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Sürgősségi szakápoló
Képzési program nyilvántartásba vételi szám: E-000748/2014/A031
A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55 723 15
Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Sürgősségi szakápoló
Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 1200
A képzés megkezdésének feltételei:
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Bemeneti kompetenciák: Szakmai előképzettség: 55 723 01 Ápoló, 55 723 02 Csecsemő és gyermekápoló vagy 55 723 11
Mentőápoló szakképesítés, ápolás és betegellátás alap és mesterképzési szakokon szerzett ápolói
és mentőtiszti szakképesítések
Előírt gyakorlat: 1 év sürgősségi ellátásban, ápoló munkakörben eltöltött szakmai gyakorlat
Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
Pályaalkalmassági követelmények: Elméleti képzési idő aránya: 40%
Gyakorlati képzési idő aránya: 60%
Szintvizsga: A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása:
A sürgősségi szakápoló feladata az akut jellegű, sürgős szükség kapcsán megjelenő betegek
kórállapotának korai észlelése és rizikó alapú értékelése - ezzel a betegellátás sorrendiségének
meghatározása, a közvetlen életveszély alapszintű elhárítása, a beteget ellátó csapat tagjaként a
diagnosztikai, állapotstabilizálási, megfigyelési és ellátási folyamatban sürgősségi ápolói
kompetencia szintű részvétel.
A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:
a beteg triage besorolását elvégezni, a rizikó stratifikálására különböző check-listákat, scoreokat használni
az akut életveszélyes állapotokat, felismerni, azokat kompetenciájának megfelelően
elhárítani és a kritikus állapotú beteget menedzselni
kompetenciájának megfelelő diagnosztikai feladatokat elvégezni
a sürgősségi ellátásban alkalmazott orvosi, diagnosztika, ápolási informatikai eszközöket
előkészíteni, használni, működőképesség meglétéről, feltöltöttségéről, utánpótlásukról a
helyi eljárásrendnek és képesítésének megfelelően gondoskodni
a beteget és a szükséges eszközöket a diagnosztikai és terápiás beavatkozásokhoz,
vizsgálatokhoz előkészíteni
a kritikus állapotú beteg transzportját megszervezni, abban részt venni
a beteg állapotát folyamatosan megfigyelni és értékelni
a speciális sürgősségi szakápolói feladatokat elvégezni
a különböző életkorú sürgősségi ellátást igénylő betegek ápolási szükségleteit felmérni és
kielégíteni
csapat-munkában dolgozni és annak keretében technikai és nem technikai készség szintjén
közreműködni, valamint az orvosi utasításnak megfelelően részt vállalni az akut életveszély
elhárításában
a betegek osztályozásában, kezelésekben, az orvosi beavatkozásoknál segédkezni
alapszinten krízishelyzeteket, konfliktust kezelni
a beteggel és hozzátartozójával kommunikálnia beteget és hozzátartozóját pszichésen
támogatni,
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a sürgősségi ellátás szintjén egészségnevelő tevékenységet végezni
a beteg adatait, vizsgálati eredményeit, a kezeléseket és a gyógyszerelést, a betegellátás
folyamatát kompetenciájának megfelelően dokumentálni
a minőségbiztosítással kapcsolatos feladatokat, a folyamatok javítását végezni
szakmai gyakorlatukat töltő ápolók oktatásában, a sürgősségi szakápolás kutatásában,
fejlesztésében közreműködni

Modulzáró vizsgák: (SZVK szerint)
A

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

-

11218-16

A sürgősségi betegellátás alapjai

gyakorlati és írásbeli

11219-16

Sürgősségi állapotok ellátási
algoritmusai

gyakorlati és szóbeli

A képzés várható időtartama és időbeosztása:
Időtartama: kb. 20 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: 499 800 Ft
A szakmai vizsga tervezett díja: 49 800 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

