Gyakorló mentıápoló szakképesítés

Miért válaszd ezt a szakmát?
Ki ne ismerné a mentısöket? Olyan szakma az övék, akik minden nap emberi életek megmentésén
fáradoznak, és ezt önzetlenül és odaadással teszik. İk a szakma megszállottjai, akik nap, mint nap
kihívásokkal néznek szembe. Ha szereted a kihívásokat és odaadóan tudsz és akarsz másokon segíteni, itt a
helyed! Nálunk ezt a szakmát magas szinten sajátíthatod el, és ha szorgalmasan tanulsz jól felkészült,
tudásában biztos mentıs válhat belıled! Ez a szakma empátiát és hivatásszeretetet igényel, ezért ha úgy
gondolod, hogy rendelkezel ezekkel a jellemzıkkel és segíteni akarsz embertársaidon, akkor itt a helyed!
Szakma megnevezése: gyakorló mentıápoló
OKJ száma: 52 723 03
Képzési idı: 2 év
Jelentkezés feltétele: érettségi bizonyítvány, alkalmassági vizsgálat
Képzés típusa: esti tagozat

Képzés célja, szakma rövid bemutatása:
A gyakorló mentıápoló a sürgısségi betegellátás területén tevékenykedik. A team tagjaként (orvos,
mentıtiszt irányításával), illetve önállóan vesz részt a betegek mentésében és ellátásában. A mentés során a
beteg, ill. sérült feltalálási helyén, vagy szállítás közben sürgısségi ellátást végez, a beteg ellátásában
közremőködik. Irányító csoport tagjaként segélyhívószámon érkezı és egyéb mentést kezdeményezı
bejelentéseket fogadja, értékeli, a beteg mentését megszervezi.

A szakképesítés megszerzése után képes lesz:
-

A helyszín biztonságosságát felmérni

-

A beteg állapotát ABCDE szemlélet szerint, az életkori sajátosságok figyelembevétele mellett
felmérni

-

-

A betegeket állapotuk súlyossága alapján osztályozni

-

Akut életveszélyt elhárítani, a beteg állapotrosszabbodását megakadályozni

-

A sürgısségi betegellátásban közremőködni

-

A mentéstechnikai eszközöket alkalmazni, karbantartani

-

Hely, helyzetváltoztatási technikákat alkalmazni

-

Mentésszervezési, betegszállítás szervezési feladatokat ellátni
Katasztrófa helyzetek, tömeges balesetek felszámolásában közremőködni

Betölthetı munkakörök:
-

Gyakorló mentıápoló

Területek, ahol elhelyezkedhetsz:
-

Mentıállomások, az ország egész területén

A képzés során tanult modulok:
13. évfolyam
11221-12

Alapápolás

11110-12

Egészségügyi alapismeretek

11222-12

Klinikumi ismeretek

11498-12

Foglalkoztatás I

11500-12

Munkahelyi egészség és biztonság

14. évfolyam
11165-12

Mentéstechnika

11164-12

Logisztika

11166-12

Sürgısségi betegellátás

11498-12

Foglalkoztatás I

11499-12

Foglalkoztatás II

