Gyakorló csecsemı- és gyermekápoló

Miért válaszd ezt a szakmát?
Iskolánk a szakmai képzésekben hosszú múltra tekint vissza. Szakmát tanító tanáraink kiváló szakemberek
és pedagógusok, és garantáltan a szakma követelményeinek megfelelı tudást és ismereteket igyekeznek
átadni a tanulóknak.
Az oktatás nálunk jól felszerelt demonstrációs termekben és magas minıségben zajlik. A gyakorló
területekrıl pozitív visszajelzéseket és megelégedést kapunk vissza a tanulóink munkájával kapcsolatban.
Az iskolánkban végzettek, nagyobb eséllyel tudnak elhelyezkedni a Gyermekellátás területein.
Fontos számunkra, hogy szakmai tudásban felkészült, a hivatásukat és a beteg gyermek és családjaik
ellátásában részt venni képes jól képzett szakembereket bocsássunk útjukra. Célunk, hogy az iskolánkból
kikerülı végzett gyakorló csecsemı- és gyermekápolók valóban a szakmai tudás birtokában, hivatástudattal
és szakmájuk szeretetével végezzék munkájukat, és lehetıség szerint folytassák tanulmányaikat a Csecsemıés gyermekápoló képzésen. Csak így lehet hosszútávon holisztikus, ugyanakkor a gyermek életkori és
egyéni szükségleteit figyelembe vevı individualizált ápolást nyújtani.
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Képzés célja, szakma rövid bemutatása:
A Gyakorló csecsemı- és gyermekápoló képes munkáját irányítás mellett, de önállóan, az egészségügyi
team tagjaként végezni, az egészségügyi és szociális ellátás valamennyi szintjén. Részt vesz a megelızı,
gyógyító, gondozó és rehabilitációs folyamatokban kompetencia szintjének megfelelıen. Korszerő
szemlélettel és gyermekszeretettel vesz részt a beteg gyermekek ápolásában, gondozásában.
A szakápoló irányítása mellett:

Kommunikál a beteggel és a hozzátartozójával. Részt vesz az ápolási folyamat megvalósításában.
Alapápolást végez.
Elıkészíti a beteget különbözı beavatkozásokhoz. Közremőködik a beavatkozások, vizsgálatok során.
Sürgısségi eseteket felismer, megkezdi az ellátást/riaszt.
Kompetenciaszintjének megfelelıen közremőködik a prevencióban, egészségnevelı tevékenységben,
edukációban és rehabilitációban.
Tevékenységét az egészségügyi dokumentációban az érvényben lévı jogszabályokban meghatározott
elıírások szerint rögzíti.

A Gyakorló csecsemı- és gyermekápoló végzettség megszerzése után a tanulók képesek
lesznek:
-

az ellátást a gyermek és családja, illetve a közösség testi, lelki, szociokulturális jellemzıinek
figyelembe vételével végezni

-

részt venni az ápolási folyamat megvalósításában

-

egyénre szabott ápolást nyújtani, amely a beteg vagy egészséges gyermek szükségleteinek
kielégítésére irányul

-

a prevenciós és rehabilitációs folyamatok megvalósításában közremőködni

-

részt venni a biztonságos ápolási környezet megteremtésében

-

a betegellátás során alkalmazott eszközöket adekvátan alkalmazni, karbantartani

-

részt venni a beteg állapotváltozásainak észlelésében, értelmezésében

-

munkáját az ápolás etikai normák, az érvényes jogszabályok és minıségbiztosítási elvek alapján
végezni

Betölthetı munkakörök:
-

Gyakorló csecsemı- és gyermekápoló

Területek, ahol elhelyezkedhetsz
-

Gyermek háziorvosi ellátásban

-

Gyermekellátással foglalkozó szakambulanciákon

-

Gyermekkórházak járó- illetve fekvıbeteg ellátásában

-

Kórházak Gyermekosztályán

-

Szakspecifikus intézmények Gyermekosztályán

-

Szülészeti intézmények Újszülött részlegén

-

Koraszülöttek ellátását biztosító PIC, NIC részlegeken

Gyakorló területeink, gyakorlati helyszínek
-

Heim Pál Gyermekkórház

-

I. sz. Gyermekgyógyászati Klinika

-

II. sz Gyermekgyógyászati Klinika

-

MRE Bethesda Gyermekkórház
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13. évfolyam
11110-12

Egészségügyi alapismeretek

11221-12

Alapápolás

11222-12

Klinikumi ismeretek

11498-12

Foglalkozás I.

11500-12

Munkahelyi egészség és biztonság

14. évfolyam
11153-12

Diagnosztikus és terápiás beavatkozások

11154-12

Egészségfejlesztés

11498-12

Foglalkozás I.

11499-12

Foglalkoztatás II.

