ÁPOLÁS ÉS BETEGELLÁTÁS ALAPSZAK (BSc)
Szakirány:
Szerezhető fokozat:
Szerezhető szakképzettség:
Képzési idő:
Megszerzendő kreditek száma:
Képzési forma:

Szülésznő
BSc
szülésznő
8 félév
240
nappali és levelező

Kiknek ajánljuk?
A BSc képzésben szerzett szülésznői diploma 2010-től a legmagasabb szintű végzettség azok
számára, akik a szülésznői hivatást választják. A nappali képzést azoknak ajánljuk, akik
elhivatottságot éreznek a szülésznői hivatásra, a gyermekszülés folyamatának speciális
gondozására. A képzés felkészíti a hallgatókat arra, hogy képesek legyenek önállóan
gondozni/ellátni a nőbetegeket, a várandós anyákat, a szülő- és a gyermekágyas anyákat,
valamint az újszülöttet. A levelező képzést azoknak ajánljuk, akik már főiskolai diplomával
és/vagy szülésznői végzettséggel rendelkeznek és elkötelezettséget éreznek arra, hogy
elméleti tudásukat és szakmai képességüket továbbfejlesszék, tudásukat elmélyítsék.
Képzési cél
Olyan szakemberek képzése, akik szülészet-nőgyógyászati fekvőbeteg és járóbeteg ellátó
helyeken, kórházakban, szakrendelőkben, szakambulanciákon, tanácsadókban magas
szintű szakmai képzettséggel és ismeretekkel rendelkeznek, a gyakorlati munkában is nagy
tapasztalatokkal bírnak, feladataikat önállóan is képesek végezni.
Karrier lehetőség
A Bsc végzettséggel rendelkező szülésznők kórházakban, klinikákon, szakrendelőkben,
szakambulanciákon, speciális szülészeti intézményekben dolgoznak, részt vesznek a várandós
gondozás folyamatában. További karrier lehetőség szakirányú továbbképzések keretében
specializációs képzések elvégzése, az Msc képzésbe való bekapcsolódás.
Oktatási program
Alapozó tárgyak
Biofizika, Megelőző orvostan és népegészségtan, Elsősegélynyújtás, Informatika, Latin,
Magyar társadalom, Jogi ismeretek, Egészségfejlesztés, Társadalom- és szociálpolitika.
Szakmai törzsanyag
Élettan-kórélettan, Megelőző orvostan és népegészségtan, Mikrobiológia, Biokémia, Az
egészségügy és ápolás általános alapelvei, Funkcionális anatómia, Gerontológia, Elméleti
pszichológia,
Gyógyszertan,
Patológia,
Fizioterápia
alapjai,
Táplálkozástan,
Készségfejlesztés, Pszichiátria, Kutatás módszertani alapok, Pedagógia, Kisklinikum, Klinikai
gyakorlat.
Differenciált szakmai törzsanyag
Belgyógyászat, Család- és gyermekvédelem, Gyermekgyógyászat, Klinikai gyakorlat,
Nőgyógyászat, Szakápolástan (Belgyógyászat, Sebészet), Szülészet, Szülészet-nőgyógyászati
szakápolástan, Kutatásmódszertani alapok, Transzkultúrális ápolás, Klinikai genetika,
Klinikai pszichológia, Szülészet-nőgyógyászat szakmai etika, Alkalmazott pszichológia,

Táplálkozástan, Sebészet, Várandós gondozás, Pedagógia, Szülésre felkészítés,
Aneszteziológia és intenzív terápia, Egészségfejlesztés, Transzfúziológia, Humánerőforrás
menedzsment vállalkozási és marketing ismeretek, Otthoni szakápolási ismeretek, Relaxációs
módszerek.
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 szak
jól felszerelt szaktantermekkel rendelkezik, ahol különböző moulage-okon, babákon,
fantomokon sajátíthatják el a hallgatók az ápolás alapjait és gyakorolhatják az invazív
beavatkozásokat. A betegágy melletti területi gyakorlatot a hallgatók a régió legnagyobb járóés fekvőbetegellátó intézményeiben teljesítik. 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.
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.

