GYAKORLATI FELADAT
ALAPKÉPZÉS mint a ráépülés feltétele
Szakképesítés megnevezése: Ápoló

RÁÉPÜLŐ KÉPZÉS
Szakképesítés megnevezése: Felnőtt intenzív szakápoló

Szakképesítés azonosító száma: 55 723 01

Szakképesítés azonosító száma: 55 723 05

Szakmai előképzettség: 54 723 02 Gyakorló ápoló

Szakmai előképzettség: 55 723 01 Ápoló szakképesítés
Előírt

gyakorlat:

1

év

intenzív

betegellátó

osztályon,

ápoló

munkakörben töltött szakmai gyakorlat.
Szakmai követelménymodul:
Szakápolási feladatok 11113-16 modul
Bővített kompetenciájú betegellátás megnevezésű 11734-16 modul.
Vizsgafeladat megnevezése: Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Szakápolási feladatok elvégzése
A vizsgafeladat ismertetése:
Ápolási folyamat önálló megvalósítása feladatleírásban rögzített
munkahelyzet és paraméterek alapján, asszisztálás diagnosztikus és
terápiás beavatkozásoknál, eljárásoknál.

Szakmai követelménymodul:
Intenzív terápia alapjai megnevezésű 11138-12
Intenzív ellátást igénylő betegek szakápolása megnevezésű 11140-12
Intenzív betegellátás megnevezésű 11139-12
Vizsgafeladat megnevezése: Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Az intenzív ellátást igénylő betegek
szakápolási feladatainak elvégzése.
A vizsgafeladat ismertetése:
A feladatleírásban rögzített munkahelyzet és paraméterek szerint,
felméri az intenzív ellátást igénylő beteg szükségleteit, megtervezi és
kivitelezi a beteg ellátását, ápolását, értékeli annak hatékonyságát.
Dokumentálja a beteg adatait, vizsgálati eredményeit, a kezeléseket és
a gyógyszerelést. A beteg állapotát értékeli, referál munkatársának a
beteg állapotáról az osztályátadás során.
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A gyakorlati vizsgafeladat ismertetése:

A gyakorlati vizsgafeladat ismertetése:

55 éves női beteg érkezik az osztályra. Napok óta hasmenése van Az égésbetegségben szenvedő 54 éves férfi beteg hypovolaemias sokk
ezért exicalt. Az orvos infúziót rendelt el.
állapotában van. Állapotából kifolyólag a betegmegfigyelés kiterjedt a
Készítsen elő perifériás kanül biztosításához és végezze el a beteg centrális vénás nyomás mérésére és a folyadékegyensúly
beavatkozást.
állapotára.
A. Mérje fel a beteg ápolási szükségleteit, a prioritásokat
figyelembe véve állítson fel ápolási diagnózisokat (minimum 3
ápolási diagnózist) és készítsen rövid távú ápolási tervet. A
terv készítésekor térjen ki a perifériás kanül gondozásával
kapcsolatos feladatokra, veszélyekre.
B. Készítsen elő perifériás kanüllel véna biztosításához és
végezze el. Tájékoztassa a beteget kompetencián belül a
beavatkozásról. Készítse fel a beteget pszichésen és
szomatikusan! Alkalmazza a korszerű kötöző anyagokat.
Gyakorlati vizsgafeladata során térjen ki a perifériás kanülálás
indikációs
területére,
fajtáira
hibalehetőségekre
szövődményekre. Alkalmazza a veszélyes hulladék megfelelő
kezelését és a dokumentálási feladatokat.
Végezzen terápiás betegoktatást a perifériás vénás kanül gondozásra
vonatkozóan.

oldal 2 / 5

A. Mérje fel a beteg ápolási szükségleteit, a prioritásokat
figyelembe véve állítson fel ápolási diagnózisokat (minimum 3
ápolási diagnózist) és készítsen rövid távú ápolási tervet A
terv készítésekor térjen ki a PICCO kanül, és az infúziós
pumpa indikációs területére, fajtáira, hibalehetőségekre
szövődményekre. Alkalmazza a veszélyes hulladék megfelelő
kezelését és a dokumentálási feladatokat.
B. Készítsen elő PICCO kanül bevezetéséhez! Végezze el a
Centrális vénás nyomás mérését.
Készítsen elő és végezze el 250 ml folyadékbólust infúziós
pumpán keresztül 20 perc alatt! Készítsen elő a betegnek
noradrenalint infúziós pumpán keresztül (100ug/ml) és indítsa el
20ug/perc dózisban!
Foglalja össze a beteg állapotát, adja át a műszakot
kollégájának!

Vizsgafeladat elvégzésének időtartama: 60 perc
Vizsgafeladat elvégzésének időtartama: 45 perc
Feladatprofil:
Feladatprofil:
– Perifériás vénakanülálást, kanülgondozást és eltávolítást
– Az ellátás során alkalmazza az anatómiai és élettani ismereteit.
végez.
– Invazív és noninvazív nyomásértékeket mér, értelmez,
– Megfelelő indikáció alapján önálló infúziós terápiát kezd
folyamatos
artériás
vérnyomás-monitorozást
végez,
maximum 1000 ml Krisztalloid infúzió intravénás adagolásával.
hemodinamikai monitorozásban közreműködik.
– Előkészít és asszisztál intravénás hatóanyagot tartalmazó
– Egészségügyi riasztás eszközeinek használata.
infúzió beadásához, az infúzió előtti, alatti és utáni ápolói
– Gépi lélegeztetés, reanimáció eszközeinek használata.
teendőket ellátja, közreműködik infúzió bekötésénél.
– Ismeri az intenzív ellátás sajátosságait.
– Felismeri az infúzió szövődményeit, részt vesz az infúziós
– Munkája
során
alkalmazza
fizikai
ismereteit,
a
folyadékpótlás kivitelezésében.
törvényszerűségeket.
Szakmai követelmények:
– A betegellátás során a higiénés szabályokat és eljárásokat
– Egyénre szabott ápolási tervet készít a különböző
betartja.
betegségben szenvedők számára.
– Tevékenységét a minőségbiztosítás elvei alapján végzi.
– Önálló, függő és együttműködő funkcióban gyógyszerelő
– A készülékekre, műszerekre vonatkozó környezetvédelmi,
tevékenységet végez, a gyógyszerelés szabályait betartja, a
érintésvédelmi szabályokat a beteg és saját védelmében
farmakonok mellékhatásait felismeri.
betartja.
– Részt vesz az infekciókontroll tevékenységben Alkalmazza a
– Betartja a munkavédelmi és tűzvédelmi szabályokat.
beteg- és dolgozói biztonságra vonatkozó előírásokat.
– Munkája során figyelembe veszi a jogi és etikai szabályokat.
– Sürgősségi esetek, szövődmények ellátásában közreműködik,
– A sav-bázis egyensúly zavarait felismeri.
kritikus állapotú beteg ápolását végzi Súlyos önellátási
– A sav-bázis egyensúly zavarainak elhárításában részt vesz.
deficittel rendelkező beteg ápolását végzi.
– A folyadék-elektrolit háztartás zavarait felismeri.
– Idős betegek ápolásában, gondozásában részt.
– A folyadék-elektrolit háztartás zavarainak elhárításában részt
– Betartja az etikai és jogi szabályokat, standardokat, az
vesz.
ápolásban és az egészségügyi ellátás valamennyi területén.
Szakmai készségek:
– Ismeri és alkalmazza az egészségügyi minőségirányítási
– Intenzív ellátás, ápolás eszközeinek használata.
rendszer szabályozóit.
– Monitorozás eszközeinek használat.
Szakmai készségek:
– Egészségügyi riasztás eszközeinek használata.
– Diagnosztikus, terápiás és szakápolási eszközök használata.
– Ápolási folyamat szerinti tevékenységvégzés.
– Az invazív beavatkozások (injekciózás, perifériás-, centrális
vénabiztosítás, artéria punkció és kanülálás) technikái, ápolási
specialitásai.
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Értékelés szempontjai:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Értékelés szempontjai:

A beteg azonosítása, felkészítése a beavatkozáshoz
pszichésen és szomatikusan.
Az ápolási folyamat és az ápolási szükséglet szakmai
ismerete, az ápolási szükségletek szakmai felmérése.
Az ápolási diagnózis szakmai és prioritási sorrendjének
ismerete.
Egyénre szabott ápolási tervet készítése.
A tevékenység során a betegbiztonság figyelemmel kisérése.
A diagnosztikus vagy terápiás beavatkozás eszközeinek
ismerete.
A beavatkozás eszközeinek szakszerű előkészítése, a
beavatkozás szakszerű kivitelezése.
A beavatkozás szövődményeinek és elhárításának ismerete.
Az aszepszis-antiszepszis szabályainak betartása.
Beavatkozást követően a beteg környezetének rendbe tétele,
a használt eszközök megfelelő elhelyezése, veszélyes
hulladékok kezelése.
A betegdokumentáció ismerete, szakszerű vezetése (ápolási
dokumentáció, lázlap, észlelőlap).
A munkavédelmi, tűzvédelmi és környezetvédelmi szabályok
betartása.
A beteggel történő kommunikáció megfelelősége
Szaknyelvi ismeret.
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Beteg azonosítás, szomatikus és pszichés felkészítés.
Prioritásokat figyelembe véve ápolási diagnózisok és
rövidtávú ápolási terv készítése.
A beteg ápolási szükségletei felmérése.
Az ápolói beavatkozás során a betegbiztonság szigorú
figyelemmel kísérése.
Terápiás beavatkozás eszközeinek tételes ismerete.
A terápiás beavatkozás menetének pontos ismerete.
Terápiás beavatkozás szakszerű előkészítése, szakszerű
kivitelezés a betegágy mellett.
A szakmai protokoll ismerete és alkalmazása a
munkafolyamat során.
Terápiás beavatkozás során a munkavédelmi,
nosocomiális fertőzésekre vonatkozó szabályok betartása.
Aszepszis-antiszepszis szabályinak betartása.
Terápiás beavatkozás során használt eszközök és a beteg
környezetének rendbetétele.
Alkalmazott dokumentáció (ápolási dokumentum, lázlap,
észlelőlap stb.) szakszerű vezetése.
Szakmai nyelvezet használata a dokumentáció és
kommunikáció során.
Megfelelő megjelenés, fellépés, viselkedés és
kommunikáció a beteg ellátása során.

A VIZSGÁZÓ TELJESÍTMÉNYÉNEK ÉRTÉKELÉSE>https://www.nive.hu/Downloads/vizsga/komplex.../DL.php?f...feladatainak...
Útmutató és sablon a komplex szakmai vizsgák gyakorlati feladatainak írásához és értékeléséhez.
ÉRDEMJEGY
MINŐSÍTÉSI SZEMPONTOK (általános)
A vizsgázó helyesen értelmezte a feladatot, szakmai felkészültségről tett tanúbizonyságot. Ismereteit hibátlanul alkalmazta
és ültette át a gyakorlatba. Hibátlanul hajtotta végre a feladatokat, a vonatkozó munka‐, tűz‐, baleset‐, és
egészségvédelmi előírások maximális betartásával. Szóbeli kommunikációja érthető, világos; előadásmódja tömör és
5
meggyőző volt. Megjelenése, fellépése teljes mértékben megfelelt a szakmai előírásoknak. Képes volt önálló
(jeles)
feladatmegoldásra és felelősségteljes döntés meghozatalára. A szituáció megoldása során folyamatosan megnyilvánult
szakmai elkötelezettsége és hivatástudata. Teljes értékű partnerként állt a megoldandó feladathoz és rugalmasan
alkalmazkodott a vizsgahelyzethez. A helyes megoldási mód melletti érvelése tárgyilagos és eredményes volt.
A vizsgázó helyesen értelmezte a feladatot, megfelelő szakmai felkészültségről tett tanúbizonyságot. Ismereteit kisebb
hibákkal alkalmazta és ültette át a gyakorlatba. Kisebb hibákkal hajtotta végre feladatokat, a vonatkozó munka‐, tűz‐,
baleset‐, és egészségvédelmi előírások maximális betartásával. Szóbeli kommunikációja érthető, világos; előadásmódja
4 (jó)
többnyire meggyőző volt. Megjelenése, fellépése teljes mértékben megfelelt a szakmai előírásoknak. Képes volt önálló
feladatmegoldásra és túlnyomórészt jó döntést hozni. A szituáció megoldása során folyamatosan megnyilvánult szakmai
elkötelezettsége és hivatástudata. Partnerként állt a megoldandó feladathoz és alapvetően jól alkalmazkodott a
vizsgahelyzethez. A helyes megoldási mód melletti érvelése kevésbé volt meggyőző erejű.
A vizsgázó döntő részben helyesen értelmezte a feladatot, de hiányos szakmai felkészültségről tett tanúbizonyságot.
Többször vétett hibákat ismereteinek gyakorlatban történő alkalmazásakor. Több hibát is vétett a feladatok elvégzésben,
3
melyet kijavított segítség nélkül, de összességében megoldotta a feladatot, a vonatkozó munka‐, tűz‐, baleset‐, és
(közepes)
egészségvédelmi előírások betartásával. Előadásmódja nem volt gördülékeny, többször kérdésekkel kellett segíteni.
Megjelenése, fellépése teljes mértékben megfelelt a szakmai előírásoknak. Segítséggel volt képes megoldani a feladatot és
helyes döntést hozni. A szituáció megoldása során megnyilvánult szakmai motivációja, alkalmazkodott a vizsgahelyzethez.
A vizsgázó nehézségekkel értelmezte a feladatot, szakmai felkészültsége sok hiányosságot mutatott. Gyakran vétett
hibákat ismereteinek gyakorlatban történő alkalmazásakor. Több hibát is vétett feladatok megoldásában, melyet nem
2
ismert fel és nem javította ki, a vonatkozó munka‐, tűz‐, baleset‐, és egészségvédelmi előírások betartásával.
(elégséges)
Kommunikációja nehezen követhető, kérdésekkel kellett segíteni. Megjelenése, fellépése megfelelt a szakmai előírásoknak.
Csak segítséggel volt képes megoldani a feladatot és helyes döntést hozni. A szituáció megoldása során nem nyilvánult meg
szakmai motivációja. Törekedett a vizsgahelyzethez való alkalmazkodásra.
A vizsgán nyújtott teljesítménye semmilyen területen nem felelt meg a szakmai és vizsgakövetelményekben foglaltaknak.
Több súlyos hibát vétett, ismereteit egyetlen területen sem igyekezett alkalmazni. A feladatokat nem tudta végrehajtani az
1
SZVK előírásainak megfelelően, és/vagy súlyosan vétett a vonatkozó munka‐, tűz‐, baleset‐, és egészségvédelmi
(elégtelen)
előírásoknak. Megjelenése, viselkedése, szakmai és módszertani ismeretei nem feleltek meg a leendő végzettséggel
szemben támasztott követelményeknek.
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