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EUROPASS KÉPESÍTŐBIZONYÍTVÁNY-
KIEGÉSZÍTŐ

1. A SZAKMA MEGNEVEZÉSE (HU)
09133001 Betegkísérő

2. A SZAKMA MEGNEVEZÉSÉNEK FORDÍTÁSA (EN)
Hospital porter

(A MEGNEVEZÉS FORDÍTÁSA TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ)

3. A KÉSZSÉGEK ÉS KOMPETENCIÁK LEÍRÁSA
A szakember képes:
- orvosi beutalás alapján, egészségügyi szakkíséretet nem igénylő esetekben betegszállítási feladatokat végezni egészségügyi vizsgálat,

kezelés, valamint ellátás céljából ;
- alkalmazni a szükséges és előírt protokollokat;
- előírás szerint használni a fertőtlenítő anyagokat;
- kezelni a keletkezett veszélyes hulladékot;
- felmérni a helyszín biztonságát, ABCDE elvek szerint betegvizsgálatot tud végezni ;
- elsődleges segítségnyújtásra;
- megválasztani a szükséges védőeszközöket;
- felismerni az eszméletlenség állapotát, fulladásveszélyt el tud hárítani, eszköz nélküli, illetve egyszerű eszközös légútbiztosításra képes;
- a beteget az állapotának megfelelően mobilizálni és szállítani ;
- betartani a biztonságos munkavégzésre vonatkozó szabályokat, szakszerűen kezelni a szükséges eszközöket;
- munkája során szem előtt tartani a betegjogokat, szükség esetén segíti a beteget a jogai érvényesítésében;
- az előírt egészségügyi dokumentációt alkalmazni, az adatkezelés és adatvédelmi szabályokat betartja;
- felhasználói szinten számítástechnikai eszközöket használni.

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

0913 Ápolás és szülésznőképzés

(*) 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: 3

EKKR szint: 3

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 beteg mobilizálási elméleti ismeretei 100% 5
2022.08.03

projektfeladat
A beteg mobilizálási gyakorlata 100% 5

Képesítő vizsga eredménye 100% 5

Továbblépés az oktatás következő szintjére Nemzetközi megállapodások

Szakképzés folyamatára vonatkozó egyéb információ
Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) Egészségügyi, szociális és
családügyi miniszter rendelete

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 330 óra

Belépési követelmények:
- Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
- Egészségügyi alkalmassági követelmény: Az egészségügyi tevékenység végzéséhez szükséges egészségi alkalmasság vizsgálatáról és
minősítéséről szóló 40/2004. (IV.26.) Egészségügyi, szociális és családügyi miniszter rendeletében foglaltak szerint az egészségügyi
tevékenységre való alkalmassági korlátozások figyelembevételével történik

További információk:

ÍRÁSBELI VIZSGATEVÉKENYSÉGEK
etikai, jogi kérdések
elsősegélynyújtás
aszepszis-antiszepszis
munkavédelem

PROJEKT FELADATOK
Szituációs vizsga - I. rész: Gyakorlati vizsgafeladat megoldása (logisztikai, mobilizációs technika, betegmobilizációs eszköz használata,
dokumentáció vezetése)
Szituációs vizsga - II. rész: Kötelező feladatok bemutatása (ABCDE vizsgálat; xBLS; valamint szituációs és szimulációs feladatok
elsősegélynyújtás témakörben)

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: 2022.08.03 P. H.
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