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TÁJÉKOZTATÓ  

A felnőttképzésekről 
 

Műtősegéd-gipszmester  

Képzési program engedélyszáma: E-000087/2014/A004 

A szakképesítés azonosító száma: 32 725 01 

 

A műtőssegéd-gipszmester képzés elvégzését követően képessé válik a műtéti beavatkozások során az 

előkészítési munkák ellátására. Ismeri és használja a műtői berendezéseket, ellátja műtét során az operáló 

team számára szükséges feladatokat, műtétek után kompetenciájának megfelelően gondoskodik a betegről és 

a műtők szakszerű rendbetételéről. Gipszelési tevékenységet végez a járó- és fekvőbeteg intézményekben az 

orvos által megadott útmutató alapján. A gipszeléshez szükséges anyagokat, eszközöket ismeri, és azokat 

szakszerű alkalmazza. 

A szakképesítéssel megszerzését követően képes a műtőben használatos berendezéseket használni, 

működési alapelvüket elsajátítja, a műtőben használatos berendezések biztonságtechnikai előírásait 

megtanulja és figyelembe veszi, a műtőben használatos berendezéseket tisztítani, karbantartani, az 

aszepszis-antiszepszis szabályait betartani, és gipszelni. 

 

Műtéti szakasszisztens 

Képzési program engedélyszáma: E-000087/2014/A005 

A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55 725 15 

 

A műtéti szakasszisztens a műtéti team tagjaként tevékenykedik. A képzés elvégzését követően alkalmassá 

válik arra, hogy munkáját a műtétet végző orvosokkal és segítő személyzettel együttműködve, magas fokú 

koncentrációt igénylő munkahelyzetben látja el. Munkája során alkalmazza a nosocomialis surveillance 

szabályait, gondoskodik a beteg biztonságáról, valamint az eszközök, műszerek és berendezések elegendő 

mennyiségéről és használat-, illetve működőképes állapotáról. Tevékenysége során betartja a műtétet vezető 

operatőr utasításait, segíti az operáló team tagjait a szakszerű, pontos és biztonságos munkavégzésben. 

Megfelelő higiénés szemlélettel rendelkezik mind a zsiliprendszeren belül, mind kívül, és maximálisan 

betartja és betartatja az aszepszis – antiszepszis és a műtőhigiéné szabályait. 

 

 

Aneszteziológiai szakasszisztens 

Képzési program engedélyszáma: E-000087/2014/A007 

A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55 725 01 

 

Az aneszteziológiai szakasszisztens ismereteit az aneszteziológia területén következetesen és megfelelő 

helyzetfelismerő képességgel alkalmazza. Felelősségteljesen és megbízhatóan végzi feladatait. Részt vesz az 

általános, a speciális és a regionális anesztézia megvalósításában, a beteg körüli teendők ellátásában.  

A képzés megszerzését követően képessé az aneszteziológiában használatos gyógyszereket, módszereket, 

eszközöket és készülékeket alkalmazására.  A műtéti team tagjaként aktívan részt venni az életmentő 

beavatkozásokban. Megteremteni a gerincközeli érzéstelenítéshez szükséges körülményeket, segédkezni a 

regionális anesztézia kivitelezésében. Dokumentálni a beteg adatait, vizsgálati eredményeit, a kezeléseket és 

a gyógyszerelést. 
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Felnőtt intenzív szakápoló 

Képzési program engedélyszáma: E-000087/2014/A006 

A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55 723 05 

 

A felnőtt intenzív szakápoló kritikus állapotú betegek ápolását, ellátását végzi az intenzív betegellátás 

területén. Speciális ismeretekkel rendelkezik, felkészültsége, manuális készsége és személyiségjegyei 

alapján képes az intenzív ellátást igénylő betegek ápolására, ellátására. 

A szakképesítés megszerzését követően képessé válik a műtéti teamben dolgozva elvégezni a speciális 

intenzív szakápolói feladatokat, felmérni az intenzív ellátást igénylő beteg szükségleteit, megtervezni és 

kivitelezni a beteg ellátását, ápolását, értékelni annak hatékonyságát. Betegmegfigyelő készülékeket 

alkalmazni, speciális invazív eszközök alkalmazásában közreműködni, valamint  előkészíteni és segédkezni 

az intenzív osztályon előforduló beavatkozásoknál. Dokumentálni a beteg adatait, vizsgálati eredményeit, a 

kezeléseket és a gyógyszerelést, emellett előkészíteni és segédkezni diagnosztikus és terápiás eljárásoknál 

 

Gyermek intenzív szakápoló 

Képzési program engedélyszáma: E-000087/2014/A012 

A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55 723 08 

 

A gyermek intenzív szakápoló olyan speciális ismeretekkel rendelkező gyermekápoló, aki felkészültsége, 

manuális készségei alapján képes a kritikus, életveszélyes állapotú gyermekek ápolására, vitális 

paramétereik monitorizálására és az ellátást végző team-ben való együttműködésre. 

A szakképesítés megszerzését követően alkalmassá válik a fizikális és eszközös betegvizsgálatok, 

megfigyelések elvégzésére. Speciális ápolási feladatokat ellátni, különböző diagnosztikus és terápiás 

beavatkozásokban közreműködni. Felismerni a szülést követően az újszülött-koraszülött életveszélyes 

állapotait, a fejlődési rendellenességeket, valamint a perifériás és centrális keringési elégtelenség okait, 

tüneteit, azok kezelésében aktívan részt venni. 

 

Jelentkezési határidő: 2016. március 21. 

A képzés időtartama: 1100 óra (440 óra elmélet + 660 óra gyakorlat) 

A képzés várható ütemezése: havonta 5 nap (elméleti képzés + gyakorlat) 

 

 

Sürgősségi szakápoló  

Képzési program engedélyszáma: E-000087/2014/A013 

A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55 723 15 

A sürgősségi szakápoló feladata elsősorban az elsődleges állapotfelmérés után a betegellátás 

sorrendiségének meghatározása (a triage végzése), a kompetencia szintű betegvizsgálat és megfigyelés, 

valamint az alkalmazandó sürgősségi beavatkozások és a sürgősségi ellátást igénylő betegek ápolásának 

kivitelezése. 

A képzés elvégzését követően képessé válik arra, hogy elvégezze a speciális sürgősségi szakápolói 

feladatokat. Elvégezni a beteg triage besorolását és felvételét különböző check-listák használatával. Team-

munka keretében közreműködni (az orvosi utasításnak megfelelően) az akut életveszély elhárításában, a 

betegek osztályozásában, kezelésekben, segédkezni az orvosi beavatkozásoknál. Folyamatosan megfigyelni, 

értékelni és dokumentálni a beteg állapotát. 
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Onkológiai szakápoló 

Képzési program engedélyszáma: E-000087/2014/A010 

A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55 723 13 

 

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 és rehabilitációjára. 

 

 

Kardiológiai és angiológiai szakápoló 

Képzési program engedélyszáma: E-000087/2014/A011 

A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55 725 08 

 

A kardiológiai és angiológiai szakasszisztens az egészségügyi szolgáltatás területén, azon belül is a szív-

érrendszeri betegellátásban végez asszisztensi feladatokat. A gyógyító team tagjaként, az orvos utasítására 

önállóan, vagy az orvossal együttműködve végzi tevékenységeit. Megfelelő kapcsolatteremtő képességgel 

rendelkezik, munkáját hivatásként gyakorolja, betartja annak etikai normáit. 

A képzés elvégzését követen alkalmassá válik a szakorvos irányítása mellett önállóan, vagy az orvossal 

együttműködve elvégezni a szív és érrendszeri megbetegedésekben szenvedők állapotfelmérését és 

vizsgálatát, beavatkozások előtt, alatt és után szakszerű tájékoztatást nyújtani. Előkészteni a vizsgálatokhoz 

szükséges eszközöket és berendezéseket, gondoskodni azok megfelelő, biztonságos működéséről és 

működtetéséről. Egészségnevelő, egészségfejlesztő tevékenységet folytatni. 

 

Jelentkezési határidő: 2016. március 21. 

A képzés időtartama: 500 óra (250 óra elmélet + 250 óra gyakorlat) 

A képzés várható ütemezése: havonta 5 nap (elméleti képzés + gyakorlat) 

 

 


