EUROPASS BIZONYÍTVÁNY-KIEGÉSZÍTŐ (*)

1. A SZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSE
52 720 01 Általános ápolási és egészségügyi asszisztens

2. A SZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSÉNEK FORDÍTÁSA
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General care and health care assistant
(A MEGNEVEZÉS FORDÍTÁSA TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ)

3. A KÉSZSÉGEK ÉS KOMPETENCIÁK LEÍRÁSA

A szakember képes :

- munkatárssal, a beteggel és a hozzátartozójával szakmai kommunikációt folytatni ;
- tájékoztatni a beteget és a hozzátartozóját a rendelésekkel kapcsolatban ;
- a beteget felkészteni a vizsgálatokra, segíteni a vizsgálat előtt, alatt és után ;
-

beavatkozásokhoz, vizsgálatokhoz előkészíteni ;
közreműködni a beavatkozások, vizsgálatok során ;
betegmegfigyelést végezni, kardinális tüneteket észlelni, dokumentálni ;
felismerni a beteg állapotváltozására utaló jeleket ;
sürgősségi eseteket felismerni, megkezdeni az ellátást, riasztani, segítséget hívni ;
az alapápolási, gondozási, és prevenciós folyamatokban részt venni ;

- a végzett orvosi/asszisztensi tevékenységet az egészségügyi dokumentációban rögzíteni, archiválni ;
- orvosi elrendelésre gyógyszerelésnél segédkezni ;
- az elrendelt diagnosztikai vizsgálatokat dokumentálni, vizsgálatkérő, kezelőlapokat kitölteni, diagnosztikai teszteket használni,
értelmezni ;
- betegelőjegyzést, betegirányítást végezni ;
- mentőhívást, betegszállítást intézni, a kapcsolatos dokumentációt vezetni ;
- elkészíteni a járóbeteg ellátás, gondozás jelentéseit ;
- a szakrendelőben használatos eszközöket, műszereket megfelelő állapotban tartani ;
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- az egyszerhasználatos és fogyóanyag igényt jelezni, pótlásról gondoskodni ;
- az ápolásban használt és a szakrendelőkben lévő műszereket, eszközöket tisztán, sterilen tartani, sterilizálásra előkészíteni, nosomialis
survaillance tevékenységeben részt venni ;
- biztonságos és higiénikus betegkörnyezetet teremteni ;
- veszélyes hulladékot kezelni, elszállításra előkészíteni, dokumentálni ;
- fogyatékossággal élő személyek, gyermekek és felnőttek ellátásában, gondozásában részt venni.

4. A BIZONYÍTVÁNY TULAJDONOSA ÁLTAL BETÖLTHETŐ FOGLALKOZÁSOK KÖRE

3321 Általános egészségügyi asszisztens

(*) Megjegyzések:

Jelen dokumentum célja, hogy kiegészítő információkat nyújtson az adott bizonyítványról, önmagában nem szolgál a szakképesítés érvényes
bizonyítványaként. Az űrlap formátumának alapját a következő dokumentumok adják:
„93/C 49/01 of 3 December 1992 on the transparency of qualifications” (93/C 49/01 számú 1992. dec. 3-ai Tanácsi Határozat a
szakképesítések átlát-hatóságáról), „Council Resolution 96/C 224/04 of 15 July 1996 on the transparency of vocational training certificates”
(96/C 224/04 számú, 1996. július 15-ei Tanácsi Állásfoglalás a szakképzési bizonyítványok átláthatóságáról), „Recommendation 2001/613/EC
of the European Parliament and of the Coun-cil of 10 July 2001 on mobility within the Community for students, persons undergoing training,
volunteers, teachers and trainers” (2001/613/EC számú 2001. július 10-ei Európai Parlamenti és Tanácsi Ajánlás a tanulók, gyakorlati
képzésben résztvevő személyek, önkéntesek, tanárok és képzők, oktatók közösségen belüli mobilitására).
Az átláthatóságról további információk érhetők el: http://europass.cedefop.europa.eu/
©European Communities 2002 ©
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5. A BIZONYÍTVÁNY HIVATALOS ALAPJA
A bizonyítványt kiállító szerv neve és státusza

A bizonyítvány elismeréséért felelős nemzeti hatóság neve
és státusza
Emberi Erőforrások Minisztériuma

A bizonyítvány szintje (nemzeti vagy nemzetközi)

Osztályzási skála/Vizsgakövetelmények

OKJ szakképesítési szint :

Ötfokú :

52 felső középfokú szakképesítés, amely érettségi végzettséghez
kötött és elsősorban iskolarendszeren kívüli szakképzésben
szerezhető meg

ISCED2011 kód :
4

5
4
3
2
1

jeles
jó
közepes
elégséges
elégtelen
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MKKR szint : 4
EKKR szint : 4

A bizonyítvány sorozatjele : PT K

A vizsgatevékenységeken elért eredmények és százalékos
arányuk a komplex érdemjegyben

sorszáma : 123456

Központi
írásbeli

Elméleti ismeretek
reprodukálása

5

25.00

Szóbeli

Az egészségügyi
asszisztensi feladatok
ellátásához szükséges
elméleti ismeretek,
alkalmazás szinten
történő reprodukálása.

5

25.00

5

50.00

A bizonyítvány kiállításának időpontja : 2020.11.27

Ápolási és asszisztensi
feladatok ellátása
A komplex szakmai vizsgán elért
eredmény osztályzattal
Gyakorlati

Továbblépés az oktatás következő szintjére
felsőoktatásba

5

Nemzetközi megállapodások

Szakképzés folyamatára vonatkozó egyéb információ

Az általános ápolási és egészségügyi asszisztens a fekvőbeteg intézetekben, az otthonápolásban és a hospice szolgálatoknál az ápolási csapat
tagjaként, ápoló irányítása mellett, a járóbeteg szakrendelőben, gondozókban orvos irányítása mellett, az egészségügyi csapat tagjaként
önállóan vagy együttműködve végzi munkáját. Elősegíti és biztosítja a betegellátást, gondozás feltételeit asszisztál a beavatkozásnál,
segédkezik a műszeres és fizikális vizsgálatok végzésében. Szervezési és operatív irányítási feladatokat lát el. Megfelelő kapcsolatteremtő
képességgel rendelkezik, munkáját hivatásként gyakorolja, betartja annak etikai, jogi normáit.

Jogi alap
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2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről
23/2018. (VII. 18.) EMMI rendelet az emberi erőforrások minisztere ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről
szóló 27/2016 (IX. 16.) EMMI rendelet módosításáról.
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6. A BIZONYÍTVÁNY MEGSZERZÉSÉNEK HIVATALOSAN ELISMERT MÓDJAI
A teljes program százalékában
%

A szakmai elméleti és gyakorlati
oktatás leírása
Iskolai/képző központ alapú

Időtartam
(órák/hetek/hónapok/évek)

Elmélet: 60 % Gyakorlat: 40 %

Munkahelyi alapú
Akkreditált előzetes képzettség
Teljes képzési idő

2000 óra

Belépési követelmények :

- Érettségi végzettség
- Egészségügyi alkalmasság szükséges

Szakmai követelmény modulok :

11500-12
11221-16
11110-16
11222-16
11635-16

IN
TA

11498-12 Foglalkoztatás I (érettségire épülő képzések esetén)
11499-12 Foglalkoztatás II
Munkahelyi egészség és biztonság
Alapápolás
Egészségügyi alapismeretek
Klinikumi ismeretek
Egészségügyi asszisztensi feladatok

Jelen bizonyítvány kiegészítő a Nemzeti Referencia Központ és a Nemzeti Europass Központ honlapjain közzétett
kitöltési útmutató alapján került elkészítésre.
Nemzeti Referencia Központ – NSZFH – http ://nrk.nive.hu

A vizsgaszervező vezetője :
Kiállítás dátuma : 2020.11.27
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P. H.
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