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Kiknek ajánljuk?
A mentőtiszt képzést azok számára ajánljuk, akik az átlagostól erősebb késztetést éreznek
bajbajutott embertársuk megsegítésére. Megfelelő empátiás képességgel rendelkeznek, mely
elengedhetetlen a mentőtiszti munkához. A gyors döntés képessége, az egyéni döntések
felelősségének vállalása, a gyors helyzetfelismerés alapfeltétele a mentőtiszti hivatásnak. A
képzés, és a későbbi önálló munkavégzés során nagyfokú munkabírásra, kitartásra van
szükség. A mentőtiszti munka számtalan szépsége mellett gyakran tragédiákkal is szembesül
a mentőtiszt, így aki ezt a hivatást választja, megfelelő kudarctűrő képességgel kell
rendelkeznie. Ha ezeket a kihívásokat vállalja, más területekhez képest sokkal változatosabb
és sikerekben gazdag pályát választ.
Képzési cél
A mentőtiszt képzés célja olyan oxyologiai (sürgősségi orvostani) ismeretekkel rendelkező
szakemberek képzése, akik az egységes, és folyamatként tekinthető sürgősségi ellátórendszer
nélkülözhetetlen szakemberei. A megoldandó feladatok összetettségéből adódik, hogy
felkészítjük a hallgatókat mind a diagnosztikus, mind a terápiás gyakorlatban a szintetikus
klinikai gondolkodásra. A végzett mentőtisztnek képesnek kell lennie sürgősségi
körülmények között szükségessé váló egyes (meghatározott) orvosi beavatkozások szakszerű
és biztonságos elvégzésére. A mentőtisztnek feladata ellátó teamek irányítása, alap-, és
középfokú egészségügyi végzettségű egészségügyi szakemberek képzése, továbbképzése, így
ezen feladatok tudományos igényű kivitelezésére is képzésben részesül.
Karrier lehetőség
Napjainkban a mentőtisztek nem csak az Országos Mentőszolgálat mentőállomásain
dolgozhatnak, hanem egyre több kórház sürgősségi, intenzív, traumatológiai osztálya, illetve a
honvédség, rendőrség, tűzoltóság, katasztrófavédelem is alkalmazza a megfelelő
kompetenciákkal rendelkező mentőtiszteket. A BSc képzés további célja, hogy felkészítse a
hallgatókat az MSc fokozat megszerzését célzó képzésbe való belépésre, illetve ezt követően
a PhD fokozat megszerzésére.
Oktatási program
Alapozó tárgyak
Biofizika, Megelőző orvostan és népegészségtan, Elsősegélynyújtás, Latin, Magyar
társadalom, Gazdasági és menedzsment ismeretek, Jogi ismeretek, Társadalom és
szociálpolitika, Egészségfejlesztés, Informatika.
Szakmai törzsanyag
Funkcionális anatómia, Élettan-kórélettan, Megelőző orvostan és népegészségtan,
Mikrobiológia, Táplálkozástan, Biokémia, Az egészségügy és ápolás általános alapelvei,
Gerontológia, Gyógyszertan, Patológia, Fizioterápia alapjai, Klinikai nyári gyakorlat,

Kutatásmódszertani alapok, Pedagógia,
Készségfejlesztés, Pszichiátria.

Egészségfejlesztés,

Elméleti

pszichológia,

Differenciált szakmai törzsanyag
Igazságügyi orvostani ismeretek, Belgyógyászat, Sebészet, Neurológia, Pedagógia,
Mentéstechnika, Mentésirányítás, Traumatológia, Kisklinikumok, Oxyologia és sürgősségi
betegellátás, Gyermekgyógyászat, Pszichiátria, Intenzív betegellátás, Szülészet, Összefüggő
szakmai gyakorlat, Alkalmazott pszichológia, Oxyologia, Klinikai orientált anatómia,
Transzkultúrális ápolás, Kutatásmódszertani alapok.
Nyelvi követelmény
Az alapfokozat megszerzéséhez az Európai Unió tagállamainak hivatalos nyelvéből vagy
orosz nyelvből vagy nemzeti és etnikai kisebbségi nyelvből középfokú (B2 típusú) államilag
elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél szükséges.

Szakmai gyakorlat
A gyakorlati képzés magában foglalja a gyakorlati órákat és a területi gyakorlatokat. A
területi szakmai gyakorlat a gyakorlati készségek elsajátítása és elmélyítése érdekében az
intézményen kívüli szakmai területen az intézmény által irányított, ellenőrzött, oktató
vezetésével tanóra keretében végzett szakmai tevékenység.
A mentőtiszt képzés során biztosítottak a tantermi gyakorlati oktatáshoz szükséges
legmodernebb szemléltető és gyakorlóeszközök (Traumacode, Mega-code számítógépes
fantomok, stb.). A szak gyakorlótermében egy valósághű mentőautó makett került
berendezésre, amelyben valós körülmények között sajátíthatják el a hallgatók a sürgősségi
betegvizsgálatot, a különféle beavatkozásokat, a betegellátást, az újraélesztést. Oktató
kórházban biztosított a betegágy melletti gyakorlatok teljesítése, ahol nagy tapasztalatú
orvosok, ápolók segítik az ápolási folyamattól kezdve a fizikális-, és műszeres
betegvizsgálaton át a diagnosztikán keresztül a gyógyszeres és eszközös terápiás
beavatkozásokig.
Jelentkezés
A jelentkezés feltételeiről és módjáról a minden évben megjelenő Felvételi Tájékoztató
valamint az Országos Felsőoktatási Információs Központ honlapja (www.felvi.hu) ad
tájékoztatást. A képzésről további információk: www.de-efk.hu.

