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EUROPASS KÉPESÍTŐBIZONYÍTVÁNY-
KIEGÉSZÍTŐ

1. A SZAKMA MEGNEVEZÉSE (HU)
09214001 Demencia gondozó

2. A SZAKMA MEGNEVEZÉSÉNEK FORDÍTÁSA (EN)
Dementia nurse

(A MEGNEVEZÉS FORDÍTÁSA TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ)

3. A KÉSZSÉGEK ÉS KOMPETENCIÁK LEÍRÁSA
A szakember képes:

- a demenciával élő személyek komplex ellátásra során együttműködni más szakmák képviselőivel ;
- felismerni a demencia betegség korai tüneteit, a behavioural and psychological symptoms of demencia, azaz a demencia magatartási és

pszichológiai tüneteit (BPSD tüneteket) és a megváltozott viselkedést;
- a gondozás során alkalmazni a hatékony kommunikáció eszközeit, mint pld. segítés, megértés, képességek erősítése, felnőttként kezelés,

bátorítás, tiszteletadás;
- felismerni a mindennapi tevékenység zavarait ;
- partneri együttműködést kialakítani a gondozott családjával ;
- a kompetencia határokon belül hatékonyan beavatkozni a prehospitális veszélyhelyzetek során;
- felismerni az abúzus jeleit és javaslatot tesz azok megelőzésére;
- megérteni és támogatni a demenciával élő személy spirituális igényét;
- segítő tevékenysége során alkalmazni a személyközpontú gondozás módszereit ;
- csoportfoglalkozásokat szervezni és lebonyolítani, a megismert gyakorlatok alkalmazásával;
- javaslatokat tenni a demenciával élő személy otthoni és intézményi környezetének biztonságossá tételében;
- betartani az elsajátított etikai normákat.

4. A SZAKMAI KÉPZÉS BESOROLÁSA A KÉPZÉSI TERÜLETEK EGYSÉGES OSZTÁLYOZÁSI
RENDSZERÉBE

0921 Idősek és fogyatékos felnőttek gondozása

(*) Megjegyzések:
1 Eredeti nyelven. | 2 A megnevezés fordítása tájékoztató jellegű. | 3 Szükség esetén kitöltendő. Az oklevél-kiegészítő és a szakmai
bizonyítvány-kiegészítő további információkat nyújt a végzettségről, és önmagában nem rendelkezik jogi státusszal. A formátum a készségekre
és képesítésekre vonatkozó jobb szolgáltatások nyújtásának közös keretéről (Europass) szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/646
(2018. április 18.) határozatán és a 2241/2004 / EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló dokumentumon alapul.
©Európai Unió, 2002-2020 | europass.cedefop.europa.eu ©
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5. A KÉPESÍTÓ BIZONYÍTVÁNY HIVATALOS ALAPJA

A képesítő bizonyítványt kiállító szerv neve és
státusza

A képesítő bizonyítvány elismeréséért felelős nemzeti
hatóság neve és státusza

Innovációs és Technológiai Minisztérium

A képesítő bizonyítvány szintje (nemzeti vagy
nemzetközi)

MKKR szint: 4

EKKR szint: 4

Digitális Kompetencia Keretrendszer szint: 3

Osztályzási skála/Vizsgakövetelmények

Ötfokú: 5 jeles
4 jó
3 közepes
2 elégséges
1 elégtelen

A képesítő bizonyítvány sorozatjele: CXK A A képesítő vizsga elméleti és gyakorlati tantárgyainak
megnevezése és osztályzata az ötfokú skálának megfelelően

sorszáma: 123456 írásbeli
A képesítő bizonyítvány kiállításának időpontja: A demencia gondozás alapismeretei 100% 5
2022.07.22

projektfeladat
Gyakorlati vizsgamunka értékelése 100% 5

Képesítő vizsga eredménye 100% 5

Továbblépés az oktatás következő szintjére Nemzetközi megállapodások

Szakképzés folyamatára vonatkozó egyéb információ
1/2000 (I. 7.) Szociális és Családügyi Minisztérium rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és
működésük feltételeiről 6.§ (5a) bekezdés d) pontja

Jogi alap
319/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet módosításáról,
11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról.
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6. A KÉPESÍTŐ BIZONYÍTVÁNY MEGSZERZÉSÉNEK HIVATALOSAN ELISMERT MÓDJAI

Az ágazati alapképzés és a szakmai elméleti és gyakorlati
oktatás leírása

A teljes program százalékos megoszlása

Teljes képzési idő 720 óra

Belépési követelmények:
- Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
- Szakmai előképzettség: Szociális és egészségügyi területen szerzett alapképesítés
- 12/2020. Kormányrendelet szerint: Szociális ápoló és gondozó; Szociális és rehabilitációs szakgondozó; Szociális és mentálhigiénés
szakgondozó; Szociális és gyermekvédelmi szakasszisztens; Ápoló; Egészségügyi asszisztens; Gyakorló ápoló; Rehabilitációs terapeuta

- 14/2012. (VII. 08.) Kormányrendelet szerint: Általános ápolási és egészségügyi asszisztens; Ápolási asszisztens; Ápoló; Egészségügyi
asszisztens; Foglalkozás-szervező; Geriátriai és krónikus beteg szakápoló; Gerontológiai gondozó; Gyakorló ápoló; Gyakorló gyógyszertári
asszisztens; Gyakorló mentőápoló; Mentőápoló; Szenvedélybeteg gondozó; Szociális asszisztens; Szociális gondozó és ápoló; Szociális
szakgondozó

- 139/2015. (VI. 9.) Kormányrendelet a felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és új képesítések jegyzékbe történő
felvételéről : szociális munkás; okleveles egészségügyi szociális munkás; gyógytornász; fizioterapeuta; okleveles rehabilitációs szakember;
mentálhigiénikus; diplomás ápoló; szociálpedagógus; szociális menedzser; gerontagógus

További információk:

ÍRÁSBELI VIZSGATEVÉKENYSÉGEK
az interprofesszionális együttműködés
a demencia neurológiai, pszichiátriai alapjainak, patológiájának ismeretei
a demenciával élő személyek speciális ápolásának ismeretei
a gondozási környezet kialakítása
a demenciával élő személlyel történő kommunikáció
a demenciával élő személy gondozásának irányelvei, módszerei
a demenciával élő személyt érhető abúzus formái, előfordulási lehetőségei
a spiritualitást segítő tényezők, lehetőségek, módszerek
az idősödő társadalomban fellépő szükségletek, különös tekintettel a demencia gondozásra, mint társadalmi kihívásra
a személyközpontú gondozás módszerei
demenciával élők foglalkoztatási módszerei
a biztonságos otthoni és intézményi környezet kritériumai
a haldokló és hozzátartozója pszichés támogatása
a gyászfeldolgozás szakaszai
a demenciával élő személy érdekképviseletének lehetőségei

PROJEKT FELADATOK
Záródolgozat bemutatása
Szóbeli prezentáció

A Programkövetelmények és Rendszerkövetelmények elérhetősége: https://ikk.hu
Jelen képesítő bizonyítvány-kiegészítő a szakképzésért felelős miniszter által nyilvántartásba vett programkövetelmény
alapján került kidolgozásra.
Nemzeti Referencia Pont: Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal : https://nrk.nive.hu

A vizsgaszervező vezetője:
Kiállítás dátuma: 2022.07.22 P. H.
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