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09133001 számú Betegkísérő megnevezésű  

szakképesítés megszerzésére irányuló szakmai képzéseket megalapozó 

programkövetelmény  
  

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

1.1 Megnevezése: Betegkísérő  

1.2 Ágazat megnevezése: Egészségügy ágazat  

1.3 Besorolása a képzési területek egységes osztályozási rendszere (KEOR) szerinti 
kód alapján: 0913 Ápolás és szülésznőképzés  

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

vizsgatevékenységeinek részletes leírása:  

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

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

Egyéb feltételek:   

10.2 Írásbeli vizsga  

10.2.1 A vizsgatevékenység megnevezése: A beteg mobilizálás elméleti ismeretei  

10.2.2 A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: Az írásbeli vizsga etikai, jogi 
kérdések; elsősegélynyújtás;; aszepszis-antiszepszis; munkavédelem témaköreit 
dolgozza fel.  

10.2.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 30 perc  

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

10.2.5 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: -  

10.2.6 A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes 
pontszám legalább 39%-át elérte.  

10.3 Projektfeladat  

10.3.1 A vizsgatevékenység megnevezése: A beteg mobilizálás gyakorlata  

10.3.2 A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: Szituációs vizsga feladat két részből 
áll. I. gyakorlati vizsgafeladat megoldása (logisztikai, mobilizációs technika, 
betegmobilizációs eszköz használata, dokumentáció vezetése), II. kötelező feladatok 
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bemutatása (ABCDE vizsgálat; xBLS; valamint szituációs és szimulációs feladatok 
elsősegélynyújtás témakörben)  

10.3.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 30 perc  

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

10.3.5 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: I. feladat vonatkozásában 
állapotfelmérés, betegmobilizálási technika kiválasztása, alkalmazása, betegszállítási 
eszköz használata, II. feladat vonatkozásában elsősegélynyújtási protokollok 
alkalmazása, eljárásrendeknek megfelelő újraélesztés, elsősegélynyújtás kivitelezése  

10.3.6 A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes 
pontszám legalább 50 %-át elérte.  

10.4 A vizsgatevékenységek lebonyolításához szükséges személyi feltételek: a projekt feladat 
végrehajtásához imitátorokra és egészségügyi végzettségű segítőre van szükség.  

10.5 A vizsgatevékenységek lebonyolításához szükséges tárgyi feltételek:  

- felszerelt betegszállító gépkocsi  

- immobilizáció eszközei  

- elsősegélynyújtó doboz  

- újraélesztési fantom (felnőtt és gyermek)  

- oktató AED készülék  

- egyszerű légútbiztosítás eszközei  

- lélegeztető ballon  

- vérnyomásmérő, vércukormérő, pulzoximéter  

- egyéni védőeszközök  

- a betegszállítási tevékenység dokumentációja  

- veszélyes hulladék kezeléshez szükséges eszközök  

- oxigénpalack, oxigén-maszk, rezervoár  
  

10.6 A vizsgatevékenységek alóli felmentések speciális esetei, módja, és feltételei: 
egészségügyi szakképesítés esetén az írásbeli vizsgarész alól felmentés adható.  

10.7 A képesítő vizsgán használható segédeszközökre és egyéb dokumentumokra vonatkozó 
részletes szabályok: A projekt feladat teljesítéséhez a 11.5 pont alatt felsorolt eszközök 
használhatók.   

10.8 A vizsgatevékenységek megszervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra 
vonatkozó sajátos feltételek: -  

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

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


