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ÁLTALÁNOS ÁPOLÓ SZAKMA 

• Ágazat: Egyészségügy 

• Szakma azonosító száma: 5 0913 03 01 

• Képzési idő: 3 év 

A SZAKMA ISMERTETÉSE 

Az általános ápoló részt vesz az egészségügyi ellátás során a megelőző, gyógyító, gondozó és 

rehabilitációs folyamatokban. Munkája során alap- és szakápolási feladatokat végez. Képes fel-

nőtt-, csecsemő- és gyermekápolási feladatokat ellátni, valamint háziorvosi praxisban és az 

alapellátás más színterein, otthonápolásban, geriátriai és hospice ellátásban, onkológiai ellátás-

ban ápolóként tevékenykedni. 

KOMPETENCIAELVÁRÁS 

Precizitás, állóképesség, szervezőkészség, döntésképesség, konfliktusmegoldó készség, infor-

mációgyűjtés, gyakorlatias feladatértelmezés, rendszerező képesség, problémaelemzés, problé-

mamegoldás, hibaelhárítás, intenzív munkavégzés. 

ALKALMASSÁGI KÖVETELMÉNYEK 

Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat szükséges.  

Az egészségügyi tevékenység végzéséhez szükséges egészségi alkalmasság vizsgálatáról és mi-

nősítéséről szóló 40/2004. (IV.26.) ESZCSM rendeletben foglaltak szerint az egészségügyi te-

vékenységre való alkalmasságot kizáró korlátozások figyelembevételével történik.  

A munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és vélemé-

nyezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet 4. §. (3) a pontjában meghatározott szakmai 

alkalmassági vizsgálat.  

A vizsgálatot az iskolaorvos végzi előre megadott időpontban. 

Pályaalkalmassági vizsgálat szükséges.  

A 40/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet melléklete tartalmazza az egészségügyi tevékenységre 

való alkalmasságot kizáró korlátozásokat.  
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A szakmai olvasott és hallott szöveg megértése, jó memória, jó kommunikációs készség (szó-

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

jó szervezőkészség, képesség, komplex jelzésrendszerek értelmezése, kreativitás, precizitás, lé-

nyeglátás, döntésképesség, alkalmasság az önálló munkára és a team munkára egyaránt, stressz 

tűrő képesség, jó állóképesség, izomerő, higiénés szemlélet, külső és belső rendezettség. A 

pszichikai alkalmassági vizsgálatok a célnak megfelelően kiterjednek: a pszichésegyensúly 

meglétére, a devianciák hiányára, az intellektuális képességek meglétére, a figyelmi képességek 

megfelelőségére, a személyiségi sajátosságok megfelelőségére, a pályamotiváció megfelelősé-

gére. Vizsgálandó személyiségjegyek: önismeret, önkontroll, szabálytudat, felelősségtudat, em-

pátia, együttműködés. 

Kizáró okok: Bármilyen krónikus pszichiátriai betegség vagy veleszületett ártalom (idegfejlő-

dési zavar), együttműködés hiánya, beilleszkedési zavarok, agresszív magatartás, hangulatza-

varok, közönyösség, az érdeklődés hiánya, orvosi értelemben vett abúzus (gyógyszer, kábító-

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

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ 

• életkori sajátosságokat szem előtt tartva egyénre szabott ápolást, gondozást végez; 

• vizsgálatoknál, beavatkozásoknál előkészít és segédkezik, 

• ápolói, szakápolói beavatkozásokat önállóan végez pl: kanül behelyezés, injekciózás, 

vérvétel, speciális fájdalomcsillapítás; 

• a beteg állapotváltozását észleli, speciális betegmegfigyelő eszközöket alkalmaz; 

• a betegek egészségnevelésében, elsődleges ellátásában vesz részt; 

• súlyos, életveszélyes állapotú betegek ápolását végzi, ellátásukban közreműködik; 

• idős, daganatos betegek ápolását végzi, közreműködik a végstádiumú betegek támoga-

tásában; 

• betegoktatást végez, és ápolási diagnózisokat állít fel, ápolási folyamatot tervez. 

Kiemelkedő lehetőség, hogy az ápoló képzés okleveles technikus képzésként szervezhető 

meg, a tanulók képzését az iskolával szerződésben álló egyetem koordinálja, így lehetővé 

válik a középfokú tanulmányok beszámítása a későbbi felsőoktatási tanulmányokba, akár 

a képzési idő, jelentős rövidítése mellett. A képzés megfelel a vonatkozó EU direktíva kö-

vetelményeinek, így – a középfokú egészségügyi képzések közül egyetlen képzésként – a 

közösségi jog alapján az EU tagállamaiban automatikusan elfogadott végzettséget ad. 
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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 ta-

nulmányokat követő biztos elhelyezkedést. 

EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREINK 

• Debreceni Egyetem Klinikai Központ 

• Debreceni Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórház 


