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Légzőszervi szakápoló
Képzési program nyilvántartásba vételi szám: E-000748/2014/A028
A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55 723 10
Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Légzőszervi szakápoló
Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 600
A képzés megkezdésének feltételei:
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Bemeneti kompetenciák: Szakmai előképzettség: 55 723 01 Ápoló szakképesítés, 55 723 02 Csecsemő és gyermekápoló,
egészszségügyi gondozás alap és mesterképzési szakokon szerzett védőnői szakképesítések
Előírt gyakorlat: 1 év ápolói vagy csecsemő és gyermekápolói munkaterületen eltöltött szakmai
gyakorlat
Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
Pályaalkalmassági követelmények: Elméleti képzési idő aránya: 50%
Gyakorlati képzési idő aránya: 50%
Szintvizsga: A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása:
A légzőszervi szakápoló feladata a különböző életkorú tüdőgyógyászati betegek szakszerű
megfigyelése, szakápolása, gondozása, életvezetése, a beteg és hozzátartozójának oktatása,
valamint a speciális tüdőgyógyászati vizsgálóeljárásokban, beavatkozásokban való részvétel.
A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:
speciális tüdőgyógyászati vizsgálatokban, beavatkozásokban és terápiás eljárásokban
kompetenciájának megfelelően önálló feladatokat ellátni és közreműködni a betegellátó
csoporttal
a beteget szakszerűen megfigyelni, életveszélyes állapotokat felismerni, azok elhárítását
önállóan megkezdeni
szakápolást, gondozást, rehabilitációs feladatokat végezni
egyénre szabottan oktatni a betegeket és hozzátartozóikat a betegséggel kapcsolatos
ismeretekre az egyén felelősségére egészségi állapotának javulása érdekében és az
önmenedzseléshez szükséges eszközök alkalmazására
az ápolási folyamat lépéseit szakszerűen megtervezni, kivitelezni, ellenőrizni, dokumentálni
tájékoztatni a beteget és a hozzátartozót a tüdőgyógyászati területre vonatkozó ellátási és
gondozási folyamatokról, lehetőségekről
megfelelő info-kommunikációs technikákat szakszerűen alkalmazni tevékenységeinek
tervezésére és kivitelezésére
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Légzőszervi szakápolás

gyakorlati és szóbeli

A képzés várható időtartama és időbeosztása:
Időtartama: kb. 10 hónap
Időbeosztása: várhatóan havonta 4 nap elmélet és 4 nap gyakorlat
Az elméleti órák központosítva egy helyen, Budapesten kerülnek megszervezésre. A gyakorlatok letöltése is
központi szervezésű, a szak szakértőjének bevonásával kerülnek kiválasztásra a gyakorló helyek, figyelembe
véve az oktatásban részt vevők munkahelyi lehetőségeit.
A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele, az
előírt szakmai gyakorlatok teljesítése.
A képzés tervezett időpontja: 2017. III. negyedév
Jelentkezési határidő: 2017. augusztus 15.
A képzés indításához szükséges létszám meglétét követően a tájékoztató nap pontos időpontjáról értesítést
küldünk az érdeklődőknek.
Jelentkezés a képzésre:
Jelentkezési lap honlapunkról letölthető: www.enkk.hu
Ehhez csatolni szükséges:
 a képzés megkezdésének feltételeinél felsorolt végzettségekről szóló bizonyítványok másolatait
 az egészségügyi alkalmasság igazolásának másolatát (a 33/1998. (VI.24.) NM rendelet 15.
melléklete szerint dokumentált előzetes szakmai alkalmassági vizsgálattal)
A képzés költsége: 359 400 Ft
A szakmai vizsga tervezett díja: 38 700 Ft

Jelentkezését várjuk az oktatas@aeek.hu e-mail címre!
Felmerülő kérdéseivel az alábbi elérhetőségen kérhet tájékoztatást: 1/919-03-43
Képzési koordinátorok: Saxné Fruh Katalin és Skrapits Ágnes

