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09133007 számú Képzett segédápoló megnevezésű  szakképesítés 

megszerzésére irányuló szakmai képzéseket megalapozó 

programkövetelmény  
  

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

1.1 Megnevezése: Képzett segédápoló  

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: Egészségügyi alapozó ismeretek  

10.2.2 A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:  

A vizsgatevékenység a 9. Szakmai követelményeket tartalmazó táblázat tudáselemeinek 
mérésére irányul. A vizsgatevékenység összesen   

30 feladatból álló teszt feladatsor megoldása, az alább felsorolt ismeretanyagból:  

• Emberi test működése: emberi test részei, magyar nyelvű megnevezésük.  

• Betegmegfigyelés és vitális paraméterek: egyszerű eszközös vizsgálatok, vitális 
paraméterek normál értékei, mérésük szabályai, eszközök és tisztántartásukra vonatkozó 
szabályok, betegmegfigyelés alapjai, testváladékok megfigyelése.  

• Gyógyszerelési ismeretek: gyógyszer-bejuttatási módok, szabályok, gyógyászati 
segédeszközök.  

• Ápolástani ismeretek: beteggondozás alapjai, betegmozgatás, pozícionálás, kórtermi 
környezet, szükségletek szerinti alapápolási feladatok, akadályozottság, asszisztensi 
feladatok, szállítási módok, inaktivitás.  
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• Társadalomtudományi ismeretek: etikai, jogi, munkavédelmi szabályok, 
balesetvédelem, betegbiztonság, higiéné, kommunikáció elemei, dokumentáció és 
adatvédelem,  

• Elsősegélynyújtás: elsősegélynyújtás alapjai, a beteg állapotának felmérése, 
betegvizsgálat, eszméletlenség, újraélesztés, sérülések és ellátásuk, belgyógyászati 
esetek, mérgezések, mentőhívás, tömeges balesetek, katasztrófák.  

10.2.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 30 perc 10.2.4 

A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 50 %  

10.2.5 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:  

A 11.2.2. pontban meghatározott elméleti ismeretanyag az alábbi súlyozással kerül a teszt 
feladatsorába:  

• Emberi test működése 20%  

• Betegmegfigyelés és vitális paraméterek 20%  

• Gyógyszerelési ismeretek 10%  

• Ápolástani ismeretek 30%  

• Társadalomtudományi ismeretek 10% � Elsősegélynyújtás: 10%  

Az értékelés százalékos formában történik.  

10.2.6 A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes 
pontszám legalább 51 %-át elérte.  

10.3 Projektfeladat  

10.3.1 A vizsgatevékenység megnevezése: Alapápolási, gondozási, elsősegélynyújtó, 
gyógyszerelési projektfeladat  

10.3.2 A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:  

A vizsgatevékenység három részből áll:  

A: Vitális paraméterek mérése, betegmegfigyelés imitátor segítségével és dokumentálás 
lázlapon.  

B: BLS +AED végrehajtása újraélesztő fantomon.  

C: Szituációs feladat végrehajtása az alapápolási-gondozási, elsősegély-nyújtási, 
gyógyszerelési, munkavédelem és higiéné tevékenységek köréből:  

• Gondozási feladatok: újszülött-, csecsemő-, kisgyermek gondozási feladatai, idős ember 
gondozása, akadályozott ember segítése.  

• Ápolási alapfeladatok: ágyazások, pihenés, mozgás, táplálkozási, higiénés, ürítési 
szükséglettel kapcsolatos feladatok, mindennapi sztómagondozás, inkontinens beteg 
ápolása, fizikális lázcsillapítás, tudat, magatartás, fájdalom, fekvés megfigyelése, 
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egyszerű, eszközös vizsgálatok (testtömeg, testmagasság, testkörfogat mérése), 
eszközismeret (mozgást segítő eszközök, kényelmi eszközök, antidecubitus eszközök, 
betegmozgatást segítő eszközök és használatuk,). Az ellátás során keletkező hulladékok 
szabályos kezelése, hulladékgyűjtő eszközök és használatuk, dokumentálás.  

• Gyógyszerelési: gyógyszerek kezelésére vonatkozó előírások betartása, enteralis 
gyógyszerelés lázlap alapján injekciózás kivitelezése, előretöltött fecskendővel, 
subcutan, vagy delta izomba.  

• .  

• Elsősegélynyújtás: tájékozódás, teendők a helyszínen, orvos/mentőhívás, kimentés, 
ABCDE szemléletű állapotfelmérés, eszméletlen beteg ellátása, sérültek 
állapotfelmérése, ellátása.  

• Munkavédelem és higiénés feladatok: egyéni védőeszközök használata, fertőtlenítő 
eljárások alkalmazása, eszközök előkészítése sterilizálásra, steril anyagok kezelése.  

A vizsgaszervező köteles megszervezni, minden tevékenységi körből legalább 1-1 szituációs 
feladat végrehajtását.  

A szituációs feladatot gyakorlóteremben, imitátor és gyakorlófantomok, valamint a feladathoz 
szükséges szakmai eszközök, anyagok igénybe vételével kell lebonyolítani.  

10.3.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc  

10.3.4 A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 50 %  

10.3.5 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:  

A tevékenység ellátásához szükséges alapozó természettudományos és szakmai ismeretek 
megfelelő szintű elsajátításának mérése:  

A) feladat: értékelési aránya a gyakorlati vizsgatevékenységen belül: 30%  

Az A) vizsgarész értékelés szempontjai:  

• Eszközismeret, eszközök és munkaterület előkészítése  

• Kommunikáció a pácienssel/munkatárssal  

• A feladat kivitelezésének és a mért értékek pontossága  

• A munkavégzés ütemezése, határozottság  

• Helyzetfelismerés/problémamegoldás  

• A dokumentálás formai és tartalmi megfelelősége  

• Higiénés, munkavédelmi és betegbiztonsági szabályok betartása B) feladat: értékelési 
aránya a gyakorlati vizsgatevékenységen belül: 30%  

A B) vizsgarész értékelés szempontjai:  

• Biztonságos környezet megítélése   

• Reakcióképesség vizsgálata   
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• Segítségkérés   

• Átjárható légutak biztosítása   

• Légzés vizsgálat   

• Segítségkérés   

• Mellkaskompresszió   

• AED használat   

C) feladat: értékelési aránya gyakorlati vizsgatevékenységen belül: 40%  

A C) vizsgarész értékelés szempontjai:  

• A feladat megértése  

• Eszközismeret, eszközök és munkaterület előkészítése  

• Kommunikáció a pácienssel/munkatárssal  

• A feladat kivitelezésének pontossága, szabályossága, szükség szerint dokumentálása  

• A munkavégzés ütemezése, határozottság  

• Helyzetfelismerés/problémamegoldás  

• Higiénés, munkavédelmi és betegbiztonsági szabályok betartása  

A vizsgázónak mindegyik feladat esetében legalább 51%-ot el kell érnie. Az értékelés 
százalékos formában történik.  

10.3.6 A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes 
pontszám legalább 51 %-át elérte.  

10.4 A vizsgatevékenységek lebonyolításához szükséges személyi feltételek:  

A technikai feltételek biztosításáért felelős személy és munkahelyi gyakorlatvezető, vagy 
szakirányú végzettséggel rendelkező szakember. A gyakorlati vizsga helyszínén a 
beteg/páciens (beleegyező nyilatkozattal rendelkező), vagy azt helyettesítő imitátor. A 
szimulációs körülmények között végzett vizsga során a technikai feltételek biztosításáért felelős 
személy mellett a feladattól függően imitátor bevonása szükséges.  

10.5 A vizsgatevékenységek lebonyolításához szükséges tárgyi feltételek:  

• Elméleti oktatótermek, demonstrációs termek/gyakorlóterem  

• Oktatástechnikai eszközök, számítógépek perifériákkal, Internet  

• Műszer és eszköztároló szekrények  

• Elsősegélynyújtás eszközei: sürgősségi táska/kocsi BLS és PBLS végzéséhez 
felszerelve, oktató félautomata defibrillátor, egyszerű légútbiztosításhoz használt 
eszközök, lélegeztető ballon, maszk, csecsemő - kisgyermek - felnőtt újraélesztő 
fantom, légúti idegentest eltávolítás fantom vagy mellény, sebimitátor készlet, sérülések 
(sebek) ellátásához szükséges eszközök.  

• Csecsemőgondozás eszközei: pólyázó, kiságy, csecsemőkád, csecsemőmérleg, 
testhosszmérés eszközei, csecsemőruházat, etetéshez, pelenkázáshoz, fürdetéshez 
szükséges eszközök, anyagok, gyermekjáték  
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• Betegazonosításhoz szükséges eszközök és dokumentáció  

• A beteg mozgását segítő eszközök (járóbot, mankó, járókeret, rollátor, kerekesszék, 
kapaszkodó)  

• Felszerelt ágyazó kocsi, szennyes ledobó kocsi, paraván, oktató termenként egy gurulós 
műszerelő kocsi  

• Ágynemű és egyéb fehérnemű (matracvédő, párnák, takarók, plédek, ágyneműhuzatok, 
lepedők, műanyag/gumilepedő, hálóing, pizsama, törölközők, köntös, mosdókesztyűk, 
borogatás)  

• Gyakorlótermenként legalább 3 betegágy tartozékaival, éjjeli szekrény, ágyasztal, 
karosszék  

• A betegmozgatás eszközei: betegemelő, fordítókorong, betegcsúsztató  

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

• Kötszerek (vatta, papírvatta, törlők, különböző méretű gézpólyák, mull-lapok, rugalmas 
pólyák, rögzítő anyagok)  

• A táplálkozási szükséglet kielégítéséhez szükséges eszközök  

• Oxigénterápia eszközei (oxigénpalack tartóval, reduktorral, flow meter, oxigénszonda, 
oxigénmaszkok, párásító készülékek.)  

• A nyomási fekély megelőzését szolgáló statikus eszközök (különböző matracok) és a 
beteg kényelmét szolgáló egyéb eszközök  

• A testi higiéné és a személyes gondoskodás biztosításához szükséges eszközök, 
anyagok, fürdető szék/ágy  

• Váladékok felfogására szolgáló eszközök (egyszer használatos változatban is), 
váladékok gyűjtésére szolgálóeszközök, szoba WC  

• Laboratóriumi minták vizsgálatra küldéséhez szükséges eszközök  

• Egyéni védőeszközök (orr-szájmaszk, sapka, védőszemüveg, gumikesztyű, ujjvédő, 
köpeny, lábzsák)  

• Kézmosáshoz, kéz-, felület-, és műszerfertőtlenítéshez szükséges eszközök, 
fertőtlenítőszerek (bőr- nyálkahártya, kézfertőtlenítők, felület-, műszer-, 
eszközfertőtlenítők), fali adagolók, ágyvégi adagolók, kézfertőtlenítés hatékonyságát 
ellenőrző UV boksz  

• Izolálás eszközei  

• Betegvizsgálathoz, vizithez használatos eszközök  

• Sztómaellátás eszközei  

• A veszélyes és kommunális hulladékok gyűjtéséhez szükséges eszközök  

• Dokumentációs nyomtatványok  
• Medikai rendszerek  

• Egyszerű, eszközös vizsgálatokhoz, vitális paraméterek méréséhez szükséges eszközök: 
vérnyomásmérők, fonendoszkópok, pulzoximéter, vércukormérő, hőmérők, testsúly, 
testmagasság, testkörfogat mérésének eszközei  

• Felnőtt és gyermek betegápolási fantomok (sztómagondozásra is alkalmas), terhességi, 
öregségi modellek, decubitus ellátó modell  
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• Anatómiai szemléltető ábrák és modellek  

• Egészségfejlesztés témájú szemléltető ábrák, kiadványok, digitális ismeretterjesztő 
anyagok  

• Digitális tananyagok  

• EKG-készülék  

A szimulációs körülmények között végzett vizsga során a feladatsorban szereplő 

vizsgafeladatok elvégzéséhez szükséges eszközök, anyagok, fantomok, mulázsok, 

szimulátorok. 10.6 A vizsgatevékenységek alóli felmentések speciális esetei, módja, és 

feltételei: -  

10.7 A képesítő vizsgán használható segédeszközökre és egyéb dokumentumokra vonatkozó 
részletes szabályok:  

A GDPR-nak megfelelően előkészített betegdokumentáció, beleegyező nyilatkozatok. Az 
eszközök, gépek használati leirata, utasításai a karbantartásról és a hibakódokról.  

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


