Ápolási asszisztens (OKJ 32 723 01)
E-001287/2015/A002
A képzés helyszíne: Kaposvár
A képzés típusa: OKJ szerinti szakmai képzés
A képzés időtartama: 1440 óra (723 óra elmélet, 717 óra gyakorlat)
Képzés célja:
Az ápolási asszisztens, olyan a humán, az egészségügyi ellátó, szolgáltató rendszerben tevékenykedő
alap szakképesítéssel rendelkező szakember, aki egyénre szabott segítő tevékenységet végez.
Munkaterülete az egészségügyi ellátásba (fekvőbeteg ellátás, szakrendelői ellátás) a szakképzett
egészségügyi team tagjainak szoros irányítása és felügyelete alatt az alapápolási tevékenységekre terjed
ki. Munkáját szakmai kompetenciájának megfelelően az ápolási folyamat lépéseiben illesztve, az etikai
és jogi normák szigorú betartásával végzi. Munkája során képes alapápolási tevékenységeket végezni
kompetenciája szerint, az alapvető életfunkciókat megfigyelni, mérni és dokumentálni. Felismerni az
életveszélyt és életveszély esetén, alapszinten elsősegélyt nyújtani. A betegellátó team tagjaként a
szakápolóknak segédkezni a különböző vizsgálatok és beavatkozások előkészítésénél és kivitelezésénél.
Ismeri és használja a fertőtlenítés és sterilizálási eljárásokat.

A képzés során megszerezhető kompetenciák:
Az elméleti információkat a gyakorlatban érvényesítve az információforrások kezelése. Biztonsági színés alakjelek, olvasott szakmai szöveg megértése.
felelősségtudat, szabálykövetés, döntésképesség
visszacsatolási készség, irányíthatóság, irányítási készség
rendszerező képesség, körültekintés, elővigyázatosság, helyzetfelismerés
köznyelvi, a munka világához kapcsolódó olvasott szöveg megértése
Köznyelvi, a szóhasználat, szöveg fogalmazás, élőszóban és írásban.
Elemi szintű számítógép használat. Információforrások kezelése.
Önfejlesztés, szervezőkészség.
Kapcsolatteremtő készség, határozottság.
Logikus gondolkodás, információgyűjtés.
Szakmai egyszerű alapadatokat tartalmazó formanyomtatványt kitölteni. Illetve cél, hogy a tanuló
idegen nyelvű szakmai irányítás mellett képes legyen eredményesen végezni a munkáját.
Fejlődőképesség, önfejlesztés.
Nyelvi magabiztosság, kapcsolatteremtő készség.
Információgyűjtés, analitikus gondolkodás.
Olvasott szakmai szöveg megértése. Szakmai anyagok jelképeinek ismerete. Mozgáskoordináció (ügyes
eszközkezelés). Írott, szóbeli utasításnak megfelelő munkavégzés. Balesetveszélyes helyzetek
elkerülése, munkabiztonság a strilizáló gépek, eszközök, berendezések szakszerű kezelése.
Felelősségtudat, precizitás, megbízhatóság.
Irányíthatóság, fogalmazó készség, konfliktusmegoldó készség.
Felfogóképesség, problémamegoldás, hibaelhárítás, körültekintés, elővigyázatosság, technológiai
fegyelemkövetés.
Képes adekvát kommunikációra, - páciens és kollegiális helyzetben is – a nondirektív segítő
beszélgetésre. Kiszolgáltatott, fogyatékos személyekkel segítő kapcsolat kialakítására. Újraélesztés
kivitelezésére.
Elhivatottság, elkötelezettség, stressztűrő képesség, felelősségtudat, team tagjaként kooperálás.
Kompromisszumkészség, empatikus készség, konszenzuskészség.
Az ismeretek helyén való alkalmazása. Jó helyzetfelismerés, problémamegoldás, hibaelhárítás.
Gondozási eszközök használata. Alkalmazásában részvétel. Hibaforrás felismerés, kompetencia szinten
belül kezelés. Dokumentáció pontos vezetése. Olvasott szakmai szöveg megértése. Szakmai nyelvű
hallott szöveg megértése. Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése. Jó manuális készség.
Megbízhatóság, felelősségtudat, elhivatottság, technológiai jártasság.
Empatikus készség, tolerancia, konfliktuskerülő készség, team tagjaként kooperálás.

Problémamegoldás, hibaelhárítás. Kontroll (ellenőrzőképesség, lényegfelismerés, jó válaszkészség).

A képzés megkezdésének feltételei:
- Alapfokú iskolai végzettség
Egészségügyi alkalmasság: szükséges (Hepatitis B védőoltás)
A képzés moduljai:
Képzési program moduljai

11500-12 Munkahelyi egészség és
biztonság
11499-12 Foglalkoztatás II.
11497-12 Foglalkoztatás I.
11112-12 Fertőtlenítés-sterilizálás
11214-12
Egészségügyi
szakmai
alapismeretek
11111-12 Ápolási alapismeretek
Egyéb
modul:
Környezeti
fenntarthatósági ismeretek
Képzési program összes óraszáma
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Bizonyítvány kiadásának feltételei:
- min. 51 %-os sikeres modulzáró (írásbeli) vizsga modulonként
- a kötelező dokumentumok megléte
- az előírt szakmai gyakorlat igazolt teljesítése
- jelenléti ívvel igazolt részvétel a megengedett igazolt hiányzással figyelembe véve
- vizsgatevékenységek teljesítése külön-külön legalább 50 %-os szinten

