2018 szeptemberében tervezzük indítani:

Ápoló
szakképzés-ráépülés
esti tagozaton

OKJ szám: 55 723 01

képzési idő: 2018. szeptember 1-től 1 év
A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
 Iskolai előképzettség: érettségi végzettség és
 Szakmai előképzettség: 54 723 02 Gyakorló ápoló végzettség,
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges
Évközi gyakorlat: tanulószerződéssel a Gróf Tisza István Kórházban
Hetente egy nap elméleti oktatás: 7.45-től, itt az iskolában
Esti tagozaton folytatott tanulmányoknak nincs korhatára!
Jelentkezési határidő: 2018. augusztus 17.
Felvétel a jelentkezés sorrendjében.
Jelentkezési lap letölthető: itt
A jelentkezési lap eljuttatható:
 postai úton: BSZC Arany János Gimnáziuma, Egészségügyi és
Közgazdasági Szakgimnáziuma, 4100 Berettyóújfalu, Kossuth u. 35.
 személyesen leadható az iskola titkárságán naponta 7.30-tól 16.00 óráig.
További információ kérhető munkaidőben: 06-54/402-250
Munkaidőn túl: Mihucz Sándorné tagintézmény-vezető: 06-20/410 - 3551
A MÁSODIK SZAKKÉPZÉS IS INGYENES!
(A szakmai előképzettséget (Gyakorló ápoló) nem kell figyelembe venni, az Ápoló szakképzettségráépüléssel együtt lesz egy szakmai végzettség, illetve azokat a szakképzettségeket sem kell
figyelembe venni, amelyeket iskolarendszeren kívül, pl. fizetős tanfolyamon vagy munkaügyi
központon keresztül pályázati forrásból szerzett a jelentkező.)

Az Ápoló szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:
Az ápoló munkáját önállóan, illetve más egészségügyi szakma képviselőivel együttműködve
végzi, az egészségügyi és szociális ellátási struktúra minden területén. Az ápoló hivatását a
megelőző, gyógyító, gondozó és rehabilitációs folyamatban a multidiszciplináris csapat
tagjaként kompetencia szintjének megfelelően gyakorolja. Elméleti ismerete és a gyakorlati
készségei alapján képes a beteg szükségleteinek megfelelő ápolási, gondozási szolgáltatást
nyújtani. Szervezi, koordinálja, ellenőrzi az ápolási tevékenységet, valamint az alárendelt
csapat tagok szakmai tevékenységét. Részt vesz a tanulók és a felügyelete alá tartozó
munkatársak gyakorlati oktatásában. Szakmai kommunikációt folytat a beteggel,
hozzátartozóval és az ellátó csapat tagjaival. Ápolási folyamatnak megfelelően ápolja,
gondozza a beteget, részt vesz a rehabilitációjában. Kompetenciaszintű diagnosztikai és
terápiás beavatkozást, gyógyszerelést és szakápolást végez. Beavatkozások körüli ápolói
tevékenységeket ellátja. Az azonnali beavatkozást igénylő sürgősségi állapotokat felismeri,
kompetenciájának megfelelően végzi a beteg ellátását. Kompetencia szintjének megfelelően
közreműködik a prevencióban, egészségfejlesztő tevékenységben, edukációban és
rehabilitációban. Egészségügyi dokumentációt vezet az érvényben lévő jogi és
minőségirányítási szabályozások szerint.

A szakképesítéssel rendelkező képes:
 munkáját önállóan, vagy szakmai csoportban, a jogi és etikai normák betartásával, a
szakmai szabályoknak megfelelően végezni
 munkáját a minőségbiztosítás, minőségfejlesztés és az ápolási folyamat elvei szerint
szervezni és ellenőrizni
 ápolási folyamat megvalósításához szükséges információkat, erőforrásokat feltárni,
felhasználni
 a felnőtt ember, páciens és családja, illetve a közösség testi, lelki, szociokulturális
jellemzőit a lehető legnagyobb mértékben beilleszteni a betegellátás menetébe
 a beteg felnőtt ember, páciens sajátos szükségleteit feltárni,
 ápolási diagnózisokat felállítani, és a prioritások alapján, tervezve végezni feladatait
 a beteg állapotváltozásait észlelni, azokat értelmezni és dönteni a további ellátási
kompetenciáról
 a kompetenciájába tartozó gyógyszer és infúzióadagolás indikációjának felállítására, azok
bejuttatására
 holisztikus szemléletű, egyénre szabott ápolást és szakápolást nyújtani,
 a betegbiztonsági szabályok teljes körű figyelembevételével egészségnevelő és
egészségfejlesztő tevékenységet végezni,
 segíteni a beteget és annak családját, illetve a közösséget az egészség és az önellátó
képesség lehető legmagasabb fokának elérésében,
 a prevenció különböző szintjein a sajátos ápolási igényű beteget kompetenciaszintjének
megfelelően ellátni sürgősségi eseteket,
 vészhelyzeteket felismerni, szükség esetén elsősegélynyújtást,
 kompetencia szintű sürgősségi ellátást végezni
 a betegellátás során alkalmazott eszközöket adekvátan alkalmazni,
 karbantartani személyiségét és szakmai tudását folyamatosan, tervszerűen, tudatosan
fejleszteni

