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09135003 számú Felnőtt intenzív szakápoló megnevezésű  

szakképesítés megszerzésére irányuló szakmai képzéseket megalapozó 

programkövetelmény 
 

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

1.1 Megnevezése: Felnőtt intenzív szakápoló 

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: Felnőtt intenzív szakápoló 

2.2  Szintjének besorolása 

2.2.1 Az Európai Képesítési Keretrendszer (EKKR) szerint: 5 

2.2.2 A Magyar Képesítési Keretrendszer (MKKR) szerint: 5 

2.2.3 A Digitális Kompetencia Keretrendszer szerint: 5 

3. A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető szak-

képesítés és az azzal betölthető munkakör vagy végezhető tevékenység kapcsolata, 

összefüggése: 

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 nyújtásához 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: 

A kritikus állapotú betegek ápolása komplex kihívást jelentő terület, ahol szükséges tovább-

fejleszteni az előzőleg megszerzett ápolási és klinikai gyakorlatok integrálásával megszerzett 

ismereteket. 
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A felnőtt intenzív szakápoló kritikus állapotú, illetve tartós intenzív ellátásra szoruló betegek 

szakápolását, ellátását végzi az intenzív betegellátás területén. Rész vesz az akut életveszély 

elhárításában, a beteg állapotának stabilizálásában, melynek megvalósításához speciális élet-

tani, kórélettani, klinikai, diagnosztika, terápiás, szakápolástani ismeretekkel rendelkezik, 

képes az intenzív ellátást igénylő állapotokkal kapcsolatos szakápolási feladatok önálló elvég-

zésére. Felméri az intenzív ellátást igénylő beteg szükségleteit, megtervezi és kivitelezi a be-

teg ellátását, ápolását, értékeli annak hatékonyságát. Felismeri az intenzív ellátást igénylő 

állapotokat, felkészültsége, manuális készsége és személyiségjegyei alapján. Munkáját az 

egészségügyi team tagjaival, a betegekkel, hozzátartozókkal együttműködve, a betegek speci-

ális helyzetéből adódó etikai – jogi előírásokat betartva, felelősséggel végzi, hivatásként gya-

korolja.   

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: érettségi végzettség 

6.2 Szakmai előképzettség: érettségi végzettséget követő minimum három éves és lega-

lább MKKR 5 besorolású ápolói végzettség 

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: 1 év intenzív betegellátó osztályon, ápoló 

munkakörben töltött szakmai gyakorlat     

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: 600 óra 

7.2 Maximális óraszám: 660 óra 

8. A szakmai követelmények leírása: 

8.1 Nem modulszerű felépítés esetén: 
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 Készségek, ké-

pességek 

Ismeretek Elvárt viselkedés-

módok, attitűdök 

Önállóság és fele-

lősség mértéke 

1.  Munkáját az in-

tenzív osztály 

feltételrendszeré-

nek, sajátosságai-

nak megfelelően 

megtervezi, gon-

doskodik a beteg-

ellátáshoz szük-

séges személyi és 

tárgyi feltételek 

meglétéről. Az 

osztály építészeti 

adottságait opti-

málisan kihasz-

nálja a biztonsá-

gos betegellátás 

érdekében. 

Átfogóan ismeri az 

intenzív osztály ki-

alakulását, történetét, 

az intenzív ellátást 

igénylő betegek ellá-

tásához szükséges 

tárgyi és személyi 

feltételeket, a bizton-

ságos betegellátás 

megvalósítását szol-

gáló ellátási rendsze-

reket. 

Lehetőségeihez ké-

pest törekszik a be-

tegellátás feltételei-

nek megteremtésére, 

szem előtt tartva a 

betegek és az ellátók 

biztonságát. 

Szakápolói munká-

ját önállóan tervezi, 

egyes munkafázi-

sok megvalósításá-

ban együttműködik 

a team tagokkal. 

2.  Megfelel az in-

tenzív szakápoló-

ra vonatkozó spe-

ciális elvárások-

nak, beazonosítja 

a munka jellegé-

ből adódó ve-

szélyforrásokat, a 

burnout jeleit. 

Ismeri a munka jelle-

géből adódó, az in-

tenzív szakápolóra 

vonatkozó speciális 

elvárásokat, feltéte-

leket. Ismeri a 

burnout fogalmát, 

jeleit, megelőzési és 

kezelési stratégiákat. 

Vállalja a munka-

végzéssel járó nehé-

zségeket, törekszik 

saját maga és kör-

nyezete testi-lelki 

egészségének meg-

őrzésére, nyitott új 

lehetőségek befoga-

dására. 

Önállóan figyel 

testi-lelki egészsé-

gének megőrzésére, 

önellenőrzést vé-

gez. 

3.  Kapcsolatot tart, 

és hatékonyan 

kommunikál a 

beteggel, hozzá-

tartozókkal. Az 

ellátó team tagja-

ival szakmai 

kommunikációt 

folytat, konflik-

tust kezel. 

Ismeri a kommuniká-

ciós formákat, azok 

specialitásait, a konf-

liktus fogalmát, for-

máit, kezelési straté-

giákat. 

Betegekkel, hozzá-

tartozókkal való 

kommunikációja 

során törekszik ért-

hetően, empatikusan 

kommunikálni, kerü-

li a szakzsargont. Az 

ellátó team tagjaival 

való kommunikáció-

ban igényli a szak-

mai nyelvezet hasz-

nálatát. Kész a konf-

liktushelyzet leküz-

désére. 

Önállóan, felelősen 

kommunikál. 

Észleli a problémás 

helyzeteket. 

Amennyiben szük-

séges, támogatást, 

segítséget kér. 

4.  Korlátozó intéz-

kedéseket alkal-

maz a kritikus 

állapotú beteg 

biztonsága érde-

kében.  

Ismeri a kritikus ál-

lapotok következté-

ben kialakuló speciá-

lis etikai, jogi elvárá-

sokat, felismeri a 

betegkorlátozás 

szükségszerűségét, 

Szem előtt tartja a 

betegbiztonság meg-

valósítását. Képvise-

li a betegjogok érvé-

nyesülését. A korlá-

tozó intézkedéseket 

a vonatkozó jogsza-

Önálló döntést hoz, 

vagy együttműkö-

dik a korlátozás 

elrendelésében, 

megvalósításában, 

döntéséért felelős-

séget vállal. 
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 Készségek, ké-

pességek 

Ismeretek Elvárt viselkedés-

módok, attitűdök 

Önállóság és fele-

lősség mértéke 

ismeri annak formáit. bály és protokoll 

alapján végzi.  

5.  Munkája során a 

kritikus állapotú 

beteg ellátására 

vonatkozó speciá-

lis higiénés elő-

írásokat, az 

aszepszis, anti-

szepszis szabálya-

it alkalmazza. 

Kiválasztja a fer-

tőző beteg ellátá-

sára, a fertőzés 

továbbvitelének 

megakadályozá-

sára leginkább 

alkalmas környe-

zetet, gondosko-

dik a beteg és az 

ellátók biztonsá-

gáról. 

Ismeri az intenzív 

betegellátás sajátos-

ságaiból adódó foko-

zott fertőzésveszélyt, 

a fertőzések megelő-

zésére, leküzdésére 

alkalmas eljárásokat, 

a fertőző beteg elhe-

lyezésére, izolációjá-

ra vonatkozó szabá-

lyokat. 

Belátja az intenzív 

ellátásra szoruló be-

teg fokozott veszé-

lyeztetettségét a fer-

tőzések kialakulása 

tekintetében. Kriti-

kus saját maga, és az 

ellátó team tagjainak 

higiénikus munka-

végzésére. 

Felelősséget vállal 

saját munkájával 

kapcsolatosan. Be-

tartja és környeze-

tével is betartatja a 

higiénés előíráso-

kat. 

6.  A kritikus állapo-

tú betegek ellátá-

sa során elektro-

nikus, digitális, 

automata – félau-

tomata készülé-

keket, monitoro-

kat, gyógyszer-

adagoló pumpá-

kat, betegmelegí-

tő, vérmelegítő, 

diagnosztikus, 

betegemelő ké-

szüléket használ, 

működtet, karban-

tart. Munkája 

során lélegeztető 

gépet tesztel és 

alkalmaz. 

Alkalmazói, felhasz-

náló szinten ismeri az 

elektromos készülé-

kek biztonságos al-

kalmazására vonat-

kozó előírásokat. 

Ismeri a lélegeztető 

gép működésének 

feltételeit, elveit, a 

lélegeztetési módo-

kat. A riasztás okait, 

illetve az esetleges 

hibákat azonosítja. 

Belátja az eszközök, 

készülékek biztonsá-

gos működtetésének 

fontosságát. 

Felelősséget vállal 

az általa ellenőr-

zött, tesztelt gépek 

megfelelősségéért. 

Munkája során 

betartja és betartat-

ja az eszközök, 

berendezések mű-

ködtetésére, kar-

bantartására vonat-

kozó előírásokat, a 

munka-, baleset-, 

tűz-, és érintésvé-

delmi előírásokat, 

és higiénés szabá-

lyokat. 
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 Készségek, ké-

pességek 

Ismeretek Elvárt viselkedés-

módok, attitűdök 

Önállóság és fele-

lősség mértéke 

7.  Biztonsággal al-

kalmazza vala-

mennyi gyógy-

szerbeviteli mó-

dot. Megfigyeli, 

követi a gyógy-

szerhatást, szö-

vődmények jeleit.  

Ismeri a gyógyszere-

léssel kapcsolatos 

alapfogalmakat, fel-

ismeri a mellékhatá-

sokat, a gyógyszerha-

tás nyomon követé-

sének lehetőségeit. 

Hajlandó nyomon 

követni a gyógysze-

rek hatóanyagait, 

figyelemmel kíséri 

hatását, mellékhatá-

sát. 

Önállóan, és orvos 

utasítására biztosít-

ja a gyógyszeres 

terápia megvalósí-

tását. 

8.  Kritikus állapoto-

kat azonosít, ellá-

tásukban részt 

vesz. 

Ismeri a vitális para-

méterek tolerábilis, 

intolerábilis értékeit. 

Azonosítja az akut 

életveszélyes állapo-

tok korai jeleit, riasz-

tó tüneteit. 

Pontos, precíz álla-

potfelmérésre törek-

szik. Szükség esetén 

kompetenciájának 

megfelelően vállalja 

az életmentő beavat-

kozások megkezdé-

sét. 

Kritikus állapot 

észlelése esetén 

önálló, gyors dön-

téseket hoz, cselek-

szik. Másokkal 

együttműködve, 

saját és kollégái 

munkájáért felelős-

séget vállalva vesz 

részt az ellátásban. 

9.  BLS-t, IHBLS-t 

végez, AED-t, 

defibrillátort 

használ, ALS-ben 

részt vesz. 

Magabiztosan ismeri 

az újraélesztés lépé-

seit, a supraglottikus 

légútbiztosítás meg-

valósításának lehető-

ségeit, a ballonos 

lélegeztetés kivitele-

zését, az AED biz-

tonságos használatát. 

Ismeri az aktuális 

alap és emeltszintű 

újraélesztés (Basic 

Life Support, 

Advenced Life 

Support) ajánlást. 

Elkötelezett a szak-

mai protokollok be-

tartására, magával 

szemben kötelező-

nek tartja a változá-

sok nyomon követé-

sét a minőségi be-

tegellátás biztosítása 

érdekében. 

Protokoll szerint 

BLS-t, IHBLS-t 

végez, AED-t, 

defibrillátort önál-

lóan használ, gyors 

döntést hoz, meg-

kezdi a beteg újra-

élesztését. ALS 

során együttműkö-

dik a team tagok-

kal, végrehajtja az 

orvos utasításait. 

10.  Újraélesz-

tett/eszméletlen/ 

lélegeztetett bete-

get ápol az ápolá-

si folyamat elvei 

szerint.  

Komplexitásában 

ismeri az újraélesz-

tett/eszméletlen/léle- 

geztetett beteg ellátá-

sának teljes vertiku-

mát, specifikumait. 

Ismeri az aktuális 

posztreszuszcitációs 

ellátás ajánlást.  

 Elkötelezett a beteg 

diagnosztikus, terá-

piás, ápolási beavat-

kozásának magas 

minőségű megvaló-

sításáért. A beteggel, 

hozzátartozókkal 

empatikus, fokozot-

tan ügyel a betegjo-

gok tiszteletben tar-

tására.  

Önállóan megter-

vezi az újraélesz-

tett/eszméletlen/ 

lélegeztetett beteg 

ápolását. Diagnosz-

tikus, terápiás be-

avatkozásokat or-

vos utasítása alap-

ján végrehajt, 

együttműködik a 

team tagokkal.  

11.  Segédkezik 

endotracheális 

intubálásnál/extub

Azonosítja a légzési 

elégtelenség fenyege-

tő jeleit. Ismeri az 

A betegmegfigyelés, 

ellátás során pontos-

ságra, precizitásra 

 

Az orvossal 

együttműködik az 
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 Készségek, ké-

pességek 

Ismeretek Elvárt viselkedés-

módok, attitűdök 

Önállóság és fele-

lősség mértéke 

álásnál/ sebészi 

légútbiztosításban

. 

invazív 

légútbiztosításhoz 

szükséges eszközö-

ket, eljárásokat. 

törekszik. Elkötele-

zett a szakmai proto-

kollok előírásainak 

betartására. 

intubáció – 

extubáció, sebészi 

légútbiztosítás 

megvalósításában. 

Önállóan megfi-

gyeli a beteget, 

ellenőrzi a szervi 

funkciók működé-

sét, megfigyeléseit 

önállóan dokumen-

tálja 

12.  Segédkezik PTX-

ben szenvedő 

beteg ellátásában, 

mellkasi szívás 

kialakításában, 

fenntartásában.  

Felismeri a PTX tü-

neteit, ismeri a 

kanüláláshoz, mell-

kasi szívás kialakítá-

sához, fenntartásához 

szükséges eszközö-

ket, eljárásokat.  

Az orvossal 

együttműködik a 

kanül behelyezésé-

nél, a szívás kiala-

kításában, a szívás 

fenntartását fel-

ügyeli. 

Önállóan megfi-

gyeli a beteget, 

ellenőrzi a szervi 

funkciók működé-

sét, megfigyeléseit 

önállóan dokumen-

tálja. 

13.  Non-invazív, 

invazív 

monitorizálást 

végez, 

termodilúció el-

vén működő eljá-

rásokat alkalmaz. 

Extrakorporális 

keringést megfi-

gyel, értelmezi, a 

megfigyelt para-

métereket doku-

mentálja.  

Speciális EKG 

vizsgálatot végez, 

kompetenciának 

megfelelően 

elemzi azt. 

Felsorolja a beteg-

megfigyelés non-

invazív, invazív 

módszereit, formáit, 

bemutatja a 

monitorizáláshoz 

szükséges eszközö-

ket, azok alkalmazá-

sát. 

Ismeri a szívműködés 

mechanizmusát, az 

EKG készítés külön-

leges formáit, felis-

meri az akut életve-

szélyes elváltozások 

EKG-jeleit. 

Elkötelezett a diag-

nosztikus, terápiás, 

ápolási beavatkozá-

sok biztonságos, 

magas minőségű 

megvalósításáért, 

pontosságra, precizi-

tásra törekszik. 

Monitorizálás so-

rán az akut változá-

sokat jelenti az 

orvosnak, az elekt-

romos 

kardioverzióban, 

ideiglenes pacema-

ker beültetésben 

segédkezik, a be-

avatkozás utáni 

megfigyelési fela-

datokat önállóan 

végzi. 

14.  Labordiagnoszti-

kai vizsgálatok-

hoz mintát vesz, 

laboratóriumba 

Ismeri a mintavételi 

eljárásokat, a 

preanalitikai hibale-

hetőségeket, bemu-

Szem előtt tartja a 

mintavétellel kap-

csolatos előírásokat, 

törekszik azok betar-

Orvos utasítására, 

önállóan hajtja vég-

re a laboratóriumi 

mintavételt. 



7/14 

 Készségek, ké-

pességek 

Ismeretek Elvárt viselkedés-

módok, attitűdök 

Önállóság és fele-

lősség mértéke 

küld. Az eredmé-

nyeket értékeli, 

dokumentálja. 

tatja a helyes minta-

vételt. 

tására. 

15.  Artéria punkciót 

végez, artériás 

kanült bevezet, 

artériás vérmintát 

vesz. Astrup, bed 

side vizsgálatokat 

végez, a kapott 

eredményeket 

értékeli, doku-

mentálja. 

Ismeri az artéria 

punkciójának lehet-

séges helyeit, a hasz-

nálható eszközöket, a 

mintavétel, kanülálás 

indikációit, lehetősé-

geit. Bemutatja az 

artéria punkció, 

kanülálás kivitele-

zését, az értékelés 

folyamatát. 

Elkötelezett a beteg 

diagnosztikus, terá-

piás, ápolási beavat-

kozásának magas 

minőségű megvaló-

sításáért, pontosság-

ra, precizitásra tö-

rekszik, betartva a 

higiénés szabályo-

kat. 

Önállóan végez 

artériás mintavételt, 

artéria kanülálást, 

kanülgondozást, 

monitorizálást. A 

kapott eredménye-

ket értékeli, a kóros 

eltéréseket orvos-

nak jelzi. Betartja a 

munkavédelmi, 

környezetvédelmi, 

betegbiztonsági 

szabályokat. 

16.  Neurológiai tüne-

teket megfigyel, 

intracranialis 

nyomásmérőt 

alkalmaz, ICP-t 

mér. 

Ismeri a neurológiai 

megfigyelési mód-

szereket, vizsgálato-

kat, non-invazív és 

invazív megfigyelési 

- mérési lehetősége-

ket, kóros eltéréseket. 

Felismeri a neuroló-

giai deficiteket. 

Önállóan végzi az 

ICP mérését. 

17.  Előkészíti a beteg 

biztonságos 

transzportját, kri-

tikus állapotú 

beteg szállításá-

ban közreműkö-

dik. 

Ismeri a beteg állapo-

tának megfelelő elő-

készítési feladatokat. 

Ismeri a beteg szállí-

tásához szükséges 

eszközöket, bemutat-

ja azok használatát. 

Szem előtt tartja a 

beteg és a szállítás-

ban részt vevők biz-

tonságát. 

Felelősséget vállal 

a betegtranszporttal 

kapcsolatos előké-

szítési tevékenysé-

géért, a transzport 

biztonságos meg-

valósításáért.  

18.  Monitorizálja a 

szervi funkciók 

működését. 

Ismeri a kiválasztás, 

emésztés, véralvadás, 

szénhidrátháztartás 

megfigyelésének 

lehetőségeit, bemu-

tatja az ehhez szük-

séges eszközöket, 

módszereket. 

Elkötelezett a beteg 

megfigyelésének, 

diagnosztikus, terá-

piás beavatkozásá-

nak biztonságos, 

magas minőségű 

megvalósításáért. 

Pontosságra, precizi-

Önállóan megfi-

gyeli a beteget, 

ellenőrzi a szervi 

funkciók működé-

sét, megfigyeléseit 

önállóan dokumen-

tálja. 
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pességek 
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módok, attitűdök 

Önállóság és fele-

lősség mértéke 

19.  Diagnosztizálja a 

folyadék-, elekt-

rolit- és sav- bázis 

háztartás zavarait, 

kompetencián 

belüli ellátását 

megkezdi. 

Összefüggéseiben 

ismeri a folyadék-, 

elektrolit-, és sav-

bázisháztartás zava-

rainak megjelenési 

formáit, tüneteit. Is-

meri a zavarok kór-

élettani hátterét, di-

agnosztikai, és terá-

piás feladatait. 

tásra törekszik, be-

tartva a higiénés 

szabályokat. 

20.  Azonosítja a szív 

ritmuszavarait, 

együttműködik 

elektromos 

kardioverzió, 

defibrilláció, pa-

cemaker terápia 

megvalósításá-

ban. 

Felidézi a szív inger-

képző és -vezető 

rendszerének műkö-

dését. Ismeri a rit-

muszavarok főbb 

csoportjait, ellátásuk 

protokoll előírásait. 

Bemutatja az elekt-

romos kardioverzió, 

defibrillálás, pace-

maker terápia kivite-

lezésének szakápolói 

feladatait. 

Az elektromos 

kardioverzióban, 

defibrillálásban, 

ideiglenes pacema-

ker terápiában se-

gédkezik, a beavat-

kozás utáni megfi-

gyelési feladatokat 

önállóan végzi. 

Az akut változáso-

kat jelzi az orvos-

nak. 

21.  Elemzi a sokkos 

állapotokat, sok-

kos beteget ápol. 

Felidézi a sokk fo-

galmát, etiológiáját, 

patomechanizmusát, 

megjelenési formáit. 

Felismeri a tüneteket, 

bemutatja a sokkos 

beteg ellátásával 

kapcsolatos szakápo-

lói feladatokat. 

Elkötelezett a beteg 

megfigyelésének, 

diagnosztikus, terá-

piás beavatkozásá-

nak biztonságos, 

magas minőségű 

megvalósításáért. 

Pontosságra, precizi-

tásra törekszik, be-

tartva a higiénés 

szabályokat. 

Önállóan megfi-

gyeli a beteget, 

ellenőrzi a szervi 

funkciók működé-

sét, megfigyeléseit 

dokumentálja. 

Megtervezi a beteg 

ápolását, az ellátó 

team tagjaival 

együttműködve 

biztosítja a beteg 

ellátását. Az akut 

elváltozásokat je-

lenti az orvosnak. 

22.  Heveny agyi tör-

ténésen átesett 

beteget ápol. 

Felidézi az agyi ke-

ringés anatómiáját, 

szabályozását, az 

agyi történések főbb 

formáit, differenciál 

diagnózisát. Bemu-

tatja agyi történésen 

átesett beteg ellátásá-

nak szakápolói fela-

datait. 

23.  Posztoperatív 

beteg megfigyelé-

sét, ellátását vég-

zi. 

Felidézi a műtéttel 

kapcsolatos általános 

ápolói feladatokat. 

Ismeri a műtétekkel 

kapcsolatos általános 
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pességek 

Ismeretek Elvárt viselkedés-

módok, attitűdök 

Önállóság és fele-

lősség mértéke 

és speciális megfi-

gyelési és ápolási 

feladatokat, lehetsé-

ges szövődményeket. 

Ismeri a műtéti sebek 

ellátási kritériumait. 

24.  Súlyos sérült be-

teget ellát, szak-

ápolási feladato-

kat megvalósít. 

Ismeri a súlyos sérült 

betegség fogalmát, a 

sérüléskombinációk 

formáit. Bemutatja az 

ellátás fázisait, szak-

ápolói feladatokat. 

25.  Mérgezett beteget 

ellát, szakápolási 

feladatokat meg-

valósít. 

Felidézi a mérgezés 

fogalmi meghatáro-

zását, fajtáit, csoport-

jait, gyakori tünete-

ket. Felsorolja a 

dekontamináció 

módjait, és a lehetsé-

ges antidótumokat. 

Ismeri a mérgezett 

beteg ellátásának 

szakápolói feladatait. 

26.  Égett, kihűlt be-

teget ellát, szak-

ápolási feladato-

kat megvalósít. 

Ismeri a testhőmér-

séklet kóros eltérési 

formáit, az égés, fa-

gyás betegség jeleit, 

fokozatait, szövőd-

ményeit, az ellátá-

sukra vonatkozó pro-

tokollokat. Ismeri a 

speciális ápolási esz-

közöket és azok 

használatát. 

Elkötelezett a beteg 

megfigyelésének, 

diagnosztikus, terá-

piás beavatkozásá-

nak magas minőségű 

megvalósításáért, 

pontosságra, precizi-

tásra törekszik, be-

tartva a higiénés 

szabályokat. 

Tudatosan figyel a 

beteg és hozzátarto-

zók pszichés állapo-

tára. 

Önállóan megfigyeli 

az égett, kihült bete-

get, ellenőrzi a szervi 

funkciók működését, 

megfigyeléseit önál-

lóan dokumentálja. 

Megtervezi a beteg 

ápolását, az ellátó 

team tagjaival 

együttműködve biz-

tosítja a beteg ellátá-

sát. Az akut elválto-

zásokat jelenti az 

orvosnak. 

27.  Segédkezik centrális 

véna, EDA-kanül 

behelyezésében.  

Kanült gondoz, 

kezel. 

Sürgős esetben 

intraossealis kanült 

behelyez, gondoz, 

kezel. 

Beazonosítja a cent-

rális véna, IO 

kanülálás indikációit, 

megnevezi a kivitele-

zéshez szükséges 

eszközöket. Ismeri a 

kanülgondozás sza-

bályait. 

Elkötelezett a beteg 

megfigyelésének, 

diagnosztikus, terá-

piás beavatkozásá-

nak magas minőségű 

megvalósításáért, 

pontosságra, precizi-

tásra törekszik, be-

tartja a higiénés sza-

bályokat. 

Orvosi utasításra 

elvégzi a centrális 

véna kanül behe-

lyezésének előké-

szítési feladatait, 

együttműködik a 

beavatkozás kivite-

lezésében. Önálló-

an végzi a kanül 

gondozását. 
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pességek 

Ismeretek Elvárt viselkedés-

módok, attitűdök 

Önállóság és fele-

lősség mértéke 

28.  Kivitelezi az ágy 

melletti vércso-

port-

meghatározást, 

biológiai próbát, 

vér-, és vérké-

szítmény beadá-

sát, betegmegfi-

gyelést, 

szövődményekkel 

kapcsolatos sür-

gős beavatkozá-

sokat, dokumen-

tációs feladatokat. 

Ismeri a fő vércso-

portrendszereket, a 

kompatibilitási vizs-

gálatok kivitelezés-

ének 

menetét, a fő vérké-

szítményeket, a 

transzfúziós terápiá-

val kapcsolatos elő-

készítési és 

kivitelezési, 

betegmegfigyelési 

feladatokat, továbbá 

a transzfúziós terápia 

lehetséges 

szövődményeit és az 

ezzel kapcsolatos 

ápolói teendőket. 

Orvos utasítására 

önállóan végzi a 

vérkészítmények-

kel, transzfúzióval 

kapcsolatos felada-

tait.  

Betartja és betartat-

ja a Transzfúziós 

Szabályzat előírá-

sait. 

29.  Kiterjesztett be-

tegmegfigyelése 

során megfigyeli 

a beteg fájdalmát, 

fájdalommérő 

skálát alkalmaz, 

fájdalmat csilla-

pít, speciális 

gyógyszeradagoló 

pumpát kezel. 

Ismeri a fájdalom 

anatómiai, élettani, 

kórélettani összefüg-

géseit, felismeri a 

fájdalom tüneteit 

eszméletlen, zavart 

beteg esetén is. Azo-

nosítja a beteg álla-

potának megfelelő, 

alkalmazható fájda-

lommérő skálát, is-

meri a fájdalomcsil-

lapítás nem gyógy-

szeres eljárásait, és 

minor analgetikum 

adásának kritériuma-

it.  

Elkötelezett a beteg 

megfigyelésének 

magas minőségű 

megvalósításáért, 

pontosságra, precizi-

tásra törekszik. Tu-

datosan alkalmazza a 

nem gyógyszeres 

fájdalomcsillapítási 

lehetőségeket. 

A beteg fájdalmát 

az orvosnak jelenti, 

önállóan minor 

analgetikumot al-

kalmaz, orvos uta-

sítására egyéb 

gyógyszeres fájda-

lomcsillapítást vé-

gez. 

Önállóan végzi 

megfigyelési, do-

kumentációs tevé-

kenységét. 

30.  Felméri a beteg 

oxigénszükségle-

tét,  

oxigén – inhalá-

ciós terápia mód-

ját megválasztja, 

alkalmazza. Segíti 

a légúti váladék 

kiürítését, eltávo-

lítását. 

Ismeri, átlátja a beteg 

állapota és az oxigén 

igénye közötti össze-

függést. Ismeri a be-

teg állapotának meg-

felelő oxigén terápia 

kiválasztásának és 

megkezdésének krité-

riumait. Ismeri a lég-

úti váladék oldásá-

nak, eltávolításának 

lehetőségeit. 

Elkötelezett a beteg 

megfigyelésének, 

diagnosztikus, terá-

piás beavatkozásá-

nak biztonságos, 

magas minőségű 

megvalósításáért, 

pontosságra, precizi-

tásra törekszik, be-

tartva a higiénés 

szabályokat. 

Oxigén-, illetve 

inhalációs terápiát 

önállóan kezdemé-

nyez, annak szük-

ségességéről az 

orvost tájékoztatja. 

A légúti váladék 

eltávolítását önál-

lóan kivitelezi. 

Önállóan végzi 

megfigyelési, do-

kumentációs tevé-

kenységét 
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31.  Szakmai tudását 

folyamatoson 

bővíti, szakmai 

konferenciákon, 

továbbképzéseken 

vesz részt. 

Ismeri a szakterüle-

tével összefüggő in-

formációs és kom-

munikációs rendsze-

reket. Ismeri a köte-

lező továbbképzés 

előírásait, követel-

ményeit. 

Nyitott szakterület-

ének új eredményei, 

kutatásai, fejlesztései 

iránt, törekszik azok 

megismerésére, 

megértésére és al-

kalmazására. Törek-

szik az önképzésre. 

Szakmai fejlődésé-

nek tudatos és fele-

lős irányítója. 

 

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 korszerű csúcstechnikával üzemeltetett intenzív ápolási környezet gyors ütemben fejlődik, a 

betegek változó, olykor fenyegető állapotának monitorozásának, és kezelésének magas szintű 

ismereteinek elsajátítására irányul a képzés. A kritikus állapotú betegek ápolása komplex ki-

hívást jelentő terület, ahol szükséges továbbfejleszteni az előzőleg megszerzett ápolási és kli-

nikai gyakorlatok integrálásával megszerzett ismereteket. Rutinjával és gyors helyzetfelisme-

résével hozzájárul a betegek gyógyulásához, vagy akár életük megmentéséhez is.  

A felnőtt intenzív szakápolók iránti munkaerő-piaci igény folyamatos. 

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 teljesítéséről a képző intézmény által kiállított tanúsít-

vány. 

Egyéb feltételek:  

10.2 Írásbeli vizsga 

10.2.1 A vizsgatevékenység megnevezése: Felnőtt intenzív terápiás ellátás és szak-

ápolás alapjai és határterületei 

10.2.2 A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: A vizsgafeladat az alábbi téma-

körök tudásanyagát méri:  

- Az intenzív betegellátás rendszere 

- Az intenzív betegellátás gyógyszertani sajátosságai 

- Intrahospitális sürgősségi propedeutika és diagnosztika 

- Intenzív betegellátást igénylő állapotok klinikuma, szakápolástana 
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10.2.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 60 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 51%-át elérte. 

10.3 Projektfeladat 

10.3.1 A vizsgatevékenység megnevezése: A felnőtt intenzív betegellátás gyakorlata 

10.3.2 A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:  

A) vizsgarész: Gyakorlati vizsgamunka munkahelyi körülmények között 

A vizsga helyszíne: egészségügyi szolgáltató intenzív osztálya 

A vizsga napján egy konkrét, intenzív szakápolói feladat elvégzése. Intenzív ellátást 

igénylő beteg intenzív osztályos fogadása, felvétele, átvétele, állapotfelmérése, ápolásá-

nak megtervezése. Azonnali sürgős beavatkozások elvégzése, részvétel a diagnosztikus, 

terápiás beavatkozásokban, szakápolás nyújtása, dokumentáció vezetése, a napi betegel-

látásban való aktív részvétel megvalósítása. A vizsgázó a tevékenységét a felnőtt inten-

zív szakápoló felügyelete mellett végzi. A vizsgarész során a vizsgázó valós munkakör-

nyezetben történő munkavégzés közbeni megfigyelésére kerül sor. 

B) vizsgarész: Gyakorlati vizsgamunka szimulációs körülmények között 

A vizsga helyszíne: demonstrációs terem/Skill labor 

A vizsgaszervező intézmény által összeállított feladatsorból, tételhúzással választott, be-

teg nélküli szituációs feladatok elvégzése, egy invazív tevékenység bemutatása szimulá-

ciós eszközök használatával és szükség esetén imitátorok bevonásával. 

10.3.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam:  

A) vizsgarész: Gyakorlati vizsgamunka munkahelyi körülmények között 30 perc 

B) vizsgarész: Gyakorlati vizsgamunka szimulációs körülmények között 15 perc 

10.3.4 A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül:  

A) vizsgarész: Gyakorlati vizsgamunka munkahelyi körülmények között 40% 

B) vizsgarész: Gyakorlati vizsgamunka szimulációs körülmények között 30% 

10.3.5 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: A gyakorlati vizsgamunka ér-

tékelése a vizsgaszervező intézmény által összeállított szempontsor alapján történik. 

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

pontszám legalább 51%-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: 
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- Légúti leszívás eszközei (mechanikus és motoros szívó, merev és puha leszívó katéte-

rekkel, 24 órás zárt rendszerű szívókatéter) 

- Idegentest fogó 

- Pharyngeális és supraglotticus légútbiztosításra és lélegeztetésre alkalmas eszközök 

méretenként 

- Az endotracheális légútbiztosítás eszközei 

- Nehéz légút menedzsment eszközei, nehéz légút torzó 

- A sebészi légútbiztosítás egyszer használatos eszközei 

- Az inhalációs terápia eszközei (nebulizátor, párásító, porlasztó) 

- Spirométer 

- Öntelődő lélegeztető ballon-maszk rezervoárral (felnőtt és csecsemő) 

- Közepes tudású lélegeztetőgép (non-invazív és invazív lélegeztetésre is, valamint 

transzportra is alkalmas) 

- A mellkas drainage eszközei, mellkasi szívótartály, mellkasi gyakorló torzó 

- Több funkciós, invazív monitorizálásra, transzportra is alkalmas betegmegfigyelő mo-

nitor 

- Manuális CVP mérés eszközei, invazív nyomásmérés eszköze 

- Defibrillátor bifázisos energiával működő - syncron üzemmóddal, transdermalis külső 

pacemaker opcióval 

- Cavitális ideiglenes pacemaker és külső telep 

- Perifériás vénabiztosítás eszközei gyakorló torzóval, aktív vagy passzív biztonsági 

rendszerrel ellátott kanülökkel 

- A centrális vénabiztosítás és kanül gondozás eszközei gyakorló torzóval 

- Injekciózás gyakoroltatására alkalmas fantomok 

- Artéria radialis punkció és kanülálás eszközei gyakorló torzóval, aktív vagy passzív 

biztonsági rendszerrel ellátott tűk, kanülök 

- Intraosseális kanülálás eszközei gyakorló torzóval 

- Infúziós terápia eszközei, makro-, és mikro cseppes szerelékekkel 

- Transzfúziós terápia eszközei  

- Túlnyomásos mandzsetta 

- Infúziós pumpa (fecskendős és volumetrikus) 

- Vér-, és infúziómelegítő készülék 

- ICP mérés eszközei 

- Hőmérséklet kontroll eszközei (hűtés, melegítés, monitor), melegítés – hűtés eszközei 

- Laboratóriumi vizsgálatokhoz szükséges mintavételi eszközök 

- POCT sürgősségi diagnosztikai és eszközei 

- Punkciós eszközök-, egyszer használatos/zárt rendszerű (lumbál, has, mellkas, 

pericardium) 

- Sebellátás és vérzéscsillapítás egyszer használatos eszközei 

- Az ápolói beavatkozások eszközei (hólyagkatéterezés, gyomorszonda levezetés, beön-

tés, irrigálás, gyomormosás, gyógyszerelés, injekciózás) 

- Linton-szonda, Sengstaken-Blakemore szonda 

- A mellkas drenázs eszközei és mellkasi szívótartály 

- EDA kanülálás és gyógyszerbejuttatás eszközei 

- PCA-pumpa 

- Parenterális táplálás eszközei  

- Intenzív beteg ellátása során alkalmazott dokumentációk, elektronikus betegdokumen-

táció eszközei 

- A szimulációs gyakorlati vizsga lebonyolításához szükséges fantomok, mulázsok 
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10.6 A vizsgatevékenységek alóli felmentések speciális esetei, módja, és feltételei: - 

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% 


