állapotának megfelelő
speciális nyomáscsökkentő, tehermentesítő,
és kényelmi eszközöket,
és azokat szakszerűen
alkalmazza a
gyakorlatban.

I. és II. stádiumú decubitust kezel

1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

U

1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet

Megjegyzés
A “tracheatoalettet
végez és a gégekanült
cserél” jogszabályi
megfogalmazás pontosításra, szétválasztásra került az eltérő
kompetenciaszint
miatt.
A “tracheatoalettet
végez és a gégekanült
cserél” jogszabályi
megfogalmazás
pontosításra, szétválasztásra került
az eltérő kompetenciaszint miatt. A
megfogalmazás az
onkológiai szakterület
valadálási javaslata
alapján ismételt
módosításra került
a következőképpen:
“Gégekanül betétet
cserél”

Ö

Új sorként került a
listába, amely nagyon
fontos szakmai
feladat. A szakmai
konszenzusok és protokollok alapján önálló
kompetenciakörbe
tartozó tevékenység.

Ö

Új sorként került a
listába, amely nagyon
fontos szakmai
feladat. A szakmai
konszenzusok és protokollok alapján önálló
kompetenciakörbe
tartozó tevékenység.

Ö

Ö

U

U

Új sorként került a
listába, amely nagyon
fontos szakmai
feladat. A szakmai
konszenzusok és protokollok alapján önálló
kompetenciakörbe
tartozó tevékenység.
A “decubitust kezel”
feladat szétbontásra került. Az I-II.
stádiumú decubitusok
ellátásával kapcsolatban szakmai konszenzusok valamint a
napi gyakorlat alapján
fejlesztési javaslatot
tettünk.
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Képesítési
feladat csoport

Modul

3717-10
OKJ ápoló
Szakápofeladatcsoport
lás
3717-10
OKJ ápoló
Szakápofeladatcsoport
lás
3717-10
OKJ ápoló
Szakápofeladatcsoport
lás
3717-10
OKJ ápoló
Szakápofeladatcsoport
lás
3717-10
OKJ ápoló
Szakápofeladatcsoport
lás
3717-10
OKJ ápoló
Szakápofeladatcsoport
lás
3717-10
OKJ ápoló
Szakápofeladatcsoport
lás
3717-10
OKJ ápoló
Szakápofeladatcsoport
lás
3717-10
OKJ ápoló
Szakápofeladatcsoport
lás
3717-10
OKJ ápoló
Szakápofeladatcsoport
lás
3717-10
OKJ ápoló
Szakápofeladatcsoport
lás
3717-10
OKJ ápoló
Szakápofeladatcsoport
lás
3717-10
OKJ ápoló
Szakápofeladatcsoport
lás
3717-10
OKJ ápoló
Szakápofeladatcsoport
lás
3717-10
OKJ ápoló
Szakápofeladatcsoport
lás
3717-10
OKJ ápoló
Szakápofeladatcsoport
lás
3717-10
OKJ ápoló
Szakápofeladatcsoport
lás
3717-10
OKJ ápoló
Szakápofeladatcsoport
lás
3717-10
OKJ ápoló
Szakápofeladatcsoport
lás
3717-10
OKJ ápoló
Szakápofeladatcsoport
lás
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Feladat

ÁPOLÓ OKJ
ÁPOLÓ BSc
KompeKompehivattencia hivatkozás tencia
kozás
szintje
szintje

III. és IV. stádiumú decubitust kezel

U

Párakötést alkalmaz

U

Szakszerű segítséget
nyújt kar- és lábharisnya
használatához

Ö

Pszichés vezetést végez
az ellátó team-mel együtt

Ö

Életvezetési tanácsokat
ad

Ö

Ápolási tervet készít a
különböző betegségben
szenvedők számára
Keringési rendszer
betegségeiben szenvedő
betegek ápolását végzi
Légzőrendszer betegségeiben szenvedő betegek
ápolását végzi
Emésztőrendszer
betegségeiben szenvedő
betegek ápolását végzi
Vizeletkiválasztó
rendszer betegségeiben
szenvedő betegek ápolását végzi
Vérképző- és immunrendszer betegségeiben
szenvedő betegek ápolását végzi
Endokrin rendszer
betegségeiben szenvedő
betegek ápolását végzi
Mozgásrendszer betegségeiben szenvedő betegek
ápolását végzi

Ö
Ö
Ö
Ö

1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet

ÁPOLÓ MSc
Kompehivattencia
kozás
szintje

U

U

U

U

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet

Ö

Ö

Ö

1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

U

U

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö
Ö

Fertőző betegeket ápol

Ö

Sebészeti beavatkozásra
szoruló betegek ápolását
végzi

Ö

Parenteralis táplálást
közreműködik

U

Transzplantált betegek
ápolását végzi

Ö

Traumatológiai betegeket
ápol

Ö

Égési sérült beteget ápol

Ö

Sebfelmérést végez

Ö

1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet

Megjegyzés
A “decubitust kezel”
feladat szétbontásra
került. A III-IV. stádiumú decubitusok ellátásával kapcsolatban
hosszútávú fejlesztési
javaslatot tettünk.

Képesítési
feladat csoport

Modul

Feladat

ÁPOLÓ OKJ
ÁPOLÓ BSc
KompeKompehivattencia hivatkozás tencia
kozás
szintje
szintje

ÁPOLÓ MSc
Kompehivattencia
kozás
szintje

3717-10
OKJ ápoló
Szakápofeladatcsoport
lás

Sebellátási tervet készít
II. stádiumú decubitus
esetén

E

1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet

E

E

3717-10
OKJ ápoló
Szakápofeladatcsoport
lás

Sebellátási tervet készít
III-IV. stádiumú decubitus esetén

E

1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet

E

E

3717-10
OKJ ápoló
Szakápofeladatcsoport
lás

Sebellátási tervet készít
külön meghatározott
sebtípusoknál, meghatározott stádiumok
esetén

E

1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet

E

E

3717-10
OKJ ápoló
Szakápofeladatcsoport
lás

Krónikus sebek (kivéve
decubitus) kezelését
végzi

U

1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet

U

U

Fertőzött sebek kezelését
végzi

U

U

U

Drenált sebek ellátását,
gondozását végzi

U

U

U

Nekrotikus sebek kezelését végzi, kivéve sebészi
debridement

U

U

U

3717-10
OKJ ápoló
Szakápofeladatcsoport
lás

Speciális kötszereket
alkalmaz I.és II. stádiumú
decubitusok esetén

U

1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet

U

U

3717-10
OKJ ápoló
Szakápofeladatcsoport
lás

Speciális kötszereket
alkalmaz III. és IV. stádiumú decubitusok esetén

U

1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet

U

U

3717-10
OKJ ápoló
Szakápofeladatcsoport
lás

Speciális kötszereket
alkalmaz külön meghatározott sebtípusok és
stádiumok esetén

U

1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet

U

U

3717-10
OKJ ápoló
Szakápofeladatcsoport
lás
3717-10
OKJ ápoló
Szakápofeladatcsoport
lás
3717-10
OKJ ápoló
Szakápofeladatcsoport
lás

1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet

Megjegyzés
A “sebellátási tervet
készít” feladat több
kategóriára került
szétbontásra. A
jelenlegi szabályzás
alapján a terv orvosi
jóváhagyása szükséges
- így együttműködő
kompetenciakört
jelent-, azonban
szakmai konszenzusok valamint a napi
gyakorlat alapján a
II.stádiumú decubitusok vonatkozásában
rövidtávú fejlesztési
javaslatot tettünk.
A “sebellátási tervet
készít” feladat több
kategóriára került
szétbontásra. A
feladatra vonatkozóan
hosszútávú fejlesztési
javaslatot tettünk.
A “sebellátási tervet
készít” feladat több
kategóriára került
szétbontásra. A
feladatra vonatkozóan
hosszútávú fejlesztési
javaslatot tettünk.
A jogszabályi
megfogalmazást
pontosítottuk, mivel
a decubitus ellátása
külön került meghatározásra.

A “speciális kötszereket alkalmaz” feladat több kategóriára
került szétbontásra. A
feladatra vonatkozóan
rövidtávú fejlesztési
javaslatot tettünk.
A “speciális kötszereket alkalmaz” feladat több kategóriára
került szétbontásra. A
feladatra vonatkozóan
hosszútávú fejlesztési
javaslatot tettünk.
A “speciális kötszereket alkalmaz” feladat több kategóriára
került szétbontásra. A
feladatra vonatkozóan
hosszútávú fejlesztési
javaslatot tettünk.
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Képesítési
feladat csoport

Modul

Feladat

ÁPOLÓ OKJ
ÁPOLÓ BSc
KompeKompehivattencia hivatkozás tencia
kozás
szintje
szintje

ÁPOLÓ MSc
Kompehivattencia
kozás
szintje

3717-10
OKJ ápoló
Szakápofeladatcsoport
lás

Enzimatikus debridement-et alkalmaz III. és
IV. stádiumú decubitus
esetén

U

1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet

U

U

3717-10
OKJ ápoló
Szakápofeladatcsoport
lás

Enzimatikus debridement-et alkalmaz külön
meghatározott sebtípus
és stádiumok esetén

U

1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet

U

U

3717-10
OKJ ápoló
Szakápofeladatcsoport
lás

Varratot szed reakciómentes seb esetén

1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet

U

U

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

3717-10
OKJ ápoló
Szakápofeladatcsoport
lás
3717-10
OKJ ápoló
Szakápofeladatcsoport
lás
3717-10
OKJ ápoló
Szakápofeladatcsoport
lás
3717-10
OKJ ápoló
Szakápofeladatcsoport
lás
3717-10
OKJ ápoló
Szakápofeladatcsoport
lás
3717-10
OKJ ápoló
Szakápofeladatcsoport
lás
3717-10
OKJ ápoló
Szakápofeladatcsoport
lás
3717-10
OKJ ápoló
Szakápofeladatcsoport
lás
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Váladék- és fájdalomkontrollt végez

Ö

Elhúzódó sebgyógyulás tüneteit észleli és
értelmezi

Ö

Sebdokumentációt vezet

Ö

Rizikószűrést végez
krónikus sebek kialakulásának megelőzése
céljából
Életviteli tanácsadást
végez krónikus sebbel rendelkező betegek
számára
Nőgyógyászati betegségben szenvedő betegeket
ápol

1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet

Ö

1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet

Ö

Ö

Ö

1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

A gyermekágyast ápolja

Ö

Urológiai betegségben
szenvedő betegeket ápol

Ö

1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet

Megjegyzés
Az “enzimatikus
debridement-et
alkalmaz” feladat
több kategóriára
került szétbontásra. A
feladatra vonatkozóan
hosszútávú fejlesztési
javaslatot tettünk.
Az “enzimatikus
debridement-et
alkalmaz” feladat
több kategóriára
került szétbontásra. A
feladatra vonatkozóan
hosszútávú fejlesztési
javaslatot tettünk.
A hivatkozott képzést
szabályzó rendeletbe
ez a feladatcsoport
2011. januárjában
- a sebkezelő licenc
feladatcsoport beolvasztásával - került be.
A felmenő rendszerben való alkalmazás
miatt a képzési tartalmakban még nem jelent meg. Az OKJ
ápoló feladatai között
való szerepeltetése
nem indokolt, így
jogszabályból való
törlését javasoljuk.
A BSc, MSc ápolók
kompetenciái között
külön képzésel javasoljuk a szerepeltetni,melyet a fejlesztéseknél jelölünk.

Képesítési
feladat csoport

Modul

3717-10
OKJ ápoló
Szakápofeladatcsoport
lás
3717-10
OKJ ápoló
Szakápofeladatcsoport
lás
3717-10
OKJ ápoló
Szakápofeladatcsoport
lás
3717-10
OKJ ápoló
Szakápofeladatcsoport
lás
3717-10
OKJ ápoló
Szakápofeladatcsoport
lás
3717-10
OKJ ápoló
Szakápofeladatcsoport
lás
3717-10
OKJ ápoló
Szakápofeladatcsoport
lás

Feladat
Szemészeti betegségben
szenvedő betegeket ápol
Fül-, orr-, gégészeti
betegségben szenvedő
betegeket ápol
Bőrgyógyászati betegségben szenvedő
betegeket ápol
Neurológiai kórképekben
szenvedő beteget ápol
Pszichiátriai kórképekben szenvedő betegeket
ápol
Onkológiai betegségben
szenvedő betegeket ápol
Idős betegek ápolásában
részt vesz

ÁPOLÓ OKJ
ÁPOLÓ BSc
KompeKompehivattencia hivatkozás tencia
kozás
szintje
szintje
1/2011 (I.7.)
Ö
NEFMI
Ö
rendelet
1/2011 (I.7.)
Ö
NEFMI
Ö
rendelet
1/2011 (I.7.)
Ö
NEFMI
Ö
rendelet
1/2011 (I.7.)
Ö
NEFMI
Ö
rendelet
1/2011 (I.7.)
Ö
NEFMI
Ö
rendelet
1/2011 (I.7.)
Ö
NEFMI
Ö
rendelet
1/2011 (I.7.)
Ö
NEFMI
Ö
rendelet

ÁPOLÓ MSc
Kompehivattencia
kozás
szintje
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö

3717-10
OKJ ápoló
Szakápofeladatcsoport
lás

Tájékoztatja a beteget
és hozzátartozót a lymphodema megelőzéséről,
kezeléséről

Ö

1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet

Ö

Ö

3717-10
OKJ ápoló
Szakápofeladatcsoport
lás

Speciális műtéti
előkészítést és műtét
utáni betegmegfigyelést
végez, kötést cserél

U

1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet

U

U

Felismeri az életveszélyes állapotokat

Ö

Ö

Ö

Arcmaszk használata ballonos lélegeztetéssel

Ö

Ö

Ö

Oropharingeális tubust
behelyez

Ö

Ö

Ö

Laringeális maszkot
alkalmaz

U

U

U

Nasopharingeális tubust
bevezet

U

Ö

Ö

Laryngo-tracheális
tubust alkalmaz

E

E

E

Ballonos lélegeztetést
végez

U

U

U

Sürgősségi esetek,
szövődmények ellátásában közreműködik

E

E

E

Eszméletlen beteget ápol

Ö

Ö

Ö

3717-10
OKJ ápoló
Szakápofeladatcsoport
lás
3717-10
OKJ ápoló
Szakápofeladatcsoport
lás
3717-10
OKJ ápoló
Szakápofeladatcsoport
lás
3717-10
OKJ ápoló
Szakápofeladatcsoport
lás

3717-10
OKJ ápoló
Szakápofeladatcsoport
lás

3717-10
OKJ ápoló
Szakápofeladatcsoport
lás
3717-10
OKJ ápoló
Szakápofeladatcsoport
lás
3717-10
OKJ ápoló
Szakápofeladatcsoport
lás
3717-10
OKJ ápoló
Szakápofeladatcsoport
lás

1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet

1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet

1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet

Megjegyzés

A jogszabályi
megfogalmazás
pontosításra került.
A “felvilágosítást ad”
kifejezés kevésbé tekinti a klienst
egyenrangúnak, ezért
a “tájékoztatást nyújt”
kifejezésre cseréltük.

A feladat ellátásához
a képzés célzott kiegészítsét javasoljuk.
A feladat ellátásához
a képzés célzott kiegészítsét javasoljuk.
A feladat ellátásához
a képzés célzott kiegészítsét javasoljuk.
A feladat ellátásához
a képzés célzott
kiegészítsét javasoljuk. Az onkológiai
szakterület valadálási
javaslata alapján az
OKJ ápoló esetében
utasításra történő
hatáskör
A feladat ellátásához
a képzés célzott kiegészítsét javasoljuk.
A feladat ellátásához
a képzés célzott kiegészítsét javasoljuk.
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Képesítési
feladat csoport

Modul

3717-10
OKJ ápoló
Szakápofeladatcsoport
lás
3717-10
OKJ ápoló
Szakápofeladatcsoport
lás
3717-10
OKJ ápoló
Szakápofeladatcsoport
lás
3717-10
OKJ ápoló
Szakápofeladatcsoport
lás
3717-10
OKJ ápoló
Szakápofeladatcsoport
lás
3717-10
OKJ ápoló
Szakápofeladatcsoport
lás
3717-10
OKJ ápoló
Szakápofeladatcsoport
lás
3717-10
OKJ ápoló
Szakápofeladatcsoport
lás
3717-10
OKJ ápoló
Szakápofeladatcsoport
lás
3717-10
OKJ ápoló
Szakápofeladatcsoport
lás
3717-10
OKJ ápoló
Szakápofeladatcsoport
lás
3717-10
OKJ ápoló
Szakápofeladatcsoport
lás
3717-10
OKJ ápoló
Szakápofeladatcsoport
lás
3717-10
OKJ ápoló
Szakápofeladatcsoport
lás

Feladat
A beteg adaptációs
szabadságra való
előkészítésében
közreműködik
Pszichoterápiás
csoportok munkájában
részt vesz
Felismeri az önkárosító, lelki egészséget
veszélyeztető tüneteket
A betegek napi tevékenységének szervezésében
részt vesz

Ö

E
Ö
Ö

Együttműködik a hospice
team munkájában

U

Felkészíti a beteget
dialízisre, segédkezik
peritoneális dialízisnél

U

Általános műtéti
előkészítést végez

U

Általános műtéti utókezelés ápolói feladatait
végzi

Ö

Mozgássérült beteg ápolását végzi

Ö

Bénult beteg ápolását
végzi

Ö

Fizioterápiás eljárásokban közreműködik

U

Alkalmazza az egészségügyre érvényes
minőségbiztosítási
elveket
Szakszerű fájdalomfelmérést végez megbízható
és érvényes felmérési
módszer alkalmazásával
Hatékony fájdalomcsillapítást alkalmaz felmérési eredmény alapján

3717-10
OKJ ápoló
Szakápofeladatcsoport
lás

Félautomata defibrillátort alkalmaz.

3717-10
OKJ ápoló
Szakápofeladatcsoport
lás

Kis rizikójú elektromos
energiát alkalmaz (pl.
transzcutan ideg stimuláció)
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ÁPOLÓ OKJ
ÁPOLÓ BSc
KompeKompehivattencia hivatkozás tencia
kozás
szintje
szintje

Ö

1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet

ÁPOLÓ MSc
Kompehivattencia
kozás
szintje

Ö

Ö

1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet

E

E

Ö

Ö

Ö

Ö

1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet

U

U

U

U

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

U

U

Ö

Ö

1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet

Ö

Ö

EU
(WHO,
2003)

Ö

U

U

EU
(WHO,
2003)

U

Ö

korl. tev.
utasítás
nélkül
(Kanada)

Ö

Ö

korl. tev.
utasítás
nélkül
(Kanada)

Ö

Ö

Ö

Megjegyzés

A “közreműködik
a hospice team
munkájában”
megfogalmazást
“együttműködikre”
módosítottuk.

Új sorként került
a listába, a jelenlegi ismeretek alapján
végezhető tevékenység
Új sorként került
a listába, a jelenlegi ismeretek alapján
végezhető tevékenység
Új feladat a listában.
Az AED képzés
nélkül - laikusok
által is - használható eszköz, ma az
elsősegélynyújtás
oktatás részét
képezi a használata.
Kanadában utasítás
nélkül végezhető
tevékenység.
Új feladat a listában.
Laikusok által is
használható eszköz,
Kanadában utasítás
nélkül végezhető
tevékenység.

Képesítési
feladat csoport

Modul

3717-10
OKJ ápoló
Szakápofeladatcsoport
lás

Feladat

Átmossa a nasogastricus
és enterális szondát

Felméri a kliens egészségfelfogását, valamint
BSc ápoló felaBSC spec. a szomatikus, pszichés
datcsoport
és szociális állapotának
sajátosságait.
Az egyén, a család, a
közösség és a társadalom
egészségvédelmének és
az egészség helyreállíBSc ápoló felaBSC spec. tásának tudományos
datcsoport
alapjait ismerve kezdeményezi és részt vesz az
egyén, család, közösség
egészségvédelmében.
Saját szakterületén
BSc ápoló felaBSC spec. menedzsment feladadatcsoport
tokat lát el

BSc ápoló felaBSC spec.
datcsoport

BSc ápoló felaBSC spec.
datcsoport

BSc ápoló felaBSC spec.
datcsoport

BSc ápoló felaBSC spec.
datcsoport

Részt vesz az egészségügyi és/vagy szociális ellátás valamennyi szintjén
a megelőző, gyógyító,
gondozó és rehabilitációs
munka folyamataiban
Szükség esetén
elsősegélynyújtást biztosít és a szakmai kompetenciájának megfelelő
intézkedést hoz.
Alkalmazza az informatikai eszközöket és
módszereket, továbbá
dokumentációs feladatokat lát el
Terápiás hatású interperszonális kapcsolatokat alakít ki, és tart
fenn

Munkaszervezési felaBSc ápoló felaBSC spec. datokat lát el önállóan és
datcsoport
szakmai csoportban
Saját szakterületén
BSc ápoló felaösszefüggéseket ismer
BSC spec.
datcsoport
fel, és értékeli az eredményeket, tapasztalatokat
Személyiségének és
BSc ápoló felaszakmai felkészültségéBSC spec.
datcsoport
nek folyamatos, tervszerű
fejlesztését végzi

ÁPOLÓ OKJ
ÁPOLÓ BSc
KompeKompehivattencia hivatkozás tencia
kozás
szintje
szintje
U

ÁPOLÓ MSc
Kompehivattencia
kozás
szintje

Megjegyzés

Ö

Kanada

Ö

Új feladat a listában!
A BSc, MSc szintű
ápolók önálló tevékenységként végzik
Kanadában.

Ö

15/2006.
(IV.03)
OM rendelet

Ö

Új sorként került a
listába.

Ö

15/2006.
(IV.03)
OM rendelet

Ö

Új sorként került a
listába

Ö

15/2006.
(IV.03)
OM rendelet

Ö

Új sorként került a
listába

Ö

15/2006.
(IV.03)
OM rendelet

Ö

Új sorként került a
listába

Ö

15/2006.
(IV.03)
OM rendelet

Ö

Új sorként került a
listába

Ö

15/2006.
(IV.03)
OM rendelet

Ö

Új sorként került a
listába

Ö

Új sorként került a
listába

Ö

Új sorként került a
listába

Ö

Új sorként került a
listába

Ö

Új sorként került a
listába

Ö

Új sorként került a
listába

Ö

Új sorként került a
listába

Ö

Ö

Ö

Ö

Ismeri az egészségügyi és
BSc ápoló felaBSC spec. szociális intézményrenddatcsoport
szert

Ö

Az egészségügyi és
BSc ápoló felaszociális szolgáltatások
BSC spec.
datcsoport
elérésében segítséget
nyújt

Ö

15/2006.
(IV.03)
OM rendelet
15/2006.
(IV.03)
OM rendelet
15/2006.
(IV.03)
OM rendelet
15/2006.
(IV.03)
OM rendelet
15/2006.
(IV.03)
OM rendelet
15/2006.
(IV.03)
OM rendelet
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Képesítési
feladat csoport

Modul

Feladat

Más egészségügyi dolgozókkal együttműködve
BSc ápoló felasegíti a kliens egészségBSC spec.
datcsoport
ügyi szolgáltatásokhoz
való hozzáférését, segíti
az ellátás koordinálását
Ápolási modellek közül
BSc ápoló felaBSC spec. választ és azokat alkaldatcsoport
mazza
Feltárja a beteg (gondozott) sajátos szükségleteit, felállítja az ápolási
BSc ápoló felaBSC spec. diagnózist, meghatározza
datcsoport
a prioritásokat és a
feladatokat szakszerűen
ellátja
Az ápolási folyamatot
megvalósítja a szükséges
BSc ápoló felaBSC spec. információk, erőforrások
datcsoport
feltárásával, felhasználásával
Együttműködik az
egészségügyi és szociális
BSc ápoló felaBSC spec. szolgáltatások tervezédatcsoport
sében, fejlesztésében,
lebonyolításában

ÁPOLÓ OKJ
ÁPOLÓ BSc
KompeKompehivattencia hivatkozás tencia
kozás
szintje
szintje

E

E

Új sorként került a
listába

Ö

15/2006.
(IV.03)
OM rendelet

Ö

Új sorként került a
listába

Ö

15/2006.
(IV.03)
OM rendelet

Ö

Új sorként került a
listába

Ö

15/2006.
(IV.03)
OM rendelet

Ö

Új sorként került a
listába

Ö

15/2006.
(IV.03)
OM rendelet

Ö

Új sorként került a
listába

Ö

Új sorként került a
listába

Ö

Új sorként került a
listába

Ö

Új sorként került a
listába

Ö

Új sorként került a listába. A Szakmai Kollégium Ápolás (szakdolgozói) Tagozat és
Tanács véleménye
alapján pontosítottuk
a megfogalmazást.

Ö

Új sorként került a
listába

Ö

Új sorként került a
listába

Ö

Ismeri a jelentősebb
BSc ápoló felaBSC spec. betegségek epidemidatcsoport
ológiáját

Ö

Ismeri az egészségügyi
BSc ápoló felaBSC spec. és népegészségügyi renddatcsoport
szer működését

Ö

Ismeri és alkalmazza
BSc ápoló felaBSC spec. a minőségbiztosítás és
datcsoport
fejlesztés módszereit
Kritikusan alkalmazza a
BSc ápoló felaBSC spec. minőségi standardoknak
datcsoport
való megfelelés eszközeit
Visszajelez és javaslatot tesz a szervezeti
BSc ápoló felaBSC spec. és gyakorlati eljárások
datcsoport
módosítására, változtatásokat kezdeményez
Szakterületére vonatBSc ápoló felakozóan kommunikációja
BSC spec.
datcsoport
visszatükrözi a szakértelmét
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Megjegyzés

Nursing
Board
(Írország);
ICN

BSc ápoló felaIsmeri az egészséget
BSC spec.
datcsoport
befolyásoló tényezőket

Közösségi ápolást végez
BSc ápoló felaBSC spec. specifikus ismeretei
datcsoport
alapján

ÁPOLÓ MSc
Kompehivattencia
kozás
szintje

Ö

Ö

Ö

15/2006.
(IV.03)
OM rendelet
15/2006.
(IV.03)
OM rendelet
15/2006.
(IV.03)
OM rendelet
Nursing
Board
(Írország)
Nursing
Board
(Írország);
ICN
TUNINGprogram

Ö

ICN

Ö

Új sorként került a
listába

Ö

Royal
College of
Nursing
(Anglia)

Ö

Új sorként került a
listába

Képesítési
feladat csoport

Modul

Feladat

Terápiás kapcsolatot
kezdeményez és tart
BSc ápoló felaBSC spec. fenn, felhasználva a komdatcsoport
munikációs és interperszonális készségeit
Megfelelő tanácsokat ad,
BSc ápoló felaés alkalmazza az egészBSC spec.
datcsoport
ségügyi kommunikációs
technológiákat
BSc ápoló felaElősegíti és fenntartja a
BSC spec.
datcsoport
pozitív ápolói imázst
Döntéseket hoz releváns
BSc ápoló felaBSC spec. szociális és etikai isdatcsoport
meretek alapján

Fokozza az egyén, család,
BSc ápoló felaBSC spec. közösség emberi méldatcsoport
tóságát, integritását

Úgy végzi a gyakorlatát,
BSc ápoló felahogy elfogadja a kliensek,
BSC spec.
datcsoport
csoportok hiedelmeit,
kulturális különbözőségét

Tiszteletben tartja a
BSc ápoló felaBSC spec. betegjogokat, és az egyén
datcsoport
intimitását

BSc ápoló felaBSC spec. Védi a kliensek érdekeit
datcsoport

ÁPOLÓ OKJ
ÁPOLÓ BSc
KompeKompehivattencia hivatkozás tencia
kozás
szintje
szintje

ÁPOLÓ MSc
Kompehivattencia
kozás
szintje

Megjegyzés

Ö

ICN

Ö

Új sorként került a
listába

Ö

ICN,
TUNINGprogram

Ö

Új sorként került a
listába

Ö

ICN

Ö

Új sorként került a
listába

Ö

Új sorként került a
listába

Ö

Új sorként került a
listába. A feladatok
teljesítésén túl, az
ápolás emberi oldalát
hangsúlyozó kompetencia.

Ö

Új sorként került a
listába. A feladatok
teljesítésén túl, az
ápolás emberi oldalát
hangsúlyozó kompetencia.

Ö

Új sorként került a
listába. A feladatok
teljesítésén túl, az
ápolás emberi oldalát
hangsúlyozó kompetencia.
Új sorként került a
listába. A feladatok
teljesítésén túl, az
ápolás emberi oldalát
hangsúlyozó kompetencia.

Ö

Ö

Ö

Royal
College of
Nursing
(Anglia)
An
Board
Altranais,
Nursing
Board,
Írország
An
Board
Altranais,
Nursing
Board,
Írország

Ö

ICN

Ö

An
Board
Altranais,
Nursing
Board,
Írország

Ö

Új sorként került a
listába. A szakma
védelme érdekében
fontos kompetencia.
Új sorként került a
listába

Felismeri a szakmai
BSc ápoló felaBSC spec. szereppel kapcsolatos
datcsoport
törvényszegést

Ö

ICN

Ö

BSc ápoló felaSegíti a hallgatók és kolléBSC spec.
datcsoport
gák szakmai fejlődését

Ö

ICN

Ö

Ö

An
Board
Altranais,
Nursing
Board,
Írország

Ö

Új sorként került a
listába. A szakma
védelme érdekében
fontos kompetencia.

Ö

TUNINGprogram

Ö

Új sorként került a
listába

Ö

TUNINGprogram

Ö

Új sorként került a
listába

A feladatok delegálása
BSc ápoló felasorán figyelembe veszi az
BSC spec.
datcsoport
egyén szakmai kompetenciáját
Klinikai környezetben
oktató munkát végez
BSc ápoló felaaz egészségügyben
BSC spec.
datcsoport
tanuló hallgatók és más
egészségügyi és szociális
dolgozók számára
Felismeri azokat a
BSc ápoló felahelyzeteket, amelyekBSC spec.
datcsoport
ben szakértő támogatás
szükséges
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Képesítési
feladat csoport

Modul

Feladat

BSc ápoló felaAktívan vesz részt kuBSC spec.
datcsoport
tatómunkában

Ismeri és magas szinten
alkalmazza a megfelelő
MSc ápoló
MSc spec. adatgyűjtési módszereket
feladatcsoport
és adatforrásokat, az
ápoláskutatásban
Ismeri és magas szinten
alkalmazza a hazai és
MSc ápoló
nemzetközi szakirodalom
MSc spec.
feladatcsoport
forrásait, a könyvtári és
az internetes keresés
módszereit
Ismeri és magas szinten
MSc ápoló
alkalmazza az egészségMSc spec.
feladatcsoport
ügyi tudományos
kutatások alaptípusait

ÁPOLÓ OKJ
ÁPOLÓ BSc
ÁPOLÓ MSc
KompeKompeKompehivathivattencia hivatkozás tencia
tencia
kozás
kozás
szintje
szintje
szintje
Grays
Harbor
College
Ö
Nursing
Ö
Program
(Ausztrália)
Ö

A BSc, MSc szintek
differenciálásához a
megfogalmazás módosításra került

Ö

15/2006.
(IV.03)
OM rendelet

A BSc, MSc szintek
differenciálásához a
megfogalmazás módosításra került

15/2006.
(IV.03)
OM rendelet
15/2006.
(IV.03)
OM rendelet
15/2006.
(IV.03)
OM rendelet
15/2006.
(IV.03)
OM rendelet
15/2006.
(IV.03)
OM rendelet

A BSc, MSc szintek
differenciálásához a
megfogalmazás módosításra került
A BSc, MSc szintek
differenciálásához a
megfogalmazás módosításra került
A BSc, MSc szintek
differenciálásához a
megfogalmazás módosításra került
A BSc, MSc szintek
differenciálásához a
megfogalmazás módosításra került
A BSc, MSc szintek
differenciálásához a
megfogalmazás módosításra került

15/2006.
(IV.03)
OM rendelet

A BSc, MSc szintek
differenciálásához a
megfogalmazás módosításra került

15/2006.
(IV.03)
OM rendelet
15/2006.
(IV.03)
OM rendelet
15/2006.
(IV.03)
OM rendelet
15/2006.
(IV.03)
OM rendelet
15/2006.
(IV.03)
OM rendelet
15/2006.
(IV.03)
OM rendelet

A BSc, MSc szintek
differenciálásához a
megfogalmazás módosításra került

Ö

Ö

Ismeri és magas szinten
MSc ápoló
MSc spec. alkalmazza az egészségüfeladatcsoport
gyi menedzsmentet

Ö

Ismeri és magas szinten
MSc ápoló
alkalmazza a megfelelő
MSc spec.
feladatcsoport
egészségügyi jogi ismeretanyagot

Ö

Ismeri az egészségMSc ápoló
MSc spec. politika és gazdaságtan
feladatcsoport
rendszerét

Ö

Ö

Ö

Ö

Egyénekkel és intézMSc ápoló
MSc spec. ményekkel szakmai
feladatcsoport
együttműködést épít ki.

Ö

MSc ápoló
Értelmezi a modern
MSc spec.
feladatcsoport
statisztikai módszereket.

Ö

Részt vesz és vezet progMSc ápoló
MSc spec. ramtervezést, lebonyofeladatcsoport
lítást és értékelést.

Ö

A szakterületéhez
MSc ápoló
kapcsolódó erőforrásMSc spec.
feladatcsoport
menedzsment aktív
résztvevője.

Ö
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Új sorként került a
listába

15/2006.
(IV.03)
OM rendelet

Ismeri és magas szinten
MSc ápoló
MSc spec. alkalmazza az alapvető
feladatcsoport
statisztikai módszereket

Ismeri és magas
szintenalkalmazza a
MSc ápoló
MSc spec. vezetéshez, irányításhoz
feladatcsoport
szükséges ismereteket,
módszereket
Az ápolási folyamathoz
MSc ápoló
kapcsolódóan magas
MSc spec.
feladatcsoport
szintű szervezési és vezetési feladatok végez.
Népgegészségügyi
MSc ápoló
problémákat, prioritáMSc spec.
feladatcsoport
sokat és célokat fogalmaz
meg.

Megjegyzés

Képesítési
feladat csoport

Modul

Feladat

MSc ápoló
Költségvetést tervez és
MSc spec.
feladatcsoport
pályázatot ír.
MSc ápoló
Tudományos munkát terMSc spec.
feladatcsoport
vez, szervez és lebonyolít.
MSc ápoló
Egészség-gazdaságtani
MSc spec.
feladatcsoport
mutatókat értelmez.
Hozzáértően jellemzi a
MSc ápoló
MSc spec. népesség egészségi álfeladatcsoport
lapotát.
Szakirodalmat kutat,
MSc ápoló
MSc spec. kritikusan értékel, tanulfeladatcsoport
mányokat ír.
Magas szakmai szívnoMSc ápoló
MSc spec. nalú előadást készít és
feladatcsoport
bemutat.
MSc ápoló
Média-kommunikációt
MSc spec.
feladatcsoport
folytat.
Aktív résztvevője a miMSc ápoló
nőségbiztosítási és -fejMSc spec.
feladatcsoport
lesztési rendszer építésének és működtetésének
Oktatja az
MSc ápoló
egészségmegőrzést a
MSc spec.
feladatcsoport
kliensek, csoportok
számára
Széleskörű ismereteire
építve támogatja
MSc ápoló
MSc spec. munkatársainak szakmai
feladatcsoport
fejlődését szupervízióval,
oktatással

ÁPOLÓ OKJ
ÁPOLÓ BSc
KompeKompehivattencia hivatkozás tencia
kozás
szintje
szintje

ÁPOLÓ MSc
Kompehivattencia
kozás
szintje
15/2006.
(IV.03)
Ö
OM rendelet
15/2006.
(IV.03)
Ö
OM rendelet
15/2006.
(IV.03)
Ö
OM rendelet
15/2006.
(IV.03)
Ö
OM rendelet
15/2006.
(IV.03)
Ö
OM rendelet
15/2006.
(IV.03)
Ö
OM rendelet
15/2006.
(IV.03)
Ö
OM rendelet
15/2006.
(IV.03)
Ö
OM rendelet
Nursing
Board
Ö
(Írország)
Ö

Következetesen
MSc ápoló
értékeli saját tudását,
MSc spec.
feladatcsoport
meghatározza tanulási
szükségleteit

Ö

Munkája, tanulása során
MSc ápoló
MSc spec. szociális és etikai alapon
feladatcsoport
nyugvó döntéseket hoz

Ö

Széleskörű menedzsment
ismereteire alapozotMSc ápoló
tan feladatokat delegál,
MSc spec.
feladatcsoport
valamint felügyeli és
megfigyeli a delegált
feladatot
Értékeli a kutatást az
MSc ápoló
ápolás fejlődésében és alMSc spec.
feladatcsoport
kalmazza az eredményeit
a gyakorlat fejlesztésében
Fejleszti az ápolás
gyakorlatát az evidenciák
MSc ápoló
MSc spec. és a legjobb gyakorlat
feladatcsoport
irányelveinek figyelembevételével

Megjegyzés

A BSc, MSc szintek
differenciálásához a
megfogalmazás módosításra került

A BSc, MSc szintek
differenciálásához a
megfogalmazás módosításra került
Új sorként került a
listába

Nursing
Board Új sorként került a
(Íror- listába.
szág)
Royal
College of
Nursing
(Anglia)
Royal
College of
Nursing
(Anglia)

Új sorként került a
listába

Új sorként került a
listába

Ö

ICN

Új sorként került a
listába

Ö

ICN

Új sorként került a
listába

Ö

ICN

Új sorként került a
listába
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Képesítési
feladat csoport

Modul

Feladat

Részt vesz a hazai és
MSc ápoló
MSc spec. nemzetközi szakmai
feladatcsoport
közéletben
Direkt módon referál a
MSc ápoló
MSc spec. betegről más egészségfeladatcsoport
ügyi személyzetnek
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ÁPOLÓ OKJ
ÁPOLÓ BSc
KompeKompehivattencia hivatkozás tencia
kozás
szintje
szintje

ÁPOLÓ MSc
KompeMegjegyzés
hivattencia
kozás
szintje
TUNÚj sorként került a
Ö
INGlistába
program
Ö

Ausztrália

Új sorként került a
listába

FEJLESZTÉSI JAVASLAT ÁPOLÓ
HATÁSKÖRI LISTÁHOZ
ÁPOLÓ OKJ
Feladat
Inkontinencia ellátására
szolgáló segédeszközt
javasol

Kompetencia
szintje
Ö

hivatkozás

ÁPOLÓ BSc
Kompetencia
szintje

hivatkozás

Ö

Meghatározott diagnosztikus vizsgálatot rendel
sürgősségi esetben

Ö

EKG-t készít sürgősségi
esetben

Ö

Oxigénterápiát alkalmaz
sürgősségi esetben (szakmai protokollban meghatározott adagolással)

ÁPOLÓ MSc
Kompetencia
szintje

hivatkozás

Ö

Ö

Ausztrália

Kanada

Ö

Kanada

Ö

Kanada

Ö

Kanada

Irrigálást alkalmaz

Ö

Kanada

Ö

Kanada

Cerument távolít el
fecskendővel, vízzel

Ö

Kanada

Ö

Kanada

Gégekanült cserél

Ö

Ö

Laringeális maszkot
alkalmaz

Ö

Ö

Meghatározott gyógyszerek és beadási módok
esetén gyógyszerel

Ö

Kanada

Ö

Kanada

Infúziós terápiát alkalmaz fiziológiás só-oldat
beadásával

Ö

Kanada

Ö

Kanada

Megjegyzés

Fejlesztési kategória

Az inkontinencia ellátáshoz kapcsolódó,
önálló kompetenciakörbe tartozó feladat.

rövid
távú

Hosszútávú fejlesztési javaslat. Szükséges az önálló elrendelés feltételeinek
meghatározása, valamint külön kiegészítő
képzettség megszerzése.
Rövidtávú fejlesztési javaslat. Ezt a
tevékenységet BSc, MSc szintű ápoló nem
korlátozott tevékenységként végezheti
Kanadában. A hazai képzés sürgősségi
moduljában foglaltak szerint mellkasi
fájdalom, epigastriális és a jobb és bal felső
quadráns hasi fájdalma esetén azonnal
EKG-t kell készíteni. A vizsgálatnak nincs
kockázati tényezője, és a gyakorlatban biztonsággal, gyakran végzett tevékenységről
van szó.
Rövidtávú fejlesztési javaslat. Ezt a
tevékenységet BSc, MSc szintű ápoló
önálló kompetenciakörben végezheti
Kanadában. A 2010-ben megjelent ERC
által kiadott, és hazánkban is elfogadott
Intrahospitális sürgősségi ellátás (kórházon belüli újraélesztés) protokolljában
kritikus állapot esetén a mielőbb elkezdett
oxigén adagolás hangsúlyozásra került.
Erre vonatkozó ismereteket a hallagtók a
képzés során elsajátítják.
Rövidtávú fejlesztési javaslat. Ezt a
tevékenységet BSc, MSc szintű ápoló
(képesítéshez kötött) korlátozott
tevékenységként, önállóan végezheti
Kanadában. Alacsony kockázatú
mindennapos beavatkozás.
Rövidtávú fejlesztésként új tevékenység
a listában. A BSc, MSc szintű ápolók által
önállóan végezhető - képesítéshez kötött tevékenyég Kanadában.
A kompetenciaszint emelését javasoljuk
beépített képzéssel, vagyis a jelenlegi
képzési tartalom célzott kiegészítése
szükséges.
A kompetenciaszint emelését célzott
képzés esetén javasoljuk.
Ezt a tevékenységet BSc, MSc szintű ápoló
önálló kompetenciakörben végezheti Kanadában, külön képzést követően. Hoszszútávú fejlesztésként javasoljuk, melyhez
szükséges a gyógyszerek és beadási
módok meghatározása, valamint az ehhez
szükséges képzési anyag kidolgozása.
Ezt a tevékenységet BSc, MSc szintű ápoló
önálló kompetenciakörben végezheti
Kanadában hypovolaemiás shock esetén,
külön képzést követően . Hosszútávú fejlesztésként javasoljuk, melyhez szükséges
az indikációs kör pontos meghatározása
valamint a képzési tartalmak kidolgozása.

hosszú
távú

rövid
távú

rövid
távú

rövid
távú

rövid
távú
hosszú
távú
hosszú
távú

hosszú
távú

hosszú
távú
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Feladat

ÁPOLÓ OKJ
Kompehivattencia
kozás
szintje

Perifériás rövid kanüllel
vénát biztosít sürgős intravénás hozzáférés céljából

ÁPOLÓ BSc
Kompehivattencia
kozás
szintje

ÁPOLÓ MSc
Kompehivattencia
kozás
szintje

Ö

Kanada

Ö

Kanada

Sebellátási tervet készít II.
stádiumú decubitus esetén

Ö

SEBINKO
szakmai
koszenzus

Ö

SEBINKO
szakmai
koszenzus

Ö

SEBINKO
szakmai
koszenzus

I és II. stádiumú decubitust
kezel

Ö

SEBINKO
szakmai
koszenzus

Ö

SEBINKO
szakmai
koszenzus

Ö

SEBINKO
szakmai
koszenzus

Speciális kötszereket
alkalmaz I.és II. stádiumú
decubitusok esetén

Ö

SEBINKO
szakmai
koszenzus

Ö

SEBINKO
szakmai
koszenzus

Ö

SEBINKO
szakmai
koszenzus

Sebellátási tervet készít
III-IV. stádiumú decubitus
esetén

Ö

Ö

III és IV. stádiumú decubitust kezel

Ö

Ö

Speciális kötszereket alkalmaz III. és IV. stádiumú
decubitusok esetén

Ö

Ö

Sebellátási tervet készít
külön meghatározott sebtípusok és stádiumok esetén

Ö

Ö

Sebek kezelését végzi
külön meghatározott sebtípusok és stádiumok esetén

Ö

Ö

Speciális kötszereket alkalmaz külön meghatározott
sebtípusok és stádiumok
esetén

Ö

Ö
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Megjegyzés
Ezt a tevékenységet BSc, MSc szintű ápoló
önálló kompetenciakörben végezheti
Kanadában sürgős iv. hozzáférés céljából,
külön képzést követően. Rövidtávú
fejlesztésként javasoljuk a kompetenciaszint bővítését, mivel a képzési anyagok
jelenleg is tartalmazzák az erre vonatkozó
ismereteket.
Rövidtávú fejlesztésként a kompetenciaszint emelését szakmai konszenzusok
alapján javasoljuk. A szakmai színvonal
biztosítása érdekében a képzési tartalom
célzott kiegészítése, naprakésszé tétele
javasolt.
Rövidtávú fejlesztésként a kompetenciaszint emelését, és az I-II. stádiumok
ellátására vonatkozóan az 1/2011. (1.7)
NEFMI rendeletben történő megjelentetését javasoljuk. A decubitus ellátására
vonatkozó szakmai konszenzusok alapján
a kompetenciaszint emelése szakmailag
mindenképpen indolkolt, és az ápolók
által napjainkban is végzett tevékenyég. A
szakmai színvonal biztosítása érdekében
a képzési tartalom célzott kiegészítését,
naprakésszé tételét javasoljuk.
Rövidtávú fejlesztésként a kompetenciaszint emelését szakmai konszenzusok
alapján javasoljuk. A szakmai színvonal
biztosítása érdekében a képzési tartalom
célzott kiegészítése, naprakésszé tétele
javasolt.
Hosszútávú fejlesztésként a BSc, MSc
szintű ápolók kompetenciájának fejlesztése jöhet szóba, melyhez kapcsolódóan
ráépülő, célzott, komplex képzési program
teljesítése lenne indokolt.
Hosszútávú fejlesztésként a III-IV. stádiumok ellátására vonatkozóan a BSc, MSc
szintű ápolók kompetenciájának fejlesztése jöhet szóba, melyhez kapcsolódóan
ráépülő, célzott, komplex képzési program
teljesítése lenne indokolt.
Hosszútávú fejlesztésként a BSc, MSc
szintű ápolók kompetenciájának fejlesztése jöhet szóba, melyhez kapcsolódóan
ráépülő, célzott, komplex képzési program
teljesítése lenne indokolt.
Hosszútávú fejlesztésként a BSc, MSc
szintű ápolók kompetenciájának fejlesztése jöhet szóba, melyhez kapcsolódóan
ráépülő, célzott, komplex képzési program
teljesítése lenne indokolt.
Hosszútávú fejlesztésként a BSc, MSc
szintű ápolók kompetenciájának fejlesztése jöhet szóba, melyhez kapcsolódóan
ráépülő, célzott, komplex képzési program
teljesítése lenne indokolt.
Hosszútávú fejlesztésként a BSc, MSc
szintű ápolók kompetenciájának fejlesztése jöhet szóba, melyhez kapcsolódóan
ráépülő, célzott, komplex képzési program
teljesítése lenne indokolt.

Fejlesztési kategória

rövid
távú

rövid
távú

rövid
távú

rövid
távú

hosszú
távú

hosszú
távú

hosszú
távú

hosszú
távú

hosszú
távú

hosszú
távú

Feladat
Felméri és dokumentálja a
krónikus sebek kialakulási
kockázatát (pl ulcus cruris,
stomakörnyéki sebek,
...stb)

ÁPOLÓ OKJ
Kompehivattencia
kozás
szintje
Ö

ÁPOLÓ BSc
Kompehivattencia
kozás
szintje

ÁPOLÓ MSc
Kompehivattencia
kozás
szintje

Ö

Ö

Enzimatikus debridementet alkalmaz III. és IV. stádiumú decubitus esetén

Ö

Ö

Enzimatikus debridement-et alkalmaz külön
meghatározott sebtípus és
stádiumok esetén

Ö

Ö

Varratot szed reakciómentes seb esetén

U

Meghatározott gyógyászati
segédeszközök felírását
végzi

Ö

Kanada

U

Ö

Megjegyzés

Rövidtávú fejlesztésként a kompetenciaszint emelését javasoljuk. A szakmai
színvonal biztosítása érdekében a képzési
tartalom célzott kiegészítése, naprakésszé
tétele javasolt.
Hosszútávú fejlesztésként a BSc, MSc
szintű ápolók kompetenciájának fejlesztése jöhet szóba, melyhez kapcsolódóan
ráépülő, célzott, komplex képzési program
teljesítése lenne indokolt.
Hosszútávú fejlesztésként a BSc, MSc
szintű ápolók kompetenciájának fejlesztése jöhet szóba, melyhez kapcsolódóan
ráépülő, célzott, komplex képzési program
teljesítése lenne indokolt.
A hivatkozott képzést szabályzó rendeletbe ez a feladatcsoport 2011. januárjában - a sebkezelő licenc feladatcsoport
beolvasztásával - került be. A felmenő
rendszerben való alkalmazás miatt a
képzési tartalmakban még nem jelent meg.
Kanada Az OKJ ápoló feladatai között való szerepeltetése nem indokolt, így jogszabályból
való törlését javasoljuk. Utasításra végzett
tevékenységként a BSc, MSc ápolók kompetenciái között hosszútávú fejlesztéssel,
külön képzés esetén javasoljuk a Kanadai
gyakorlathoz hasonlóan.
Hosszútávú fejlesztésként BSc, MSc
ápolói végzettségre épülő célzott képzés
esetén javasolt feladat, melyhez az
önállóan felírható gyógyászati segédeszközök (kötszerek, inkontinencia- , ápolást
segítő eszközök) körének meghatározása,
és a finanszírozási jogszabályok módosítása szükséges.

Fejlesztési kategória
rövid
távú

hosszú
távú

hosszú
távú

hosszú
távú

hosszú
távú
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3.2. Onkológiai szakápoló hatásköri listáinak
összefoglalása

-

Javaslattétel
Rövidtávú fejlesztésként a kompetenciaszint emelését kezdeményezzük. A kompetenciaszint emelését, bővítését a szakmai konszenzusok
alapján javasoljuk az onkológiai ápolás területén. A szakmai színvonal
biztosítása érdekében a képzési tartalom célzott kiegészítése, naprakésszé tétele is javasolt:

-

-

-

Felméri és dokumentálja a krónikus sebek kialakulási kockázatát
(pl ulcus cruris, stoma környéki sebek stb.).
Speciális kötszereket alkalmaz I. és II. stádiumú decubitussal
rendelkező betegeknél.
Port-a-cath szúrása, feltöltése. (Önálló kompetenciaként javasoljuk a képzési tartalom célzott bővítésével.)
Komplex lymphoedema kezelést végez. (Önálló kompetenciaként
javasoljuk a képzési tartalom célzott bővítésével.)
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ONKOLÓGIAI SZAKÁPOLÓ HATÁSKÖRI LISTA
Képesítési feladat
csoport
Onkológiai szakápoló
feladatcsoport
Onkológiai szakápoló
feladatcsoport
Onkológiai szakápoló
feladatcsoport
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Onkológiai szakápoló
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Onkológiai szakápoló
feladatcsoport
Onkológiai szakápoló
feladatcsoport
Onkológiai szakápoló
feladatcsoport
Onkológiai szakápoló
feladatcsoport
Onkológiai szakápoló
feladatcsoport
Onkológiai szakápoló
feladatcsoport
Onkológiai szakápoló
feladatcsoport
Onkológiai szakápoló
feladatcsoport
Onkológiai szakápoló
feladatcsoport
Onkológiai szakápoló
feladatcsoport
Onkológiai szakápoló
feladatcsoport
Onkológiai szakápoló
feladatcsoport
Onkológiai szakápoló
feladatcsoport
Onkológiai szakápoló
feladatcsoport
Onkológiai szakápoló
feladatcsoport
Onkológiai szakápoló
feladatcsoport
Onkológiai szakápoló
feladatcsoport
Onkológiai szakápoló
feladatcsoport
Onkológiai szakápoló
feladatcsoport
Onkológiai szakápoló
feladatcsoport
Onkológiai szakápoló
feladatcsoport

56

Feladat

Onkológiai
szakápoló
Kompetencia
szintje

Részt vesz a lakosság tájékoztatásában a rákszűrés lehetőségeiről

U

Részt vesz az elsődleges daganat prevenció és a szűrés feladataiban

U

Közreműködik a megelőzhető rákbetegségek felderítésében

E

Elsajátítja és alkalmazza a szűrési elveket és a szűrési technikákat

Ö

Tájékoztatja a lakosságot a szűrés lehetőségeiről

Ö

Elősegíti a rizikófaktorú családok szűrésben való részvételét

Ö

Részt vesz a legújabb onkogenetikai ismeretekkel kapcsolatos felvilágosító tevékenységben

E

A magyarországi onkológiai hálózat helyzetének, az onkológiai és sugárterápiás osztályok és
gondozók felépítésének, működésének ismeretében aktívan részt vesz az onkológiai szakellátásban

U

Ismeri a gyermekonkológiai hálózatot, részt vesz működésében

U

Életmódbeli tájékoztatást végez a daganatos betegek számára

Ö

Betegoktatást végez a daganatos betegek számára

Ö

Kapcsolatot tart civil szervezetekkel, betegszervezetekkel, alapítványokkal

Ö

Ismerteti a betegekkel, hozzátartozókkal az onkológiai ellátásban résztvevő civil
szervezetek, betegszervezetek, alapítványok, klubok, önsegítő csoportok tevékenységét,
feladatait, elérhetőségét

Ö

A daganatos betegek és családjuk pszichés támogatását végzi

Ö

Szükség esetén szakkonzultációt, szakszerű kezelést szorgalmaz

Ö

Elősegíti a kezelt betegek családi, szociális kapcsolatainak kialakítását, fenntartását

Ö

Lélektani ismereteit alkalmazza az onkológiai betegek ellátása során

Ö

Részt vesz a gyászolók lelki támogatásában

Ö

Tájékoztatást nyújt a hospice működéséről, lehetőségeiről, a különböző szervezeti
formákról
Segítséget nyújt a terminális állapotban levő daganatos betegeknek, illetve hozzátartozóiknak a hospice ellátás igénybevételéhez
A hospice szellemiségének megfelelően tiszteletben tartja a súlyosan beteg ember jogait, a
titoktartás követelményeit és mélységes humánummal, empátiával fordul a haldokló beteg
és családja felé

Ö
Ö
Ö

Tanácsadó beszélgetést folytat

Ö

Erős érzelmeket, indulatokat kezel

Ö

Konfliktust kezel

Ö

Elfogadja a kulturális, pszichés, szomatikus másságot

Ö

Tájékoztatja a daganatos betegeket és családjukat az őket megillető jogokról

Ö

Kompetenciájának megfelelően tájékoztatja a betegeket a beavatkozások céljáról,
menetéről, esetleges szövődményekről, a mellékhatások kivédésének lehetőségéről

Ö

Kapcsolatot teremt a beszédképtelen beteggel

Ö

Értelmezi és elfogadja a beteg verbális és metakommunikációs jelzéseit

Ö

Részt vesz a daganatos betegek kezelésében

U

Klinikai ismereteit alkalmazza az onkológiai betegek szakápolása során

Ö

Onkológiai betegek szükségleteit felméri

Ö

Képesítési feladat
csoport
Onkológiai szakápoló
feladatcsoport
Onkológiai szakápoló
feladatcsoport
Onkológiai szakápoló
feladatcsoport
Onkológiai szakápoló
feladatcsoport
Onkológiai szakápoló
feladatcsoport
Onkológiai szakápoló
feladatcsoport
Onkológiai szakápoló
feladatcsoport
Onkológiai szakápoló
feladatcsoport
Onkológiai szakápoló
feladatcsoport
Onkológiai szakápoló
feladatcsoport
Onkológiai szakápoló
feladatcsoport
Onkológiai szakápoló
feladatcsoport
Onkológiai szakápoló
feladatcsoport
Onkológiai szakápoló
feladatcsoport
Onkológiai szakápoló
feladatcsoport
Onkológiai szakápoló
feladatcsoport
Onkológiai szakápoló
feladatcsoport
Onkológiai szakápoló
feladatcsoport
Onkológiai szakápoló
feladatcsoport
Onkológiai szakápoló
feladatcsoport
Onkológiai szakápoló
feladatcsoport
Onkológiai szakápoló
feladatcsoport
Onkológiai szakápoló
feladatcsoport
Onkológiai szakápoló
feladatcsoport
Onkológiai szakápoló
feladatcsoport
Onkológiai szakápoló
feladatcsoport
Onkológiai szakápoló
feladatcsoport
Onkológiai szakápoló
feladatcsoport
Onkológiai szakápoló
feladatcsoport
Onkológiai szakápoló
feladatcsoport
Onkológiai szakápoló
feladatcsoport
Onkológiai szakápoló
feladatcsoport
Onkológiai szakápoló
feladatcsoport
Onkológiai szakápoló
feladatcsoport
Onkológiai szakápoló
feladatcsoport

Feladat
Onkológiai betegek ápolását megtervezi, kivitelezi, ellenőrizi, beleértve az onkológiai
sürgősségi állapotokat is

Onkológiai
szakápoló
Kompetencia
szintje
Ö

Terminális állapotú beteg ápolását, gondozását végzi

Ö

Felismeri a tumorra utaló általános tüneteket és a paraneopláziás tünetegyüttest

Ö

Felismeri a különböző szervi lokalizációjú szövődményeket

Ö

Ágyneműt, váladékokat folyamatosan ellenőriz a radioaktivitás szempontjából

Ö

Betegmegfigyelést végez citosztatikus terápia alatt

Ö

Felismeri a kemoterápia mellékhatásait

Ö

Felismeri a radioterápia mellékhatásait

Ö

Felismeri az onkológiai sürgősségi állapotokat

Ö

Felismeri a betegségfelfogás, haldoklás lélektani fázisait

Ö

Felismeri a kiégés-szindróma jeleit

Ö

Hányáscsillapítást végez

U

Előkészít aspirációs citológiai vizsgálathoz

U

Segédkezik anamnézis felvételnél, fizikális vizsgálatnál

E

A vizsgálati anyagokat szabályosan, protokoll szerint veszi le (vér, vizelet, haemocultura)

U

Előkészíti a beteget és környezetét biopsziákhoz, punkciókhoz (sternum, crista, lumbal),
mellkas- és hascsapoláshoz (eszközös, szomatikus, pszichés)

U

Segédkezik a biopsziák, punkciók kivitelezésében

E

Előkészíti a beteget hagyományos röntgen vizsgálathoz, UH, CT, MR vizsgálathoz

U

Előkészíti a beteget izotópdiagnosztikai vizsgálathoz

U

Előkészíti a beteget intervenciós radiológiai beavatkozáshoz

U

A vizsgálati anyagokat, váladékokat laboratóriumba juttatja, protokoll szerinti váladékkezelést végez
A beteget és környezetét előkészíti onkológiai műtétre (pszichés, szomatikus és gyógyszeres)

Ö
U

Posztoperatív beteget fogad, ápol

Ö

Onkológiai betegek műtét utáni sebellátását végzi

U

Mellkas-megnyitáson átesett betegekkel kapcsolatos teendőket, inhalációs terápiát,
légzőtornát végez
Tartósan behelyezett szondák, katéterek használatával kapcsolatos ápolási feladatokat
végez

U
Ö

A beteget pszichésen felkészíti a sugárkezelésre

Ö

A sugárterápia miatt fellépő mellékhatásokat kezeli, enyhíti (bőr-, nyálkahártya kezelés,
diéta)

Ö

A sugárbiztonsági előírásokat betartja, betartatja

Ö

Citosztatikus kezelések munkavédelmi szabályait betartja

Ö

Előkészíti a gyógyszereket a citosztatikus kezeléshez

U

A citosztatikus kezelésre a beteget pszichésen felkészíti

Ö

Kemoterápiát összeállít, és kiegészítő terápiát végez az orvosi utasításoknak megfelelően

U

A citosztatikus kezelés akut és szubakut mellékhatásait ellátja

U

A kemoterápia során betartja és betartatja a munkavédelmi előírásokat

Ö
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Képesítési feladat
csoport
Onkológiai szakápoló
feladatcsoport
Onkológiai szakápoló
feladatcsoport
Onkológiai szakápoló
feladatcsoport
Onkológiai szakápoló
feladatcsoport
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Onkológiai szakápoló
feladatcsoport
Onkológiai szakápoló
feladatcsoport
Onkológiai szakápoló
feladatcsoport
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Feladat

Onkológiai
szakápoló
Kompetencia
szintje

Hormonterápiát kivitelez

U

Immun- és génterápiát kivitelez

U

Daganatos beteg fájdalmát felméri

Ö

Krónikus fájdalmat csillapít orvosi elrendelésnek megfelelően

U

Különböző személyre szabott fájdalomcsillapítási módokat (gyógyszeres, nem gyógyszeres,
alternatív) alkalmaz az orvosi elrendelésnek megfelelően

U

Folyamatosan monitorizálja a beteget a fájdalom terápia során

Ö

Nem kielégítő hatásfok esetén javaslatot tesz a fájdalom terápia módosítására

Ö

Alkalmazza a hányáscsillapítás szupportív módszereit

UÖ

Hányó beteget ellát

Ö

Szeptikus beteget ápol

Ö

Mesterséges táplálást végez daganatos betegek esetén

U

Táplálási terv meghatározásában részt vesz

E

Parenteralis táplálást alkalmaz daganatos betegek esetén

U

Parenteralis terápiát végez a beteg otthonában

U

A táplálás folyamatát és a beteg állapotát folyamatosan monitorizálja

Ö

Táplálási periódust lezár, újratervezésében részt vesz

E

Kapcsolatot tart dietetikussal, egyéni diétát biztosít

E

Palliatív terápiát folytat

U

Különböző életkorban onkológiai gondozást végez

Ö

Részt vesz az onkológiai betegek rehabilitációjában

U

Szakember irányításával rehabilitációs programot állít össze, koordinál, ellenőriz, részt
vesz a programban
Megtanítja a daganatos beteget és/vagy hozzátartozókat az egyes kiegészítők, protézisek
használatára és karbantartására

E
Ö

Bemutatja a különböző protézislehetőségeket, tanácsot ad a beszerzési lehetőségekről

Ö

Felvilágosítást ad a lymphoedema megelőzéséről

Ö

Nyelés-, beszéd- és légzésrehabilitációt végez

U

Közreműködik gyógytorna, fizioterápia kivitelezésében

Ö

Mozgásterápiát ellenőriz

Ö

Kapcsolatot létesít a beteg otthoni és kórházi ellátása között

Ö

Kapcsolatot tart a beteggel – családjával –, civil és hivatalos szervekkel

Ö

Terminális állapotú beteget ápol, gondoz, az otthoni ápolást megszervezi

Ö

Felmér, tervez, biztosítja és értékeli a kulturálisan szenzitív és evidenciákon alapuló ápolást
a rákbetegségben szenvedő kliens számára, törekszik arra, hogy megértse a kliens fizikai,
pszichológia, spirituális szükségleteit
Demonstrálja annak megértését, hogy a személyes és szakmai attitűdje, értékei, a rákbetegséggel kapcsolatos felfogása hogyan képes befolyásolni a páciens és családja ápolását
Értékeli, hogy a fizikai, pszichológiai, szociális és környezeti feltételek, hogyan járulnak
hozzá a rákbetegség kialakulásához, epidemiológia evidenciákat alkalmaz

Ö
Ö
Ö

Érti az immunrendszer szerepét és a rák genetikai természetét

Ö

Ismeri a diagnózishoz és a rákbetegség stádiumainak megállapításához vezető utat

Ö

Képesítési feladat
csoport
Onkológiai szakápoló
feladatcsoport
Onkológiai szakápoló
feladatcsoport
Onkológiai szakápoló
feladatcsoport
Onkológiai szakápoló
feladatcsoport
Onkológiai szakápoló
feladatcsoport
Onkológiai szakápoló
feladatcsoport
Onkológiai szakápoló
feladatcsoport
Onkológiai szakápoló
feladatcsoport
Onkológiai szakápoló
feladatcsoport
Onkológiai szakápoló
feladatcsoport
Onkológiai szakápoló
feladatcsoport
Onkológiai szakápoló
feladatcsoport
Onkológiai szakápoló
feladatcsoport
Onkológiai szakápoló
feladatcsoport

Feladat

Onkológiai
szakápoló
Kompetencia
szintje

Ismeri és alkalmazza a kemoterápiás szerek biztonságos előkészítését és kezelését

Ö

Felméri bármely kezelés hatását és az osztályos gyakorlatnak megfelelő tevékenységet
kezdeményez

Ö

Megbeszéli a pácienssel és a családdal a rákbetegség és kezelés lehetséges hatásait

Ö

Felméri a páciens és család stresszre, a nehézségekkel való megbírkózásra vonatkozó szükségleteit, amikor szembe kell nézniük a rák diagnózisával
Elemzi az onkológiai nővérekre vonatkozó szakmai, jogi, etikai tényezőket, és azok potenciális hatásait a gyakorlatra
Tudatában van az ápoláskutatás ápolási gyakorlatban játszott szerepének és alkalmazza a
releváns kutatási eredményeket a gyakorlatban
Kritikusan elemzi a terápiás kommunikációra vonatkozó elméleteteket és hatékony kommunikációs készséget alkalmaz a rákbeteg páciens és családja ápolása során

Ö
Ö
Ö
Ö

Hatékonyan együttműködik multidiszciplináris team tagokkal

Ö

Hatékonyan képviseli az onkológiai ápoló szerepét, hogy segítse a kuratív vagy palliatív állapotú kliens magasszintű ellátását

Ö

Vérzéses állapotok ellátása

U

Kemoterápia alatti folyadékterápia kivitelezése ennek dokumentálása, folyadékegyensúlylap vezetése

U

Bőr-nyálkahártya és szájápolás a kemoterápia alatt

Ö

Lázas, neutropaeniás beteget ellátása

Ö

Citotoxikus szemét/hulladék kezelése

Ö
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ONKOLÓGIAI SZAKÁPOLÓ HATÁSKÖRI LISTA
- RÉSZLETES
Képesítési feladat
csoport

Modul

Onkológiai szakáp
feladatcsoport

3155-10 Onkológiai
szakápolás

Onkológiai szakáp
feladatcsoport

3155-10 Onkológiai
szakápolás

Onkológiai szakáp
feladatcsoport
Onkológiai szakáp
feladatcsoport
Onkológiai szakáp
feladatcsoport
Onkológiai szakáp
feladatcsoport

3155-10 Onkológiai
szakápolás
3155-10 Onkológiai
szakápolás
3155-10 Onkológiai
szakápolás
3155-10 Onkológiai
szakápolás

Onkológiai szakáp
feladatcsoport

3155-10 Onkológiai
szakápolás

Onkológiai szakáp
feladatcsoport

3155-10 Onkológiai
szakápolás

Onkológiai szakáp
feladatcsoport

3155-10 Onkológiai
szakápolás

Feladat
Részt vesz a lakosság tájékoztatásában a rákszűrés
lehetőségeiről
Részt vesz az elsődleges daganat
prevenció és a szűrés feladataiban
Közreműködik a megelőzhető
rákbetegségek felderítésében
Elsajátítja és alkalmazza a szűrési
elveket és a szűrési technikákat
Tájékoztatja a lakosságot a szűrés
lehetőségeiről
Elősegíti a rizikófaktorú családok
szűrésben való részvételét
Részt vesz a legújabb onkogenetikai ismeretekkel kapcsolatos
felvilágosító tevékenységben
A magyarországi onkológiai
hálózat helyzetének, az onkológiai és sugárterápiás osztályok és gondozók felépítésének,
működésének ismeretében
aktívan részt vesz az onkológiai
szakellátásban
Ismeri a gyermekonkológiai hálózatot, részt vesz
működésében

Onkológiai szakápoló
Kompetenhivatkozás
cia szintje
U

1/2011 (I.7.)
NEFMI rend.

U

1/2011 (I.7.)
NEFMI rend.

E
Ö
Ö
Ö

Megjegyzés

1/2011 (I.7.)
NEFMI rend.
1/2011 (I.7.)
NEFMI rend.
1/2011 (I.7.)
NEFMI rend.
1/2011 (I.7.)
NEFMI rend.

E

1/2011 (I.7.)
NEFMI rend.

U

1/2011 (I.7.)
NEFMI rend.

U

1/2011 (I.7.)
NEFMI rend.
A jogszabályi megfogalmazás
pontosításra került. Az
onkológiai ellátás specifikumait emeltük ki, mivel az
általános feladat az OKJ ápoló
képeítésnél már szerepel.
A jogszabályi megfogalmazás
pontosításra került. Az
onkológiai ellátás specifikumait emeltük ki, mivel az
általános feladat az OKJ ápoló
képeítésnél már szerepel.

Onkológiai szakáp
feladatcsoport

3155-10 Onkológiai
szakápolás

Életmódbeli tájékoztatást végez a
daganatos betegek számára

Ö

1/2011 (I.7.)
NEFMI rend.

Onkológiai szakáp
feladatcsoport

3155-10 Onkológiai
szakápolás

Betegoktatást végez a daganatos
betegek számára

Ö

1/2011 (I.7.)
NEFMI rend.

Onkológiai szakáp
feladatcsoport

3155-10 Onkológiai
szakápolás

Ö

1/2011 (I.7.)
NEFMI rend.

Onkológiai szakáp
feladatcsoport

3155-10 Onkológiai
szakápolás

Ö

A jogszabályi megfogal1/2011 (I.7.)
mazáskiegészítésre került az
NEFMI rend.
“elérhetőségét” szóval.

Onkológiai szakáp
feladatcsoport
Onkológiai szakáp
feladatcsoport

3155-10 Onkológiai
szakápolás
3155-10 Onkológiai
szakápolás

Onkológiai szakáp
feladatcsoport

3155-10 Onkológiai
szakápolás

Onkológiai szakáp
feladatcsoport

3155-10 Onkológiai
szakápolás

Onkológiai szakáp
feladatcsoport

3155-10 Onkológiai
szakápolás
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Kapcsolatot tart civil szervezetekkel, betegszervezetekkel,
alapítványokkal
Ismerteti a betegekkel, hozzátartozókkal az onkológiai ellátásban
résztvevő civil szervezetek,
betegszervezetek, alapítványok,
klubok, önsegítő csoportok
tevékenységét, feladatait,
elérhetőségét
A daganatos betegek és családjuk
pszichés támogatását végzi
Szükség esetén szakkonzultációt,
szakszerű kezelést szorgalmaz
Elősegíti a kezelt betegek családi,
szociális kapcsolatainak kialakítását, fenntartását
Lélektani ismereteit alkalmazza
az onkológiai betegek ellátása
során
Részt vesz a gyászolók lelki
támogatásában

Ö
Ö

1/2011 (I.7.)
NEFMI rend.
1/2011 (I.7.)
NEFMI rend.

Ö

A jogszabályi megfogalmazás pontosításra került.
1/2011 (I.7.) A “közreműködik” szó
NEFMI rend. “elősegítire” cserélve és a
mondat kiegészítésre került a
“fenntartását” szóval

Ö

1/2011 (I.7.)
NEFMI rend.

Ö

1/2011 (I.7.)
NEFMI rend.

Képesítési feladat
csoport

Onkológiai szakáp
feladatcsoport

Modul

3155-10 Onkológiai
szakápolás

Onkológiai szakáp
feladatcsoport

3155-10 Onkológiai
szakápolás

Onkológiai szakáp
feladatcsoport

3155-10 Onkológiai
szakápolás

Onkológiai szakáp
feladatcsoport
Onkológiai szakáp
feladatcsoport
Onkológiai szakáp
feladatcsoport
Onkológiai szakáp
feladatcsoport

3155-10 Onkológiai
szakápolás
3155-10 Onkológiai
szakápolás
3155-10 Onkológiai
szakápolás
3155-10 Onkológiai
szakápolás

Onkológiai szakáp
feladatcsoport

3155-10 Onkológiai
szakápolás

Onkológiai szakáp
feladatcsoport

3155-10 Onkológiai
szakápolás

Onkológiai szakáp
feladatcsoport

3155-10 Onkológiai
szakápolás

Onkológiai szakáp
feladatcsoport

3155-10 Onkológiai
szakápolás

Onkológiai szakáp
feladatcsoport

3155-10 Onkológiai
szakápolás

Onkológiai szakáp
feladatcsoport

3155-10 Onkológiai
szakápolás

Onkológiai szakáp
feladatcsoport

3155-10 Onkológiai
szakápolás

Onkológiai szakáp
feladatcsoport

3155-10 Onkológiai
szakápolás

Onkológiai szakáp
feladatcsoport

3155-10 Onkológiai
szakápolás

Onkológiai szakáp
feladatcsoport

3155-10 Onkológiai
szakápolás

Onkológiai szakáp
feladatcsoport

3155-10 Onkológiai
szakápolás

Onkológiai szakáp
feladatcsoport

3155-10 Onkológiai
szakápolás

Onkológiai szakáp
feladatcsoport
Onkológiai szakáp
feladatcsoport
Onkológiai szakáp
feladatcsoport
Onkológiai szakáp
feladatcsoport

3155-10 Onkológiai
szakápolás
3155-10 Onkológiai
szakápolás
3155-10 Onkológiai
szakápolás
3155-10 Onkológiai
szakápolás

Feladat

Tájékoztatást nyújt a hospice
működéséről, lehetőségeiről, a
különböző szervezeti formákról
Segítséget nyújt a terminális
állapotban levő daganatos
betegeknek, illetve hozzátartozóiknak a hospice ellátás
igénybevételéhez
A hospice szellemiségének
megfelelően tiszteletben tartja
a súlyosan beteg ember jogait, a
titoktartás követelményeit és
mélységes humánummal,
empátiával fordul a haldokló
beteg és családja felé

Onkológiai szakápoló
Kompetenhivatkozás
cia szintje

Megjegyzés

Ö

A jogszabályi megfogalmazás
pontosításra került. A
“felvilágosítást ad” kifejezés
1/2011 (I.7.)
kevésbé tekinti a klienst
NEFMI rend.
egyenrangúnak, ezért
a “tájékoztatást nyújt”
kifejezésre cseréltük.

Ö

A eredeti jogszabályi meg1/2011 (I.7.)
fogalmazás pontosításra
NEFMI rend.
került.

Ö

1/2011 (I.7.)
NEFMI rend.

1/2011 (I.7.)
NEFMI rend.
1/2011 (I.7.)
NEFMI rend.
1/2011 (I.7.)
NEFMI rend.
1/2011 (I.7.)
NEFMI rend.

Tanácsadó beszélgetést folytat

Ö

Erős érzelmeket, indulatokat
kezel

Ö

Konfliktust kezel

Ö

Elfogadja a kulturális, pszichés,
szomatikus másságot

Ö

Tájékoztatja a daganatos
betegeket és családjukat az őket
megillető jogokról

Ö

A jogszabályi megfogalmazás
1/2011 (I.7.) kiegészítésre került a specifiNEFMI rend. kummal, oilletve “családjukat”
szóval.

Ö

1/2011 (I.7.)
NEFMI rend.

Ö

1/2011 (I.7.)
NEFMI rend.

Ö

1/2011 (I.7.)
NEFMI rend.

U

1/2011 (I.7.)
NEFMI rend.

Ö

1/2011 (I.7.)
NEFMI rend.

Ö

1/2011 (I.7.)
NEFMI rend.

Ö

1/2011 (I.7.)
NEFMI rend.

Ö

1/2011 (I.7.)
NEFMI rend.

Ö

1/2011 (I.7.)
NEFMI rend.

Ö

1/2011 (I.7.)
NEFMI rend.

Ö

1/2011 (I.7.)
NEFMI rend.

Kompetenciájának megfelelően
tájékoztatja a betegeket a beavatkozások céljáról, menetéről,
esetleges szövődményekről,
a mellékhatások kivédésének
lehetőségéről
Kapcsolatot teremt a beszédképtelen beteggel
Értelmezi és elfogadja a beteg
verbális és metakommunikációs
jelzéseit
Részt vesz a daganatos betegek
kezelésében
Klinikai ismereteit alkalmazza az
onkológiai betegek szakápolása
során
Onkológiai betegek szükségleteit
felméri
Onkológiai betegek ápolását
megtervezi, kivitelezi, ellenőrizi,
beleértve az onkológiai sürgősségi
állapotokat is
Terminális állapotú beteg ápolását, gondozását végzi
Felismeri a tumorra utaló általános tüneteket és a paraneopláziás
tünetegyüttest
Felismeri a különböző szervi
lokalizációjú szövődményeket
Ágyneműt, váladékokat folyamatosan ellenőriz a radioaktivitás
szempontjából
Betegmegfigyelést végez citosztatikus terápia alatt
Felismeri a kemoterápia
mellékhatásait
Felismeri a radioterápia
mellékhatásait
Felismeri az onkológiai
sürgősségi állapotokat

Ö
Ö
Ö
Ö

1/2011 (I.7.)
NEFMI rend.
1/2011 (I.7.)
NEFMI rend.
1/2011 (I.7.)
NEFMI rend.
1/2011 (I.7.)
NEFMI rend.
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Képesítési feladat
csoport

Modul

Onkológiai szakáp
feladatcsoport
Onkológiai szakáp
feladatcsoport
Onkológiai szakáp
feladatcsoport
Onkológiai szakáp
feladatcsoport
Onkológiai szakáp
feladatcsoport

3155-10 Onkológiai
szakápolás
3155-10 Onkológiai
szakápolás
3155-10 Onkológiai
szakápolás
3155-10 Onkológiai
szakápolás
3155-10 Onkológiai
szakápolás

Onkológiai szakáp
feladatcsoport

3155-10 Onkológiai
szakápolás

Onkológiai szakáp
feladatcsoport

3155-10 Onkológiai
szakápolás

Onkológiai szakáp
feladatcsoport

3155-10 Onkológiai
szakápolás

Onkológiai szakáp
feladatcsoport

3155-10 Onkológiai
szakápolás

Onkológiai szakáp
feladatcsoport
Onkológiai szakáp
feladatcsoport

3155-10 Onkológiai
szakápolás
3155-10 Onkológiai
szakápolás

Onkológiai szakáp
feladatcsoport

3155-10 Onkológiai
szakápolás

Onkológiai szakáp
feladatcsoport

3155-10 Onkológiai
szakápolás

Onkológiai szakáp
feladatcsoport
Onkológiai szakáp
feladatcsoport

3155-10 Onkológiai
szakápolás
3155-10 Onkológiai
szakápolás

Onkológiai szakáp
feladatcsoport
Onkológiai szakáp
feladatcsoport
Onkológiai szakáp
feladatcsoport
Onkológiai szakáp
feladatcsoport
Onkológiai szakáp
feladatcsoport
Onkológiai szakáp
feladatcsoport
Onkológiai szakáp
feladatcsoport
Onkológiai szakáp
feladatcsoport
Onkológiai szakáp
feladatcsoport
Onkológiai szakáp
feladatcsoport
Onkológiai szakáp
feladatcsoport
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Feladat
Felismeri a betegségfelfogás,
haldoklás lélektani fázisait
Felismeri a kiégés-szindróma
jeleit
Hányáscsillapítást végez
Előkészít aspirációs citológiai
vizsgálathoz
Segédkezik anamnézis felvételnél, fizikális vizsgálatnál
A vizsgálati anyagokat szabályosan, protokoll szerint veszi le (vér,
vizelet, haemocultura)
Előkészíti a beteget és környezetét biopsziákhoz, punkciókhoz
(sternum, crista, lumbal), mellkas- és hascsapoláshoz (eszközös,
szomatikus, pszichés)
Segédkezik a biopsziák, punkciók
kivitelezésében
Előkészíti a beteget hagyományos
röntgen vizsgálathoz, UH, CT, MR
vizsgálathoz
Előkészíti a beteget izotópdiagnosztikai vizsgálathoz
Előkészíti a beteget intervenciós
radiológiai beavatkozáshoz
A vizsgálati anyagokat, váladékokat laboratóriumba juttatja,
protokoll szerinti váladékkezelést
végez
A beteget és környezetét
előkészíti onkológiai műtétre
(pszichés, szomatikus és gyógyszeres)
Posztoperatív beteget fogad, ápol

Onkológiai betegek műtét utáni
sebellátását végzi
Mellkas-megnyitáson áte3155-10 Onkológiai sett betegekkel kapcsolatos
szakápolás
teendőket, inhalációs terápiát,
légzőtornát végez
3155-10
Tartósan behelyezett szondák,
Onkológiai szakápo- katéterek használatával kapcsolalás
tos ápolási feladatokat végez
3155-10 Onkológiai A beteget pszichésen felkészíti a
szakápolás
sugárkezelésre
A sugárterápia miatt fellépő
3155-10 Onkológiai
mellékhatásokat kezeli, enyhíti
szakápolás
(bőr-, nyálkahártya kezelés, diéta)
3155-10 Onkológiai A sugárbiztonsági előírásokat
szakápolás
betartja, betartatja
3155-10 Onkológiai Citosztatikus kezelések
szakápolás
munkavédelmi szabályait betartja
3155-10 Onkológiai Előkészíti a gyógyszereket a
szakápolás
citosztatikus kezeléshez
3155-10 Onkológiai A citosztatikus kezelésre a
szakápolás
beteget pszichésen felkészíti
Kemoterápiát összeállít, és
3155-10 Onkológiai
kiegészítő terápiát végez az orvosi
szakápolás
utasításoknak megfelelően
3155-10 Onkológiai A citosztatikus kezelés akut és
szakápolás
szubakut mellékhatásait ellátja
A kemoterápia során betartja
3155-10 Onkológiai
és betartatja a munkavédelmi
szakápolás
előírásokat

Onkológiai szakápoló
Kompetenhivatkozás
cia szintje
1/2011 (I.7.)
Ö
NEFMI rend.
1/2011 (I.7.)
Ö
NEFMI rend.
1/2011 (I.7.)
U
NEFMI rend.
1/2011 (I.7.)
U
NEFMI rend.
1/2011 (I.7.)
E
NEFMI rend.
U

1/2011 (I.7.)
NEFMI rend.

U

1/2011 (I.7.)
NEFMI rend.

E

1/2011 (I.7.)
NEFMI rend.

U

1/2011 (I.7.)
NEFMI rend.

U
U

1/2011 (I.7.)
NEFMI rend.
1/2011 (I.7.)
NEFMI rend.

Ö

1/2011 (I.7.)
NEFMI rend.

U

1/2011 (I.7.)
NEFMI rend.

Ö
U

1/2011 (I.7.)
NEFMI rend.
1/2011 (I.7.)
NEFMI rend.

U

1/2011 (I.7.)
NEFMI rend.

Ö

1/2011 (I.7.)
NEFMI rend.

Ö

1/2011 (I.7.)
NEFMI rend.

Ö

1/2011 (I.7.)
NEFMI rend.

Ö
Ö
U
Ö

Megjegyzés

1/2011 (I.7.)
NEFMI rend.
1/2011 (I.7.)
NEFMI rend.
1/2011 (I.7.)
NEFMI rend.
1/2011 (I.7.)
NEFMI rend.

U

1/2011 (I.7.)
NEFMI rend.

U

1/2011 (I.7.)
NEFMI rend.

Ö

1/2011 (I.7.)
NEFMI rend.

A jogszabályi megfogalmazás pontosításra került.
Eltérő kompetenciaszintek
miatt került szétválasztásra az
előkészítés és a segédkezés
A jogszabályi megfogalmazás pontosításra került.
Eltérő kompetenciaszintek
miatt került szétválasztásra az
előkészítés és a segédkezés

Képesítési feladat
csoport

Modul

Feladat

Onkológiai szakápoló
Kompetenhivatkozás
cia szintje
1/2011 (I.7.)
U
NEFMI rend.
1/2011 (I.7.)
U
NEFMI rend.
1/2011 (I.7.)
Ö
NEFMI rend.
1/2011 (I.7.)
U
NEFMI rend.

Onkológiai szakáp
feladatcsoport
Onkológiai szakáp
feladatcsoport
Onkológiai szakáp
feladatcsoport
Onkológiai szakáp
feladatcsoport

3155-10 Onkológiai
szakápolás
3155-10 Onkológiai
szakápolás
3155-10 Onkológiai
szakápolás
3155-10 Onkológiai
szakápolás

Onkológiai szakáp
feladatcsoport

3155-10 Onkológiai
szakápolás

Onkológiai szakáp
feladatcsoport

3155-10 Onkológiai
szakápolás

Onkológiai szakáp
feladatcsoport

3155-10 Onkológiai
szakápolás

Onkológiai szakáp
feladatcsoport
Onkológiai szakáp
feladatcsoport
Onkológiai szakáp
feladatcsoport

3155-10 Onkológiai
szakápolás
3155-10 Onkológiai
szakápolás
3155-10 Onkológiai
szakápolás

Onkológiai szakáp
feladatcsoport

3155-10 Onkológiai
szakápolás

Mesterséges táplálást végez
daganatos betegek esetén

U

Onkológiai szakáp
feladatcsoport

3155-10 Onkológiai
szakápolás

Táplálási terv meghatározásában
részt vesz

E

Onkológiai szakáp
feladatcsoport

3155-10 Onkológiai
szakápolás

Parenteralis táplálást alkalmaz
daganatos betegek esetén

U

Onkológiai szakáp
feladatcsoport

3155-10 Onkológiai
szakápolás

Onkológiai szakáp
feladatcsoport

3155-10 Onkológiai
szakápolás

Onkológiai szakáp
feladatcsoport
Onkológiai szakáp
feladatcsoport

3155-10 Onkológiai
szakápolás
3155-10 Onkológiai
szakápolás

Parenteralis terápiát végez a
beteg otthonában
A táplálás folyamatát és a beteg
állapotát folyamatosan monitorizálja
Táplálási periódust lezár, újratervezésében részt vesz
Kapcsolatot tart dietetikussal,
egyéni diétát biztosít

Onkológiai szakáp
feladatcsoport

3155-10 Onkológiai
szakápolás

Palliatív terápiát folytat

U

Onkológiai szakáp
feladatcsoport

3155-10 Onkológiai
szakápolás

Különböző életkorban onkológiai
gondozást végez

Ö

Onkológiai szakáp
feladatcsoport

3155-10 Onkológiai
szakápolás

Onkológiai szakáp
feladatcsoport

3155-10 Onkológiai
szakápolás

Részt vesz az onkológiai betegek
rehabilitációjában
Szakember irányításával rehabilitációs programot állít össze,
koordinál, ellenőriz, részt vesz a
programban

Onkológiai szakáp
feladatcsoport

3155-10 Onkológiai
szakápolás

Hormonterápiát kivitelez
Immun- és génterápiát kivitelez
Daganatos beteg fájdalmát
felméri
Krónikus fájdalmat csillapít orvosi elrendelésnek megfelelően
Különböző személyre szabott
fájdalomcsillapítási módokat
(gyógyszeres, nem gyógyszeres,
alternatív) alkalmaz az orvosi
elrendelésnek megfelelően
Folyamatosan monitorizálja a
beteget a fájdalom terápia során
Nem kielégítő hatásfok esetén
javaslatot tesz a fájdalom terápia
módosítására
Alkalmazza a hányáscsillapítás
szupportív módszereit

U

1/2011 (I.7.)
NEFMI rend.

Ö

1/2011 (I.7.)
NEFMI rend.

Ö

1/2011 (I.7.) A jogszabályi megfogalmazás
NEFMI rend. stílisztikai pontosításra került.

U

Hányó beteget ellát

Ö

Szeptikus beteget ápol

Ö

Megtanítja a daganatos beteget
és/vagy hozzátartozókat az egyes
kiegészítők, protézisek használatára és karbantartására

Megjegyzés

U
Ö
E
E

U

1/2011 (I.7.)
NEFMI rend.
1/2011 (I.7.)
NEFMI rend.
1/2011 (I.7.)
NEFMI rend.

A jogszabályi megfogalmazás
pontosításra került. Az
1/2011 (I.7.) onkológiai ellátás specifiNEFMI rend. kumait emeltük ki, mivel az
általános feladat az OKJ ápoló
képeítésnél már szerepel.
1/2011 (I.7.)
NEFMI rend.
A jogszabályi megfogalmazás
pontosításra került. Az
1/2011 (I.7.) onkológiai ellátás specifiNEFMI rend. kumait emeltük ki, mivel az
általános feladat az OKJ ápoló
képeítésnél már szerepel.
1/2011 (I.7.)
NEFMI rend.
1/2011 (I.7.)
NEFMI rend.
1/2011 (I.7.)
NEFMI rend.
1/2011 (I.7.)
NEFMI rend.

A jogszabályi megfogalmazást
1/2011 (I.7.) lerövidítettük, mivel a komNEFMI rend. petencia szint egyértelműen
“utasításra” értendő .
A jogszabályi megfogalmazás
pontosításra került. Az
1/2011 (I.7.) onkológiai ellátás specifiNEFMI rend. kumait emeltük ki, mivel az
általános feladat az OKJ ápoló
képeítésnél már szerepel.
1/2011 (I.7.)
NEFMI rend.

E

1/2011 (I.7.)
NEFMI rend.

Ö

A jogszabályi megfogalmazás
pontosításra került. Az
1/2011 (I.7.) onkológiai ellátás specifiNEFMI rend. kumait emeltük ki, mivel az
általános feladat az OKJ ápoló
képeítésnél már szerepel.
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Képesítési feladat
csoport

Modul

Feladat

Onkológiai szakápoló
Kompetenhivatkozás
cia szintje

Onkológiai szakáp
feladatcsoport

3155-10 Onkológiai
szakápolás

Onkológiai szakáp
feladatcsoport
Onkológiai szakáp
feladatcsoport

3155-10 Onkológiai
szakápolás
3155-10 Onkológiai
szakápolás

Bemutatja a különböző
protézislehetőségeket, tanácsot
ad a beszerzési lehetőségekről
Felvilágosítást ad a lymphoedema
megelőzéséről
Nyelés-, beszéd- és légzésrehabilitációt végez

Onkológiai szakáp
feladatcsoport

3155-10 Onkológiai
szakápolás

Közreműködik gyógytorna, fizioterápia kivitelezésében

Ö

Onkológiai szakáp
feladatcsoport
Onkológiai szakáp
feladatcsoport

3155-10 Onkológiai
szakápolás
3155-10 Onkológiai
szakápolás

Mozgásterápiát ellenőriz

Ö

Onkológiai szakáp
feladatcsoport

3155-10 Onkológiai
szakápolás

Onkológiai szakáp
feladatcsoport

3155-10 Onkológiai
szakápolás

Onkológiai szakáp
feladatcsoport

3155-10 Onkológiai
szakápolás

Onkológiai szakáp
feladatcsoport

3155-10 Onkológiai
szakápolás

Onkológiai szakáp
feladatcsoport

3155-10 Onkológiai
szakápolás

Onkológiai szakáp
feladatcsoport

3155-10 Onkológiai
szakápolás

Onkológiai szakáp
feladatcsoport

3155-10 Onkológiai
szakápolás

Onkológiai szakáp
feladatcsoport

3155-10 Onkológiai
szakápolás

Onkológiai szakáp
feladatcsoport

3155-10 Onkológiai
szakápolás

Onkológiai szakáp
feladatcsoport

3155-10 Onkológiai
szakápolás

Onkológiai szakáp
feladatcsoport

3155-10 Onkológiai
szakápolás

Onkológiai szakáp
feladatcsoport

3155-10 Onkológiai
szakápolás
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Kapcsolatot létesít a beteg otthoni és kórházi ellátása között
Kapcsolatot tart a beteggel –
családjával –, civil és hivatalos
szervekkel
Terminális állapotú beteget
ápol, gondoz, az otthoni ápolást
megszervezi
Felmér, tervez, biztosítja és
értékeli a kulturálisan szenzitív
és evidenciákon alapuló ápolást a
rákbetegségben szenvedő kliens
számára, törekszik arra, hogy
megértse a kliens fizikai, pszichológia, spirituális szükségleteit
Demonstrálja annak megértését,
hogy a személyes és szakmai
attitűdje, értékei, a rákbetegséggel kapcsolatos felfogása hogyan
képes befolyásolni a páciens és
családja ápolását
Értékeli, hogy a fizikai, pszichológiai, szociális és környezeti
feltételek, hogyan járulnak hozzá
a rákbetegség kialakulásához,
epidemiológia evidenciákat
alkalmaz
Érti az immunrendszer szerepét
és a rák genetikai természetét
Ismeri a diagnózishoz és a
rákbetegség stádiumainak megállapításához vezető utat
Ismeri és alkalmazza a kemoterápiás szerek biztonságos
előkészítését és kezelését
Felméri bármely kezelés hatását
és az osztályos gyakorlatnak
megfelelő tevékenységet kezdeményez
Megbeszéli a pácienssel és a
családdal a rákbetegség és kezelés
lehetséges hatásait
Felméri a páciens és család
stresszre, a nehézségekkel
való megbírkózásra vonatkozó
szükségleteit, amikor szembe kell
nézniük a rák diagnózisával
Elemzi az onkológiai nővérekre
vonatkozó szakmai, jogi, etikai
tényezőket, és azok potenciális
hatásait a gyakorlatra

Ö
Ö
U

Ö

Megjegyzés

1/2011 (I.7.)
NEFMI rend.
1/2011 (I.7.)
NEFMI rend.
1/2011 (I.7.)
NEFMI rend.

A jogszabályi megfogalmazás pontosításra került a
1/2011 (I.7.) “közreműködik” szóval, mivel
NEFMI rend. ez más szakterületek önálló
kompetenciakörébe tartozó
tevékenység.
1/2011 (I.7.)
NEFMI rend.
1/2011 (I.7.)
NEFMI rend.

Ö

1/2011 (I.7.)
NEFMI rend.

Ö

1/2011 (I.7.)
NEFMI rend.

Ö

(WHO,2003) Új sor a listában.

Ö

(WHO,2003) Új sor a listában.

Ö

(WHO,2003) Új sor a listában.

Ö

(WHO,2003) Új sor a listában.

Ö

(WHO,2003) Új sor a listában.

Ö

(WHO,2003) Új sor a listában.

Ö

(WHO,2003) Új sor a listában.

Ö

(WHO,2003) Új sor a listában.

Ö

(WHO,2003) Új sor a listában.

Ö

(WHO,2003) Új sor a listában.

Képesítési feladat
csoport

Modul

Feladat
Tudatában van az ápoláskutatás
ápolási gyakorlatban játszott
szerepének és alkalmazza a
releváns kutatási eredményeket a
gyakorlatban
Kritikusan elemzi a terápiás
kommunikációra vonatkozó
elméleteteket és hatékony kommunikációs készséget alkalmaz
a rákbeteg páciens és családja
ápolása során
Hatékonyan együttműködik multidiszciplináris team tagokkal
Hatékonyan képviseli az onkológiai ápoló szerepét, hogy segítse
a kuratív vagy palliatív állapotú
kliens magasszintű ellátását

Onkológiai szakápoló
Kompetenhivatkozás
cia szintje

Onkológiai szakáp
feladatcsoport

3155-10 Onkológiai
szakápolás

Onkológiai szakáp
feladatcsoport

3155-10 Onkológiai
szakápolás

Onkológiai szakáp
feladatcsoport

3155-10 Onkológiai
szakápolás

Onkológiai szakáp
feladatcsoport

3155-10 Onkológiai
szakápolás

Onkológiai szakáp
feladatcsoport

3155-10 Onkológiai
szakápolás

Vérzéses állapotok ellátása

U

Onkológiai szakáp
feladatcsoport

3155-10 Onkológiai
szakápolás

Kemoterápia alatti folyadékterápia kivitelezése ennek dokumentálása, folyadékegyensúly-lap
vezetése

U

Onkológiai szakáp
feladatcsoport

3155-10 Onkológiai
szakápolás

Bőr-nyálkahártya és szájápolás a
kemoterápia alatt

Ö

Onkológiai szakáp
feladatcsoport

3155-10 Onkológiai
szakápolás

Lázas, neutropaeniás beteget
ellátása

Ö

Onkológiai szakáp
feladatcsoport

3155-10 Onkológiai
szakápolás

Citotoxikus szemét/hulladék
kezelése

Ö

Megjegyzés

Ö

(WHO,2003) Új sor a listában.

Ö

(WHO,2003) Új sor a listában.

Ö

(WHO,2003) Új sor a listában.

Ö

(WHO,2003) Új sor a listában.

Ausztrália

Új sor a listában. A hazai
szakmai tapasztalat és
ausztráliai gyakorlat alapján
beépítve.
Új sor a listában. A hazai
szakmai tapasztalat alapján
beépítve.
Új sor a listában. A hazai szakmai tapasztalat és ausztráliai
gyakorlat alapján beépítve.
Új sor a listában. A hazai szakmai tapasztalat és ausztráliai
gyakorlat alapján beépítve.
Új sor a listában. A hazai szakmai tapasztalat és ausztráliai
gyakorlat alapján beépítve.
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FEJLESZTÉSI JAVASLAT ONKOLÓGIAI
SZAKÁPOLÓ HATÁSKÖRI LISTÁHOZ
Feladat
Inkontinencia ellátására szolgáló
segédeszközt javasol

Onkológiai szakápoló
Kompehivattencia
kozás
szintje
Ö

Sebellátási tervet készít II. stádiumú decubitus esetén

Ö

SEBINKO
szakmai
koszenzus

I és II. stádiumú decubitust kezel

Ö

SEBINKO
szakmai
koszenzus

Speciális kötszereket alkalmaz
I.és II. stádiumú decubitusok
esetén

Ö

SEBINKO
szakmai
koszenzus

Felméri és dokumentálja a krónikus sebek kialakulási kockázatát
(pl ulcus cruris, stomakörnyéki
sebek, ...stb)

Ö

Port-a-cath szúrása, feltöltése

Ö

Komplex lymphoedema kezelést
végez

U

66

Megjegyzés
Rövidtávú fejlesztési javaslat: az inkontinencia ellátáshoz kapcsolódó, önálló kompetenciakörbe tartozó feladat.
Rövidtávú fejlesztésként a kompetenciaszint emelését szakmai
konszenzusok alapján javasoljuk. A szakmai színvonal biztosítása
érdekében a képzési tartalom célzott kiegészítése, naprakésszé tétele
javasolt.
Rövidtávú fejlesztésként a kompetenciaszint emelését, és az I-II. stádiumok ellátására vonatkozóan az 1/2011. (1.7) NEFMI rendeletben
történő megjelentetését javasoljuk. A decubitus ellátására vonatkozó szakmai konszenzusok alapján a kompetenciaszint emelése
szakmailag mindenképpen indolkolt, és az ápolók által napjainkban
is végzett tevékenyég. A szakmai színvonal biztosítása érdekében a
képzési tartalom célzott kiegészítését, naprakésszé tételét javasoljuk.
Rövidtávú fejlesztésként a kompetenciaszint emelését szakmai
konszenzusok alapján javasoljuk. A szakmai színvonal biztosítása
érdekében a képzési tartalom célzott kiegészítése, naprakésszé tétele
javasolt.
Rövidtávú fejlesztésként a kompetenciaszint emelését javasoljuk. A
szakmai színvonal biztosítása érdekében a képzési tartalom célzott
kiegészítése, naprakésszé tétele javasolt.

Fejlesztési kategória
rövid távú
rövid távú

rövid távú

rövid távú

rövid távú

Rövidtávúfejlesztési javaslatként, a hazai szakmai tapasztalat
alapján került a listába. Önálló kompetenciaként javasoljuk a képzési rövid távú
tartalom célzott bővítésével.
Rövidtávúfejlesztési javaslatként, a hazai szakmai tapasztalat
alapján került a listába. Önálló kompetenciaként javasoljuk a képzési rövid távú
tartalom célzott bővítésével.

3.3. Geriátriai szakápoló hatásköri listáinak
összefoglalása
Javaslattétel
Rövidtávú fejlesztésként a kompetenciaszint emelését kezdeményezzük szakmai konszenzusok alapján a geriátraiai ápolás területén. A
szakmai színvonal biztosítása érdekében a képzési tartalom célzott
kiegészítése, naprakésszé tétele javasolt:
- Inkontinencia ellátására szolgáló segédeszközt javasol.
- Felméri és dokumentálja a krónikus sebek kialakulási kockázatát
(pl ulcus cruris, stoma környéki sebek stb.).
- Sebellátási tervet készít II. stádiumú decubitus esetén.
- I és II. stádiumú decubitust kezel.

-

-

Speciális kötszereket alkalmaz I.és II. stádiumú decubitussal
rendelkező betegeknél. Rövidtávú fejlesztésként a kompetenciaszint emelését, és az I-II. stádiumok ellátására vonatkozóan
az 1/2011. (1.7.) NEFMI rendeletben történő megjelentetését
javasoljuk. A decubitus ellátására vonatkozó szakmai konszenzusok alapján a kompetenciaszint emelése szakmailag mindenképpen indokolt, és az ápolók által napjainkban is végzett tevékenyég.
Részt vesz az idős ember előgondozásában.
A hatásköri listák és tananyagelemzés alapján javasolható e szakképzés beépítése az OKJ képzés keretében folyó ápolóképzés
rendszerébe.
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GERIÁTRIAI SZAKÁPOLÓ HATÁSKÖRI LISTA
Képesítési
feladat
csoport
Geriátriai feadat
csoport
Geriátriai feadat
csoport
Geriátriai feadat
csoport
Geriátriai feadat
csoport
Geriátriai feadat
csoport
Geriátriai feadat
csoport
Geriátriai feadat
csoport
Geriátriai feadat
csoport
Geriátriai feadat
csoport
Geriátriai feadat
csoport
Geriátriai feadat
csoport
Geriátriai feadat
csoport
Geriátriai feadat
csoport
Geriátriai feadat
csoport
Geriátriai feadat
csoport
Geriátriai feadat
csoport
Geriátriai feadat
csoport
Geriátriai feadat
csoport
Geriátriai feadat
csoport
Geriátriai feadat
csoport
Geriátriai feadat
csoport
Geriátriai feadat
csoport
Geriátriai feadat
csoport
Geriátriai feadat
csoport
Geriátriai feadat
csoport
Geriátriai feadat
csoport
Geriátriai feadat
csoport
Geriátriai feadat
csoport
Geriátriai feadat
csoport
Geriátriai feadat
csoport
Geriátriai feadat
csoport
Geriátriai feadat
csoport
Geriátriai feadat
csoport
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Feladat
Menedzseli és dokumentálja a teljes ápolási folyamatot
Felméri az idős ember/beteg szükségleteit, megállapítja az ápolási diagnózist, elkészíti és kivitelezi az
ápolási tervet, különös tekintettel a polimorbid, idős beteg ellátásának elveire
Részt vesz az ápolási folyamat lépéseinek megfelelő értékelésben és a problémák ismételt meghatározásában, újbóli tervezésben

Geriátriai
szakápoló
Kompetencia
szintje
Ö
Ö
Ö

Fogadja az idős beteget, bemutatja az ápolási környezetet

Ö

Felméri az idős ember szociális, társadalmi helyzetét, azok specifikumait

Ö

Részt vesz az idős ember előgondozásában

E

Megállapítja, hogy az idős ember/beteg ellátása során milyen ápolási modell alkalmazható

Ö

Megfigyeli és dokumentálja az idős beteg általános állapotát (testalkat,testsúly,bőrállapot, tápláltsági
állapot, BMI, haskörfogat)

Ö

Megfigyeli az idős beteg életjeleit (vérnyomás, pulzus, légzés, hőmérséklet) és dokumentálja

Ö

A tudatállapot és a kommunikációs képesség felmérését végzi

Ö

Speciális demencia-felmérő skálákat alkalmaz (MMSE, BDRS, ADAL, HS)

Ö

Megtervezi az idős beteg hazabocsátását

Ö

Kapcsolatot tart az idősellátás más szakmaterületeivel

Ö

Kapcsolatot tart az ellátó team tagjaival, a hozzátartozókkal, a szociális ellátás szakembereivel

Ö

Segíti a beteg légzését, pozicionálással, különös tekintettel a krónikus légzőszervi megbetegedésben
szenvedőkre

Ö

Segíti a köhögést, köpetürítést, a testhelyzet változtatásával, párásítással

Ö

Segíti az idős beteg széklet-és vizeletürítési szükségletének kielégítését

Ö

Segédkezik az ágytál, a vizelőedény, a szoba-WC használatánál

Ö

Megfigyeli, méri, dokumentálja a vizelet- és székletürítést

Ö

Felméri és megállapítja a vizelet-inkontinencia súlyossági fokát, típusát

Ö

Idős beteg ellátsakor közreműködik az inkontinencia típusának megfelelő inkontinencia termék
kiválasztásában

E

Ellátja az idős inkontinens betegeket

Ö

Tájékoztatást ad az inkontinencia termékekről, tanácsot alkalmazásukról, oktatja az idős beteg és
hozzátartozó számára a vizeletfelfogó eszközök alkalmazását.

Ö

Szakmai protokollok figyelembevételével gondozza a beteg katéterét

Ö

Hólyagautomatizmus visszaállítása érdekében hólyagtréninget alkalmaz országos klinikai irányelv
figyelembevételével

Ö

Elősegíti a székletürítési zavarok rendezését a lehetséges módozatok kiválasztásával, alkalmazásával

Ö

Segítséget nyújt az idős beteg komfortjának, higiénés szükségleteinek kielégítésében

Ö

Segítséget nyújt fürdésben, hajmosásban, borotválkozásban, bőrápolásban, köröm- és lábápolásban,
száj- és fülápolásban, illetve önellátás képtelen beteg esetében elvégzi ezen tevékenységeket.

Ö

Ülőfürdőt alkalmaz

Ö

Biztosítja az idős fekvőbeteg személyi higiénéjét, teljes ágyfürdőt alkalmaz

Ö

Terápiás gyógyfürdőt alkalmaz

Ö

Felméri és megállapítja az idős ember decubitus kialakulásának kockázatát speciális felmérőeszközök segítségével
Az idős beteg állapotának megflelő pozicionálási tervet készít és kivitelez a decubitus prevenció
részeként

Ö
Ö

Képesítési
feladat
csoport
Geriátriai feadat
csoport
Geriátriai feadat
csoport
Geriátriai feadat
csoport
Geriátriai feadat
csoport
Geriátriai feadat
csoport
Geriátriai feadat
csoport
Geriátriai feadat
csoport
Geriátriai feadat
csoport
Geriátriai feadat
csoport
Geriátriai feadat
csoport
Geriátriai feadat
csoport
Geriátriai feadat
csoport
Geriátriai feadat
csoport
Geriátriai feadat
csoport
Geriátriai feadat
csoport
Geriátriai feadat
csoport
Geriátriai feadat
csoport
Geriátriai feadat
csoport
Geriátriai feadat
csoport
Geriátriai feadat
csoport
Geriátriai feadat
csoport
Geriátriai feadat
csoport
Geriátriai feadat
csoport
Geriátriai feadat
csoport
Geriátriai feadat
csoport
Geriátriai feadat
csoport
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Feladat
Kiválasztja az idős beteg állapotának megfelelő speciális nyomáscsökkentő, tehermentesítő, és kényelmi eszközöket, azokat szakszerűen alkalmazza a gyakorlatban.
Sebkezelést folytat idős betegnél
Speciális fektetési módot biztosít, különös tekintettel az agyi vaszkuláris történésen (stroke) átesett
beteg országos klinikai irányelvben megfogalmazott fektetési módozataira
Idős beteg fájdalmát csillapítja, pozícionál, borogatásokat, pakolásokat és fizioterápiás eljárásokat
alkalmaz különös tekintettel a mozgásszervi fájdalmak csökkentésére

Geriátriai
szakápoló
Kompetencia
szintje
Ö
U
Ö
U

Rugalmas pólyát és haskötőt alkalmaz

Ö

Felméri és követi az idős beteg tápláltsági állapotát

Ö

Megtervezi az idős beteg táplálását, étkeztetését, egyénre szabott speciális táplálási tervet készít és
kivitelez

Ö

Megtanítja az étkezést segítő speciális eszközök alkalmazását

Ö

Mesterséges táplálást (szondatáplálás) alkalmaz az idős beteg ellátsa kapcsán a szakmai protokollok
figyelembevételével

U

Megfigyeli, segíti, és dokumentálja a folyadékbevitelt

Ö

Speciális diétát alkalmaz, diétás és életviteli tanácsot ad

E

Segíti a beteg helyzet- és helyváltoztatását speciális, az idős emberek mobilizációjára kifejlesztett
technika alkalmazásával (CIFAM-módszer)

Ö

Speciális betegemelő, betegáthelyező, betegmozgató eszközöket alkalmaz

Ö

Megtanítja az idős betegnek a gyógyászati segédeszközök alkalmazását és segíti azok használatát

Ö

Passzív és aktív tornáztatást végez

Ö

Az idős ember sajátosságaira figyelemmel szervezi és optimalizálja a beteg szállítását.

Ö

Felméri az idős beteg alvási szokásait, szükségletét, gyógyszerszedési szokásait

Ö

Az idős beteg pihenés és alvásszükségleteinek kielégítését biztosítja

Ö

Az idős beteg biztonsági szükségletének kielégítése

Ö

Felméri és kiküszöböli az elesés kockázatát, veszélyforrásokat, valamint biztosítja az idős ember ellátásához szükséges biztonságos környezetet

Ö

Felismeri az idős kor jellegzetes sürgősségi kórképeit, és részt vesz az elsődleges ellátásukban

Ö

Felméri az allergiás reakciókat

Ö

Biztosítja az idős beteg gyógyszerelését, megtanítja és ellenőrzi a napszaki, napi, heti gyógyszerelés
technikáját intézményi és otthoni környezetben

Ö

Az idős beteg magasabb rendű szükségleteinek kielégítése

Ö

Közreműködik az idős kliens önbecsülésének, mások megbecsülésének fokozásában, elősegíti a valakihez tartozást

Ö

Támogatja az idős beteg önmegvalósítását

Ö

Biztosítja a szabad vallásgyakorlás feltételeit

Ö

Felméri a beteg szociális helyzetét, lehetőségeit és ennek alapján tájékoztatást ad a szociális ellátási
formákról, segíti a kapcsolatfelvételt a szociális szakemberekkel, szolgáltatókkal

Ö

Támogatja az idős beteget és családját a krónikus betegség során és a terminális állapotban

Ö

Közreműködik a foglalkozás-terápiában:

E

Megszervezi az idős beteg napi tevékenységét (ADL)

Ö

Részt vesz az idős ember napi aktivitásának megőrzésében

Ö

Szocioterápiás módszereket alkalmaz

Ö

Részt vesz a szocioterápiás team tagjaként az idős beteg ellátásában

Ö

Részt vesz az idős ember csoportba történő beválasztásában

E
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Képesítési
feladat
csoport
Geriátriai feadat
csoport
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csoport
Geriátriai feadat
csoport
Geriátriai feadat
csoport
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Feladat

Geriátriai
szakápoló
Kompetencia
szintje

Segíti az idős ember beilleszkedését

Ö

Szervezi, koordinálja és vezeti a foglalkozás-terápiás csoportokat

Ö

Motiválja az idős ember részvételét a foglakozásokon, megfigyeli, dokumentálja a foglalkozások történéseit

Ö

A geriátriai ápolás speciális területein közreműködik, és részt vesz a kórházi ellátásban, a rehabilitáció
egyes formáiban (orvosi, foglakozási, szociális, pedagógiai)

E

Közreműködik a hospice ápolásban

E

Közreműködik az otthoni szakápolás területén

E

Közreműködik a közösségi ellátásban

E

Közreműködik a betegutak menedzselésében

E

Menedzsment feladatokat végez geriátriai betegek ellátása kapcsán

Ö

Egészségnevelési feladatokat lát el, részt vesz az idős beteg edukációjában

Ö

Ismeri az ellátásban résztvevő multidiszciplináris team tagok és az őket támogató kisegítők szerepét
és felelősségét

Ö

Javasolja, végrehajtja és értékeli a minőségbiztosítási stratégiákat az ellátásban

Ö

Azonosítja mindazon területeket, ahol információra van szükség és kutatás alapú információt nyújt a
kliens, családja és más ellátók számára

Ö

Elemzi a gerontológiai ápolás szakmai és jogi kérdéseit és alkalmazza azokat a gyakorlatban

Ö

Ismeri és érti az egészségre, biztonságra, infekciók megelőzésére, mozgatásra, emelésre vonatkozó eljárásokat és ezek ellenőrzését és megfelelő lépéseket kezdeményez a hiányosságok megszüntetése érdekében

Ö

Alkalmazza a betegjogokat a szakmai gyakorlatában

Ö

Ismeri és alkalmazza az etikai elméleteket és alapelveket az etikai dilemmák megoldása során és
figyelembe veszi etikai döntéseinek jogi következményeit
Biztosítja és értékeli az új gerontológiai ápolószemélyzet kutatás alapú klinikai oktatásával összefüggő
szükségleteket

Ö
Ö

Felméri és irányítja a sürgősségi klinikai helyzeteket, eseményeket és azonnali hatékony ellátást biztosít

Ö

Ismeri az idős betegek ellátásában alkalmazott gyógyszerek farmakokinetikáját, farmakodinamikáját

Ö

Felméri, tervezi, végrehajtja és értékeli az idős emberek egészségfejlesztését, egészség oktatását

Ö

Vizsgálja,feltárja az idős emberek kihívást jelentő viselkedését, és megfelelő beavatkozásokat alkalmaz, hogy ezeket mérsékelje
Az idős betegek képességeinek (szociális, pszichológiai, funkcionális) maximálása érdekében felhasználja a mentális egészségügy kutatási eredményeit

Ö
Ö

Pontosan, időben és teljes körűen dokumentál

Ö

Kritikusan értékeli saját gerontológiai ápolási gyakorlatát

Ö

Alapelvként fogadja el, és alkalmazza az egyéni törődés elvét az idősek gondozásában

Ö

Gyakorlatiasan, hatásosan, tisztelettudóan és empatikusan kommunikál az idős ápoltakkal és családtagjaikkal”

Ö

Felismeri az akut és krónikus rendellenességek komplex kölcsönhatását

Ö

Segítsen az idős betegnek és hozzátartozóinak megérteni a mindennapi önrendelkezéssel és biztonsággal járó döntések folyamatát
Tiszteletben tartja a politikai, nyelvi, kulturális, nemi, vallási, és életviteli hatásokat, befolyásokat, és
hagyja, hogy biztonságos és ízléses kereteken belül a kezelt idős mindezt gyakorolhassa.

Ö
Ö

Ismeri a griátriai ápolás transzkultúrális vonatkozásait

Ö

Felméri a költségtérítéses ellátás iránti igényt, annak lehetőségét, és az ápolt fizetőképességét.

Ö

Ismeri az életkori sajátosságokat, az egészség, betegség, rokkantság sajátosságait

Ö

Támogatja az idős emberek mindennapi aktivitásá

Ö

Ismeri és igénybe veszi az idősgondozás jogi és intézményes kereteit

Ö

Ismeri és alkalmazza az önfejlesztési, tanulási, és kommunikációs technikákat, munkamódszereket

Ö

GERIÁTRIAI SZAKÁPOLÓ HATÁSKÖRI LISTA RÉSZLETES
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feladat
csoport
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Geriátriai
csoport
szakápolás

Feladat

Geriátriai szakápoló

Megjegyzés

Kompetencia szintje

hivatkozás

Ö

1/2011 (I.7.)
NEFMI rend.

Ö

1/2011 (I.7.)
NEFMI rend.

Ö

1/2011 (I.7.)
NEFMI rend.

Fogadja az idős beteget, bemutatja az ápolási
környezetet

Ö

1/2011 (I.7.)
NEFMI rend.

Felméri az idős ember szociális, társadalmi
helyzetét, azok specifikumait

Ö

1/2011 (I.7.)
NEFMI rend.

Részt vesz az idős ember előgondozásában

E

1/2011 (I.7.) Rövidtávú fejlesztési javaslatot
NEFMI rend. tettünk.

Megállapítja, hogy az idős ember/beteg ellátása során milyen ápolási modell alkalmazható

Ö

1/2011 (I.7.)
NEFMI rend.

Megfigyeli és dokumentálja az idős beteg általános állapotát (testalkat,testsúly,bőrállapot,
tápláltsági állapot, BMI, haskörfogat)

Ö

A jogszabályi megfogalmazás
1/2011 (I.7.)
pontosításra és összevonásra
NEFMI rend.
került.

Megfigyeli az idős beteg életjeleit (vérnyomás,
pulzus, légzés, hőmérséklet) és dokumentálja

Ö

1/2011 (I.7.)
NEFMI rend.

A tudatállapot és a kommunikációs képesség
felmérését végzi

Ö

1/2011 (I.7.)
NEFMI rend.

Speciális demencia-felmérő skálákat alkalmaz (MMSE, BDRS, ADAL, HS)

Ö

1/2011 (I.7.)
NEFMI rend.

Megtervezi az idős beteg hazabocsátását

Ö

1/2011 (I.7.)
NEFMI rend.

Kapcsolatot tart az idősellátás más szakmaterületeivel

Ö

1/2011 (I.7.)
NEFMI rend.

Ö

1/2011 (I.7.)
NEFMI rend.

Ö

1/2011 (I.7.)
NEFMI rend.

Segíti a köhögést, köpetürítést, a testhelyzet
változtatásával, párásítással

Ö

1/2011 (I.7.)
NEFMI rend.

Segíti az idős beteg széklet-és vizeletürítési
szükségletének kielégítését

Ö

1/2011 (I.7.)
NEFMI rend.

Segédkezik az ágytál, a vizelőedény, a szobaWC használatánál

Ö

1/2011 (I.7.)
NEFMI rend.

Megfigyeli, méri, dokumentálja a vizelet- és
székletürítést

Ö

1/2011 (I.7.)
NEFMI rend.

Felméri és megállapítja a vizelet-inkontinencia súlyossági fokát, típusát

Ö

1/2011 (I.7.)
NEFMI rend.

Menedzseli és dokumentálja a teljes ápolási
folyamatot
Felméri az idős ember/beteg szükségleteit,
megállapítja az ápolási diagnózist, elkészíti és
kivitelezi az ápolási tervet, különös tekintettel
a polimorbid, idős beteg ellátásának elveire
Részt vesz az ápolási folyamat lépéseinek
megfelelő értékelésben és a problémák ismételt meghatározásában, újbóli tervezésben

Kapcsolatot tart az ellátó team tagjaival, a
hozzátartozókkal, a szociális ellátás szakembereivel
Segíti a beteg légzését, pozicionálással,
különös tekintettel a krónikus légzőszervi
megbetegedésben szenvedőkre

71

Képesítési
feladat
csoport

Modul

Feladat

Geriátriai szakápoló
Kompetenhivatkozás
cia szintje

Megjegyzés

2361-06
Geriátriai feadat
Geriátriai
csoport
szakápolás

Idős beteg ellátsakor közreműködik az inkontinencia típusának megfelelő inkontinencia
termék kiválasztásában

E

2361-06
Geriátriai feadat
Geriátriai
csoport
szakápolás

Fejlesztési javaslatot tettünk
az OKJ ápoló és geriátriai
1/2011 (I.7.)
szakápoló kompetenciaszintjéNEFMI rend.
nek emelésére. Részleteket a
fejlesztési javaslatban láthatók.

Ellátja az idős inkontinens betegeket

Ö

1/2011 (I.7.)
NEFMI rend.

Tájékoztatást ad az inkontinencia
termékekről, tanácsot alkalmazásukról,
oktatja az idős beteg és hozzátartozó számára
a vizeletfelfogó eszközök alkalmazását.

Ö

1/2011 (I.7.)
NEFMI rend.

Szakmai protokollok figyelembevételével
gondozza a beteg katéterét

Ö

1/2011 (I.7.)
NEFMI rend.

Ö

1/2011 (I.7.)
NEFMI rend.

Ö

1/2011 (I.7.)
NEFMI rend.

Segítséget nyújt az idős beteg komfortjának,
higiénés szükségleteinek kielégítésében

Ö

1/2011 (I.7.)
NEFMI rend.

Segítséget nyújt fürdésben, hajmosásban,
borotválkozásban, bőrápolásban, köröm- és
lábápolásban, száj- és fülápolásban, illetve
önellátás képtelen beteg esetében elvégzi ezen
tevékenységeket.

Ö

1/2011 (I.7.)
NEFMI rend.

Ülőfürdőt alkalmaz

Ö

1/2011 (I.7.)
NEFMI rend.

Biztosítja az idős fekvőbeteg személyi higiénéjét, teljes ágyfürdőt alkalmaz

Ö

1/2011 (I.7.)
NEFMI rend.

Terápiás gyógyfürdőt alkalmaz

Ö

1/2011 (I.7.)
NEFMI rend.

Felméri és megállapítja az idős ember decubitus kialakulásának kockázatát speciális
felmérő-eszközök segítségével

Ö

1/2011 (I.7.)
NEFMI rend.

2361-06
Geriátriai feadat
Geriátriai
csoport
szakápolás

Az idős beteg állapotának megfelelő pozicionálási tervet készít és kivitelez a decubitus
prevenció részeként

Ö

2361-06
Geriátriai feadat
Geriátriai
csoport
szakápolás

Kiválasztja az idős beteg állapotának
megfelelő speciális nyomáscsökkentő,
tehermentesítő és kényelmi eszközöket,
azokat szakszerűen alkalmazza a gyakorlatban.

1/2011 (I.7.)
A hazai szakmai konszenzusra
NEFMI rend.,
hivatkozva pontosítottuk a
SEBINKO
jogszabályi megfogalmazást.
Konszenzus

Ö

1/2011 (I.7.)
A hazai szakmai konszenzusra
NEFMI rend.,
hivatkozva pontosítottuk a
SEBINKO
jogszabályi megfogalmazást.
Konszenzus

Sebkezelést folytat idős betegnél

U

1/2011 (I.7.)
NEFMI rend.

Ö

1/2011 (I.7.)
NEFMI rend.

U

1/2011 (I.7.)
NEFMI rend.

Rugalmas pólyát és haskötőt alkalmaz

Ö

1/2011 (I.7.)
NEFMI rend.

Felméri és követi az idős beteg tápláltsági
állapotát

Ö

1/2011 (I.7.)
NEFMI rend.
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2361-06
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2361-06
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2361-06
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2361-06
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Geriátriai
csoport
szakápolás
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Hólyagautomatizmus visszaállítása érdekében hólyagtréninget alkalmaz országos
klinikai irányelv figyelembevételével
Elősegíti a székletürítési zavarok rendezését a lehetséges módozatok kiválasztásával,
alkalmazásával

Speciális fektetési módot biztosít, különös
tekintettel az agyi vaszkuláris történésen
(stroke) átesett beteg országos klinikai
irányelvben megfogalmazott fektetési módozataira
Idős beteg fájdalmát csillapítja, pozícionál,
borogatásokat, pakolásokat és fizioterápiás
eljárásokat alkalmaz különös tekintettel a
mozgásszervi fájdalmak csökkentésére

Képesítési
feladat
csoport

Modul

Feladat

Geriátriai szakápoló
Kompetenhivatkozás
cia szintje

Megjegyzés

2361-06
Geriátriai feadat
Geriátriai
csoport
szakápolás

Megtervezi az idős beteg táplálását, étkeztetését, egyénre szabott speciális táplálási tervet
készít és kivitelez

Ö

2361-06
Geriátriai feadat
Geriátriai
csoport
szakápolás

A jogszabályi megfogalmazás
1/2011 (I.7.) pontosításra került. Az eredeti
NEFMI rend. megfogalmazás “Segíti az étkezést, szükség esetén etet”

Megtanítja az étkezést segítő speciális eszközök alkalmazását

Ö

1/2011 (I.7.)
NEFMI rend.

2361-06
Geriátriai feadat
Geriátriai
csoport
szakápolás

Mesterséges táplálást (szondatáplálást)
al-kalmaz az idős beteg ellátása kapcsán a
szakmai protokollok figyelembevételével

U

A jogszabályi megfogalmazás pontosításra került.
1/2011 (I.7.) Az idősellátás specifikumait
NEFMI rend. emeltük ki, mivel az általános
feladat az OKJ ápoló képeítésnél már szerepel.

Megfigyeli, segíti, és dokumentálja a folyadékbevitelt

Ö

1/2011 (I.7.)
NEFMI rend.

Speciális diétát alkalmaz, diétás és életviteli
tanácsot ad

E

1/2011 (I.7.)
NEFMI rend.

Segíti a beteg helyzet- és helyváltoztatását
speciális, az idős emberek mobilizációjára
kifejlesztett technika alkalmazásával
(CIFAM-módszer)

Ö

1/2011 (I.7.)
NEFMI rend.

Speciális betegemelő, betegáthelyező, betegmozgató eszközöket alkalmaz

Ö

1/2011 (I.7.)
NEFMI rend.

Megtanítja az idős betegnek a gyógyászati
segédeszközök alkalmazását és segíti azok
használatát

Ö

A jogszabályi megfogalmazás
pontosításra került. Az eredeti 1/2011 (I.7.)
kissé szakszerűtlen- megfogalNEFMI rend.
mazás: “ Megismerteti a beteget
a gyógyászati segédeszközzel”.

Passzív és aktív tornáztatást végez

Ö

1/2011 (I.7.)
NEFMI rend.

Az idős ember sajátosságaira figyelemmel
szervezi és optimalizálja a beteg szállítását.

Ö

2361-06
Geriátriai feadat
Geriátriai
csoport
szakápolás

Felméri az idős beteg alvási szokásait, szükségletét, gyógyszerszedési szokásait

Ö

2361-06
Geriátriai feadat
Geriátriai
csoport
szakápolás

Az idős beteg pihenés és alvásszükségleteinek
kielégítését biztosítja

Ö

2361-06
Geriátriai feadat
Geriátriai
csoport
szakápolás

Az idős beteg biztonsági szükségletének
kielégítése

Ö

2361-06
Geriátriai feadat
Geriátriai
csoport
szakápolás
2361-06
Geriátriai feadat
Geriátriai
csoport
szakápolás
2361-06
Geriátriai feadat
Geriátriai
csoport
szakápolás
2361-06
Geriátriai feadat
Geriátriai
csoport
szakápolás
2361-06
Geriátriai feadat
Geriátriai
csoport
szakápolás
2361-06
Geriátriai feadat
Geriátriai
csoport
szakápolás
2361-06
Geriátriai feadat
Geriátriai
csoport
szakápolás

2361-06
Geriátriai feadat
Geriátriai
csoport
szakápolás
2361-06
Geriátriai feadat
Geriátriai
csoport
szakápolás
2361-06
Geriátriai feadat
Geriátriai
csoport
szakápolás
2361-06
Geriátriai feadat
Geriátriai
csoport
szakápolás

Felméri és kiküszöböli az elesés kockázatát,
veszélyforrásokat, valamint biztosítja az idős
ember ellátásához szükséges biztonságos
környezetet
Felismeri az idős kor jellegzetes sürgősségi
kórképeit, és részt vesz az elsődleges ellátásukban

Az amerikai irodalom alapján
1/2011 (I.7.)
a megfogalmazás módosításra
NEFMI rend.
került
A jogszabályi megfogalmazás pontosításra került.
1/2011 (I.7.) Az idősellátás specifikumait
NEFMI rend. emeltük ki, mivel az általános
feladat az OKJ ápoló képeítésnél már szerepel.
A jogszabályi megfogalmazás pontosításra került.
1/2011 (I.7.) Az idősellátás specifikumait
NEFMI rend. emeltük ki, mivel az általános
feladat az OKJ ápoló képeítésnél már szerepel.
A jogszabályi megfogalmazás
pontosításra került. Az
1/2011 (I.7.) idősellátás specifikumait
NEFMI rend. emeltük ki, mivel az általános
feladat az OKJ ápoló képesítésnél már szerepel.

Ö

1/2011 (I.7.)
NEFMI rend.

Ö

1/2011 (I.7.)
NEFMI rend.

Felméri az allergiás reakciókat

Ö

1/2011 (I.7.)
NEFMI rend.

Biztosítja az idős beteg gyógyszerelését,
megtanítja és ellenőrzi a napszaki, napi, heti
gyógyszerelés technikáját intézményi és
otthoni környezetben

Ö

1/2011 (I.7.)
NEFMI rend.
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Képesítési
feladat
csoport

Modul

Feladat

2361-06
Geriátriai feadat
Geriátriai
csoport
szakápolás

Az idős beteg magasabb rendű szükségleteinek kielégítése

2361-06
Geriátriai feadat
Geriátriai
csoport
szakápolás

2361-06
Geriátriai feadat
Geriátriai
csoport
szakápolás
2361-06
Geriátriai feadat
Geriátriai
csoport
szakápolás
2361-06
Geriátriai feadat
Geriátriai
csoport
szakápolás

2361-06
Geriátriai feadat
Geriátriai
csoport
szakápolás
2361-06
Geriátriai feadat
Geriátriai
csoport
szakápolás
2361-06
Geriátriai feadat
Geriátriai
csoport
szakápolás
2361-06
Geriátriai feadat
Geriátriai
csoport
szakápolás
2361-06
Geriátriai feadat
Geriátriai
csoport
szakápolás
2361-06
Geriátriai feadat
Geriátriai
csoport
szakápolás
2361-06
Geriátriai feadat
Geriátriai
csoport
szakápolás
2361-06
Geriátriai feadat
Geriátriai
csoport
szakápolás
2361-06
Geriátriai feadat
Geriátriai
csoport
szakápolás
2361-06
Geriátriai feadat
Geriátriai
csoport
szakápolás
2361-06
Geriátriai feadat
Geriátriai
csoport
szakápolás
2361-06
Geriátriai feadat
Geriátriai
csoport
szakápolás
2361-06
Geriátriai feadat
Geriátriai
csoport
szakápolás
2361-06
Geriátriai feadat
Geriátriai
csoport
szakápolás
2361-06
Geriátriai feadat
Geriátriai
csoport
szakápolás

74

Geriátriai szakápoló
Kompetenhivatkozás
cia szintje

Megjegyzés

Ö

1/2011 (I.7.)
NEFMI rend.

Közreműködik az idős kliens önbecsülésének, mások megbecsülésének fokozásában,
elősegíti a valakihez tartozást

Ö

A nehezen értelmezhető
jogszabályi megfogalmazás
pontosításra került. Az
1/2011 (I.7.) eredeti mondat így szólt:
NEFMI rend. “Közreműködik az idős beteg
ön- és mások megbecsülésében,
elősegíti a valakihez való
tartozást”.

Támogatja az idős beteg önmegvalósítását

Ö

1/2011 (I.7.)
NEFMI rend.

Biztosítja a szabad vallásgyakorlás feltételeit

Ö

1/2011 (I.7.)
NEFMI rend.

Felméri a beteg szociális helyzetét,
lehetőségeit és ennek alapján tájékoztatást
ad a szociális ellátási formákról, segíti a
kapcsolatfelvételt a szociális szakemberekkel,
szolgáltatókkal

Ö

A jogszabályi megfogalmazás
1/2011 (I.7.)
szakszerű kiegészítése történt
NEFMI rend.
meg.

Támogatja az idős beteget és családját a krónikus betegség során és a terminális állapotban

Ö

A jogszabályi megfogalmazás
pontosításra került. Az
1/2011 (I.7.) idősellátás specifikumait
NEFMI rend. emeltük ki, mivel az általános
feladat az OKJ ápoló
képesítésnél már szerepel.

Közreműködik a foglalkozás-terápiában:

E

1/2011 (I.7.)
NEFMI rend.

Megszervezi az idős beteg napi tevékenységét
(ADL)

Ö

1/2011 (I.7.)
NEFMI rend.

Részt vesz az idős ember napi aktivitásának
megőrzésében

Ö

1/2011 (I.7.)
NEFMI rend.

Szocioterápiás módszereket alkalmaz

Ö

Részt vesz a szocioterápiás team tagjaként az
idős beteg ellátásában

Ö

Részt vesz az idős ember csoportba történő
beválasztásában

E

1/2011 (I.7.)
NEFMI rend.

Segíti az idős ember beilleszkedését

Ö

1/2011 (I.7.)
NEFMI rend.

Szervezi, koordinálja és vezeti a foglalkozásterápiás csoportokat

Ö

1/2011 (I.7.)
NEFMI rend.

Ö

1/2011 (I.7.)
NEFMI rend.

E

1/2011 (I.7.)
NEFMI rend.

Közreműködik a hospice ápolásban

E

1/2011 (I.7.)
NEFMI rend.

Közreműködik az otthoni szakápolás területén

E

1/2011 (I.7.)
NEFMI rend.

Közreműködik a közösségi ellátásban

E

1/2011 (I.7.)
NEFMI rend.

Közreműködik a betegutak menedzselésében

E

1/2011 (I.7.)
NEFMI rend.

Motiválja az idős ember részvételét a
foglakozásokon, megfigyeli, dokumentálja a
foglalkozások történéseit
A geriátriai ápolás speciális területein
közreműködik, és részt vesz a kórházi ellátásban, a rehabilitáció egyes formáiban (orvosi,
foglakozási, szociális, pedagógiai)

Eltérő kompetenciaszint miatt
1/2011 (I.7.)
az eredeti megfogalmazás
NEFMI rend.
szétbontásra került.
Eltérő kompetenciaszint miatt
1/2011 (I.7.)
az eredeti megfogalmazás
NEFMI rend.
szétbontásra került.

Képesítési
feladat
csoport

Modul

Feladat

2361-06
Geriátriai feadat
Geriátriai
csoport
szakápolás

Menedzsment feladatokat végez geriátriai
betegek ellátása kapcsán

2361-06
Geriátriai feadat
Geriátriai
csoport
szakápolás
2361-06
Geriátriai feadat
Geriátriai
csoport
szakápolás
2361-06
Geriátriai feadat
Geriátriai
csoport
szakápolás
2361-06
Geriátriai feadat
Geriátriai
csoport
szakápolás
2361-06
Geriátriai feadat
Geriátriai
csoport
szakápolás
2361-06
Geriátriai feadat
Geriátriai
csoport
szakápolás
2361-06
Geriátriai feadat
Geriátriai
csoport
szakápolás
2361-06
Geriátriai feadat
Geriátriai
csoport
szakápolás
2361-06
Geriátriai feadat
Geriátriai
csoport
szakápolás
2361-06
Geriátriai feadat
Geriátriai
csoport
szakápolás
2361-06
Geriátriai feadat
Geriátriai
csoport
szakápolás
2361-06
Geriátriai feadat
Geriátriai
csoport
szakápolás
2361-06
Geriátriai feadat
Geriátriai
csoport
szakápolás
2361-06
Geriátriai feadat
Geriátriai
csoport
szakápolás
2361-06
Geriátriai feadat
Geriátriai
csoport
szakápolás
2361-06
Geriátriai feadat
Geriátriai
csoport
szakápolás

2361-06
Geriátriai feadat
Geriátriai
csoport
szakápolás

Geriátriai szakápoló
Kompetenhivatkozás
cia szintje

Megjegyzés

Ö

1/2011 (I.7.) Az eredeti szöveben stílisztikai
NEFMI rend. korrekciót végeztünk.

Egészségnevelési feladatokat lát el, részt vesz
az idős beteg edukációjában

Ö

Ismeri az ellátásban résztvevő multidiszciplináris team tagok és az őket támogató
kisegítők szerepét és felelősségét

A jogszabályi megfogalmazás
pontosításra került. Az
1/2011 (I.7.) idősellátás specifikumait
NEFMI rend. emeltük ki, mivel az általános
feladat az OKJ ápoló
képesítésnél már szerepel.

Ö

EU
Új sor! Európai gyakorlat
(WHO,2003) alapján javasolt kompetencia.

Javasolja, végrehajtja és értékeli a
minőségbiztosítási stratégiákat az ellátásban

Ö

EU
Új sor! Európai gyakorlat
(WHO,2003) alapján javasolt kompetencia.

Azonosítja mindazon területeket, ahol
információra van szükség és kutatás alapú
információt nyújt a kliens, családja és más
ellátók számára

Ö

EU
Új sor! Európai gyakorlat
(WHO,2003) alapján javasolt kompetencia.

Elemzi a gerontológiai ápolás szakmai és jogi
kérdéseit és alkalmazza azokat a gyakorlatban

Ö

EU
Új sor! Európai gyakorlat
(WHO,2003) alapján javasolt kompetencia.

Ismeri és érti az egészségre, biztonságra,
infekciók megelőzésére, mozgatásra, emelésre
vonatkozó eljárásokat és ezek ellenőrzését
és megfelelő lépéseket kezdeményez a
hiányosságok megszüntetése érdekében

Ö

EU
Új sor! Európai gyakorlat
(WHO,2003) alapján javasolt kompetencia.

Alkalmazza a betegjogokat a szakmai gyakorlatában

Ö

EU
Új sor! Európai gyakorlat
(WHO,2003) alapján javasolt kompetencia.

Ö

EU
Új sor! Európai gyakorlat
(WHO,2003) alapján javasolt kompetencia.

Ö

EU
Új sor! Európai gyakorlat
(WHO,2003) alapján javasolt kompetencia.

Ö

EU
Új sor! Európai gyakorlat
(WHO,2003) alapján javasolt kompetencia.

Ö

EU
Új sor! Európai gyakorlat
(WHO,2003) alapján javasolt kompetencia.

Ö

EU
Új sor! Európai gyakorlat
(WHO,2003) alapján javasolt kompetencia.

Ö

EU
Új sor! Európai gyakorlat
(WHO,2003) alapján javasolt kompetencia.

Ö

EU
Új sor! Európai gyakorlat
(WHO,2003) alapján javasolt kompetencia.

Pontosan, időben és teljes körűen dokumentál

Ö

EU
Új sor! Európai gyakorlat
(WHO,2003) alapján javasolt kompetencia.

Kritikusan értékeli saját gerontológiai ápolási
gyakorlatát

Ö

EU
Új sor! Európai gyakorlat
(WHO,2003) alapján javasolt kompetencia.

Ismeri és alkalmazza az etikai elméleteket
és alapelveket az etikai dilemmák megoldása
során és figyelembe veszi etikai döntéseinek
jogi következményeit
Biztosítja és értékeli az új gerontológiai
ápolószemélyzet kutatás alapú klinikai oktatásával összefüggő szükségleteket
Felméri és irányítja a sürgősségi klinikai
helyzeteket, eseményeket és azonnali
hatékony ellátást biztosít
Ismeri az idős betegek ellátásában alkalmazott gyógyszerek farmakokinetikáját, farmakodinamikáját
Felméri, tervezi, végrehajtja és értékeli az
idős emberek egészségfejlesztését, egészség
oktatását
Vizsgálja,feltárja az idős emberek kihívást
jelentő viselkedését, és megfelelő beavatkozásokat alkalmaz, hogy ezeket mérsékelje
Az idős betegek képességeinek (szociális,
pszichológiai, funkcionális) maximálása
érdekében felhasználja a mentális egészségügy kutatási eredményeit

Alapelvként fogadja el, és alkalmazza az
egyéni törődés elvét az idősek gondozásában

Ö

USA

Új sor! Amerikai irodalom
alapján javasolt kompetencia.
(American Association of
Colleges of Nursing The
John A. Hartford Foundation
Institute for Geriatric Nursing,
Older Adults: Recommended
Baccalaureate Competencies
and Curricular Guidelines for
Geriatric Nursing Care)

75

Képesítési
feladat
csoport

Modul

2361-06
Geriátriai feadat
Geriátriai
csoport
szakápolás

2361-06
Geriátriai feadat
Geriátriai
csoport
szakápolás
2361-06
Geriátriai feadat
Geriátriai
csoport
szakápolás
2361-06
Geriátriai feadat
Geriátriai
csoport
szakápolás
2361-06
Geriátriai feadat
Geriátriai
csoport
szakápolás
2361-06
Geriátriai feadat
Geriátriai
csoport
szakápolás
2361-06
Geriátriai feadat
Geriátriai
csoport
szakápolás
2361-06
Geriátriai feadat
Geriátriai
csoport
szakápolás
2361-06
Geriátriai feadat
Geriátriai
csoport
szakápolás
2361-06
Geriátriai feadat
Geriátriai
csoport
szakápolás
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Feladat

Geriátriai szakápoló
Kompetenhivatkozás
cia szintje

Megjegyzés

Gyakorlatiasan, hatásosan, tisztelettudóan és
empatikusan kommunikál az idős ápoltakkal
és családtagjaikkal”

Ö

USA

Új sor! Amerikai irodalom
alapján javasolt kompetencia.
(American Association of
Colleges of Nursing The
John A. Hartford Foundation
Institute for Geriatric Nursing,
Older Adults: Recommended
Baccalaureate Competencies
and Curricular Guidelines for
Geriatric Nursing Care)

Felismeri az akut és krónikus rendellenességek komplex kölcsönhatását

Ö

USA

Új sor! Amerikai irodalom
alapján javasolt kompetencia.

Ö

USA

Új sor! Amerikai irodalom
alapján javasolt kompetencia.

Ö

USA

Új sor! Amerikai irodalom
alapján javasolt kompetencia.

Ismeri a griátriai ápolás transzkultúrális
vonatkozásait

Ö

USA

Új sor! Amerikai irodalom
alapján javasolt kompetencia.

Felméri a költségtérítéses ellátás iránti
igényt, annak lehetőségét, és az ápolt
fizetőképességét.

Ö

USA

Új sor! Amerikai irodalom
alapján javasolt kompetencia.

Ismeri az életkori sajátosságokat, az egészség,
betegség, rokkantság sajátosságait

Ö

Németország

Új sor! Németországi irodalom
alapján javasolt kompetencia.

Támogatja az idős emberek mindennapi
aktivitásá

Ö

Németország

Új sor! Németországi irodalom
alapján javasolt kompetencia.

Ismeri és igénybe veszi az idősgondozás jogi
és intézményes kereteit

Ö

Németország

Új sor! Németországi irodalom
alapján javasolt kompetencia.

Ismeri és alkalmazza az önfejlesztési,
tanulási, és kommunikációs technikákat,
munkamódszereket

Ö

Németország

Új sor! Németországi irodalom
alapján javasolt kompetencia.

Segítsen az idős betegnek és hozzátartozóinak
megérteni a mindennapi önrendelkezéssel és
biztonsággal járó döntések folyamatát
Tiszteletben tartja a politikai, nyelvi, kulturális, nemi, vallási, és életviteli hatásokat,
befolyásokat, és hagyja, hogy biztonságos és
ízléses kereteken belül a kezelt idős mindezt
gyakorolhassa.

FEJLESZTÉSI JAVASLAT GERIÁTRIAI
SZAKÁPOLÓ HATÁSKÖRI LISTÁHOZ
Feladat

Geriátriai szakápoló
Kompetenhivatkozás
cia szintje

Inkontinencia ellátására szolgáló segédeszközt javasol

Ö

Sebellátási tervet készít II. stádiumú decubitus esetén

Ö

SEBINKO
szakmai
koszenzus

I és II. stádiumú decubitust kezel

Ö

SEBINKO
szakmai
koszenzus

Speciális kötszereket alkalmaz I.és II. stádiumú decubitusok esetén

Ö

SEBINKO
szakmai
koszenzus

Felméri és dokumentálja a krónikus sebek
kialakulási kockázatát (pl ulcus cruris,
stomakörnyéki sebek, ...stb)

Ö

Részt vesz az idős ember előgondozásában

Ö

Megjegyzés
Rövidtávú fejlesztési javaslat: az inkontinencia ellátáshoz kapcsolódó, önálló kompetenciakörbe tartozó
feladat.
Rövidtávú fejlesztésként a kompetenciaszint emelését
szakmai konszenzusok alapján javasoljuk. A szakmai
színvonal biztosítása érdekében a képzési tartalom
célzott kiegészítése, naprakésszé tétele javasolt.
Rövidtávú fejlesztésként a kompetenciaszint emelését, és az I-II. stádiumok ellátására vonatkozóan az
1/2011. (1.7) NEFMI rendeletben történő megjelentetését javasoljuk. A decubitus ellátására vonatkozó
szakmai konszenzusok alapján a kompetenciaszint
emelése szakmailag mindenképpen indolkolt, és az
ápolók által napjainkban is végzett tevékenyég. A
szakmai színvonal biztosítása érdekében a képzési
tartalom célzott kiegészítését, naprakésszé tételét
javasoljuk.
Rövidtávú fejlesztésként a kompetenciaszint emelését
szakmai konszenzusok alapján javasoljuk. A szakmai
színvonal biztosítása érdekében a képzési tartalom
célzott kiegészítése, naprakésszé tétele javasolt.
Rövidtávú fejlesztésként a kompetenciaszint emelését
javasoljuk. A szakmai színvonal biztosítása érdekében
a képzési tartalom célzott kiegészítése, naprakésszé
tétele javasolt.
Rövidtávúfejlesztési javaslatként a geriátriai
szakápoló kompetenciaszintjénekfejlesztését javasoljuk

Fejlesztési
kategória
rövid távú

rövid távú

rövid távú

rövid távú

rövid távú

rövid távú
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3.4. Körzeti-közösségi szakápoló hatásköri listáinak
összefoglalása

egyes megbetegedésekben szenvedők rehabilitációja és gondozása
során kivitelezendő ápolói tevékenységeket.

Problémafelvetés
A hazai körzeti ápolás rendszere nagy hagyományokkal bír. A körzeti
ápolóképzés már az 1960 évek eleje óta jelen van a haza szakképzés
rendszerében. A nemzetközi szakirodalmi és személyes külföldi
tapasztalatok alapján megállapítható, hogy a magyar lakóközösségi
szinten dolgozó szakápolók helyzete jelentős mértékben eltér a
külföldön (elsősorban az angol és skandináv területen) dolgozó
kollégáitól. A külföldi szakirodalommal, és a hazai tapasztalatokkal
összevetve, a jelenlegi szakmai és vizsgakövetelmények szerint meghatározott kompetencia köröket továbbra is bővíthetőnek tartjuk. A
legnagyobb problémát ezen már meglévő és esetlegesen fejlesztendő
kompetenciák hazai gyakorlatban történő alkalmazásában látjuk,
melynek hátterében szakmai és finanszírozási okok egyaránt
fellelhetőek.

Javaslattétel
Rövidtávú fejlesztésként a kompetenciaszint emelését kezdeményezzük. A szakmai színvonal biztosítása érdekében a képzési tartalom
célzott kiegészítése, naprakésszé tétele javasolt:
- Felméri és dokumentálja a krónikus sebek kialakulási kockázatát
(pl ulcus cruris, stoma környéki sebek stb.).
- Inkontinencia ellátására szolgáló segédeszközt javasol. Az
inkontinencia ellátáshoz kapcsolódó, önálló kompetenciakörbe
tartozó feladat
- Sebellátási tervet készít II. stádiumú decubitus esetén. I és
II. stádiumú decubitust kezel. (Az I-II. stádiumok ellátására
vonatkozóan az 1/2011. (1.7.) NEFMI rendeletben történő
megjelentetését javasoljuk. A decubitus ellátására vonatkozó
szakmai konszenzusok alapján a kompetenciaszint emelése
szakmailag mindenképpen indokolt, és az ápolók által napjainkban
is végzett tevékenyég.)
- Speciális kötszereket alkalmaz I. és II. stádiumú decubitusok
esetén.
- A hatásköri listák és tananyagelemzés alapján javasolható e
szakképzés beépítése az OKJ képzés keretében folyó ápolóképzés
rendszerébe. Mindezek mellet javasolható, hogy bizonyos
feladatok, tevékenységek elvégzésre való felhatalmazás csak
vizsga (speciális kompetenciavizsga), vagy kötelező szakmai
továbbképzés teljesítése után legyen végezhető. Ilyen terület pl. a
krónikus betegek gondozása, tartósan szedett gyógyszereik felírása
(az orvos által beállított készítmények pl: vérnyomáscsökkentők,
cukorbetegség kezelésére alkalmazott gyógyszerek stb.), a járást
segítő eszközök receptre történő felírása ( járóbot, járókeret), és
az inkontinencia kezelésére alkalmas segédeszközök felírása,
alkalmazásuk tanítása.

Hatáskörök
A jelenlegi hazai alapellátási rendszerben a körzeti ápolói munkakörben
dolgozó OKJ-s ápolói programra ráépülő körzeti közösségi szakápolók
szakmai végzettségük alapján széles alapozású elmélet mellett,
holisztikus szemléletű, multidiszciplináris és közösségorientált
szemléletű gyakorlati tudással rendelkeznek, melyet a gyakorlatban
csak csekély részben tudnak hasznosítani. Hatáskörük mind
inkább a rendelői környezetben elvégezendő ápolási, asszisztensi
feladatokra, valamint kiemelten az adminisztrációs és dokumentációs
tevékenységekre koncentrálódnak. Noha elméleti és gyakorlati ismereteik alapján megfelelő módon tudnának lakóközösségi szinten a
népegészségügyi szűrőprogramokban, valamint a krónikus betegek
gondozásában részt venni, hatáskörüket nem tudják kellő módon
gyakorolni. Hiányoznak azok az ápolásszakmai protokollok, melyek
az orvosi protokollok, klinikai irányelvek alapján határoznák meg az
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KÖRZETI KÖZÖSSÉGI SZAKÁPOLÓ
HATÁSKÖRI LISTA
Képesítési
feladat
csoport
Körzeti közöss.
szakáp feladatcsoport
Körzeti közöss.
szakáp feladatcsoport
Körzeti közöss.
szakáp feladatcsoport
Körzeti közöss.
szakáp feladatcsoport
Körzeti közöss.
szakáp feladatcsoport
Körzeti közöss.
szakáp feladatcsoport
Körzeti közöss.
szakáp feladatcsoport
Körzeti közöss.
szakáp feladatcsoport
Körzeti közöss.
szakáp feladatcsoport
Körzeti közöss.
szakáp feladatcsoport
Körzeti közöss.
szakáp feladatcsoport
Körzeti közöss.
szakáp feladatcsoport
Körzeti közöss.
szakáp feladatcsoport
Körzeti közöss.
szakáp feladatcsoport
Körzeti közöss.
szakáp feladatcsoport
Körzeti közöss.
szakáp feladatcsoport
Körzeti közöss.
szakáp feladatcsoport
Körzeti közöss.
szakáp feladatcsoport
Körzeti közöss.
szakáp feladatcsoport
Körzeti közöss.
szakáp feladatcsoport
Körzeti közöss.
szakáp feladatcsoport
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Feladat

Körzeti közösségi
szakápoló
Kompetencia
szintje

Munkaterületén részt vesz a közösségi ellátásban

Ö

Közösségi felmérést készít

Ö

Közösségi diagnózisokat állapít meg

Ö

Egészségfejlesztési tervet készít, hajt végre

Ö

Elvégzi az értékelést

Ö

Segít az egyén és a közösség egészségügyi, jogi, szociális érdekérvényesítésében

Ö

Az ellátási területeken koordináló, szervező feladatokat lát el

Ö

Részt vesz a betegutak menedzselésében

E

Megszervezi a beteg/család teljes körű otthoni ellátását

Ö

Kapcsolatot vesz fel a házi segítőszolgálattal

Ö

A kórházi ápolást kiváltó otthoni szakápolást nyújtó szolgáltatókkal kapcsolatot tart

Ö

Szükség esetén együttműködik a védőnői szolgálattal

Ö

A háziorvosi ellátás körébe sorolt feladatokhoz tartozó ápolási tevékenységeket végez

Ö

Speciális közösségi ellátási ismeretei alapján végzi ápolói tevékenységét

Ö

Felméri a beteg/kliens pszichés, szomatikus és szociális szükségleteit

Ö

Megtervezi az ápolási folyamatot

Ö

Szakszerűen, kompetenciájának megfelelően ápol

Ö

A folyamat során ellenőrzi a beavatkozásokat

Ö

Értékeli az eredményeket, és elvégzi a szükséges módosításokat a tervben

Ö

Az ellátás specifikumait tükröző ápolási dokumentációt vezet

Ö

Orvosi utasítás alapján végzi a gyógyszerek különböző módon történő bevitelét

U

Képesítési
feladat
csoport
Körzeti közöss.
szakáp feladatcsoport
Körzeti közöss.
szakáp feladatcsoport
Körzeti közöss.
szakáp feladatcsoport
Körzeti közöss.
szakáp feladatcsoport
Körzeti közöss.
szakáp feladatcsoport
Körzeti közöss.
szakáp feladatcsoport
Körzeti közöss.
szakáp feladatcsoport
Körzeti közöss.
szakáp feladatcsoport
Körzeti közöss.
szakáp feladatcsoport
Körzeti közöss.
szakáp feladatcsoport
Körzeti közöss.
szakáp feladatcsoport
Körzeti közöss.
szakáp feladatcsoport
Körzeti közöss.
szakáp feladatcsoport
Körzeti közöss.
szakáp feladatcsoport
Körzeti közöss.
szakáp feladatcsoport
Körzeti közöss.
szakáp feladatcsoport
Körzeti közöss.
szakáp feladatcsoport
Körzeti közöss.
szakáp feladatcsoport
Körzeti közöss.
szakáp feladatcsoport
Körzeti közöss.
szakáp feladatcsoport
Körzeti közöss.
szakáp feladatcsoport
Körzeti közöss.
szakáp feladatcsoport
Körzeti közöss.
szakáp feladatcsoport

Feladat

Körzeti közösségi
szakápoló
Kompetencia
szintje

Vér- és váladékvételt végez

U

Az egészségügyi ellátás más szintjén elvégzendő vizsgálatokra való előkészítést végez

U

Orvosi vizsgálatoknál, beavatkozásoknál asszisztál a rendelőben és a beteg otthonában

E

Orvosi utasításra elvégez egyes noninvazív vizsgálatokat, a leleteket előkészíti orvosi értékelésre

U

Orvosi utasításra szakápolási tevékenységet végez a rendelőben vagy a beteg otthonában

U

Igazodik a területi és a betegek lakásán lévő lehetőségekhez, speciális körülményekhez

Ö

Közreműködik a beteg otthonában a megfelelő ápolási környezet kialakításában, ápolást, mozgást
segítő eszközöket alkalmaz, ismerteti használatukat a beteggel és családjával

Ö

Részt vesz a beteg személyi higiénéjének, komfortjának biztosításában, szükség esetén megszervezi az
ilyen jellegű ellátást

Ö

Teljes körű, rendszeres betegápolási tanácsadással szolgál a beteget ellátó hozzátartozóknak

Ö

Megszervezi a segítőszolgálat közreműködését a beteg környezetében

Ö

Közreműködik a praxis hatáskörébe tartozó orvosszakértői feladatok elvégzésében, dokumentálja
azokat és vezeti a nyilvántartást

E

Prevenciós tevékenységet végez az egyén és a közösség szintjén

Ö

Motiválja az egyént és közösséget a pozitív életvezetésre, az egészséges életmódra, egészséggondozásra

Ö

Segíti és végzi a primer, secunder és tercier egészségvédelmi feladatok ellátását az egyén és a közösség
szintjén

U

Szakszerű tanácsadást, mentálhigiénés tevékenységet és ismeretterjesztést végez

Ö

Tanácsadást szervez és végez saját kompetenciakörében

Ö

Az önszerveződő csoportok szakmai segítését végzi

Ö

Részt vesz a gondozás tervezésében, a szűrővizsgálatok szervezésében, végrehajtásában

U

Előkészíti az eredmények és a gondozási mutatók értékelését

U

Részt vesz a praxis gondozási programjának megvalósításában

U

Vezeti a betegek előírás szerinti nyilvántartását, megbízás alapján önállóan lát el konkrét gondozási
feladatokat

Ö

A beteg otthonában ápolási és rehabilitációs tevékenységet végez

Ö

Dokumentálja prevenciós tevékenységét

Ö
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Képesítési
feladat
csoport
Körzeti közöss.
szakáp feladatcsoport
Körzeti közöss.
szakáp feladatcsoport
Körzeti közöss.
szakáp feladatcsoport
Körzeti közöss.
szakáp feladatcsoport
Körzeti közöss.
szakáp feladatcsoport
Körzeti közöss.
szakáp feladatcsoport
Körzeti közöss.
szakáp feladatcsoport
Körzeti közöss.
szakáp feladatcsoport
Körzeti közöss.
szakáp feladatcsoport
Körzeti közöss.
szakáp feladatcsoport
Körzeti közöss.
szakáp feladatcsoport
Körzeti közöss.
szakáp feladatcsoport
Körzeti közöss.
szakáp feladatcsoport
Körzeti közöss.
szakáp feladatcsoport
Körzeti közöss.
szakáp feladatcsoport
Körzeti közöss.
szakáp feladatcsoport
Körzeti közöss.
szakáp feladatcsoport
Körzeti közöss.
szakáp feladatcsoport
Körzeti közöss.
szakáp feladatcsoport
Körzeti közöss.
szakáp feladatcsoport
Körzeti közöss.
szakáp feladatcsoport
Körzeti közöss.
szakáp feladatcsoport
Körzeti közöss.
szakáp feladatcsoport
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Feladat

Körzeti közösségi
szakápoló
Kompetencia
szintje

Közegészségügyi és járványügyi feladatokat lát el

E

A fertőző betegségek megelőzésére és leküzdésére irányuló tevékenységet végez

Ö

Fertőző betegségekkel és a fertőző betegekkel, valamint környezetükkel kapcsolatos feladatokat lát el

Ö

Közreműködik a járványügyi jogszabályok által előírt feladatok végrehajtásában

U

Fertőző beteg be- és kijelentést készít, nyilvántartást vezet

E

A kötelező és az ajánlott védőoltások beszerzésében, beadásában és nyilvántartásában részt vesz

U

Figyelemmel kíséri a praxis közegészségügyi-járványügyi viszonyait

Ö

Közreműködik a közegészségügyi-járványügyi hiányosságok felszámolásában

U

Részt vesz a fokozottan ellenőrzött szernek minősülő gyógyszerek rendelésével kapcsolatos nyilvántartás vezetésében, az ezzel kapcsolatos jelentés elkészítésében

E

Tevékenyen részt vesz a sürgősségi ellátásban

U

A vészhelyzeteket felismeri

Ö

Életveszély esetén az elsősegélynyújtást szakszerűen megkezdi

Ö

Sürgős orvosi beavatkozást igénylő esetben a mentőszolgálat útján a beteg sürgős ellátását megszervezi

Ö

Közreműködik a praxisba nem bejelentkezett ambuláns ellátásában, erről naplót vezet, jelentést készít

E

Részt vesz a praxis menedzsmentben

U

Részt vesz a beteg vagy betegcsoport és a különböző szakemberek, intézmények közötti kapcsolat megteremtésében, fenntartásában

Ö

Együttműködik a praxisban szükséges dologi, tárgyi, környezeti feltételek biztosításában

E

Gondoskodik a rendelőben használatos gyógyszerek szakszerű tárolásáról, kezeléséről

Ö

Munkaterületén gondoskodik a keletkezett veszélyes hulladék szakszerű begyűjtéséről, tárolásáról,
elszállíttatásáról

Ö

Megállapodás alapján végzi a praxis dokumentációit, ügyviteli feladatait, eleget tesz a jogszabályban
előírt jelentési kötelezettségnek

U

Vezeti a praxis előjegyzési listáját, az alapján szervezi a munkát a rendelési idő alatt

Ö

Informálja a pácienseket a hozzáférhető ellátásokról

Ö

Kapcsolatot tart az önkormányzat egészségügyi irodájával és a népegészségügyi szakigazgatási szerv
helyi szervezetével a közösségi ellátás szervezésének érdekében

Ö

Képesítési
feladat
csoport
Körzeti közöss.
szakáp feladatcsoport
Körzeti közöss.
szakáp feladatcsoport
Körzeti közöss.
szakáp feladatcsoport
Körzeti közöss.
szakáp feladatcsoport
Körzeti közöss.
szakáp feladatcsoport

Feladat

Körzeti közösségi
szakápoló
Kompetencia
szintje

Részt vesz a praxis minőségügyi rendszerének kiépítésében és működtetésében

U

Alkalmazza a Magyar Egészségügyi Ellátási Standardokat

Ö

A praxis fejlesztésére irányuló pályázatokat figyeli és részt vesz pályázatok írásában

U

Alkalmazza a beteg biztonságát segítő programokat, irányelveket

Ö

Betartja az etikai és jogi szabályokat, standardokat, protokollokat az ápolásban és a háziorvosi rendszerben

Ö
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KÖRZETI KÖZÖSSÉGI SZAKÁPOLÓ
HATÁSKÖRI LISTA - RÉSZLETES
Képesítési
feladat
csoport
Körzeti közöss.
szakáp feladatcsoport
Körzeti közöss.
szakáp feladatcsoport
Körzeti közöss.
szakáp feladatcsoport
Körzeti közöss.
szakáp feladatcsoport
Körzeti közöss.
szakáp feladatcsoport
Körzeti közöss.
szakáp feladatcsoport
Körzeti közöss.
szakáp feladatcsoport
Körzeti közöss.
szakáp feladatcsoport
Körzeti közöss.
szakáp feladatcsoport
Körzeti közöss.
szakáp feladatcsoport
Körzeti közöss.
szakáp feladatcsoport
Körzeti közöss.
szakáp feladatcsoport
Körzeti közöss.
szakáp feladatcsoport
Körzeti közöss.
szakáp feladatcsoport
Körzeti közöss.
szakáp feladatcsoport
Körzeti közöss.
szakáp feladatcsoport
Körzeti közöss.
szakáp feladatcsoport
Körzeti közöss.
szakáp feladatcsoport

84

Modul

Feladat

Körzeti közösségi szakápoló
Kompetencia
hivatkozás
szintje

2395-10 Körzeti
közösségi szakáp

Munkaterületén részt vesz a közösségi ellátásban

Ö

1/2011 (I.7.)
NEFMI rend.

2395-10 Körzeti
közösségi szakáp

Közösségi felmérést készít

Ö

1/2011 (I.7.)
NEFMI rend.

2395-10 Körzeti
közösségi szakáp

Közösségi diagnózisokat állapít meg

Ö

1/2011 (I.7.)
NEFMI rend.

2395-10 Körzeti
közösségi szakáp

Egészségfejlesztési tervet készít, hajt végre

Ö

1/2011 (I.7.)
NEFMI rend.

2395-10 Körzeti
közösségi szakáp

Elvégzi az értékelést

Ö

1/2011 (I.7.)
NEFMI rend.

2395-10 Körzeti
közösségi szakáp

Segít az egyén és a közösség egészségügyi, jogi, szociális érdekérvényesítésében

Ö

1/2011 (I.7.)
NEFMI rend.

2395-10 Körzeti
közösségi szakáp

Az ellátási területeken koordináló, szervező feladatokat lát el

Ö

1/2011 (I.7.)
NEFMI rend.

2395-10 Körzeti
közösségi szakáp

Részt vesz a betegutak menedzselésében

E

1/2011 (I.7.)
NEFMI rend.

2395-10 Körzeti
közösségi szakáp

Megszervezi a beteg/család teljes körű otthoni ellátását

Ö

1/2011 (I.7.)
NEFMI rend.

2395-10 Körzeti
közösségi szakáp

Kapcsolatot vesz fel a házi segítőszolgálattal

Ö

1/2011 (I.7.)
NEFMI rend.

2395-10 Körzeti
közösségi szakáp

A kórházi ápolást kiváltó otthoni szakápolást nyújtó szolgáltatókkal kapcsolatot tart

Ö

1/2011 (I.7.)
NEFMI rend.

2395-10 Körzeti
közösségi szakáp

Szükség esetén együttműködik a védőnői szolgálattal

Ö

1/2011 (I.7.)
NEFMI rend.

2395-10 Körzeti
közösségi szakáp

A háziorvosi ellátás körébe sorolt feladatokhoz tartozó ápolási
tevékenységeket végez

Ö

1/2011 (I.7.)
NEFMI rend.

2395-10 Körzeti
közösségi szakáp

Speciális közösségi ellátási ismeretei alapján végzi ápolói tevékenységét

Ö

1/2011 (I.7.)
NEFMI rend.

2395-10 Körzeti
közösségi szakáp

Felméri a beteg/kliens pszichés, szomatikus és szociális szükségleteit

Ö

1/2011 (I.7.)
NEFMI rend.

2395-10 Körzeti
közösségi szakáp

Megtervezi az ápolási folyamatot

Ö

1/2011 (I.7.)
NEFMI rend.

2395-10 Körzeti
közösségi szakáp

Szakszerűen, kompetenciájának megfelelően ápol

Ö

1/2011 (I.7.)
NEFMI rend.

2395-10 Körzeti
közösségi szakáp

A folyamat során ellenőrzi a beavatkozásokat

Ö

1/2011 (I.7.)
NEFMI rend.

Képesítési
feladat
csoport
Körzeti közöss.
szakáp feladatcsoport
Körzeti közöss.
szakáp feladatcsoport
Körzeti közöss.
szakáp feladatcsoport
Körzeti közöss.
szakáp feladatcsoport
Körzeti közöss.
szakáp feladatcsoport
Körzeti közöss.
szakáp feladatcsoport
Körzeti közöss.
szakáp feladatcsoport
Körzeti közöss.
szakáp feladatcsoport
Körzeti közöss.
szakáp feladatcsoport
Körzeti közöss.
szakáp feladatcsoport
Körzeti közöss.
szakáp feladatcsoport
Körzeti közöss.
szakáp feladatcsoport
Körzeti közöss.
szakáp feladatcsoport
Körzeti közöss.
szakáp feladatcsoport
Körzeti közöss.
szakáp feladatcsoport
Körzeti közöss.
szakáp feladatcsoport
Körzeti közöss.
szakáp feladatcsoport
Körzeti közöss.
szakáp feladatcsoport
Körzeti közöss.
szakáp feladatcsoport
Körzeti közöss.
szakáp feladatcsoport

Modul

Feladat

Körzeti közösségi szakápoló
Kompetencia
hivatkozás
szintje

2395-10 Körzeti
közösségi szakáp

Értékeli az eredményeket, és elvégzi a szükséges módosításokat a
tervben

Ö

1/2011 (I.7.)
NEFMI rend.

2395-10 Körzeti
közösségi szakáp

Az ellátás specifikumait tükröző ápolási dokumentációt vezet

Ö

1/2011 (I.7.)
NEFMI rend.

2395-10 Körzeti
közösségi szakáp

Orvosi utasítás alapján végzi a gyógyszerek különböző módon
történő bevitelét

U

1/2011 (I.7.)
NEFMI rend.

2395-10 Körzeti
közösségi szakáp

Vér- és váladékvételt végez

U

1/2011 (I.7.)
NEFMI rend.

2395-10 Körzeti
közösségi szakáp

Az egészségügyi ellátás más szintjén elvégzendő vizsgálatokra való
előkészítést végez

U

1/2011 (I.7.)
NEFMI rend.

2395-10 Körzeti
közösségi szakáp

Orvosi vizsgálatoknál, beavatkozásoknál asszisztál a rendelőben és
a beteg otthonában

E

1/2011 (I.7.)
NEFMI rend.

2395-10 Körzeti
közösségi szakáp

Orvosi utasításra elvégez egyes noninvazív vizsgálatokat, a
leleteket előkészíti orvosi értékelésre

U

1/2011 (I.7.)
NEFMI rend.

2395-10 Körzeti
közösségi szakáp

Orvosi utasításra szakápolási tevékenységet végez a rendelőben
vagy a beteg otthonában

U

1/2011 (I.7.)
NEFMI rend.

2395-10 Körzeti
közösségi szakáp

Igazodik a területi és a betegek lakásán lévő lehetőségekhez, speciális körülményekhez

Ö

1/2011 (I.7.)
NEFMI rend.

2395-10 Körzeti
közösségi szakáp

Közreműködik a beteg otthonában a megfelelő ápolási környezet
kialakításában, ápolást, mozgást segítő eszközöket alkalmaz,
ismerteti használatukat a beteggel és családjával

Ö

1/2011 (I.7.)
NEFMI rend.

2395-10 Körzeti
közösségi szakáp

Részt vesz a beteg személyi higiénéjének, komfortjának biztosításában, szükség esetén megszervezi az ilyen jellegű ellátást

Ö

1/2011 (I.7.)
NEFMI rend.

2395-10 Körzeti
közösségi szakáp

Teljes körű, rendszeres betegápolási tanácsadással szolgál a beteget
ellátó hozzátartozóknak

Ö

1/2011 (I.7.)
NEFMI rend.

2395-10 Körzeti
közösségi szakáp

Megszervezi a segítőszolgálat közreműködését a beteg környezetében

Ö

1/2011 (I.7.)
NEFMI rend.

2395-10 Körzeti
közösségi szakáp

Közreműködik a praxis hatáskörébe tartozó orvosszakértői feladatok elvégzésében, dokumentálja azokat és vezeti a nyilvántartást

E

1/2011 (I.7.)
NEFMI rend.

2395-10 Körzeti
közösségi szakáp

Prevenciós tevékenységet végez az egyén és a közösség szintjén

Ö

1/2011 (I.7.)
NEFMI rend.

2395-10 Körzeti
közösségi szakáp

Motiválja az egyént és közösséget a pozitív életvezetésre, az egészséges életmódra, egészséggondozásra

Ö

1/2011 (I.7.)
NEFMI rend.

2395-10 Körzeti
közösségi szakáp

Segíti és végzi a primer, secunder és tercier egészségvédelmi feladatok ellátását az egyén és a közösség szintjén

U

1/2011 (I.7.)
NEFMI rend.

2395-10 Körzeti
közösségi szakáp

Szakszerű tanácsadást, mentálhigiénés tevékenységet és ismeretterjesztést végez

Ö

1/2011 (I.7.)
NEFMI rend.

2395-10 Körzeti
közösségi szakáp

Tanácsadást szervez és végez saját kompetenciakörében

Ö

1/2011 (I.7.)
NEFMI rend.

2395-10 Körzeti
közösségi szakáp

Az önszerveződő csoportok szakmai segítését végzi

Ö

1/2011 (I.7.)
NEFMI rend.

85

Képesítési
feladat
csoport
Körzeti közöss.
szakáp feladatcsoport
Körzeti közöss.
szakáp feladatcsoport
Körzeti közöss.
szakáp feladatcsoport
Körzeti közöss.
szakáp feladatcsoport
Körzeti közöss.
szakáp feladatcsoport
Körzeti közöss.
szakáp feladatcsoport
Körzeti közöss.
szakáp feladatcsoport
Körzeti közöss.
szakáp feladatcsoport
Körzeti közöss.
szakáp feladatcsoport
Körzeti közöss.
szakáp feladatcsoport
Körzeti közöss.
szakáp feladatcsoport
Körzeti közöss.
szakáp feladatcsoport
Körzeti közöss.
szakáp feladatcsoport
Körzeti közöss.
szakáp feladatcsoport
Körzeti közöss.
szakáp feladatcsoport
Körzeti közöss.
szakáp feladatcsoport
Körzeti közöss.
szakáp feladatcsoport
Körzeti közöss.
szakáp feladatcsoport
Körzeti közöss.
szakáp feladatcsoport
Körzeti közöss.
szakáp feladatcsoport
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Modul

Feladat

Körzeti közösségi szakápoló
Kompetencia
hivatkozás
szintje

2395-10 Körzeti
közösségi szakáp

Részt vesz a gondozás tervezésében, a szűrővizsgálatok szervezésében, végrehajtásában

U

1/2011 (I.7.)
NEFMI rend.

2395-10 Körzeti
közösségi szakáp

Előkészíti az eredmények és a gondozási mutatók értékelését

U

1/2011 (I.7.)
NEFMI rend.

2395-10 Körzeti
közösségi szakáp

Részt vesz a praxis gondozási programjának megvalósításában

U

1/2011 (I.7.)
NEFMI rend.

Ö

1/2011 (I.7.)
NEFMI rend.

Ö

1/2011 (I.7.)
NEFMI rend.

2395-10 Körzeti
közösségi szakáp
2395-10 Körzeti
közösségi szakáp

Vezeti a betegek előírás szerinti nyilvántartását, megbízás alapján
önállóan lát el konkrét gondozási feladatokat,krónikus betegek
esetén a renszeresen szedett gyógyszereket felírja
A beteg otthonában ápolási és rehabilitációs tevékenységet
végez,ápolást segítő eszközöket( járóbot és járókeret,inkontinencia
kezelésére alkalmas termékeket) felír receptre

2395-10 Körzeti
közösségi szakáp

Dokumentálja prevenciós tevékenységét

Ö

1/2011 (I.7.)
NEFMI rend.

2395-10 Körzeti
közösségi szakáp

Közegészségügyi és járványügyi feladatokat lát el

E

1/2011 (I.7.)
NEFMI rend.

2395-10 Körzeti
közösségi szakáp

A fertőző betegségek megelőzésére és leküzdésére irányuló tevékenységet végez

Ö

1/2011 (I.7.)
NEFMI rend.

2395-10 Körzeti
közösségi szakáp

Fertőző betegségekkel és a fertőző betegekkel, valamint
környezetükkel kapcsolatos feladatokat lát el

Ö

1/2011 (I.7.)
NEFMI rend.

2395-10 Körzeti
közösségi szakáp

Közreműködik a járványügyi jogszabályok által előírt feladatok
végrehajtásában

U

1/2011 (I.7.)
NEFMI rend.

2395-10 Körzeti
közösségi szakáp

Fertőző beteg be- és kijelentést készít, nyilvántartást vezet

E

1/2011 (I.7.)
NEFMI rend.

2395-10 Körzeti
közösségi szakáp

A kötelező és az ajánlott védőoltások beszerzésében, beadásában és
nyilvántartásában részt vesz

U

1/2011 (I.7.)
NEFMI rend.

2395-10 Körzeti
közösségi szakáp

Figyelemmel kíséri a praxis közegészségügyi-járványügyi
viszonyait

Ö

2395-10 Körzeti
közösségi szakáp

Közreműködik a közegészségügyi-járványügyi hiányosságok
felszámolásában

U

1/2011 (I.7.)
NEFMI rend.

2395-10 Körzeti
közösségi szakáp

Részt vesz a fokozottan ellenőrzött szernek minősülő gyógyszerek
rendelésével kapcsolatos nyilvántartás vezetésében, az ezzel kapcsolatos jelentés elkészítésében

E

1/2011 (I.7.)
NEFMI rend.

2395-10 Körzeti
közösségi szakáp

Tevékenyen részt vesz a sürgősségi ellátásban

U

1/2011 (I.7.)
NEFMI rend.

2395-10 Körzeti
közösségi szakáp

A vészhelyzeteket felismeri

Ö

1/2011 (I.7.)
NEFMI rend.

2395-10 Körzeti
közösségi szakáp

Életveszély esetén az elsősegélynyújtást szakszerűen megkezdi

Ö

1/2011 (I.7.)
NEFMI rend.

2395-10 Körzeti
közösségi szakáp

Sürgős orvosi beavatkozást igénylő esetben a mentőszolgálat útján
a beteg sürgős ellátását megszervezi

Ö

1/2011 (I.7.)
NEFMI rend.

2395-10 Körzeti
közösségi szakáp

Közreműködik a praxisba nem bejelentkezett ambuláns ellátásában, erről naplót vezet, jelentést készít

E

1/2011 (I.7.)
NEFMI rend.

1/2011 (I.7.)
NEFMI rend.

Képesítési
feladat
csoport
Körzeti közöss.
szakáp feladatcsoport
Körzeti közöss.
szakáp feladatcsoport
Körzeti közöss.
szakáp feladatcsoport
Körzeti közöss.
szakáp feladatcsoport
Körzeti közöss.
szakáp feladatcsoport
Körzeti közöss.
szakáp feladatcsoport
Körzeti közöss.
szakáp feladatcsoport
Körzeti közöss.
szakáp feladatcsoport
Körzeti közöss.
szakáp feladatcsoport
Körzeti közöss.
szakáp feladatcsoport
Körzeti közöss.
szakáp feladatcsoport
Körzeti közöss.
szakáp feladatcsoport
Körzeti közöss.
szakáp feladatcsoport
Körzeti közöss.
szakáp feladatcsoport

Modul

Feladat

Körzeti közösségi szakápoló
Kompetencia
hivatkozás
szintje

2395-10 Körzeti
közösségi szakáp

Részt vesz a praxis menedzsmentben

U

1/2011 (I.7.)
NEFMI rend.

2395-10 Körzeti
közösségi szakáp

Részt vesz a beteg vagy betegcsoport és a különböző szakemberek,
intézmények közötti kapcsolat megteremtésében, fenntartásában

Ö

1/2011 (I.7.)
NEFMI rend.

2395-10 Körzeti
közösségi szakáp

Együttműködik a praxisban szükséges dologi, tárgyi, környezeti
feltételek biztosításában

E

1/2011 (I.7.)
NEFMI rend.

2395-10 Körzeti
közösségi szakáp

Gondoskodik a rendelőben használatos gyógyszerek szakszerű
tárolásáról, kezeléséről

Ö

1/2011 (I.7.)
NEFMI rend.

2395-10 Körzeti
közösségi szakáp

Munkaterületén gondoskodik a keletkezett veszélyes hulladék
szakszerű begyűjtéséről, tárolásáról, elszállíttatásáról

Ö

1/2011 (I.7.)
NEFMI rend.

2395-10 Körzeti
közösségi szakáp

Megállapodás alapján végzi a praxis dokumentációit, ügyviteli feladatait, eleget tesz a jogszabályban előírt jelentési kötelezettségnek

U

1/2011 (I.7.)
NEFMI rend.

2395-10 Körzeti
közösségi szakáp

Vezeti a praxis előjegyzési listáját, az alapján szervezi a munkát a
rendelési idő alatt

Ö

1/2011 (I.7.)
NEFMI rend.

2395-10 Körzeti
közösségi szakáp

Informálja a pácienseket a hozzáférhető ellátásokról

Ö

1/2011 (I.7.)
NEFMI rend.

2395-10 Körzeti
közösségi szakáp

Kapcsolatot tart az önkormányzat egészségügyi irodájával és a
népegészségügyi szakigazgatási szerv helyi szervezetével a közösségi ellátás szervezésének érdekében

Ö

1/2011 (I.7.)
NEFMI rend.

2395-10 Körzeti
közösségi szakáp

Részt vesz a praxis minőségügyi rendszerének kiépítésében és
működtetésében

U

1/2011 (I.7.)
NEFMI rend.

2395-10 Körzeti
közösségi szakáp

Alkalmazza a Magyar Egészségügyi Ellátási Standardokat

Ö

1/2011 (I.7.)
NEFMI rend.

2395-10 Körzeti
közösségi szakáp

A praxis fejlesztésére irányuló pályázatokat figyeli és részt vesz
pályázatok írásában

U

1/2011 (I.7.)
NEFMI rend.

2395-10 Körzeti
közösségi szakáp

Alkalmazza a beteg biztonságát segítő programokat, irányelveket

Ö

2395-10 Körzeti
közösségi szakáp

Betartja az etikai és jogi szabályokat, standardokat, protokollokat
az ápolásban és a háziorvosi rendszerben

Ö

1/2011 (I.7.)
NEFMI rend.
1/2011 (I.7.)
NEFMI rend.
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FEJLESZTÉSI JAVASLAT
KÖRZETI KÖZÖSSÉGI SZAKÁPOLÓ
HATÁSKÖRI LISTÁHOZ
Feladat
Inkontinencia ellátására szolgáló segédeszközt javasol

Körzeti közösségi
szakápoló
Kompetenhivatkozás
cia szintje
Ö

Sebellátási tervet készít II.
stádiumú decubitus esetén

Ö

SEBINKO
szakmai
koszenzus

I és II. stádiumú decubitust
kezel

Ö

SEBINKO
szakmai
koszenzus

Speciális kötszereket alkalmaz
I.és II. stádiumú decubitusok
esetén

Ö

SEBINKO
szakmai
koszenzus

Felméri és dokumentálja a
krónikus sebek kialakulási
kockázatát (pl ulcus cruris,
stomakörnyéki sebek, ...stb)

Ö

Megjegyzés
Rövidtávú fejlesztési javaslat: az inkontinencia ellátáshoz kapcsolódó, önálló kompetenciakörbe tartozó feladat.
Rövidtávú fejlesztésként a kompetenciaszint emelését szakmai
konszenzusok alapján javasoljuk. A szakmai színvonal biztosítása
érdekében a képzési tartalom célzott kiegészítése, naprakésszé
tétele javasolt.
Rövidtávú fejlesztésként a kompetenciaszint emelését, és az I-II.
stádiumok ellátására vonatkozóan az 1/2011. (1.7) NEFMI rendeletben történő megjelentetését javasoljuk. A decubitus ellátására
vonatkozó szakmai konszenzusok alapján a kompetenciaszint
emelése szakmailag mindenképpen indolkolt, és az ápolók által
napjainkban is végzett tevékenyég. A szakmai színvonal biztosítása érdekében a képzési tartalom célzott kiegészítését, naprakésszé
tételét javasoljuk.
Rövidtávú fejlesztésként a kompetenciaszint emelését szakmai
konszenzusok alapján javasoljuk. A szakmai színvonal biztosítása
érdekében a képzési tartalom célzott kiegészítése, naprakésszé
tétele javasolt.
Rövidtávú fejlesztésként a kompetenciaszint emelését javasoljuk.
A szakmai színvonal biztosítása érdekében a képzési tartalom
célzott kiegészítése, naprakésszé tétele javasolt.

Nem kompetenciaszintre vonatkozó fejlesztési javaslat:
A kötelező továbbképzési témák között javasoljuk az alábbi témaköröket megjelentetni:
Perifériás vénabiztosítás
Katéterezés
Hasszantartó ágybafekvés
esetén a beteg mobilizálása
Infúziós terápia
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Fejlesztési
kategória
rövid távú
rövid távú

rövid távú

rövid távú

rövid távú

3.5. Hospice szakápoló hatásköri listáinak
összefoglalása
Problémafelvetés
Magyarországon az 1991-es évtől kezdve fejlődő hospice-palliatív
ellátáséval. Magyarországon is megtalálhatók a fekvőbetegszakellátás keretein belül a hospice osztályok, illetve az önálló hospice
házak, az ambuláns ellátás, a mobil hospice-teamek, és markánsan
megjelenik az otthoni szakápolás keretén belül végzett otthoni
hospice-palliatív ellátás. A magyar hospice ellátás fejlődésében, és
országos méretűvé való növekedésében nagy szerepet játszott, hogy
a társadalombiztosítás (TB) 2004-ben modellkísérlet formájában,
pályázati úton, majd 2008-tól véglegesen befogadta, és finanszírozni
kezdte a hospice-palliatív ellátást. Az ellátások száma ezt követően
jelentősen megemelkedett, de sajnos nem olyan mértékben, amelyet
a TB finanszírozni tudott volna. A jobb kapacitás kihasználtság
érdekében tanulmányozni kezdték a szakemberek, hogy hogyan
lehetne elérni azt, hogy a rászoruló betegek és családjuk nagyobb
arányban vegyék igénybe ezt az ellátást. Az eredmények azt mutatták,
hogy a hospice-palliatív ellátás nem kellően ismert a lakosság körében,
melynek oka sok esetben az egészségügyi szakemberek ez irányú
ismereteinek hiánya, illetve ebből eredően a betegek és családtagjaik
elégtelen tájékoztatása, valamint egyes társadalmi normák, melyek a
haldoklás folyamatával és a halállal kapcsolatos kommunikációt tabu
témaként kezelik.
Hatáskörök
Hospice szakápoló kompetencia lista kialakítását – igazodva a
hatályos jogszabályokhoz, szakmai szabályokhoz – a fekvőbetegszakellátás, valamint az otthoni hospice ellátás hazai és nemzetközi
gyakorlati tapasztalatai alapján állítottuk össze.
Alapvető jogszabályként került figyelembe vételre a 1/2011. (I. 7.)
NEFMI rendelet az egészségügyért felelős miniszter hatáskörébe
tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról, mely részletesen tartalmazza a Hospice szakápoló OKJ 54 723

01 0001 54 07 szakképesítés alapján ellátható speciális tevékenység
listát. A fenti jogszabályt tekintettük kiindulási pontnak. Ezen
túlmenően áttekintésre került az Egészségügyi Minisztérium
által 2010. március 25-én kiadott szakmai irányelv a terminális
állapotú daganatos felnőtt és gyermek betegek hospice és palliatív
ellátásáról. (Készítette: a Magyar Hospice-Palliatív Egyesület,
egyeztetve az Ápolási Szakmai Kollégiummal és a Dietetikai Szakmai
Kollégiummal, megjelent az Egészségügyi Közlöny 2010. évi 7.
számában), továbbá az otthoni szakápolásról szóló 20/1996. (VII. 26.)
NM. rendelet. A gyógyíthatatlan betegségben szenvedő embereket, és
azok családtagjait támogató, testi-, lelki szenvedésének enyhítését
célzó, holisztikus szemléletű hospice-palliatív ellátást nyújtó, és ezzel
együtt a beteg- és családja emberi méltóságát megőrző, és tiszteletben
tartó multidiszciplináris hospice-team nélkülözhetetlen tagja a
hospice szakápoló. Ez a követelmény az egészségügyi szolgáltatások
nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003.
(X. 20.) ESZCSM rendeletben is megjelenik.
A magyar jogi-, és szakmai szabályozók áttekintése mellett külföldi
szakirodalmi kitekintést is végeztünk. A megkeresett országok
között szerepeltek elsősorban más európai tagállamok, valamint
Kanada, Ausztrália, Új-Zéland is. A hatásköri lista összeállításához
felhasználásra kerültek kanadai, ausztrál, és angol adatok,
dokumentumok. A külföldi kitekintés során azt tapasztaltuk, hogy a
hospice irányelvek, kezelési eljárások, és az ellátórendszer struktúrája
nagyrészt megegyezik hazaival.
Javaslattétel
A fenti problémák, hiányosságok tették szükségessé egy olyan
egészségügyi szakdolgozó réteg képzését, akik a hospice-palliatív
ellátás területén speciális ismereteket szerezve képesek a hospice
ellátás lakossággal való megismertetésére, valamint multidisziplináris
a hospice-palliatív-team, és a konkrét beteg és családja ellátásának
teljes körű koordinálására, valamint speciális szakápolói feladatok
ellátására. Ehhez a szükséglethez igazítva kezdték meg a hospice
szakápoló és koordinátor, majd a hospice szakápoló képzését az OKJ
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rendszerében ráépülő szakképesítésként közép, majd felső szinten.
A külföldi szakirodalommal, és a hazai tapasztalatokkal összevetve,
a jelenlegi szakmai és vizsgakövetelmények szerint meghatározott
kompetencia köröket továbbra is megfelelőnek tartjuk, melyek
ugyanakkor a betegellátás tervezésénél, és az ellátási folyamat (az
eset) menedzselése vonatkozásában bővítésre szorulnak:
1. Javasoljuk átvenni azt a külföldön szokásos eljárást, mely szerint
miután a kezelőorvos által megállapításra kerül, hogy kuratív
jellegű orvosi beavatkozás már nem lehetséges, kerüljön a beteg (és
családja) egy hospice-palliatív ellátást végző team gondozásába.
Itt a szakápoló az anamnézis felvétel, és az állapotfelmérés
eredménye alapján megállapítja az ellátási szükségletet, majd a
beteg és családja bevonásával teljes körű rövid, és hosszú távú
gondozási tervet készít, valamint az ellátást az egész folyamat
során koordinálja (ő a karmester, ő felelős az ellátásért). Az
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ellátásba szükség szerint a szakápoló vonja be a klasszikus
hospice-team megfelelő tagját, a beteg igényeinek megfelelően
(beleérve az orvost is).
2. A szakápolási feladatok ellátása terén a jelenlegi állapothoz
képest megfelelő képzés alapján rövidtávú fejlesztésre szorul
a hospice szakápolónak a megfelelő inkontinencia termékek,
sebkezelő anyagok, és ápolást segítő gyógyászati segédeszközök
kiválasztásában, és alkalmazásában betöltött szerepe, mely
kompetenciákat hosszabb távon mindezek rendelésére is
javasolunk kiterjeszteni.
3. Rövidtávú fejlesztésre szorul azon kompetencia, mely a kínzó testi
tünetek enyhítése céljából alkalmazandó, jól körülhatárolható
gyógyszercsoport orvosi rendelvényre történő önálló beadására (az
otthoni ellátásban is, szükség esetén intravénásan is) vonatkozik.

HOSPICE SZAKÁPOLÓ HATÁSKÖRI LISTA
Feladat

Hospice szakápoló
Kompetencia
szintje

A betegek hospice-gondozásba való felvételét végzi, környezettanulmányt készít

Ö

Képesítési feladat
csoport
Hospice szakáp feladatcsoport
Hospice szakáp feladatcsoport
Hospice szakáp feladatcsoport

Felméri a terminális állapotú beteg és a családja szükségleteit (holisztikus megközelítésben), ápolási anamnézist készít, ápolási diagnózist határoz meg
Rövid- és hosszútávú ápolási-gondozási tervet készít terminális állapotú beteg
ellátásához

Ö
Ö

Hospice szakáp feladatcsoport

A multidiszciplináris-team tagjaként kompetenciájának megfelelően részt vesz a
gondozási terv végrehajtásában

U

Hospice szakáp feladatcsoport

A terminális állapotú beteg ápolási folyamata során ellenőrzi az ápolási/
gondozási beavatkozásokat, értékeli az eredményeket és elvégzi a szükséges
módosításokat

Ö

Támogatja a beteg gázcseréjét

Ö

Elősegíti a terminális állapotú beteg széklet- és vizeletürítését

Ö

Hospice szakáp feladatcsoport
Hospice szakáp feladatcsoport
Hospice szakáp feladatcsoport
Hospice szakáp feladatcsoport
Hospice szakáp feladatcsoport
Hospice szakáp feladatcsoport
Hospice szakáp feladatcsoport
Hospice szakáp feladatcsoport
Hospice szakáp feladatcsoport
Hospice szakáp feladatcsoport
Hospice szakáp feladatcsoport
Hospice szakáp feladatcsoport
Hospice szakáp feladatcsoport
Hospice szakáp feladatcsoport
Hospice szakáp feladatcsoport
Hospice szakáp feladatcsoport
Hospice szakáp feladatcsoport
Hospice szakáp feladatcsoport
Hospice szakáp feladatcsoport
Hospice szakáp feladatcsoport
Hospice szakáp feladatcsoport
Hospice szakáp feladatcsoport
Hospice szakáp feladatcsoport
Hospice szakáp feladatcsoport
Hospice szakáp feladatcsoport

Kompetenciakörének megfelelően kezeli, és lehetőség szerint segít megelőzni
terminális állapotú beteg székrekedését
A lehető legjobb tápláltsági szint eléréséhez segíti a beteget, dietetikust is
bevonva
Részleges, vagy teljes perifériás és/vagy centrális parenteralis táplálást végez
Hospice ellátás során parenteralis terápiát végez a beteg otthonában
Táplálási terv meghatározásában részt vesz
A táplálás folyamatát és a beteg állapotát folyamatosan monitorizálja
Táplálási periódust lezár, újratervezésében részt vesz
Mobilizálja a beteget
Gyógytornász irányításával részt vesz a beteg mozgásterápiájának kivitelezésében
Segíti a beteget pihenési és alvási szükségleteinek kielégítésében
Részt vesz a beteg normális testhőmérsékletének fenntartásában, a láz csillapításában
A terminális állapotú beteg és környezete higiénés szükségletit kielégíti, illetve
megszervezi a szükséges ellátás
Esztétikus, higiénés, biztonságos környezetet teremt, mely lehetőséget ad arra,
hogy a beteg megőrizze magánéletének légkörét és személyes tárgyait.

Ö
E, U
U
U
E, U
Ö
E, U
Ö
U
Ö
U
Ö
Ö

Az orvos utasítása alapján palliatív, szupportív terápiát alkalmaz

U

Enyhíti a terminális állapotú, daganatos betegek kínzó testi tüneteit

U

Terminális állapotú beteg fájdalmát felméri

Ö

Terminális állapotú beteg krónikus fájdalmát csillapítja orvosi elrendelésnek
megfelelően
Terminális állapotú betegnél személyre szabott fájdalomcsillapítási módokat
(gyógyszeres, nem gyógyszeres, alternatív) alkalmaz orvosi elrendelésnek
megfelelően
Folyamatosan monitorizálja a beteget a fájdalom terápia során
A WHO által ajánlott fájdalomkezelési lépcsők ismeretében a fájdalomterápia
nem megfelelő volta esetén javaslatot tesz a fájdalom terápia módosítására
Hányáscsillapítást végez és alkalmazza a hányáscsillapítás szupportív módszereit

fejlesztés
javasolt,
koordináló
szerepe
legyen

U
U
Ö
Ö
U

Részt vesz a száraz száj szindróma kezelésében

U

Részt vesz a nehéz nyelés kezelésében

U

Felismeri és részt vesz a szájnyálkahártya gyulladás kezelésében

U

Felismeri a szájpenészt és részt vesz a kezelésében

U
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Képesítési feladat
csoport
Hospice szakáp feladatcsoport
Hospice szakáp feladatcsoport
Hospice szakáp feladatcsoport
Hospice szakáp feladatcsoport
Hospice szakáp feladatcsoport
Hospice szakáp feladatcsoport
Hospice szakáp feladatcsoport
Hospice szakáp feladatcsoport
Hospice szakáp feladatcsoport
Hospice szakáp feladatcsoport
Hospice szakáp feladatcsoport
Hospice szakáp feladatcsoport
Hospice szakáp feladatcsoport
Hospice szakáp feladatcsoport
Hospice szakáp feladatcsoport
Hospice szakáp feladatcsoport
Hospice szakáp feladatcsoport
Hospice szakáp feladatcsoport
Hospice szakáp feladatcsoport
Hospice szakáp feladatcsoport
Hospice szakáp feladatcsoport
Hospice szakáp feladatcsoport
Hospice szakáp feladatcsoport
Hospice szakáp feladatcsoport
Hospice szakáp feladatcsoport
Hospice szakáp feladatcsoport
Hospice szakáp feladatcsoport
Hospice szakáp feladatcsoport
Hospice szakáp feladatcsoport
Hospice szakáp feladatcsoport
Hospice szakáp feladatcsoport
Hospice szakáp feladatcsoport
Hospice szakáp feladatcsoport
Hospice szakáp feladatcsoport
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Feladat

Hospice szakápoló
Kompetencia
szintje

Részt vesz a csuklás kezelésében

U

Részt vesz a nehézlégzés tüneteinek kezelésében

U

Kezeli az orvosi utasítás alapján a burjánzó, bőrt infiltráló tumorokat, szükség
esetén vérzéscsillapítást végez.

U

Burjánzó daganatos környezetben gégekanül tisztítását, betét cseréjét elvégzi

Ö

Palliatív terápiás beavatkozásoknál közreműködik, orvosnak asszisztál

E

Invazív fájdalomcsillapítási módszerek kivitelezésében közreműködik (perifériás blokád alkalmazása, epiduralis/intrathecalis gyógyszeradagolás bevezetése)
Nasogastricus-, vagy gastrostomán keresztül mesterséges táplálást végez, valamint lehetőség szerint erre megtanítja a beteget és hozzátartozót
Felismeri a gerincvelői kompresszió tüneteit
Felismeri a terminális állapotú beteg szorongását és depresszióját, és kompetenciájának megfelelően igyekszik oldani
Elvégzi a burjánzó, bőrt infiltráló tumorokkal kapcsolatos ápolási teendőket, seb
állapotát felméri, javaslatot tesz a kezelésre

E
U
Ö
Ö
Ö

Az agónia szakaszában a súlyos állapotú beteget szakszerűen ápolja

Ö

Felismeri a közelgő halál tüneteit, figyelmeztető jeleit

Ö

Részt vesz a haldokló beteg konfúziójának, delíriumának kezelésében

U

Kommunikál a kezelőorvossal és a gondozó csoporttal a beteg aktuális állapotáról

Ö

Kompetencia határain belül lehetőség szerint nyíltan kommunikál a beteggel az
állapotáról

Ö

Haldoklás idején biztosítja a hozzátartozók jelenlétét

Ö

A családtagokat felkészíti arra, hogy képesek legyenek szeretetükkel az utolsó
percig a beteg mellett lenni
A terminális állapotú beteg hozzátartozóit oktatja az alapvető ápolási feladatok
elvégzésére
Az agónia szakában speciális szakápolói teendőket végez, a szakmai protokollnak
megfelelően.
Tanatológiai ismeretei alapján megfelelő módon segíti a beteget és családját a
haldoklás különböző szakaszaiban

Ö
Ö
U
Ö

Kegyeletteli halottellátást végez

Ö

Biztosítja a család jelenlétét az elhunyt ágya mellett

Ö

A betegek halála után – ha a család azt igényli – támogatja a hozzátartozókat a
gyász időszakában

Ö

Aktív koordinációs tevékenységet folytat

Ö

Szervezi a hospice-palliatív ellátó team munkáját

Ö

Szakterületének megfelelően beosztja, nyilvántartja és összehangolja a
gondozócsoport(ok) munkáját
Kapcsolatot tart a terminális állapotban lévő beteg családjával, hospice ellátó
szolgálatokkal, osztályokkal, háziorvosi szolgálatokkal, otthoni szakápolási
szolgálatokkal, önkormányzattal , szociális ellátó szervezetekkel, társadalmi és
szakmai szervezetekkel
A tevékenységeket szakszerűen dokumentálja, számítógépes nyilvántartást vezet
Otthoni hospice ellátás esetén a gyógyászati segédeszközök elérhetőségét,
kölcsönzési lehetőségeit ismerteti a beteggel/családdal
Részt vesz a beteg és családja lelki gondozásában kompetenciáján belül, illetve
megszervezi a megfelelő ellátást

Ö
Ö
Ö
Ö
Ö

Elősegíti a betegek családi, szociális kapcsolatainak javítását

Ö

Felismeri a kóros gyászreakciókat, segít a leküzdésükben és megszervezi a
megfelelő segítségnyújtást

Ö

Menedzseli a hospice-palliatív ellátó szervezetet

Ö

Részt vesz a szervezet minőségügyi rendszerének kiépítésében és
működtetésében

Ö

Képesítési feladat
csoport
Hospice szakáp feladatcsoport
Hospice szakáp feladatcsoport
Hospice szakáp feladatcsoport
Hospice szakáp feladatcsoport
Hospice szakáp feladatcsoport
Hospice szakáp feladatcsoport
Hospice szakáp feladatcsoport
Hospice szakáp feladatcsoport
Hospice szakáp feladatcsoport
Hospice szakáp feladatcsoport
Hospice szakáp feladatcsoport
Hospice szakáp feladatcsoport
Hospice szakáp feladatcsoport
Hospice szakáp feladatcsoport
Hospice szakáp feladatcsoport

Feladat
Részt vesz a társadalombiztosítás finanszírozási rendszerének adatszolgáltatásában
A hospice nonprofit jellegének megfelelően segít a források felkutatásában és
forrásfejlesztésben
Figyelemmel kíséri a pályázati kiírásokat, részt vesz pályázatok megírásában
A hospice munkával kapcsolatban felvilágosító, népszerűsítő (PR) tevékenységet
végez
Közreműködik alapvető pénzügyi, számviteli, gazdálkodási feladatok végrehajtásában
A hospice ellátással kapcsolatban edukálja a szakápoló jelölteket a gyakorlatban
Hospice ellátásban folyamatosan új ismereteket szerez, a megszerzett ismereteket ápolói/gondozói munkájában alkalmazza
Részt vesz stresszkezelő egyéni vagy csoportmunkában (pl. Bálint-csoport, szupervízió), valamint rendszeresen szervez esetmegbeszéléseket, külső szupervízor
által vezetett foglalkozásokat a hospice-team tagjai számára

Hospice szakápoló
Kompetencia
szintje
E
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö

Munkáját hivatásként gyakorolja

Ö

Tiszteletben tartja a súlyosan beteg ember jogait, a titoktartás követelményeit,
humánummal, empátiával végzi feladatát

Ö

A szakmai és etikai normákat betartja, ismeri azok jogi következményeit

Ö

Segítő beszélgetést folytat a beteggel és családjával

Ö

Tájékoztatja a beteget és családját az elérhető szociális ellátásokról, szükség
esetén – szociális munkás bevonásával – megszervezi az ellátást
A kiégés tüneteit felismeri, ismeri és alkalmazza önmagán, és a hospice-team
tagjai vonatkozásában a prevenciós módszereket
Nyilvántartást vezet az ellátásokról, melyek alapján statisztikát készít és/vagy
kutatást végez a hospice ellátásával kapcsolatban

Ö
Ö
Ö
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HOSPICE SZAKÁPOLÓ HATÁSKÖRI LISTA RÉSZLETES
Képesítési
feladat
csoport

Modul

Feladat

Hospice szakápoló
Kompetenhivatkozás
cia szintje

3153-10
Hospice szakáp
Hospice
feladatcsoport
szakápolás

A betegek hospice-gondozásba való felvételét végzi, környezettanulmányt készít

Ö

3153-10
Hospice szakáp
Hospice
feladatcsoport
szakápolás

Felméri a terminális állapotú beteg és a
családja szükségleteit (holisztikus megközelítésben), ápolási anamnézist készít,
ápolási diagnózist határoz meg

Ö

3153-10
Hospice szakáp
Hospice
feladatcsoport
szakápolás

Rövid- és hosszútávú ápolási-gondozási
tervet készít terminális állapotú beteg
ellátásához

Ö

3153-10
Hospice szakáp
Hospice
feladatcsoport
szakápolás

A multidiszciplináris-team tagjaként
kompetenciájának megfelelően részt vesz
a gondozási terv végrehajtásában
A terminális állapotú beteg ápolási
folyamata során ellenőrzi az ápolási/
gondozási beavatkozásokat, értékeli az
eredményeket és elvégzi a szükséges
módosításokat

3153-10
Hospice szakáp
Hospice
feladatcsoport
szakápolás
3153-10
Hospice szakáp
Hospice
feladatcsoport
szakápolás

U

Ö

Támogatja a beteg gázcseréjét

Ö

3153-10
Hospice szakáp
Hospice
feladatcsoport
szakápolás

Elősegíti a terminális állapotú beteg széklet- és vizeletürítését

Ö

3153-10
Hospice szakáp
Hospice
feladatcsoport
szakápolás

Kompetenciakörének megfelelően kezeli,
és lehetőség szerint segít megelőzni terminális állapotú beteg székrekedését

Ö

3153-10
Hospice szakáp
Hospice
feladatcsoport
szakápolás

A lehető legjobb tápláltsági szint eléréséhez segíti a beteget, dietetikust is
bevonva

U

3153-10
Hospice szakáp
Hospice
feladatcsoport
szakápolás

Terminális állapotú beteg esetén parenteralis táplálást alkalmaz

U

Táplálási terv meghatározásában részt
vesz

U

Részleges vagy teljes parenteralis táplálást
végez

U

Perifériás és centrális parenteralis táplálást végez

U

Hospice ellátás során parenteralis terápiát
végez a beteg otthonában

U

A táplálás folyamatát és a beteg állapotát
folyamatosan monitorizálja

Ö

Táplálási periódust lezár, újratervezésében részt vesz

U

3153-10
Hospice szakáp
Hospice
feladatcsoport
szakápolás
3153-10
Hospice szakáp
Hospice
feladatcsoport
szakápolás
3153-10
Hospice szakáp
Hospice
feladatcsoport
szakápolás
3153-10
Hospice szakáp
Hospice
feladatcsoport
szakápolás
3153-10
Hospice szakáp
Hospice
feladatcsoport
szakápolás
3153-10
Hospice szakáp
Hospice
feladatcsoport
szakápolás
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Megjegyzés

A jogszabályi megfogalmazás pontosításra került. Az eredeti “Részt vesz
1/2011 (I.7.)
a betegek felvételében, környezettaNEFMI
nulmányt végez” feladat kiegészítésre
rend.
került a hospice ellátás specialitásának megfelelően.
A jogszabályi megfogalmazás ponto1/2011 (I.7.) sításra került. A “terminális állapotú”
NEFMI
jelző amivel az eredeti megfogalmazás
rend.
kiegészítésre került, a hospice ellátás
specialitását tükrözi.
A jogszabályi megfogalmazás ponto1/2011 (I.7.) sításra került. A “terminális állapotú”
NEFMI
jelző amivel az eredeti megfogalmazás
rend.
kiegészítésre került, a hospice ellátás
specialitását tükrözi.
1/2011 (I.7.)
A jogszabályi megfogalmazás pontosíNEFMI
tásra került.
rend.
A jogszabályi megfogalmazás ponto1/2011 (I.7.) sításra került. A “terminális állapotú”
NEFMI
jelző amivel az eredeti megfogalmazás
rend.
kiegészítésre került, a hospice ellátás
specialitását tükrözi.
1/2011 (I.7.)
NEFMI
rend.
A jogszabályi megfogalmazás ponto1/2011 (I.7.) sításra került. A “terminális állapotú”
NEFMI
jelző amivel az eredeti megfogalmazás
rend.
kiegészítésre került, a hospice ellátás
specialitását tükrözi.
A jogszabályi megfogalmazás ponto1/2011 (I.7.) sításra került. A “terminális állapotú”
NEFMI
jelző amivel az eredeti megfogalmazás
rend.
kiegészítésre került, a hospice ellátás
specialitását tükrözi.
1/2011 (I.7.)
NEFMI
rend.
A jogszabályi megfogalmazás ponto1/2011 (I.7.) sításra került. A “terminális állapotú”
NEFMI
jelző amivel az eredeti megfogalmazás
rend.
kiegészítésre került, a hospice ellátás
specialitását tükrözi.
1/2011 (I.7.)
NEFMI
rend.
1/2011 (I.7.)
NEFMI
rend.
1/2011 (I.7.)
NEFMI
rend.
1/2011 (I.7.)
A jogszabályi megfogalmazás pontosíNEFMI
tásra került.
rend.
1/2011 (I.7.)
NEFMI
rend.
1/2011 (I.7.)
NEFMI
rend.

Képesítési
feladat
csoport

Modul

3153-10
Hospice szakáp
Hospice
feladatcsoport
szakápolás
3153-10
Hospice szakáp
Hospice
feladatcsoport
szakápolás
3153-10
Hospice szakáp
Hospice
feladatcsoport
szakápolás
3153-10
Hospice szakáp
Hospice
feladatcsoport
szakápolás
3153-10
Hospice szakáp
Hospice
feladatcsoport
szakápolás
3153-10
Hospice szakáp
Hospice
feladatcsoport
szakápolás
3153-10
Hospice szakáp
Hospice
feladatcsoport
szakápolás
3153-10
Hospice szakáp
Hospice
feladatcsoport
szakápolás
3153-10
Hospice szakáp
Hospice
feladatcsoport
szakápolás
3153-10
Hospice szakáp
Hospice
feladatcsoport
szakápolás
3153-10
Hospice szakáp
Hospice
feladatcsoport
szakápolás
3153-10
Hospice szakáp
Hospice
feladatcsoport
szakápolás
3153-10
Hospice szakáp
Hospice
feladatcsoport
szakápolás
3153-10
Hospice szakáp
Hospice
feladatcsoport
szakápolás
3153-10
Hospice szakáp
Hospice
feladatcsoport
szakápolás
3153-10
Hospice szakáp
Hospice
feladatcsoport
szakápolás
3153-10
Hospice szakáp
Hospice
feladatcsoport
szakápolás
3153-10
Hospice szakáp
Hospice
feladatcsoport
szakápolás
3153-10
Hospice szakáp
Hospice
feladatcsoport
szakápolás
3153-10
Hospice szakáp
Hospice
feladatcsoport
szakápolás
3153-10
Hospice szakáp
Hospice
feladatcsoport
szakápolás
3153-10
Hospice szakáp
Hospice
feladatcsoport
szakápolás
3153-10
Hospice szakáp
Hospice
feladatcsoport
szakápolás

Hospice szakápoló
Kompetenhivatkozás
cia szintje
Mobilizálja a beteget, valamint gyógy1/2011 (I.7.)
tornász irányításával részt vesz a beteg
U
NEFMI
mozgásterápiájának kivitelezésében
rend.
1/2011 (I.7.)
Segíti a beteget pihenési és alvási szükséÖ
NEFMI
gleteinek kielégítésében
rend.
Részt vesz a beteg normális
1/2011 (I.7.)
testhőmérsékletének fenntartásában, a láz
U
NEFMI
csillapításában
rend.
A terminális állapotú beteg és környezete
1/2011 (I.7.)
higiénés szükségletit kielégíti, illetve
Ö
NEFMI
megszervezi a szükséges ellátás
rend.
1/2011 (I.7.)
Az orvos utasítása alapján palliatív, szupU
NEFMI
portív terápiát alkalmaz
rend.
1/2011 (I.7.)
Enyhíti a terminális állapotú, daganatos
U
NEFMI
betegek kínzó testi tüneteit
rend.
1/2011 (I.7.)
Terminális állapotú beteg fájdalmát
Ö
NEFMI
felméri
rend.
Terminális állapotú beteg krónikus
1/2011 (I.7.)
fájdalmat csillapít orvosi elrendelésnek
U
NEFMI
megfelelően
rend.
Terminális állapotú betegnél személyre
1/2011 (I.7.)
szabott fájdalomcsillapítási módokat
U
NEFMI
(gyógyszeres, nem gyógyszeres, alternatív)
rend.
alkalmaz orvosi elrendelésnek megfelelően
1/2011 (I.7.)
Folyamatosan monitorizálja a beteget a
Ö
NEFMI
fájdalom terápia során
rend.
A WHO által ajánlott fájdalomkezelési
1/2011 (I.7.)
lépcsők ismeretében a fájdalomterápia
Ö
NEFMI
nem megfelelő volta esetén javaslatot tesz
rend.
a fájdalom terápia módosítására
1/2011 (I.7.)
Hányáscsillapítást végez és alkalmazza a
U
NEFMI
hányáscsillapítás szupportív módszereit
rend.
1/2011 (I.7.)
Részt vesz a száraz száj szindróma kezeléU
NEFMI
sében
rend.
1/2011 (I.7.)
Részt vesz a nehéz nyelés kezelésében
U
NEFMI
rend.
1/2011 (I.7.)
Felismeri és részt vesz a szájnyálkahártya
U
NEFMI
gyulladás kezelésében
rend.
1/2011 (I.7.)
Felismeri a szájpenészt és részt vesz a
U
NEFMI
kezelésében
rend.
1/2011 (I.7.)
Részt vesz a csuklás kezelésében
U
NEFMI
rend.
1/2011 (I.7.)
Részt vesz a nehézlégzés tüneteinek
U
NEFMI
kezelésében
rend.
Kezeli az orvosi utasítás alapján a bur1/2011 (I.7.)
jánzó, bőrt infiltráló tumorokat, szükség
U
NEFMI
esetén vérzéscsillapítást végez.
rend.
1/2011 (I.7.)
Felismeri a gerincvelői kompresszió
Ö
NEFMI
tüneteit
rend.
Felismeri a terminális állapotú beteg szo1/2011 (I.7.)
rongását és depresszióját, és kompetenÖ
NEFMI
ciájának megfelelően igyekszik oldani
rend.
Elvégzi a burjánzó, bőrt infiltráló tumorok1/2011 (I.7.)
kal kapcsolatos ápolási teendőket, seb álÖ
NEFMI
lapotát felméri, javaslatot tesz a kezelésre
rend.
1/2011 (I.7.)
Az agónia szakaszában a súlyos állapotú
Ö
NEFMI
beteget szakszerűen ápolja
rend.
Feladat

Megjegyzés

A jogszabályi megfogalmazás pontosításra került.

A jogszabályi megfogalmazás pontosításra került.
A jogszabályi megfogalmazás pontosításra került.
A jogszabályi megfogalmazás pontosításra került.

A jogszabályi megfogalmazás pontosításra került.

A jogszabályi megfogalmazás pontosításra került.

A jogszabályi megfogalmazás pontosításra került.
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Képesítési
feladat
csoport

Hospice szakápoló
KompetenMegjegyzés
hivatkozás
cia szintje
3153-10
1/2011 (I.7.)
Hospice szakáp
Felismeri a közelgő halál tüneteit,
Hospice
Ö
NEFMI
feladatcsoport
figyelmeztető jeleit
szakápolás
rend.
3153-10
1/2011 (I.7.)
Hospice szakáp
Részt vesz a haldokló beteg konfúziójának,
Hospice
U
NEFMI
feladatcsoport
delíriumának kezelésében
szakápolás
rend.
3153-10
1/2011 (I.7.)
Hospice szakáp
Kommunikál a kezelőorvossal és a gonHospice
Ö
NEFMI
feladatcsoport
dozó csoporttal a beteg aktuális állapotáról
szakápolás
rend.
3153-10
Kompetencia határain belül lehetőség
1/2011 (I.7.)
Hospice szakáp
Hospice
szerint nyíltan kommunikál a beteggel az
Ö
NEFMI
feladatcsoport
szakápolás állapotáról
rend.
3153-10
1/2011 (I.7.)
Hospice szakáp
Haldoklás idején biztosítja a hozzátarHospice
Ö
NEFMI
feladatcsoport
tozók jelenlétét
szakápolás
rend.
3153-10
A családtagokat felkészíti arra, hogy
1/2011 (I.7.)
Hospice szakáp
Hospice
képesek legyenek szeretetükkel az utolsó
Ö
NEFMI
feladatcsoport
szakápolás percig a beteg mellett lenni
rend.
3153-10
1/2011 (I.7.)
Hospice szakáp
Hospice
Kegyeletteli halottellátást végez
Ö
NEFMI
feladatcsoport
szakápolás
rend.
3153-10
1/2011 (I.7.)
Hospice szakáp
Biztosítja a család jelenlétét az elhunyt
Hospice
Ö
NEFMI
feladatcsoport
ágya mellett
szakápolás
rend.
3153-10
Tanatológiai ismeretei alapján megfelelő
1/2011 (I.7.)
Hospice szakáp
Hospice
módon segíti a beteget és családját a halÖ
NEFMI
feladatcsoport
szakápolás doklás különböző szakaszaiban
rend.
3153-10
A terminális állapotú beteg hozzátartozóit
1/2011 (I.7.)
Hospice szakáp
A jogszabályi megfogalmazás pontosíHospice
oktatja az alapvető ápolási feladatok
Ö
NEFMI
feladatcsoport
tásra került.
szakápolás elvégzésére
rend.
3153-10
A betegek halála után – ha a család azt
1/2011 (I.7.)
Hospice szakáp
Hospice
igényli – támogatja a hozzátartozókat a
Ö
NEFMI
feladatcsoport
szakápolás gyász időszakában
rend.
2852-09
1/2011 (I.7.)
Hospice szakáp
Koordinációs Aktív koordinációs tevékenységet folytat
Ö
NEFMI
feladatcsoport
ismeretek
rend.
2852-09
1/2011 (I.7.)
Hospice szakáp
Szervezi a hospice-palliatív ellátó team
Koordinációs
Ö
NEFMI
feladatcsoport
munkáját
ismeretek
rend.
2852-09
Szakterületének megfelelően beosztja,
1/2011 (I.7.)
Hospice szakáp
Koordinációs nyilvántartja és összehangolja a
Ö
NEFMI
feladatcsoport
ismeretek
gondozócsoport(ok) munkáját
rend.
Kapcsolatot tart a terminális állapotban
lévő beteg családjával, hospice ellátó
2852-09
szolgálatokkal, osztályokkal, háziorvosi
1/2011 (I.7.)
Hospice szakáp
Koordinációs szolgálatokkal, otthoni szakápolási szolÖ
NEFMI
feladatcsoport
ismeretek
gálatokkal, önkormányzattal , szociális elrend.
látó szervezetekkel, társadalmi és szakmai
szervezetekkel
2852-09
1/2011 (I.7.)
Hospice szakáp
A tevékenységeket szakszerűen dokumenKoordinációs
Ö
NEFMI
feladatcsoport
tálja, számítógépes nyilvántartást vezet
ismeretek
rend.
Otthoni hospice ellátás esetén a gyó2852-09
1/2011 (I.7.) Az eredeti jogszabályi megfogalmazás
Hospice szakáp
gyászati segédeszközök elérhetőségét,
Koordinációs
Ö
NEFMI
“házi hospice” módosításra került az
feladatcsoport
kölcsönzési lehetőségeit ismerteti a betegismeretek
rend.
ellátási forma hivatalos nevére.
gel/családdal
2852-09
Részt vesz a beteg és családja lelki gon1/2011 (I.7.)
Hospice szakáp
Koordinációs dozásában kompetenciáján belül, illetve
Ö
NEFMI
feladatcsoport
ismeretek
megszervezi a megfelelő ellátást
rend.
2852-09
1/2011 (I.7.)
Hospice szakáp
Elősegíti a betegek családi, szociális kapcKoordinációs
Ö
NEFMI
feladatcsoport
solatainak javítását
ismeretek
rend.
2852-09
Felismeri a kóros gyászreakciókat, segít a
1/2011 (I.7.)
Hospice szakáp
A jogszabályi megfogalmazás pontosíKoordinációs leküzdésükben és megszervezi a megfelelő
Ö
NEFMI
feladatcsoport
tásra került.
ismeretek
segítségnyújtást
rend.
2852-09
1/2011 (I.7.)
Hospice szakáp
Menedzseli a hospice-palliatív ellátó
Koordinációs
Ö
NEFMI
feladatcsoport
szervezetet
ismeretek
rend.
2852-09
1/2011 (I.7.)
Hospice szakáp
Részt vesz a szervezet minőségügyi rendKoordinációs
Ö
NEFMI
feladatcsoport
szerének kiépítésében és működtetésében
ismeretek
rend.
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Modul

Feladat

Képesítési
feladat
csoport

Modul

2852-09
Hospice szakáp
Koordinációs
feladatcsoport
ismeretek
2852-09
Hospice szakáp
Koordinációs
feladatcsoport
ismeretek
2852-09
Hospice szakáp
Koordinációs
feladatcsoport
ismeretek
2852-09
Hospice szakáp
Koordinációs
feladatcsoport
ismeretek
2852-09
Hospice szakáp
Koordinációs
feladatcsoport
ismeretek
2852-09
Hospice szakáp
Koordinációs
feladatcsoport
ismeretek
2852-09
Hospice szakáp
Koordinációs
feladatcsoport
ismeretek
2852-09
Hospice szakáp
Koordinációs
feladatcsoport
ismeretek
2852-09
Hospice szakáp
Koordinációs
feladatcsoport
ismeretek
2852-09
Hospice szakáp
Koordinációs
feladatcsoport
ismeretek
2852-09
Hospice szakáp
Koordinációs
feladatcsoport
ismeretek
Hospice szakáp
feladatcsoport
Hospice szakáp
feladatcsoport
Hospice szakáp
feladatcsoport
Hospice szakáp
feladatcsoport
Hospice szakáp
feladatcsoport
Hospice szakáp
feladatcsoport
Hospice szakáp
feladatcsoport
Hospice szakáp
feladatcsoport
Hospice szakáp
feladatcsoport

Hospice szakápoló
KompetenMegjegyzés
hivatkozás
cia szintje
Részt vesz a társadalombiztosítás
1/2011 (I.7.)
finanszírozási rendszerének
E
NEFMI
adatszolgáltatásában
rend.
A hospice nonprofit jellegének
1/2011 (I.7.)
megfelelően segít a források felkutaÖ
NEFMI
tásában és forrásfejlesztésben
rend.
1/2011 (I.7.)
Figyelemmel kíséri a pályázati kiírásokat,
Ö
NEFMI
részt vesz pályázatok megírásában
rend.
A hospice munkával kapcsolatban felvilá1/2011 (I.7.)
gosító, népszerűsítő (PR) tevékenységet
Ö
NEFMI
végez
rend.
Közreműködik alapvető pénzügyi, szám1/2011 (I.7.)
viteli, gazdálkodási feladatok végrehajÖ
NEFMI
tásában
rend.
1/2011 (I.7.)
A hospice ellátással kapcsolatban edukálja
A jogszabályi megfogalmazás pontosíÖ
NEFMI
a szakápoló jelölteket a gyakorlatban
tásra került.
rend.
Hospice ellátásban folyamatosan új
1/2011 (I.7.)
ismereteket szerez, a megszerzett isÖ
NEFMI
mereteket ápolói/gondozói munkájában
rend.
alkalmazza
Részt vesz stresszkezelő egyéni vagy
csoportmunkában (pl. Bálint-csoport, szu1/2011 (I.7.)
pervízió), valamint rendszeresen szervez
A jogszabályi megfogalmazás pontosíÖ
NEFMI
esetmegbeszéléseket, külső szupervízor
tásra került.
rend.
által vezetett foglalkozásokat a hospiceteam tagjai számára
1/2011 (I.7.)
Munkáját hivatásként gyakorolja
Ö
NEFMI
rend.
Tiszteletben tartja a súlyosan beteg ember
1/2011 (I.7.)
jogait, a titoktartás követelményeit,
Ö
NEFMI
humánummal, empátiával végzi feladatát
rend.
1/2011 (I.7.)
A szakmai és etikai normákat betartja,
Ö
NEFMI
ismeri azok jogi következményeit
rend.
Segítő beszélgetést folytat a beteggel és
Ö
Új sorként került a listába.
családjával
Tájékoztatja a beteget és családját az
elérhető szociális ellátásokról, szükség
Ö
Új sorként került a listába.
esetén – szociális munkás bevonásával –
megszervezi az ellátást
Esztétikus, higiénés, biztonságos
környezetet teremt, mely lehetőséget ad
Ö
Új sorként került a listába.
arra, hogy a beteg megőrizze magánéletének légkörét és személyes tárgyait.
A kiégés tüneteit felismeri, ismeri és alkalmazza önmagán, és a hospice-team tagjai
Ö
Új sorként került a listába.
vonatkozásában a prevenciós módszereket
Nyilvántartást vezet az ellátásokról,
melyek alapján statisztikát készít és/
Ö
Új sorként került a listába.
vagy kutatást végez a hospice ellátásával
kapcsolatban
Az agónia szakában speciális szakápolói
teendőket végez, a szakmai protokollnak
U
Új sorként került a listába.
megfelelően.
Palliatív terápiás beavatkozásoknál
E
Új sorként került a listába.
közreműködik, orvosnak asszisztál
Invazív fájdalomcsillapítási módszerek
kivitelezésében közreműködik (perifériás
E
Új sorként került a listába.
blokád alkalmazása, epiduralis/intrathecalis gyógyszeradagolás bevezetése)
Nasogastricus-, vagy gastrostomán keresztül mesterséges táplálást végez, valamint
U
Új sorként került a listába.
lehetőség szerint erre megtanítja a beteget
és hozzátartozót
Feladat
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FEJLESZTÉSI JAVASLAT HOSPICE
SZAKÁPOLÓ HATÁSKÖRI LISTÁHOZ
Feladat

Hospice szakápoló
Kompetenhivatkozás
cia szintje

Inkontinencia ellátására szolgáló
segédeszközt javasol

Ö

Sebellátási tervet készít II. stádiumú
decubitus esetén

Ö

SEBINKO
szakmai
koszenzus

I és II. stádiumú decubitust kezel

Ö

SEBINKO
szakmai
koszenzus

Speciális kötszereket alkalmaz I.és II.
stádiumú decubitusok esetén

Ö

SEBINKO
szakmai
koszenzus

Felméri és dokumentálja a krónikus
sebek kialakulási kockázatát (pl ulcus
cruris, stomakörnyéki sebek, ...stb)

Ö
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Megjegyzés
Rövidtávú fejlesztési javaslat: az inkontinencia ellátáshoz kapcsolódó, önálló kompetenciakörbe tartozó
feladat.
Rövidtávú fejlesztésként a kompetenciaszint emelését
szakmai konszenzusok alapján javasoljuk. A szakmai
színvonal biztosítása érdekében a képzési tartalom
célzott kiegészítése, naprakésszé tétele javasolt.
Rövidtávú fejlesztésként a kompetenciaszint emelését,
és az I-II. stádiumok ellátására vonatkozóan az 1/2011.
(1.7) NEFMI rendeletben történő megjelentetését
javasoljuk. A decubitus ellátására vonatkozó szakmai
konszenzusok alapján a kompetenciaszint emelése
szakmailag mindenképpen indolkolt, és az ápolók által
napjainkban is végzett tevékenyég. A szakmai színvonal
biztosítása érdekében a képzési tartalom célzott kiegészítését, naprakésszé tételét javasoljuk.
Rövidtávú fejlesztésként a kompetenciaszint emelését
szakmai konszenzusok alapján javasoljuk. A szakmai
színvonal biztosítása érdekében a képzési tartalom
célzott kiegészítése, naprakésszé tétele javasolt.
Rövidtávú fejlesztésként a kompetenciaszint emelését
javasoljuk. A szakmai színvonal biztosítása érdekében a
képzési tartalom célzott kiegészítése, naprakésszé tétele
javasolt.

Fejlesztési
kategória
rövid távú

rövid távú

rövid távú

rövid távú

rövid távú

3.6. – 3.7. Felnőtt aneszteziológiai, intenzív
és sürgősségi szakápoló hatásköri listák
összefoglalása
Problémafelvetés
Az ápolóképzés és az ápolói kompetenciakör vonatkozásában a
hazai és nemzetközi szakirodalomra kiterjedő irodalomkutatást
végeztünk, melynek keretében hazánkon kívül 19 ország (Finnország,
Németország Hollandia, Svédország, Ausztrália, Kanada, Japán, ÚjZéland, USA, Franciaország, Olaszország Norvégia, Spanyolország,
Lengyelország, Svájc, Egyesült Királyság, Japán, Ciprus, Cseh
Köztársaság) ápolói képzési rendszere került áttekintésre. Ezen
túlmenően 9 ország (Finnország, Németország, Svédország, Ausztrália,
USA, Franciaország, Olaszország, Egyesült Királyság, Ausztria)
aneszteziológiai és intenzív terápiás ápolói, illetve sürgősségi
ápolói képzési rendszere és a hozzájuk rendelt kompetenciakörök is
áttekintésre kerültek. A vizsgálatba bevont országok körét elsősorban
az angol és német nyelven elérhető közlemények elérhetősége
határozta meg.
A magyarországi ápolóképzés a rendszerváltással párhuzamosan
átstrukturálódott, a szakiskolai és szakközépiskolai képzés helyét az
érettségire épülő középfokú ápolóképzés, a főiskolai- és az egyetemi
szintű ápolóképzés vette át. A Magyarországon az óraszám és képzési
idő vonatkozásában sincs jelentős különbség a középfokú és a BSc
ápolóképzés között, ugyanakkor a képzési szint és a követelmények
tekintetében igen. Ezért a középfokú képzés során megszerzett
ismeretek nem kerülhetnek beszámításra a főiskolai tanulmányok
során. A magyar ápolóképzés emellett azt sem vette figyelembe, hogy a
vonatkozó EU direktíva értelmében az ápolóképzésnek 4600 órásnak
vagy 3 évesnek kell lennie, ezért hazánk mindkét feltétel együttes
teljesítését írta elő, miközben az Európai Unió (és a világ) számos
országában van 4600 óránál lényegesen alacsonyabb óraszámú (akár
kevesebb, mint 2000 órás) ápolóképzés (ugyanakkor Magyarországon

is ápolói képesítés szerezhető ennél alacsonyabb óraszámú képzés
keretében esti/levelező munkarendű képzés során, akár előzetes
ápolói képesítés és gyakorlat hiányában is). 1-8
A vizsgált országok közül 9 ország képez ápolókat BSc szint alatti
regisztrált ápolói képzés keretében, mert a munkaerőpiac mind jobban
preferálja a BSc képzettséggel rendelkezőket. Ennek megfelelően a
vizsgált országok mindegyikében van BSc és MSc ápoló képzés, sőt a
vizsgált országok mintegy 75%-ban jelen van a közvetlen betegellátáshoz
köthető, kibővített kompetenciakörrel rendelkező APRN, MSc szintű
ápolóképzés. (Finnország, Hollandia, Norvégia, Spanyolország,
Svédország, Írország, Egyesült Királyság, Ausztrália, Kanada, Japán,
Új Zéland, Ciprus, USA, Cseh Köztársaság, Lengyelország). 9
Miközben tehát Európa számos országában szűnt már meg végleg
a regisztrált ápolói kimenetet adó középfokú ápolóképzés, illetve a
szakmai specializáció szintje a főiskolai, egyetemi végzettséghez
kötött, addig Magyarországon nemcsak, hogy megmaradt a rendkívül
magas kontaktóraszámú és hosszú (3 éves) érettségire épülő középfokú
ápolóképzés, hanem a szakápoló képzés lehető legkevésbé hatékony
és leginkább pazarló rendszere maradt fent mind a mai napig. Hiába
indult meg a főiskolai és egyetemi szintű ápolóképzés, a képzési
rendszer átstrukturálódását nem követte a szakképzés rendszerének
átalakítása, azaz nem kerültek kialakításra a főiskolai illetve egyetemi
végzettségre épülő szakápolói képzések. Ebből következőleg a
gyakorlatban a BSc/ MSc végzettségű ápolóknak specializálódásra
továbbra is a középfokú végzettségű ápolókkal közösen, középfokú
szakápolói képzések elvégzésével van lehetőségük.
A hazai egyetemek kidolgoztak ugyan felsőfokú szakirányú
továbbképzéseket (pl. a Sürgősségi és triage szakápoló szakirányú
továbbképzési szak, Intenzív szakápoló szakirányú továbbképzési
szak, Akut betegellátó szakirányú továbbképzési szak), ugyanakkor
– bár az egyetemek képzési programjaiban meghatározottak szerint
az ezen végzettség birtokában ellátható tevékenységek köre jóval
szélesebb, mint a középfokú szakápoló képzések kompetenciaköre –az
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ezen végzettséghez társítható szélesebb kompetenciakör jogszabályi
háttere nem biztosított. Ezen felsőfokú szakirányú továbbképzések
elterjedését megnehezíti az is, hogy kizárólag költségtérítéses
formában szervezhetőek meg és a középfokú szakképzésekkel
ellentétben a hallgatók térítésmentes képzésére nincs lehetőség
pályázati forrásból.
Mindezekből következik, hogy hazánkban a középfokú, a főiskolai és
az egyetemi ápolói végzettséggel rendelkező ápolók, illetve az ezen
képzésekre épülő szakápolói végzettségek vonatkozásában nem került
sor a képzési szint emelkedésével differenciálódó kompetenciakörök
meghatározása annak ellenére sem, hogy ezen gyakorlat pazarló és
nem járul hozzá az ápolói hivatás presztízsének emelkedéséhez, a
betegellátás minőségének javításához, az orvoshiány enyhítéséhez,
az egyre magasabb szintű tudást igénylő eszközök, technológiák
bevezetésével együtt járó nehézségek kezeléséhez és nincs
összhangban az ápolóképzés és a betegápolás nemzetközi trendjeivel
sem.

Hatáskörök
Az intenzív terápiás és aneszteziológiai szakápoló képzésről
nemzetközi viszonylatban elmondható, hogy a vizsgált országok
döntő többségében elkülönül a két szakterület. Aneszteziológiai
szakképzés a vizsgált országok 34%-ban folyik kifejezetten MSc
szinten, rendkívül széles kompetenciakörrel (pl. önálló anesztézia
végzése, gyógyszerek rendelése). 10-12
Intenzív terápiás és sürgősségi szakápoló képzés középfokú képzés
keretében a vizsgált országok 44%-ában, BSc végzettségre épülő
módon a vizsgált országok 78%-ában és MSc képzés keretében a
vizsgált országok 55%-ában folyik. Megállapítható, hogy jelentős
kompetenciakör bővülés figyelhető meg a BSc/ MSc szintekhez
kötött szakápoló végzettség tekintetében azon országokban, ahol a
szakápoló képzés több szinten valósul meg. Nemzetközi viszonylatban
középfokú képzettség birtokában önálló feladatvégzésre az alapápolási
feladatok kapcsán nyílik lehetőség, míg a másik végletet jelentő MSc
intenzív, aneszteziológiai valamint sürgősségi szakápolói végzettség
birtokában olyan tevékenységek kivitelezésére nyer felhatalmazást
az ápoló, mely tevékenységek Magyarországon jelenleg orvosi
kompetenciakörbe tartoznak. Az MSc szakápolói képzettséghez
kimondottan tág kompetenciakör társul (pl. gyógyszerfelírás,
fizikális vizsgálatok elvégzése, képalkotó és vérkémiai vizsgálatok
elrendelése és elemzése, gyomormosás elvégzése, centrális
vénakanül behelyezése, sebkimetszés, kezelési tervet összeállítása,
iránydiagnózis felállítása, intubáció, hascsapolás, lumbálpunkció,
sternumpunkció, mellkascsapolás elvégzése). 13-18
Egy, az OECD országok körében végrehajtott vizsgálat eredményei
alapján elmondható, hogy ezen országok nagy többségében már
létezik az jelentős mértékű kompetenciakör bővülést eredményező
Advanced Practice Nursing MSc képzés. A képzés jelentőségét és
célját jól tükrözi az ICN definíciója, mely szerint az APRN olyan
regisztrált ápoló, aki speciális, szakértői tudása birtokában komplex
döntési képességekkel és bővebb kompetenciakörrel rendelkezik
a klinikai gyakorlatban. Az OECD tanulmány megállapította, hogy
az Advanced Practice Nursing, mint képzési forma és ápolói szint
létjogosultságát az alábbi tények igazolják:
• korábban orvosok által végzett tevékenységek átvétele által
költségcsökkentés érhető el, mely már az orvosképzés vs.
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ápolóképzés költségének különbségeiben is tetten érhető
• az APRN szintű ápolók jelentősen hozzájárulnak az egészségügyi
szolgáltatások iránti megnövekedett kereslet kielégítéséhez
és az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés javításához és a
betegelégedettség növeléséhez.
• Az APRN szintű ápolók által vezetett praxisok és tanácsadói
tevékenységük folytán csökken a várakozási idő, melyet a népesség
elöregedése és az orvosok migrációja okoz. 9
A magyarországi döntéshozóknak meg kell fontolniuk azt, hogy vajon
mi előnyösebb Magyarország és a magyarországi ápolók számára:
a nemzetközi trendekkel szembemenve a kompetenciakörök
meghatározásának, illetve képzési szintek közötti differenciálásának
halogatása, esetleg az ápolói kompetenciakörök szűkítése, vagy
annak felvállalása, hogy bizonyos tevékenységek vonatkozásában
differenciálni
szükséges
a
jelenleg
középfokú/BSc/MSC
végzettséggel rendelkező ápolók kompetenciakörét illetve a főiskolai/
egyetemi ápolóképzés átalakításával az ezen végzettségekhez kötött
tevékenységek körét jelentősen bővíteni szükséges. A nemzetközi
trendek egyértelműen utóbbi irányába mutatnak. Előterjesztésünk
olyan képzések és a hozzájuk kötődő kompetenciakörök kialakítására
tesz javaslatot, amelyek a nyugat-európai, egyesült államokbeli
angliai, illetve egyes közép-kelet-európai országok (Lengyelország,
Csehország) tapasztalatai alapján az APRN képzés megszervezésével
lehetőség nyílhat a középfokú és felsőfokú végzettséggel ellátható
feladatok szükség szerinti differenciálására, ezáltal a jelenleg orvosi
végzettséggel ellátható feladatkörök BSc/ MSc ápolók részére történő
átadására, amivel költséghatékonyságon túl az ápolói presztízs
javulása, az ápolói hivatás vonzóbbá tétele, a pályaelhagyás és a
migráció mértékének csökkenése is elérhető.

Javaslattétel
1. A meglévő középfokú szakápoló képzések megtartása mellett
indokolt a meglévő BSc/MSc szintre épülő szakápolói szakirányú
továbbképzések államilag támogatott felsőfokú szakirányú
szakképzésekké történő átalakítása. Ennek keretében a BSc
ápolóképzésre épülő és már megalapított képzésekkel rövid
idő alatt jelentős kompetenciakör bővülés érhető el, hiszen az
egyetemek által felkészített hallgatók már ma is képessé válhatnak
többek közt az alábbi beavatkozások kivitelezésére: intubáci,
cardioverzió, centrális vénás kanül behelyezésére, transzfúziós
feladatok, respirátor alkalmazására, egyes gyógyszerek orvosi
rendelés nélküli alkalmazására, EKG és egyéb paraméterek
értékelésére, pacemaker terápia kivitelezésére.
2. Mindezeket követően javasoljuk az irodalmi áttekintésben is
bemutatott nemzetközi gyakorlattal összhangban az APRN képzés
bevezetését Magyarországon az alábbi szakirányokkal:
• APRN intenzív betegellátó szakiránnyal
• APRN aneszteziológiai szakiránnyal
• APRN sürgősségi szakiránnyal
3. A középfokú intenzív, aneszteziológiai valamint sürgősségi
szakápoló képzések és a BSc/MSc szintre épülő szakápoló képzés,
valamint a létrehozásra kerülő intenzív, aneszteziológiai valamint
sürgősségi APRN MSc szakirányok kompetenciakörének
meghatározását és képzési szintek szerinti differenciálását tartjuk
szükségesnek az 1 számú mellékletben összefoglaltak szerint.
Készítette: Dr. Oláh András, Máté Orsolya

Kompetencia
szintje

OKJ ápoló
feladatcsoport

Szakápolás

OKJ ápoló
feladatcsoport

Szakápolás

OKJ ápoló
feladatcsoport

Szakápolás

OKJ ápoló
feladatcsoport

Szakápolás

OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport

Szakápolás
Szakápolás
Szakápolás

Gyógyszerek tárolását végzi
Gyógyszerel, a gyógyszerelés szabályait
betartja felismeri a
mellékhatásokat
Előkészít injekciózáshoz
(i. arteriális, i. thecalis, i. articularis, i.
vénás)
Közreműködik a tartós
fájdalomcsillapítás
kivitelezésében
Intravénásan gyógyszerel, infúziós
terápiát alkalmaz
A perifériás vénás injekció helyét
kiválasztja
Megválasztja a megfelelő beadási
technikát

APRN
intenzív
szakiránnyal
APRN
aneszteziológiai
szakiránnyal
APRN
sürgősségi/akut
szakiránnyal

Feladat

SPECIALIZÁLT
MSc. KÉPZÉS

akut betegellátó

Modul

BSc. KÉPZÉSRE
ÉPÜLŐ
SPECIALIZÁCIÓ
intenzív
szakápoló

Képesítési
feladat
csoport

felnőtt
aneszteziológiai
és intenzív
terápiás
szakápoló

Ápoló
OKJ

sürgősségi és
triage szakápoló

Felnőtt aneszteziológiai, intenzív és
sürgősségi szakápoló hatásköri lista

Kompetencia
szintje

Kompetencia
szintje

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Szakápolás

Perifériás vénát biztosít

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Szakápolás

Intravénás injekciót ad

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Szakápolás
Szakápolás

Hatóanyag nélküli vagy hatóanyagot
tartalmazó keverék infúziót
csatlakoztat
Beadási sebességet megválasztja
túlnyomásos infúziót bead

Szakápolás

Infuzort és perfuzort működtet

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Szakápolás

Centrális vénakanülöket használ

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Szakápolás
Szakápolás

Perifériás vénakanült ideiglenes lezár,
eltávolít
Nem várt eseményeket felismer, elhárít
elhárításukban közreműködik

Szakápolás

Szövődményeket felismer és elhárít

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Szakápolás

Előkészít vércsoport meghatározáshoz

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Szakápolás

Előkészít transzfúzió adásához

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Szakápolás

Transzfúzió alatti és utáni ápolói
teendőket ellátja
segédkezik transzfúzió bekötésénél,
felismeri a transzfúzió szövődményeit

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Szakápolás

Vizelet inkontinenciát ellát

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Szakápolás

Hólyag teltség állapot vizsgálatot végez

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Szakápolás

Hólyagtréninget, kondicionálást végez

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Szakápolás

Férfi és női beteget katéterez

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Szakápolás

Állandó katéterezést végez

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö
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OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport

Kompetencia
szintje

APRN
intenzív
szakiránnyal
APRN
aneszteziológiai
szakiránnyal
APRN
sürgősségi/akut
szakiránnyal

akut betegellátó

Kompetencia
szintje

Kompetencia
szintje

Szakápolás

Intermittáló katéterezést végez

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Szakápolás

Beteget és hozzátartozót edukál

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Szakápolás

Suprapubikus katéterrel ellátott beteget
gondoz

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Szakápolás

Széklet inkontinenciát ellát

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Szakápolás

Sztóma ellátást végez:

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Szakápolás

– ileosztómát ellát

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Szakápolás

– colosztómát ellát

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Szakápolás

– urosztómát ellát

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Szakápolás

Sztómán át történő táplálást végez

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Szakápolás

Koch-rezervoir kezelést végez

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Szakápolás

Irrigálást végez

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Szakápolás

Beöntést ad sztómán keresztül

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Szakápolás

Beteget és hozzátartozót edukál

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Szakápolás

Gyomorvérzést csillapít fizikális
eljárással

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Szakápolás

Gyomorsipolyt gondoz

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Szakápolás

Trachea toalettet végez, gégekanült cserél

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Szakápolás

Szívókészüléket összeállít, működtet/
kezel

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Szakápolás

Dréneket kezel

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Szakápolás

Decubitust kezel

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Szakápolás

Párakötést alkalmaz

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Szakápolás
Szakápolás
Szakápolás
Szakápolás
Szakápolás
Szakápolás
Szakápolás
Szakápolás

OKJ ápoló
feladatcsoport

Szakápolás

OKJ ápoló
feladatcsoport

Szakápolás
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Feladat

SPECIALIZÁLT
MSc. KÉPZÉS

sürgősségi és
triage szakápoló

Modul

BSc. KÉPZÉSRE
ÉPÜLŐ
SPECIALIZÁCIÓ
intenzív
szakápoló

Képesítési
feladat
csoport

felnőtt
aneszteziológiai
és intenzív
terápiás
szakápoló

Ápoló
OKJ

Szakszerű segítséget nyújt kar- és
lábharisnya használatához
Pszichés vezetést végez az ellátó teammel együtt
Életvezetési tanácsokat ad
Ápolási tervet készít a különböző
betegségben szenvedők számára
Keringési rendszer betegségeiben
szenvedő betegek ápolását végzi
Légzőrendszer betegségeiben
szenvedő betegek ápolását végzi
Emésztőrendszer betegségeiben
szenvedő betegek ápolását végzi
Vizeletkiválasztó rendszer betegségeiben
szenvedő betegek ápolását végzi
Vérképző- és immunrendszer
betegségeiben
szenvedő betegek ápolását végzi
Endokrin rendszer betegségeiben
szenvedő betegek ápolását végzi

Ö
E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport

Szakápolás

Mozgásrendszer betegségeiben
szenvedő betegek ápolását végzi

Szakápolás

Kompetencia
szintje

APRN
intenzív
szakiránnyal
APRN
aneszteziológiai
szakiránnyal
APRN
sürgősségi/akut
szakiránnyal

akut betegellátó

Feladat

SPECIALIZÁLT
MSc. KÉPZÉS

sürgősségi és
triage szakápoló

Modul

BSc. KÉPZÉSRE
ÉPÜLŐ
SPECIALIZÁCIÓ
intenzív
szakápoló

Képesítési
feladat
csoport

felnőtt
aneszteziológiai
és intenzív
terápiás
szakápoló

Ápoló
OKJ

Kompetencia
szintje

Kompetencia
szintje

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Fertőző betegeket ápol

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Szakápolás

Sebészeti beavatkozásra szoruló
betegek ápolását végzi

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Szakápolás

Parenteralis táplálásban közreműködik

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Szakápolás

Transzplantált betegek ápolását végzi

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Szakápolás

Traumatológiai betegeket ápol

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Szakápolás

Égési sérült beteget ápol

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Szakápolás

Sebfelmérést végez

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Szakápolás

Sebellátási tervet készít

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Szakápolás

Orvosi elrendelésre:
– krónikus sebek kezelését végzi

U

Szakápolás

– fertőzött sebek kezelését végzi

U

Szakápolás

– drenált sebek ellátását, gondozását végzi

U

Szakápolás

– nekrotikus sebek kezelését végzi
kivéve sebészi debridement

U

Szakápolás

– speciális kötszereket alkalmaz

U

Szakápolás

– enzimatikus debridement-et alkalmaz

U

Szakápolás

– varratot szed reakciómentes seb esetén

U

Szakápolás

Váladék- és fájdalomkontrollt végez

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Szakápolás

Elhúzódó sebgyógyulás tüneteit észleli és
értelmezi

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Szakápolás

Sebdokumentációt vezet

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Szakápolás
Szakápolás
Szakápolás
Szakápolás
Szakápolás
Szakápolás
Szakápolás
Szakápolás
Szakápolás
Szakápolás
Szakápolás
Szakápolás

Rizikószűrést végez krónikus sebek
kialakulásának megelőzése céljából
Életviteli tanácsadást végez
krónikus sebbel rendelkező betegek
számára
Nőgyógyászati betegségben szenvedő
betegeket ápol

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

U

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

A gyermekágyast ápolja

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Urológiai betegségben szenvedő
betegeket ápol
Szemészeti betegségben szenvedő
betegeket ápol
Fül-, orr-, gégészeti betegségben
szenvedő betegeket ápol
Bőrgyógyászati betegségben szenvedő
betegeket ápol
Neurológiai kórképekben szenvedő
beteget ápol
Pszichiátriai kórképekben szenvedő
betegeket ápol
Onkológiai betegségben szenvedő
betegeket ápol
Idős betegek ápolásában részt vesz
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OKJ ápoló
feladatcsoport

Szakápolás

OKJ ápoló
feladatcsoport

Szakápolás

OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport

104

Felvilágosítja a beteget és hozzátartozót
a lymphodema megelőzéséről,
kezeléséről
Speciális műtéti előkészítést és műtét
utáni betegmegfigyelést végez, kötést
cserél

Kompetencia
szintje

APRN
intenzív
szakiránnyal
APRN
aneszteziológiai
szakiránnyal
APRN
sürgősségi/akut
szakiránnyal

akut betegellátó

Feladat

SPECIALIZÁLT
MSc. KÉPZÉS

sürgősségi és
triage szakápoló

Modul

BSc. KÉPZÉSRE
ÉPÜLŐ
SPECIALIZÁCIÓ
intenzív
szakápoló

Képesítési
feladat
csoport

felnőtt
aneszteziológiai
és intenzív
terápiás
szakápoló

Ápoló
OKJ

Kompetencia
szintje

Kompetencia
szintje

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Szakápolás

Felismeri az életveszélyes állapotokat

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Szakápolás

Eszközös légútbiztosításhoz előkészít

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Szakápolás

Arcmaszk használata ballonos
lélegeztetéssel

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Szakápolás

Oropharingeális tubust behelyez

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Szakápolás

Nasopharingeális tubust bevezet

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Szakápolás

Oxigén terápiát alkalmaz

U

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Szakápolás

Ballonos lélegeztetést végez

U

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Szakápolás

Sürgősségi esetek, szövődmények
ellátásában közreműködik

U

Szakápolás

Eszméletlen beteget ápol

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

E

E

E

E

E

E

E

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

Szakápolás
Szakápolás
Szakápolás
Szakápolás
Szakápolás
Szakápolás

A beteg adaptációs szabadságra
való előkészítésében közreműködik
Pszichoterápiás csoportok munkájában
részt vesz
Felismeri az önkárosító,
lelki egészséget veszélyeztető tüneteket
A betegek napi tevékenységének
szervezésében részt vesz
Közreműködik a hospice team
munkájában
Felkészíti a beteget dialízisre,
segédkezik peritoneális dialízisnél

E

Szakápolás

Általános műtéti előkészítést végez

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Szakápolás

Általános műtéti utókezelés ápolói
feladatait végzi

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Szakápolás

Mozgássérült beteg ápolását végzi

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Szakápolás

Bénult beteg ápolását végzi

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Szakápolás

Fizioterápiás eljárásokban közreműködik

E

E

E

E

E

E

E

Szakápolás

Alkalmazza az egészségügyre
érvényes minőségbiztosítási elveket

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Felismeri az életveszélyes állapotokat

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

U

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Intenzív
ellátás
Intenzív
ellátás
Intenzív
ellátás
Intenzív
ellátás
Intenzív
ellátás
Intenzív
ellátás
Intenzív
ellátás

A beteg paramétereit folyamatosan
monitorizálja
Cerebrális funkciókat és egyéb
neurológiai tüneteket monitorizál
Felismeri a perifériás és centrális
keringési elégtelenség okait, tüneteit
Légzési hangokat vizsgál
Légzészavarokat, légzési paramétereket
monitorizál
Perifériás vénából, centrális vénás
kanülből, artériás kanülből vért vesz

OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport

Intenzív
ellátás
Intenzív
ellátás
Intenzív
ellátás
Intenzív
ellátás
Intenzív
ellátás
Intenzív
ellátás
Intenzív
ellátás
Intenzív
ellátás
Intenzív
ellátás
Intenzív
ellátás
Intenzív
ellátás
Intenzív
ellátás
Intenzív
ellátás
Intenzív
ellátás
Intenzív
ellátás
Intenzív
ellátás
Intenzív
ellátás
Intenzív
ellátás
Intenzív
ellátás
Intenzív
ellátás
Intenzív
ellátás
Intenzív
ellátás
Intenzív
ellátás
Intenzív
ellátás
Intenzív
ellátás
Intenzív
ellátás
Intenzív
ellátás
Intenzív
ellátás
Intenzív
ellátás
Intenzív
ellátás
Intenzív
ellátás

Monitorizálja a folyadék- és elektrolit
egyensúlyt, felismeri zavarait
Monitorizálja a sav-bázis háztartást,
felismeri zavarait
Folyadékegyenleget számít, és testsúlyt
kontrollál
Óradiurézist mér, folyadékegyensúlyt
számol

Kompetencia
szintje

APRN
intenzív
szakiránnyal
APRN
aneszteziológiai
szakiránnyal
APRN
sürgősségi/akut
szakiránnyal

akut betegellátó

Feladat

SPECIALIZÁLT
MSc. KÉPZÉS

sürgősségi és
triage szakápoló

Modul

BSc. KÉPZÉSRE
ÉPÜLŐ
SPECIALIZÁCIÓ
intenzív
szakápoló

Képesítési
feladat
csoport

felnőtt
aneszteziológiai
és intenzív
terápiás
szakápoló

Ápoló
OKJ

Kompetencia
szintje

Kompetencia
szintje

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

U

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Mag- és köpenyhőmérsékletet mér

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Lélegeztetett beteget megfigyel

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Kapnográfiát alkalmaz

U

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Invazív és noninvazív nyomásértékeket
mér, értelmez

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Hemodinamikai monitorozást végez

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Folyamatos artériás vérnyomást,
monitorozást végez

U

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Kapilláris újratelítődési időt mér

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

CVP-t mér

U

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Felismeri az életveszélyes
ritmuszavarokat

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

ICP-t monitorizál

U

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Az égések, a traumák szervezetre
gyakorolt hatásait felismeri

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Alvásmélységet monitorizál

U

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Relaxométert alkalmaz

U

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Reanimációs készenlétben részt vesz

U

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Alkalmazza a kibővített BLS-t

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Az ALS-ben hatékonyan közreműködik

E

A reanimáció során előforduló hibákat
és szövődményeket felismeri és elhárítja

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Szabad légút biztosításához előkészít

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Maszkon keresztül ballonnal lélegeztet

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Légúti váladékot eltávolít

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Segédkezik intubálásnál, extubálásnál

Ö

Előkészít, asszisztál tracheostoma
kivitelezésében

E

Tracheatubust, kanült sterilen kezel

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

A légzési paramétereket és a
lélegeztető gépet folyamatosan ellenőrzi
Lélegeztetőgépet beállít orvos
utasításának megfelelően
A lélegeztetőgépről való leszoktatásban
segédkezik

U
E

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Mellkasi szívást összeállít és fenntart

U

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö
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OKJ ápoló
feladatcsoport

Intenzív
ellátás

OKJ ápoló
feladatcsoport

Intenzív
ellátás

OKJ ápoló
feladatcsoport

Intenzív
ellátás

OKJ ápoló
feladatcsoport

Intenzív
ellátás

OKJ ápoló
feladatcsoport

Intenzív
ellátás

OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport

Intenzív
ellátás
Intenzív
ellátás
Intenzív
ellátás
Intenzív
ellátás
Intenzív
ellátás
Intenzív
ellátás
Intenzív
ellátás
Intenzív
ellátás
Intenzív
ellátás

OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
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Kompetencia
szintje
PTX punkciójában segédkezik
Linton-szonda, Sangstaken-Blackmooreszonda
levezetésében közreműködik
Részt vesz a folyadék- és
elektrolitháztartás
egyensúlyzavarainak az elhárításában
Részt vesz a sav-bázis háztartás
zavarainak
az elhárításában
Ismeri a legfontosabb (életmentő)
gyógyszerek
dózisait
Előkészít gyógyszereket az orvosi
beavatkozásokhoz
Volumetrikus és PCA-pumpát működtet
Alkalmazza a centrális és perifériás
kanülálás eszközeit
Politraumatizáció ellátásában aktívan
részt vesz

APRN
intenzív
szakiránnyal
APRN
aneszteziológiai
szakiránnyal
APRN
sürgősségi/akut
szakiránnyal

Kompetencia
szintje

Kompetencia
szintje

E
E
E
E
Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

U

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

U

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

E

E

E

E

E

E

E

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

E

E

E

E

E

E

E

U

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Méregtelenítő eljárások során asszisztál

E

Dializálás eszközeit használja

U

Sokktalanításban segédkezik

E

Elektromos kardioverziónál segédkezik

E

Alkalmazza a hemodialízis elméleti
alapjait, hemodialízist
Előkészít akut hemodialízist
Intenzív
és más extrakorporális kezeléseket (HDF,
ellátás
HF)
Intenzív
Elvégzi a hemodialízissel kapcsolatos
ellátás
ápolási feladatokat
Intenzív
Akut peritoneális dialízis kivitelezésében
ellátás
közreműködik
Intenzív
Elvégzi a hasi katéterek beültetése előtti
ellátás
és utáni teendőket
Általásnos és Alkalmazza az aneszteziológiához
regionális
kapcsolódó
anesztézia
technikai berendezéseket
Általásnos és
regionális
Előkészít általános érzéstelenítéshez
anesztézia
Az altatókészüléket, lélegeztető
Általásnos és
készülékeket
regionális
összeállítja, üzembe helyezi, ellenőrizi, a
anesztézia
hibákat felismeri és elhárítja
Általásnos és
Az altatáshoz használandó eszközöket
regionális
ellenőrzi
anesztézia
Általásnos és A beteg monitorizálásához használható
regionális
eszközöket összeállítja, ellenőrzi, a
anesztézia
hibákat felismeri, elhárítja
Általásnos és
regionális
Előkészíti a beteget narkózishoz
anesztézia
Általásnos és A beteget premedikálja az orvos
regionális
utasításának
anesztézia
megfelelően, premedikációt ellenőriz

akut betegellátó

Feladat

SPECIALIZÁLT
MSc. KÉPZÉS

sürgősségi és
triage szakápoló

Modul

BSc. KÉPZÉSRE
ÉPÜLŐ
SPECIALIZÁCIÓ
intenzív
szakápoló

Képesítési
feladat
csoport

felnőtt
aneszteziológiai
és intenzív
terápiás
szakápoló

Ápoló
OKJ

E
U

Ö

Ö

U

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

U

Ö

OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport

Általásnos és
Beteget fogad és azonosítja műtőben
regionális
a beteggel érkező dokumentációt ellenőrzi
anesztézia
A beteg szakszerű fektetésének módját
Általásnos és
ellenőrzi,
regionális
és a betegre vonatkozó érintésvédelmi
anesztézia
szabályokat betartja, illetve betartatja
Általásnos és
Monitorok elvezetéseit a betegre
regionális
felhelyezi
anesztézia
Általásnos és
Asszisztál az érzéstelenítést megelőző
regionális
invazív beavatkozásoknál
anesztézia
Általásnos és
Asszisztál az orvosnak a narkózis
regionális
bevezetése során
anesztézia
Általásnos és
regionális
A betegeket műtét alatt megfigyeli
anesztézia
Általásnos és
regionális
Óvja a beteget a lehűléstől
anesztézia
Általásnos és
Orvos utasítására alkalmazza az
regionális
anesztéziában alkalmazott gyógyszereket
anesztézia
Általásnos és
regionális
Altatási jegyzőkönyvet vezet
anesztézia
Általásnos és
Szem- és szájnyálkahártya kiszáradása
regionális
sérülése ellen védelmet biztosít
anesztézia
Általásnos és
A hányást, regurgitációt, aspirációt
regionális
megelőzi
anesztézia
Általásnos és Beteget lélegeztet altatás alatt,
regionális
és folyamatosan ellenőrzi az altatás
anesztézia
paramétereit
Általásnos és
Az alvásmélységet monitorizálja, narkózis
regionális
stádiumait felismeri
anesztézia
Általásnos és
Asszisztál az anesztézia befejező
regionális
szakaszában
anesztézia
Általásnos és Az extubálás során fellépő
regionális
szövődményeket
anesztézia
felismeri, segédkezik elhárításukban
Általásnos és Fájdalom tüneteit felismeri, fájdalmat
regionális
csillapít
anesztézia
orvosi utasítás szerint
Részt vesz az érzéstelenítési jegyzőkönyv
Általásnos és
számítógépes
regionális
feldolgozásban (kezelés, adatok bevitele,
anesztézia
lekérése)
Általásnos és A beteget folyamatosan észleli a
regionális
közvetlen posztanesztéziás posztoperatív
anesztézia
szakban
Általásnos és
Tevékenységét a minőségbiztosítás elvei
regionális
alapján végzi
anesztézia
Általásnos és Ismeri a regionális anesztézia
regionális
gyógyszereit
anesztézia
azok hatásait, mellékhatásait

Kompetencia
szintje

APRN
intenzív
szakiránnyal
APRN
aneszteziológiai
szakiránnyal
APRN
sürgősségi/akut
szakiránnyal

akut betegellátó

Feladat

SPECIALIZÁLT
MSc. KÉPZÉS

sürgősségi és
triage szakápoló

Modul

BSc. KÉPZÉSRE
ÉPÜLŐ
SPECIALIZÁCIÓ
intenzív
szakápoló

Képesítési
feladat
csoport

felnőtt
aneszteziológiai
és intenzív
terápiás
szakápoló

Ápoló
OKJ

Kompetencia
szintje

Kompetencia
szintje

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

E

Ö

E

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

U
Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

E
Ö

Ö

U

E

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

107

OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport
OKJ ápoló
feladatcsoport

OKJ ápoló
feladatcsoport

108

Általásnos és
regionális
anesztézia
Általásnos és
regionális
anesztézia
Általásnos és
regionális
anesztézia
Általásnos és
regionális
anesztézia
Általásnos és
regionális
anesztézia
Általásnos és
regionális
anesztézia
Általásnos és
regionális
anesztézia
Általásnos és
regionális
anesztézia
Általásnos és
regionális
anesztézia
Általásnos és
regionális
anesztézia

Kompetencia
szintje

APRN
intenzív
szakiránnyal
APRN
aneszteziológiai
szakiránnyal
APRN
sürgősségi/akut
szakiránnyal

akut betegellátó

Feladat

SPECIALIZÁLT
MSc. KÉPZÉS

sürgősségi és
triage szakápoló

Modul

BSc. KÉPZÉSRE
ÉPÜLŐ
SPECIALIZÁCIÓ
intenzív
szakápoló

Képesítési
feladat
csoport

felnőtt
aneszteziológiai
és intenzív
terápiás
szakápoló

Ápoló
OKJ

Kompetencia
szintje

Kompetencia
szintje

Ellenőrizi a regionális anesztézia
gyógyszereit

Ö

Ö

Előkészíti a regionális anesztézia
eszközeit,
megteremti a biztonságos körülményeket

Ö

Ö

Ellenőrzési, érzéstelenítési jegyzőkönyvet
vezet

Ö

Ö

A beteg szakszerű pozicionálását elvégzi
vagy ellenőrzi az érzéstelenítéshez

Ö

Ö

Segédkezik a regionális anesztézia
végrehajtásában

E

Megfigyeli, ellenőrzi a beteg paramétereit
a regionális anesztézia során

Ö

Ö

Gyógyszert adagol epidurális kanülbe

U

Ö

Gyógyszert adagol plexus kanülbe

U

Ö

Fájdalmat felmér

Ö

Krónikus fájdalmat csillapít orvosi
elrendelésnek
megfelelően
Különböző személyre szabott
Általásnos és
fájdalomcsillapítási
regionális
módokat alkalmaz orvosi
anesztézia
elrendelésnek megfelelően: – gyógyszeres
Általásnos és
regionális
– nem gyógyszeres
anesztézia
Általásnos és
regionális
– alternatív
anesztézia
Általásnos és
Folyamatosan monitorizálja a beteget a
regionális
fájdalom terápia során
anesztézia
Általásnos és
Nem megfelelőség esetén javaslatot
regionális
esz a fájdalom terápia módosítására
anesztézia
Általásnos és
regionális
Beteget és hozzátartozót edukál
anesztézia
Részt vesz a beteg osztályra kísérésében
Általásnos és elhelyezésében, tájékoztatást ad az
regionális
alkalmazott
anesztézia
anesztéziáról, a szükséges ápolási és
monitorizálási feladatokról
Intenzív
ellátást
igénylő
Az ápolásetikai normákat betartja
betegek
szakápolása

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

U

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

U

U

U
U

E

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

OKJ ápoló
feladatcsoport

OKJ ápoló
feladatcsoport

OKJ ápoló
feladatcsoport

OKJ ápoló
feladatcsoport

OKJ ápoló
feladatcsoport

OKJ ápoló
feladatcsoport

OKJ ápoló
feladatcsoport

OKJ ápoló
feladatcsoport

OKJ ápoló
feladatcsoport

OKJ ápoló
feladatcsoport

OKJ ápoló
feladatcsoport

OKJ ápoló
feladatcsoport

Intenzív
ellátást
igénylő
betegek
szakápolása
Intenzív
ellátást
igénylő
betegek
szakápolása
Intenzív
ellátást
igénylő
betegek
szakápolása
Intenzív
ellátást
igénylő
betegek
szakápolása
Intenzív
ellátást
igénylő
betegek
szakápolása
Intenzív
ellátást
igénylő
betegek
szakápolása
Intenzív
ellátást
igénylő
betegek
szakápolása
Intenzív
ellátást
igénylő
betegek
szakápolása
Intenzív
ellátást
igénylő
betegek
szakápolása
Intenzív
ellátást
igénylő
betegek
szakápolása
Intenzív
ellátást
igénylő
betegek
szakápolása
Intenzív
ellátást
igénylő
betegek
szakápolása

Kompetencia
szintje

APRN
intenzív
szakiránnyal
APRN
aneszteziológiai
szakiránnyal
APRN
sürgősségi/akut
szakiránnyal

akut betegellátó

Feladat

SPECIALIZÁLT
MSc. KÉPZÉS

sürgősségi és
triage szakápoló

Modul

BSc. KÉPZÉSRE
ÉPÜLŐ
SPECIALIZÁCIÓ
intenzív
szakápoló

Képesítési
feladat
csoport

felnőtt
aneszteziológiai
és intenzív
terápiás
szakápoló

Ápoló
OKJ

Kompetencia
szintje

Kompetencia
szintje

Intenzív ellátást igénylő betegeket ápol
az ápolási folyamat elvei szerint

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ápolási tervet készít, ápolási modelleket
alkalmaz

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ápolási dokumentációt vezet

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Számítógépes célprogramokat használ

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Speciális ápolási dokumentációt
(24 órás intenzív észlelőlap) vezet

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Megfelelő fektetést és mobilizációt
biztosít

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

A lélegeztetéssel kapcsolatos szakápolói
teendőket
ellátja

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

A gépi lélegeztetés során a betegeket
a szakmai protokolloknak megfelelően
ápolja

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

A lélegeztető gép karbantartását biztosítja

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Enteralis táplálást végez

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Parenteralis táplálást alkalmaz

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Táplálási terv meghatározásában részt
vesz

U

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö
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OKJ ápoló
feladatcsoport

OKJ ápoló
feladatcsoport

OKJ ápoló
feladatcsoport

OKJ ápoló
feladatcsoport

OKJ ápoló
feladatcsoport

OKJ ápoló
feladatcsoport

OKJ ápoló
feladatcsoport

OKJ ápoló
feladatcsoport

OKJ ápoló
feladatcsoport

OKJ ápoló
feladatcsoport

OKJ ápoló
feladatcsoport

OKJ ápoló
feladatcsoport

110

Intenzív
ellátást
igénylő
betegek
szakápolása
Intenzív
ellátást
igénylő
betegek
szakápolása
Intenzív
ellátást
igénylő
betegek
szakápolása
Intenzív
ellátást
igénylő
betegek
szakápolása
Intenzív
ellátást
igénylő
betegek
szakápolása
Intenzív
ellátást
igénylő
betegek
szakápolása
Intenzív
ellátást
igénylő
betegek
szakápolása
Intenzív
ellátást
igénylő
betegek
szakápolása
Intenzív
ellátást
igénylő
betegek
szakápolása
Intenzív
ellátást
igénylő
betegek
szakápolása
Intenzív
ellátást
igénylő
betegek
szakápolása
Intenzív
ellátást
igénylő
betegek
szakápolása

Kompetencia
szintje

APRN
intenzív
szakiránnyal
APRN
aneszteziológiai
szakiránnyal
APRN
sürgősségi/akut
szakiránnyal

akut betegellátó

Feladat

SPECIALIZÁLT
MSc. KÉPZÉS

sürgősségi és
triage szakápoló

Modul

BSc. KÉPZÉSRE
ÉPÜLŐ
SPECIALIZÁCIÓ
intenzív
szakápoló

Képesítési
feladat
csoport

felnőtt
aneszteziológiai
és intenzív
terápiás
szakápoló

Ápoló
OKJ

Kompetencia
szintje

Kompetencia
szintje

Részleges vagy teljes parenteralis
táplálást végez

U

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Perifériás és centrális parenteralis
táplálást végez

U

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Parenteralis terápiát végez a beteg
otthonában

U

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

A táplálás folyamatát és a
beteg állapotát folyamatosan
monitorizálja

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Táplálási periódust lezár,
újratervezésében részt vesz

U

E

E

E

E

E

Elvégzi a mesterséges táplálással
kapcsolatos szakápolási feladatokat

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Adekvát folyadékpótlást alkalmaz
az orvos utasítása szerint

U

A beteg hőháztartásának
egyensúlyban tartásáról gondoskodik

Ö

Szem- és a szájnyálkahártya
kiszáradása, illetve sérülése ellen
védelmet biztosít

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

A beteget folyamatosan tájékoztatja a
beavatkozásról

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Artériát pungál, artériát kanülál

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Artéria punkció helyét kiválasztja
orvosi elrendelésnek megfelelően

U

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

OKJ ápoló
feladatcsoport

OKJ ápoló
feladatcsoport

OKJ ápoló
feladatcsoport

OKJ ápoló
feladatcsoport

OKJ ápoló
feladatcsoport

OKJ ápoló
feladatcsoport

OKJ ápoló
feladatcsoport

OKJ ápoló
feladatcsoport

OKJ ápoló
feladatcsoport

OKJ ápoló
feladatcsoport

OKJ ápoló
feladatcsoport

OKJ ápoló
feladatcsoport

Intenzív
ellátást
igénylő
betegek
szakápolása
Intenzív
ellátást
igénylő
betegek
szakápolása
Intenzív
ellátást
igénylő
betegek
szakápolása
Intenzív
ellátást
igénylő
betegek
szakápolása
Intenzív
ellátást
igénylő
betegek
szakápolása
Intenzív
ellátást
igénylő
betegek
szakápolása
Intenzív
ellátást
igénylő
betegek
szakápolása
Intenzív
ellátást
igénylő
betegek
szakápolása
Intenzív
ellátást
igénylő
betegek
szakápolása
Intenzív
ellátást
igénylő
betegek
szakápolása
Intenzív
ellátást
igénylő
betegek
szakápolása
Intenzív
ellátást
igénylő
betegek
szakápolása

Kompetencia
szintje

APRN
intenzív
szakiránnyal
APRN
aneszteziológiai
szakiránnyal
APRN
sürgősségi/akut
szakiránnyal

akut betegellátó

Feladat

SPECIALIZÁLT
MSc. KÉPZÉS

sürgősségi és
triage szakápoló

Modul

BSc. KÉPZÉSRE
ÉPÜLŐ
SPECIALIZÁCIÓ
intenzív
szakápoló

Képesítési
feladat
csoport

felnőtt
aneszteziológiai
és intenzív
terápiás
szakápoló

Ápoló
OKJ

Kompetencia
szintje

Kompetencia
szintje

A klinikai állapottól függően mintavétel
céljára orvosi elrendelésnek megfelelően
arteria radialist, arteria brachialist
pungál.

U

A klinikai állapottól függően mintavétel
céljára
orvosi elrendelésnek megfelelően arteria
femoralist pungál

U

Arteria radialist vagy arteria femoralist
katéterez invazív monitorozás, illetve
mintavétel céljából orvosi elrendelésnek
megfelelően

U

Artériás kanült gondoz

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Monitort csatlakoztat artériás kanülhöz

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Artériás kanült ideiglenesen lezár

U

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Artériás kanült megszüntet

U

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Artériás szúrt csatornát ellát

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Sebeket ellát, sebkötözéseket elvégez

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Mellkasi szívást összeállít és fenntart

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Termoterápiát alkalmaz

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Az intenzív betegellátás során a higiénés
szabályokat és eljárásokat betartja

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö
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OKJ ápoló
feladatcsoport

OKJ ápoló
feladatcsoport

OKJ ápoló
feladatcsoport

OKJ ápoló
feladatcsoport

OKJ ápoló
feladatcsoport

OKJ ápoló
feladatcsoport

OKJ ápoló
feladatcsoport

OKJ ápoló
feladatcsoport

OKJ ápoló
feladatcsoport

OKJ ápoló
feladatcsoport

OKJ ápoló
feladatcsoport

OKJ ápoló
feladatcsoport
BSc ápoló
feladatcsoport
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Intenzív
ellátást
igénylő
betegek
szakápolása
Intenzív
ellátást
igénylő
betegek
szakápolása
Intenzív
ellátást
igénylő
betegek
szakápolása
Intenzív
ellátást
igénylő
betegek
szakápolása
Intenzív
ellátást
igénylő
betegek
szakápolása
Intenzív
ellátást
igénylő
betegek
szakápolása
Intenzív
ellátást
igénylő
betegek
szakápolása
Intenzív
ellátást
igénylő
betegek
szakápolása
Intenzív
ellátást
igénylő
betegek
szakápolása
Intenzív
ellátást
igénylő
betegek
szakápolása
Intenzív
ellátást
igénylő
betegek
szakápolása
Intenzív
ellátást
igénylő
betegek
szakápolása
BSc. spec

Kompetencia
szintje

APRN
intenzív
szakiránnyal
APRN
aneszteziológiai
szakiránnyal
APRN
sürgősségi/akut
szakiránnyal

akut betegellátó

Feladat

SPECIALIZÁLT
MSc. KÉPZÉS

sürgősségi és
triage szakápoló

Modul

BSc. KÉPZÉSRE
ÉPÜLŐ
SPECIALIZÁCIÓ
intenzív
szakápoló

Képesítési
feladat
csoport

felnőtt
aneszteziológiai
és intenzív
terápiás
szakápoló

Ápoló
OKJ

Kompetencia
szintje

Kompetencia
szintje

Dializált betegeket ápol

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Műtéten átesett beteget ápol

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Altatott beteget ápol

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Politraumatizált beteget ápol

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Égett beteget ápol

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Szeptikus beteget ápol

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Mérgezett beteget ápol

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Eszméletlen beteget ápol

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Reanimált beteget ápol

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Lélegeztetett beteget ápol

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Koponyasérült beteget szakmai protokoll
szerint ápol

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

A kritikus állapotú betegek kórházon
belüli
szállítását protokollnak megfelelően végzi

E

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Súlyossági, állapotjellemző
pontrendszerek alkalmazása

Ö

BSc ápoló
feladatcsoport
BSc ápoló
feladatcsoport
BSc ápoló
feladatcsoport
BSc ápoló
feladatcsoport
BSc ápoló
feladatcsoport
BSc ápoló
feladatcsoport
BSc ápoló
feladatcsoport
BSc ápoló
feladatcsoport
BSc ápoló
feladatcsoport
BSc ápoló
feladatcsoport
BSc ápoló
feladatcsoport
BSc ápoló
feladatcsoport
BSc ápoló
feladatcsoport
BSc ápoló
feladatcsoport
BSc ápoló
feladatcsoport
BSc ápoló
feladatcsoport
BSc ápoló
feladatcsoport
BSc ápoló
feladatcsoport
BSc ápoló
feladatcsoport
BSc ápoló
feladatcsoport
BSc ápoló
feladatcsoport
BSc ápoló
feladatcsoport
BSc ápoló
feladatcsoport
BSc ápoló
feladatcsoport
BSc ápoló
feladatcsoport
BSc ápoló
feladatcsoport
BSc ápoló
feladatcsoport
BSc ápoló
feladatcsoport
BSc ápoló
feladatcsoport
BSc ápoló
feladatcsoport
BSc ápoló
feladatcsoport

Kompetencia
szintje

APRN
intenzív
szakiránnyal
APRN
aneszteziológiai
szakiránnyal
APRN
sürgősségi/akut
szakiránnyal

akut betegellátó

Feladat

SPECIALIZÁLT
MSc. KÉPZÉS

sürgősségi és
triage szakápoló

Modul

BSc. KÉPZÉSRE
ÉPÜLŐ
SPECIALIZÁCIÓ
intenzív
szakápoló

Képesítési
feladat
csoport

felnőtt
aneszteziológiai
és intenzív
terápiás
szakápoló

Ápoló
OKJ

Kompetencia
szintje

Kompetencia
szintje

BSc. spec

Betegosztályozást végzése

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

BSc. spec

Mérgezések és kezelése

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

BSc. spec

Akut sepsis és kezelése

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

BSc. spec

Peripartum szövődmények és kezelésük

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

BSc. spec

Fizikális vizsgálat alapjai ismerete

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

BSc. spec

A belgyógyászati vonatkozású betegek
fizikális
vizsgálata.

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

BSc. spec

Neurológiai betegek fizikális vizsgálata.

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

BSc. spec

Traumás, égett és tömegsérült betegek
klinikuma, ápolása

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

BSc. spec

Mérgezések és kezelése

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

BSc. spec

Akut sepsis és kezelése

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

BSc. spec

Peripartum szövődmények és kezelésük

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

BSc. spec

Traumás sérültek vizsgálata.

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

BSc. spec

Orvosi és ápolási előzmények kikérdezése
rögzítése.

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

BSc. spec

Keringési elégtelenség

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

BSc. spec

Veszélyes szívritmus zavarok
(kamrafibrilláció).

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

BSc. spec

Tüdőödéma.

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

BSc. spec

Shock.

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

BSc. spec

Légzési elégtelenség.

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

BSc. spec

Hypoxia.

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

BSc. spec

Görcsrohamok.

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

BSc. spec

Súlyos ion és sav-bázis eltérések.

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

BSc. spec

Súlyos anyagcsere eltérések (hypo-,
hyperglycaemia).

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

BSc. spec

Hypo és hypertermia.

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

BSc. spec

Mélyvénás trombózis, tüdőembólia.

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

BSc. spec
BSc. spec

A normál életfunkciókat veszélyeztető
laboratóriumi érték felismerése.
Pulzus, testhőmérséklet, légzésszám
megfigyelése, a kóros értékek felismerése

BSc. spec

Kóros légzésformák felismerése.

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

BSc. spec

Tudatállapot változások felismerése.

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

BSc. spec

Eszméletzavarok felismerése.

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

BSc. spec
BSc. spec

EKG / kiértékelés, a normálistól eltérő
szívritmus felismerése.
IBPM / hipotónia és hipertónia
felismerése.
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BSc ápoló
feladatcsoport
BSc ápoló
feladatcsoport
BSc ápoló
feladatcsoport
BSc ápoló
feladatcsoport
BSc ápoló
feladatcsoport
BSc ápoló
feladatcsoport
BSc ápoló
feladatcsoport
BSc ápoló
feladatcsoport
BSc ápoló
feladatcsoport
BSc ápoló
feladatcsoport
BSc ápoló
feladatcsoport
BSc ápoló
feladatcsoport
BSc ápoló
feladatcsoport
BSc ápoló
feladatcsoport
BSc ápoló
feladatcsoport
BSc ápoló
feladatcsoport
BSc ápoló
feladatcsoport
BSc ápoló
feladatcsoport
BSc ápoló
feladatcsoport
BSc ápoló
feladatcsoport
BSc ápoló
feladatcsoport
BSc ápoló
feladatcsoport
BSc ápoló
feladatcsoport
BSc ápoló
feladatcsoport
BSc ápoló
feladatcsoport
BSc ápoló
feladatcsoport
BSc ápoló
feladatcsoport
BSc ápoló
feladatcsoport
BSc ápoló
feladatcsoport
BSc ápoló
feladatcsoport
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BSc. spec
BSc. spec
BSc. spec

NIBPM / hipotónia és hipertónia
felismerése.
Pulzoximéter /alacsony oxigéntelítettség
felismerése.
CVP / túl alacsony vagy túl magas CVP
felismerése.

Kompetencia
szintje

APRN
intenzív
szakiránnyal
APRN
aneszteziológiai
szakiránnyal
APRN
sürgősségi/akut
szakiránnyal

akut betegellátó

Feladat

SPECIALIZÁLT
MSc. KÉPZÉS

sürgősségi és
triage szakápoló

Modul

BSc. KÉPZÉSRE
ÉPÜLŐ
SPECIALIZÁCIÓ
intenzív
szakápoló

Képesítési
feladat
csoport

felnőtt
aneszteziológiai
és intenzív
terápiás
szakápoló

Ápoló
OKJ

Kompetencia
szintje

Kompetencia
szintje

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

BSc. spec

Vérgáz értékek kiértékelése.

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

BSc. spec

A laboratóriumi adatok kiértékelése.

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

BSc. spec
BSc. spec
BSc. spec
BSc. spec
BSc. spec
BSc. spec
BSc. spec
BSc. spec
BSc. spec
BSc. spec
BSc. spec
BSc. spec
BSc. spec
BSc. spec
BSc. spec

Perifériás vénakanül behelyezése,
megfigyelése, használata és eltávolítása.
Perifériás artériás kanül behelyezése,
megfigyelése, használata és eltávolítása.
Centrális vénás kanül behelyezése,
használata és eltávolítása.
Vérvétel perifériás vénás és artériás
kanülből,
centrális vénakanülből
Vérvétel alkalmilag szúrt perifériás
vénából.
Vérvétel vércsoport meghatározásra.
Beteg és a vérkészítmény
vércsoportjának meghatározása.
Transzfúzió összeállítása, előkészítése és
bekötése.
Biológiai próba és keresztpróba
kivitelezése.
A transzfúziós szövődmények
felismerése.
Respirátor üzembe helyezése,
alkalmazása.
A lélegeztetés szövődményeinek
és az eszközhibák felismerése.
Mesterséges enterális táplálás
kivitelezése
tápszondán és PEG-en keresztül.
Beöntés, nasogastricus szonda levezetés
gyomormosás kivitelezése.
Sengstaken (vagy ezzel equivalens)
szonda behelyezésére.

BSc. spec

Kötözés.

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

BSc. spec

Varratszedés.

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

BSc. spec

Mintavétel mikrobiológiai vizsgálatra.

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

BSc. spec

Nő és férfibeteg hólyagkatéterezése.

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

BSc. spec

Segédkezés mellkas csövezésnél.

U

U

U

BSc. spec

Segédkezés mellkas csapolásnál.

U

U

U

BSc. spec

Segédkezés lumbál punkciónál.

U

U

U

BSc. spec

Segédkezés pericardiocenthesisnél

U

U

U

BSc. spec

Segédkezés sebészi artéria/véna
preparáció során

U

U

U

BSc. spec

Hascsapolás kivitelezése.

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

BSc ápoló
feladatcsoport
BSc ápoló
feladatcsoport
BSc ápoló
feladatcsoport
BSc ápoló
feladatcsoport
BSc ápoló
feladatcsoport
BSc ápoló
feladatcsoport
BSc ápoló
feladatcsoport

BSc. spec
BSc. spec
BSc. spec
BSc. spec

akut betegellátó

APRN
intenzív
szakiránnyal
APRN
aneszteziológiai
szakiránnyal
APRN
sürgősségi/akut
szakiránnyal
Kompetencia
szintje

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

BSc. spec

Antimikróbás gyógyszerelés

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

E

E

E

Ö

Ö

Ö

E

E

E

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

BSc. spec

BSc ápoló
feladatcsoport

BSc. spec

BSc ápoló
feladatcsoport

BSc. spec

BSc ápoló
feladatcsoport

BSc. spec

BSc ápoló
feladatcsoport
BSc ápoló
feladatcsoport
BSc ápoló
feladatcsoport
BSc ápoló
feladatcsoport

Kompetencia
szintje

Inhalátorok használata.

BSc. spec

BSc ápoló
feladatcsoport

Fizikális és gyógyszeres lázcsillapítás,
valamint fájdalomcsillapítás elrendelése
és alkalmazása
Folyadék és vazoaktív gyógyszerek
alkalmazása.
Infúzió összeállítás, bekötése,
megfigyelése.
Gyógyszeradagoló, volumetriás pumpák
alkalmazása.

Kompetencia
szintje

BSc. spec

BSc ápoló
feladatcsoport

BSc ápoló
feladatcsoport
BSc ápoló
feladatcsoport

Feladat

SPECIALIZÁLT
MSc. KÉPZÉS

sürgősségi és
triage szakápoló

Modul

BSc. KÉPZÉSRE
ÉPÜLŐ
SPECIALIZÁCIÓ
intenzív
szakápoló

Képesítési
feladat
csoport

felnőtt
aneszteziológiai
és intenzív
terápiás
szakápoló

Ápoló
OKJ

A mechanikus szervtámogatás módjai,
eszközei
Fájdalom és delírium felismerésére,
megelőzésére,
kezelése
Szedáció és neuromuszkuláris blokád
alkalmazása
Injekció adása (ic, sc, im, iv alkalmilag
szúrt vénába, illetve perifériás és
centrális vénakanülbe
Az életet veszélyeztető sürgősségi
állapotok
kezdeti kezelése az orvos megérkezéséig

Ö

BSc. spec

Gyógyszerek felszívása, beadása.

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

BSc. spec

Defibrilláció és cardioversio végzése.

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

U

U

U

U

U

U

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

BSc. spec
BSc. spec
BSc. spec

Pacemaker terápia (transvenosus/
transthoracalis)
kivitelezésére felügyelettel
Endotracheális és laryngiális maszkal
intubáció végzése
Endotracheális és laryngiális extubáció
elvégzése

BSc. spec

Lélegeztetés ballonnal és maszkkal.

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

BSc. spec

Mellkaskompresszió végzése.

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

BSc ápoló
feladatcsoport

BSc. spec

BSc ápoló
feladatcsoport

BSc. spec

BSc ápoló
feladatcsoport

BSc. spec

BSc ápoló
feladatcsoport

BSc. spec

BSc ápoló
feladatcsoport

BSc. spec

BSc ápoló
feladatcsoport

BSc. spec

BSc ápoló
feladatcsoport

BSc. spec

A nagy rizikójú betegek perioperatív
ápolására, észlelésére, közreműködés a
kezelésben
A szívsebészeti betegek ápolására,
észlelésére,
közreműködés a kezelésben
a koponyaműtött betegek ápolására,
észlelésére,
közreműködés a kezelésben
a szerv transzplantált betegek ápolására,
észlelésére,
közreműködés a kezelésben
A traumatológiai betegek perioperatív
ápolására,
észlelésére, közreműködés a kezelésben
A gépi lélegeztetett beteg
transzportfeladatainak ellátása az ellátó
osztályon kívül
Gyermekkori akut betegségek felismerése
és az életet veszélyeztető sürgősségi
állapotok
kezdeti kezelése az orvos megérkezéséig
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BSc ápoló
feladatcsoport
BSc ápoló
feladatcsoport
BSc ápoló
feladatcsoport
BSc ápoló
feladatcsoport
BSc ápoló
feladatcsoport
BSc ápoló
feladatcsoport
BSc ápoló
feladatcsoport
BSc ápoló
feladatcsoport
BSc ápoló
feladatcsoport
BSc ápoló
feladatcsoport
BSc ápoló
feladatcsoport
BSc ápoló
feladatcsoport
BSc ápoló
feladatcsoport
BSc ápoló
feladatcsoport
BSc ápoló
feladatcsoport
BSc ápoló
feladatcsoport
BSc ápoló
feladatcsoport
BSc ápoló
feladatcsoport
BSc ápoló
feladatcsoport
BSc ápoló
feladatcsoport
BSc ápoló
feladatcsoport
BSc ápoló
feladatcsoport

BSc. spec

Speciális ágyak, párnak es ágybetétek a
dekubitusz
megelőzésére

BSc. spec

APRN
intenzív
szakiránnyal
APRN
aneszteziológiai
szakiránnyal
APRN
sürgősségi/akut
szakiránnyal

akut betegellátó

Kompetencia
szintje

Kompetencia
szintje

Ö

Ö

Ö

Ö

Légzőtorna segítése

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

BSc. spec

Passziv mozgatás és aktiv mozgás
segítése.

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

BSc. spec

Otthoni ápolással kapcsolatban

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

BSc. spec

Alapvető szükségleteiről

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

BSc. spec

Önellátási szintjéről

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

BSc. spec

Ápolási beavatkozásokról

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

BSc. spec

Referálás az ellátó team tagjai felé

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

BSc. spec
BSc. spec
BSc. spec

Bélmucosa pH-méréshez speciális
szondát vezet le, tonométer alkalmaz
Intenzív ápolás dokumentációjának
tervezése, fejlesztése és használata
Intenzív ápolásban alkalmazható
ápolási modell tervezése, fejlesztése és
alkalmazása

BSc. spec

Ápoláskutatás

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

BSc. spec

Modellépítés, fejlesztés

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

BSc. spec

Ápolásoktatás

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

BSc. spec

Mentori munka

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö
Ö

BSc. spec
BSc. spec

Részvétel a terápia visszatartásáról vagy
visszavonásáról döntő multidiszciplinális
teamben
„End of life care” menedzselése a beteg és
a rokonság irányában

BSc. spec

Az akut betegek palliatív ellátása

Ö

Ö

Ö

Ö

BSc. spec

Az agyhalál felismerése

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

BSc. spec

Közreműködni a szervdonorok
kezelésében, szervdonorok ápolása

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

BSc. spec

Napi ápolói vizitek vezetése

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

BSc. spec
BSc. spec

BSc ápoló
feladatcsoport

BSc. spec
BSc. spec
MSc. spec

MSc ápoló
feladatcsoport

MSc. spec

MSc ápoló
feladatcsoport

MSc. spec
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Kompetencia
szintje

Ö

BSc ápoló
feladatcsoport

BSc ápoló
feladatcsoport
MSc ápoló
feladatcsoport

Feladat

SPECIALIZÁLT
MSc. KÉPZÉS

sürgősségi és
triage szakápoló

Modul

BSc. KÉPZÉSRE
ÉPÜLŐ
SPECIALIZÁCIÓ
intenzív
szakápoló

Képesítési
feladat
csoport

felnőtt
aneszteziológiai
és intenzív
terápiás
szakápoló

Ápoló
OKJ

A helyi infekciókontroll szabályainak
alkalmazása
A környezeti veszélyek felismerése, a
beteg és a személyzet biztonságának
elősegítésére
A kritikus, nem várt események,
szövődmények felismerése,
minimalizálása
Esetmegbeszélések szervezése
A beteget és hozzátartozóját pszichés
támogatása
Iránydiagnózis felállítása, a beteg
megfelelő
részlegre való irányítása
Kezelési terv ápolói összeállítása,
részleges orvosi szupervízióval

Ö
Ö

Ö
Ö

Ö

MSc ápoló
feladatcsoport
MSc ápoló
feladatcsoport
MSc ápoló
feladatcsoport
MSc ápoló
feladatcsoport
MSc ápoló
feladatcsoport
MSc ápoló
feladatcsoport
MSc ápoló
feladatcsoport
MSc ápoló
feladatcsoport
MSc ápoló
feladatcsoport
MSc ápoló
feladatcsoport
MSc ápoló
feladatcsoport
MSc ápoló
feladatcsoport
MSc ápoló
feladatcsoport
MSc ápoló
feladatcsoport
MSc ápoló
feladatcsoport
MSc ápoló
feladatcsoport

MSc. spec
MSc. spec

Alkalmazza az intenzív ellátás
gyógyszereit
Gyógyszerek elrendelése meghatározott
hatóanyagok esetében

Kompetencia
szintje

APRN
intenzív
szakiránnyal
APRN
aneszteziológiai
szakiránnyal
APRN
sürgősségi/akut
szakiránnyal

akut betegellátó

Feladat

SPECIALIZÁLT
MSc. KÉPZÉS

sürgősségi és
triage szakápoló

Modul

BSc. KÉPZÉSRE
ÉPÜLŐ
SPECIALIZÁCIÓ
intenzív
szakápoló

Képesítési
feladat
csoport

felnőtt
aneszteziológiai
és intenzív
terápiás
szakápoló

Ápoló
OKJ

Kompetencia
szintje

Kompetencia
szintje
Ö
Ö

Ö
Ö

Ö

MSc. spec

Lumbál punkció

Ö

Ö

MSc. spec

Mellkascsapolás

Ö

Ö

MSc. spec

Sternum punkció

Ö

Ö

MSc. spec

Crista biopszia

Ö

Ö

MSc. spec

Mellkasi drain behelyezése

Ö

Ö

Ö

Ö

MSc. spec
MSc. spec

Radiológiai vizsgálatok elrendelése és
elemzése
Vérkémiai vizsgálatok indikálása és
elemzése

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

MSc. spec

Sebvarrás

Ö

MSc. spec

Sebdepridement

Ö

MSc. spec
MSc. spec
MSc. spec
MSc. spec
MSc. spec

Az anesztéziához szükséges leletek
ellenőrzése és értékelése
A narkózisok szövődményeinek és
tüneteinek felismerése, szükség esetén
azonnali ellátás biztosítása
Az aneszteziológia gyógyszereinek
alkalmazása
Meghatározott hatóanyagtartalmú
aneszteziológiai gyógyszerek elrendelése
Önálló anesztézia végzése

Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
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3.8. Pszichiátriai ápoló hatásköri listáinak
összefoglalása
Problémafelvetés
Munkacsoportunk a hazai és a külföldi szakirodalmi kutatásokat
elvégezte (mellékletként megtalálható). A kutatás eredményeit
egyeztetve és összegezve, a rendelkezésünkre álló információk és
a pszichiátriai ápolásban eltöltött sok éves tapasztalatunk alapján
dolgoztuk ki a pszichiátriai szakápolók hatásköri listáját.
Hatáskörök
Megvizsgáltuk az ország különböző pszichiátriai osztályain
alkalmazott munkaköri leírásokat s azt tapasztaltuk, hogy
általában hiányzik, vagy hiányos a speciális pszichiátriai
szakápolás feladatai tekintetében. Egy BSc ápoló, amennyiben nem
rendelkezik pszichiátriai szakápoló végzettséggel, úgy csak a saját
kompetenciakörén belül tevékenykedhet, a speciális pszichiátriai
feladatok ellátása nem tartozna a kompetenciái köze. A diplomás
ápolóképzésben történő pszichiátriai óraszámok és a tananyagtartam
ismerete alapján megállapítható, hogy nem nyújt számára megfelelő
hatáskört ezen a területen.
Javaslattétel
Átgondolva a jelenlegi képzést, a munkacsoport a következő
javaslatokat teszi a jövőre vonatkoztatva:
1. A pszichiátriai szakápoló képzésbe való belépés feltételeit a német
és a szlovák minta alapján valósítanánk meg. Tehát a belépés
feltételét kiegészítenénk a szakmai gyakorlat meglétével, melynek
mértéke legalább 2 év és ebből min.1 évet pszichiátriai osztályon
kell eltöltenie. Továbbá feltétel a befejezett ápolói szakképesítés.
Felmerült még egyéb pszichológia alkalmassági vizsgálat is az
általános alkalmassági vizsgálat mellett, de ennek kivitelezése
már nem a mi kompetenciánk.
2. A hatásköri listát kifejezetten a szakápolóknak dolgoztuk ki,
amely a már meglévő végzettség által biztosított kompetencia

körök kiegészítéseként alkalmaznánk. A pszichiátriai ápolásban
gyakorolt hatásköri listát így csak a pszichiátriai ápolók
alkalmazhatnák, de csak a próbaidő lejárta után, addig csak
felügyelet mellett dolgozhatna (helyileg kiegészítést kaphat a
helyi specialitásokat figyelembe véve).
3. Javasoljuk, hogy a BSc ápoló a pszichiátria vizsgát követően
felvehesse specializációként emelt elméleti és gyakorlati
óraszámban (két hónap nyári gyakorlat pszichiátrián) újra a
pszichiátriát és a gyógyfoglalkoztatást, mely a meglévő ismereteire
épülve olyan tudást tudna adni, mely a vizsga után feljogosítja a
pszichiátriai szakápolói tevékenység végzésére.
4. Ahhoz, hogy a szakápoló valóban szakfeladatot és ne alapápolási
feladatokat lásson el (mint jelenleg általában), így az ápolói
létszámot feltétlenül növelni kell. Amennyiben ez nem történik
meg, nem lesz kapacitás a feladatok elvégzéséhez.
5. A jelenlegi pszichiátriai szakápoló képzésben megnövelnénk
vagy kiegészítenénk a következő témakörökben az oktatást:
kommunikáció, az önismeret, a konfliktus helyzetek és krízis
szituációk kezelése. Ugyanis a tapasztalat az, hogy ezek az
ismeretek a mindennapi minőségi munka során elengedhetetlenek,
a képzésben viszont nem jelentkezik megfelelő mélységben. A
gyakorlati rálátás szükségessége miatt növelnénk a gyakorlati
óraszámokat és kibővítenénk a tematikát.
6. Fontosnak tartanánk a pszichiátrián belül a szakosodást, mint
ahogy több külföldi országban ez gyakorlat (USA, Szlovákia) pl.:
a gyermek pszichiátria (amely egyébként is nagy hiányterület),
geronto-pszichiátria, forensic, pszichiátriai rehabilitáció,
addiktológia, pszichoterápiás ápoló.
7. A foglalkoztatás kérdéskörét megvizsgálva a véleményünk a
következő: a pszichiátriai betegek foglalkoztatása igen speciális és
nagy szakmai hozzáértést kíván. A jelenleg képződő Rehabilitációs
tevékenység terapeuták erre a feladatra nem alkalmasak, hiszen az
oktatásuk során nem kapják meg a megfelelő tudást. Véleményünk
szerint a megfelelő megoldás a régi gyógyfoglalkoztató
szakasszisztensi képzés lenne, amely pszichiátriai szakápolói
képzésre épült.
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8. Továbbá növelhetné a kompetenciát különböző akkreditált
tanfolyamok elvégzése, melyek jelenleg Magyarországon még nem
állnak rendelkezésre, de külföldön pl.: Németországban ez már
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bevezetett gyakorlat a pszichiátriai ellátásban (Viselkedésterápia,
melyet a vizsga után a kezelő orvossal egyeztetve, de önállóan
végezve gyakorolhat egy pszichiátriai ápoló is.).

PSZICHIÁTRIAI SZAKÁPOLÓGYÓGYFOGLALKOZTATÓ SZAKASSZISZTENS
HATÁSKÖRI LISTA - RÉSZLETES
Képesítési
feladat
csoport

Modul

Pszichiátriai
szakápolás
feladatcsoport
Pszichiátriai
szakápolás
feladatcsoport
Pszichiátriai
szakápolás
feladatcsoport
Pszichiátriai
szakápolás
feladatcsoport
Pszichiátriai
szakápolás
feladatcsoport
Pszichiátriai
szakápolás
feladatcsoport
Pszichiátriai
szakápolás
feladatcsoport
Pszichiátriai
szakápolás
feladatcsoport

3722-10
Pszicchiátriai
szakápolás
3722-10
Pszicchiátriai
szakápolás
3722-10
Pszicchiátriai
szakápolás
3722-10
Pszicchiátriai
szakápolás
3722-10
Pszicchiátriai
szakápolás
3722-10
Pszicchiátriai
szakápolás
3722-10
Pszicchiátriai
szakápolás
3722-10
Pszicchiátriai
szakápolás

Pszichiátriai 3722-10
szakápolás
Pszicchiátriai
feladatcsoport szakápolás
Pszichiátriai
szakápolás
feladatcsoport
Pszichiátriai
szakápolás
feladatcsoport
Pszichiátriai
szakápolás
feladatcsoport
Pszichiátriai
szakápolás
feladatcsoport
Pszichiátriai
szakápolás
feladatcsoport
Pszichiátriai
szakápolás
feladatcsoport
Pszichiátriai
szakápolás
feladatcsoport
Pszichiátriai
szakápolás
feladatcsoport
Pszichiátriai
szakápolás
feladatcsoport
Pszichiátriai
szakápolás
feladatcsoport

3722-10
Pszicchiátriai
szakápolás
3722-10
Pszicchiátriai
szakápolás
3722-10
Pszicchiátriai
szakápolás
3722-10
Pszicchiátriai
szakápolás
3722-10
Pszicchiátriai
szakápolás
3722-10
Pszicchiátriai
szakápolás
3722-10
Pszicchiátriai
szakápolás
3722-10
Pszicchiátriai
szakápolás
3722-10
Pszicchiátriai
szakápolás
3722-10
Pszicchiátriai
szakápolás

PSZICHIÁTRIAI
SZAKÁP.
KompeFeladat
tencia
hivatkozás
szintje
Pszichiátriai szakápolást végez az
1/2011. (I. 7.)
életkori sajátosságoknak és a proÖ
NEFMI rentokolloknak megfelelõen
delet
1/2011. (I. 7.)
Felismeri a deviáns viselkedésmóÖ
NEFMI rendokat
delet
1/2011. (I. 7.)
Felismeri és megfelelõen kezeli a
Ö/E
NEFMI renkrízis- és veszélyeztetõ állapotokat
delet
1/2011. (I. 7.)
Közremûködik a pszichológiai tesztek
E
NEFMI renfelvételében
delet
Elõkészíti a beteget és közremûködik
1/2011. (I. 7.)
a pszichiátriai diagnosztikai eljáráÖ/E
NEFMI rensokban
delet
1/2011. (I. 7.)
Segédkezik az orvosi beavatkozások
E
NEFMI renkivitelezésében
delet
1/2011. (I. 7.)
Szükség esetén egészségügyi szeméÖ
NEFMI renlyi korlátozást alkalmaz
delet
1/2011. (I. 7.)
Megfigyeli a pszichiátriai betegeket
Ö
NEFMI rendelet
Segíti a pszichiátriai betegek alapvetõ
1/2011. (I. 7.)
és magasabb rendû szükségleteinek
Ö
NEFMI renkielégítését az életkori sajádelet
tosságoknak megfelelően
1/2011. (I. 7.)
Felismeri a pszichofarmakonok hatáÖ
NEFMI rensait, mellékhatásait
delet
1/2011. (I. 7.)
Kezeli az alacsony szociális helyzetE
NEFMI renbõl adódó nehézségeket
delet
1/2011. (I. 7.)
Pszichiátriai gondozó tevékenységet
U
NEFMI renvégez
delet
1/2011. (I. 7.)
Környezettanulmányt végez
U
NEFMI rendelet
1/2011. (I. 7.)
Ápolói tevékenységét megfelelõen
Ö
NEFMI rendokumentálja
delet
1/2011. (I. 7.)
A beteg értékeit kezeli
Ö
NEFMI rendelet
1/2011. (I. 7.)
Mentálhigiénés tevékenységet végez
Ö
NEFMI rendelet
1/2011. (I. 7.)
Részt vesz a prevenció különbözõ
E
NEFMI renszintjein zajló munkában
delet
1/2011. (I. 7.)
Megelõzi a hospitalizációs ártalmakat
Ö
NEFMI rendelet
Egészséges életmódra nevelést folytat
1/2011. (I. 7.)
az életkori sajátosságok figyelemÖ
NEFMI renbevételével
delet

GYÓGYFOGLALKOZTATÓ
Kompetencia
hivatkozás
szintje
1/2011. (I. 7.)
Ö
NEFMI rendelet
1/2011. (I. 7.)
Ö
NEFMI rendelet
1/2011. (I. 7.)
Ö/E
NEFMI rendelet
1/2011. (I. 7.)
E
NEFMI rendelet
1/2011. (I. 7.)
Ö/E
NEFMI rendelet
1/2011. (I. 7.)
E
NEFMI rendelet
1/2011. (I. 7.)
Ö
NEFMI rendelet
1/2011. (I. 7.)
Ö
NEFMI rendelet
Ö

Ö
E
U
U
Ö
Ö
Ö
E
Ö
Ö

Megjegyzés

1/2011. (I. 7.)
NEFMI rendelet
1/2011. (I. 7.)
NEFMI rendelet
1/2011. (I. 7.)
NEFMI rendelet
1/2011. (I. 7.)
NEFMI rendelet
1/2011. (I. 7.)
NEFMI rendelet
1/2011. (I. 7.)
NEFMI rendelet
1/2011. (I. 7.)
NEFMI rendelet
1/2011. (I. 7.)
NEFMI rendelet
1/2011. (I. 7.)
NEFMI rendelet
1/2011. (I. 7.)
NEFMI rendelet
1/2011. (I. 7.)
NEFMI rendelet
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Képesítési
feladat
csoport
Pszichiátriai
szakápolás
feladatcsoport
Pszichiátriai
szakápolás
feladatcsoport
Pszichiátriai
szakápolás
feladatcsoport
Pszichiátriai
szakápolás
feladatcsoport
Pszichiátriai
szakápolás
feladatcsoport
Pszichiátriai
szakápolás
feladatcsoport
Pszichiátriai
szakápolás
feladatcsoport
Pszichiátriai
szakápolás
feladatcsoport
Pszichiátriai
szakápolás
feladatcsoport
Pszichiátriai
szakápolás
feladatcsoport
Pszichiátriai
szakápolás
feladatcsoport
Gyógyfoglalkoztató
szakaszisztens
feledatcsoport
Gyógyfoglalkoztató
szakaszisztens
feledatcsoport
Gyógyfoglalkoztató
szakaszisztens
feledatcsoport
Gyógyfoglalkoztató
szakaszisztens
feledatcsoport
Gyógyfoglalkoztató
szakaszisztens
feledatcsoport
Gyógyfoglalkoztató
szakaszisztens
feledatcsoport
Gyógyfoglalkoztató
szakaszisztens
feledatcsoport
Gyógyfoglalkoztató
szakaszisztens
feledatcsoport
Gyógyfoglalkoztató
szakaszisztens
feledatcsoport
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Modul

Feladat

3722-10
Egészségmegõrzési, életvezetési
Pszicchiátriai
tanácsokat ad
szakápolás
2477-10 Inter- Kapcsolatot teremt zavart, agresszív
akció
beteggel
2477-10 Inter- Részt vesz a szocializáció folyamaakció
tában
2477-10 InterHabilitációs tevékenységet folytat
akció
2477-10 Inter- Részt vesz a rehabilitációs folyamatakció
ban
2477-10 Inter- Tûri és megfelelõen kezeli a konflikakció
tusokat
2477-10 Inter- Részt vesz a szocioterápiás, pszichoakció
terápiás foglalkozásokon
2477-10 Inter- Szabadidõs rekreációs programokat
akció
szervez a betegek számára
2477-10 Inter- Kapcsolatot tart önsegítõ csoportokakció
kal
2477-10 Inter- Támogatja a betegek önsegítõ,
akció
érdekképviseleti tevékenységét
2477-10 Inter- Munkáját a rehabilitációs team aktív
akció
tagjaként végzi

PSZICHIÁTRIAI
SZAKÁP.
Kompetencia
hivatkozás
szintje
1/2011. (I. 7.)
Ö
NEFMI rendelet
1/2011. (I. 7.)
Ö
NEFMI rendelet
1/2011. (I. 7.)
Ö
NEFMI rendelet
1/2011. (I. 7.)
Ö
NEFMI rendelet
1/2011. (I. 7.)
Ö
NEFMI rendelet
1/2011. (I. 7.)
Ö
NEFMI rendelet
1/2011. (I. 7.)
Ö
NEFMI rendelet
1/2011. (I. 7.)
Ö
NEFMI rendelet
1/2011. (I. 7.)
Ö
NEFMI rendelet
1/2011. (I. 7.)
Ö
NEFMI rendelet
1/2011. (I. 7.)
Ö
NEFMI rendelet

GYÓGYFOGLALKOZTATÓ
Kompetencia
hivatkozás
szintje
1/2011. (I. 7.)
Ö
NEFMI rendelet
1/2011. (I. 7.)
Ö
NEFMI rendelet
1/2011. (I. 7.)
Ö
NEFMI rendelet
1/2011. (I. 7.)
Ö
NEFMI rendelet
1/2011. (I. 7.)
Ö
NEFMI rendelet
1/2011. (I. 7.)
Ö
NEFMI rendelet
1/2011. (I. 7.)
Ö
NEFMI rendelet
1/2011. (I. 7.)
Ö
NEFMI rendelet
1/2011. (I. 7.)
Ö
NEFMI rendelet
1/2011. (I. 7.)
Ö
NEFMI rendelet
1/2011. (I. 7.)
Ö
NEFMI rendelet

2338-10
gyógyfoglalkoztatás

A foglalkoztatás-terápia tárgykörébe
tartozó technikákat megtanítja és
gyakoroltatja

Ö

1/2011. (I. 7.)
NEFMI rendelet

2338-10
gyógyfoglalkoztatás

Közremûködik a munkaalkalmassági
vizsgálatokban

E

1/2011. (I. 7.)
NEFMI rendelet

2338-10
gyógyfoglalkoztatás

A közösségi terápiában részt vesz

E

1/2011. (I. 7.)
NEFMI rendelet

2338-10
gyógyfoglalkoztatás

A munkaterápia tárgykörébe tartozó
technikákat megtanítja és gyakoroltatja

Ö

1/2011. (I. 7.)
NEFMI rendelet

2338-10
gyógyfoglalkoztatás

A pszichoterápiás csoportban koterapeutaként részt vesz

E

1/2011. (I. 7.)
NEFMI rendelet

2338-10
gyógyfoglalkoztatás

Segíti a reális betegségtudat kialakítását

Ö

1/2011. (I. 7.)
NEFMI rendelet

2338-10
gyógyfoglalkoztatás

Segíti a „másság” elfogadását a kliens
és a hozzátartozók esetében

Ö

1/2011. (I. 7.)
NEFMI rendelet

2338-10
gyógyfoglalkoztatás

Szokásokat alakít ki, készségeket,
képességeket, kognitív mûködést
fejleszt

Ö

1/2011. (I. 7.)
NEFMI rendelet

2338-10
gyógyfoglalkoztatás

A háztartásvezetést tanítja

Ö

1/2011. (I. 7.)
NEFMI rendelet

Megjegyzés

Képesítési
feladat
csoport
Gyógyfoglalkoztató
szakaszisztens
feledatcsoport
Gyógyfoglalkoztató
szakaszisztens
feledatcsoport
Gyógyfoglalkoztató
szakaszisztens
feledatcsoport
Gyógyfoglalkoztató
szakaszisztens
feledatcsoport
Gyógyfoglalkoztató
szakaszisztens
feledatcsoport

Modul

Feladat

PSZICHIÁTRIAI
SZAKÁP.
Kompetencia
hivatkozás
szintje

GYÓGYFOGLALKOZTATÓ
Kompetencia
hivatkozás
szintje

2338-10
gyógyfoglalkoztatás

Tervezi és szervezi a kliens szabadidõs tevékenységét

Ö

1/2011. (I. 7.)
NEFMI rendelet

2338-10
gyógyfoglalkoztatás

Csoportot vezet

Ö

1/2011. (I. 7.)
NEFMI rendelet

2338-10
gyógyfoglalkoztatás

A csoportdinamikát, a csoporttörténéseket értelmezi

Ö

1/2011. (I. 7.)
NEFMI rendelet

2338-10
gyógyfoglalkoztatás

Alkalmazza az életkori sajátosságoknak megfelelõ motivációs
technikákat

Ö

1/2011. (I. 7.)
NEFMI rendelet

2338-10
gyógyfoglalkoztatás

Felismeri a kliens veszélyeztetõ állapotait

Ö

1/2011. (I. 7.)
NEFMI rendelet

Alkalmazza a pszichiátriai betegek
ellátására vonatkozó jogszabályokat

Ö

32/2008. (VIII.
14.) EüM rendelet

Tanácsot ad a pszichiátriai betegek
jogaival kapcsolatban

Ö

32/2008. (VIII.
14.) EüM rendelet

Alkalmazza a fogyatékossággal kapcsolatos jogszabályokat

Ö

32/2008. (VIII.
14.) EüM rendelet

Tanácsot ad a fogyatékossággal kapcsolatos jogok érvényesítéséhez

Ö

32/2008. (VIII.
14.) EüM rendelet

Kapcsolatot tart a betegek
önszerveződési, érdekvédelmi szervezeteivel

E

32/2008. (VIII.
14.) EüM rendelet

Kapcsolatot tart a rehabilitációs team
tagjaival

Ö

32/2008. (VIII.
14.) EüM rendelet

Munkáját szupervízióval végzi

E

32/2008. (VIII.
14.) EüM rendelet

Segíti a különböző betegközösségek
szerveződését és működését

E

32/2008. (VIII.
14.) EüM rendelet

Segíti a kortárs és sorstárskapcsolatok kialakulását

Ö

32/2008. (VIII.
14.) EüM rendelet

2468-06
GyógyfoglalInterakció a
koztató
szociális és
szakaszisztens
rehabilitációs
feledatcsoport
ellátásban
2468-06
GyógyfoglalInterakció a
koztató
szociális és
szakaszisztens
rehabilitációs
feledatcsoport
ellátásban
2468-06
GyógyfoglalInterakció a
koztató
szociális és
szakaszisztens
rehabilitációs
feledatcsoport
ellátásban
2468-06
GyógyfoglalInterakció a
koztató
szociális és
szakaszisztens
rehabilitációs
feledatcsoport
ellátásban
2468-06
GyógyfoglalInterakció a
koztató
szociális és
szakaszisztens
rehabilitációs
feledatcsoport
ellátásban
2468-06
GyógyfoglalInterakció a
koztató
szociális és
szakaszisztens
rehabilitációs
feledatcsoport
ellátásban
2468-06
GyógyfoglalInterakció a
koztató
szociális és
szakaszisztens
rehabilitációs
feledatcsoport
ellátásban
2468-06
GyógyfoglalInterakció a
koztató
szociális és
szakaszisztens
rehabilitációs
feledatcsoport
ellátásban
2468-06
GyógyfoglalInterakció a
koztató
szociális és
szakaszisztens
rehabilitációs
feledatcsoport
ellátásban

Megjegyzés
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Képesítési
feladat
csoport

Modul

2468-06
GyógyfoglalInterakció a
koztató
szociális és
szakaszisztens
rehabilitációs
feledatcsoport
ellátásban
2468-06
GyógyfoglalInterakció a
koztató
szociális és
szakaszisztens
rehabilitációs
feledatcsoport
ellátásban
2468-06
GyógyfoglalInterakció a
koztató
szociális és
szakaszisztens
rehabilitációs
feledatcsoport
ellátásban
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Feladat

PSZICHIÁTRIAI
SZAKÁP.
Kompetencia
hivatkozás
szintje

GYÓGYFOGLALKOZTATÓ
Kompetencia
hivatkozás
szintje

Tanácsot ad szociális juttatásokkal,
támogatásokkal kapcsolatban

E

32/2008. (VIII.
14.) EüM rendelet

Eligazodik a foglalkoztatási rehabilitáció lehetőségeiben, a munkaerőpiaci helyzetben

E

32/2008. (VIII.
14.) EüM rendelet

Tanácsot ad pályaorientációra,
munkába állásra vonatkozóan

E

32/2008. (VIII.
14.) EüM rendelet

Megjegyzés

FEJLESZTÉSI JAVASLAT PSZICHIÁTRIAI
SZAKÁPOLÓ ÉS GYÓGYFOGLALKOZTATÓ
HATÁSKÖRI LISTÁHOZ
Feladat
Inkontinencia ellátására szolgáló segédeszközt javasol
Sebellátási tervet készít II. stádiumú decubitus esetén
I és II. stádiumú decubitust kezel
Speciális kötszereket alkalmaz I.és II. stádiumú decubitusok
esetén
Felméri és dokumentálja a krónikus sebek kialakulási kockázatát (pl ulcus cruris, stomakörnyéki sebek, ...stb)
A beteg mindenkori pszichés állapotához igazodva használja a
kommunikáció elemeit elősegítve ezzel a gyógyulás folyamatát.
A gyógyító teammel és a beteg környezetével kapcsolatot tart.
A krízis- és veszélyeztető állapotokat felismeri.
Megteszi a szükséges intézkedéseket, hogy a páciens magában
illetve a környezetében kárt tegyen, ebbe beleértve a páciens
rögzítését is és az orvost erről haladéktalanul tájékoztatja.
A konfliktushelyzeteket felismeri, a konfliktus feloldását
elkezdi.
Megtervezi és kivitelezi a pszichiátriai beteg ápolását.
A páciens alapvető szükségleteinek kielégítésében
közreműködik.
Megfigyeli a pszichés és szomatikus tüneteket, a változásokat,
azokat dokumentálja és jelzi a kezelő orvosnak.
Az elrendelt gyógyszeres terápiát végrehajtja, a gyógyszerek
bevételét, ellenőrzi és dokumentálja.
Felismeri a pszichiátriai gyógyszerek hatásait és mellékhatásait, azt dokumentálja és jelzi a kezelő orvosnak, sürgős
esetben a mindenkori ügyeletes orvosnak.
Tisztában van a pszichiátria jogi szabályaival, annak
megfelelően jár el.
Hospitalizációs ártalmakat megelőzi.
Részt vesz a pervencióban, egészségnevelésben- önkárosító
magatartásformák megelőzésében, pszichoedukációt végez
Szocializációs folyamatokban segít- készségeket fejleszt.
Szocio- és/ vagy pszichoterápiákban közreműködik, a
szakember vezetése mellett segítő feladatot lát el.
Pszichiátriai diagnosztikus eljárásokban közreműködik.
Együttműködik a gyógyító teammel, más szakmaterületek
munkatársaival
A beteg napi tevékenységét megtervezi, szükség esetén a team
tagjaival közreműködve.
A team tagjaival együttműködve segíti a beteg rehabilitációját
életkorának és állapotának megfelelően.
A gyógyító teammel történt egyeztetés alapján Szabadidős és
rekreációs csoportot vezet.
Környezettanulmányt készít.

PSZICHIÁTRIAI
SZAKÁPOLÓ
Kompetencia
hivatkozás
szintje
Ö
SEBINKO
Ö
szakmai
koszenzus
SEBINKO
Ö
szakmai
koszenzus
SEBINKO
Ö
szakmai
koszenzus

GYÓGYFOGLALKOZTATÓ
Kompetencia
szintje
Ö
Ö
Ö
Ö

hivatkozás

Fejlesztési
kategória
rövid távú

SEBINKO
szakmai
koszenzus
SEBINKO
szakmai
koszenzus
SEBINKO
szakmai
koszenzus

rövid távú
rövid távú
rövid távú

Ö

Ö

rövid távú

Ö

Ö

hosszú távú

Ö

Ö

hosszú távú

Ö

Ö

hosszú távú

Ö

Ö

hosszú távú

Ö

Ö

rövid távú

Ö

Ö

hosszú távú

Ö

Ö

hosszú távú

Ö

Ö

rövid távú

Ö

Ö

hosszú távú

Ö

Ö

hosszú távú

Ö

Ö

hosszú távú

E

E

hosszú távú

E

E

hosszú távú

E

E

hosszú távú

E

E

rövid távú

E

E

hosszú távú

E

E

rövid távú

E

E

hosszú távú

E

E

hosszú távú

U

U

rövid távú
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3.9. Rehabilitációs tevékenység terapeuta és a
gyógyfoglalkoztató szakasszisztens hatásköri
listáinak összefoglalása
Problémafelvetés
A jelenlegi rehabilitációs tevékenység terapeuta (RTT, ergoterapeuta)
iskolarendszerű érettségire épülő, egészségügyi szakképzés célja,
feladata: felsőfokú egészségügyi végzettségű szakemberek (orvos,
pszichológus, szociológus, gyógypedagógus, szomatopedagógus,
gyógytornász,) mellett az adott szakterületnek megfelelő asszisztensi
feladatok elvégzése, amely részben önálló tevékenységet is jelent. E
szakképzés rész-szakképesítéseként jelenik meg a gyógyfoglalkoztató
szakasszisztens képzés. A képzés még az 1980-as évek elején indult
az ETI- szervezésében. Akkor a belépéshez érettségi, egészségügyi
végzettség (ápoló) szükséges volt. Havonta 5 napig elméleti oktatás
történt és 2x4 hét gyakorlatot írtak elő pszichiátriai intézményben.
Aztán ezredforduló után elindult a rehabilitácós terapeuta képzés
amiben bele-erőszakolták a gyógyfoglalkoztató képzést. A jelenlegi
képzések nem felelnek meg a pszichiátriai rehabilitáció elvárásainak.
Jelenleg egészségügyi előképzettség nélkül érettségi után is lehet
ilyen képzésen tanulni.
A gyakorlatban beigazolódott, hogy a rehabilitációs tevékenység
terapeuta OKJ képzés nem felel meg a célokban meghatározott
elvárásoknak. A képesítés nehezen adaptálható a mozgásterápiai, a
pszichiátriai és a gyógypedagógiai szakterületekre. A szakképzés nem
illik bele az európai képzési struktúrába. A jelenlegi rendszerben,
a felsőoktatásba, a BSc képzésekbe teljes egészében a szakképzési
modulokat beszámítani nem lehet, átjárhatóság BSc képzésbe nem
biztosítható, tehát jelenlegi formájában „képzési zsákutcát” jelent.
Hatáskörök
Az ergoterápia (foglalkoztató terápia/occupational therapy)
definíciója: „Az ergoterápia / foglalkoztató terápia a fizikai és
pszichikai problémák (funkciózavarok / károsodások) kezelése
speciális tevékenységeken keresztül azért, hogy segítsék az emberek

teljesítményük és függetlenségük maximumának elérésében az
élet minden területén.” WFOT (World Federátion of Occupational
Therapists) Az Európai Unió szinte minden országában
felsőoktatásban képződnek az ergoterapeuta szakemberek. Az európai
szakmai szervezetek (kiemelten az ENOTHE) a BSc szintű képzést
támogatják és ismerik el nemzetközileg. Ezen végzettségi szinttel
rendelkező szakemberek teljes hatáskörrel bírnak az ergoterápia
területén.
Javaslattétel
1. A munkacsoport véleménye szerint a rehabilitációs tevékenység
terápeuta képzés a jelenlegi formájában nem hasznosítható a
hazai munkaerőpiacon. A szakképzés kimeneti kompetenciájának
követelményei teljesítéséhez nincs kellő alapossággal kidolgozva
a tananyagtartam elméleti és gyakorlati vonatkozásai. Mindezek
alapján a hazai felsőoktatási rendszerbe ergoterapeuta BSc
alapszak létesítése és indítása javasolt a nemzetközi gyakorlatnak
megfelelően.
A további javaslatok a gyógyfoglalkoztató szakasszisztens – mint a
rehabilitációs tevékenység terápeuta képzés rész-szakképesítés –
fejlesztésére vonatkozik:
2. A szakképzésbe való belépés feltétele legyen az egészségügyi
előképzettség. Az a hallgató, aki nincs tisztában, illetve kellő
ismerettel nem rendelkezik a különböző pszichiátriai kórképben
szenvedő beteg vagy gondozott betegségére jellemző tünetekkel,
nem fog tudni érdemben foglalkozni a betegével sem saját tudása,
de még orvosi utasításra sem.
3. Szükségesnek tartjuk bevezetni az egészségügyi- és pálya
alkalmassági vizsgálatot az ezen a területen tanulni, majd
később munkát vállalni szándékozók körében. A pszichiátriai
ellátás területén, de az egészségügy bármely más területén is
megfontolandó, hogy egy depresszív színezetű személyiség
alkalmas-e erre a pályára.
4. A gyógyfoglalkoztató a pszichiátriai team szerves részét kell, hogy
képezze. A szakápoló aki 3 műszakban végzi az ápolási teendőit
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csak besegíteni tud a gyógyfoglakoztatás folyamatába de átvenni
azt nem tudja (idő és szakképzettség hiányában)!
5. A pszichiátriai gyógyfoglalkoztató képzés kérdéskörét szükséges
lenne átgondolni: önálló képzés formájában szükséges elindítani,
úgy ahogy az a képzés elindításakor működött. Továbbá javasolható
az is, hogy csak pszichiátriai előképzettséggel lehessen képzésbe
bocsátani a jelentkezőket.
6. Hosszú-távú javaslatok között megfontolandónak tartjuk, hogy a
képzés formáját akár főiskolai (szakirányú szakmai szakképzés)
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szintre szükséges emelni, ezáltal is bővíthető a magasan képzett
team tagok száma a pszichiátriai ellátás területén.
7. Szükségesnek tartjuk, hogy ez a képzés egységes módszertan
mentén működjön, mert ha ez nem így történik, akkor a hatásköri
listát sem lehet egységesen megállapítani. A pszichiátriai
szakterület individualis voltát letagadni, vagy félre tenni nem
lehet, éppen ezért a szakma orvosi résztvevőivel történő szoros
együttműködés is elengedhetetlen.

REHABILITÁCIÓS TEVÉKENYSÉG
TERAPEUTA (RTT)
RTT képzés szintje

Emelt szintű egészségügyi szakképesítés-Vocational Education
iskolarendszerű

Ország/tagállam megnevezése (országonként külön táblázat töltendő ki.
Vizsgálandó: EU tagállamok, Ausztrália, USA tagállamok)
Végzettség megnevezése
Belépés feltételei (pl.: elvégzett iskolai osztályok száma; életkor; érettségi; munkaviszony - szakterület, évek száma)
Szemeszterek száma (év, óraszám)
Elmélet óraszáma
Gyakorlat óraszáma
Egyéni felkészülés óraszáma

esti

levelező

Magyarország
Rehabilitációs tevékenység terapeuta (Ergoterapeuta)
érettségi

érettségi

érettségi

3 év, 3600 óra

50%

10%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

398 óra

Összes kreditérték
Munkacsoport javaslata a jelenlegi képzés tevékenységi/hatásköri/kompetencia listájára
A tevékenység terapeuta:
Tevékenységi listát
Tevékenység megnevezése (soronként bővítve a táblázatot a tevékenysé- önállóan; megbízás alapján; utasímeghatározó rendelet,
gek száma szerint)
tásra de saját felelősségére végzi,
jogszabály, szervezet
vagy együttműködve, stb
(kérem mellékletként csatolni)
Közreműködik a pszichológiai tesztek felvételében
együttműködve
1/2011. (I. 7.) NEFMI rendelet
Közreműködik a munkaalkalmassági vizsgálatokban
A foglalkoztatás-terápia tárgykörébe tartozó technikákat megtanítja és
gyakoroltatja
A közösségi terápiában részt vesz
A munkaterápia tárgykörébe tartozó technikákat megtanítja és gyakoroltatja
A pszichoterápiás csoportban koterapeutaként részt vesz

együttműködve

Segíti a reális betegségtudat kialakítását

együttműködve

Segíti a „másság” elfogadását a kliens és a hozzátartozók esetében
Szokásokat alakít ki, készségeket, képességeket, kognitív működést
fejleszt
A háztartásvezetést tanítja

együttműködve

Tervezi és szervezi a kliens szabadidős tevékenységét

együttmüködve

Csoportot vezet

együttműködve

A csoportdinamikát, a csoporttörténéseket értelmezi
Alkalmazza az életkori sajátosságoknak megfelelő motivációs technikákat
Felismeri a kliens veszélyeztető állapotait
Segítséget nyújt a betegnek/kliensnek a pontírás elsajátításában
Segítséget nyújt a betegnek/kliensnek a gépírás elsajátításában
Közreműködik a különböző állapotfelmérő tesztek, vizsgálatok elvégzésében
Felméri a beteg/kliens terhelhetőségét
Felismeri az alul- és túlterhelés jeleit
A rehabilitációs terv végrehajtásában részt vesz

önállóan
együttműködve
önállóan
együttműködve

önállóan
önállóan

önállóan
önállóan
önállóan
együttműködve
önállóan
együttműködve
együttműködve
önállóan
együttműködve

Segíti a beteg/kliens biztonságos hely- és helyzetváltoztatását

önállóan

Gyakoroltatja az új mozgásmintákat

önállóan

Új mozgásmintákat, parakoordinációt kialakítja
A mindennapi élettevékenységeket (ADL funkciók) újratanítja
Szokásokat kialakít, készségeket fejleszt

együttmüködve
önállóan
együttmüködve

Az önálló életvitelt, háztartásvezetést tanítja

önállóan

Rehabilitációs eszközöket alkalmaz
Részt vesz a tevékenységeket segítő eszközök alkalmazásában, módosításában

önállóan
együttműködve

129

RTT képzés szintje

Emelt szintű egészségügyi szakképesítés-Vocational Education
iskolarendszerű

esti

A rehabilitációs eszközöket a tárgyi környezethez adaptálja

együttműködve

Csoportos foglalkozást vezet
Alkalmazza az életkori sajátosságoknak megfelelő motivációs technikákat
Fejleszti a mozgáskreativitást

együttműködve
önállóan
önállóan

Alkalmazza a segítő fogásokat a kóros mozgások kivédésére

önállóan

Felismeri és javítja a mozgás közben előforduló hibákat
Közreműködik a mozgáskorrekció és a folyamatos mozgáskorrekció
technikájának megtanításában, gyakoroltatásában
Közreműködik a hallásfogyatékos gyermekek/felnőttek
beszédkészségének fejlesztésében
Közreműködik a látásfogyatékos gyermekek/felnőttek tájékozódási,
mozgáskoordiná-ciós, érzékelési képességének fejlesztésében
Közreműködik a beszédfogyatékos gyermekek/felnőttek beszédkészségének fejleszté-sében
Közreműködik a légzőszervi betegek rehabilitációjában

önállóan
együttműködve
együttműködve
együttműködve
együttműködve
együttműködve

Közreműködik a szív- és érrendszeri betegek rehabilitációjában

együttműködve

Közreműködik az emésztőszervi betegek rehabilitációjában
Közreműködik az endokrin betegségben szenvedő betegek rehabilitációjában
Közreműködik a gasztroenterológiai betegek rehabilitációjában

együttműködve

Közreműködik a daganatos betegek rehabilitációjában

együttműködve

Közreműködik a nőgyógyászati betegek rehabilitációjában

együttműködve

Közreműködik a halmozottan sérült emberek rehabilitációjában

együttműködve
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együttműködve
együttműködve

levelező

3.10. Gyermekápoló és a gyermek aneszteziológiai
és intenzív szakápoló hatásköri listáinak
összefoglalása
Problémafelvetés
A kutatás során feltárt adatok ismeretében elmondható, hogy
a gyermekápolói képzés vagy a gyermekápoló képzésre épülő
szakképzések nagyon eltérőek, egységesség nem tapasztalható még
az Európai Unió tagállamaiban sem.
A több európai ország mintájából kiindulva elgondolkodtató lenne egy
főiskolai képzési forma létrehozása, melynek belépési feltétele lenne:
- Érettségi
- Csecsemő- és gyermekápolói vagy gyermekápolói végzettség
- Legalább 3 éves, kórházban, szakirányban eltöltött gyakorlat.
Ez a végzettség emelné a gyermekápolói szakma elismertségét, és
akár az utolsó évfolyamban szakosodni is lehetne (pl: onkológiai,diabetológiai,- pszichiátriai, stb.).
A jelenlegi OKJ tervezetben ez úgyis hiányosság.
Hatáskörök
Gyermekápolói kompetenciák:
Önálló
- Ápolási anamnézis felvétele
- Ápolási szükséglet felmérése
- Ápolási diagnózisok megállapítása
- Ápolási terv készítése
- Ápolási összefoglaló készítése
- Ápolási terv végrehajtása
- Betegmegfigyelés
- Újszülött, csecsemő- és gyermekápolási feladatot végez
- Koraszülöttet lát el, ápol, felkészíti a szülőket a koraszülött
ellátására
- Előkészíti az inkubátort koraszülött fogadására
- Életjelek megfigyelése, mérése fizikai és /vagy elektronikus úton
- Teljes és részleges ágyfürdőt végez
- Beteget táplál, folyadékot pótol

-

Beteget vetkőztet, öltöztet, pelenkáz (tisztába tesz)
Mobilizál, mozgást segítő eszközöket alkalmaz
Vizithez előkészít, viziten segédkezik
Fizikális lázcsillapítást végez
Infurso, perfsort működtet
Infúzió szövődményeit felismeri
Előkészít vércsoport meghatározáshoz
Transzfúzió alatti és utáni ápolási teendőket lát el
Előkészít artériás és vénás köldökkatéterezéshez
Az eredmények értékelése
Állapotváltozások észlelése

-

Testváladékok észlelése, regisztrálása
Állapotfelmérő skálák alkalmazása
Elsősegélynyújtás
Decubitus kialakulásának megelőzése
Betegoktatás, gyermek pszichés vezetése
Felismeri a fertőző betegségek tüneteit, élősködővel fertőzött
beteget ellát
Szennyest kezel, kórházi textíliát tárol a munkavédelmi szabályok
betartásával
Nem gyógyszeres fájdalomcsillapító eljárások alkalmazása
Légúti váladék eltávolítása orrból, garatból
Sztómazsákok ürítése, cseréje
Drén környékének kezelése, gondozása,
Műtéti előkészítések, utókezelések
Veszélyes hulladékot kezel, elkülönít
Halott körüli teendőket ellát
Betartja a munka- és tűzvédelmi előírásokat, környezetvédelmi
utasításokat
Betartja az ápolásetikai normákat
Ellátja a speciális nevelést illető gyermeket
Kezeli a krízishelyzeteket
Felismeri az önkárosító, lelki egészséget veszélyeztető tüneteket

-

Orvos utasítására önállóan:
- vérminta vételezése:
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-

-

-

-

o kapillárisból,
o vénából
o vénás kanülön keresztül (centrális is),
o artériás kanülön keresztül,
o speciális szűrővizsgálathoz vért vesz (PKU)
o astrup vizsgálatot végez
egyéb mintavétel:
o bőr felületről,
o szemből,
o orrból,
o garatból,
o torokból,
o köpetből,
o sebből,
o székletből,
o vizeletből (állandó katéterből is)
o gyorstesztek alkalmazása
Fénykezelést végez
Diétás terápiát alkalmaz
Protokoll szerinti előkészítés vizsgáló eljárásokhoz (például rtg.,
UH, endoszkópia, cisztoszkópia izotóp, CT, MR, biopsia, Doppler,
terheléses EKG,stb.)
Enterális táplálék megrendelése, tápszerek elkészítése
Oxigén terápia különböző formáinak kivitelezése
Infúziós és/vagy gyógyszeradagoló pumpák üzemeltetése,
felügyelete
Újszülött szülőszobai ellátása
Égési sérült gyermeket ellát
Gyógyszerelést végez:
o entrális,
o intramuszkuláris,
o szubkután,
o intradermális,
o dermális,
o rektális,
o hüvelyi,
o nyálkahártyán keresztül
Seb- és bőrkezelés:
o Centrális és perifériás érkanül behatolási helyének
ellátása, gondozása
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Hemodializáló shunt, graft és fisztula ellátása
Sebellátás, seböblítés, sebtisztítás, kötések alkalmazása,
száraz, steril kötéscsere, nedves kötések cseréje,
gipszkötés ellátása
o Kádfürdő, jegelés, borogatás, speciális szájhigiénia
biztosítása
o Sugárterápia utáni bőrápolás,
o Ülőfürdő alkalmazása
o Nyomási fekély ellátása
Elvezetési eszközök:
o nasogastrikus szonda levezetése
o enterális tápláló szondák, tubusok kezelése, gondozása,
lánybeteg katéterezése
o katéter gondozása, eltávolítása
o dializáló kanül gondozása, szélcső alkalmazása
o beöntés
o kolosztomairrigálás,
tracheosztomás
nyílás
és
környékének gondozása, trachea kanül tisztítása, légúti
váladék eltávolítása trachekanülön keresztül
o hólyagkatéter gondozása, eltávolítása, férfi beteg esetén,
szem, fül kimosása

o
o

-

Orvossal együttműködve:
-

-

asszisztálás különböző beavatkozásoknál:
o punkciók, biopsziák
o perifériás vénabiztosítás (kanüllel),
intravénás gyógyszerbevitel, infúziós (keverék infúzió
is) terápia kivitelezése,
parenterális táplálás kivitelezése,
vérkészítmények transzfúziója,
fiúbeteg katéterezése
gégekanül cseréje,
gyomormosás,
egyéb invazív vizsgálatoknál segédkezés

Személyre szóló megbízással, orvosi utasításra, önállóan:
- perifériás vénabiztosítás (kanüllel),
- intravénás gyógyszerbevitel, infúziós (keverék infúzió
is) terápia kivitelezése,
- parenterális táplálás kivitelezése,

GYERMEKÁPOLÓ HATÁSKÖRI LISTA
Képesítési feladat
csoport
OKJ gyermekápoló
feladatcsoport
OKJ gyermekápoló
feladatcsoport
OKJ gyermekápoló
feladatcsoport
OKJ gyermekápoló
feladatcsoport
OKJ gyermekápoló
feladatcsoport
OKJ gyermekápoló
feladatcsoport
OKJ gyermekápoló
feladatcsoport
OKJ gyermekápoló
feladatcsoport
OKJ gyermekápoló
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feladatcsoport
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OKJ gyermekápoló
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OKJ gyermekápoló
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feladatcsoport
OKJ gyermekápoló
feladatcsoport
OKJ gyermekápoló
feladatcsoport
OKJ gyermekápoló
feladatcsoport
OKJ gyermekápoló
feladatcsoport
OKJ gyermekápoló
feladatcsoport
OKJ gyermekápoló
feladatcsoport
OKJ gyermekápoló
feladatcsoport
OKJ gyermekápoló
feladatcsoport
OKJ gyermekápoló
feladatcsoport
OKJ gyermekápoló
feladatcsoport
OKJ gyermekápoló
feladatcsoport
OKJ gyermekápoló
feladatcsoport
OKJ gyermekápoló
feladatcsoport
OKJ gyermekápoló
feladatcsoport
OKJ gyermekápoló
feladatcsoport
OKJ gyermekápoló
feladatcsoport
OKJ gyermekápoló
feladatcsoport
OKJ gyermekápoló
feladatcsoport

Feladat

GYERMEKÁPOLÓ
OKJ
Kompetencia szintje

Hiteles kommunikációt folytat

Ö

Szaknyelven kommunikál

Ö

Kommunikál látás-, hallás-, beszédsérült személlyel

Ö

Informálja a beteget, a hozzátartozót és a munkatársait kompetenciáján belül

Ö

Segítő kommunikációt alkalmaz, konfliktust kezel, önsegítő technikákat alkalmaz

Ö

Önérvényesítő kommunikációt alkalmaz

Ö

Kapcsolattartás eszközeit használja
Idegen nyelvet használ

Ö
egy idegen nyelv alapfokon

Etikai normák szerint végzi munkáját

Ö

Esélyegyenlőséget biztosít

Ö

Adatvédelmi szabályokat betartja

Ö

Együttműködik a betegjogi, gyermekjogi képviselővel

E

Alkalmazza a szakmai programokat, irányelveket, protokollokat, standardokat

Ö

Alkalmazza az egészségügyi szolgálatokra, szolgáltatókra vonatkozó szabályokat

Ö

Alkalmazza a dokumentálás különböző formáit

Ö

Adatokat gyűjt, kezel

Ö

Elektronikusan adatokat rögzít, tárol

Ö

Minőségügyi dokumentációt kitölt

Ö

Ápolási dokumentációt vezet

Ö

Tiszteletben tartja a kulturális különbségekből adódó szokásokat

Ö

Orvosszakmai kutatásban közreműködik

U

Ápolásszakmai kutatásban részt vesz

U

Fejleszti tudását és készségeit

Ö

Közreműködik az oktatási folyamatban

E

Pszichés támogatást nyújt tevékenységéhez kapcsolódóan

Ö

Hiteles kommunikációt folytat

Ö

Megelőzi a fertőzéseket

Ö

Aszepszis, antiszepszis szabályainak megfelelően használja az eszközöket

Ö

Műszereket, eszközöket fertőtlenít

Ö

Kezet fertőtlenít

Ö

Bőrt fertőtlenít

Ö

Fertőtlenítő eljárásokat alkalmaz

Ö

Sterilizáláshoz előkészít

Ö

Steril eszközöket használ

Ö
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Képesítési feladat
csoport
OKJ gyermekápoló
feladatcsoport
OKJ gyermekápoló
feladatcsoport
OKJ gyermekápoló
feladatcsoport
OKJ gyermekápoló
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OKJ gyermekápoló
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OKJ gyermekápoló
feladatcsoport
OKJ gyermekápoló
feladatcsoport
OKJ gyermekápoló
feladatcsoport
OKJ gyermekápoló
feladatcsoport
OKJ gyermekápoló
feladatcsoport
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Feladat

GYERMEKÁPOLÓ
OKJ
Kompetencia szintje

Betartja a sterilitás szabályait

Ö

Betartja a munkahelyre vonatkozó általános és speciális előírásokat

Ö

Alkalmazza a biztonságos munkavégzés tárgyi, személyi feltételeit

Ö

Alkalmazza az egyéni védőeszközöket

Ö

Anyagtárolást az előírásoknak megfelelően biztosít

Ö

Alkalmazza a szelektív hulladékgyűjtés szabályait

Ö

Veszélyes hulladékot kezel

Ö

Veszélyes anyagokat kezel, tárol

Ö

Betartja a környezetvédelmi előírásokat

Ö

Betartja a munkahelyre vonatkozó általános tűzvédelmi előírásokat

Ö

Alkalmazza a jelző és riasztó berendezéseket

Ö

Alkalmazza a tűzoltó készülékeket

Ö

Használja a vészkijáratokat, a mentési és menekülési útvonalakat, a mentésben
közreműködik

Ö

A helyszín biztonságosságát felméri

Ö

A helyszíni körülményekről tájékozódik

Ö

Tájékozódó állapotfelmérést végez

Ö

A figyelemfelhívó panaszokat/tüneteket felismeri

Ö

Segítséget hív

Ö

A beteget állapotának megfelelő testhelyzetbe hozza

Ö

Halaszthatatlan beavatkozásokat végez

Ö

Újraélesztést végez (BLS–AED)

Ö

Sürgősségi esetben egyszerű légútbiztosítási eszközzel és eszköz nélkül légutat biztosít

Ö

Az elsődleges beavatkozásokat megkezdi/elvégzi: zavart tudatú- , fájdalomról panaszkodó-,
nehézlégzéssel küszködő beteg esetén, görcsroham alatt és után, beszédzavar, végtaggyengeség esetén, sokkos állapotú betegnél, mérgezés gyanúja esetén, elektromos balesetet
szenvedett betegnél

Ö

Vérzéscsillapítási eljárást alkalmaz

Ö

Hőhatás okozta sérülést ellát

Ö

Elsődleges sebellátást végez

Ö

Kötözéseket alkalmaz

Ö

Rándulásokat, ficamokat, töréseket rögzít

Ö

Tömeges baleset felszámolásában segédkezik

E

Katasztrófa egészségügyi ellátásban közreműködik

E

Beteget mozgat, műfogásokat alkalmaz

Ö

A beteg szállításra történő előkészítésében segédkezik

E

Tájékoztatást ad az egészséges életmódról

U

Felvilágosító tevékenységet folytat az egészségkárosító tényezőkről

E

Tájékoztatást ad a szűrővizsgálatokról

Ö
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Feladat

GYERMEKÁPOLÓ
OKJ
Kompetencia szintje

Felvilágosítást ad a szexuális úton terjedő betegségek megelőzéséről

Ö

Felvilágosítást ad a várandós nő életvitelével kapcsolatban

Ö

Felvilágosítást végez az egészséges táplálkozásról

Ö

Felvilágosítja a beteget és hozátartozóját a fájdalomcsillapító pumpa használatáról

Ö

Felvilágosítja a beteget és hozátartozóját a kemoterápiás kezelés alatti diétáról

Ö

Tájékotatja a hozzátartozót a otthoni szakápolás szolgálatról

Ö

Tájékoztatja a hozzátartozót a hospice ellátásról

Ö

Felvilágosítja a beteget és hozzátartozóját a fizioterápiás eljárásokról

Ö

Felvilágosítást ad a szociális gondoskodás formáiról

Ö

Felvilágosítja az anyákat az anyatejes táplálás fontosságáról

Ö

Megtanítja a szoptatás technikáját, a segédeszközök alkalmazását

Ö

Felvilágosítja az anyákat a csecsmők mesterséges táplálásáról

Ö

Tájékoztatást ad a gyermek testi,- lelki fejlődésének menetéről

Ö

Felvilágosít a védőoltásokról

Ö

A Nemzeti Egészségfejlesztési Program célkitűzéseiről tájékoztatást ad

Ö

Egészségfejlesztő foglalkozásokat szervez

Ö

A beteget és hozzátartozóját oktatja az ápolási feladatokra

E

Tanulót oktat

Ö

Megtanítja a beteget és hozzátartozóját a protézisek karbantartására és alkalmazására

Ö

Tanácsadó, problémafeltáró beszélgetést folytat

Ö

Tájékoztatást ad a betegnek és hozzátartozójának a rehabilitációs lehetőségekről

Ö

Megtanítja a beteget a gyógyászati segédeszközök használatára

Ö

A terhesség valószínű és biztos jeleit felismeri, részt vesz a terhesgondozásban

Ö

Újszülöttet ellát, szemellátást végez

Ö

Szükségletek kielégítésében segítséget nyújt

Ö

A szükségletnek megfelelően öltöztet, vetkőztet

Ö

A higiénés szükségletek kielégítésében, biztosításában részt vesz

Ö

Zuhanyozásnál segédkezik

Ö

Szem, orr, száj, fül, haj, köröm- és bőrápolást végez

Ö

Táplálja a csecsemőt, gyermeket és biztosítja a folyadékszükséglet kielégítését

Ö

Segédkezik az ürítési szükségletek kielégítésében

Ö

Biztosítja a mozgásfejlődéshez szükséges eszközöket

Ö

Levegőzteti, napoztatja a csecsemőt

Ö

Inkubátort alkalmaz

Ö

Biztonságos környezetet biztosít

Ö

A gyermek komfortjának biztosításában részt vesz

Ö
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Megfigyeli és segíti a gyermek pszichoszomatikus fejlődését különböző életkorban

Ö

Segédkezik a mozgásban, fektetési módokat alkalmaz, felismeri a kóros fekvési módokat

Ö

A csecsemő/gyermek mobilizálását biztosítja

Ö

Fogyatékkal élők alapvető szükségleteinek kielégítését támogatja

Ö

A kisgyermekekkel életkoruknak megfelelően foglalkozik ( játék, mese, ének-zene, közös
alkotás, tanulás)

Ö

Felkészíti a gyermeket játékos illusztrációval a különböző vizsgálatokra

Ö

Közreműködik a szűrővizsgálatok kivitelezésében

E

Kapcsolatot tart a szülőkkel, érzelmileg támogatást nyújt

Ö

Szülés megindulásának jeleit felismeri, újszülött ellátásában részt vesz

Ö

Szülőszobai ellátáshoz, újszülött, koraszülött fogadásához előkészít, részt vesz az ellátásban

E

Tevékenységét az ápolási folyamat szerint végzi

Ö

A beteg ágyát higiénikusan, fertőzések megelőzésével kezeli

Ö

Teljes és részleges ágyfürdőt végez

Ö

Beteget táplál, folyadékot pótol

Ö

Beteget vetkőztet, öltöztet

Ö

Beteget mobilizál, mozgást segítő eszközöket alkalmaz

Ö

Rugalmas pólyát felhelyez

Ö

Kényelmi eszközöket alkalmaz

Ö

Borogatást készít

Ö

Székletürítéssel kapcsolatos feladatot végez, beöntést végez, beszáradt székletet eltávolít

E

Tesváladékokat felfog, gyűjt, mér, váladékfelfogó eszközöket szakszerűen kezel

Ö

Vizithez előkészít, viziten segédkezik

Ö

Fizikális lázcsillapítást végez

Ö

Általános higiénés műtéti előkészítést végez

Ö

Felismeri a fertőző betegségek tüneteit

Ö

Élősködővel fertőzött beteget ellát

Ö

Szennyest kezel, kórházi textíliát tárol munkavédelmi szabályok betartásával

Ö

Veszélyes hulladékot kezel, elkülönít

Ö

A kórterem rendjét biztosítja, nyugodt környezetet teremt

E

Halott körüli teendőket ellárt

Ö

Előkészíti az inkubátort koraszülött fogadására

Ö

Koraszülöttet ellát

Ö

Koraszülöttet ápol, felkészíti a szülőket a koraszülöttek ápolására

Ö

Tartós szondatáplálást végez

U

Ápolási feladatokat lát el a rögzítő eszközök használatával

Ö

Betartja a munka- és tűzvédelmi szabályokat

Ö

Képesítési feladat
csoport
OKJ gyermekápoló
feladatcsoport
OKJ gyermekápoló
feladatcsoport
OKJ gyermekápoló
feladatcsoport
OKJ gyermekápoló
feladatcsoport
OKJ gyermekápoló
feladatcsoport
OKJ gyermekápoló
feladatcsoport
OKJ gyermekápoló
feladatcsoport
OKJ gyermekápoló
feladatcsoport
OKJ gyermekápoló
feladatcsoport
OKJ gyermekápoló
feladatcsoport
OKJ gyermekápoló
feladatcsoport
OKJ gyermekápoló
feladatcsoport
OKJ gyermekápoló
feladatcsoport
OKJ gyermekápoló
feladatcsoport
OKJ gyermekápoló
feladatcsoport
OKJ gyermekápoló
feladatcsoport
OKJ gyermekápoló
feladatcsoport
OKJ gyermekápoló
feladatcsoport
OKJ gyermekápoló
feladatcsoport
OKJ gyermekápoló
feladatcsoport
OKJ gyermekápoló
feladatcsoport
OKJ gyermekápoló
feladatcsoport
OKJ gyermekápoló
feladatcsoport
OKJ gyermekápoló
feladatcsoport
OKJ gyermekápoló
feladatcsoport
OKJ gyermekápoló
feladatcsoport
OKJ gyermekápoló
feladatcsoport
OKJ gyermekápoló
feladatcsoport
OKJ gyermekápoló
feladatcsoport
OKJ gyermekápoló
feladatcsoport
OKJ gyermekápoló
feladatcsoport
OKJ gyermekápoló
feladatcsoport
OKJ gyermekápoló
feladatcsoport
OKJ gyermekápoló
feladatcsoport
OKJ gyermekápoló
feladatcsoport
OKJ gyermekápoló
feladatcsoport

Feladat

GYERMEKÁPOLÓ
OKJ
Kompetencia szintje

Munkája során betartja a környezetvédelmi utasításokat

Ö

Ápolásetikai normát betart

E

Betartja a szakmai protokollokat az ápolási tevékenysége során

Ö

Segédkezik a fizikális vizsgálatoknál

E

Előkészít has-, mellkas-, lumbál-, kutacs- és ciszternapunkcióhoz

Ö

Szabad levegőgyülemek (PTX,PPC, stb.) drenálásához előkészít, segédkezik a beavatkozásoknál

E

Előkészít gyomormosáshoz, gyomorszondát levezet

U

Tápszondát, duodenumszondát levezet

U

Előkészít katéterezéshez

Ö

Inhaláláshoz előkészít, inhalálást alkalmaz

U

Infúzióhoz előkészít

Ö

Előkészít köldökkanüláláshoz

Ö

Előkészít nőgyógyászati eszközös feltáráshoz és kenetvételhez

Ö

Előkészít transzfúziós terápiához

Ö

Előkészít oxigénterápiához

Ö

Előkészíti a beteget légzésfunkciós vizsgálathoz

Ö

Előkészíti a beteget CT-hez, PET-hez

Ö

Előkészíti a beteget röntgen vizsgálathoz

Ö

Endoszkópos beavatkozásokhoz előkészíti a beteget (bronchoscopia, gastroscopia,
colonoscopia, rectoscopia, jejunoscopia, laparoscopia)

Ö

Előkészít Sengstaken-Blackmore-szonda levezetéséhez

Ö

Felkészíti a beteget neurológiai vizsgálatra(reflex, agyideg,-érzésvizsgálat)

Ö

Felkészíti a beteget UH vizsgálatra

Ö

Felkészíti a beteget terheléses EKG-ra

Ö

Felkészíti a beteget MR-vizsgálatra

Ö

Előkészít crysthe punkcióhoz

Ö

Felkészíti a beteget tű-biopsziához

Ö

Felkészíti a beteget szcintigráfiás vizsgálatra

Ö

Felkészíti a beteget SPECT-vizsgálatra

Ö

Felkészíti a beteget EEG-EMG vizsgálatra

Ö

Felkészíti a beteget ODM-vizsgálatra (csontsűrűség)

Ö

Felkészíti a beteget középsugaras vizelet vételére, vizsgálatra küld, vizeletet vizsgál gyorsteszttel
Mikrobiológiai leoltásokat végez vérből, vizeletből, székletből, sebváladékból, felületekről,
testváladékokból

Ö
U

Mikrobiológiai mintákat szállításra előkészít, szállításig tárolja azokat

Ö

Szélcsövet alkalmaz

Ö

Székletből Weber-vizsgálatot végez

U

Hűtőzselét alkalmaz

Ö
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Inhalációs kezelést végez

U

Légzésfigyelőt alkalmaz

Ö

Diétás terápiát alkalmaz

Ö

EKG készít

U

Laboratóriumi diagnosztika céljából vért, váladékot vesz

U

Vércukor meghatározást végez

U

H2 tesztvizsgálatot végez

U

Garat- és gégetükrözésnél segédkezik

E

Betartja az ápolásetikai normákat

Ö

Megfigyeli a beteg tudatállapotát

Ö

Felismeri a zavartság megnyilvánulási formáit

Ö

Megfigyeli a beteg testalkatát, járását

Ö

Megfigyeli a beteg beszédét, magatartását, viselkedését

Ö

Megfigyeli a fájdalom jellegzetességeit

Ö

A beteg alvását megfigyeli

Ö

Megfigyeli a beteg fekvését

Ö

Bőr, nyálkahártya, köröm és a hajas fejbőr állapotát és elváltozásait megfigyeli

Ö

Megfigyeli az érzékszervek működését

Ö

Megfigyeli a testváladékokat

Ö

Megfigyeli a köhögést, köpetet, köpetürítést

Ö

Megfigyeli a punkciós váladékot

Ö

Hányadékot megfigyeli, dokumentálja

Ö

Sebváladékot megfigyeli, dokumentálja

Ö

Testsúlyt, testarányokat mér különböző életkorban, dokumentálja

Ö

Pszichiátriai betegségek jellemző tüneteit, veszélyeztetett állapotokat megfigyel

Ö

Pulzoximétert alkalmaz

Ö

Felméri az újszülött státuszát APGAR szerint

Ö

Felismeri a látható fejlődési rendellenességeket

Ö

A kutacsokat megfigyeli

Ö

A beteg állapotváltozásait megfigyeli, értelmezi

Ö

Felismeri a gyógyszeres terápia mellékhatásait

Ö

Infusort, perfusort megfigyel

Ö

Betegmegfigyelő monitorokat (EKG, pulzus, légzés, hő, saturatio) megfigyeli

Ö

Betegmegfigyelő monitorok működési hibáit felismeri. A hibaelhárításról gondoskodik

Ö

O2 és szívóberendezések működését szakszerűen megfigyeli, hibáit felismeri, a hibaelhárításról gondoskodik
Felismeri a gyermek sírásának okait, megszünteti a problémát, felismeri a gyermmekbántalmazás tüneteit, megfelelő intézkedéseket indít el

Ö
Ö
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Segít a beteg gyermek alvásproblémáinak megoldásában

Ö

A gyógyszerbeadás mellékhatásait felismeri, jelzi, dokumentálja, megszervezi az ellátást

Ö

Felismeri az allergiás reakciókat, jelzi, dokumentálja azokat, megszervezi az ellátást

Ö

Invazív monitorizáláshoz előkészít, a monitorok jelzéseit észleli, vészhelyzeteket felismer

Ö

Gyógyszerel, a gyógyszerelés szabályait betartja, felismeri a mellékhatásokat

U

Gyógyszerek tárolását végzi

Ö

Injekciót ad

U

Előkészít tuberculin próbához

Ö

Előkészít injekciózáshoz (intra art., intra vénás…)

Ö

Perifériás kanül felhelyezése, kezelése

U

Centrális kanülöket kezel, CVP-t mér

U

Infúziót beköt és infursort, perfursort működtet, az infúzió szövődményeit felismeri

U

Vércsoport meghatározáshoz előkészít

Ö

Transzfúzió alatti és utáni ápolói teendőket ellát, segédkezik transzfúzió bekötésénél, felismeri a transzfúzió szövődményeit

Ö

A gyermek katéterezéséhez előkészít, segédkezik a kivitelezésben

Ö

A betegnél állandó katétert megfigyel, katétert gondoz

Ö

Váladékot leszív, szívókészüléket összeállít, működtet, kezel

Ö

Oxigénterápiát és inhalációs terápiát alkalmaz

U

Ellátja a mozgássérült beteget

Ö

Eszméletlen, bénult beteget ápol

Ö

Gyomorvérzést csillapít fizikális eljárással

U

Felkészíti a beteget dialízisre, segédkezik peritoneális dialízisnél

Ö

Intubáláshoz előkészít

Ö

Trachea toalettet végez, gégekanült cserél

Ö

Légzőtornát végeztet

Ö

Leszívja az atóniás gyomorváladékot

Ö

Drain-eket kezel

Ö

Általános műtéti előkészítést végez, műtét után betegmegfigyelést végez, kötést cserél

Ö

Nedves (intelligens) kötést alkalmaz, párakötést alkalmaz

Ö

Inkontinencia betéteket alkalmaz

Ö

Sztómás beteget ápol

U

Gyomorsipolyt gondoz

Ö

Felismeri az életveszélyes állapotokat

Ö

Segédkezik a szemek kifordításánál

Ö

Segédkezik szemkötés és fülkötés elkészítésénél, szemöblítést végez, fülmosáshoz előkészít

Ö

Fénykezeléseket alkalmaz

U
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feladatcsoport
OKJ gyermekápoló
feladatcsoport
OKJ gyermekápoló
feladatcsoport
OKJ gyermekápoló
feladatcsoport
OKJ gyermekápoló
feladatcsoport
OKJ gyermekápoló
feladatcsoport
OKJ gyermekápoló
feladatcsoport
OKJ gyermekápoló
feladatcsoport
OKJ gyermekápoló
feladatcsoport
OKJ gyermekápoló
feladatcsoport
OKJ gyermekápoló
feladatcsoport
OKJ gyermekápoló
feladatcsoport
OKJ gyermekápoló
feladatcsoport
OKJ gyermekápoló
feladatcsoport
OKJ gyermekápoló
feladatcsoport
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Feladat

GYERMEKÁPOLÓ
OKJ
Kompetencia szintje

Diétás terápiát alkalmaz

Ö

Beteg gyermeket fogad, elbocsát

Ö

Ápolási feladatokat lát el a rögzítő eszközök használatánál

Ö

Koraszülöttet ápol, felkészíti a szülőket a koraszülöttek ápolására

Ö

Monitorra helyez

Ö

Kékfény-kezelést végez

U

Részleges vagy teljes vércseréhez előkészít

Ö

Speciális szűrővizsgálatokhoz vért vesz

U

Előkészítés AUK és VUK bevezetéséhez

Ö

Vizeletgyűjtő zacskót felhelyez

Ö

Astrup-vizsgálatot végez

U

Ágymelletti laboratóriumi vizsgálatokat végez, azokat értékeli

Ö

Fizikális lázcsillapítást végez csecsemőknél

Ö

Ápolási feladatokat lát el a rögzítő eszközök használatánál

Ö

Égési sérült beteget ellát, szövődményeket felismer

Ö

Ellátja a speciális nevelést igénylő gyermekeket

Ö

Gyermekkori fertőző betegségeket felismeri, szakszerűen ápolja

Ö

Shunt-kezelést végez

Ö

Segédkezik a pszichológiai tesztek felvételében

Ö

ECT-kezelésnél segédkezik

Ö

A pszichiátriai beteg érdekeit képviseli

Ö

Kezeli a krízishelyzeteket

Ö

Felismeri az önkárosító, lelki egészséget veszélyeztető tüneteket

Ö

Életvezetési tanácsokat ad

Ö

Felismeri a kiégési szindróma tüneteit

Ö

Részt vesz a fizikai korlátozás kivitelezésében

Ö

A beteg beszéd és egyéb képességfejlesztő programjának összeállításában közreműködik

Ö

Elemi fejlesztő gyakorlatokat gyakoroltat

Ö

Részt vesz a szocioterápiás csoportok munkájában

Ö

Rekreációs szabadidős csoportokat szervez és vezet

Ö

Motíválja a beteget a foglalkozásokon való részvételre

Ö

Pszichoterápiás csoportok munkájában részt vesz

Ö

Megszervezi a betegek napi tevékenységét

Ö

Tájékoztatást ad a betegnek és hozzátartozójának a pszichiátriai rehabilitáció lehetőségeiről

Ö

Szakszerű segítséget nyújt kar- és lábharisnya használatához

Ö

Citosztatikus kezelések munkavédelmi szabályait betartja

Ö

Képesítési feladat
csoport
OKJ gyermekápoló
feladatcsoport
OKJ gyermekápoló
feladatcsoport
OKJ gyermekápoló
feladatcsoport
OKJ gyermekápoló
feladatcsoport
OKJ gyermekápoló
feladatcsoport
OKJ gyermekápoló
feladatcsoport
OKJ gyermekápoló
feladatcsoport
OKJ gyermekápoló
feladatcsoport
OKJ gyermekápoló
feladatcsoport
OKJ gyermekápoló
feladatcsoport
OKJ gyermekápoló
feladatcsoport
OKJ gyermekápoló
feladatcsoport

Feladat

GYERMEKÁPOLÓ
OKJ
Kompetencia szintje

Előkészíti a gyógyszereket a citosztatikus kezeléshez

Ö

Száj- és nyálkahártya speciális ápolását végzi

Ö

Sugárterápia alatt és után bőr- és nyálkahártyavédelmet és ápolást végez

Ö

Felismeri a citosztatikum okozta helyi szövődményeket

Ö

Pszichés vezetést végez az ellátó team-mel együtt

Ö

Felvilágosítja a beteget és hozzátartozóját a lymphoedema megelőzéséről és kezeléséről

Ö

Előkészíti a beteget a különböző csontvelő transzplantációhoz

Ö

Segédkezik az alvásmegvonásos kezelésnél

Ö

Előkészít MCU vizsgálathoz

Ö

Képalkotó vizsgálatok után, szükség esetén speciális ellátást biztosít

Ö

A szakmai protokollokat betartja az ápolási tevékenysége során

Ö

Alkalmazza a MEES szabályzatait

Ö
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GYERMEKÁPOLÓ HATÁSKÖRI LISTA RÉSZLETES
Képesítési
feladat
csoport

Modul

OKJ gyermekápoló
3710-10 Interakció
feladatcsoport
OKJ gyermekápoló
3710-10 Interakció
feladatcsoport
OKJ gyermekápoló
3710-10 Interakció
feladatcsoport
OKJ gyermekápoló
3710-10 Interakció
feladatcsoport
OKJ gyermekápoló
3710-10 Interakció
feladatcsoport
OKJ gyermekápoló
3710-10 Interakció
feladatcsoport
OKJ gyermekápoló
3710-10 Interakció
feladatcsoport
OKJ gyermekápoló
3710-10 Interakció
feladatcsoport
OKJ gyermekápoló
3710-10 Interakció
feladatcsoport
OKJ gyermekápoló
3710-10 Interakció
feladatcsoport
OKJ gyermekápoló
3710-10 Interakció
feladatcsoport
OKJ gyermekápoló
3710-10 Interakció
feladatcsoport
OKJ gyermekápoló
3710-10 Interakció
feladatcsoport
OKJ gyermekápoló
3710-10 Interakció
feladatcsoport
OKJ gyermekápoló
3710-10 Interakció
feladatcsoport
OKJ gyermekápoló
3710-10 Interakció
feladatcsoport
OKJ gyermekápoló
3710-10 Interakció
feladatcsoport
OKJ gyermekápoló
3710-10 Interakció
feladatcsoport
OKJ gyermekápoló
3710-10 Interakció
feladatcsoport

GYERMEKÁPOLÓ OKJ
Kompetenhivatkozás
cia szintje
1/2011 (I.7.)
Hiteles kommunikációt folytat
Ö
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
Szaknyelven kommunikál
Ö
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
Kommunikál látás-, hallás-, beszédÖ
NEFMI
sérült személlyel
rendelet
Informálja a beteget, a hozzátartozót
1/2011 (I.7.)
és a munkatársait kompetenciáján
Ö
NEFMI
belül
rendelet
Segítő kommunikációt alkalmaz,
1/2011 (I.7.)
konfliktust kezel, önsegítő techniÖ
NEFMI
kákat alkalmaz
rendelet
1/2011 (I.7.)
Önérvényesítő kommunikációt
Ö
NEFMI
alkalmaz
rendelet
1/2011 (I.7.)
Kapcsolattartás eszközeit használja
Ö
NEFMI
rendelet
egy idegen 1/2011 (I.7.)
Idegen nyelvet használ
nyelv alapNEFMI
fokon
rendelet
1/2011 (I.7.)
Etikai normák szerint végzi
Ö
NEFMI
munkáját
rendelet
1/2011 (I.7.)
Esélyegyenlőséget biztosít
Ö
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
Adatvédelmi szabályokat betartja
Ö
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
Együttműködik a betegjogi, gyermekÖ
NEFMI
jogi képviselővel
rendelet
Alkalmazza a szakmai programokat,
1/2011 (I.7.)
irányelveket, protokollokat,
Ö
NEFMI
standardokat
rendelet
Alkalmazza az egészségügyi szol1/2011 (I.7.)
gálatokra, szolgáltatókra vonatkozó
Ö
NEFMI
szabályokat
rendelet
1/2011 (I.7.)
Alkalmazza a dokumentálás
Ö
NEFMI
különböző formáit
rendelet
1/2011 (I.7.)
Adatokat gyűjt, kezel
Ö
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
Elektronikusan adatokat rögzít, tárol
Ö
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
Minőségügyi dokumentációt kitölt
Ö
NEFMI
rendelet
Feladat

Ápolási dokumentációt vezet

Ö

OKJ gyermekápoló
3710-10 Interakció
feladatcsoport

Tiszteletben tartja a kulturális
különbségekből adódó szokásokat

Ö

OKJ gyermekápoló
3710-10 Interakció
feladatcsoport

Orvosszakmai kutatásban
közreműködik

U

OKJ gyermekápoló
3710-10 Interakció
feladatcsoport

Ápolásszakmai kutatásban részt vesz

U
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1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet

Megjegyzés

Képesítési
feladat
csoport

Modul

OKJ gyermekápoló
3710-10 Interakció
feladatcsoport
OKJ gyermekápoló
3710-10 Interakció
feladatcsoport
OKJ gyermekápoló
3710-10 Interakció
feladatcsoport
OKJ gyermekápoló 3711-10 Aszepszis-antifeladatcsoport
szepszis
OKJ gyermekápoló 3711-10 Aszepszis-antifeladatcsoport
szepszis
OKJ gyermekápoló 3711-10 Aszepszis-antifeladatcsoport
szepszis
OKJ gyermekápoló 3711-10 Aszepszis-antifeladatcsoport
szepszis
OKJ gyermekápoló 3711-10 Aszepszis-antifeladatcsoport
szepszis
OKJ gyermekápoló 3711-10 Aszepszis-antifeladatcsoport
szepszis
OKJ gyermekápoló 3711-10 Aszepszis-antifeladatcsoport
szepszis
OKJ gyermekápoló 3711-10 Aszepszis-antifeladatcsoport
szepszis
OKJ gyermekápoló 3711-10 Aszepszis-antifeladatcsoport
szepszis
OKJ gyermekápoló 3711-10 Aszepszis-antifeladatcsoport
szepszis
OKJ gyermekápoló 3711-10 Aszepszis-antifeladatcsoport
szepszis
OKJ gyermekápoló 3711-10 Aszepszis-antifeladatcsoport
szepszis
OKJ gyermekápoló 3711-10 Aszepszis-antifeladatcsoport
szepszis
OKJ gyermekápoló 3711-10 Aszepszis-antifeladatcsoport
szepszis
OKJ gyermekápoló 3711-10 Aszepszis-antifeladatcsoport
szepszis
OKJ gyermekápoló 3711-10 Aszepszis-antifeladatcsoport
szepszis
OKJ gyermekápoló 3711-10 Aszepszis-antifeladatcsoport
szepszis
OKJ gyermekápoló 3711-10 Aszepszis-antifeladatcsoport
szepszis
OKJ gyermekápoló 3711-10 Aszepszis-antifeladatcsoport
szepszis
OKJ gyermekápoló 3711-10 Aszepszis-antifeladatcsoport
szepszis

GYERMEKÁPOLÓ OKJ
Kompetenhivatkozás
cia szintje
1/2011 (I.7.)
Fejleszti tudását és készségeit
Ö
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
Közreműködik az oktatási folyamatE
NEFMI
ban
rendelet
1/2011 (I.7.)
Pszichés támogatást nyújt tevékenyÖ
NEFMI
ségéhez kapcsolódóan
rendelet
1/2011 (I.7.)
Hiteles kommunikációt folytat
Ö
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
Megelőzi a fertőzéseket
Ö
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
Aszepszis, antiszepszis szabályainak
Ö
NEFMI
megfelelően használja az eszközöket
rendelet
1/2011 (I.7.)
Műszereket, eszközöket fertőtlenít
Ö
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
Kezet fertőtlenít
Ö
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
Bőrt fertőtlenít
Ö
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
Fertőtlenítő eljárásokat alkalmaz
Ö
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
Sterilizáláshoz előkészít
Ö
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
Steril eszközöket használ
Ö
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
Betartja a sterilitás szabályait
Ö
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
Betartja a munkahelyre vonatkozó
Ö
NEFMI
általános és speciális előírásokat
rendelet
1/2011 (I.7.)
Alkalmazza a biztonságos munkavégÖ
NEFMI
zés tárgyi, személyi feltételeit
rendelet
1/2011 (I.7.)
Alkalmazza az egyéni védőeszközöket
Ö
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
Anyagtárolást az előírásoknak
Ö
NEFMI
megfelelően biztosít
rendelet
1/2011 (I.7.)
Alkalmazza a szelektív
Ö
NEFMI
hulladékgyűjtés szabályait
rendelet
1/2011 (I.7.)
Veszélyes hulladékot kezel
Ö
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
Veszélyes anyagokat kezel, tárol
Ö
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
Betartja a környezetvédelmi
Ö
NEFMI
előírásokat
rendelet
1/2011 (I.7.)
Betartja a munkahelyre vonatkozó
Ö
NEFMI
általános tűzvédelmi előírásokat
rendelet
1/2011 (I.7.)
Alkalmazza a jelző és riasztó berenÖ
NEFMI
dezéseket
rendelet
Feladat

Megjegyzés
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Képesítési
feladat
csoport

Modul

OKJ gyermekápoló 3711-10 Aszepszis-antifeladatcsoport
szepszis
OKJ gyermekápoló 3711-10 Aszepszis-antifeladatcsoport
szepszis
OKJ gyermekápoló
3727-10 Első ellátás
feladatcsoport
OKJ gyermekápoló
3727-10 Első ellátás
feladatcsoport
OKJ gyermekápoló
3727-10 Első ellátás
feladatcsoport
OKJ gyermekápoló
3727-10 Első ellátás
feladatcsoport
OKJ gyermekápoló
3727-10 Első ellátás
feladatcsoport
OKJ gyermekápoló
3727-10 Első ellátás
feladatcsoport
OKJ gyermekápoló
3727-10 Első ellátás
feladatcsoport
OKJ gyermekápoló
3727-10 Első ellátás
feladatcsoport
OKJ gyermekápoló
3727-10 Első ellátás
feladatcsoport

OKJ gyermekápoló
3727-10 Első ellátás
feladatcsoport

OKJ gyermekápoló
3727-10 Első ellátás
feladatcsoport
OKJ gyermekápoló
3727-10 Első ellátás
feladatcsoport
OKJ gyermekápoló
3727-10 Első ellátás
feladatcsoport
OKJ gyermekápoló
3727-10 Első ellátás
feladatcsoport
OKJ gyermekápoló
3727-10 Első ellátás
feladatcsoport
OKJ gyermekápoló
3727-10 Első ellátás
feladatcsoport
OKJ gyermekápoló
3727-10 Első ellátás
feladatcsoport
OKJ gyermekápoló
3727-10 Első ellátás
feladatcsoport
OKJ gyermekápoló
3727-10 Első ellátás
feladatcsoport
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GYERMEKÁPOLÓ OKJ
Kompetenhivatkozás
cia szintje
1/2011 (I.7.)
Alkalmazza a tűzoltó készülékeket
Ö
NEFMI
rendelet
Használja a vészkijáratokat, a
1/2011 (I.7.)
mentési és menekülési útvonalakat, a
Ö
NEFMI
mentésben közreműködik
rendelet
1/2011 (I.7.)
A helyszín biztonságosságát felméri
Ö
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
A helyszíni körülményekről
Ö
NEFMI
tájékozódik
rendelet
1/2011 (I.7.)
Tájékozódó állapotfelmérést végez
Ö
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
A figyelemfelhívó panaszokat/
Ö
NEFMI
tüneteket felismeri
rendelet
1/2011 (I.7.)
Segítséget hív
Ö
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
A beteget állapotának megfelelő
Ö
NEFMI
testhelyzetbe hozza
rendelet
1/2011 (I.7.)
Halaszthatatlan beavatkozásokat
Ö
NEFMI
végez
rendelet
1/2011 (I.7.)
Újraélesztést végez (BLS–AED)
Ö
NEFMI
rendelet
Sürgősségi esetben egyszerű légút1/2011 (I.7.)
biztosítási eszközzel és eszköz nélkül
Ö
NEFMI
légutat biztosít
rendelet
Az elsődleges beavatkozásokat
megkezdi/elvégzi: zavart tudatú- ,
fájdalomról panaszkodó-, nehézlégzéssel küszködő beteg esetén,
1/2011 (I.7.)
görcsroham alatt és után,
Ö
NEFMI
beszédzavar, végtaggyengeség esetén,
rendelet
sokkos állapotú betegnél, mérgezés
gyanúja esetén, elektromos balesetet
szenvedett betegnél
1/2011 (I.7.)
Vérzéscsillapítási eljárást alkalmaz
Ö
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
Hőhatás okozta sérülést ellát
Ö
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
Elsődleges sebellátást végez
Ö
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
Kötözéseket alkalmaz
Ö
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
Rándulásokat, ficamokat, töréseket
Ö
NEFMI
rögzít
rendelet
1/2011 (I.7.)
Tömeges baleset felszámolásában
E
NEFMI
segédkezik
rendelet
1/2011 (I.7.)
Katasztrófa egészségügyi ellátásban
E
NEFMI
közreműködik
rendelet
1/2011 (I.7.)
Beteget mozgat, műfogásokat alkalÖ
NEFMI
maz
rendelet
1/2011 (I.7.)
A beteg szállításra történő
E
NEFMI
előkészítésében segédkezik
rendelet
Feladat

Megjegyzés

Képesítési
feladat
csoport

Modul

Feladat

OKJ gyermekápoló
2403-06 Egészségnevelés
feladatcsoport

Tájékoztatást ad az egészséges
életmódról

OKJ gyermekápoló
2403-06 Egészségnevelés
feladatcsoport

Felvilágosító tevékenységet folytat az
egészségkárosító tényezőkről

OKJ gyermekápoló
2403-06 Egészségnevelés
feladatcsoport

Tájékoztatást ad a
szűrővizsgálatokról

OKJ gyermekápoló
2403-06 Egészségnevelés
feladatcsoport

Felvilágosítást ad a szexuális úton
terjedő betegségek megelőzéséről

OKJ gyermekápoló
2403-06 Egészségnevelés
feladatcsoport

Felvilágosítást ad a várandós nő
életvitelével kapcsolatban

OKJ gyermekápoló
2403-06 Egészségnevelés
feladatcsoport

Felvilágosítást végez az egészséges
táplálkozásról

OKJ gyermekápoló
2403-06 Egészségnevelés
feladatcsoport
OKJ gyermekápoló
2403-06 Egészségnevelés
feladatcsoport

Felvilágosítja a beteget és hozátartozóját a fájdalomcsillapító pumpa
használatáról
Felvilágosítja a beteget és hozátartozóját a kemoterápiás kezelés alatti
diétáról

OKJ gyermekápoló
2403-06 Egészségnevelés
feladatcsoport

Tájékotatja a hozzátartozót a otthoni
szakápolás szolgálatról

OKJ gyermekápoló
2403-06 Egészségnevelés
feladatcsoport

Tájékoztatja a hozzátartozót a hospice ellátásról

OKJ gyermekápoló
2403-06 Egészségnevelés
feladatcsoport

Felvilágosítja a beteget és hozzátartozóját a fizioterápiás eljárásokról

OKJ gyermekápoló
2403-06 Egészségnevelés
feladatcsoport

Felvilágosítást ad a szociális gondoskodás formáiról

OKJ gyermekápoló
2403-06 Egészségnevelés
feladatcsoport

Felvilágosítja az anyákat az anyatejes
táplálás fontosságáról

OKJ gyermekápoló
2403-06 Egészségnevelés
feladatcsoport

Megtanítja a szoptatás technikáját, a
segédeszközök alkalmazását

OKJ gyermekápoló
2403-06 Egészségnevelés
feladatcsoport

Felvilágosítja az anyákat a csecsmők
mesterséges táplálásáról

OKJ gyermekápoló
2403-06 Egészségnevelés
feladatcsoport

Tájékoztatást ad a gyermek testi,lelki fejlődésének menetéről

OKJ gyermekápoló
2403-06 Egészségnevelés
feladatcsoport

Felvilágosít a védőoltásokról

OKJ gyermekápoló
2403-06 Egészségnevelés
feladatcsoport

A Nemzeti Egészségfejlesztési Program célkitűzéseiről tájékoztatást ad

OKJ gyermekápoló
2403-06 Egészségnevelés
feladatcsoport

Egészségfejlesztő foglalkozásokat
szervez

OKJ gyermekápoló
2403-06 Egészségnevelés
feladatcsoport

A beteget és hozzátartozóját oktatja
az ápolási feladatokra

OKJ gyermekápoló
2403-06 Egészségnevelés
feladatcsoport

Tanulót oktat

OKJ gyermekápoló
2403-06 Egészségnevelés
feladatcsoport

Megtanítja a beteget és hozzátartozóját a protézisek karbantartására
és alkalmazására

OKJ gyermekápoló
2403-06 Egészségnevelés
feladatcsoport

Tanácsadó, problémafeltáró beszélgetést folytat

GYERMEKÁPOLÓ OKJ
Kompetenhivatkozás
cia szintje
1/2011 (I.7.)
Ö
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
Ö
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
Ö
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
Ö
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
Ö
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
Ö
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
Ö
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
Ö
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
Ö
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
Ö
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
Ö
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
Ö
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
Ö
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
Ö
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
Ö
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
Ö
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
Ö
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
Ö
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
Ö
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
E
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
Ö
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
Ö
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
Ö
NEFMI
rendelet

Megjegyzés

145

Képesítési
feladat
csoport

Modul

OKJ gyermekápoló
2403-06 Egészségnevelés
feladatcsoport
OKJ gyermekápoló
2403-06 Egészségnevelés
feladatcsoport
OKJ gyermekápoló 2406-06 Csecsemő és
feladatcsoport
gyermek gondozása
OKJ gyermekápoló 2406-06 Csecsemő és
feladatcsoport
gyermek gondozása
OKJ gyermekápoló 2406-06 Csecsemő és
feladatcsoport
gyermek gondozása
OKJ gyermekápoló 2406-06 Csecsemő és
feladatcsoport
gyermek gondozása
OKJ gyermekápoló 2406-06 Csecsemő és
feladatcsoport
gyermek gondozása
OKJ gyermekápoló 2406-06 Csecsemő és
feladatcsoport
gyermek gondozása
OKJ gyermekápoló 2406-06 Csecsemő és
feladatcsoport
gyermek gondozása
OKJ gyermekápoló 2406-06 Csecsemő és
feladatcsoport
gyermek gondozása
OKJ gyermekápoló 2406-06 Csecsemő és
feladatcsoport
gyermek gondozása
OKJ gyermekápoló 2406-06 Csecsemő és
feladatcsoport
gyermek gondozása
OKJ gyermekápoló 2406-06 Csecsemő és
feladatcsoport
gyermek gondozása
OKJ gyermekápoló 2406-06 Csecsemő és
feladatcsoport
gyermek gondozása
OKJ gyermekápoló 2406-06 Csecsemő és
feladatcsoport
gyermek gondozása
OKJ gyermekápoló 2406-06 Csecsemő és
feladatcsoport
gyermek gondozása
OKJ gyermekápoló 2406-06 Csecsemő és
feladatcsoport
gyermek gondozása
OKJ gyermekápoló 2406-06 Csecsemő és
feladatcsoport
gyermek gondozása
OKJ gyermekápoló 2406-06 Csecsemő és
feladatcsoport
gyermek gondozása
OKJ gyermekápoló 2406-06 Csecsemő és
feladatcsoport
gyermek gondozása
OKJ gyermekápoló 2406-06 Csecsemő és
feladatcsoport
gyermek gondozása
OKJ gyermekápoló 2406-06 Csecsemő és
feladatcsoport
gyermek gondozása
OKJ gyermekápoló 2406-06 Csecsemő és
feladatcsoport
gyermek gondozása
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GYERMEKÁPOLÓ OKJ
Kompetenhivatkozás
cia szintje
Tájékoztatást ad a betegnek és
1/2011 (I.7.)
hozzátartozójának a rehabilitációs
Ö
NEFMI
lehetőségekről
rendelet
1/2011 (I.7.)
Megtanítja a beteget a gyógyászati
Ö
NEFMI
segédeszközök használatára
rendelet
A terhesség valószínű és biztos jeleit
1/2011 (I.7.)
felismeri, részt vesz a terhesgondoÖ
NEFMI
zásban
rendelet
1/2011 (I.7.)
Újszülöttet ellát, szemellátást végez
Ö
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
Szükségletek kielégítésében segítséÖ
NEFMI
get nyújt
rendelet
1/2011 (I.7.)
A szükségletnek megfelelően öltözÖ
NEFMI
tet, vetkőztet
rendelet
1/2011 (I.7.)
A higiénés szükségletek kielégítéséÖ
NEFMI
ben, biztosításában részt vesz
rendelet
1/2011 (I.7.)
Zuhanyozásnál segédkezik
Ö
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
Szem, orr, száj, fül, haj, köröm- és
Ö
NEFMI
bőrápolást végez
rendelet
Táplálja a csecsemőt, gyermeket
1/2011 (I.7.)
és biztosítja a folyadékszükséglet
Ö
NEFMI
kielégítését
rendelet
1/2011 (I.7.)
Segédkezik az ürítési szükségletek
Ö
NEFMI
kielégítésében
rendelet
1/2011 (I.7.)
Biztosítja a mozgásfejlődéshez szükÖ
NEFMI
séges eszközöket
rendelet
1/2011 (I.7.)
Levegőzteti, napoztatja a csecsemőt
Ö
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
Inkubátort alkalmaz
Ö
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
Biztonságos környezetet biztosít
Ö
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
A gyermek komfortjának biztosíÖ
NEFMI
tásában részt vesz
rendelet
Megfigyeli és segíti a gyermek
1/2011 (I.7.)
pszichoszomatikus fejlődését
Ö
NEFMI
különböző életkorban
rendelet
Segédkezik a mozgásban, fektetési
1/2011 (I.7.)
módokat alkalmaz, felismeri a kóros
Ö
NEFMI
fekvési módokat
rendelet
1/2011 (I.7.)
A csecsemő/gyermek mobilizálását
Ö
NEFMI
biztosítja
rendelet
1/2011 (I.7.)
Fogyatékkal élők alapvető szükségÖ
NEFMI
leteinek kielégítését támogatja
rendelet
A kisgyermekekkel életkoruknak
1/2011 (I.7.)
megfelelően foglalkozik ( játék, mese,
Ö
NEFMI
ének-zene, közös alkotás, tanulás)
rendelet
Felkészíti a gyermeket játékos
1/2011 (I.7.)
illusztrációval a különböző
Ö
NEFMI
vizsgálatokra
rendelet
1/2011 (I.7.)
Közreműködik a szűrővizsgálatok
E
NEFMI
kivitelezésében
rendelet
Feladat

Megjegyzés

Képesítési
feladat
csoport

Modul

Feladat

OKJ gyermekápoló 2406-06 Csecsemő és
feladatcsoport
gyermek gondozása

Kapcsolatot tart a szülőkkel, érzelmileg támogatást nyújt

OKJ gyermekápoló 2408-06 Csecsemő- és
feladatcsoport
gyermekápolás

Szülés megindulásának jeleit felismeri, újszülött ellátásában részt vesz

OKJ gyermekápoló 2408-06 Csecsemő- és
feladatcsoport
gyermekápolás

Szülőszobai ellátáshoz, újszülött,
koraszülött fogadásához előkészít,
részt vesz az ellátásban

OKJ gyermekápoló 2408-06 Csecsemő- és
feladatcsoport
gyermekápolás

Tevékenységét az ápolási folyamat
szerint végzi

OKJ gyermekápoló 2408-06 Csecsemő- és
feladatcsoport
gyermekápolás

A beteg ágyát higiénikusan,
fertőzések megelőzésével kezeli

OKJ gyermekápoló 2408-06 Csecsemő- és
feladatcsoport
gyermekápolás

Teljes és részleges ágyfürdőt végez

OKJ gyermekápoló 2408-06 Csecsemő- és
feladatcsoport
gyermekápolás

Beteget táplál, folyadékot pótol

OKJ gyermekápoló 2408-06 Csecsemő- és
feladatcsoport
gyermekápolás

Beteget vetkőztet, öltöztet

OKJ gyermekápoló 2408-06 Csecsemő- és
feladatcsoport
gyermekápolás

Beteget mobilizál, mozgást segítő
eszközöket alkalmaz

OKJ gyermekápoló 2408-06 Csecsemő- és
feladatcsoport
gyermekápolás

Rugalmas pólyát felhelyez

OKJ gyermekápoló 2408-06 Csecsemő- és
feladatcsoport
gyermekápolás

Kényelmi eszközöket alkalmaz

OKJ gyermekápoló 2408-06 Csecsemő- és
feladatcsoport
gyermekápolás

Borogatást készít

OKJ gyermekápoló 2408-06 Csecsemő- és
feladatcsoport
gyermekápolás
OKJ gyermekápoló 2408-06 Csecsemő- és
feladatcsoport
gyermekápolás

Székletürítéssel kapcsolatos feladatot végez, beöntést végez, beszáradt
székletet eltávolít
Tesváladékokat felfog, gyűjt,
mér, váladékfelfogó eszközöket
szakszerűen kezel

OKJ gyermekápoló 2408-06 Csecsemő- és
feladatcsoport
gyermekápolás

Vizithez előkészít, viziten segédkezik

OKJ gyermekápoló 2408-06 Csecsemő- és
feladatcsoport
gyermekápolás

Fizikális lázcsillapítást végez

OKJ gyermekápoló 2408-06 Csecsemő- és
feladatcsoport
gyermekápolás

Általános higiénés műtéti
előkészítést végez

OKJ gyermekápoló 2408-06 Csecsemő- és
feladatcsoport
gyermekápolás

Felismeri a fertőző betegségek
tüneteit

OKJ gyermekápoló 2408-06 Csecsemő- és
feladatcsoport
gyermekápolás

Élősködővel fertőzött beteget ellát

OKJ gyermekápoló 2408-06 Csecsemő- és
feladatcsoport
gyermekápolás

Szennyest kezel, kórházi textíliát
tárol munkavédelmi szabályok
betartásával

OKJ gyermekápoló 2408-06 Csecsemő- és
feladatcsoport
gyermekápolás

Veszélyes hulladékot kezel, elkülönít

OKJ gyermekápoló 2408-06 Csecsemő- és
feladatcsoport
gyermekápolás

A kórterem rendjét biztosítja, nyugodt környezetet teremt

OKJ gyermekápoló 2408-06 Csecsemő- és
feladatcsoport
gyermekápolás

Halott körüli teendőket ellárt

GYERMEKÁPOLÓ OKJ
Kompetenhivatkozás
cia szintje
1/2011 (I.7.)
Ö
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
Ö
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
E
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
Ö
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
Ö
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
Ö
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
Ö
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
Ö
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
Ö
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
Ö
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
Ö
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
Ö
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
E
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
Ö
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
Ö
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
Ö
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
Ö
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
Ö
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
Ö
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
Ö
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
Ö
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
E
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
Ö
NEFMI
rendelet

Megjegyzés
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Képesítési
feladat
csoport

Modul

OKJ gyermekápoló 2408-06 Csecsemő- és
feladatcsoport
gyermekápolás
OKJ gyermekápoló 2408-06 Csecsemő- és
feladatcsoport
gyermekápolás
OKJ gyermekápoló 2408-06 Csecsemő- és
feladatcsoport
gyermekápolás
OKJ gyermekápoló 2408-06 Csecsemő- és
feladatcsoport
gyermekápolás
OKJ gyermekápoló 2408-06 Csecsemő- és
feladatcsoport
gyermekápolás
OKJ gyermekápoló 2408-06 Csecsemő- és
feladatcsoport
gyermekápolás
OKJ gyermekápoló 2408-06 Csecsemő- és
feladatcsoport
gyermekápolás
OKJ gyermekápoló 2408-06 Csecsemő- és
feladatcsoport
gyermekápolás
OKJ gyermekápoló 2408-06 Csecsemő- és
feladatcsoport
gyermekápolás
OKJ gyermekápoló 2402-06 Diagnosztika és
feladatcsoport
terápia
OKJ gyermekápoló 2402-06 Diagnosztika és
feladatcsoport
terápia
OKJ gyermekápoló 2402-06 Diagnosztika és
feladatcsoport
terápia
OKJ gyermekápoló 2402-06 Diagnosztika és
feladatcsoport
terápia
OKJ gyermekápoló 2402-06 Diagnosztika és
feladatcsoport
terápia
OKJ gyermekápoló 2402-06 Diagnosztika és
feladatcsoport
terápia
OKJ gyermekápoló 2402-06 Diagnosztika és
feladatcsoport
terápia
OKJ gyermekápoló 2402-06 Diagnosztika és
feladatcsoport
terápia
OKJ gyermekápoló 2402-06 Diagnosztika és
feladatcsoport
terápia
OKJ gyermekápoló 2402-06 Diagnosztika és
feladatcsoport
terápia
OKJ gyermekápoló 2402-06 Diagnosztika és
feladatcsoport
terápia
OKJ gyermekápoló 2402-06 Diagnosztika és
feladatcsoport
terápia
OKJ gyermekápoló 2402-06 Diagnosztika és
feladatcsoport
terápia
OKJ gyermekápoló 2402-06 Diagnosztika és
feladatcsoport
terápia
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GYERMEKÁPOLÓ OKJ
Kompetenhivatkozás
cia szintje
1/2011 (I.7.)
Előkészíti az inkubátort koraszülött
Ö
NEFMI
fogadására
rendelet
1/2011 (I.7.)
Koraszülöttet ellát
Ö
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
Koraszülöttet ápol, felkészíti a
Ö
NEFMI
szülőket a koraszülöttek ápolására
rendelet
1/2011 (I.7.)
Tartós szondatáplálást végez
U
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
Ápolási feladatokat lát el a rögzítő
Ö
NEFMI
eszközök használatával
rendelet
1/2011 (I.7.)
Betartja a munka- és tűzvédelmi
Ö
NEFMI
szabályokat
rendelet
1/2011 (I.7.)
Munkája során betartja a
Ö
NEFMI
környezetvédelmi utasításokat
rendelet
1/2011 (I.7.)
Ápolásetikai normát betart
E
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
Betartja a szakmai protokollokat az
Ö
NEFMI
ápolási tevékenysége során
rendelet
1/2011 (I.7.)
Segédkezik a fizikális vizsgálatoknál
E
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
Előkészít has-, mellkas-, lumbál-,
Ö
NEFMI
kutacs- és ciszternapunkcióhoz
rendelet
Szabad levegőgyülemek (PTX,PPC,
1/2011 (I.7.)
stb.) drenálásához előkészít, segédE
NEFMI
kezik a beavatkozásoknál
rendelet
1/2011 (I.7.)
Előkészít gyomormosáshoz, gyoU
NEFMI
morszondát levezet
rendelet
1/2011 (I.7.)
Tápszondát, duodenumszondát
U
NEFMI
levezet
rendelet
1/2011 (I.7.)
Előkészít katéterezéshez
Ö
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
Inhaláláshoz előkészít, inhalálást
U
NEFMI
alkalmaz
rendelet
1/2011 (I.7.)
Infúzióhoz előkészít
Ö
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
Előkészít köldökkanüláláshoz
Ö
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
Előkészít nőgyógyászati eszközös
Ö
NEFMI
feltáráshoz és kenetvételhez
rendelet
1/2011 (I.7.)
Előkészít transzfúziós terápiához
Ö
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
Előkészít oxigénterápiához
Ö
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
Előkészíti a beteget légzésfunkciós
Ö
NEFMI
vizsgálathoz
rendelet
1/2011 (I.7.)
Előkészíti a beteget CT-hez, PET-hez
Ö
NEFMI
rendelet
Feladat

Megjegyzés

Képesítési
feladat
csoport

Modul

Feladat

GYERMEKÁPOLÓ OKJ
Kompetenhivatkozás
cia szintje
1/2011 (I.7.)
Ö
NEFMI
rendelet

OKJ gyermekápoló 2402-06 Diagnosztika és
feladatcsoport
terápia

Előkészíti a beteget röntgen vizsgálathoz

OKJ gyermekápoló 2402-06 Diagnosztika és
feladatcsoport
terápia

Endoszkópos beavatkozásokhoz
előkészíti a beteget (bronchoscopia,
gastroscopia, colonoscopia, rectoscopia, jejunoscopia, laparoscopia)

OKJ gyermekápoló 2402-06 Diagnosztika és
feladatcsoport
terápia

Előkészít Sengstaken-Blackmoreszonda levezetéséhez

Ö

OKJ gyermekápoló 2402-06 Diagnosztika és
feladatcsoport
terápia

Felkészíti a beteget neurológiai
vizsgálatra(reflex, agyideg,-érzésvizsgálat)

Ö

OKJ gyermekápoló 2402-06 Diagnosztika és
feladatcsoport
terápia

Felkészíti a beteget UH vizsgálatra

Ö

OKJ gyermekápoló 2402-06 Diagnosztika és
feladatcsoport
terápia

Felkészíti a beteget terheléses EKGra

Ö

OKJ gyermekápoló 2402-06 Diagnosztika és
feladatcsoport
terápia

Felkészíti a beteget MR-vizsgálatra

Ö

OKJ gyermekápoló 2402-06 Diagnosztika és
feladatcsoport
terápia

Előkészít crysthe punkcióhoz

Ö

OKJ gyermekápoló 2402-06 Diagnosztika és
feladatcsoport
terápia

Felkészíti a beteget tű-biopsziához

Ö

OKJ gyermekápoló 2402-06 Diagnosztika és
feladatcsoport
terápia

Felkészíti a beteget szcintigráfiás
vizsgálatra

Ö

OKJ gyermekápoló 2402-06 Diagnosztika és
feladatcsoport
terápia

Felkészíti a beteget SPECT-vizsgálatra

Ö

OKJ gyermekápoló 2402-06 Diagnosztika és
feladatcsoport
terápia

Felkészíti a beteget EEG-EMG
vizsgálatra

Ö

OKJ gyermekápoló 2402-06 Diagnosztika és
feladatcsoport
terápia

Felkészíti a beteget ODM-vizsgálatra
(csontsűrűség)

Ö

OKJ gyermekápoló 2402-06 Diagnosztika és
feladatcsoport
terápia
OKJ gyermekápoló 2402-06 Diagnosztika és
feladatcsoport
terápia

Felkészíti a beteget középsugaras
vizelet vételére, vizsgálatra küld,
vizeletet vizsgál gyorsteszttel
Mikrobiológiai leoltásokat végez
vérből, vizeletből, székletből, sebváladékból, felületekről, testváladékokból

Ö

Ö
U

OKJ gyermekápoló 2402-06 Diagnosztika és
feladatcsoport
terápia

Mikrobiológiai mintákat szállításra
előkészít, szállításig tárolja azokat

Ö

OKJ gyermekápoló 2402-06 Diagnosztika és
feladatcsoport
terápia

Szélcsövet alkalmaz

Ö

OKJ gyermekápoló 2402-06 Diagnosztika és
feladatcsoport
terápia

Székletből Weber-vizsgálatot végez

U

OKJ gyermekápoló 2402-06 Diagnosztika és
feladatcsoport
terápia

Hűtőzselét alkalmaz

Ö

OKJ gyermekápoló 2402-06 Diagnosztika és
feladatcsoport
terápia

Inhalációs kezelést végez

U

OKJ gyermekápoló 2402-06 Diagnosztika és
feladatcsoport
terápia

Légzésfigyelőt alkalmaz

Ö

OKJ gyermekápoló 2402-06 Diagnosztika és
feladatcsoport
terápia

Diétás terápiát alkalmaz

Ö

OKJ gyermekápoló 2402-06 Diagnosztika és
feladatcsoport
terápia

EKG készít

U

Megjegyzés

1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet
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Képesítési
feladat
csoport

Modul

Feladat

OKJ gyermekápoló 2402-06 Diagnosztika és
feladatcsoport
terápia

Laboratóriumi diagnosztika céljából
vért, váladékot vesz

OKJ gyermekápoló 2402-06 Diagnosztika és
feladatcsoport
terápia

Vércukor meghatározást végez

OKJ gyermekápoló 2402-06 Diagnosztika és
feladatcsoport
terápia

H2 tesztvizsgálatot végez

OKJ gyermekápoló 2402-06 Diagnosztika és
feladatcsoport
terápia

Garat- és gégetükrözésnél segédkezik

OKJ gyermekápoló 2402-06 Diagnosztika és
feladatcsoport
terápia

Betartja az ápolásetikai normákat

OKJ gyermekápoló
2407-06 Monitorozás
feladatcsoport

Megfigyeli a beteg tudatállapotát

OKJ gyermekápoló
2407-06 Monitorozás
feladatcsoport

Felismeri a zavartság megnyilvánulási formáit

OKJ gyermekápoló
2407-06 Monitorozás
feladatcsoport

Megfigyeli a beteg testalkatát, járását

OKJ gyermekápoló
2407-06 Monitorozás
feladatcsoport

Megfigyeli a beteg beszédét, magatartását, viselkedését

OKJ gyermekápoló
2407-06 Monitorozás
feladatcsoport

Megfigyeli a fájdalom jellegzetességeit

OKJ gyermekápoló
2407-06 Monitorozás
feladatcsoport

A beteg alvását megfigyeli

OKJ gyermekápoló
2407-06 Monitorozás
feladatcsoport

Megfigyeli a beteg fekvését

OKJ gyermekápoló
2407-06 Monitorozás
feladatcsoport

Bőr, nyálkahártya, köröm és a hajas
fejbőr állapotát és elváltozásait
megfigyeli

OKJ gyermekápoló
2407-06 Monitorozás
feladatcsoport

Megfigyeli az érzékszervek
működését

OKJ gyermekápoló
2407-06 Monitorozás
feladatcsoport

Megfigyeli a testváladékokat

OKJ gyermekápoló
2407-06 Monitorozás
feladatcsoport

Megfigyeli a köhögést, köpetet,
köpetürítést

OKJ gyermekápoló
2407-06 Monitorozás
feladatcsoport

Megfigyeli a punkciós váladékot

OKJ gyermekápoló
2407-06 Monitorozás
feladatcsoport

Hányadékot megfigyeli, dokumentálja

OKJ gyermekápoló
2407-06 Monitorozás
feladatcsoport

Sebváladékot megfigyeli, dokumentálja

OKJ gyermekápoló
2407-06 Monitorozás
feladatcsoport

Testsúlyt, testarányokat mér
különböző életkorban, dokumentálja

OKJ gyermekápoló
2407-06 Monitorozás
feladatcsoport

Pszichiátriai betegségek jellemző
tüneteit, veszélyeztetett állapotokat
megfigyel

OKJ gyermekápoló
2407-06 Monitorozás
feladatcsoport

Pulzoximétert alkalmaz

OKJ gyermekápoló
2407-06 Monitorozás
feladatcsoport

Felméri az újszülött státuszát APGAR szerint
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GYERMEKÁPOLÓ OKJ
Kompetenhivatkozás
cia szintje
1/2011 (I.7.)
U
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
U
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
U
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
E
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
Ö
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
Ö
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
Ö
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
Ö
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
Ö
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
Ö
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
Ö
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
Ö
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
Ö
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
Ö
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
Ö
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
Ö
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
Ö
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
Ö
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
Ö
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
Ö
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
Ö
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
Ö
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
Ö
NEFMI
rendelet

Megjegyzés

Képesítési
feladat
csoport

Modul

OKJ gyermekápoló
2407-06 Monitorozás
feladatcsoport
OKJ gyermekápoló
2407-06 Monitorozás
feladatcsoport
OKJ gyermekápoló
2407-06 Monitorozás
feladatcsoport
OKJ gyermekápoló
2407-06 Monitorozás
feladatcsoport
OKJ gyermekápoló
2407-06 Monitorozás
feladatcsoport
OKJ gyermekápoló
2407-06 Monitorozás
feladatcsoport
OKJ gyermekápoló
2407-06 Monitorozás
feladatcsoport
OKJ gyermekápoló
2407-06 Monitorozás
feladatcsoport
OKJ gyermekápoló
2407-06 Monitorozás
feladatcsoport
OKJ gyermekápoló
2407-06 Monitorozás
feladatcsoport
OKJ gyermekápoló
2407-06 Monitorozás
feladatcsoport
OKJ gyermekápoló
2407-06 Monitorozás
feladatcsoport
OKJ gyermekápoló
2407-06 Monitorozás
feladatcsoport
OKJ gyermekápoló 2401-06 Csecsemő és gyerfeladatcsoport
mek szakápolás
OKJ gyermekápoló 2401-06 Csecsemő és gyerfeladatcsoport
mek szakápolás
OKJ gyermekápoló 2401-06 Csecsemő és gyerfeladatcsoport
mek szakápolás
OKJ gyermekápoló 2401-06 Csecsemő és gyerfeladatcsoport
mek szakápolás
OKJ gyermekápoló 2401-06 Csecsemő és gyerfeladatcsoport
mek szakápolás
OKJ gyermekápoló 2401-06 Csecsemő és gyerfeladatcsoport
mek szakápolás
OKJ gyermekápoló 2401-06 Csecsemő és gyerfeladatcsoport
mek szakápolás
OKJ gyermekápoló 2401-06 Csecsemő és gyerfeladatcsoport
mek szakápolás
OKJ gyermekápoló 2401-06 Csecsemő és gyerfeladatcsoport
mek szakápolás
OKJ gyermekápoló 2401-06 Csecsemő és gyerfeladatcsoport
mek szakápolás

GYERMEKÁPOLÓ OKJ
Kompetenhivatkozás
cia szintje
1/2011 (I.7.)
Felismeri a látható fejlődési rendelÖ
NEFMI
lenességeket
rendelet
1/2011 (I.7.)
A kutacsokat megfigyeli
Ö
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
A beteg állapotváltozásait megfigyeli,
Ö
NEFMI
értelmezi
rendelet
1/2011 (I.7.)
Felismeri a gyógyszeres terápia
Ö
NEFMI
mellékhatásait
rendelet
1/2011 (I.7.)
Infusort, perfusort megfigyel
Ö
NEFMI
rendelet
Betegmegfigyelő monitorokat
1/2011 (I.7.)
(EKG, pulzus, légzés, hő, saturatio)
Ö
NEFMI
megfigyeli
rendelet
Betegmegfigyelő monitorok
1/2011 (I.7.)
működési hibáit felismeri. A hibaelÖ
NEFMI
hárításról gondoskodik
rendelet
O2 és szívóberendezések működését
1/2011 (I.7.)
szakszerűen megfigyeli, hibáit felisÖ
NEFMI
meri, a hibaelhárításról gondoskodik
rendelet
Felismeri a gyermek sírásának okait,
1/2011 (I.7.)
megszünteti a problémát, felismeri
Ö
NEFMI
a gyermmekbántalmazás tüneteit,
rendelet
megfelelő intézkedéseket indít el
1/2011 (I.7.)
Segít a beteg gyermek alÖ
NEFMI
vásproblémáinak megoldásában
rendelet
A gyógyszerbeadás mellékhatásait
1/2011 (I.7.)
felismeri, jelzi, dokumentálja, megÖ
NEFMI
szervezi az ellátást
rendelet
Felismeri az allergiás reakciókat,
1/2011 (I.7.)
jelzi, dokumentálja azokat, megÖ
NEFMI
szervezi az ellátást
rendelet
Invazív monitorizáláshoz előkészít,
1/2011 (I.7.)
a monitorok jelzéseit észleli, vészÖ
NEFMI
helyzeteket felismer
rendelet
Gyógyszerel, a gyógyszerelés szabá1/2011 (I.7.)
lyait betartja, felismeri a mellékhaU
NEFMI
tásokat
rendelet
1/2011 (I.7.)
Gyógyszerek tárolását végzi
Ö
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
Injekciót ad
U
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
Előkészít tuberculin próbához
Ö
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
Előkészít injekciózáshoz (intra art.,
Ö
NEFMI
intra vénás…)
rendelet
1/2011 (I.7.)
Perifériás kanül felhelyezése,
U
NEFMI
kezelése
rendelet
1/2011 (I.7.)
Centrális kanülöket kezel, CVP-t mér
U
NEFMI
rendelet
Infúziót beköt és infursort,
1/2011 (I.7.)
perfursort működtet, az infúzió
U
NEFMI
szövődményeit felismeri
rendelet
1/2011 (I.7.)
Vércsoport meghatározáshoz
Ö
NEFMI
előkészít
rendelet
Transzfúzió alatti és utáni ápolói
1/2011 (I.7.)
teendőket ellát, segédkezik transzÖ
NEFMI
fúzió bekötésénél, felismeri a
rendelet
transzfúzió szövődményeit
Feladat

Megjegyzés

151

Képesítési
feladat
csoport

Modul

Feladat

OKJ gyermekápoló 2401-06 Csecsemő és gyer- A gyermek katéterezéséhez előkészít,
feladatcsoport
mek szakápolás
segédkezik a kivitelezésben
OKJ gyermekápoló 2401-06 Csecsemő és gyer- A betegnél állandó katétert megfigyel,
feladatcsoport
mek szakápolás
katétert gondoz
OKJ gyermekápoló 2401-06 Csecsemő és gyer- Váladékot leszív, szívókészüléket
feladatcsoport
mek szakápolás
összeállít, működtet, kezel
OKJ gyermekápoló 2401-06 Csecsemő és gyer- Oxigénterápiát és inhalációs terápiát
feladatcsoport
mek szakápolás
alkalmaz
OKJ gyermekápoló 2401-06 Csecsemő és gyerEllátja a mozgássérült beteget
feladatcsoport
mek szakápolás
OKJ gyermekápoló 2401-06 Csecsemő és gyerEszméletlen, bénult beteget ápol
feladatcsoport
mek szakápolás
OKJ gyermekápoló 2401-06 Csecsemő és gyer- Gyomorvérzést csillapít fizikális
feladatcsoport
mek szakápolás
eljárással
OKJ gyermekápoló 2401-06 Csecsemő és gyer- Felkészíti a beteget dialízisre, segédfeladatcsoport
mek szakápolás
kezik peritoneális dialízisnél
OKJ gyermekápoló 2401-06 Csecsemő és gyerIntubáláshoz előkészít
feladatcsoport
mek szakápolás
OKJ gyermekápoló 2401-06 Csecsemő és gyer- Trachea toalettet végez, gégekanült
feladatcsoport
mek szakápolás
cserél
OKJ gyermekápoló 2401-06 Csecsemő és gyerLégzőtornát végeztet
feladatcsoport
mek szakápolás
OKJ gyermekápoló 2401-06 Csecsemő és gyerLeszívja az atóniás gyomorváladékot
feladatcsoport
mek szakápolás
OKJ gyermekápoló 2401-06 Csecsemő és gyerDrain-eket kezel
feladatcsoport
mek szakápolás
Általános műtéti előkészítést végez,
OKJ gyermekápoló 2401-06 Csecsemő és gyerműtét után betegmegfigyelést végez,
feladatcsoport
mek szakápolás
kötést cserél
OKJ gyermekápoló 2401-06 Csecsemő és gyer- Nedves (intelligens) kötést alkalmaz,
feladatcsoport
mek szakápolás
párakötést alkalmaz
OKJ gyermekápoló 2401-06 Csecsemő és gyerInkontinencia betéteket alkalmaz
feladatcsoport
mek szakápolás
OKJ gyermekápoló 2401-06 Csecsemő és gyerSztómás beteget ápol
feladatcsoport
mek szakápolás
OKJ gyermekápoló 2401-06 Csecsemő és gyerGyomorsipolyt gondoz
feladatcsoport
mek szakápolás
OKJ gyermekápoló 2401-06 Csecsemő és gyer- Felismeri az életveszélyes állapofeladatcsoport
mek szakápolás
tokat
OKJ gyermekápoló 2401-06 Csecsemő és gyerSegédkezik a szemek kifordításánál
feladatcsoport
mek szakápolás
Segédkezik szemkötés és fülkötés
OKJ gyermekápoló 2401-06 Csecsemő és gyerelkészítésénél, szemöblítést végez,
feladatcsoport
mek szakápolás
fülmosáshoz előkészít
OKJ gyermekápoló 2401-06 Csecsemő és gyerFénykezeléseket alkalmaz
feladatcsoport
mek szakápolás
OKJ gyermekápoló 2401-06 Csecsemő és gyerDiétás terápiát alkalmaz
feladatcsoport
mek szakápolás
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GYERMEKÁPOLÓ OKJ
Kompetenhivatkozás
cia szintje
1/2011 (I.7.)
Ö
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
Ö
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
Ö
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
U
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
Ö
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
Ö
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
U
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
Ö
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
Ö
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
Ö
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
Ö
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
Ö
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
Ö
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
Ö
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
Ö
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
Ö
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
U
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
Ö
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
Ö
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
Ö
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
Ö
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
U
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
Ö
NEFMI
rendelet

Megjegyzés

Képesítési
feladat
csoport

Modul

Feladat

OKJ gyermekápoló 2401-06 Csecsemő és gyerBeteg gyermeket fogad, elbocsát
feladatcsoport
mek szakápolás
OKJ gyermekápoló 2401-06 Csecsemő és gyer- Ápolási feladatokat lát el a rögzítő
feladatcsoport
mek szakápolás
eszközök használatánál
OKJ gyermekápoló 2401-06 Csecsemő és gyer- Koraszülöttet ápol, felkészíti a
feladatcsoport
mek szakápolás
szülőket a koraszülöttek ápolására
OKJ gyermekápoló 2401-06 Csecsemő és gyerMonitorra helyez
feladatcsoport
mek szakápolás
OKJ gyermekápoló 2401-06 Csecsemő és gyerKékfény-kezelést végez
feladatcsoport
mek szakápolás
OKJ gyermekápoló 2401-06 Csecsemő és gyer- Részleges vagy teljes vércseréhez
feladatcsoport
mek szakápolás
előkészít
OKJ gyermekápoló 2401-06 Csecsemő és gyer- Speciális szűrővizsgálatokhoz vért
feladatcsoport
mek szakápolás
vesz
OKJ gyermekápoló 2401-06 Csecsemő és gyer- Előkészítés AUK és VUK bevezetéfeladatcsoport
mek szakápolás
séhez
OKJ gyermekápoló 2401-06 Csecsemő és gyerVizeletgyűjtő zacskót felhelyez
feladatcsoport
mek szakápolás
OKJ gyermekápoló 2401-06 Csecsemő és gyerAstrup-vizsgálatot végez
feladatcsoport
mek szakápolás
OKJ gyermekápoló 2401-06 Csecsemő és gyer- Ágymelletti laboratóriumi vizsgálafeladatcsoport
mek szakápolás
tokat végez, azokat értékeli
OKJ gyermekápoló 2401-06 Csecsemő és gyer- Fizikális lázcsillapítást végez
feladatcsoport
mek szakápolás
csecsemőknél
OKJ gyermekápoló 2401-06 Csecsemő és gyer- Ápolási feladatokat lát el a rögzítő
feladatcsoport
mek szakápolás
eszközök használatánál
OKJ gyermekápoló 2401-06 Csecsemő és gyer- Égési sérült beteget ellát,
feladatcsoport
mek szakápolás
szövődményeket felismer
OKJ gyermekápoló 2401-06 Csecsemő és gyer- Ellátja a speciális nevelést igénylő
feladatcsoport
mek szakápolás
gyermekeket
OKJ gyermekápoló 2401-06 Csecsemő és gyer- Gyermekkori fertőző betegségeket
feladatcsoport
mek szakápolás
felismeri, szakszerűen ápolja
OKJ gyermekápoló 2401-06 Csecsemő és gyerShunt-kezelést végez
feladatcsoport
mek szakápolás
OKJ gyermekápoló 2401-06 Csecsemő és gyer- Segédkezik a pszichológiai tesztek
feladatcsoport
mek szakápolás
felvételében
OKJ gyermekápoló 2401-06 Csecsemő és gyerECT-kezelésnél segédkezik
feladatcsoport
mek szakápolás
OKJ gyermekápoló 2401-06 Csecsemő és gyer- A pszichiátriai beteg érdekeit
feladatcsoport
mek szakápolás
képviseli
OKJ gyermekápoló 2401-06 Csecsemő és gyerKezeli a krízishelyzeteket
feladatcsoport
mek szakápolás
OKJ gyermekápoló 2401-06 Csecsemő és gyer- Felismeri az önkárosító, lelki egészfeladatcsoport
mek szakápolás
séget veszélyeztető tüneteket
OKJ gyermekápoló 2401-06 Csecsemő és gyerÉletvezetési tanácsokat ad
feladatcsoport
mek szakápolás

GYERMEKÁPOLÓ OKJ
Kompetenhivatkozás
cia szintje
1/2011 (I.7.)
Ö
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
Ö
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
Ö
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
Ö
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
U
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
Ö
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
U
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
Ö
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
Ö
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
U
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
Ö
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
Ö
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
Ö
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
Ö
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
Ö
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
Ö
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
Ö
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
Ö
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
Ö
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
Ö
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
Ö
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
Ö
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
Ö
NEFMI
rendelet

Megjegyzés

153

Képesítési
feladat
csoport

GYERMEKÁPOLÓ OKJ
Kompetenhivatkozás
cia szintje
1/2011 (I.7.)
OKJ gyermekápoló 2401-06 Csecsemő és gyer- Felismeri a kiégési szindróma
Ö
NEFMI
feladatcsoport
mek szakápolás
tüneteit
rendelet
1/2011 (I.7.)
OKJ gyermekápoló 2401-06 Csecsemő és gyer- Részt vesz a fizikai korlátozás kiviÖ
NEFMI
feladatcsoport
mek szakápolás
telezésében
rendelet
A beteg beszéd és egyéb
1/2011 (I.7.)
OKJ gyermekápoló 2401-06 Csecsemő és gyerképességfejlesztő programjának
Ö
NEFMI
feladatcsoport
mek szakápolás
összeállításában közreműködik
rendelet
1/2011 (I.7.)
OKJ gyermekápoló 2401-06 Csecsemő és gyer- Elemi fejlesztő gyakorlatokat gyaÖ
NEFMI
feladatcsoport
mek szakápolás
koroltat
rendelet
1/2011 (I.7.)
OKJ gyermekápoló 2401-06 Csecsemő és gyer- Részt vesz a szocioterápiás csoportok
Ö
NEFMI
feladatcsoport
mek szakápolás
munkájában
rendelet
1/2011 (I.7.)
OKJ gyermekápoló 2401-06 Csecsemő és gyer- Rekreációs szabadidős csoportokat
Ö
NEFMI
feladatcsoport
mek szakápolás
szervez és vezet
rendelet
1/2011 (I.7.)
OKJ gyermekápoló 2401-06 Csecsemő és gyer- Motíválja a beteget a foglalkozásokon
Ö
NEFMI
feladatcsoport
mek szakápolás
való részvételre
rendelet
1/2011 (I.7.)
OKJ gyermekápoló 2401-06 Csecsemő és gyer- Pszichoterápiás csoportok
Ö
NEFMI
feladatcsoport
mek szakápolás
munkájában részt vesz
rendelet
1/2011 (I.7.)
OKJ gyermekápoló 2401-06 Csecsemő és gyer- Megszervezi a betegek napi
Ö
NEFMI
feladatcsoport
mek szakápolás
tevékenységét
rendelet
Tájékoztatást ad a betegnek és
1/2011 (I.7.)
OKJ gyermekápoló 2401-06 Csecsemő és gyerhozzátartozójának a pszichiátriai
Ö
NEFMI
feladatcsoport
mek szakápolás
rehabilitáció lehetőségeiről
rendelet
1/2011 (I.7.)
OKJ gyermekápoló 2401-06 Csecsemő és gyer- Szakszerű segítséget nyújt kar- és
Ö
NEFMI
feladatcsoport
mek szakápolás
lábharisnya használatához
rendelet
1/2011 (I.7.)
OKJ gyermekápoló 2401-06 Csecsemő és gyer- Citosztatikus kezelések munkavéÖ
NEFMI
feladatcsoport
mek szakápolás
delmi szabályait betartja
rendelet
1/2011 (I.7.)
OKJ gyermekápoló 2401-06 Csecsemő és gyer- Előkészíti a gyógyszereket a citosztaÖ
NEFMI
feladatcsoport
mek szakápolás
tikus kezeléshez
rendelet
1/2011 (I.7.)
OKJ gyermekápoló 2401-06 Csecsemő és gyer- Száj- és nyálkahártya speciális ápoÖ
NEFMI
feladatcsoport
mek szakápolás
lását végzi
rendelet
Sugárterápia alatt és után bőr- és
1/2011 (I.7.)
OKJ gyermekápoló 2401-06 Csecsemő és gyernyálkahártyavédelmet és ápolást
Ö
NEFMI
feladatcsoport
mek szakápolás
végez
rendelet
1/2011 (I.7.)
OKJ gyermekápoló 2401-06 Csecsemő és gyer- Felismeri a citosztatikum okozta
Ö
NEFMI
feladatcsoport
mek szakápolás
helyi szövődményeket
rendelet
1/2011 (I.7.)
OKJ gyermekápoló 2401-06 Csecsemő és gyer- Pszichés vezetést végez az ellátó
Ö
NEFMI
feladatcsoport
mek szakápolás
team-mel együtt
rendelet
Felvilágosítja a beteget és
1/2011 (I.7.)
OKJ gyermekápoló 2401-06 Csecsemő és gyerhozzátartozóját a lymphoedema
Ö
NEFMI
feladatcsoport
mek szakápolás
megelőzéséről és kezeléséről
rendelet
1/2011 (I.7.)
OKJ gyermekápoló 2401-06 Csecsemő és gyer- Előkészíti a beteget a különböző
Ö
NEFMI
feladatcsoport
mek szakápolás
csontvelő transzplantációhoz
rendelet
1/2011 (I.7.)
OKJ gyermekápoló 2401-06 Csecsemő és gyer- Segédkezik az alvásmegvonásos
Ö
NEFMI
feladatcsoport
mek szakápolás
kezelésnél
rendelet
1/2011 (I.7.)
OKJ gyermekápoló 2401-06 Csecsemő és gyerElőkészít MCU vizsgálathoz
Ö
NEFMI
feladatcsoport
mek szakápolás
rendelet
1/2011 (I.7.)
OKJ gyermekápoló 2401-06 Csecsemő és gyer- Képalkotó vizsgálatok után, szükség
Ö
NEFMI
feladatcsoport
mek szakápolás
esetén speciális ellátást biztosít
rendelet
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Modul

Feladat

Megjegyzés

Képesítési
feladat
csoport

Modul

Feladat

OKJ gyermekápoló 2401-06 Csecsemő és gyer- A szakmai protokollokat betartja az
feladatcsoport
mek szakápolás
ápolási tevékenysége során
OKJ gyermekápoló 2401-06 Csecsemő és gyerAlkalmazza a MEES szabályzatait
feladatcsoport
mek szakápolás

GYERMEKÁPOLÓ OKJ
Kompetenhivatkozás
cia szintje
1/2011 (I.7.)
Ö
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
Ö
NEFMI
rendelet

Megjegyzés

155

Gyermek aneszteziológiai és intenzív szakápoló hatásköri
listájának összefoglalása
Problémafelvetés
Munkacsoportunk a hatásköri lista kialakításában az előkészítő
munkálatokat a hazai, majd a külföldi tapasztalatok gyűjtésével
kezdte. Az eredmények és a tapasztalataink alapján dolgoztuk ki az
aneszteziológiai és intenzív szakápolók hatásköri listáját. A fejlesztő
csoport tapasztalatai és a jelenlegi képzési rendszer ismeretében
tette meg javaslatait. Összegzésképpen elmondható, hogy jelenlegi
magyarországi képzési és vizsgakövetelmény az általunk javasolt
kisebb változtatás után megfelelő, de szükségesnek tartjuk a hatásköri
listák átalakítását. A külföldi képzések vizsgálata során nagyon
kevés adatot találtunk. Nagyon sok EU tagországban nem létezik
aneszteziológus szakképzés, ezt a feladatot egyértelműen az orvosok
látják el. Amennyiben mégis van képzés, az adható kompetenciák az
invazív beavatkozások terén nagyon óvatosak. Az intenzív szakápoló
képzésre az jellemző, hogy tanfolyam szerűen, mintegy licenc kapnak
az ápolók kompetenciát. Egyéb nemzetközi vizsgálatok alapján
is elmondható, hogy a hatáskörök szűkek, inkább a nem önálló és
együttműködő kompetenciákat kapnak a szakdolgozók. A transzfúzió
beadásával kapcsolatban sehol nem kapnak önálló kompetenciát a
szakdolgozók.
Hatáskörök
Szükségesnek tartottuk a hatásköri listák vizsgálatánál megfogalmazni
kritikánkat az eddigi és a jelenlegi képzés tekintetében is. Azt
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gondoljuk, semmilyen tényező (pl. az orvosok elvándorlása) nem
indokolja, hogy a szakdolgozó olyan feladatokat is ellásson, amelyekre
legjobb igyekezete ellenére sem képes a képzésen felkészülni.
Nem tehetjük meg, hogy, olyan tevékenységek elvégzésére adunk
kompetenciát, mely szövődmény esetén, büntető jogi felelősségre
vonást von maga után. Ennek a döntésünknek köszönhetően több
kompetenciát is kivettünk a listából, mely a legújabb felnőtt és
gyermek aneszteziológiai és intenzív szakápoló képzésben megjelent.
Ugyanakkor javaslataink közé beépítettünk olyan kompetenciákat,
melyekről bebizonyosodott, hogy a mindennapi gyakorlatban a
szakápoló kénytelen és képes ellátni. A jelenlegi képzés ezeknek
a profiloknak az elméleti és gyakorlati ismereteit elsajátíttatja a
hallgatókkal.
Javaslattétel
1. A képzésbe történő belépést mindenképpen meg kellene
változtatni. Az aneszteziológiai és intenzív szakképesítéssel
rendelkező szakdolgozók csak akkor sajátíthatják el megfelelően
a tananyagot, ha előzőleg már intenzív osztályon vagy az
aneszteziológiában dolgoztak. Javasoljuk a belépés feltételének az
egy éves szakmai gyakorlat visszaállítását.
2. Ahhoz, hogy a szakápoló valóban szakfeladatot és ne alapápolási
feladatokat lásson el (mint jelenleg általában), így az ápolói
létszámot feltétlenül növelni kell. Amennyiben ez nem történik
meg, nem lesz kapacitás a feladatok elvégzéséhez.

Gyermek aneszteziológia és intenzív
ápolás
Képesítési
feladat
csoport
Aneszt. és
intezív szakáp.
Feladatcsoport
Aneszt. és
intezív szakáp.
Feladatcsoport
Aneszt. és
intezív szakáp.
Feladatcsoport
Aneszt. és
intezív szakáp.
Feladatcsoport
Aneszt. és
intezív szakáp.
Feladatcsoport
Aneszt. és
intezív szakáp.
Feladatcsoport
Aneszt. és
intezív szakáp.
Feladatcsoport
Aneszt. és
intezív szakáp.
Feladatcsoport
Aneszt. és
intezív szakáp.
Feladatcsoport
Aneszt. és
intezív szakáp.
Feladatcsoport
Aneszt. és
intezív szakáp.
Feladatcsoport
Aneszt. és
intezív szakáp.
Feladatcsoport
Aneszt. és
intezív szakáp.
Feladatcsoport
Aneszt. és
intezív szakáp.
Feladatcsoport
Aneszt. és
intezív szakáp.
Feladatcsoport
Aneszt. és
intezív szakáp.
Feladatcsoport
Aneszt. és
intezív szakáp.
Feladatcsoport
Aneszt. és
intezív szakáp.
Feladatcsoport
Aneszt. és
intezív szakáp.
Feladatcsoport
Aneszt. és
intezív szakáp.
Feladatcsoport
Aneszt. és
intezív szakáp.
Feladatcsoport

Modul
2405-10 Gyermek klinikai
aneszteziológia, intenzív
terápia
2405-10 Gyermek klinikai
aneszteziológia, intenzív
terápia
2405-10 Gyermek klinikai
aneszteziológia, intenzív
terápia
2405-10 Gyermek klinikai
aneszteziológia, intenzív
terápia
2405-10 Gyermek klinikai
aneszteziológia, intenzív
terápia
2405-10 Gyermek klinikai
aneszteziológia, intenzív
terápia
2405-10 Gyermek klinikai
aneszteziológia, intenzív
terápia
2405-10 Gyermek klinikai
aneszteziológia, intenzív
terápia
2405-10 Gyermek klinikai
aneszteziológia, intenzív
terápia
2405-10 Gyermek klinikai
aneszteziológia, intenzív
terápia
2405-10 Gyermek klinikai
aneszteziológia, intenzív
terápia
2405-10 Gyermek klinikai
aneszteziológia, intenzív
terápia
2405-10 Gyermek klinikai
aneszteziológia, intenzív
terápia
2405-10 Gyermek klinikai
aneszteziológia, intenzív
terápia
2405-10 Gyermek klinikai
aneszteziológia, intenzív
terápia
2405-10 Gyermek klinikai
aneszteziológia, intenzív
terápia
2405-10 Gyermek klinikai
aneszteziológia, intenzív
terápia
2405-10 Gyermek klinikai
aneszteziológia, intenzív
terápia
2405-10 Gyermek klinikai
aneszteziológia, intenzív
terápia

Feladat
Felismeri a perifériás és centrális
keringési elégtelenség okait, tüneteit,
kezelésükben aktívan részt vesz
Felismeri az eszméletvesztéssel,
tudatzavarral járó állapotokat
Az égések, a traumák szervezetre
gyakorolt hatásait felismeri, ellátásukban aktívan részt vesz
Az intenzív terápiában használatos
gyógyszereket hatástanilag csoportosítja, orvosi utasításra alkalmazza
Alkalmazza a folyadékpótlás oldatait,
eszközeit, módszereit
Alkalmazza az orvos előírása szerint
az anesztéziában és az intenzív ellátásban alkalmazott gyógyszereket
Előkészíti a gyógyszereket az orvosi
beavatkozásokhoz
Felismeri az életveszélyes állapotokat
Folyamatosan monitorizálja az
életjelenségeket
Reanimációs készenlétet biztosít
Alkalmazza a kibővített BLS-t
Az ALS-ben hatékonyan
közreműködik
Elvégzi a légúti toalettet
Garattubusokat alkalmaz
Maszkon keresztül ballonnal
lélegeztet
Segédkezik intubálásnál, extubálásnál
Életveszély elhárítása érdekében
intubál
Tubuson át lélegeztet
A reanimáció során előforduló
hibákat és szövődményeket felismeri
és elhárítja

2409-10 Beavatkozások,
intenzív ellátások

A beteget monitorizálja

2409-10 Beavatkozások,
intenzív ellátások

Felismeri az életveszélyes ritmuszavarokat

ÁPOLÓ OKJ
Kompetenhivatkozás
cia szintje
1/2011 (I.7.)
Ö
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
Ö
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
Ö
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
U
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
U
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
U
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
U
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
Ö
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
Ö
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
Ö
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
Ö
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
E
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
Ö
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
Ö
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
Ö
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
E
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
Ö
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
Ö
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
Ö
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
Ö
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
Ö
NEFMI
rendelet

Megjegyzés
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Képesítési
feladat
csoport
Aneszt. és
intezív szakáp.
Feladatcsoport
Aneszt. és
intezív szakáp.
Feladatcsoport
Aneszt. és
intezív szakáp.
Feladatcsoport
Aneszt. és
intezív szakáp.
Feladatcsoport
Aneszt. és
intezív szakáp.
Feladatcsoport
Aneszt. és
intezív szakáp.
Feladatcsoport
Aneszt. és
intezív szakáp.
Feladatcsoport
Aneszt. és
intezív szakáp.
Feladatcsoport
Aneszt. és
intezív szakáp.
Feladatcsoport
Aneszt. és
intezív szakáp.
Feladatcsoport
Aneszt. és
intezív szakáp.
Feladatcsoport
Aneszt. és
intezív szakáp.
Feladatcsoport
Aneszt. és
intezív szakáp.
Feladatcsoport
Aneszt. és
intezív szakáp.
Feladatcsoport
Aneszt. és
intezív szakáp.
Feladatcsoport
Aneszt. és
intezív szakáp.
Feladatcsoport
Aneszt. és
intezív szakáp.
Feladatcsoport
Aneszt. és
intezív szakáp.
Feladatcsoport
Aneszt. és
intezív szakáp.
Feladatcsoport
Aneszt. és
intezív szakáp.
Feladatcsoport
Aneszt. és
intezív szakáp.
Feladatcsoport
Aneszt. és
intezív szakáp.
Feladatcsoport
Aneszt. és
intezív szakáp.
Feladatcsoport
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ÁPOLÓ OKJ
Kompetenhivatkozás
cia szintje
1/2011 (I.7.)
2409-10 Beavatkozások,
Speciális artériás és vénás kanülöket
Ö
NEFMI
intenzív ellátások
kezel és gondoz
rendelet
1/2011 (I.7.)
2409-10 Beavatkozások,
Invazív és non invazív nyomásÖ
NEFMI
intenzív ellátások
értékeket értelmez
rendelet
1/2011 (I.7.)
2409-10 Beavatkozások,
Speciális diagnosztikus és terápiás
E
NEFMI
intenzív ellátások
beavatkozások során asszisztál
rendelet
Speciális vizsgálatokhoz és beavat1/2011 (I.7.)
2409-10 Beavatkozások,
kozásokhoz előkészít, asszisztál és a
Ö
NEFMI
intenzív ellátások
vizsgálatok utáni speciális szakáporendelet
lási feladatokat ellát
1/2011 (I.7.)
2409-10 Beavatkozások,
Lélegeztetéssel kapcsolatos
Ö
NEFMI
intenzív ellátások
szakápolói teendőket lát el
rendelet
1/2011 (I.7.)
2409-10 Beavatkozások,
Gépi lélegeztetéshez előkészít,
Ö
NEFMI
intenzív ellátások
lélegeztetőgépet összeállít, kipróbál
rendelet
A gépi lélegeztetés során a
1/2011 (I.7.)
2409-10 Beavatkozások,
betegeket a szakmai protokolloknak
Ö
NEFMI
intenzív ellátások
megfelelően ápolja
rendelet
1/2011 (I.7.)
2409-10 Beavatkozások,
Légúti toalettet végez
Ö
NEFMI
intenzív ellátások
rendelet
1/2011 (I.7.)
2409-10 Beavatkozások,
Maszkon keresztül ballonnal
Ö
NEFMI
intenzív ellátások
lélegeztet
rendelet
1/2011 (I.7.)
2409-10 Beavatkozások,
Laringeális maszkot bevezet
Ö
NEFMI
intenzív ellátások
rendelet
1/2011 (I.7.)
2409-10 Beavatkozások,
Tubuson át lélegeztet
Ö
NEFMI
intenzív ellátások
rendelet
1/2011 (I.7.)
2409-10 Beavatkozások,
Lélegeztetett beteget megfigyel
Ö
NEFMI
intenzív ellátások
rendelet
A légzési paramétereket és a
1/2011 (I.7.)
2409-10 Beavatkozások,
lélegeztető gépet folyamatosan
Ö
NEFMI
intenzív ellátások
ellenőrzi
rendelet
1/2011 (I.7.)
2409-10 Beavatkozások,
Légúti váladékot eltávolít
Ö
NEFMI
intenzív ellátások
rendelet
1/2011 (I.7.)
2409-10 Beavatkozások,
A lélegeztető gép karbantartását bizÖ
NEFMI
intenzív ellátások
tosítja, légzőköröket felhelyez, cserél
rendelet
1/2011 (I.7.)
2409-10 Beavatkozások,
A lélegeztető gépről való leszoktatásE
NEFMI
intenzív ellátások
ban segédkezik
rendelet
1/2011 (I.7.)
2409-10 Beavatkozások,
Előkészít, asszisztál tracheostoma
U
NEFMI
intenzív ellátások
kivitelezésében
rendelet
1/2011 (I.7.)
2409-10 Beavatkozások,
Tracheatubust, kanült sterilen kezel
Ö
NEFMI
intenzív ellátások
rendelet
1/2011 (I.7.)
2409-10 Beavatkozások,
Lélegeztetett beteget enteralisan és
U
NEFMI
intenzív ellátások
parenteralisan táplál
rendelet
Ápolási dokumentációt, a lélegezte1/2011 (I.7.)
2409-10 Beavatkozások,
tés és az anesztézia dokumentációját
Ö
NEFMI
intenzív ellátások
vezeti
rendelet
1/2011 (I.7.)
2409-10 Beavatkozások,
Segédkezik hemodialízisnél
E
NEFMI
intenzív ellátások
rendelet
1/2011 (I.7.)
2409-10 Beavatkozások,
Folyadékegyenleget számít és testÖ
NEFMI
intenzív ellátások
súlyt kontrollál
rendelet
1/2011 (I.7.)
3152-10 Gyermek intenzív Intenzív ellátást igénylő betegeket
Ö
NEFMI
szakápolás
ápol, az ápolási folyamat elvei szerint
rendelet
Modul

Feladat

Megjegyzés

Képesítési
feladat
csoport
Aneszt. és
intezív szakáp.
Feladatcsoport
Aneszt. és
intezív szakáp.
Feladatcsoport
Aneszt. és
intezív szakáp.
Feladatcsoport
Aneszt. és
intezív szakáp.
Feladatcsoport
Aneszt. és
intezív szakáp.
Feladatcsoport
Aneszt. és
intezív szakáp.
Feladatcsoport
Aneszt. és
intezív szakáp.
Feladatcsoport
Aneszt. és
intezív szakáp.
Feladatcsoport
Aneszt. és
intezív szakáp.
Feladatcsoport
Aneszt. és
intezív szakáp.
Feladatcsoport
Aneszt. és
intezív szakáp.
Feladatcsoport
Aneszt. és
intezív szakáp.
Feladatcsoport
Aneszt. és
intezív szakáp.
Feladatcsoport
Aneszt. és
intezív szakáp.
Feladatcsoport
Aneszt. és
intezív szakáp.
Feladatcsoport
Aneszt. és
intezív szakáp.
Feladatcsoport
Aneszt. és
intezív szakáp.
Feladatcsoport
Aneszt. és
intezív szakáp.
Feladatcsoport
Aneszt. és
intezív szakáp.
Feladatcsoport
Aneszt. és
intezív szakáp.
Feladatcsoport
Aneszt. és
intezív szakáp.
Feladatcsoport
Aneszt. és
intezív szakáp.
Feladatcsoport
Aneszt. és
intezív szakáp.
Feladatcsoport

ÁPOLÓ OKJ
Kompetenhivatkozás
cia szintje
1/2011 (I.7.)
3152-10 Gyermek intenzív Ápolási tervet készít, ápolási moÖ
NEFMI
szakápolás
delleket alkalmaz
rendelet
1/2011 (I.7.)
3152-10 Gyermek intenzív A beteg gyermeket pszichésen
Ö
NEFMI
szakápolás
támogatja
rendelet
1/2011 (I.7.)
3152-10 Gyermek intenzív Megfelelő fektetést és mobilizációt
U
NEFMI
szakápolás
biztosít
rendelet
1/2011 (I.7.)
3152-10 Gyermek intenzív A beteg gyermek hőháztartásának
Ö
NEFMI
szakápolás
egyensúlyban tartásáról gondoskodik
rendelet
1/2011 (I.7.)
3152-10 Gyermek intenzív Betegmelegítő, infúziómelegítő
U
NEFMI
szakápolás
eszközöket alkalmaz
rendelet
Szem és a száj nyálkahártya
1/2011 (I.7.)
3152-10 Gyermek intenzív
kiszáradása, illetve sérülése ellen
Ö
NEFMI
szakápolás
védelmet biztosít
rendelet
1/2011 (I.7.)
3152-10 Gyermek intenzív A speciális ápolási dokumentációt
Ö
NEFMI
szakápolás
(24 órás intenzív észlelőlap) vezeti
rendelet
1/2011 (I.7.)
3152-10 Gyermek intenzív
Parenteralis táplálást alkalmaz
U
NEFMI
szakápolás
rendelet
1/2011 (I.7.)
3152-10 Gyermek intenzív Táplálási terv meghatározásában
E
NEFMI
szakápolás
részt vesz
rendelet
1/2011 (I.7.)
3152-10 Gyermek intenzív Részleges vagy teljes parenteralis
U
NEFMI
szakápolás
táplálást végez
rendelet
1/2011 (I.7.)
3152-10 Gyermek intenzív Perifériás és centrális parenteralis
U
NEFMI
szakápolás
táplálást végez
rendelet
1/2011 (I.7.)
3152-10 Gyermek intenzív Parenteralis terápiát végez a beteg
U
NEFMI
szakápolás
otthonában
rendelet
1/2011 (I.7.)
3152-10 Gyermek intenzív A táplálás folyamatát és a beteg álÖ
NEFMI
szakápolás
lapotát folyamatosan monitorizálja
rendelet
1/2011 (I.7.)
3152-10 Gyermek intenzív Táplálási periódust lezár, újraterE
NEFMI
szakápolás
vezésében részt vesz
rendelet
1/2011 (I.7.)
3152-10 Gyermek intenzív
Beteget és hozzátartozót edukál
Ö
NEFMI
szakápolás
rendelet
1/2011 (I.7.)
3152-10 Gyermek intenzív Nem várt eseményeket felismer, elÖ
NEFMI
szakápolás
hárít, elhárításukban közreműködik
rendelet
1/2011 (I.7.)
3152-10 Gyermek intenzív
Ápolási dokumentációt vezet
Ö
NEFMI
szakápolás
rendelet
1/2011 (I.7.)
3152-10 Gyermek intenzív
Sebeket ellát, sebkötözéseket elvégez
U
NEFMI
szakápolás
rendelet
1/2011 (I.7.)
3152-10 Gyermek intenzív Műtéten átesett beteg gyermeket
Ö
NEFMI
szakápolás
ápol
rendelet
1/2011 (I.7.)
3152-10 Gyermek intenzív Politraumatizált beteg gyermeket
Ö
NEFMI
szakápolás
ápol
rendelet
1/2011 (I.7.)
3152-10 Gyermek intenzív
Mérgezett beteg gyermeket ápol
Ö
NEFMI
szakápolás
rendelet
1/2011 (I.7.)
3152-10 Gyermek intenzív
Szeptikus beteg gyermeket ápol
Ö
NEFMI
szakápolás
rendelet
1/2011 (I.7.)
3152-10 Gyermek intenzív
Altatott beteg gyermeket ápol
Ö
NEFMI
szakápolás
rendelet
Modul

Feladat

Megjegyzés
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Képesítési
feladat
csoport
Aneszt. és
intezív szakáp.
Feladatcsoport
Aneszt. és
intezív szakáp.
Feladatcsoport
Aneszt. és
intezív szakáp.
Feladatcsoport
Aneszt. és
intezív szakáp.
Feladatcsoport
Aneszt. és
intezív szakáp.
Feladatcsoport
Aneszt. és
intezív szakáp.
Feladatcsoport
Aneszt. és
intezív szakáp.
Feladatcsoport
Aneszt. és
intezív szakáp.
Feladatcsoport
Aneszt. és
intezív szakáp.
Feladatcsoport
Aneszt. és
intezív szakáp.
Feladatcsoport
Aneszt. és
intezív szakáp.
Feladatcsoport
Aneszt. és
intezív szakáp.
Feladatcsoport
Aneszt. és
intezív szakáp.
Feladatcsoport
Aneszt. és
intezív szakáp.
Feladatcsoport
Aneszt. és
intezív szakáp.
Feladatcsoport
Aneszt. és
intezív szakáp.
Feladatcsoport
Aneszt. és
intezív szakáp.
Feladatcsoport
Aneszt. és
intezív szakáp.
Feladatcsoport
Aneszt. és
intezív szakáp.
Feladatcsoport
Aneszt. és
intezív szakáp.
Feladatcsoport
Aneszt. és
intezív szakáp.
Feladatcsoport
Aneszt. és
intezív szakáp.
Feladatcsoport
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ÁPOLÓ OKJ
KompetenMegjegyzés
hivatkozás
cia szintje
1/2011 (I.7.)
3152-10 Gyermek intenzív
Eszméletlen beteg gyermeket ápol
Ö
NEFMI
szakápolás
rendelet
1/2011 (I.7.)
3152-10 Gyermek intenzív Alkalmazza a decubitus
Ö
NEFMI
szakápolás
megelőzésének elvét és gyakorlatát
rendelet
1/2011 (I.7.)
3152-10 Gyermek intenzív
Reanimált beteg gyermeket ápol
Ö
NEFMI
szakápolás
rendelet
1/2011 (I.7.)
3152-10 Gyermek intenzív Orvosi utasításra enteralisan és
U
NEFMI
szakápolás
parenteralisan gyógyszerel
rendelet
1/2011 (I.7.)
3152-10 Gyermek intenzív Adekvát folyadékpótlást alkalmaz
U
NEFMI
szakápolás
orvosi előírás szerint
rendelet
A vénabiztosítás eszközeit előkészíti,
1/2011 (I.7.)
3152-10 Gyermek intenzív
a centrális és a perifériás véna biztoU
NEFMI
szakápolás
sításában közreműködik
rendelet
Neonatális Intenzív Centrumban
1/2011 (I.7.)
3152-10 Gyermek intenzív
patológiás újszülötteket és koraszüÖ
NEFMI
szakápolás
lötteket ápol
rendelet
1/2011 (I.7.)
3152-10 Gyermek intenzív Lélegeztetett kora- és újszülöttet
Ö
NEFMI
szakápolás
ápol
rendelet
A beteg gyermek paramétereit
1/2011 (I.7.)
3152-10 Gyermek intenzív
folyamatosan monitorizálja, felisÖ
NEFMI
szakápolás
meri az életveszélyes változásokat
rendelet
1/2011 (I.7.)
3152-10 Gyermek intenzív
Artériát pungál, artériát kanülál
U
NEFMI
szakápolás
rendelet
1/2011 (I.7.)
3152-10 Gyermek intenzív Artéria punkció helyét kiválasztja
U
NEFMI
szakápolás
orvosi elrendelésnek megfelelően
rendelet
A klinikai állapottól függően mintavétel céljára orvosi elrendelésnek
1/2011 (I.7.)
3152-10 Gyermek intenzív
megfelelően arteria radialist, arteria
U
NEFMI
szakápolás
brachialist vagy arteria femoralist
rendelet
pungál
Arteria radialist vagy arteria femo1/2011 (I.7.)
3152-10 Gyermek intenzív ralist katéterez invazív monitorozás,
U
NEFMI javaslat: profil törlése
szakápolás
illetve mintavétel céljából orvosi
rendelet
elrendelésnek megfelelően
1/2011 (I.7.)
3152-10 Gyermek intenzív
Artériás kanült gondoz
Ö
NEFMI
szakápolás
rendelet
1/2011 (I.7.)
3152-10 Gyermek intenzív Monitort csatlakoztat artériás
U
NEFMI
szakápolás
kanülhöz
rendelet
1/2011 (I.7.)
3152-10 Gyermek intenzív
Artériás kanült ideiglenesen lezár
Ö
NEFMI
szakápolás
rendelet
1/2011 (I.7.)
3152-10 Gyermek intenzív
Artériás kanült megszüntet
U
NEFMI
szakápolás
rendelet
1/2011 (I.7.)
3152-10 Gyermek intenzív
Artériás szúrt csatornát ellát
Ö
NEFMI
szakápolás
rendelet
1/2011 (I.7.)
3152-10 Gyermek intenzív Nem várt eseményeket felismer, elÖ
NEFMI
szakápolás
hárít, elhárításukban közreműködik
rendelet
1/2011 (I.7.)
3152-10 Gyermek intenzív Speciális megfigyelési feladatokat
Ö
NEFMI
szakápolás
önállóan kivitelez
rendelet
1/2011 (I.7.)
3152-10 Gyermek intenzív Invazív és non-invazív vérnyomást
U
NEFMI
szakápolás
monitoroz, az eredményt értékeli
rendelet
1/2011 (I.7.)
3152-10 Gyermek intenzív
Pulzoximetriát végez
U
NEFMI
szakápolás
rendelet
Modul

Feladat

Képesítési
feladat
csoport
Aneszt. és
intezív szakáp.
Feladatcsoport
Aneszt. és
intezív szakáp.
Feladatcsoport
Aneszt. és
intezív szakáp.
Feladatcsoport
Aneszt. és
intezív szakáp.
Feladatcsoport
Aneszt. és
intezív szakáp.
Feladatcsoport
Aneszt. és
intezív szakáp.
Feladatcsoport
Aneszt. és
intezív szakáp.
Feladatcsoport
Aneszt. és
intezív szakáp.
Feladatcsoport
Aneszt. és
intezív szakáp.
Feladatcsoport
Aneszt. és
intezív szakáp.
Feladatcsoport
Aneszt. és
intezív szakáp.
Feladatcsoport
Aneszt. és
intezív szakáp.
Feladatcsoport
Aneszt. és
intezív szakáp.
Feladatcsoport
Aneszt. és
intezív szakáp.
Feladatcsoport
Aneszt. és
intezív szakáp.
Feladatcsoport
Aneszt. és
intezív szakáp.
Feladatcsoport
Aneszt. és
intezív szakáp.
Feladatcsoport

Modul
3152-10 Gyermek intenzív
szakápolás
3152-10 Gyermek intenzív
szakápolás
3152-10 Gyermek intenzív
szakápolás
3152-10 Gyermek intenzív
szakápolás
3152-10 Gyermek intenzív
szakápolás
3152-10 Gyermek intenzív
szakápolás
3152-10 Gyermek intenzív
szakápolás
3152-10 Gyermek intenzív
szakápolás
3152-10 Gyermek intenzív
szakápolás
3152-10 Gyermek intenzív
szakápolás
3152-10 Gyermek intenzív
szakápolás
3152-10 Gyermek intenzív
szakápolás
3152-10 Gyermek intenzív
szakápolás
3152-10 Gyermek intenzív
szakápolás
3152-10 Gyermek intenzív
szakápolás
3152-10 Gyermek intenzív
szakápolás
3152-10 Gyermek intenzív
szakápolás

ÁPOLÓ OKJ
Kompetenhivatkozás
cia szintje
1/2011 (I.7.)
Vérgázanalízist végez
U
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
Kapnográfiát végez
U
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
Spirometriát végez
U
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
Maghőmérsékletet mér
Ö
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
IC-nyomást mér
U
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
Az invazív és non-invazív megfigyeléÖ
NEFMI
si eljárások eredményeit értékeli
rendelet
1/2011 (I.7.)
A monitorozás eredményeit dokuÖ
NEFMI
mentálja
rendelet
Az intenzív betegellátás során a
1/2011 (I.7.)
higiénés szabályokat és eljárásokat
Ö
NEFMI
alkalmazza
rendelet
1/2011 (I.7.)
Méregtelenítő eljárások során
E
NEFMI
asszisztál
rendelet
1/2011 (I.7.)
IC-nyomásméréshez, drén behelyeNEFMI
zéséhez asszisztál
rendelet
Bélmucosa pH-méréshez speciális
1/2011 (I.7.)
szonda levezetése, tonométer alkalNEFMI
mazása
rendelet
A kritikus állapotú beteg szállí1/2011 (I.7.)
tásában közreműködik, szállításra
U
NEFMI
előkészít, szállítás alatt monitorizál,
rendelet
a szállítás eseményeit dokumentálja
1/2011 (I.7.)
Tevékenységével összefüggő oktatási
Ö
NEFMI
feladatokat ellát
rendelet
1/2011 (I.7.)
Számítógépes célprogramokat
Ö
NEFMI
használ
rendelet
Az intenzív ellátás és az érzéstelení1/2011 (I.7.)
tés eszközeit fertőtleníti és sterÖ
NEFMI
ilezéshez előkészít
rendelet
1/2011 (I.7.)
Klinikai, ápoláslélektani, etikai és
Ö
NEFMI
pedagógiai ismereteit alkalmazza
rendelet
1/2011 (I.7.)
Betartja a munkavédelmi, higiénés,
Ö
NEFMI
tűzvédelmi szabályokat
rendelet
Feladat

Megjegyzés
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3.11. A mentőápoló hatásköri listáinak
összefoglalása
Problémafelvetés
A sürgősségi betegellátás mentésben dolgozó szakembereinek a
képzése tradicionális alapokon nyugszik a világ legtöbb országában.
A közös szakmai képzési elemek felleléséhez 16 ország hivatkozott
szakirodalmát tekintettük át (Amerikai Egyesült Államok, Anglia,
Ausztrália, Ausztria, Dánia, Dél-Afrika, Finnország, Franciaország,
Görögország, Horvátország, Izland, Izrael, Japán, Kanada,
Németország, Norvégia, Portugália, Svédország, Zimbabwe). A főbb
összehasonlítási szempontokat az európai térség képzései szerint
tárgyaljuk elsősorban. A tematikus elemzés célja a tevékenységi körök
(kompetenciák) azonosítása volt. A szakirodalmi források alapját a
PubMed, ScienceDirect és nem speifikusan a Google Search képezte.
Hatáskörök
A képzési rendszereket alapvetően két szinten különítettük el, mely
a legtöbb európai országot jelenleg is jellemez (I és II. szint), azonban
a tevékenységek több szintbe rendezése is lehetséges. A részletes
elemzést külön táblázat segíti, azonban a főbb ismeret, készség,
képesség szinteteket különítettük el.
I. szint
A nemzetközi irodalmakat áttekintve elmondható, hogy menőápolói
foglalkozással megegyező szinten a szakmai protokollok ismerete
a BLS, ALS és ITLS témakörökben merül ki, melyek közül a BLS
kivitelezése képesség szintű elvárás. Több helyütt a helyszíni
triage ismerete is a hatáskörök között szerepel. Az eddigi hazai
viszonylatokhoz képest az újszülött ellátás nemzetközi viszonylatban
nem elvárás.
A mentőápolónak képesség szintjén biztosítania kell a sérült/beteg
első ellátását, mely magában foglalja az elsősegélynyújtáson belül a
kimentést, az általános fizikális vizsgálatot, a betegpozicionálást, a BLSen túl az AED szakszerű használatát és az alapszintű légútbiztosítás
témakörén belül a kézi és repoziciós technikák alkalmazását, az

oxigénterápia kivitelezését orrszondán vagy ballonon és maszkon
keresztül, a légúti idegentest eltávolítására szolgáló manőverek
alkalmazását valamint a légutak leszívásának megfelelő technikáját.
Az emelt szintű légútbiztosító és lélegeztető eljárások csak ismeret
szintjén elvártak. Az ápolónak készség szinten tudnia kell segédkezni
a magasabb végzettségű mentődolgozónak endotrachealis intubatio
kivitelezésénél. Sérültellátás során, képesség szintjén kell végeznie
a seb elsődleges ellátását, a vérzéscsillapítást, a sebfertőtlenítést és a
különböző kötözési eljárásokat, emellett rándulások, ficamok, törések
rögzítését és immobilizálását.
A betegszállítás kapcsán csak a nem-sürgősségi (stabil állapotú beteg)
szállítása az, ami egy alapszinten nemzetközi viszonylatban képesség
szintjén elvárható. A betegrögzítő eszközök alkalmazása többségében
csak az ismeret szintjére korlátozódik, a nyakrögzítő használatát
például az általunk áttekintett országok egyike sem említi, a vákuum
matrac használata is csupán készség szintű elvárás.
A gyógyszeradagolás orális és intravénás formája képesség, míg a többi
mód csak ismeret szintű hatáskör. A mentőápolók gyógyszeradási
lehetőségei korlátozottak, a legtöbb országban csak adrenalint,
glükózt és krisztalloid infúziót adhatnak, a többi gyógyszernek csak
az ismerete szükségeltetik ezen képesítés megszerzéséhez. Minor és
major analgetikumok közül csak a nitrogén-oxidul használata tartozik
a hatáskörök közé.
A betegvizsgálat, az anamnézis-felvétel, a keringési paraméterek
vizsgálata (P, RR, CRT), a testhőmérséklet és a vércukor mérése.
Az EKG készítése és a Kapnográf használata a legtöbb országban
képesség szintű elvárás.
A mentőápolónak készség szintjén tudnia kell segédkezni
gyomormosás kivitelezésénél.
II. szint
A magasabb képzettségű nem orvos helyszíni ellátóként, ami a hazai
gyakorlatban leginkább a mentőtisztként szakképzettségnek felel
meg, nemzetközileg elvárt képesség szintjén szinte az összes szakmai
irányelv ismerete (BLS, ACLS, PALS, PHTLS), azonban az ITLS és
az újszülött ellátás csak egy-két országban jelenik meg a hatáskörök
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között. A légútbiztosító eljárások közül az alap (basic) és kiterjesztett
(advanced) technikák nagy részét szintén képesség szintjén kell tudni
alkalmazni az ellátóknak. Ilyen például az oral/nasal/oropharyngeal/
nasopharyngeal airway, ballonos-maszkos lélegeztetés, oxigénterápia
orrszondán keresztül, LMA használata, endotrachealis/nasotrachealis
intubatio, rapid sequence intubation (RSI), sebészi légútbiztosítás,
légutak leszívása, Magil fogó használata stb.). Képesnek kell lenniük
továbbá a lélegeztető gépek szakszerű használatára és alapvető
lélegeztetési módok képesség szintű ismeretére (PEEP, CPAP).
Képesség szintjén kell alkalmazniuk a sebellátás, vérzéscsillapítás,
kötözés, sebfertőtlenítés eljárásait. Néhol még a sebvarró és
sebösszehúzó eszközöket, kötszereket is használhatnak. A
gyomormosást, mint helyszíni beavatkozási hatáskört csak az USAban említik. Minden szinten tudniuk kell kivitelezni a sérült/beteg
szállítását (non-emergency, intensiv care, neonatal, intensiv neonatal
transport). A betegrögzítő és szállító mentéstechnikai eszközöket
képesség szinten kell alkalmazniuk. A mentőtisztek hasonló szintű
hatáskörrel rendelkeznek a gyógyszeradási technikákat illetően
is. Képesség szintjén kell adagolniuk szinte az összes sürgősségi
ellátásban használatos készítményt. Nemzetközi szinten néhány
országban kivételt képeznek ez alól az antihisztaminok, az
uterotonicumok, a tocolyticumok, az antidotumok és a semlegesítő
szerek. Antibiotikumok, plazmaexpanderek adását és transzfúzió

CRT, vércukor, testhőmérséklet mérés, pulzoxymeter, kapnográf
használata, 3-12 elvezetéses EKG készítése és értelmezése). A
mentőtiszteknek tudniuk kell kivitelezni pacemaker terápiát,
syncron cardioverziot, anaesthesiát, mellkasi drain bevezetését,
thoracostomiát és – centezist valamint Vagus manővert.

kivitelezését csak néhány külföldi ország említi képesség szintjén.
Betegvizsgálat során majdnem az összes hatáskör képesség szintjén
jelenik meg (részletes betegvizsgálat, auscultatio, pulzus, vérnyomás,

elengedhetetlen feladat, megteremtve ezzel a sürgősségi
szakképesítéssel
és/vagy
szakképzettséggel
rendelkező
szakemberek kölcsönös alkalmazásának lehetőségét.
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Javaslattétel
Az áttekintett mentőellátás során alkalmazható tevékenységek lefedik
a helyszíni körülmények között szakmailag nemzetközi szinten
elfogadható tevékenységeket, melyek alapján az alábbi fejlesztési
lehetőségek körvonalazódtak:
1. A képzési szintek az I. szintű tevékenységek esetén jelenleg
magasabb képzési szintet követelnek a hazai rendszerben, mint a
jelenlegi OKJ 52. Ezek alapján indokolt az I. szintű szakképesítés
képzési szintjének emelése OKJ 54 vagy OKJ 55 szinten való
megjelenítése. Ezáltal kerülhet összhangba a végzett tevékenység
és a szakmai képzés során történő felkészítés.
2. A II. szinten megtalálható tevékenységek alapfokozaton (BSc)
és mesterfokozaton (MSc) történő újbóli felosztása lehetséges,
azonban ez szükségessé teszi a jelenleg rendszerben működő
mentőtiszt szakképzettségű szakemberek tevékenységi körének
újradefiniálást.
3. Az intézeti és intézeten kívül tevékenységek összehangolása

I. szint (mentőápolói) hatáskörök
összefoglaló
Szakmai követelméyek / szintje
1. Interakciók az egészségügyi ellátásban

ISMERET*

KÉSZSÉG*

KÉPESSÉG*

Szakmai protokollok, irányelvek, standardok alkalmazása:
BLS (Basic Life Support)
ALS (Advanced Life Support)
1
ATLS (Advanced Trauma Life Support)
PALS (Pediatric Advanced Life Support)
PHTLS (Prehospital Trauma Life Support)
1
PEPP (Pediatric Education for Prehospital Professionals)
ITLS (International Trauma Life Support)
1
Újszülöttellátás
Helyszíni TRIAGE
2. Első ellátás - elsősegélynyújtás
kimentés
általános fizikális vizsgálat
betegpozicionálás
BLS-AED (Automated External Defibrillator)
Eszközös és eszköz nélküli légútbiztosítás, légzéstámogatás
oxigén terápia
eszköz nélküli légútbiztosítás
Sellick műfogás
1
légútbiztosítás eszközzel szájon át
1
légútbiztosítás eszközzel orron át
1
légútbiztos oropharyngealis tubussal
1
légútbiztosítás nasopharyngeal tubussal
1
orrszonda alkalmazása
visszalégző/nem visszalégző oxogénmaszk
1
ballonos-maszkos lélegeztetés
advanced airway
1
King airway (laringeális tubus)
1
Combi tubus
1
ETOA
1
LMA (Laryngeal Mask Airway)
asszisztencia ETI-hez
ETI (szedáció nélkül)
1
ETI (Endotracheal intubation)
1
nasotracheal intubáció
1
RSI (Rapid Sequence Intubation)
Surgical airway - needle cricothyroidotomy
1
Lélegeztetőgép használata
1
PEEP (Positive End-Exspiratory Pressure)
1
CPAP (Continuous Positive Airway Pressure)
1
légúti akadály eltávolítására szolgáló manőverek
Magill fogó használata
1
Idegentest eltávolítása a felső légutakból laryngoscop használatával
1
légutak leszívása
mélyebb légutak leszívása
1
Vérzéscsillapítás
Elsődleges sebellátás
Kötözés
Nyomókötés felhelyezése
Sebfertőtlenítés
Sebzárás sebösszehúzó kötszerrel / sebvarrás
1
Rándulások, ficamok, törések rögzítése
3. Logisztikai eljárások, betegszállítás
nem sürgősségi betegszállítás
felügyeletet igénylő őrzött szállítás
intenzív készenlétet igénylő szállítás
újszülött szállítás
intenzív készenlétet igénylő újszülött szállítás
Betegrögzítő és szállító eszközök alkalmazása
Gerincvédelem
Nyaki gerinc védelme
nyakrögzítő használata
KED (Kendrick Extrication Device)
Spinal board
Vákuum matrac

1
1
1

1

1
1
1
1
1
1
1

1
1

1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1

1
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4. Gyógyszerelés, invazív beavatkozások
OrálisSublingualisaerosolosNebulizátorosIM
IV
IO
SC
per ET
rectalis
centrális vénán keresztül
umbilicalis vénán keresztül
perfúzoros GYÓGYSZERADAGOLÁS
Gyógyszerek:
Adrenergic/Cholinergic agonists/antagonists
Cardiac arrest
All most first line ACLS drugs
Adenosin
Adrenalin
Amiodaron
Atropin
Epinephrine sc.
Lidokain
ASA (acetilszalicilsav)
Clopidogrel
Dopamin
Nitroglycerin sl. (GTN)
CaCl
Bikarbonát
Furosemid
Glükóz per os
D 50 W (dextrose)
D 25 W
D 10 W
Glukagon
Minor és major analgeticumok
Morphine
Nalbuphine
N2O (nitrogénoxidul)
Tramadol
Respiratory drugs
Broncdodilatátorok
Salbutamol inh.
Albuterol
Ipratropium
Hányáscsillapítók
Metoclopramide
Antihisztamin
Tiamin (B1 vitamin)
Antibiotikumok
Uterotonikumok
Tocolytikumok
Antidótumok
Naloxone
Sedativumok, narcoticumok
Benzodiazepinek
Midazolam
Diazepam
Methoxyflurane inh.
Etomidate
Valium
Semlegesítő szerek
Aktív szén
Thrombolyticumok
Heparin
Clopidogrel
Chlorpheniramine
Ipecacuana
Hydrocortisone
Paracetamol
Fiziológiás sóoldat
Suxamethonium
krisztalloid
plazmaexpander/kolloid
transzfúzió
Tocolysis
Fibrinolysis
Hugyúti katéter behelyezése
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1
1
1
1

1

1
1
1
1

1
1
1
1
1

1

1
1

1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

1

1

1

1

1

1
1

1

1
1
1

5. Állapotfelmérés
Részletes betegvizsgálat
Auscultatio
Anamnézis felvétele
Keringési paraméterek vizsgálata és értékelése
pulzus
RR (vérnyomás)
CRT (kapiiláris újratelődési idő)
Vércukor mérése
Testhőmérséklet mérése
Állapotváltozás monitorozása
keringési/haemodinamika monitorozás
centrális kanülök megfigyelése
artériás kanülök megfigyelése
mellkasi drainnel/ artériás kanüllel rendelkező beteg megfigyelése és
szállítása
Pulzoximéter alkalmazása
EKG készítése (3 elv)
EKG készítése (12 elv)
EKG készítése (18 elv)
EKG elemzése
Kapnográf használata
laboreredmények értékelése: mellkas röntgen (hát, nyaki gerinc),
koponya CT
6. Mentés - mentéstechnika
Újraélesztés (BLS)
AED alkalmazása
Automatic resuscitator (Autopulse, Lucas)
Manual defibrillator
ballonos lélegeztetés arcmaszk használatával
Oropharyngealis tubus behelyezése
Laryngealis maszk alkalmazása
Nasopharyngealis tubus bevezetése
Oxigén terápia
Intubálásnál asszisztencia
Pacemaker terápia (közreműködés)
sync. Cardioversio (közreműködés)
Gyógyszeres Cardioversio (közreműködés)
Perfúzor működtetése
Gyomormosás (közreműködés)
szeadto-analgézia (közreműködés)
Drének bevezetése (közreműködés)
Thoracostomy
Thoracocentesis
tű dekompreszió

1

1
1
1
1
1
1
1
1

1

1
1
1
1
1

1

1
1
1

1
1

1

1
1
1

1
1
1

1

1

1
1

Ismeret:
Készség: tudatos tevékenységek automatizálása (szorzótábla – elemi készség, helyesírás – komplex készség
Képesség: a pszichikum olyan fejlettségi szintje, amelyben az egyén ismeretei, készségei, jártasságai, a problémamegoldásban való gyakorlottsága integráltan jelentkezik
Jártasság: ismereteink alkotó felhasználása feladatok, problémák által. Nem automatikus tevékenység, működéséhez tudati kontroll szükséges (pl. injekció beadása)
adott hatáskörre nincs adat
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II. szint (mentőtiszt) hatáskörök
összefoglaló
Szakmai követelméyek / szintje
1. Interakciók az egészségügyi ellátásban

ISMERET

KÉSZSÉG

KÉPESSÉG

Szakmai protokollok, irányelvek, standardok alkalmazása:
BLS (Basic Life Support)
ALS (Advanced Life Support)
ATLS (Advanced Trauma Life Support)
1
PALS (Pediatric Advanced Life Support)
PHTLS (Prehospital Trauma Life Support)
PEPP (Pediatric Education for Prehospital Professionals)
1
ITLS (International Trauma Life Support)
Újszülöttellátás
Helyszíni TRIAGE
2. Első ellátás - elsősegélynyújtás
kimentés
általános fizikális vizsgálat
betegpozicionálás
BLS-AED (Automated External Defibrillator)
Eszközös és eszköz nélküli légútbiztosítás, légzéstámogatás
oxigén terápia
eszköz nélküli légútbiztosítás
Sellick műfogás
légútbiztosítás eszközzel szájon át
légútbiztosítás eszközzel orron át
légútbiztos oropharyngealis tubussal
légútbiztosítás nasopharyngeal tubussal
orrszonda alkalmazása
visszalégző/nem visszalégző oxogénmaszk
ballonos-maszkos lélegeztetés
advanced airway
King airway (laringeális tubus)
Combi tubus
ETOA
LMA (Laryngeal Mask Airway)
asszisztencia ETI-hez
ETI (szedáció nélkül)
ETI (Endotracheal intubation)
nasotracheal intubáció
RSI (Rapid Sequence Intubation)
Surgical airway - needle cricothyroidotomy
Lélegeztetőgép használata
PEEP (Positive End-Exspiratory Pressure)
CPAP (Continuous Positive Airway Pressure)
légúti akadály eltávolítására szolgáló manőverek
Magill fogó használata
Idegentest eltávolítása a felső légutakból laryngoscop használatával
légutak leszívása
mélyebb légutak leszívása
Vérzéscsillapítás
Elsődleges sebellátás
Kötözés
Nyomókötés felhelyezése
Sebfertőtlenítés
Sebzárás sebösszehúzó kötszerrel / sebvarrás
Rándulások, ficamok, törések rögzítése
3. Logisztikai eljárások, betegszállítás
nem sürgősségi betegszállítás
felügyeletet igénylő őrzött szállítás
intenzív készenlétet igénylő szállítás
újszülött szállítás
intenzív készenlétet igénylő újszülött szállítás
Betegrögzítő és szállító eszközök alkalmazása
Gerincvédelem
Nyaki gerinc védelme
nyakrögzítő használata
KED (Kendrick Extrication Device)
Spinal board
Vákuum matrac
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

4. Gyógyszerelés, invazív beavatkozások
OrálisSublingualisaerosolosNebulizátorosIM
IV
IO
SC
per ET
rectalis
centrális vénán keresztül
umbilicalis vénán keresztül
perfúzoros GYÓGYSZERADAGOLÁS
Gyógyszerek:
Adrenergic/Cholinergic agonists/antagonists
Cardiac arrest
All most first line ACLS drugs
Adenosin
Adrenalin
Amiodaron
Atropin
Epinephrine sc.
Lidokain
ASA (acetilszalicilsav)
Clopidogrel
Dopamin
Nitroglycerin sl. (GTN)
CaCl
Bikarbonát
Furosemid
Glükóz per os
D 50 W (dextrose)
D 25 W
D 10 W
Glukagon
Minor és major analgeticumok
Morphine
Nalbuphine
N2O (nitrogénoxidul)
Tramadol
Respiratory drugs
Broncdodilatátorok
Salbutamol inh.
Albuterol
Ipratropium
Hányáscsillapítók
Metoclopramide
Antihisztamin
Tiamin (B1 vitamin)
Antibiotikumok
Uterotonikumok
Tocolytikumok
Antidótumok
Naloxone
Sedativumok, narcoticumok
Benzodiazepinek
Midazolam
Diazepam
Methoxyflurane inh.
Etomidate
Valium
Semlegesítő szerek
Aktív szén
Thrombolyticumok
Heparin
Clopidogrel
Chlorpheniramine
Ipecacuana
Hydrocortisone
Paracetamol
Fiziológiás sóoldat
Suxamethonium
krisztalloid
plazmaexpander/kolloid
transzfúzió
Tocolysis
Fibrinolysis
Hugyúti katéter behelyezése

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

1
1

1
1
1

1
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5. Állapotfelmérés
Részletes betegvizsgálat
Auscultatio
Anamnézis felvétele
Keringési paraméterek vizsgálata és értékelése
pulzus
RR (vérnyomás)
CRT (kapiiláris újratelődési idő)
Vércukor mérése
Testhőmérséklet mérése
Állapotváltozás monitorozása
keringési/haemodinamika monitorozás
centrális kanülök megfigyelése
artériás kanülök megfigyelése
mellkasi drainnel/ artériás kanüllel rendelkező beteg megfigyelése és
szállítása
Pulzoximéter alkalmazása
EKG készítése (3 elv)
EKG készítése (12 elv)
EKG készítése (18 elv)
EKG elemzése
Kapnográf használata
laboreredmények értékelése: mellkas röntgen (hát, nyaki gerinc),
koponya CT
6. Mentés - mentéstechnika
Újraélesztés (BLS)
AED alkalmazása
Automatic resuscitator (Autopulse, Lucas)
Manual defibrillator
ballonos lélegeztetés arcmaszk használatával
Oropharyngealis tubus behelyezése
Laryngealis maszk alkalmazása
Nasopharyngealis tubus bevezetése
Oxigén terápia
Pacemaker terápia (transthoracalis)
sync. Cardioversio
Gyógyszeres Cardioversio
Perfúzort működtetése
Gyomormosás
szeadto-analgézia
Drének bevezetése/ mellkascsövezése
Thoracocentesis
tű dekompreszió

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

1

1
1

1

1

Ismeret:
Készség: tudatos tevékenységek automatizálása (szorzótábla – elemi készség, helyesírás – komplex készség
Képesség: a pszichikum olyan fejlettségi szintje, amelyben az egyén ismeretei, készségei, jártasságai, a problémamegoldásban való gyakorlottsága integráltan jelentkezik
Jártasság: ismereteink alkotó felhasználása feladatok, problémák által. Nem automatikus tevékenység, működéséhez tudati kontroll szükséges (pl. injekció beadása)
adott hatáskörre nincs adat
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1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

3.12. Műtős asszisztens hatásköri listáinak
összefoglalása
Problémafelvetés
Külföldi kitekintésként az Európai Műtősnővérek Szervezetének
(EORNA) Oktatási Bizottsága által, az egyes tagországokban folyó
gyakorlatot figyelembe véve kialakított kompetencia keretrendszert
választotta. E kompetencia keretrendszer határozza meg azt a képzési
tartalmat, amit az egyes országok választanak maguknak, attól
függően milyen mélységben teszik magukévá azt ott megfogalmazott
kompetenciákat. A kompetencia-keretrendszer középpontjában a
perioperatív ápoló áll. A professzionális perioperatív nővér olyan
személy, aki szakemberré vált a perioperatív ápolás egy (vagy több)
területén. A perioperatív ápolást a preoperatív, intraoperatív és
posztoperatív betegápolás területén nyújtott ápolásként határozzák
meg. A perioperatív ápolás változatos és összetett szakterület, amely
számos alterületet foglal magában. A perioperatív ápolás túlnyomórészt
a sebészeti beavatkozás, aneszteziológia és posztaneszteziológia
ápolás területén végzett gondozást takarja. Néhány esetben olyan
szakterületek is a perioperatív ápolás körébe tartozhat, mint például
az ambuláns nappali ápolás, endoszkópia, sterilizálás, intervenciós
radiológia és fájdalomkezelés. A feladatok e sokfélesége kihívást
jelent a kompetenciák kialakítása terén a perioperatív nővér számára.
A jelen dokumentum olyan eszköz, hogy keretként szolgáljon az
EORNA tag perioperatív nővérek útmutatásához és fejlődéséhez.
Elfogadott, hogy néhány országnak/szervezetnek hozzá kell adnia
vagy el kell távolítania szempontokat a kerethez/keretből, hogy
megfeleljen specifikus és egyedi igényeinek. Elismert, hogy számos
perioperatív nővér egyetlen szakmai szituációban dolgozik, például:
aneszteziológiai ápolás, így nem tűzhet ki kompetencia célokat a
keretben meghatározott más területeken.
Hatáskörök
Az iránymutató dokumentum általános célkitűzésként a kívánt
kompetenciaszint megszerzése után a műtős szakasszisztens számára
az alábbiakra kiterjedő fő tevékenységi kört határozza meg:

1. Jó minőségű ápolás nyújtása biztonságos módon, miközben az
alábbi szerepeket tölti be:
- Kisegítő „Partos” műtősnő
- Az aneszteziológus asszisztense vagy aneszteziológus nővér
(bizonyos országokban)
- Műtősnő;
- Posztaneszteziológiai/Posztoperatív - ápolási részleg nővére;
- Sebészasszisztens/Asszisztáló műtősnő (bizonyos országokban);
- Higiéniakezelés; - Biztosítja az aszepszist, antiszepszist.
- Fájdalomkezelés.
2. Több szakmát magában foglaló csapatban való munkavégzés
3. Minőségbiztosítási programokban való részvétel.
4. Műtőt/Műtőrészleg szervezése és irányítása. Részt vétel a kockázatkezelési stratégiákban.
A kompetencia meghatározást az az alább felsorolt öt fő terület szerint
kívánja a munkacsoport meghatározni. A kompetencia-keretrendszer
a következőket foglalja magába:
1. fő terület: Szakmai, jogi és etikai gyakorlat
1.1 Az ápolásra vonatkozó jogszabályoknak és szakmai
útmutatásoknak megfelelő gyakorlat
- Az illető a gyakorlati körére vonatkozó (országos és
európai) jogszabályoknak, szakmai szabályoknak és
politikáknak/irányelveknek megfelelően működik a
perioperatív környezetben. – A szakma nemzetközi és hazai
szabályozóinak, irányelveinek alapján végzi tevékenységét.
Alkalmazza az egészségügyi szolgáltatókra vonatkozó
jogszabályokat.
- Gyakorlati köre etikai alapelveinek pontos és átfogó
megértését tanúsítja és alkalmazza a perioperatív ápolás
nyújtása során, tükrözi az ápolóintézmény és más ide tartozó
globális testületek erkölcsi világképét.
- Biztosítja, hogy a betegnek járó ápolás feladata teljes legyen.
– Személyre szóló, holisztikus ellátást biztosít
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-

Támogatja a betegek és munkatársak méltósághoz való
jogának megőrzését
Betegtámogatóként és/vagy védelmezőként működik.
A gyógykezeléseket a vonatkozó jogszabályok, szabályok és
szakmai útmutatások követelményeinek megfelelően intézi.

-

1.2 Elfogadja a szakmai felelősséget
- Saját gyakorlati körének és tudásbázisának területén
belül dolgozik. – Hatáskörének, kompetenciaszintjének és
tudásának megfelelő tevékenységet végez.
- Frissíti tudását az aktuális trendekkel és a gyakorlat
fejlődésével
kapcsolatosan,
hogy
fenntartsa
kompetenciaszintjét.
- Személyes felelősséget vállal a perioperatív ápolás nyújtása
során meghozott döntéseiért és cselekedeteiért és/vagy
mulasztásaiért. – Önállóan, felelősségteljesen végzi
munkáját.
- Megfelelően reagál az etikátlan illetve veszélyes gyakorlattal
kapcsolatos ügyekre. – Etikai normák szerint végzi munkáját,
szem előtt tartva és a beteg biztonságát, tiszteletben tartja a
beteg jogait. Amennyiben etikátlan magatartást észlel, ezt
jelenti.
- Tettekkel és szavakkal előmozdítja a perioperatív ápolási

2.2
-

-

-

-

szakma szerepét és integritását.
2. fő terület: Ápolás és perioperatív gyakorlat
2.1
Tudása integrálásával végzi a betegápolást és
megalapozott gyakorlatról tesz tanúságot
- Előmozdítja a betegcentrikus ápolást.
- Holisztikus megközelítést mutat a betegápolásban,
megállapítva az egyéni igényeket a tervezés és az eredmények
értékelése során.
- A perioperatív beteg pszichológiai igényeinek intenzív
tudatosságát mutatja és szerzett ápolási készséget alkalmaz
a szorongás enyhítésére. – Felméri a beteg pszichés
szükségleteit és pszichés támogatást nyújt tevékenységéhez
kapcsolódóan.
- Együttműködik több szakág csoportjával a legjobb gyakorlat
színvonalán alapuló ápolás megtervezése és megvalósítása
érdekében.
- Biztosítja a pontos és időben történő kommunikációt az
egyéni betegápolással kapcsolatosan.
- Tervezett ápolást valósít meg és biztosítja a beavatkozások
pontos és teljes dokumentációját.
- Kezeli és feljegyzi a tervezett ápolástól való előre nem látható
eltéréseket.
- Megőrzi a beteg méltósághoz, magánélethez és titoktartáshoz
való jogát.
- Mások hitét és kultúráját tiszteletben tartva működik.
- Fenntartja az ápolás lehető legmagasabb színvonalát úgy,
hogy ha a bizonyítékon alapuló gyakorlat megköveteli,
változtatást valósít meg.
- Felismeri az öntudatlan beteg igényeit, a megfelelő ápolási
feladatot alkalmaz, és átfogó ápolást nyújt.
- Felismeri a betegazonosítás fontosságát és gondos figyelmet
szentel a részleteknek.
- Világosan megérti a tájékoztatás utáni beleegyezés alapelveit,
és megfelelő műveletet hajt végre, ha szükséges.
- Felismeri a betegek pontos, időben történő és folyamatos
megfigyelésének, az eredmények elemzésének, valamint
annak fontosságát, hogy elvégezzék a megfelelő műveletet,
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-

-

ha a szakmai tudás és tapasztalat alapján beavatkozás
szükséges.
A fájdalomkezelés fogalmát pontosan megérti, a
fájdalomkezelési stratégiákat pedig a szabályzatnak és
irányelvnek megfelelően alkalmazza, feljegyzi és ellenőrzi.
Megfelelő elbocsátási kritériumokat alkalmaz, mielőtt a
beteget áthelyezi a perioperatív környezetből.
Biztonságos, hatékony környezetet biztosít a hatékony
betegápolás irányításához
Megfelelő ellenőrzési mechanizmusok alkalmazásával
előkészíti a környezetet, hogy maximalizálja a biztonságot és
hatékonyságot.
Harmonikus környezetet biztosít, amely elősegíti a legjobb
betegápolást az anesztézia, a sebészeti beavatkozás és a
posztoperatív gyógyulás számára.
Gondoskodik róla, hogy minden felszerelés, műszerezettség
és tartozékok rendelkezésre álljanak, az egység teljes,
működőképes legyen és a gyártó utasításainak megfelelően
alkalmazzák.
Biztosítja a beteg perioperatív környezeten való biztonságos
átjutását a beteg egészségi állapotának megállapításával, a
munkatársak megfelelő bevetésével és a szükséges berendezés
és szállítási mechanizmus alkalmazásával. – Alkalmazza
a beteg biztonságát segítő programokat, irányelveket,
protokollokat, standardokat. A beteg állapotának megfelelően
biztosítja annak perioperatív időszak alatti szállítását.
Integrált tudást használ, hogy biztosítsa a beteg megfelelő és
biztonságos pozícionálását, felölelve a biztonságos mozgatás
és kezelés elveit, megfelelő pozícionáló berendezéseket
alkalmazva és a nyomásterületi ápolás irányításának mély
ismeretét tanúsítva.
Gondoskodik róla, hogy a sebészeti beavatkozás nyújtása
során használt valamennyi tárgy meglegyen a bezáráskor,
és valamennyi ép illetve teljes legyen. – A szakma
szabályainak megfelelően, részt vesz a műtéti tevékenység
során
véletlenszerűen
visszamaradt
idegentestek
kiküszöbölésében.

2.3

Előmozdítja az egészséget és biztonságot a
munkahelyen. A balesetek elkerülése érdekében
megfelelő kockázatkezelési stratégiákat alkalmaz és
kezdeményez.
- A gyakorlatot a balesetek elkerülésére szolgáló
kockázatkezelési stratégiáknak megfelelően alkalmazza.
- Jelent minden káros incidenst és majdnem megtörtént
hibát.
- Elemzi az esetek tendenciáit és megfelelően reagál.

2.4

Beépíti a fertőzéskezelés elveit a perioperatív ápolás
ellátásába
- A perioperatív környezetben szükséges környezetvédelmi
szabványok alapos ismeretét mutatja és biztosítja az ezekhez
való ragaszkodást.
- Gondoskodik róla, hogy az ismert fertőzöttségi státusszal
megjelenő beteget etikus módon kezeljék, az esettől függően
megfelelő tartózkodás, átadás alapú óvatosság és megfelelő
fertőtlenítési stratégiák alkalmazásával. – Az ismert fertőző
betegek ellátását a higiéniai előírásoknak megfelelően végzi,
tiszteletben tartva a betegek jogait.
- Gondoskodik a higiéniai alapelvek betartásáról.

-

-

-

-

2.5

-

-

2.6

Minden közvetlen és közvetett betegápolás kezelése során
szigorúan ragaszkodik a standard elővigyázatossághoz.
Tevékenysége során betartja a higiénés előírásokat, az
aszepszis és antiszepszis szabályainak megfelelően végzi
munkáját.
A környezetet a megfelelő „műtő etikett”-nek megfelelően
kezeli. – A műtői környezetben az előírásoknak megfelelően
végzi tevékenységét.
Gondoskodik az alkalmazott műszer és berendezés megfelelő
előkészítéséről/fertőtlenítéséről.
Gondoskodik
az
alkalmazott
műszer
pontos
dokumentálásáról, hogy biztosítsa a megfelelő nyomon
követési mechanizmust. – Gondoskodik az alkalmazott
műszerek sterilitásának biztosításáról, valamint a
műszerkörforgás
dokumentáltságáról
és
nyomon
követhetőségéről.
Ragaszkodik a legjobb gyakorlathoz az eldobható termékek
használata során.
A jogszabálynak, irányelveknek, a gyártó utasításainak és a
helyi irányelveknek megfelelően kezeli az implantátumok
használatát, gondoskodva arról, hogy pontos nyilvántartást
vezessen az összes implantátummal kapcsolatosan.
Kezeli a nyomozás, ártalmatlanítás, temetés
és visszatartás/transzplantáció célját szolgáló
testszövetet és folyadékot – Az előírásoknak
megfelelően kezeli a szövettani mintákat, citológiai
anyagokat.
Gondoskodik valamennyi testszövet/folyadékminta pontos
azonosításáról és nyilvántartásáról. Biztosítja a minták
megfelelő azonosítását, dokumentáltságát.
Gondoskodik a specifikus minták kezelésével kapcsolatos
utasítások világosságáról.
Gondoskodik az eredmények megfelelő és időben történő
jelentéséről és dokumentálásáról.
Gondoskodik az illető minták megfelelő és időben történő
szállításáról.
Gondoskodik a testszövet/folyadék megfelelő ártalmatlanításáról, ha ez alkalmazandó.

Felismeri a hulladékkezelési stratégiák fontosságát és
megvalósítja a legjobb gyakorlatot – A környezetvédelmi
szabályoknak megfelelően biztosítja a szelektív
hulladékgyűjtést
- Megfelelően jár el a hulladék elkülönítése, ártalmatlanítása
és biztonságos kezelése során.
- Megfelelően jár el az éles eszközök kezelésével kapcsolatosan,
előmozdítja a biztonság tudatosságát.
- Tudatosságot tanúsít a megfelelő környezetvédelmi kérdésekben a hulladékkezeléssel kapcsolatosan és proaktív a
legjobb gyakorlat előmozdításában.

3. fő terület: Interperszonális kapcsolatok és kommunikáció
3.1
Ahol alkalmazandó, hatékony interperszonális
kapcsolatot alakít ki és tart fenn a betegekkel
- Gondoskodik róla, hogy a betegek megkapják és megértsék
a nekik adott információt a perioperatív út (perioperatív
időszak) során.
- Felismeri a beteg érzelmi állapotát, miközben megbeszéli az
ápolási terv elemeit.
- Gondoskodik róla, hogy megfelelő támogató mechanizmusok

álljanak rendelkezésre a kiskorúak vagy cselekvőképtelen
betegek kezelése során a jogszabályoknak és az intézeti
irányelveknek megfelelően.
3.2 Felismeri a hatékony csapatmunka lényeges követelményeit, hogy elérje a kívánt betegápolási eredményeket
a perioperatív környezetben – Tevékenysége során
gyógyító teamben dolgozik
- Előmozdítja a csapatmunkát és a bevonást.
- A megértésre és kölcsönös tiszteletre alapozva hatékony
kapcsolatot alakít ki valamennyi több szakágat magában
foglaló csoporttal.
- Megfelelő módon és azonnal megosztja a vonatkozó
információkat a csoport tagjaival.
- Konstruktív módon és azonnal visszajelzést ad a csoport
többi tagjának.
- Egyénként elkötelezi magát a visszatükröző magatartás,
csoportként pedig a pozitív eredmények és minőségi
fejlesztések meghatározása iránt. – Mind egyénként,
mind pedig az ellátó team tagjaként, a minőségi ellátás
megvalósítása érdekében végzi tevékenységét.
- Időben és hatékonyan kezeli a konfliktushelyzeteket.
3.3 Jó kommunikációs stratégiákat alkalmaz szóban és
írásban is az információk pontos rögzítésére és átadására
a betegápolás érdekében.
- Minden vonatkozó kommunikációs eszközt felhasznál annak
biztosítására, hogy az információk megosztásra kerüljenek.
- Tisztázza, hogy a kommunikációs stratégiák hatékonyak-e.
- Időben, olvashatóan és pontosan dokumentálja a megfelelő
információkat.
4. fő terület: Szervezési, vezetési és irányítási készségek
4.1 Hatékony szervezési és vezetési készségeket használ a
betegápolás biztosítására
- Meghatározza a beteg egészségének klinikai elbírálásán és a
kapott információkon alapuló ápolás prioritásait.
- Megvitatja a prioritásokat a megfelelő több szakágat magában
foglaló csoport tagjaival.
- Közli az ápolási tervet a csoport valamennyi illetékes
tagjával.
- Kiosztja a szerepeket a rendelkezésre álló képesség- és
készségmixnek megfelelően. – Biztosítja az ellátáshoz
szükséges humán erőforrásokat.
- Biztonságos környezetet biztosít a tervezett betegápoláshoz.
- Gondoskodik róla, hogy ellássák a beteg ápolásának
feladatát.
4.2 Felülvizsgálja a gyakorlatot az ápolás minőségbiztosítása
érdekében
- Az ápolás legjobb gyakorlatának és szabványainak való
megfelelés biztosítása érdekében kezdeményezi a gyakorlat
felülvizsgálását illetve részt vesz abban.
- Elemzi az eredményeket és szükség esetén megteszi a
megfelelő lépést.
- Megfelelő módon kommunikálja a megállapításokat.
- Elősegíti a változtatást, ahol ez ajánlatos. A minőségi ellátás
megvalósítása érdekében, változtatásokat javasol, ahol ez
szükséges.
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4.3 Megfelelően kezeli a forrásokat, hogy biztosítsa az ápolás
nyújtásának készségét
- A humán erőforrások feljegyzése elemeinek világos
megértését mutatja. – Ismeri és biztosítja az ellátáshoz
szükséges humán erőforrásokat.
- A munkatársakat készségmixüknek, tanulási szükségletüknek
és gyakorlati körüknek megfelelően jelöli ki. A beavatkozások
során a megfelelő szakképesítéssel és szakmai tudással
rendelkező humán erőforrást biztosítja.
- Biztosítja, hogy a tanulókat a szükséges mértékben
felügyeljék.
4.4 Hatékonyan koordinálja az anyagi források ellátását,
biztosítva
ezzel,
hogy
ugyanezek
kezelésekor
ragaszkodnak a legjobb gyakorlat irányelveihez,
miközben felismeri a gazdasági megszorítások körét.
- Gondoskodik róla, hogy rendelkezésre álljanak a megfelelő
ellátmányok. Biztosítja a műtétek tárgyi feltételeit.
- Gondoskodik róla, hogy a steril ellátmányokat/műszereket
megfelelő körülmények között tárolják.
- Biztosítja az ellátmányok megfelelő rotációját. A tárolás
során alkalmazza a FIFO elvet.
- Tudatosságot mutat az ápolás költségelemével kapcsolatosan
és körültekintő a tárgyi ellátmányok használata terén.
4.5 Hatékony irányítási készségeket mutat szerepmodellként,
következetes az ápolás magas színvonalának nyújtása
terén, motivált, valamint megértésen és kölcsönös
tiszteleten alapuló hatékony interperszonális készségeket
mutat.
- Szerepmodellként jár el a csoport többi tagja számára az
ápolás biztosítása terén.
- Bevált motivációs stratégiákat alkalmaz saját maga és a
többiek motiválására.
- Felismeri és tiszteletben tartja a csoport valamennyi tagjának
értékét.
- Biztonságos fejlődési lehetőséget nyújt a többieknek.
- Megfelelően közreműködik bizottságokban és fórumokban.
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-

Elősegíti a változáskezelést, ha felmerül annak igénye.
Megfelelően támogatja a vezetői kezdeményezéseket.

5. fő terület: Oktatás és szakmai fejlődés
5.1 Elkötelezettséget mutat saját maga és a többiek személyes
és szakmai fejlődése iránt
- Elkötelezettséget mutat az élethosszig tartó tanulás és
kutatás iránt.
- Proaktív a szakmai kompetencia fenntartásához szükséges
tudás és készségek frissítése terén.
- A biztosított struktúrán belül részt vesz a többi ápolási
kolléga oktatásában és továbbfejlesztésében. – Részt vesz a
tanulók oktatásában és ismereteinek fejlesztésében.
- Részt vesz a perioperatív környezet (ellátásban részt
vevő) többi együttműködő egészségügyi szakemberének
oktatásában és továbbfejlesztésében.
- Megfelelően részt vesz a többi munkatárs értékelésében.
5.2 Proaktívan keresi/biztosítja az oktatási lehetőségeket
saját maga és a többiek számára
- Közreműködik a hivatalos/nem hivatalos oktatási órákban.
- Részt vesz a kötelező és önkéntes belső és külső oktatási
-

fórumokon.
Tanulást elősegítő környezetet teremt a munkahelyen.

Javaslattétel
1. Szükséges a műtői ellátás területén dolgozó szakasszisztensek
hatáskörének átgondolása és összevetése a BSc szintű végzettséget
szerzett szakember kompetenciáival.
2. Ugyancsak átgondolásra javasolt a perioperatív ellátás területén
dogozó szakasszisztensek elnevezése (perioperatív ápoló),
tekintettel arra, hogy a hazai munkaerő-szervezés átalakulása
miatt is (mátrix rendszer) mind inkább előtérbe kerül olyan
szakember megjelenésének igénye, aki a közvetlen műtői
környezetben végzett tevékenységen túl a műtét előtti és utáni
időszakban ellátandó feladatok hatékony kivitelezésében töltené
be szerepét.
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Feladat

Műtéti
szakasszisztens
Kompetencia szintje

Elvégzi a beteg előkészítését a beavatkozáshoz.

Ö

Beöltözik, beöltöztet.

Ö

Izolálja a nagy műszerelő asztalt és a Sonnenburg asztalt.

Ö

Dezinficiálja a műtéti területet.

Ö

Előkészíti az anyagokat, eszközöket a sterilizáláshoz.

Ö

Sterilizálást végez telített vízgőzzel, kémiai anyagokkal, forró levegővel.

Ö

Ellenőrzi a kommunális és veszélyes hulladékok tárolását.

Ö

Végzi a kommunális és veszélyes hulladékok szakszerű tárolását.

Ö

Törekszik a nosocomialis fertőzések kivédésére.

Ö

Sebészi bemosakodást végez.

Ö

Higiénés kézfertőtlenítést végez.

Ö

Biztosítja a műtétek, beavatkozások személyi és tárgyi feltételeit.

Ö

A műtét/beavatkozás típusának megfelelően előkészíti a szükséges műszereket, eszközöket.

Ö

Ellenőrzi az anyagok, eszközök felhasználhatóságának idejét.

Ö

Ellenőrzi a technikai eszközök, berendezések működőképességét

Ö

Jelzi az eszközök, berendezések meghibásodását

Ö

Meghibásodott eszközöket, berendezéseket javításra küld.

Ö

Elvégzi a műszerek karbantartását.

Ö

Megszervezi a technikai eszközök, berendezések rendszeres karbantartását.

Ö

Eszközöket, anyagokat rendel.

Ö

Technikai berendezések hibaelhárítását végzi.

Ö

Ellátja a beteggel kapcsolatos teendőket.

Ö

Megfigyeli a beteget.

Ö

Rendelkezik a beteg személyes dokumentációval együtt történő szállításáról.

Ö

Alkalmazza a Magyar Egészségügyi Ellátási Standard szabályzatait.

Ö

Személyes dokumentáció alapján azonosítja a beteget.

Ö

Átveszi a beteget az ápolótól.

E

Szállítja a beteget a személyes dokumentációjával együtt.

E

A műtét/beavatkozás típusának megfelelően fekteti a beteget.

E

Ellenőrzi a beteg műtéti típusnak megfelelő fektetését.

Ö

Orvosi utasításra a beteg szervezetébe gyógyszereket juttat.

U

Közreműködik a helyi érzéstelenítés elvégzésében.

E
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Feladat

Műtéti
szakasszisztens
Kompetencia szintje

Szervezi a műtőkapacitás optimális kihasználtságát.

Ö

Műtéti naplót vezet.

E

Új műtéti technikához kapcsolódó feladatokat végez.

E/U

Ismerteti a beteggel a beavatkozás utáni teendőket.

Ö

Műtét, beavatkozás után megfigyeli a beteget.

Ö

Terápiás beavatkozásban vesz részt.

E

Műtét/beavatkozás alatt feladatokat végez.

E/U

Kezeli a műtő/vizsgáló technikai eszközeit, berendezéseit.

Ö

Diatermiás készüléket kezel.

E

Lézert működtet.

U

Operációs mikroszkópot kezel.

U

Endoszkópot és tartozékait kezeli.

Ö

Egyszer használatos anyagokat ad be a műtéthez.

Ö

Oldatokat ad be a műtéthez.

Ö

Vizsgálatoknál, műtéteknél asszisztál.

E

A műtét lépéseihez rendeli a megfelelő műszereket, anyagokat.

Ö

Észleli a műtét során az aszepszis felmerülő hiányosságait.

Ö

Az aszepszis hiányosságait korrigálja, korrigáltatja.

Ö

Jelzi az észlelt szövődményeket az operatőr számára.

Ö

Közreműködik a szövődmények elhárításában.

E

Számon tartja a törlőket, műszereket.

Ö

Műtéteknél, beavatkozásoknál instrumentál.

U

Ellátja az első asszisztensi feladatokat.

U

Ellátja a másod asszisztensi feladatokat.

U

Orvosi utasításra szuturáz, varratot szed.

U

MŰTÉTI SZAKASSZISZTENS
RÉSZLETES HÁTÁSKÖRI LISTA
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3710-10 Interakció

Műtőtechnikus
feladatcsoport

3710-10 Interakció

Műtőtechnikus
feladatcsoport

3710-10 Interakció

Műtőtechnikus
feladatcsoport

3710-10 Interakció

Műtőtechnikus
feladatcsoport

3710-10 Interakció

Műtőtechnikus
feladatcsoport

3710-10 Interakció

Műtőtechnikus
feladatcsoport

3710-10 Interakció

Műtőtechnikus
feladatcsoport

3710-10 Interakció

Műtőtechnikus
feladatcsoport

3710-10 Interakció

Műtőtechnikus
feladatcsoport

3710-10 Interakció

Műtőtechnikus
feladatcsoport

3710-10 Interakció

Műtőtechnikus
feladatcsoport

3710-10 Interakció

Műtőtechnikus
feladatcsoport

3710-10 Interakció

Műtőtechnikus
feladatcsoport

3710-10 Interakció

Műtéti szakasszisztens
Kompetenhivatkozás
cia szintje
1/2011 (I.7.)
Hiteles kommunikációt folytat.
Ö
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
Szaknyelven kommunikál.
Ö
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
Kommunikál látás-, hallás-, beszédsérült szeÖ
NEFMI
méllyel.
rendelet
1/2011 (I.7.)
Informálja a beteget, a hozzátartozót és a munkaÖ
NEFMI
társait kompetenciáján belül.
rendelet
1/2011 (I.7.)
Segítő kommunikációt alkalmaz, konfliktust
Ö
NEFMI
kezel, önsegítő technikákat alkalmaz.
rendelet
1/2011 (I.7.)
Önérvényesítő kommunikációt alkalmaz.
Ö
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
Kapcsolattartás eszközeit használja.
Ö
NEFMI
rendelet
egy idegen 1/2011 (I.7.)
Idegen nyelvet használ.
nyelv alapNEFMI
fokon
rendelet
1/2011 (I.7.)
Etikai normák szerint végzi munkáját.
Ö
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
Esélyegyenlőséget biztosít.
Ö
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
Adatvédelmi szabályokat betartja.
Ö
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
Együttműködik a betegjogi, gyermekjogi
Ö
NEFMI
képviselővel.
rendelet
1/2011 (I.7.)
Alkalmazza a szakmai programokat, irányelveket,
Ö
NEFMI
protokollokat, standardokat.
rendelet
1/2011 (I.7.)
Alkalmazza az egészségügyi szolgálatokra, szolÖ
NEFMI
gáltatókra vonatkozó szabályokat.
rendelet
1/2011 (I.7.)
Alkalmazza a dokumentálás különböző formáit.
Ö
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
Adatokat gyűjt, kezel.
Ö
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
Elektronikusan adatokat rögzít, tárol.
Ö
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
Minőségügyi dokumentációt kitölt.
Ö
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
Tiszteletben tartja a kulturális különbségekből
Ö
NEFMI
adódó szokásokat.
rendelet
1/2011 (I.7.)
Kutatómunkában közreműködik.
Ö
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
Fejleszti tudását és készségeit.
Ö
NEFMI
rendelet
Feladat

Megjegyzés

177

Képesítési
feladat csoport
Műtőtechnikus
feladatcsoport
Műtőtechnikus
feladatcsoport
Műtőtechnikus
feladatcsoport
Műtőtechnikus
feladatcsoport
Műtőtechnikus
feladatcsoport
Műtőtechnikus
feladatcsoport
Műtőtechnikus
feladatcsoport
Műtőtechnikus
feladatcsoport
Műtőtechnikus
feladatcsoport
Műtőtechnikus
feladatcsoport
Műtőtechnikus
feladatcsoport
Műtőtechnikus
feladatcsoport
Műtőtechnikus
feladatcsoport
Műtőtechnikus
feladatcsoport
Műtőtechnikus
feladatcsoport
Műtőtechnikus
feladatcsoport
Műtőtechnikus
feladatcsoport
Műtőtechnikus
feladatcsoport
Műtőtechnikus
feladatcsoport
Műtőtechnikus
feladatcsoport
Műtőtechnikus
feladatcsoport
Műtőtechnikus
feladatcsoport
Műtőtechnikus
feladatcsoport

178

Műtéti szakasszisztens
Kompetenhivatkozás
cia szintje
1/2011 (I.7.)
3710-10 Interakció Közreműködik az oktatási folyamatban.
E
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
Pszichés támogatást nyújt tevékenységéhez
3710-10 Interakció
Ö
NEFMI
kapcsolódóan.
rendelet
1/2011 (I.7.)
3711-10 AszepszisHigiénés szabályokat betart.
Ö
NEFMI
antiszepszis
rendelet
1/2011 (I.7.)
3711-10 AszepszisMegelőzi a fertőzéseket.
Ö
NEFMI
antiszepszis
rendelet
1/2011 (I.7.)
3711-10 Aszepszis- Aszepszis, antiszepszis szabályainak megfelelően
Ö
NEFMI
antiszepszis
használja az eszközöket.
rendelet
1/2011 (I.7.)
3711-10 AszepszisMűszereket, eszközöket fertőtlenít.
Ö
NEFMI
antiszepszis
rendelet
1/2011 (I.7.)
3711-10 AszepszisKezet fertőtlenít.
Ö
NEFMI
antiszepszis
rendelet
1/2011 (I.7.)
3711-10 AszepszisBőrt fertőtlenít.
Ö
NEFMI
antiszepszis
rendelet
1/2011 (I.7.)
3711-10 AszepszisFertőtlenítő eljárásokat alkalmaz.
Ö
NEFMI
antiszepszis
rendelet
1/2011 (I.7.)
3711-10 AszepszisSterilizáláshoz előkészít.
Ö
NEFMI
antiszepszis
rendelet
1/2011 (I.7.)
3711-10 AszepszisSteril eszközöket használ.
Ö
NEFMI
antiszepszis
rendelet
1/2011 (I.7.)
3711-10 AszepszisBetartja a sterilitás szabályait.
Ö
NEFMI
antiszepszis
rendelet
1/2011 (I.7.)
3711-10 Aszepszis- Betartja a munkahelyre vonatkozó általános és
Ö
NEFMI
antiszepszis
speciális előírásokat.
rendelet
1/2011 (I.7.)
3711-10 Aszepszis- Alkalmazza a biztonságos munkavégzés tárgyi,
Ö
NEFMI
antiszepszis
személyi feltételeit.
rendelet
1/2011 (I.7.)
3711-10 AszepszisAlkalmazza az egyéni védőeszközöket.
Ö
NEFMI
antiszepszis
rendelet
1/2011 (I.7.)
3711-10 Aszepszis- Anyagtárolást az előírásoknak megfelelően
Ö
NEFMI
antiszepszis
biztosít.
rendelet
1/2011 (I.7.)
3711-10 Aszepszis- Alkalmazza a szelektív hulladékgyűjtés szabáÖ
NEFMI
antiszepszis
lyait.
rendelet
1/2011 (I.7.)
3711-10 AszepszisVeszélyes hulladékot kezel.
Ö
NEFMI
antiszepszis
rendelet
1/2011 (I.7.)
3711-10 AszepszisVeszélyes anyagokat kezel, tárol.
Ö
NEFMI
antiszepszis
rendelet
1/2011 (I.7.)
3711-10 AszepszisBetartja a környezetvédelmi előírásokat.
Ö
NEFMI
antiszepszis
rendelet
1/2011 (I.7.)
3711-10 Aszepszis- Betartja a munkahelyre vonatkozó általános
Ö
NEFMI
antiszepszis
tűzvédelmi előírásokat.
rendelet
1/2011 (I.7.)
3711-10 AszepszisAlkalmazza a jelző és riasztó berendezéseket.
Ö
NEFMI
antiszepszis
rendelet
1/2011 (I.7.)
3711-10 AszepszisAlkalmazza a tűzoltó készülékeket.
Ö
NEFMI
antiszepszis
rendelet
Modul

Feladat

Megjegyzés

Képesítési
feladat csoport
Műtőtechnikus
feladatcsoport
Műtőtechnikus
feladatcsoport
Műtőtechnikus
feladatcsoport
Műtőtechnikus
feladatcsoport
Műtőtechnikus
feladatcsoport
Műtőtechnikus
feladatcsoport
Műtőtechnikus
feladatcsoport
Műtőtechnikus
feladatcsoport
Műtőtechnikus
feladatcsoport

Műtőtechnikus
feladatcsoport

Műtőtechnikus
feladatcsoport
Műtőtechnikus
feladatcsoport
Műtőtechnikus
feladatcsoport
Műtőtechnikus
feladatcsoport
Műtőtechnikus
feladatcsoport
Műtőtechnikus
feladatcsoport
Műtőtechnikus
feladatcsoport
Műtőtechnikus
feladatcsoport
Műtőtechnikus
feladatcsoport
Műtőtechnikus
feladatcsoport
Műtőtechnikus
feladatcsoport
Műtőtechnikus
feladatcsoport

Modul

Feladat

Használja a vészkijáratokat, a mentési
3711-10 Aszepszisés menekülési útvonalakat, a mentésben
antiszepszis
közreműködik.
2327-10
Első ellátás,
A helyszín biztonságosságát felméri.
elsősegélynyújtás
2327-10
Első ellátás,
A helyszíni körülményekről tájékozódik.
elsősegélynyújtás
2327-10
Első ellátás,
Tájékozódó állapotfelmérést végez.
elsősegélynyújtás
2327-10
A figyelemfelhívó panaszokat/tüneteket felisElső ellátás,
meri.
elsősegélynyújtás
2327-10
Első ellátás,
Segítséget hív.
elsősegélynyújtás
2327-10
A beteget állapotának megfelelő testhelyzetbe
Első ellátás,
hozza.
elsősegélynyújtás
2327-10
Első ellátás,
Újraélesztést végez (BLS–AED).
elsősegélynyújtás
2327-10
Eszméletlen betegnél eszközzel és eszköz nélkül
Első ellátás,
légútat biztosít.
elsősegélynyújtás
Az elsődleges beavatkozásokat megkezdi/elvégzi:
zavart tudatúbetegnél , fájdalomról panaszkodó
2327-10
betegnél, nehézlégzéssel küszködő beteg esetén,
Első ellátás,
görcsroham alatt és után, beszédzavar, végtagelsősegélynyújtás gyengeség esetén, sokkos állapotú betegnél,
mérgezés gyanúja esetén, elektromos balesetet
szenvedett betegnél.
2327-10
Első ellátás,
Vérzéscsillapítási eljárást alkalmaz.
elsősegélynyújtás
2327-10
Első ellátás,
Hőhatás okozta sérülést ellát.
elsősegélynyújtás
2327-10
Első ellátás,
Elsődleges sebellátást végez.
elsősegélynyújtás
2327-10
Első ellátás,
Kötözéseket alkalmaz.
elsősegélynyújtás
2327-10
Első ellátás,
Rándulásokat, ficamokat, töréseket rögzít.
elsősegélynyújtás
2327-10
Első ellátás,
Tömeges baleset felszámolásában segédkezik.
elsősegélynyújtás
2327-10
Katasztrófa egészségügyi ellátásban
Első ellátás,
közreműködik.
elsősegélynyújtás
2327-10
Első ellátás,
Beteget mozgat, műfogásokat alkalmaz.
elsősegélynyújtás
2327-10
A beteg szállításra történő előkészítésében
Első ellátás,
segédkezik.
elsősegélynyújtás
3712-10
Egészségtudatos életvitel, életminőség kialakíEgészségmegörzéstását segíti.
betegségmegelőzés
3712-10
Az egészséges életmódnak megfelelő napirendet
Egészségmegörzésösszeállít.
betegségmegelőzés
3712-10
Egészségkárosító környezeti hatások csökkentéEgészségmegörzéssét segíti.
betegségmegelőzés

Műtéti szakasszisztens
Kompetenhivatkozás
cia szintje
1/2011 (I.7.)
Ö
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
Ö
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
Ö
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
Ö
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
Ö
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
Ö
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
Ö
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
Ö
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
Ö
NEFMI
rendelet

Ö

Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö

Megjegyzés

1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet

179

Képesítési
feladat csoport
Műtőtechnikus
feladatcsoport
Műtőtechnikus
feladatcsoport
Műtőtechnikus
feladatcsoport
Műtőtechnikus
feladatcsoport
Műtőtechnikus
feladatcsoport
Műtőtechnikus
feladatcsoport
Műtőtechnikus
feladatcsoport
Műtőtechnikus
feladatcsoport
Műtőtechnikus
feladatcsoport
Műtőtechnikus
feladatcsoport
Műtőtechnikus
feladatcsoport
Műtőtechnikus
feladatcsoport
Műtőtechnikus
feladatcsoport
Műtőtechnikus
feladatcsoport

Műtőtechnikus
feladatcsoport

Műtőtechnikus
feladatcsoport
Műtőtechnikus
feladatcsoport
Műtőtechnikus
feladatcsoport
Műtőtechnikus
feladatcsoport
Műtőtechnikus
feladatcsoport
Műtőtechnikus
feladatcsoport

180

Modul
3712-10
Egészségmegörzésbetegségmegelőzés
3712-10
Egészségmegörzésbetegségmegelőzés
3712-10
Egészségmegörzésbetegségmegelőzés
3712-10
Egészségmegörzésbetegségmegelőzés
3712-10
Egészségmegörzésbetegségmegelőzés
3712-10
Egészségmegörzésbetegségmegelőzés
3712-10
Egészségmegörzésbetegségmegelőzés
3712-10
Egészségmegörzésbetegségmegelőzés
3712-10
Egészségmegörzésbetegségmegelőzés
3712-10
Egészségmegörzésbetegségmegelőzés
3712-10
Egészségmegörzésbetegségmegelőzés
3712-10
Egészségmegörzésbetegségmegelőzés
3712-10
Egészségmegörzésbetegségmegelőzés
3712-10
Egészségmegörzésbetegségmegelőzés

Feladat
Személyi higiénét fenntart.
A túlsúly és elhízás megelőzésében részt vesz.
Felvilágosítást végez az egészséges táplálkozásról.
Tájékoztatást ad a diétákról.
A fizikai erőnlétet, különösen az állóképesség
megszerzését, megtartását segíti.
Mentális egészséget fenntart.
Prevenció, védőoltások tudatos igénybevételét
segíti.
Szűrővizsgálatokon való részvételt elősegíti.
Egészségnevelési feladatokat lát el különböző
életszakaszokban és élethelyzetekben.
Szenvedélybetegségek megelőzésében részt vesz.
Felismeri az élettanitól eltérő jelenségeket.
Felismeri az akadályozottság különböző formáit.
Betegségeket kiváltó kórokok megelőzésében
közreműködik.
A szervezet kóros reakcióit felismeri.

A testi egészség megőrzésében, a betegségek
megelőzésében részt vesz – a mozgásszervek
vonatkozásában, – a szív és keringési rendszer
3712-10
vonatkozásában – légzőrendszer vonatkozásában,
Egészségmegörzés- – emésztőrendszer vonatkozásában, – endokrin
betegségmegelőzés rendszer vonatkozásában, – vizeletkiválasztó és
-elvezető rendszer vonatkozásában, – reproduktív rendszer .vonatkozásában, – idegrendszer
vonatkozásában, – érzékszervek vonatkozásában.
3729-10
Fertőtlenítés,
Azonosítja a feladatot.
sterilizálás
3729-10
Meghatározza és alkalmazza az előírt techFertőtlenítés,
nológiát.
sterilizálás
3729-10
Fertőtlenítés,
Alkalmazza a technológiai fegyelem irányelveit
sterilizálás
3729-10
Készítményt beszerez, szállít, tárol, kezel, alkalFertőtlenítés,
maz és használ.
sterilizálás
3729-10
Fertőtlenítés,
Ismeri és ellenőrzi a készítményeket.
sterilizálás
3729-10
Fertőtlenítés,
Eszközöket, műszereket gyűjt.
sterilizálás

Műtéti szakasszisztens
Kompetenhivatkozás
cia szintje
1/2011 (I.7.)
Ö
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
Ö
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
E
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
E
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
Ö
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
Ö
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
Ö
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
Ö
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
Ö
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
Ö
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
Ö
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
Ö
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
Ö
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
Ö
NEFMI
rendelet

E

Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö

1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet

1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet

Megjegyzés

Képesítési
feladat csoport
Műtőtechnikus
feladatcsoport
Műtőtechnikus
feladatcsoport
Műtőtechnikus
feladatcsoport
Műtőtechnikus
feladatcsoport
Műtőtechnikus
feladatcsoport
Műtőtechnikus
feladatcsoport
Műtőtechnikus
feladatcsoport
Műtőtechnikus
feladatcsoport
Műtőtechnikus
feladatcsoport
Műtőtechnikus
feladatcsoport
Műtőtechnikus
feladatcsoport
Műtőtechnikus
feladatcsoport
Műtőtechnikus
feladatcsoport
Műtőtechnikus
feladatcsoport
Műtőtechnikus
feladatcsoport
Műtőtechnikus
feladatcsoport
Műtőtechnikus
feladatcsoport
Műtőtechnikus
feladatcsoport
Műtőtechnikus
feladatcsoport
Műtőtechnikus
feladatcsoport
Műtőtechnikus
feladatcsoport
Műtőtechnikus
feladatcsoport
Műtőtechnikus
feladatcsoport

Modul
3729-10
Fertőtlenítés,
sterilizálás
3729-10
Fertőtlenítés,
sterilizálás
3729-10
Fertőtlenítés,
sterilizálás
3729-10
Fertőtlenítés,
sterilizálás
3729-10
Fertőtlenítés,
sterilizálás
3729-10
Fertőtlenítés,
sterilizálás
3729-10
Fertőtlenítés,
sterilizálás
3729-10
Fertőtlenítés,
sterilizálás
3729-10
Fertőtlenítés,
sterilizálás
3729-10
Fertőtlenítés,
sterilizálás
3729-10
Fertőtlenítés,
sterilizálás
3729-10
Fertőtlenítés,
sterilizálás
3729-10
Fertőtlenítés,
sterilizálás
3729-10
Fertőtlenítés,
sterilizálás
3729-10
Fertőtlenítés,
sterilizálás
3729-10
Fertőtlenítés,
sterilizálás
3729-10
Fertőtlenítés,
sterilizálás
3729-10
Fertőtlenítés,
sterilizálás
3729-10
Fertőtlenítés,
sterilizálás
3729-10
Fertőtlenítés,
sterilizálás
3729-10
Fertőtlenítés,
sterilizálás
3729-10
Fertőtlenítés,
sterilizálás
3729-10
Fertőtlenítés,
sterilizálás

Feladat
Hatékonyságot ellenőriz.
Eszközöket, műszereket, tartozékokat, alkatrészeket átvizsgál, karbantart.
Higiénés ellenőrzésekben közreműködik.
Higiénés szemlékben közreműködik.
Vizsgálati mintákat vesz.
Fertőtlenítő oldatokat készít.
Zárófertőtlenítést végez.
Személyi fertőtlenítést végez.
Általános fertőtlenítést végez.
Műszer-, eszköztisztító és fertőtlenítő oldatokat
készít, alkalmaz.
Eszközöket, műszereket tisztít, fertőtlenít kézi
módszerrel, műszermosogató géppel.
Részt vesz a műszermosogató gépek, sterilizáló
berendezések telepítésénél (üzembe helyezésénél), üzemeltetésénél, fizikai és mikrobiológiai
teljesítmény minősítésekor végzett validálásokban.

Műtéti szakasszisztens
Kompetenhivatkozás
cia szintje
1/2011 (I.7.)
Ö
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
Ö
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
Ö
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
Ö
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
Ö
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
Ö
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
Ö
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
Ö
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
Ö
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
Ö
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
Ö
NEFMI
rendelet
Ö

Steril eszközöket, műszereket, anyagokat szállít,
tárol.

Ö

Fertőtlenítőszert alkalmaz, használ, fertőtlenítő
oldatot készít.

Ö

Fizikai eljárással, kémiai eljárással, gázzal
fertőtlenít.

Ö

Fertőtlenítő mosást, mosogatást, takarítást
végez.

Ö

Anyagfertőtlenítést végez.

Ö

Betegellátásban speciális fertőtlenítő eljárásokat
alkalmaz.

Ö

Járványügyi gyakorlatban speciális fertőtlenítő
eljárásokat alkalmaz.

Ö

Megelőző fertőtlenítést végez.

Ö

Folyamatos fertőtlenítést végez.

Ö

Szigorított folyamatos és zárófertőtlenítést
végez.

Ö

Fertőtlenítő berendezéseket, eszközöket
működtet.

Ö

Megjegyzés

1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet

181

Képesítési
feladat csoport
Műtőtechnikus
feladatcsoport
Műtőtechnikus
feladatcsoport
Műtőtechnikus
feladatcsoport
Műtőtechnikus
feladatcsoport
Műtőtechnikus
feladatcsoport
Műtőtechnikus
feladatcsoport
Műtőtechnikus
feladatcsoport
Műtőtechnikus
feladatcsoport
Műtőtechnikus
feladatcsoport
Műtőtechnikus
feladatcsoport
Műtőtechnikus
feladatcsoport
Műtőtechnikus
feladatcsoport
Műtőtechnikus
feladatcsoport
Műtőtechnikus
feladatcsoport
Műtőtechnikus
feladatcsoport
Műtőtechnikus
feladatcsoport
Műtőtechnikus
feladatcsoport
Műtőtechnikus
feladatcsoport
Műtőtechnikus
feladatcsoport
Műtőtechnikus
feladatcsoport
Műtőtechnikus
feladatcsoport
Műtőtechnikus
feladatcsoport
Műtőtechnikus
feladatcsoport

182

Modul
3729-10
Fertőtlenítés,
sterilizálás
3729-10
Fertőtlenítés,
sterilizálás
3729-10
Fertőtlenítés,
sterilizálás
3729-10
Fertőtlenítés,
sterilizálás
3729-10
Fertőtlenítés,
sterilizálás
3729-10
Fertőtlenítés,
sterilizálás
3729-10
Fertőtlenítés,
sterilizálás
3729-10
Fertőtlenítés,
sterilizálás
3729-10
Fertőtlenítés,
sterilizálás
3729-10
Fertőtlenítés,
sterilizálás
3729-10
Fertőtlenítés,
sterilizálás
3729-10
Fertőtlenítés,
sterilizálás
3729-10
Fertőtlenítés,
sterilizálás
3729-10
Fertőtlenítés,
sterilizálás
3729-10
Fertőtlenítés,
sterilizálás
3729-10
Fertőtlenítés,
sterilizálás
3729-10
Fertőtlenítés,
sterilizálás
3729-10
Fertőtlenítés,
sterilizálás
2461-10
Műtőszolgálat
biztosítása
2461-10
Műtőszolgálat
biztosítása
2461-10
Műtőszolgálat
biztosítása
2461-10
Műtőszolgálat
biztosítása
2461-10
Műtőszolgálat
biztosítása

Feladat
Fertőző mintákat szállít.
Tetvességi szűrővizsgálatot végez.
A halottakkal kapcsolatos teendőket végez.
Veszélyes hulladékot kezel.
Figyelemmel kíséri a fertőző gócokat.
Készítményt közömbösít.
Fertőtlenítéssel kapcsolatos munkavédelmi és
balesetelhárítási előírásokat betart, alkalmaz.
Sterilizálásra szánt anyagokat, eszközöket,
műszereket csoportosít.
Gőzsterilizáláshoz, hőlégsterilizáláshoz, etilénoxidos-, formaldehides gázsterilizáláshoz,
hidrogén-peroxid plazmában történő
sterilizáláshoz csomagol, címkéz.
Autoklávban, hőlégsterilizátorban, etilénoxid-, formaldehid gázban, hidrogén-peroxid
plazmában sterilizál.

Műtéti szakasszisztens
Kompetenhivatkozás
cia szintje
1/2011 (I.7.)
Ö
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
Ö
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
Ö
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
Ö
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
Ö
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
Ö
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
Ö
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
Ö
NEFMI
rendelet
Ö

Ö

Sterilizáló berendezést kezel, működését
ellenőrzi.

Ö

A sterilizálás hatékonyságát ellenőrizi.

Ö

Reagenseket, bioindikátorokat alkalmaz, használ.

Ö

Eszköz- és műszertisztítás hatékonyságát kémiai
indikátorokkal ellenőrzi.

Ö

Sterilizálási technológiát ellenőriz biológiai és
kémiai indikátorral.

Ö

Orvosi kézi eszközök, műszerek anyagkárosodásának okait vizsgálja.

Ö

Dokumentációt készít, értékel, ellenőriz.

Ö

Sterilizálással kapcsolatos munkavédelmi és
balesetelhárítási előírásokat betart, alkalmaz.

Ö

A műtők felszerelését alkalmazza.

Ö

Műtéti technikáknál asszisztál.

Ö

Műtéthez szükséges felszereltséget biztosítja.

Ö

A műtők működőképességét biztosítja.

Ö

Tárgyi, személyi feltételeket biztosítja.

Ö

1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet
1997. évi
CLIV. Tv.
1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
NEFMI
rendelet

Megjegyzés

Képesítési
feladat csoport
Műtőtechnikus
feladatcsoport
Műtőtechnikus
feladatcsoport
Műtőtechnikus
feladatcsoport
Műtőtechnikus
feladatcsoport
Műtőtechnikus
feladatcsoport
Műtőtechnikus
feladatcsoport
Műtőtechnikus
feladatcsoport
Műtőtechnikus
feladatcsoport
Műtőtechnikus
feladatcsoport
Műtőtechnikus
feladatcsoport
Műtőtechnikus
feladatcsoport
Műtőtechnikus
feladatcsoport
Műtőtechnikus
feladatcsoport
Műtőtechnikus
feladatcsoport
Műtőtechnikus
feladatcsoport
Műtőtechnikus
feladatcsoport

Modul
2461-10
Műtőszolgálat
biztosítása
2461-10
Műtőszolgálat
biztosítása
2461-10
Műtőszolgálat
biztosítása
2461-10
Műtőszolgálat
biztosítása
2461-10
Műtőszolgálat
biztosítása
2461-10
Műtőszolgálat
biztosítása
2461-10
Műtőszolgálat
biztosítása
2461-10
Műtőszolgálat
biztosítása
2461-10
Műtőszolgálat
biztosítása
2461-10
Műtőszolgálat
biztosítása
2461-10
Műtőszolgálat
biztosítása
2461-10
Műtőszolgálat
biztosítása
2461-10
Műtőszolgálat
biztosítása
2461-10
Műtőszolgálat
biztosítása
2461-10
Műtőszolgálat
biztosítása
2461-10
Műtőszolgálat
biztosítása

Feladat
A műtéti beavatkozások eszközeit, technikai
felszerelését karbantartja, előkészíti.
Tevékenységeket összehangol.
Műtéti technikai szövődmények elhárításában
segédkezik.
Műtéti munkarendet biztonságosan összeállítja.
Műtétek elvégzéséhez, munkafolyamataihoz
asszisztál.
Technikai eszközöket karbantart.
A beteget fogadja a műtőben.
A beteget elhelyezi.
A beteg pszichés vezetésében közreműködik.
Az operáló orvos és asszisztenciájának munkáját
előkészíti.
Tervezett és akut műtétek lebonyolításának
feltételeit biztosítja.
Egynapos sebészeti beavatkozások lebonyolításánál közreműködik.
Steril munka folyamatának protokolljai szerint
végzi a munkáját.
Fertőtlenít a műtőben.
A műtő zsiliprendszerének működését biztosítja.
Kapcsolatot tart a kórházhigiénés, a diagnosztikai, a laboratóriumi és az anaeszteziológiai
részleg munkatársaival.

Műtőtechnikus
feladatcsoport

2462-06 Gipszmes- A gipszelő-kötöző berendezéseit, eszközeit
teri feladatok
ismeri, szakszerűen használja.

Műtőtechnikus
feladatcsoport

2462-06 Gipszmes- Szakszerűen segédkezik a beteg aktív és passzív
teri feladatok
helyzetváltoztatásánál.

Műtőtechnikus
feladatcsoport

2462-06 Gipszmes- Munkáját orvos irányítása és felügyelete mellett
teri feladatok
végzi.

Műtőtechnikus
feladatcsoport

2462-06 Gipszmes- Aszepszis és antiszepszis szabályainak figyelemteri feladatok
bevételével végzi munkáját.

Műtőtechnikus
feladatcsoport

2462-06 GipszmesA beteg pszichés vezetésében részt vesz.
teri feladatok

Műtőtechnikus
feladatcsoport

2462-06 Gipszmes- Orvosi utasításra megfelelő gipszkötést helyez
teri feladatok
fel.

Műtőtechnikus
feladatcsoport

2462-06 GipszmesGipszsínt helyez fel.
teri feladatok

Műtéti szakasszisztens
Kompetenhivatkozás
cia szintje
1/2011 (I.7.)
Ö
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
Ö
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
Ö
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
Ö
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
Ö
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
Ö
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
Ö
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
Ö
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
Ö
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
Ö
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
Ö
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
Ö
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
Ö
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
Ö
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
Ö
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
Ö
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
Ö
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
Ö
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
Ö
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
Ö
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
Ö
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
Ö
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
Ö
NEFMI
rendelet

Megjegyzés

183

Képesítési
feladat csoport

Modul

Feladat

Műtőtechnikus
feladatcsoport

2462-06 GipszmesKörkörös gipszet helyez fel.
teri feladatok

Műtőtechnikus
feladatcsoport

2462-06 GipszmesJárógipszet helyez fel.
teri feladatok

Műtőtechnikus
feladatcsoport

2462-06 GipszmesAblakos gipszkötést helyez fel.
teri feladatok

Műtőtechnikus
feladatcsoport

2462-06 GipszmesGipsztokot helyez fel.
teri feladatok

Műtőtechnikus
feladatcsoport

2462-06 GipszmesHúzógipszet (hanging cast) készít.
teri feladatok

Műtőtechnikus
feladatcsoport

2462-06 GipszmesMűanyag gipszet kezel és helyez fel.
teri feladatok

Műtőtechnikus
feladatcsoport

2462-06 GipszmesSpeciális gipszrögzítéseket alkalmaz.
teri feladatok

Műtőtechnikus
feladatcsoport

2462-06 GipszmesElvégzi a gipsz cseréjét.
teri feladatok

Műtőtechnikus
feladatcsoport

2462-06 GipszmesEltávolítja a gipszet.
teri feladatok

Műtőtechnikus
feladatcsoport

2462-06 GipszmesTraumatológiai sérülteket gipszel.
teri feladatok

Műtőtechnikus
feladatcsoport

2462-06 GipszmesSegédkezik a törések vértelen helyretételében.
teri feladatok

Műtőtechnikus
feladatcsoport

2462-06 Gipszmes- Segédkezik a repozícióban az alsó és felső végteri feladatok
tagon.

Műtőtechnikus
feladatcsoport

2462-06 GipszmesExtenzió felhelyezésénél segédkezik.
teri feladatok

Műtőtechnikus
feladatcsoport

2462-06 GipszmesRögzítő kötéseket alkalmaz.
teri feladatok

Műtőtechnikus
feladatcsoport

2462-06 GipszmesFedőkötést készít.
teri feladatok

Műtőtechnikus
feladatcsoport

2462-06 GipszmesNyomókötést készít.
teri feladatok

Műtőtechnikus
feladatcsoport

2462-06 GipszmesSzorítókötést készít.
teri feladatok

Műtőtechnikus
feladatcsoport

2462-06 GipszmesDesault-kötést készít.
teri feladatok

Műtőtechnikus
feladatcsoport

2462-06 GipszmesColler and cuff kötést készít.
teri feladatok

Műtőtechnikus
feladatcsoport

2462-06 GipszmesQuengel-kötést készít.
teri feladatok

Műtőtechnikus
feladatcsoport

2462-06 GipszmesGyűrűkből készült nyolcas kötést készít.
teri feladatok

Műtőtechnikus
feladatcsoport

2462-06 GipszmesHáromszögletű kendővel rögzít.
teri feladatok

Műtőtechnikus
feladatcsoport

2463-06 Műtét
technológia

184

Sebészi bemosakodást végez.

Műtéti szakasszisztens
Kompetenhivatkozás
cia szintje
1/2011 (I.7.)
Ö
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
Ö
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
Ö
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
Ö
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
Ö
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
Ö
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
Ö
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
Ö
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
Ö
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
Ö
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
Ö
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
Ö
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
Ö
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
Ö
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
Ö
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
Ö
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
Ö
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
Ö
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
Ö
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
Ö
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
Ö
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
Ö
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
Ö
NEFMI
rendelet

Megjegyzés

Képesítési
feladat csoport

Modul

Műtőtechnikus
feladatcsoport

2463-06 Műtét
technológia

Műtőtechnikus
feladatcsoport

2463-06 Műtét
technológia

Műtőtechnikus
feladatcsoport

2463-06 Műtét
technológia

Műtőtechnikus
feladatcsoport

2463-06 Műtét
technológia

Műtőtechnikus
feladatcsoport

2463-06 Műtét
technológia

Műtőtechnikus
feladatcsoport

2463-06 Műtét
technológia

Műtőtechnikus
feladatcsoport

2463-06 Műtét
technológia

Műtőtechnikus
feladatcsoport

2463-06 Műtét
technológia

Műtőtechnikus
feladatcsoport

2463-06 Műtét
technológia

Műtőtechnikus
feladatcsoport

2463-06 Műtét
technológia

Műtőtechnikus
feladatcsoport

2463-06 Műtét
technológia

Műtőtechnikus
feladatcsoport

2463-06 Műtét
technológia

Műtőtechnikus
feladatcsoport

2463-06 Műtét
technológia

Műtőtechnikus
feladatcsoport

2463-06 Műtét
technológia

Műtőtechnikus
feladatcsoport

2463-06 Műtét
technológia

Műtőtechnikus
feladatcsoport

2463-06 Műtét
technológia

Műtőtechnikus
feladatcsoport

2463-06 Műtét
technológia

Műtőtechnikus
feladatcsoport

2463-06 Műtét
technológia

Műtőtechnikus
feladatcsoport

2463-06 Műtét
technológia

Műtéti szakassz.
Feladatcsoport

2464-06 Műtét
előkészítése

Műtéti szakassz.
Feladatcsoport

2464-06 Műtét
előkészítése

Műtéti szakassz.
Feladatcsoport

2464-06 Műtét
előkészítése

Műtéti szakassz.
Feladatcsoport

2464-06 Műtét
előkészítése

Műtéti szakassz.
Feladatcsoport

2464-06 Műtét
előkészítése

Műtéti szakasszisztens
Kompetenhivatkozás
cia szintje
1/2011 (I.7.)
Higiénés kézfertőtlenítést végez.
Ö
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
Biztosítja a műtétek, beavatkozások személyi és
Ö
NEFMI
tárgyi feltételeit.
rendelet
1/2011 (I.7.)
A műtét/beavatkozás típusának megfelelően
Ö
NEFMI
előkészíti a szükséges műszereket, eszközöket.
rendelet
1/2011 (I.7.)
Ellenőrzi az anyagok, eszközök felhasználÖ
NEFMI
hatóságának idejét.
rendelet
1/2011 (I.7.)
Ellenőrzi a technikai eszközök, berendezések
Ö
NEFMI
működőképességét.
rendelet
1/2011 (I.7.)
Jelzi az eszközök, berendezések meghibásodását.
Ö
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
Meghibásodott eszközöket, berendezéseket
Ö
NEFMI
javításra küld.
rendelet
1/2011 (I.7.)
Elvégzi a műszerek karbantartását.
Ö
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
Megszervezi a technikai eszközök, berendezések
Ö
NEFMI
rendszeres karbantartását.
rendelet
1/2011 (I.7.)
Eszközöket, anyagokat rendel.
Ö
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
Technikai berendezések hibaelhárítását végzi.
Ö
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
Műtét/beavatkozás alatti feladatokat végez..
Ö
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
Kezeli a műtő/vizsgáló technikai eszközeit,
Ö
NEFMI
berendezéseit.
rendelet
1/2011 (I.7.)
Speciális eszközöket, gépeket, berendezéseket
Ö
NEFMI
kezel/működtet.
rendelet
1/2011 (I.7.)
Diatermiás készüléket kezel.
Ö
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
Lézert működtet.
Ö
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
Operációs mikroszkópot kezel.
Ö
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
Endoszkópot és tartozékait kezeli.
Ö
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
Új műtéti technikához kapcsolódó feladatokat
Ö
NEFMI
végez.
rendelet
1/2011 (I.7.)
Elvégzi a beteg előkészítését a beavatkozáshoz.
Ö
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
Beöltözik, beöltöztet.
Ö
NEFMI
rendelet
Izolálja a nagy műszerelő asztalt és a Sonnenburg
Ö
asztalt.
1/2011 (I.7.)
Dezinficiálja a műtéti területet.
Ö
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
Előkészíti az anyagokat, eszközöket a sterilizáÖ
NEFMI
láshoz.
rendelet
Feladat

Megjegyzés
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Képesítési
feladat csoport

Modul

Műtéti szakassz.
Feladatcsoport

2464-06 Műtét
előkészítése

Műtéti szakassz.
Feladatcsoport

2464-06 Műtét
előkészítése

Műtéti szakassz.
Feladatcsoport

2464-06 Műtét
előkészítése

Műtéti szakassz.
Feladatcsoport

2464-06 Műtét
előkészítése

Műtéti szakassz.
Feladatcsoport

2464-06 Műtét
előkészítése

Műtéti szakassz.
Feladatcsoport

2464-06 Műtét
előkészítése

Műtéti szakassz.
Feladatcsoport

2464-06 Műtét
előkészítése

Műtéti szakassz.
Feladatcsoport

2464-06 Műtét
előkészítése

Műtéti szakassz.
Feladatcsoport

2464-06 Műtét
előkészítése

Műtéti szakassz.
Feladatcsoport

2464-06 Műtét
előkészítése

Műtéti szakassz.
Feladatcsoport

2464-06 Műtét
előkészítése

Műtéti szakassz.
Feladatcsoport

2464-06 Műtét
előkészítése

Műtéti szakassz.
Feladatcsoport

2464-06 Műtét
előkészítése

Műtéti szakassz.
Feladatcsoport

2464-06 Műtét
előkészítése

Műtéti szakassz.
Feladatcsoport

2464-06 Műtét
előkészítése

Műtéti szakassz.
Feladatcsoport

2464-06 Műtét
előkészítése

Műtéti szakassz.
Feladatcsoport

2464-06 Műtét
előkészítése

Műtéti szakassz.
Feladatcsoport

2464-06 Műtét
előkészítése

Műtéti szakassz.
Feladatcsoport

2464-06 Műtét
előkészítése

Műtéti szakassz.
Feladatcsoport

2464-06 Műtét
előkészítése

Műtéti szakassz.
Feladatcsoport

2464-06 Műtét
előkészítése

Műtéti szakassz.
Feladatcsoport

2464-06 Műtét
előkészítése

Műtéti szakassz.
Feladatcsoport

2464-06 Műtét
előkészítése
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Műtéti szakasszisztens
Kompetenhivatkozás
cia szintje
1/2011 (I.7.)
Sterilizálást végez telített vízgőzzel, kémiai
Ö
NEFMI
anyagokkal, forró levegővel.
rendelet
1/2011 (I.7.)
Ellenőrzi a kommunális és veszélyes hulladékok
Ö
NEFMI
tárolását.
rendelet
1/2011 (I.7.)
Végzi a kommunális és veszélyes hulladékok
Ö
NEFMI
szakszerű tárolását.
rendelet
1/2011 (I.7.)
Törekszik a nosocomialis fertőzések kivédésére.
Ö
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
Sebészi bemosakodást végez.
Ö
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
Higiénés kézfertőtlenítést végez.
Ö
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
Biztosítja a műtétek, beavatkozások személyi és
Ö
NEFMI
tárgyi feltételeit.
rendelet
1/2011 (I.7.)
A műtét/beavatkozás típusának megfelelően
Ö
NEFMI
előkészíti a szükséges műszereket, eszközöket.
rendelet
1/2011 (I.7.)
Ellenőrzi az anyagok, eszközök felhasználÖ
NEFMI
hatóságának idejét.
rendelet
1/2011 (I.7.)
Ellenőrzi a technikai eszközök, berendezések
Ö
NEFMI
működőképességét
rendelet
1/2011 (I.7.)
Jelzi az eszközök, berendezések meghibásodását
Ö
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
Meghibásodott eszközöket, berendezéseket
Ö
NEFMI
javításra küld.
rendelet
1/2011 (I.7.)
Elvégzi a műszerek karbantartását.
Ö
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
Megszervezi a technikai eszközök, berendezések
Ö
NEFMI
rendszeres karbantartását.
rendelet
1/2011 (I.7.)
Eszközöket, anyagokat rendel.
Ö
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
Technikai berendezések hibaelhárítását végzi.
Ö
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
Ellátja a beteggel kapcsolatos teendőket.
Ö
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
Megfigyeli a beteget.
Ö
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
Rendelkezik a beteg személyes dokumentációval
Ö
NEFMI
együtt történő szállításáról.
rendelet
1/2011 (I.7.)
Alkalmazza a Magyar Egészségügyi Ellátási
Ö
NEFMI
Standard szabályzatait.
rendelet
1/2011 (I.7.)
Személyes dokumentáció alapján azonosítja a
Ö
NEFMI
beteget.
rendelet
1/2011 (I.7.)
Átveszi a beteget az ápolótól.
E
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
Szállítja a beteget a személyes dokumentációjával
E
NEFMI
együtt.
rendelet
Feladat

Megjegyzés

Képesítési
feladat csoport

Modul

Feladat

Műtéti szakassz.
Feladatcsoport

2464-06 Műtét
előkészítése

A műtét/beavatkozás típusának megfelelően
fekteti a beteget.

Műtéti szakassz.
Feladatcsoport

2464-06 Műtét
előkészítése

Ellenőrzi a beteg műtéti típusnak megfelelő
fektetését.

Műtéti szakassz.
Feladatcsoport

2464-06 Műtét
előkészítése

Orvosi utasításra a beteg szervezetébe gyógyszereket juttat.

Műtéti szakassz.
Feladatcsoport

2464-06 Műtét
előkészítése

Közreműködik a helyi érzéstelenítés elvégzésében.

Műtéti szakassz.
Feladatcsoport

2464-06 Műtét
előkészítése

Szervezi a műtőkapacitás optimális kihasználtságát.

Műtéti szakassz.
Feladatcsoport

2464-06 Műtét
előkészítése

Műtéti naplót vezet.

Műtéti szakassz.
Feladatcsoport

2464-06 Műtét
előkészítése

Új műtéti technikához kapcsolódó feladatokat
végez.

Műtéti szakassz.
Feladatcsoport

2465-10 Műtét
lebonyolítása

Ismerteti a beteggel a beavatkozás utáni
teendőket.

Műtéti szakassz.
Feladatcsoport

2465-10 Műtét
lebonyolítása

Műtét, beavatkozás után megfigyeli a beteget.

Műtéti szakassz.
Feladatcsoport

2465-10 Műtét
lebonyolítása

Terápiás beavatkozásban vesz részt.

Műtéti szakassz.
Feladatcsoport

2465-10 Műtét
lebonyolítása

Műtét/beavatkozás alatt feladatokat végez.

Műtéti szakassz.
Feladatcsoport

2465-10 Műtét
lebonyolítása

Kezeli a műtő/vizsgáló technikai eszközeit,
berendezéseit.

Műtéti szakassz.
Feladatcsoport

2465-10 Műtét
lebonyolítása

Diatermiás készüléket kezel.

Műtéti szakassz.
Feladatcsoport

2465-10 Műtét
lebonyolítása

Lézert működtet.

Műtéti szakassz.
Feladatcsoport

2465-10 Műtét
lebonyolítása

Operációs mikroszkópot kezel.

Műtéti szakassz.
Feladatcsoport

2465-10 Műtét
lebonyolítása

Endoszkópot és tartozékait kezeli.

Műtéti szakassz.
Feladatcsoport

2465-10 Műtét
lebonyolítása

Egyszer használatos anyagokat ad be a műtéthez.

Műtéti szakassz.
Feladatcsoport

2465-10 Műtét
lebonyolítása

Oldatokat ad be a műtéthez.

Műtéti szakassz.
Feladatcsoport

2465-10 Műtét
lebonyolítása

Vizsgálatoknál, műtéteknél asszisztál.

Műtéti szakassz.
Feladatcsoport

2465-10 Műtét
lebonyolítása

A műtét lépéseihez rendeli a megfelelő
műszereket, anyagokat.

Műtéti szakassz.
Feladatcsoport

2465-10 Műtét
lebonyolítása

Észleli a műtét során az aszepszis felmerülő
hiányosságait.

Műtéti szakassz.
Feladatcsoport

2465-10 Műtét
lebonyolítása

Az aszepszis hiányosságait korrigálja, korrigáltatja.

Műtéti szakassz.
Feladatcsoport

2465-10 Műtét
lebonyolítása

Jelzi az észlelt szövődményeket az operatőr
számára.

Műtéti szakasszisztens
Kompetenhivatkozás
cia szintje
1/2011 (I.7.)
E
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
Ö
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
U
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
E
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
Ö
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
E
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
E/U
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
Ö
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
Ö
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
E
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
E/U
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
Ö
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
E
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
U
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
U
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
Ö
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
Ö
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
Ö
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
E
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
Ö
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
Ö
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
Ö
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
Ö
NEFMI
rendelet

Megjegyzés
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Képesítési
feladat csoport

Modul

Feladat

Műtéti szakassz.
Feladatcsoport

2465-10 Műtét
lebonyolítása

Közreműködik a szövődmények elhárításában.

Műtéti szakassz.
Feladatcsoport

2465-10 Műtét
lebonyolítása

Számon tartja a törlőket, műszereket.

Műtéti szakassz.
Feladatcsoport

2465-10 Műtét
lebonyolítása

Műtéteknél, beavatkozásoknál instrumentál.

Műtéti szakassz.
Feladatcsoport

2465-10 Műtét
lebonyolítása

Ellátja az első asszisztensi feladatokat.

Műtéti szakassz.
Feladatcsoport

2465-10 Műtét
lebonyolítása

Ellátja a másod asszisztensi feladatokat.

Műtéti szakassz.
Feladatcsoport

2465-10 Műtét
lebonyolítása

Orvosi utasításra szuturáz, varratot szed.
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Műtéti szakasszisztens
Kompetenhivatkozás
cia szintje
1/2011 (I.7.)
E
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
Ö
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
U
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
U
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
U
NEFMI
rendelet
1/2011 (I.7.)
U
NEFMI
rendelet

Megjegyzés

3.13. Szülésznő hatásköri listájának
összefoglalása
Problémafelvetés
Ma Magyarországon négyféle szülésznői végzettség elfogadott:
- Szülésznő
- Szülésznő (OKJ 5.4)
- Szülésznő (OKJ 5.5)
- Szülésznő (BSc)
Az összeállított anyag nem tesz különbséget a különböző képzettségi
szinteken szerzett szakképesítéssel rendelkezők hatáskörében,
ugyanis hazánkban a szülésznői gyakorlatban nem határolódik el
élesen a különböző szinten végzett szülésznők munkája.
Hatáskörök
A kompetencialista elkészítésénél azért preferáltuk jobban az
angolszász gyakorlatnak megfelelő metódust, mert az eddig
érvényben lévő, 14/2000. (V. 12.) EüM rendelet a szülésznőképzés
szakmai követelményeiről” tartalmazza, meghatározta a
kompetenciaszinteket, a következők alapján:
Önálló kompetencia:
- A szülésznő egészségügyi tevékenységét egyéni döntése alapján
önállóan, teljes felelősséggel végzi.
Utasításra végzett tevékenység:
- A szülésznő egészségügyi tevékenységét orvos utasítása alapján
önállóan végzi. Ebben az esetben a tevékenység elrendeléséért

az orvos, a feladat szakmai és etikai szabályoknak és orvosi
elrendelésnek megfelelő végrehajtásáért a szülésznő felel.
Együttműködő tevékenység:
- A szülésznő egészségügyi tevékenységét orvos utasítása alapján, az orvos
jelenlétében, azzal együttműködve végzi. Ebben az esetben a tevékenységet
az orvos végzi, így az elrendelésért és a kivitelezés szakszerűségéért is az
orvos felel. A szülésznő asszisztál a feladat ellátásánál.
- Az együttműködő tevékenységek egy része team munka végzésére
vonatkozik, ahol nem értelmezhető az orvos utasítása, jelenléte.
Ilyen esetben a szülésznő közreműködő tevékenységét is ebbe a
kategóriába soroltuk.
-

A szülésznő által végzett műveletek magukba foglalják az előkészítést, utómunkálatokat, ellenőrzést, megfigyelést és értékelést.
Eszerint azon feladatok esetében, melyek az említetteket
részletezik, a kompetenciaszint megegyezik a főtevékenység
kompetenciaszintjével.

Javaslattétel
A hatásköri listák kidolgozásának eredményeként a tisztázott
körülmények közötti munkavégzés alapja teremtődik meg, melyet
az egyre fokozódó szakdolgozói létszám-problémák is sürgetnek. Az
elkészített hatásköri lista a jövőbeli elképzeléseinket is tartalmazza,
azokat a fejlesztéseket, amelyek további szakmai egyeztetést, és
törvényi szabályozást kívánnak. Ugyancsak kívánatos lenne, hogy a
már meglevő és újonnan kialakítandó szabályozás alapján végezzék
napi tevékenységüket a szülésznők.
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3.13. RÉSZLETES SZÜLÉSZNŐ HATÁSKÖRI
LISTÁJA
1. társadalmi, epidemiológiai, egészségnevelési és kulturális
kompetencia az anyák és az újszülöttek ellátása során

A szülésznők rendelkeznek a szükséges ismeretekkel és készségekkel a társadalomtudományok, a közegészségügy és etika
területén, amely alapját képezi a magas szintű, kulturálisan
megfelelő ellátásnak a nők, újszülöttek és a gyermekvállaló
családok számára.
Ismeret
A szülésznő tudja és/vagy érti:
• Az egészség egyéni és társadalmi meghatározóit (pl. jövedelem,
műveltség és az oktatás, közegészségügy, a környezeti veszélyek, a
betegségek, az egészséget veszélyeztető tényezők)
• Az alapvető emberi jogokat és azoknak az egyén egészségére
gyakorolt hatását
• Az egészség fogalmát és kritériumait, valamint az ember
szomatikus, pszichés és szociális állapotának sajátosságait
• Az egészségmodellek jellemzőit
• Az egészségvédelem és betegségmegelőzés lehetőségeit,
módszereit
• Az egészség pszicho-szociális összetevőit
• Az egészség és az egészségkultúra összefüggéseit
• Az egészségügy, a szociális ellátás, a munkavégzés jogi
szabályozásának alapelveit, és az egészségügyi ellátás büntetőjogi
vonatkozásait
• A társadalom struktúráját, a társadalmi mobilitást, az életmód és a
szociálpolitika összefüggéseit
• Az egyén, a család, a közösség és a társadalom egészségvédelmének
és az egészség helyreállításának tudományos alapjait
• Az egészségnevelő tevékenység alapjait, módszereit
• Az egészségügyi ellátás alapelveit,
• Az egészségügyi szolgáltatások minőségi mutatóit
• Az egészségügyi minőségfejlesztés alapelveit
• Az egészségügyi és szociális ellátás szervezeti felépítését,
informatikai alapjait, finanszírozási rendszerét, közép- és hosszú
távú célkitűzéseit
• Az egészségügyi rendszer infrastruktúráját, működését.
• Az alapvető nemzeti programokat (pl. védőoltások, a megelőzés
vagy az egészségi feltételek javításának programjait)
• Az anyai- és újszülött- halálozás és megbetegedés direkt és indirekt
okait és ezek megelőzhetőségét,
• Az epidemiológia alapelveit
• A fertőzések megelőzésének- és az infekciókontroll módszereit
• A járványok kialakulását és jellegzetességeiket, a járványügyi
teendőket
• A kutatás alapelveit, a bizonyítékokon alapuló gyakorlatot, a
szakmai irodalom kritikus értelmezését, az alapvető statisztikák
és kutatási eredmények értelmezését
• Az egészségügyi képzés alapelveit
• A szakképzés, továbbképzés rendszerét és jogi szabályozását
• Az etika, szakmai etika alapfogalmait
• A humán reprodukció etikai kérdéseit
• A szakmai kompetenciahatárokat
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• Az erkölcs fogalmát, az erkölcs és jog kapcsolatát
• A szülészeti kultúrtörténetet
• A betegbiztonsággal kapcsolatos általános fogalmakat, elveket és
gyakorlati alkalmazásukat, az ellátási folyamat kritikus lépéseinél
alkalmazandó teendőket.
• Kapcsolódó törvényi szabályozásokat (betegek jogai,
adatvédelem, minimumfeltétel, betegazonosító rendszer,
kockázati menedzsment, betegbiztonságot támogató
kritériumok)
• A biztonságos egészségügyi ellátást érintő legfontosabb Magyar
Egészségügyi Ellátási Standardok (MEES) ismerete.
• Az esélyegyenlőség törvényi szabályozását, alapelveit és
gyakorlati megvalósítását.
Szakmai viselkedés
A szülésznő...
• felelős és elszámoltatható a munkájával kapcsolatosan
• munkája során következetesen jár el a szakmai etikai szabályoknak,
értékeknek és az emberi jogoknak megfelelően
• munkája során az előírt szakmai protokolloknak megfelelően
végzi tevékenységét.
• szakmai ismereteit és gyakorlatát fejleszti annak érdekében, hogy
naprakész legyen a tudása
• megteszi a megfelelő óvintézkedéseket a fertőzések megelőzése
érdekében, az asepsis, antisepsis szabályainak megfelelően
• empátiás viselkedést tanúsít
• udvariasan és kulturáltan viselkedik, nem ítélkezik, nem
diszkriminatív a páciensekkel szemben
• tiszteletben tartja az egyéneket és kultúrájukat, szokásaikat,
függetlenül azok státuszától, származásától vagy vallási
meggyőződésétől
• megőrzi a
rábízott információkat, más egészségügyi
szakemberekkel és a családtagokkal az alapvető információkról csak
a szakmai protokollok, kompetenciahatárok figyelembevételével
kommunikál
• a szülésznő együttműködik más egészségügyi szakemberekkel
(teamben), a szakmai érintkezés során hatékony
kommunikációra képes
• együttműködik az ellátásban résztvevő szakemberekkel, azok
munkáját segíti, illetve szükség szerint segítségüket kéri.
Készségek és / vagy képességek
A szülésznő rendelkezik az alábbi készségekkel és/vagy
képességekkel...
• Megfelelő
kommunikációs,
konfliktuskezelési
technikát
alkalmaz.
• Megfelelően összeállítja, használja és karbantartja/karban
tartatja a munkájához szükséges berendezéseket és eszközöket
(egészségügyi technika, eszközök, műszerek ismerete és szakszerű
használata, fertőtlenítési és sterilizálási eljárások alkalmazására
• Képes önállóan, vagy teamben munkaszervezésre, munkavégzésre,
a hatékony munkát elősegítő interperszonális kapcsolatok
kialakítására és fenntartására

• Az informatikai eszközöket és módszereket felhasználói szinten
ismeri
• Munkájával kapcsolatos dokumentációs feladatok lát el
• Kommunikációra a terhes és szülő nővel, azok családjával,
felvilágosításra és tanácsadásra a fogamzásgátlással és a
családtervezéssel kapcsolatban.
• Saját szakterületükön összefüggések felismerésére, az
eredmények, tapasztalatok értékelésére, megjelenítésére és
gyakorlati oktatásban való részvételre.
• Személyiségének és szakmai felkészültségének folyamatos,
tervszerűen tudatos fejlesztésére
• Saját szakterületén menedzsment feladatokat lát el.
• A betegbiztonsággal kapcsolatos általános fogalmakat, elveket és
gyakorlati alkalmazásukat, az ellátási folyamat kritikus lépéseinél
alkalmazandó teendőket.

2. Kompetencia a terhesség előtti gondozásban és a
családtervezésben

A szülésznők magas színvonalú egészségnevelő tevékenységet
és ellátást nyújtanak a párok számára az egészséges családi élet,
a tervezett terhesség, a pozitív családtervezés érdekében.

Ismeret
A szülésznő tudja és/vagy érti:
• A férfi és a női nemi szervek anatómiáját, élettanát
• A nemi érés folyamatát
• Az emberi szexualitás összetevőit
• A kulturális normákat, különbözőségeket, szokásokat a
szexualitás, gyermekvállalás területén
• Az egészségnevelés lényegét a szexuális és reproduktív
egészséggel kapcsolatban (pl. szexuális úton terjedő fertőzések,
HIV/AIDS)
• A családtervezés fogalmát, célját, folyamatát
• A modern családtervezési módszereket, azok
hatásmechanizmusát, indikációit, előnyeit, kockázatait
• A kulturálisan elfogadható, és helyben rendelkezésre álló
természetes családtervezési módszereket
• Az orvosi alkalmasság kritériumait a családtervezési módszerek
terén
• A húgyúti és szexuális úton terjedő betegségek okait, tüneteit
• A leggyakoribb akut és krónikus betegségeket, amelyek
kockázatot jelentenek a terhes nőre és a magzatra nézve.

Készségek és / vagy képességek
A szülésznő rendelkezik az alábbi készségekkel és/vagy képes.
ségekkel...
• Részletes, átfogó anamnézist vesz fel a szülészeti, nőgyógyászati
és reproduktív egészség történetéről
• Felvilágosításra és tanácsadásra a fogamzásgátlással és a
családtervezéssel kapcsolatban
• Segítséget nyújt a helyi protokolloknak megfelelően a sürgősségi
fogamzásgátlás terén

3. Kompetencia a terhesgondozás során
A szülésznők magas színvonalú terhesgondozást nyújtanak,
biztosítva a várandósság alatt a nő egészségét, a tevékenység
magában foglalja a komplikációk korai felismerést és az ezzel
kapcsolatos intézkedések megtételét.
Ismeretek
A szülésznő tudja és/vagy érti:
• Az emberi test anatómiáját és élettanát.
• Az emberi szaporodás biológiáját, a menstruációs ciklust, a
fogamzás folyamatát, és problémáit, (meddőség) a reproduktív
egészséggel kapcsolatos etikai megfontolásokat, a kulturális
különbözőségeket, a gondozási alternatívákat
• A genetikai veszélyeket, gyakoribb genetikai betegségeket és
fejlődési rendellenességeket
• A terhesség jeleit és tüneteit
• A terhesség kimutatására szolgáló vizsgálatokat és teszteket
• A terhesség normál fejlődését
• A terhesség alatti élettani változásokat, a gyakran előforduló
panaszokat
• A terhességi idő megállapítását különböző módszerekkel
• Az anamnézis elemeit
• Az elvégzendő vizsgálatokat a terhesgondozás során
• A terhesség alatti kóros állapotokat, ezek speciális terápiás,
ápolási és gondozási szükségleteit (terhességtől függő és
terhességtől független betegségek) Az élettani és kóros pszichés
változásokat a terhesség alatt
• A terhesség hatását a nőre és a családra
• A magzat növekedését és fejlődését
• A különböző szűrőmódszerek indikációit és kivitelezését
• A magzat méhen belüli helyzetének vizsgálatát (Leopold-féle
műfogások)
• A magzat méhen belüli állapotának megítélését
• A várandós táplálkozási szükségletét
• A várandósság alatt szükséges egészségnevelést (pl. információ
a várandósság alatti leggyakrabban jelentkező panaszok
csökkentésére, a higiéniáról, a szexualitásról, az otthoni és
munkahelyi munkavégzésről)
• A terhesség veszélyeztetettségi tényezőit, a veszélyeztetettek
gondozási feladatait
• A terhes nő környezeti és foglalkozási veszélyeit
• A vetélések fajtáit, tüneteit, lezajlását
• A koraszülést
• A várandósság alatt felírt és elrendelt gyógyszerek
farmakokinetikai alapjait
• Az előírt gyógyszerek hatásait, a drogok, a tradicionális
gyógyszerek és a recept nélkül kapható készítmények hatásait a
terhességre és a magzatra
• A dohányzás hatását, a túlzott alkoholfogyasztás és a tiltott
kábítószer-használat hatását a várandós nőre és
a magzatra
• Felkészítést a vajúdásra és szülésre
• A családközpontú szülészet fogalmát, ezen belül az alternatív
lehetőségeket
• A szülés megindulásának jeleit
• A szülés alatti gyógyszeres és nem gyógyszeres fájdalomcsillapító
eljárásokat
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• Az életet veszélyeztető állapotok jeleit, tüneteit, hatásait a
várandós nő és/vagy a magzata számára
• Az anyai és/vagy magzati betegségek, szövődmények jeleit,
tüneteit
• A szoptatás fiziológiáját és a nők szoptatásra történő
felkészítésének módszereit
• A nő- és anyavédelem törvényi szabályozását
• A terhesgondozás dokumentációját

Készségek és / vagy képességek
A szülésznő rendelkezik az alábbi készségekkel és/vagy képességekkel...
• A terhesgondozás feladatait ellátja, a szükséges vizsgálatokat
megszervezi, és/vagy elvégezi és értékeli, ezeket elmagyarázza a
várandós nőnek
• Anamnézis felvételt végez
• Felméri az anyai táplálkozási szükségleteket, tanácsot ad a
megfelelő táplálkozásról
• Értékeli a magzat növekedését, a placenta elhelyezkedését, a
magzatvíz mennyiségét tapintással (Leopold műfogások és/vagy
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

ultrahangos vizsgálat leírások értékelésével)
Ellenőrzi a magzati szívfrekvenciát
Ellenőrzi a méh kontraktilitását, és értelmezi az eredményeket
Elvégzi a medence vizsgálatát (medencemérés)
Kiszámítja a szülés várható idejét
Egészségnevelést végez a serdülők, nők és a családok számára
a terhesség élettani fejlődéséről, a vészjelek és tünetek
értelmezéséről
Oktatja és/vagy bemutatja a várandósság alatti panaszok
csökkentésének lehetőségeit
Felkészítést és útmutatást nyújt a szülésre és az újszülött
gondozására
Észleli, felismeri az élettanitól eltérő állapotokat a terhesség
során, kóros állapot esetén megteszi a szükséges intézkedéseket
Elrendeli, elkészíti, és adagolja a szükséges gyógyszereket (a
hatásköri jogosultságának megfelelően)
Kommunikációra a terhes és szülő nővel, azok családjával,
felvilágosításra és tanácsadásra a fogamzásgátlással és a
családtervezéssel kapcsolatban.

4. kompetencia a vajúdás és a szülés során
A szülésznő magas színvonalú ellátást nyújt a vajúdás során, biztonságosan vezeti a szülést és kezeli a sürgősségi
szituációkat, szem előtt tartva a nők és újszülöttjeik egészségét.
Ismeret
A szülésznő tudja és/vagy érti:
• A női nemi szervek szülészeti anatómiáját, élettanát
• A normál szülés élettanát
• A magzati koponya anatómiáját, átmérőket, síkokat, kutacsokat
• A vajúdás és a szülés pszichológiai és kulturális vonatkozásait
• A szülés megindulásának jeleit
• A szülés haladásának nyomon követését, dokumentálását
• A szülés lefolyását
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• A magzat méhen belüli elhelyezkedésének, állapotának vizsgálatát,
értékelését
• A méhtevékenység vizsgálatát, értékelését
• Az anyai állapot megítélését a vajúdás, szülés során
• A magzati koponya forgásait, áthaladását a medencén (különböző
fekvés, tartás esetén is)
• A magzat méhen belüli elhelyezkedésének megítélését
• A szülőnő támogatását a szülés szakaszaiban (pl. családi
jelenlét támogatása, testpozíciók a vajúdás és a szülés folyamán,
folyadékpótlás, érzelmi támogatás, a nem gyógyszeres
fájdalomcsillapítási módszerek)
• A gyógyszeres fájdalomcsillapítás módszereit a vajúdás, szülés
alatt, és azok hatását a szülés folyamatára
• Az élettani szülés vezetését
• A gátsérülés, gátrepedés megelőzésének módjait
• Az episiotomia indikációit, kivitelezését
• A gátmetszéshez, suturához használatos eszközöket
• A lepényi szak vezetését
• A gátvarrást
• A postplacentáris szak történéseit
• Szövődményes szülésre utaló tüneteket, azok jeleit
• Az akut szülészeti ellátás teendőit (pl. köldökzsinór – aprórész
előesés, váll elakadás, méhvérzés, idő előtti lepényleválás stb.)
• Szülésbefejező műtétekkel kapcsolatos teendőket (Vacuum
extractio, császármetszés)

Készségek és / vagy képességek
A szülésznő rendelkezik az alábbi készségekkel és/vagy
képességekkel...
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Anamnézis felvételt végez
Anyai, magzati állapot megfigyelése, értékelése
A szülés haladásának nyomon követése
Kontrakciók megfigyelése, értékelése
Az elől fekvő rész helyzetének nyomon követése
A burok állapotának nyomon követése
CTG vizsgálat elvégzése, értékelése
Fizikális és pszichés támogatás nyújtása az anya és családja
számára
Megfelelő folyadék, tápanyagbevitel a vajúdás során
Kényelmi eszközök alkalmazása a vajúdás, szülés során
Gyógyszeres terápia szakápolási feladatainak ellátása a vajúdás
és szülés alatt.
Szükség esetén hólyagkatéterezést biztosít
Stimulálja az uterust, nem gyógyszeres eljárásokat alkalmazva
Stimulálja az uterust, gyógyszeres eljárásokat alkalmazva orvosi
utasításnak megfelelően
Lokális érzéstelenítő alkalmazása episiotomia/gátsérülés
esetén
Episiotomiát végez, amennyiben szükséges
Élettani szülést vezet
Fekvési, tartási, forgási rendellenességeket felismeri,
rendellenesség fajtája szerinti speciális teendőket elvégzi
Életmentő beavatkozásokat kezdeményez sürgősségi esetekben
A lepényi szakot vezeti
Ellenőrzi a placenta, burok, erek állapotát
Masszírozza az uterust, hogy stimulálja a méh összehúzódását a
szülést követő percekben

• Biztonságos környezetet biztosít az anya, az apa és az újszülött
számára, segíti a kötődés kialakulását
• Megfigyeli a gát sérüléseit, a vérveszteséget
• Ellátja a gátmetszést/gátrepedés sérüléseit, amennyiben
szükséges
• Megfigyeli és ellátja az anyát a postplacentáris szakban
• Gyógyszerelést végez orvosi utasításnak megfelelően
• Előkészít a shocktalanításhoz
• Felnőtt újraélesztést végez

5. Kompetencia a nők szülés utáni ellátásában

• A nővel és családjával való interperszonális kapcsolat alapjait, és
a támogatást magzati fejlődési rendellenesség esetén
• Közreműködik a vizitnél, vizsgálatoknál, beavatkozásoknál
• Segíti a kórházból történő hazabocsátást
• Munkáját dokumentálja
• Megtanítja az anyának saját maga és gyermeke ellátását a szülés
után, beleértve a fenyegető komplikációk jeleit és tüneteinek
megismertetését
• Fejleszti a család támogató képességét.
• Oktatja a megszült nőt a szülés utáni időszak szexualitására és
felvilágosítja a családtervezési módszerekről.
• Az ablaktácio indikációját és kivitelezésének módját

A szülésznők átfogó, magas színvonalú ellátást nyújtanak a
szülés utáni időszakban a nők számára.

6. Kompetencia az újszülött szülés utáni ellátásában

Ismeretek
A szülésznő tudja és/vagy érti:
• Élettani változásokat a gyermekágyas szervezetében
• Az anyai táplálkozás, pihenés, aktivitás és fiziológiás
szükségleteket a korai szülés utáni időszakban
• A szülő-gyermek kötődés alapjait
• A laktáció folyamatát és a gyakori problémákat, beleértve a
szoptatási nehézséget, a csökkent mennyiségű tejet stb.
• Az azonnali/korai/kizárólagos szoptatás fontosságát az anya és a
gyermek számára
• A kóros gyermekágyi folyamatokat: Az életet veszélyeztető
állapotok jeleit és tüneteit, valamint a kóros állapotokra utaló
tüneteket, melyek a szülés utáni időszakban jelentkezhetnek
• A szoptatással kapcsolatos problémák és szövődmények jeleit.
• A gyászoló nővel és családjával való interperszonális kapcsolat
alapjait, és a támogatást (anyai halál, halvaszületett magzat,
vetélés, újszülött halálozás,)
• A nővel és családjával való interperszonális kapcsolat alapjait, és
a támogatást magzati fejlődési rendellenesség esetén
• A családtervezési módszereket a postpartum időszakban
• A védőnői szolgálat szervezeti felépítését a védőnők szerepét az
ellátásban

Készségek és / vagy képességek
A szülésznő rendelkezik az alábbi készségekkel és/vagy képességekkel...
• Szülészeti anamnézist vesz fel
• Gyermekágyast megfigyeli
• Ápolási feladatok lát el a gyermekágyas időszakban (lochia
megfigyelés, gátseb ellenőrzés, kezelés, mellápolás, felkészítés
a szoptatásra, a szoptatás segítése, kapocs, varratszedés, műtét
utáni sebek ellenőrzése, kötéscsere stb.)
• Kóros tüneteket felismerési a gyermekágyban, intézkedik, ápolási
feladatokat lát el
• Biztonságos környezetet teremt a gyermekágyas nő és újszülöttje
számára
• A hygienes előírásokat betartja, betartatja
• Megtanítja az anyának a helyes mellrehelyezés technikáját, az
emlő fejését és azt, hogy hogyan kezelje és tárolja a lefejt tejet

A szülésznők magas színvonalú, átfogó ellátást nyújtanak az
alapvetően egészséges újszülött számára a kórházi ellátás
során.
Ismeretek
A szülésznő tudja és/vagy érti:
• Az újszülött életjelenségeit és az érettség jeleit
• Az újszülött azonnali állapotfelmérésének elemeit (pl. Apgar-féle
pontrendszer)
• Az újszülött adaptációjának alapjait az extrauterin életre
• Az újszülött alapvető szükségleteit: légzés, melegítés, táplálás,
kötődés stb.
• Az újszülött melegítésének különböző módszereit, beleértve a
bőrkontaktust
• A koraszülött és az alacsony súlyú újszülöttek jellegzetességeit és
speciális szükségleteit
• Az egészséges újszülött jellemzőit
• Az egészséges újszülött és csecsemő növekedését és fejlődését
• A koraszülött gyermek egészséges növekedését és fejlődését
• A védőoltások szükségességét, a kockázatait és előnyeit
csecsemőkortól kisgyermekkorig
• Az anyatejes táplálás előnyeit
• A csecsemő táplálásának alapjait és a csecsemőtáplálás módjait
• Újszülötteknél előforduló kóros állapotok jeleit és tüneteit
(pl. kóros sárgaság, haematoma, koponya alaki eltérései,
haemangioma, hypoglycaemia, hypothermia, dehidratio,
fertőzés,)

Készségek és / vagy képességek
A szülésznő rendelkezik az alábbi készségekkel és/vagy képességekkel...
• Elvégzi az újszülött szülés utáni elsődleges és másodlagos
ellátását
• Megfigyeli az újszülött állapotát, újszülött életjelenségeinek
vizsgálata (pl. Apgar-féle pontrendszerrel)
• Biztosítja az újszülött normális testhőmérsékletét
• Megkezdi a sürgősségi ellátást légzési elégtelenség esetén
(újszülött újraélesztést),
• Mellre helyezi az újszülöttet és támogatja a kizárólagos
szoptatást
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7. kompetencia a nőgyógyászati ellátásban
A szülésznők magas színvonalú ellátást nyújtanak a nőgyógyászati ellátás/gondozás során betartva az előírt szakmai
protokollokat.

Ismeret
A szülésznő tudja és/vagy érti:
• Az egészségnevelés módszereit, a nőgyógyászati megbetegedések
kapcsán
• A női sajátosságok, életkorok és a női életkoroknak megfelelő
nőgyógyászati jellemzőket, a nő életszakaszait
• A nőgyógyászati diagnosztikai és vizsgálómódszereket
• A nemi szervek fejlődési rendellenességeit
• A nemi szervek működési zavarait, okait, jellemezőiket,
tüneteiket és kezelésüket
• A termékenység feltételeit, meddőség fogalmát, megelőzésének
lehetőségeit, kezelését
• A női nemi szervek gyulladásos betegségeit, okait, tüneteit,
kezelési és ápolási feladatait, megelőzési lehetőségeit
• A női nemi szervek daganatos betegségeit, okait, tüneteit, kezelési
és ápolási feladatait, megelőzési lehetőségeit
• A komplex rákszűrés menetét, kenetvételt cytológiai vizsgálatra
• Az endometriosis fajtáit, okait, tüneteit, kezelését
• A pszichoszomatikus nőgyógyászati betegségeket
• A szexuális zavarokat
• A vérzési zavarok klinikai megjelenési formáit, okait, tüneteit,
diagnosztikáját, kezelését
• Az emlő fejlődését, rendellenességeit
• Az emlő önvizsgálatának jelentőségét
• A nőgyógyászati műtéteket és műszereket
• A műtétre történő felkészítést, előkészítést és a műtét utáni
ápolási teendőket
• Nőgyógyászati műtétek utáni komplikációkat, tüneteket,
kezeléseket
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• A postoperatív szak utáni betegmegfigyelést, betegápolást,
gondozást
• Az involutio folyamatát a vetélés és terhesség-megszakítás után
• A subinvolutio jeleit vetélés és terhesség-megszakítás után
• A terhesség-megszakítás szövődményeit, veszélyeit
• A gyógyszerrel történő terhesség-megszakítás farmakológiai
alapjait
• Az uterus kiürítésének módjait a vaccum aspiratió során
• Jogszabályok, protokollok a terhesség-megszakítás során
Készségek és / vagy képességek
A szülésznő rendelkezik az alábbi készségekkel és/vagy képességekkel...
• Anamnézis felvétel
• Szükségletfelmérést végez, ápolási tervet készít, munkáját
dokumentálja
• Szexuális felvilágosítást nyújt
• Egészségnevelést végez a nők körében nőgyógyászati betegségek
megelőzhetőségére
• Kontraceptív tanácsadást végez
• Menopausa tanácsadást végez
• Oktatja és bemutatja az emlő önvizsgálat
• Előkészít és asszisztál nőgyógyászati vizsgálatoknál
• Műtétre váró betegek előkészítése az előírt protokollok szerint
• Elvégzi a szükséges ápolási, gondozási feladatokat a műtétes
betegekkel kapcsolatban
• A kóros állapotok tüneteit felismeri, a szükséges intézkedéseket
megteszi
• Terhességi tesztet végez vizeletből
• Tanácsokkal látja el a nőket az abortus után (pl. fogamzásgátlás)
• Oktatja, tanítja a nőket a műtét után az önellátásra

„INTERNATIONAL CONFEDERATION OF MIDWIVES Essential
Competencies for Basic Midwifery Practice 2010 felhasználása és
módosítása alapján”

3.14. Radiográfus és intervenciós
szakasszisztens hatásköri listáinak
összefoglalása
Problémafelvetés
A képalkotó-diagnosztika különböző területein a szakdolgozói
feladatok elvégzéséhez szükséges kompetenciák konkrét
csoportosítása (önálló, együttműködő, orvosi utasításra) ez idáig
területünkön nem készült el. A különböző szintű végzettségekhez
tartozó kompetenciák, illetve az ehhez rendelt munkatevékenységek
korábban nem voltak meghatározva. A képzések tartalma, kimeneti
követelményei közel azonosak. A moduláris képzésen belül az
alapmodulok javára tolódott el a képzési tartalom a speciális
modulok terhére, valamint az ehhez kapcsolódó óraszám is hasonló
eltolódást mutat. Az 5.5 szintű akkreditált képzés moduláris
rendszerű átalakítása előtt a tananyagtartalom bizonyos közismereti,
szaktudományi elemei beszámíthatók voltak a BSc alapképzésbe,
azonban ez a beszámítás nem rövidítette le a 4 éves BSc képzés
időtartamát. Ez a kreditbeszámítás az új OKJ rendszer kialakítása
óta nem lehetséges. A BSc képzésben a szakirányok alapozó tárgyai
aránytalanul magasak a klinikai és szakmai tárgyakkal szemben. A
részidős képzésben előkövetelményként nem minden képzőhelyen
jelenik meg a képalkotás területén eltöltött előzetes szakmai
gyakorlat. A gyakorlatban a „mindenki mindent” elve alapján nem
jelenik meg a differenciálódottság képzési szinteknek megfelelően,
így azonos tevékenységeket végez egy diplomás radiográfus mint egy
rövid néhány hónapos képzést elvégző radiográfus.
Hatáskörök
A képalkotó diagnosztikai szakember kompetenciaterületüknek
megfelelően önállóan, utasításra önállóan, utasításra orvossal
együttműködve
tevékenykednek
az
etikai,
egészségügyi,
sugárvédelmi, adatvédelmi, higiénés, valamint a tűz és munkavédelmi
szabályok betartásával, betartatásával a minőségbiztosítási előírások
ﬁgyelembevételével. Köteles a tevékenységének végzéséhez szükséges
jogszabályi előírásokat és belső szabályzatokban foglaltakat ismerni és

betartani. Kompetenciájának megfelelően szervez, irányít, kivitelez.
Az orvosi szakmai kifejezéseket ismeri, alkalmazza. Radiológiai
vizsgálatokat végez a fentebb említett szabályokat követve a szakmai
protokollok/utasítások alapján. Dönt a vizsgálat eredményességéről,
szükség esetén kiegészíti azt és tájékoztatja a szakmai felettesét. A
vizsgálatot követően elkészíti a kapott képanyag utófeldolgozását és
archiválását. Elkészíti a szükséges betegdokumentációt. Gondoskodik
a megfelelő munkahelyi környezet, eszközök és anyagok meglétéről,
pótlásáról. Ismeri és alkalmazza a vizsgáló berendezések működési
alapelvét.
Javaslattétel
A képalkotó-diagnosztika az elmúlt évtizedek során rohamos
fejlődésen ment és megy keresztül. A képalkotásban egyre inkább
előtérbe kerülnek a molekuláris, genetikai alapokon nyugvó
eljárások. A nagy értékű technikai berendezések által nyújtott
diagnosztikai lehetőségek maximális kihasználása szükségszerűvé
teszi a vizsgálatokat végző szakdolgozók magas szintű képzését. A
vizsgálatok kivitelezéséhez szükséges alapos, mély tudásbázisra
van szükség, az ismeretek koncentrációjával és szintetizálásával.
Ezen tudás megszerzése meghaladja a középfokú moduláris
képzés nyújtotta lehetőségeket, a BSc, és az MSc szintű képzés
preferálását eredményezi, melyet nemzetközi kitekintésünk is
bizonyít. Fokozódó problémát jelent a betegellátásban a radiológusok
számának csökkenése, mely a nemzetközi gyakorlatnak megfelelően
szintén a BSc, MSc szintű radiográfusok számának növelését teszi
indokolttá a rendszerben, valamint ezzel egy időben a moduláris
szerkezetű elaprózott képzés (radiográfus és az arra ráépülő
specializációk) megszűntetését követően a BSc és MSc képzések
szakmai fejlesztését. A képalkotó vizsgálatok végzéséhez szükséges
kompetenciák megszerzése a következő szinteken történnek egy az
EU által támogatott és egyre több ország által bevezetett – Tuning
Template for Radiography in Europe – program ajánlása alapján,
mellyel egyetértünk:
- BSc szint: gyakorlatorientált alapozó képzés a radiológia, a
nukleáris medicina és a sugárterápia területén, mely az alábbi
kompetenciák megszerzésére irányul: betegbiztonság, képalkotó
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módszerek alkalmazása (pozícionálás, protokollok, sugárvédelem,
képalkotó
berendezések
használata,
sugároptimalizálás,
sugárvédelem, képfeldolgozás, szenzito-denzitometria, 3D
megjelenítés, képminőség ellenőrzés, információtárolás),
sugároptimalizáció, sugárterápia, nukleáris medicina, akut
állapotok, betegjogok, team munka, management).
- MSc szint: szakosodás lehetősége vagy klinikai képalkotó
diagnoszta – CT, MR, szonográﬁa, sugárterápia, nukleáris
medicina, vagy nem klinikai területre: oktatás, minőségbiztosítás,
management, etika, információs rendszerek. Ezen végzettségű
radiográfusok részben a képalkotás különböző területein
vizsgálatokat végeznek önállóan, képesek a radiológusoktól
átvenni bizonyos részfeladatokat, például leletezés. Erre külföldi
országokban (Írország, EK) már van példa. Önállóan alkalmasak
ultrahang vizsgálatokat végezni, arról leletet írni. Részben pedig
a képalkotó munkahelyek irányítására, tudományos munkára,
oktatási tevékenységre specializálódnak.
Természetesen a rendszerben lévő, mintegy háromezer OKJ
képzettségű
szakdolgozó
foglalkoztatását,
továbbképzési,
továbbtanulási, előmeneteli lehetőségét az átalakulási folyamat alatt
is biztosítani kell. Foglalkoztatási lehetőséget kell nyújtani számukra
is, szükség van rájuk, hiszen szakmai kompetenciájukat az évek során,
készség szinten elsajátították. Szükségszerű:

Nagy jelentőséggel bírt, hogy 2003-ban elindult a főiskolai képzés. Az
itt végzett diplomás Orvosi Laboratóriumi és Képalkotó Diagnosztikai
Analitikusok korszerű, nemzetközileg is elismert tudásra tesznek
szert, mellyel hatékonyan képesek önálló munkavégzésre a
legkorszerűbb diagnosztikai berendezésekkel. Ezek a nagy értékű
diagnosztikus eszközök, mint pl. MDCT, MR, PETCT, SPECT,
intervenciós radiológia eszközei, onkotherápiás berendezések
korábban elképzelhetetlen részletességgel és pontossággal ábrázolják
az emberi szervezet legapróbb anatómiai képleteit és funkcionális
működését egyaránt. Az említett berendezések kezeléséhez, a betegek
mind magasabb szintű vizsgálatához és kezeléséhez az anatómia és
klinikai ismereteken túl mélyreható számítástechnikai, műszaki és
idegen nyelvi ismeretekre, tudásra van szükség.
A technikai lehetőségek kiszélesedésével a radiográfusi munka egyre
összetettebbé, bonyolultabbá válik, így a klasszikus értelemben vett
anatómiai képalkotástól a funkcionális, a szonográﬁás vizsgálatokon és
onkotherápiás kezeléseken keresztül a minimál invazív intervencióig
terjed a tevékenységi köre. A korszerű képalkotó diagnosztika
nyújtotta lehetőségek, mint a távdiagnosztika, teleradiológia szintén
igényli a képzett radiográfusok közreműködését. A képalkotó
szakma dinamikus növekedése, valamint az egyre nagyobb
szaktudást, szélesebb ismereteket megkövetelő diagnosztikai,
terápiás és intervenciós betegellátási folyamatok mind nagyobb

-

felelősséget és folyamatos továbbképzést várnak el a képalkotó
szakdolgozóktól. Mindezek együttesen megkövetelik a radiográfus
képzés magas színvonalát, koncentrálva a szakmai tudás maximális
elsajátíthatóságára, a szükséges gyakorlati ismeretek mind szélesebb
körű megszerzésére, melyet az európai országok képzéseihez
hasonlóan csak a BSc és MSC képzések keretein belül látunk
kivitelezhetőnek.

-

továbbtanulási lehetőséget nyújtani számukra a BSc fokozat
megszerzéséhez, anyagi és munkaidő támogatással,
kreditpontos továbbképzéseken való részvétel lehetőségét
biztosítani számunkra,
helyi továbbképzések szervezése. Kétségtelen tény, hogy
a gyakorlatban a radiográfusi és BSc szintű radiográfusi
tevékenységi körök összemosódnak, így a kompetencia határokat
sem lehet meghúzni mindaddig, amíg a képzések kuszasága
fennáll. A cél az, hogy az európai mintához hasonlóan olyan BSc
képzettséggel rendelkező képalkotó szakemberek dolgozzanak,
akik önállóan, magas szinten tudják végezni tevékenységüket.
A fentiekben vázolt új képzési struktúra egymásra épülése
életpályamodellként szolgálhat, megteremtheti az élethosszig
tartó tanulás lehetőségét, valamint lehetővé teszi a radiográfusok
számára a szabad munkaerő áramlást Európa területén.

Összefoglalás
Az utóbbi évtizedben a radiográfusok képzésében jelentős változás
ment végbe. A 2008-as évtől kezdve az új moduláris képzési rendszer
keretén belül elindult a Radiográfus képzés, valamint, ezen képzésre
ráépülő további szakképzések. Szintén moduláris képzés keretén
belül történik a Diagnosztikai Technológus - Képi Diagnosztikai és
Intervenciós Asszisztensképzés.
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A validálás során a Szakmai Kollégium Radiológia tagozatától
érkezett véleményben foglaltakról általánosságban elmondható, hogy
a jelenleg érvényben lévő jogszabályokban SZVK-ban leírt általános
és speciális szakmai ismeretek megfogalmazásával és tartalmával
nem ért egyet.
A MESZK ajánlásában megfogalmazottak alapján a jelenlegi középfokú
képzések (OKJ radiográfus és az arra ráépülő szakképesítések, és
az OKJ diagnosztikai technológus) kimenő rendszerben történő
megszüntetése javasolt. Nyomatékosítani szeretnénk, hogy a jelenlegi
középfokú végzettséggel rendelkező képalkotók munkáját nem
veszélyeztetve kell megkezdeni és kivitelezni a képzések átalakulási
folyamatát. Munkánk a képalkotó szakma jövőképét törekszik
ábrázolni, a nemzetközi kitekintések ﬁgyelembe vételével.

Radiográfus tevékenységeinek
felelősség szintjei
Radiográfus egyéni döntés alapján önállóan (Ö)
Általános anatómiai ismereteit alkalmazza
Röntgen-anatómiai ismereteit alkalmazza
Funkciónálais anatómiai ismereteit alkalmazza
Élettani ismereteit alkalmazza
Röntgen felvételeket készít
Képi dokumentációt készít és archívál
Megítéli a röntgenfelvétel minőségét

Orvosi utasításra együttműködve
(E)
Közreműködik az átvilágításban
Betegtájékoztatást és irányítást végez
történő vizsgálatknál
Injekciózáshoz előkészít
Injekciózásnál asszisztál
Orvosi felügyelet mellett orálisan,
Kontrasztanyagokat előkészít
aborálisan kontrasztanyagot ad be
Biztosítja a munkához szükséges
Asszisztál az intravénás kontrasztkontrasztanyagokat, gyógyszereket,
anyagok beadásánál
fogyóeszközöket
UH vizsgálatot előkészít és kivitelezésében segédkezik
Vizsgálati stratégiát megbeszél
Részt vesz a szövődmények elhárításában
Orvosi utasításra önállóan (U)

Digitális képfeldolgozást végez
Denzitometriás vizsgálatot végez
Fogászati felvételeket készít
Sugárvédelmi ismereteket alkalmaz
Sugérvédő eszközöket alkalmaz
Sugárvédelmi előírásokat betart és betartat
Akut elváltozásokat felismer és orvost értesít
Kiegészítő felvételek szükségességét felismeri
Folyamatos betegmegfigyelést végez
Folyamatosan tájékoztatja a beteget a vizsgálat menetéről
Felismeri a szövődményeket és allergiás reakciókat
Informatikai célprogramot kezel
Orvosi latin szakkifejezéseket alkalmaz
Felméri a beteg szükségleteit
Kikérdezi a beteget az anamnesztikus adatokról
A képalkotó vizsgálatok során felismeri az akut, életveszélyes
állapotokat és orvost értesít
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Intervenciós tevékenységeinek
felelősség szintjei
Intervenciós egyéni döntés alapján
önállóan (Ö)
Fizikálisan és pszichésen felkészíti a beteget a
vizsgálatokra
Kényelmi-, segéd- és betegrögzítő eszközöket
használ
A műtétek során használatos steril anyagokat
ellenörzi
Higiénés kézfertőtlenítést végez, beöltözik és
beöltöztet
Betartja és betartatja az aszepsis és antiszepszis szabályait
Felismeri az állapotváltozásokat és
szövődményeket
A vizsgálatokhoz, beavatkozásokhoz, kezelésekhez használatos gépeket eszközöket
tisztán tartja
Felel a röntgen-műtő biztonsági rendszabályainak betartásáért

Orvosi utasításra önállóan (U)

Orvosi utasításra együttműködve (E)

Beteget tájékoztat és írányít

Izolál

Invazív diagnosztikai és intervenciós beavatkozások során tevékenykedik
Beteget beavatkozáshoz protokoll szerint pozí- Folyamatos betegészlelést, betegmonitorozást
cionál, illetve irányítja a pozícionálát
végez a beavatkozás előtt, alatt és után
Intravénás kontrasztanyag beadásánál
Injektort, perfúzort kezel
közreműködik
A vizsgálatokhoz, beavatkozásokhoz, kezelésekhez használatos gépeket eszközöket
Részt vesz a szövődmény elhárításában
kezel
Ellátja az invazív és intervenciós beavatkozá- Újraélesztéshez szükséges eszközöket, gyógysok utáni teendőket a beteggel
szereket előkészít
Anamnesztikus adatokat felvesz

Ellátja az invazív és intervenciós beavatkozá- Injekciót ad (sc., im.), infúzió bekötésénél és
sok utáni teendőket a röntgen-műtőben
cseréjénél közreműködik
Speciális dokumentációt vezet
Kötéseket alkalmaz és eltávolít
Ellenőrzi a gépek, berendezések állapotát,
működését
Alkalmazza a berendezések üzemeltetési
szabályait
Műtéti naplót vezet
Előkészítő tevékenységet folytat a műtétek,
intervenciós beavatkozások előtt
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Szövődmények kezelésében, újraélesztésben
részt vesz
Képrögzítő eljárásokat alkalmaz
Röntgenfelvételeket készít a beavatkozások
során
Tudományos munkában vesz részt

