2018 szeptemberében tervezzük indítani:

Gyakorló ápoló
szakképzés
esti tagozaton

OKJ szám: 54 723 02
tervezett képzési idő: 2018. szeptember 1-től 1 vagy 2 év
Ágazati szakgimnáziumi (kifutó jellegű szakközépiskolai) végzettség esetén
(I. Egészségügy ágazat)
1 év képzési idő
Érettségi végzettség, más ágazati szakgimnáziumi végzettség esetén
2 év képzési idő
A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Iskolai előképzettség:
 egészségügyi ágazati szakgimnáziumi érettségi végzettség (1 év képzési idő)
vagy
 érettségi végzettség (2 év képzési idő)
Megjegyzés: aki a 2018. május-júniusi érettségi vizsgaidőszakban valamelyik tantárgyból
javítóvizsgára bukik, felvételt nyerhet a szakképzési évfolyamra, de a 2018. októberi érettségi
vizsgaidőszakban sikeres javítóvizsgát kell tenni, különben tanulói jogviszonya megszűnik.
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!
(Azokat a szakképzettségeket nem kell figyelembe venni, amelyeket iskolarendszeren kívül, pl.
fizetős tanfolyamon vagy munkaügyi központon keresztül pályázati forrásból szerzett a jelentkező.)

A Gyakorló ápoló szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:
A gyakorló ápoló munkáját az egészségügyi ellátórendszer területein az ellátó csapat
tagjaként végzi.
A gyakorló ápoló korszerű elméleti tudással és gyakorlati tapasztalattal rendelkezik,
kompetencia szintjének megfelelően, felelősen vesz részt az egészségügyi ellátás megelőző-,
gyógyító-, gondozó- és rehabilitációs folyamataiban.
A szakképesítéssel rendelkező képes:
 az ápolási folyamat megvalósításában részt venni
 tevékenységét ápoló irányítása mellett, a jogi és etikai normákat betartva végezni
 munkája során biztonságos és minőségi betegellátást megvalósítani
 alapápolási tevékenységet végezni,
 az egyén, család, illetve közösség szükségleteinek megfelelően vizsgálatoknál,
beavatkozásoknál előkészíteni és segédkezni,
 megfigyelő tevékenységet végezni
 a hatályos jogszabályokat betartva dokumentációs tevékenységet végezni
 az ápolás eszközeit adekvátan alkalmazni, karbantartani
 a sürgősségi eseteket felismerni,
 az életveszélyt jelentő állapotok ellátásában részt venni

