
Az 55. sorszámú Sürgősségi szakápoló megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és 
vizsgakövetelménye 

 
1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 

 
1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55 723 15 
 
1.2. Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Sürgősségi szakápoló 
 
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma:- 
 
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 1100-1440 
 

 
2. EGYÉB ADATOK 

 
2.1. A képzés megkezdésének feltételei: 
 
2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség 
 
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: - 
 
2.2. Szakmai előképzettség: 55 723 01 Ápoló szakképesítés (bővebben a 7. Egyebek fejezetben) 
 
2.3. Előírt gyakorlat: 1 év sürgősségi betegellátó osztályon, ápoló munkakörben eltöltött szakmai gyakorlat 
 
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 
 
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: - 
 
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40% 
 
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60% 
 
2.8. Szintvizsga: - 
 
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: - 
 

3. PÁLYATÜKÖR 
 
3.1. A szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok) 
 

  A B C 
 3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítés-ráépüléssel betölthető munka-

kör(ök) 
 3.1.2. 3311 Ápoló, szakápoló Ápoló, szakápoló 
 3.1.3. Sürgősségi szakápoló 

 

3.2. A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása: 
A sürgősségi szakápoló feladata elsősorban az elsődleges állapotfelmérés után a betegellátás sorrendiségének 
meghatározása (a triage végzése), a kompetencia szintű betegvizsgálat és megfigyelés, valamint az alkalmazandó 
sürgősségi beavatkozások és a sürgősségi ellátást igénylő betegek ápolásának kivitelezése 
 
A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes: 

 elvégezni a beteg triage besorolását és felvételét különböző check-listák használatával 
 kommunikálni a beteggel és hozzátartozójával 
 team-munkában dolgozni 
 menedzselni a kritikus állapotú beteget 



 felismerni az akut életveszélyes állapotokat, képes azok megfelelő szintű elhárítására 
 felmérni és kielégíteni a sürgősségi ellátást igénylő betegek szükségleteit 
 előkészíteni a beteget és a szükséges eszközöket diagnosztikai vizsgálatokhoz 
 elvégezni kompetenciájának megfelelő diagnosztikai feladatokat 
 folyamatosan megfigyelni és értékelni a beteg állapotát 
 team-munka keretében közreműködni (az orvosi utasításnak megfelelően) az akut életveszély 

elhárításában, a betegek osztályozásában, kezelésekben, segédkezni az orvosi beavatkozásoknál 
 elvégezni a speciális sürgősségi szakápolói feladatokat 
 pszichésen támogatni a beteget és hozzátartozóját, egészségnevelő tevékenységet végezni 
 a kritikus állapotú beteg transzportját megszervezni, kivitelezni 
 előkészíteni, használni a sürgősségi ellátásban alkalmazott orvosi, ápolási, informatikai eszközöket, 

gondoskodni utánpótlásukról 
 dokumentálni a beteg adatait, vizsgálati eredményeit, a kezeléseket és a gyógyszerelést 
 a betegellátás folyamatát kompetenciájának megfelelően dokumentálni 
 közreműködni szakmai gyakorlatukat töltő ápolók oktatásában, a sürgősségi szakápolás kutatásában, 

fejlesztésében 
 elvégezni a minőségbiztosítással kapcsolatos feladatokat, a folyamatok javítását 

 
 
3.3. Kapcsolódó szakképesítések 
 
 A B C 
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés 
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. 55 723 01 Ápoló szakképesítés-ráépülés 
 
 

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK 
 

  A B 
 4.1. A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert 

szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
 4.2. azonosító 

száma 
megnevezése 

 4.3. 11218-12 A sürgősségi betegellátás alapjai 
 4.4. 11219-12 Sürgősségi állapotok ellátási algoritmusai 

 
 

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK 
 
5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei: 
 
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5. 2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes 
letétele, valamint a szakmai gyakorlat igazolt teljesítése. A szakmai gyakorlat csak III. vagy II. progresszivitású 
sürgősségi osztályon tölthető le. 
 
5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele: 
 

  A B C 
 5.2.1. A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak 
 5.2.2. azonosító 

száma 

 

megnevezése 
a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége

 5.2.3. 11218-12 A sürgősségi betegellátás alapjai gyakorlati 
 5.2.4. 11219-12 Sürgősségi állapotok ellátási 

algoritmusai 
gyakorlati és szóbeli 

 

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt 
feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető. 



 
 
5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai: 
 
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység 
 
A vizsgafeladat megnevezése: Sürgősségi ellátást igénylő beteg szakápolása 
 
A vizsgafeladat ismertetése: 
A feladatleírásban rögzítettek szerint: beteget fogad, átvesz, elsődleges állapotát felméri, triage kategóriát 
meghatározza. Elvégzi a részletes betegvizsgálatot és a diagnosztikai, differenciál diagnosztikai vizsgálatokat. A 
felmért állapot alapján a szükséges beavatkozásokat elvégzi, önálló-, függő-, együttműködő funkció szerint, 
majd elvégzi a szakápolói feladatokat és az ellátás folyamatát dokumentálja. 
Kötelező jelleggel végzendő gyakorlati feladatok: 
BLS –XBLS (maszkos-ballonos lélegeztetés, AED használat) 
Kompetencia szintű eszközös (Wendl tubus, LMA) légútbiztosítás fantomon 
Artéria kanülálás torzón 
Intraosseális kanülálás torzón 
 
A vizsgafeladat időtartama: 60 perc 
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya:60% 
 
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység 
A vizsgafeladat megnevezése: - 
A vizsgafeladat ismertetése: - 
 
A vizsgafeladat időtartama: - 
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: - 
 
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység 
 
A vizsgafeladat megnevezése: A sürgősségi ellátást igénylő betegek szakápolásához szükséges elméleti 
ismereteinek alkalmazás szintű felidézése 
 
A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai 
követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazza 
 
A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc) 
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40% 
 
5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek 
vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre 
vonatkozó részletes szabályok: 
A szakképesítés-ráépüléssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv 
http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és Felnőttképzés Vizsgák menüpontjában 
 
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: - 
 

 
6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK 

 
  A 
 6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges 

eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési 
jegyzék

 6.2. Betegvizsgáló ágy 
 6.3. Az elsődleges állapotfelmérés eszközei (pulzoximéter, vérnyo- 

másmérő, fonendoszkóp, fülhőmérő, vércukorszintmérő, 12 
elvezetéses EKG készülék) 



 6.4. A reanimáció oktatásának eszközei 
Betegmegfigyelő monitor 
BLS fantom (felnőtt és gyermek) Gyakorló AED 
Pharingeális, laryngeális és endotracheális légútbiztosításra és 
lélegeztetésre alkalmas ALS fantom (felnőtt), 

 Pharingeális, laryngeális és endotracheális légútbiztosításra és 
lélegeztetésre alkalmas ALS fantom (csecsemő) 
Faringeális és szupraglottikus légútbiztosításra és lélegeztetésre 
alkalmas eszközök méretenként 
Az endotracheális légútbiztosítás eszközei 
Öntelődő lélegeztető ballon-maszk rezervoárral (felnőtt és 
csecsemő) 
PEEP-szelep 
A légúti leszívás eszköze, leszívó katéterekkel Idegentest fogó 
Reanimációs táska/kocsi ALS végzéséhez felszerelve 

 6.5. Közepes tudású lélegeztetőgép (non-invazív, invazív lélegeztetésre 
alkalmas) 

 6.6. Lélegeztetőgép - transzport 
 6.7. Betegmegfigyelő monitor – invazív (IAB, CVP, ICP), EtCO2, 

testhőmérési opciókkal 
 6.8. Transzport betegmegfigyelő monitor 
 6.9. Manuális CVP mérés eszközei 
 6.10. Defibrillátor - syncron üzemmóddal 
 6.11. Cavitális ideiglenes pacemaker 
 6.12. Transdermális, külső pacemaker 
 6.13. Oxigénterápia eszközei (oxigénpalack-tartóval, reduktorral, 

flowméter, oxigénszonda, oxigénmaszk) 
 6.14. Az inhalációs terápia eszközei 
 6.15. A conicotomia és tracheotomia egyszerhasználatos eszközei 
 6.16. Spirométer 
 6.17. Bronchoscopos torony, eszköz 
 6.18. A mellkas drainage eszközei és mellkasi szívótartály 
 6.19. Perifériás vénabiztosítás eszközei gyakorló torzóval 
 6.20. A centrális vénabiztosítás és kanülgondozás eszközei 
 6.21. Az artéria punkció és kanülálás eszközei gyakorló torzóval 
 6.22. Intraosseális kanülálás eszközei gyakorló torzóval 
 6.23. Infúziós terápia eszközei 
 6.24. Transzfúziós terápia eszközei transzfúziós tálcán 
 6.25. Vérmentő eszközök klinikai autotranszfúzióhoz 
 6.26. Túlnyomásos mandzsetta 2 db 
 6.27. Infúziós pumpa (fecskendős és volumetrikus) 
 6.28. Vérmelegítő 
 6.29. Infúzió melegítő 
 6.30. Laboratóriumi vizsgálatokhoz szükséges mintavételi eszközök 
 6.31. POCT sürgősségi diagnosztikai eszközei 
 6.32. A peritoneális lavage eszközei 
 6.33. Punkciós eszközök (lumbál, has, mellkas, pericardium) 
 6.34. Linton-szonda, Sengstaken-Blakemore-szonda 1-1 db 
 6.35. Endoscopos torony, eszköz 
 6.36. Mini Doppler 
 6.37. PCA pumpa 
 6.38. Ed-kanülálás és gyógyszer bejuttatás eszközei 
 6.39. Suprapubicus katéterezés, epicystostoma eszközei 
 6.40. A sérülések rögzítésének eszközei (nyakrögzítő, gerinchordágy, 

medenceöv, húzó-sín, vacuum-sín, Cramer-sín) 
 6.41. A sebellátás és vérzéscsillapítás egyszerhasználatos eszközei 
 6.42. Tourniquet 2 db 
 6.43. Súlyos sérült transzportjára alkalmas betegszállító kocsi 



 6.44. Betegmobilizálás eszközei 
 6.45 A beteg hűtésének eszközei 
 6.46 A beteg melegítésének eszközei 
 6.47 Szülésvezetésre alkalmas torzó 
 6.48 Újszülött ellátásának eszközei 
 6.49 A mindennapi ápolás, gondozás, szakápolás eszközei a beteg 

szükségleteinek kielégítéséhez 

 6.50 Az ápolói beavatkozások eszközei (hólyagkatéterezés, gyomor- 
szonda levezetés, beöntés, irrigálás, gyomormosás, gyógyszerelés, 
injekciózás, klinikai táplálás) 2-2 db 

 6.51 Kézmosás, kézfertőtlenítés eszközei és oldatai 
 6.52 Védőeszközök (sapka, maszk, szemüveg, kesztyű, ujjvédő, 

köpeny) 
 6.53 Fertőtlenítés eszközei és oldatai (bőr és nyálkahártya, kéz, felület, 

gép, eszköz) 
 6.54 A veszélyes hulladékok tárolására alkalmas eszközök 
 6.55 Kommunikációs rendszer (TETRA rendszer) 
 6.56 A betegellátás során alkalmazott dokumentációk 
 6.57 Oktatástechnikai eszközök 
 6.58 Mulázsok 
 
 

 
 

7. EGYEBEK 
 
7.1. Szakmai előképzettség: 
55 723 01 azonosító számú Ápoló szakképesítés, 54 723 01 0010 54 01 azonosító számú Ápoló szakképesítés, 
54 723 01 1000 00 00 azonosító számú Ápoló szakképesítés, 54 5012 01 azonosító számú Ápoló szakképesítés 
és az 55 723 11 Mentőápoló szakképesítés, valamint Okleveles ápoló (egyetemi végzettség), Okleveles ápoló 
(MSc), Egyetemi okleveles ápoló, Ápoló (BSc), Ápoló (főiskolai végzettség), Diplomás ápoló, Mentőtiszt 
végzettség. 
 
7.2. A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet: 
Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara 
1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 76. 
Levelezési cím: 1450 Budapest, Pf.: 214. 
Telefonszám: +36 1 323 2070 
Fax: +36 1 323 2079 
E-mail: meszk@meszk.hu 
 


