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09133001 számú Betegkísérő megnevezésű 

szakképesítés megszerzésére irányuló szakmai képzéseket megalapozó 

programkövetelmény 
 

1. A programkövetelmény, illetve az ennek alapján szervezhető szakmai képzés 

1.1 Megnevezése: Betegkísérő 

1.2 Ágazat megnevezése: Egészségügy ágazat 

1.3 Besorolása a képzési területek egységes osztályozási rendszere (KEOR) szerinti kód 

alapján: 0913 Ápolás és szülésznőképzés 

2. A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető szak-

képesítés 

2.1  Megnevezése: Betegkísérő 

2.2  Szintjének besorolása 

2.2.1 Az Európai Képesítési Keretrendszer (EKKR) szerint: 3 

2.2.2 A Magyar Képesítési Keretrendszer (MKKR) szerint: 3 

2.2.3 A Digitális Kompetencia Keretrendszer szerint: 3 

3. A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető szak-

képesítés és az azzal betölthető munkakör vagy végezhető tevékenység kapcsolata, 

összefüggése
1
: 

3.1 A szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető szakképesítéshez szükséges kompe-

tenciákkal szakmajegyzékben szereplő szakma körébe vonható munkaterület, tevékeny-

ség vagy munkakör magasabb szinten gyakorolható, vagy a szakmai képzés szakma-

jegyzékben szereplő szakma képzési és kimeneti követelményeiben meg nem határozott 

speciális szakmai ismeretek és szakmai készségek megszerzésére irányul. 

3.2 A szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető szakképesítés jogszabályban meg-

határozott képesítési követelmény munkakör betöltéséhez vagy tevékenység folytatásá-

hoz. 

A képesítési követelményt előíró jogszabály: az egészségügyi szolgáltatások nyújtásá-

hoz szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet 

 

4. A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéshez kapcsolódóan meg-

szerezhető szakképesítéssel ellátható legjellemzőbb munkaterület, tevékenység vagy 

munkakör leírása: 

                                                           
1 A megfelelő elem kiválasztandó. 
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A betegkísérő orvosi beutalás alapján, egészségügyi szakkíséretet nem igénylő esetekben be-

tegszállítási feladatokat végez egészségügyi vizsgálat, kezelés, valamint ellátás céljából. A 

betegszállítás irányulhat a beteg otthonából egészségügyi intézménybe, történhet egészség-

ügyi intézményen belül, egészségügyi intézmények között a területileg illetékes, vagy a prog-

resszív ellátás során magasabb szintű ellátóhelyre, valamint a beteg kezelését, vizsgálatát, 

sürgősségi ellátását követően az otthonába.   

 

5. A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető szak-

képesítéshez szükséges képzési tartalom szabadalmi vagy szerzői jogi oltalom alatti 

állása: 

5.1 Szabadalmi vagy szerzői jogi oltalom alatt áll: - 

5.1.1 Az oltalom típusának megjelölése: - 

5.1.2 Nyilvántartó hatóság: - 

5.1.3 Azonosító vagy nyilvántartásba vételi száma: - 

6. A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzés megkezdéséhez szüksé-

ges bemeneti feltételek: 

6.1 Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség 

6.2 Szakmai előképzettség: nem szükséges 

6.3 Egészségügyi alkalmassági követelmény: Az egészségügyi tevékenység végzéséhez 

szükséges egészségi alkalmasság vizsgálatáról és minősítéséről szóló 40/2004. (IV.26.) 

ESzCsM rendeletben foglaltak szerint az egészségügyi tevékenységre való alkalmassá-

got kizáró korlátozások figyelembevételével történik. 

6.4 Szakmai gyakorlat területe és időtartama: nem szükséges      

7. A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzés elvégzéséhez szükséges 

foglalkozások minimális és maximális óraszáma (Amennyiben a programkövetelmény 

modulszerű felépítésű, a minimális óraszám a modulonként meghatározott minimális, 

a maximális óraszám a modulonként meghatározott maximális óraszámok összege): 

7.1 Minimális óraszám: 300 óra 

7.2 Maximális óraszám: 330 óra 

8. A szakmai követelmények leírása: 

8.1 Nem modulszerű felépítés esetén: 

 Készségek, ké-

pességek 

Ismeretek Elvárt viselkedés-

módok, attitűdök 

Önállóság és fele-

lősség mértéke 

1. Munkája során 

feladatellátását 

megtervezi, ennek 

Ismeri a saját felada-

tait meghatározó 

szakmai protokollo-

Elkötelezett a szak-

mai protokollok 

megismerésére, nyi-

Betartja és betartat-

ja a szakmai 

iránymutatásokat, 
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 Készségek, ké-

pességek 

Ismeretek Elvárt viselkedés-

módok, attitűdök 

Önállóság és fele-

lősség mértéke 

során alkalmazza 

a tevékenységi 

körébe tartozó 

protokollokat. 

kat. tott a változásokra. 

Elkötelezett a minő-

ségi egészségügyi 

ellátás iránt. 

protokollokat. 

Képes önképzésre, 

hibáit korrigálja. 

2. Előírás szerint 

használja a fertőt-

lenítő 

anyagokat (gép-

kocsi, személyi 

higiéné). 

Ismeri az aszepszis 

és antiszepszis szabá-

lyait. 

Tevékenysége során 

befogadja az aszep-

szis antiszepszis 

szabályai szerint 

történő munkavég-

zést. 

Megtanulja a rá 

vonatkozó eljárá-

sokat, betartja és 

betartatja az aszep-

szis és antiszepszis 

előírásait. 

3. Megválasztja a 

szükséges egyéni 

védőeszközöket. 

Felismeri és megne-

vezi a rendelkezésre 

álló védőeszközöket. 

Elfogadja a védő-

eszközök használa-

tának szükségességét 

Az érvényes előírá-

sok alapján dönt az 

egyéni védőeszkö-

zök használatának 

szükségességéről. 

4. Kezeli a keletke-

zett veszélyes 

hulladékot. 

Azonosítja a veszé-

lyes hulladékot, fel-

sorolja a szükséges 

teendőket. 

Szem előtt tartja a 

veszélyes hulladék 

kezelésének szabá-

lyait. 

Felelősséget vállal 

a veszélyes hulla-

dék szabályos ke-

zelésére. 

5. Felméri a hely-

szín biztonságát, 

ABCDE elvek 

szerint betegvizs-

gálatot végez. 

Érti a biztonság lé-

nyegét, tudja az 

ABCDE vizsgálat 

menetét, tartalmát, az 

egyes lépések sor-

rendjét. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elkötelezett a proto-

kollok betartásában, 

nyitott a változások 

megismerésére, az új 

megoldások elsajátí-

tására. 

Törekszik a szakmai 

szabályok szerint 

végzett tevékenység-

re, elkötelezett a 

minőségi ellátás 

iránt. 

Törekszik arra, hogy 

a szakterület leg-

újabb eredményeit 

saját fejlődésének 

szolgálatába állítsa. 

Önképzéssel is tö-

rekszik a szakmai 

 

Elsősegélynyújtási 

helyzetben önálló-

an beteget vizsgál, 

alapszintű beavat-

kozásokat hajt vég-

re. 

Magasabb szintű 

ellátási igény ese-

tén mentőt hív. 

6. Elsődleges se-

gélynyújtást vé-

gez, sérülést ellát, 

vérzést csillapít, 

rögzítést alkal-

maz. 

Alkalmazói szinten 

ismeri az elsősegély-

nyújtás teendőit. 

7. Az állapotválto-

zást és a riasztó 

tüneteket felisme-

ri és értékeli, 

megítéli a beteg 

szállíthatóságát. 

Azonosítja a súlyos 

állapotot jelző tüne-

teket és paramétere-

ket. 

Önállóan dönt a 

szállíthatóságról, 

segélykocsi igényé-

ről. 

8. Eszméletlenséget 

felismer, fulla-

dásveszélyt elhá-

rít, eszköz nélkü-

li, illetve egysze-

rű eszközös 

légútbiztosítást 

végez. 

 

Ismeri az eszmélet-

lenség vizsgálatát, 

veszélyét, az ellátási 

elveket. 

 

Állapotfelmérést 

követően önállóan 

megkezdi az ellá-

tást. 
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 Készségek, ké-

pességek 

Ismeretek Elvárt viselkedés-

módok, attitűdök 

Önállóság és fele-

lősség mértéke 

9. Protokoll szerint 

BLS-t végez, 

AED-t használ az 

életkori előírá-

soknak megfele-

lően. 

Magabiztosan ismeri 

az újraélesztés lépé-

seit, az AED haszná-

lat menetét. 

fejlődésre. 

10. ALS végzése so-

rán közreműkö-

dik. 

Ismeri az emelt szin-

tű újraélesztés eleme-

it, a ballonos lélegez-

tetés és a 

mellkaskompresszió 

kivitelezését. 

Irányítás alapján 

végzi tevékenysé-

gét. 

11. A beteget állapo-

tának megfelelően 

mobilizálja és 

szállítja. Figye-

lembe veszi a 

szállítási traumát, 

immobilizációt 

végez. 

Behatóan ismeri a 

mobilizáció elveit, 

azonosítja a szüksé-

ges immobilizációs 

technikát. 

A beteg vizsgálatát 

és a helyszíni lehe-

tőségeket figye-

lembe véve önálló-

an dönt az immobi-

lizáció módjáról, a 

mobilizáció lehető-

ségeiről, valamint a 

beteg pozícionálá-

sáról. 
12. Alkalmazza a 

beteg állapotának, 

illetve állapotvál-

tozásának megfe-

lelő pozícionálást. 

Összefüggésében 

ismeri a 

betegelhelyezési mó-

dokat és azok indiká-

cióját. 

13. Képes az oxigén-

terápia eszközei-

nek megválasztá-

sára és alkalma-

zására, a szövőd-

mények felisme-

résére. 

Ismeri az oxigénterá-

pia indikációit, a ren-

delkezésre álló esz-

közöket. 

Utasítás alapján, 

felügyelet mellett, 

a szakmai szabá-

lyok betartásával 

végzi az 

oxigenizációt. 

14. Betartja a bizton-

ságos munkavég-

zésre vonatkozó 

szabályokat, 

szakszerűen keze-

li az eszközöket. 

Tisztában van a 

munkabiztonsági 

elvekkel, alkalmazói 

szinten ismeri a ren-

delkezésre álló esz-

közöket. 

Tudatosan szem előtt 

tartja, betartja és 

alkalmazza a mun-

kavégzésére vonat-

kozó előírásokat. 

Munka- és baleset-

védelem tekinteté-

ben a protokollok 

szerint tevékeny-

kedik. 

Probléma esetén 

utasítást kér szak-

mai felettesétől. 

15. Képes team-

munkában történő 

munkavégzésre, a 

delegált feladato-

kat elvégzi. 

Érti a team-munka 

lényegét. 

Fegyelmezetten és 

kollegiálisan team-

munkában dolgozik. 

Munkatársaival 

együttműködve 

képes a team-

munkára. 

16. Tömeges baleset 

felszámolásában 

Alapszinten ismeri a 

tömeges baleset ellá-

Nyitott az együttmű-

ködésre, kész a ka-

Utasítás alapján 

önállóan végzi a 
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 Készségek, ké-

pességek 

Ismeretek Elvárt viselkedés-

módok, attitűdök 

Önállóság és fele-

lősség mértéke 

közreműködik. tási elveit. pott feladatok ellátá-

sára. 

delegált feladato-

kat. 

17. Felméri a beteg 

fájdalmának mér-

tékét, alkalmazza 

a fájdalom csilla-

pítására szolgáló 

nem gyógyszeres 

eljárásokat. 

Ismeri a fájdalom 

anatómiai és élettani 

összefüggéseit, al-

kalmazói szinten 

használja a fájdalom 

megítélésére, vala-

mint csillapítására 

szolgáló módszere-

ket. 

Törekszik a fájdalom 

enyhítésére, tiszte-

letben tartja a beteg 

igényét szenvedésé-

nek enyhítésére vo-

natkozóan. 

Önállóan felméri a 

fájdalom szintjét, 

szükség esetén dönt 

a további szakse-

gítség szükséges-

ségéről. 

18. Képes a vérnyo-

más, vércukor, 

szaturáció méré-

sére, az eszközök 

szakszerű kezelé-

sére. 

Használói szinten 

ismeri az alábbi esz-

közöket: vérnyo-

másmérő, vércukor-

mérő, pulzoximéter. 

Törekszik az eszkö-

zös vizsgálat kés-

zségszintű végzésé-

re. 

Utasítás alapján a 

szakmai szabá-

lyoknak megfelelő-

en önállóan és hi-

bátlanul hajtja vég-

re az eszközös 

vizsgálatokat. 

19. Munkája során 

szem előtt tartja a 

betegjogokat, 

szükség esetén 

segíti a beteget 

jogai érvényesíté-

sében. 

Kellő részletességgel 

ismeri az egészség-

ügyről szóló 1997. 

évi CLIV. tv. mun-

kakörét érintő parag-

rafusait, kiemelten a 

betegek és az ellátók 

jogaira és kötelezett-

ségeire vonatkozóan. 

Elkötelezett a beteg-

jogok szem előtt 

tartására. 

Munkavégzése során 

érvényesíti a betegek 

érdekeit és jogait. 

Felelősséget vállal 

a betegjogok betar-

tásáért. 

Kérdés felmerülése 

esetén felettesétől 

tanácsot kér. 

20. Betartja a munka-

végzésével kap-

csolatos jogszabá-

lyi előírásokat. 

Tanulmányozza az 

általa végzett egés-

zségügyi szolgálta-

tást szabályozó jog-

szabályok rendszerét. 

Hivatását az aktuális 

törvényi előírások-

nak megfelelően 

végzi. 

Munkája során a 

vele kapcsolatba 

kerülő egészségügyi 

dolgozók, betegek és 

hozzátartozók jogait 

tiszteletben tartja. 

Munkája során 

aláveti magát a 

munkahelyen ki-

alakított és érvény-

ben lévő szakmai 

protokolloknak, 

minőségbiztosítási 

szabályoknak. 

21. Fogyatékossággal 

élő személyt álla-

potának és igé-

nyeinek figye-

lembevételével 

szállít. 

Felismeri a betegek 

mentális és szomati-

kus állapotában be-

következett változá-

sokat, ismeri az 

egyes fogyatékossá-

gok sajátosságait, 

azok betegszállításra 

vonatkozó kihatásait. 

Fellépése, kommu-

nikációja, viselkedé-

se, megjelenése so-

rán méltón képviseli 

az egészségügyi dol-

gozókat. 

Felügyeli és megfi-

gyeli az általa kí-

sért betegeket, fele-

lősséget vállal az 

állapotváltozás 

felismerésében. 
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 Készségek, ké-

pességek 

Ismeretek Elvárt viselkedés-

módok, attitűdök 

Önállóság és fele-

lősség mértéke 

22. Munkavégzése 

során eleget tesz 

az egészségügyi 

dolgozóval szem-

ben elvárt szak-

mai és etikai kö-

vetelményeknek. 

Ismeri az etikai érté-

kek jelentőségét, az 

egészségügyi etika 

alapelveit, a Magyar 

Egészségügyi Szak-

dolgozói Kamara 

Etikai kódexének 

tartalmát. 

Magára nézve köte-

lezőnek fogadja el az 

egészségügyi dolgo-

zóval szemben elvárt 

magatartást, 

törekszik a kompe-

tencia határok betar-

tására, a felelősség-

vállalásra. 

Folyamatosan, kül-

ső indíttatás nélkül 

is megfelel az 

egészségügyi dol-

gozóval szemben 

elvárt etikai köve-

telményeknek. 

23. Az előírt egés-

zségügyi doku-

mentációt alkal-

mazza, az adatke-

zelés és adatvé-

delmi szabályokat 

betartja. 

Ismeri a munka vég-

zéséhez előírt doku-

mentációt, a beteg 

adatainak kezelésére 

és védelmére vonat-

kozó szabályokat. 

Törekszik az előírt 

dokumentáció pon-

tos, szabályszerű és 

alapos, az előírások-

nak megfelelő veze-

tésére. 

Az útmutatások 

alapján önállóan 

látja el a dokumen-

tációra vonatkozó 

feladatait. 

24. Kommunikációs 

feladatait szóban 

és írásban a 

szakmai szabá-

lyok és előírások 

alapján folytatja. 

 

Ismeri a kommuniká-

ció fogalmát, elemeit, 

az őszinte és hiteles 

kommunikáció fel-

tételeit. 

Elfogadja a külön-

böző kultúrkörhöz 

tartozó betegek ellá-

tási specialitásait. 

 

 

 

 

 

Kommunikációs 

feladatait önállóan 

végzi. 

Észleli a problémás 

helyzeteket. 

Amennyiben a 

megoldáshoz saját 

ismerete nem elég-

séges, ezt felismeri 

és támogatást, se-

gítséget igényel. 

25. Munkatársaival, 

az egészségügyi 

dolgozókkal, a 

hozzátartozókkal 

és a beteggel 

adekvátan, kong-

ruensen és hitele-

sen kommunikál, 

szükség esetén 

probléma megol-

dási módszereket 

alkalmaz. 

Ismeri a kommuniká-

ció alapelveit, az 

egyes életkori cso-

portok ezirányú jel-

lemzőit, a problé-

mamentes, vagy 

problémamegoldó 

kommunikáció mód-

ját, a kommunikációs 

zavarok jellemzőit. 

Napi feladatait előí-

télet mentesen végzi, 

az egyenlő bánás-

mód szabályait szem 

előtt tartja. 

Attitűdje kiterjed 

bármely jellegű más-

sággal élő személy 

elfogadására, a szük-

séges bánásmód al-

kalmazására. 

26. Képes a problé-

mahelyzetek fel-

ismerésére, meg-

oldási javaslatok 

megfogalmazásá-

ra és döntéshoza-

talra. 

Megérti a beteg álla-

potának megfelelő 

kommunikáció lé-

nyegét. 

Segítő hivatását fele-

lősséggel, empatiku-

san, toleránsan gya-

korolja. A vele kap-

csolatba kerülő beteg 

ember személyiségét 

tiszteletben tartja. 

27. Alkalmazza az 

orvosi terminoló-

gia helyesírási és 

kiejtési szabálya-

it, illetve az orvo-

Alapszinten ismeri az 

orvosi terminológia 

szabályait, a hallott 

szakmai nyelvű szö-

veget alapszinten 

Igényli a szakmai 

nyelv kellő mértékű 

megismerését. Fo-

lyamatos önképzés-

sel törekszik tudásá-

Szükség esetén 

szakmai kommuni-

kációját egészség-

ügyi szakember 

bevonásával bővíti. 
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 Készségek, ké-

pességek 

Ismeretek Elvárt viselkedés-

módok, attitűdök 

Önállóság és fele-

lősség mértéke 

si latinban hasz-

nálatos megneve-

zéseket. 

megérti. nak mélyítésére. 

28. Ismeri az egés-

zségügyi ellátó-

rendszer felépíté-

sét, betegutat 

szervez. 

Munkája során 

alkalmazza az 

egyes 

ellátóhelyek 

megközelítéséről 

szerzett ismereteit 

a betegek optimá-

lis és szabályos 

szállításának 

szem előtt tartá-

sával. 

Alkalmazói szinten 

ismeri a hazai egés-

zségügyi ellátórend-

szer munkavégzésé-

hez fontos elemeit, a 

beutalási rendet. 

Munkája során szem 

előtt tartja az ellátó-

rendszer jellemzőit, 

működési rendjét. 

Folyamatos ismeret-

szerzéssel tájékozó-

dik a változásokról. 

Önállóan frissíti az 

egészségügyi in-

tézmények megkö-

zelítésével, az in-

tézményeken belüli 

betegmozgatással 

kapcsolatos tudá-

sát. 

29. EDR készüléken 

forgalmaz, szük-

ség esetén 

segélykocsit hív. 

Alkalmazói szinten 

ismeri a feladat ellá-

táshoz szükséges 

kommunikációs esz-

közöket, a forgalma-

zás szabályait. 

 

Nyitott a kommuni-

kációs technika meg-

ismerésére. 

Képes a kommuni-

kációs eszközök 

önálló használatára. 

30. Felhasználói szin-

ten számítástech-

nikai eszközt 

használ. 

Ismeri a számítás-

technikai eszköz 

használatát. 

Nyitott a számítás-

technikai ismeretei-

nek bővítésére. 

Képes a számítás-

technikai eszköz 

használatára. 

 

8.2 A szakmai képzés megszervezhető kizárólag távoktatásban: igen/nem 

9. A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető szak-

képesítés társadalmi-gazdasági hasznosíthatóságának bemutatása (munkaerő-piaci 

relevanciája): 

A betegkísérő mind a kórházi mind a kórházat megelőző betegellátás meghatározó szereplője. 

A kórházban a betegellátó osztályok, kezelők, diagnosztikai egységek közötti betegszállítást 

végzi beteg mobilizáló eszközök segítségével (kerekesszék, betegszállító kocsi stb.), emellett 

- közreműködik a betegek hazaszállításában is. A betegek szállítása empátiás készséget, spe-

ciális fogások ismeretét és jó fizikumot igényel. A betegkísérő iránti munkaerő-piaci igény 

folyamatos. 
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10. A képesítő vizsga megszervezéséhez szükséges feltételek és a képesítő vizsga vizs-

gatevékenységeinek részletes leírása: 

10.1 A képesítő vizsgára bocsátás feltétele: az előírt elméleti és gyakorlati képzési tartalmak 

sikeres teljesítése. 

A szakmai képzés követelményeinek igazolásáról a képző intézmény által kiállított tanúsít-

vány. 

Egyéb feltételek:  

10.2 Írásbeli vizsga 

10.2.1 A vizsgatevékenység megnevezése: A beteg mobilizálás elméleti ismeretei 

10.2.2 A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: Az írásbeli vizsga etikai, jogi 

kérdések; elsősegélynyújtás;; aszepszis-antiszepszis; munkavédelem témaköreit dol-

gozza fel. 

10.2.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 30 perc 

10.2.4 A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 30%  

10.2.5 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: - 

10.2.6 A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes 

pontszám legalább 39%-át elérte. 

10.3 Projektfeladat 

10.3.1 A vizsgatevékenység megnevezése: A beteg mobilizálás gyakorlata 

10.3.2 A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: Szituációs vizsga feladat két 

részből áll. I. gyakorlati vizsgafeladat megoldása (logisztikai, mobilizációs technika, 

betegmobilizációs eszköz használata, dokumentáció vezetése), II. kötelező feladatok 

bemutatása (ABCDE vizsgálat; xBLS; valamint szituációs és szimulációs feladatok el-

sősegélynyújtás témakörben) 

10.3.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 30 perc 

10.3.4 A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 70 % 

10.3.5 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: I. feladat vonatkozásában ál-

lapotfelmérés, betegmobilizálási technika kiválasztása, alkalmazása, betegszállítási 

eszköz használata, II. feladat vonatkozásában elsősegélynyújtási protokollok alkalma-

zása, eljárásrendeknek megfelelő újraélesztés, elsősegélynyújtás kivitelezése 

10.3.6 A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes 

pontszám legalább 50 %-át elérte. 

10.4 A vizsgatevékenységek lebonyolításához szükséges személyi feltételek: a projekt fela-

dat végrehajtásához imitátorokra és egészségügyi végzettségű segítőre van szükség. 

10.5 A vizsgatevékenységek lebonyolításához szükséges tárgyi feltételek: 

- felszerelt betegszállító gépkocsi 

- immobilizáció eszközei 

- elsősegélynyújtó doboz 
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- újraélesztési fantom (felnőtt és gyermek) 

- oktató AED készülék 

- egyszerű légútbiztosítás eszközei 

- lélegeztető ballon 

- vérnyomásmérő, vércukormérő, pulzoximéter 

- egyéni védőeszközök 

- a betegszállítási tevékenység dokumentációja 

- veszélyes hulladék kezeléshez szükséges eszközök 

- oxigénpalack, oxigén-maszk, rezervoár 
 

10.6 A vizsgatevékenységek alóli felmentések speciális esetei, módja, és feltételei: egés-

zségügyi szakképesítés esetén az írásbeli vizsgarész alól felmentés adható. 

10.7 A képesítő vizsgán használható segédeszközökre és egyéb dokumentumokra vonatkozó 

részletes szabályok: A projekt feladat teljesítéséhez a 11.5 pont alatt felsorolt eszközök 

használhatók.  

10.8 A vizsgatevékenységek megszervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra 

vonatkozó sajátos feltételek: - 

11. A szakmai képzés megszervezéséhez kapcsolódó különös, egyedi, speciális feltéte-

lek 

Elméleti és gyakorlati képzési idő aránya: 40 % – 60 % 


