
DEBRECENI EGYETEM BALÁSHÁZY JÁNOS GYAKORLÓ 

TECHNIKUMA, GIMNÁZIUMA ÉS KOLLÉGIUMA 

H-4002 Debrecen, Mezőgazdász u. 1 

Tel.: 52/518-690, e-mail: titkarsag@balashazy.unideb.hu 

 

1 

ÁLTALÁNOS ÁPOLÓ 

 Ágazat: Egészségügy 

 Szakma azonosító száma: 5 0913 03 04 

 Belső kód: 0403 

 Képzési idő: 6 év 

 Tanult idegen nyelv: angol vagy német 

Az Egészségügy ágazat 6 éves képzése, amely érettségi és technikusi szintű szakképzettség 

megszerzésével zárul. Kiemelkedő lehetőség, hogy az ápoló képzés okleveles technikus kép-

zésként szervezhető meg, a tanulók képzését az iskolával szerződésben álló egyetem koordi-

nálja, így lehetővé válik a középfokú tanulmányok beszámítása a későbbi felsőoktatási tanul-

mányokba, akár a képzési idő jelentős rövidítése mellett. A képzés megfelel a vonatkozó EU 

direktíva követelményeinek, így – a középfokú egészségügyi képzések közül egyetlen kép-

zésként – a közösségi jog alapján az EU tagállamaiban automatikusan elfogadott végzettséget 

ad. Az általános ápoló részt vesz az egészségügyi ellátás során a megelőző, gyógyító, gondo-

zó és rehabilitációs folyamatokban. Munkája során alap- és szakápolási feladatokat végez. 

Képes felnőtt-, csecsemő- és gyermekápolási feladatokat ellátni, valamint háziorvosi praxis-

ban és az alapellátás más színterein, otthonápolásban, geriátriai és hospice ellátásban, onkoló-

giai ellátásban ápolóként tevékenykedni. 

Ajánlott minden fiatal számára, aki érdeklődik a természettudományok iránt, szívesen ismeri 

meg az emberi test működését, a betegségek jellemzőit, az egészséges életmód elemeit. Az 

optimális jelentkező jó verbális képességgel rendelkezik, könnyen teremt kapcsolatot, fontos 

számára a mások iránti felelősségvállalás és a segítségnyújtás, valamint fontosnak tartja a 

tanulmányokat követő biztos elhelyezkedést. 

FELVÉTELI MÓDJA 

A jelentkező tanulók felső tagozatos valamennyi osztályzatát bekérjük és ezekből a 7. év végi 

és 8. félévi eredményét vesszük figyelembe magyar nyelv és irodalom, matematika, történe-

lem, idegen nyelv és biológia tantárgyakból. Maximális pontszám: 50 pont 
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Felmentés miatt hiányzó érdemjegyet a hozott jegyek átlagából számolunk. Pontegyenlőség 

esetén a felsorolt tantárgyak felső tagozatos osztályzataiból képzett pontszám dönt. 

ALKALMASSÁGI KÖVETELMÉNYEK 

Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat szükséges. A vizsgálatot az iskolaorvos 

végzi előre megadott időpontban. 

PÁLYAALKALMASSÁG 

A szakmai olvasott és hallott szöveg megértése, jó memória, jó kommunikációs készség (szó-

ban, írásban), jó kooperációs/együttműködési készség, képesség, jó kapcsolatteremtő képes-

ség, jó szervezőkészség, képesség, komplex jelzésrendszerek értelmezése, kreativitás, precizi-

tás, lényeglátás, döntésképesség, alkalmasság az önálló munkára és a team munkára egyaránt, 

stressztűrő-képesség, jó állóképesség, izomerő, higiénés szemlélet, külső és belső rendezett-

ség. A pszichikai alkalmassági vizsgálatok a célnak megfelelően kiterjednek: a pszichés 

egyensúly meglétére, a devianciák hiányára, az intellektuális képességek meglétére, a figyel-

mi képességek megfelelőségére, a személyiségi sajátosságok megfelelőségére, a pályamotivá-

ció megfelelőségére. Vizsgálandó személyiségjegyek: önismeret, önkontroll, szabálytudat, 

felelősségtudat, empátia, együttműködés. 

KIZÁRÓ OKOK: Bármilyen krónikus pszichiátriai betegség vagy veleszületett ártalom (idegfej-

lődési zavar), együttműködés hiánya, beilleszkedési zavarok, agresszív magatartás, hangulat-

zavarok, közönyösség, az érdeklődés hiánya, orvosi értelemben vett abúzus (gyógyszer, kábí-

tószer, alkohol, egyéb tudatmódosító szerek, eljárások), kommunikációs zavarok. 

EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREINK 

 Debreceni Egyetem Klinikai Központ 

 Debreceni Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórház 
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SZAKMALEÍRÁS 

Az általános ápoló munkáját hivatásként az etikai normák betartásával gyakorolja, átfogó ana-

tómiai-, élettani és klinikumi ismeretekkel rendelkezik. Előkészít és segédkezik diagnosztikus 

és terápiás eljárásoknál. Sürgős és fenyegető esetet észlel, beavatkozik, asszisztál, fájdalmat 

felismer, mér és beavatkozik az utasításnak megfelelően. Megfelelően kommunikál a beteg-

gel, a hozzátartozókkal, valamint az ellátó team tagjaival. Részt vesz a betegoktatásban és a 

leendő munkatársak gyakorlati oktatásában. Az általános ápoló részt vesz az egészségügyi 

ellátás során a megelőző, gyógyító-, gondozó-, és rehabilitációs folyamatokban. Tevékenysé-

gét a biztonságos és minőségi betegellátás szempontjainak figyelembevételével, a jogi szabá-

lyozások betartásával végzi. Papír alapú és elektronikus egészségügyi dokumentációt vezet a 

jogszabályi előírásoknak megfelelően. Folyamatosan bővíti tudását szakmai képzéseken, to-

vábbképzéseken. Önállóan, vagy team-munkában minőségi, holisztikus szemléletű ellátást 

biztosít. Munkája során részt vesz az ápolási folyamat megvalósításában, a beteg szükséglete-

inek megfelelő, egyénre szabott ápolási terv alapján alapápolást és szakápolási feladatokat 

végez. Megfigyeli a beteg állapotát, állapotváltozásait. Pszichés támogatást nyújt a betegnek 

és családjának. Képes felnőtt, csecsemő és gyermekápolási feladatokat ellátni, valamint házi-

orvosi praxisban és az alapellátás más színterein, otthonápolásban, geriátriai és hospice ellá-

tásban, onkológiai ellátásban ápolóként tevékenykedni. 


