Gyakorló Ápoló

Miért válaszd ezt a szakmát?
Kíváncsi vagy az emberi test felépítésére és mőködésére? Anatómiából megtanulhatod!
Érdekelnek a lelki jelenségek? Pszichológia órán megkapod a válaszokat!
Szeretnéd tudni mik azok a titkos kifejezések, amiket az orvosok írnak a leletekre? Tanulj nálunk orvosi
latint!
A gyógynövények és a gyógyszerek hatásairól szeretnél több ismerettel rendelkezni? Készülj! A
gyógyszertan kemény lesz!
Szoktál lázas lenni, de nem tudod miért alakul ki? Kórtanból, betegmegfigyelésbıl megtanítjuk neked!
Kerültél már olyan helyzetbe, hogy nagyon szerettél volna segíteni egy balesetnél, de nem mertél, nehogy
árts? Elsajátíthatod a szakszerő elsısegélynyújtás alapjait!
Tudod már mi minden okozhat betegségeket?Ha azt gondolod, hogy csak a vírusok és baktériumok, akkor
még nem tudsz mindent, de itt a lehetıség, hogy megismerd a többi kórokot is!
Szeretnél részt venni a gyógyítás folyamatában? A belgyógyászat, sebészet, gyermekgyógyászat széles
ismereteit sajátíthatod el nálunk!
Tanulmányaid során az elméletet gyakorlati ismeretekkel erısítheted meg bölcsıdében, idısek otthonában,
fekvı beteg osztályokon, alapellátástól sürgısségi ellátásig mindenhol kipróbálhatod magad és
megtalálhatod a tudásodhoz, személyiségedhez leginkább illı területet!
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Jelentkezés feltétele: érettségi bizonyítvány, alkalmassági vizsgálat

Képzés célja, szakma rövid bemutatása:
A gyakorló ápoló szakképesítéssel rendelkezı képes:
-

Részt venni az ápolási folyamatokban

-

Irányítás mellett etikai és jogi szabályokat betartva végezni munkáját

-

Minıségi betegellátást megvalósítani

-

Asszisztálási feladatokat ellátni orvosi tevékenység folyamatában

-

Megfigyelni és értékelni a beteg panaszait, tüneteit

-

Dokumentációt készíteni a szabályoknak megfelelıen

-

Ápolási eszközök használatára és kisebb karbantartására

-

Felismeri az életet veszélyeztetı állapotokat és részt venni az életveszély elhárításában

Betölthetı munkakörök:
Gyakorló ápoló

Területek, ahol elhelyezkedhetsz
-

Szociális intézmények

-

Kórházak/Klinikák fekvı beteg osztályai

Gyakorló területeink, gyakorlati helyszínek
-

Bölcsıde

-

Szociális otthonok

-

Kórházak: Uzsoki utcai kórház, Honvéd kórház, Péterfy Sándor utcai kórház

-

Egyetemi klinikák

Képzés során tanult modulok:
13. évfolyam
11498-12

Foglalkoztatás I.

11500-12

Munkahelyi egészség és biztonság

11110-12

Egészségügyi alapismeretek

11221-12

Alapápolás

11222-12

Klinikumi ismeretek

14. évfolyam
11151-12

Diagnosztikus és terápiás beavatkozások felnıtt betegnél

11152-12

Egészségnevelı és -fejlesztı tevékenység

11499-12

Foglalkoztatás II.

11498-12

Foglalkoztatás I.

