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Onkológiai szakápoló
Képzési program nyilvántartásba vételi szám: E-000748/2014/A029
A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55 723 13
Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Onkológiai szakápoló
Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 800
A képzés megkezdésének feltételei:
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Bemeneti kompetenciák: Szakmai előképzettség: 55 723 01 Ápoló, 55 723 02 Csecsemő- és gyermekápoló szakképesítés,
ápolás és betegellátás alap és mesterképzési szakokon szerzett ápolói 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:
Az onkológiai szakápoló a daganatos betegségben szenvedő betegek ellátását végzi az onkológiai
gyógyítás területén, és olyan speciális ismeretekkel rendelkezik, hogy képzettsége, szakmai
felkészültsége, gyakorlati tapasztalata, készsége és személyiségjegyei alapján képes a daganatos
betegségben szenvedő betegek ápolására, ellátására, gondozására, rehabilitációjára és életvégi
kísérésére
A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:
aktívan részt venni az onkológiai szakellátásban az onkológiai csapat tagjaként
az ápolási folyamatnak megfelelően ápolja, gondozza a beteget, részt vesz a
rehabilitációjában
a daganatos betegeket és családjukat pszichésen támogatni
gyermek és felnőtt onkológiai betegek ápolását megtervezni, kivitelezni, ellenőrizni,
beleértve az onkológiai sürgősségi állapotokat is
a betegdokumentációt pontosan, szakszerűen vezetni
holisztikus szemléletű, szükségletalapú, ápolási folyamat szerinti betegellátást az
életminőséget javító, a gyógyszeres és nem gyógyszeres fájdalomcsillapításban
közreműködő, szakápolói tevékenységet alkalmazni
a betegellátás során alkalmazott eszközöket adekvátan alkalmazni, ismereteitől elvárhatóan
karbantartani
munkáját az ápolásetikai normák, az érvényes jogszabályok és minőségbiztosítási elvek
alapján végezni
kommunikációjával, személyiségével a betegeket, hozzátartozókat pszichés és spirituális
nehézségeik leküzdésében segíteni, a gyógyulásba vetett hitüket fenntartani
egyénre szabottan oktatni a beteget és a hozzátartozókat a betegséggel kapcsolatos
ismeretekre, különös tekintettel a citosztatikus kezeléssel és a sugárterápiával kapcsolatban,
az egyén felelősségére egészségi állapotának javulása érdekében és az önmenedzseléshez
szükséges eszközök alkalmazására

Szakképzés Szervezési Főosztály
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Modulzáró vizsgák: (SZVK szerint)
A

B
C
A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak
azonosító száma
a modulzáró vizsga
megnevezése
vizsgatevékenysége

-

11208-16

Onkológiai szakápolás és pszichoonkológia

gyakorlati, szóbeli

11209-16

Rehabilitáció és betegoktatás, dokumentáció

gyakorlati, szóbeli

A képzés várható időtartama és időbeosztása:
Időtartama: kb. 14 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: 301 800 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

