Csecsemı- és gyermekápoló – Beszámítással

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 gyermeket és családjaikat
támogatni képes jól képzett szakembereket bocsássunk útjukra. Célunk, hogy az iskolánkból kikerülı
végzett csecsemı- és gyermekápolók valóban a szakmai tudás birtokában, hivatástudattal és szakmájuk
szeretetével végezzék munkájukat. Csak így lehet hosszútávon holisztikus, ugyanakkor a gyermek életkori
és egyéni szükségleteit figyelembe vevı individualizált ápolást nyújtani.
Szakma megnevezése: Csecsemı- és gyermekápoló
OKJ száma: 54 723 01 0010 54 02
Képzési idı: 2 év
Jelentkezés feltétele: szakmai érettségi bizonyítvány, alkalmassági vizsgálat

Képzés célja, szakma rövid bemutatása:
A szakképesítés ágazata szerinti szakmai érettségi vizsgával rendelkezı tanulók számára az OKJ-ban
szereplı szakképesítésre történı felkészítés ideje egy évvel csökken.
A csecsemı- és gyermekápoló képzés célja olyan egészségügyi szakemberek felkészítése/nevelése, akik
magasszintő szakmai kompetenciával rendelkeznek. Személyes, társas és módszertani kompetenciák
birtokában korszerő szemlélettel és gyermekszeretettel vesznek részt, a beteg gyermekek ápolásában,
gondozásában. Feladatuk az újszülöttek, koraszülöttek és beteg csecsemık, gyermekek ellátása, az érvényes
egészségügyi, szakmai, lélektani és pedagógiai elvek alapján. Cél a szakmai szemléletük bıvíthetısége, a
szakmai tudásvágy felkeltése, a továbbképzés igényének kialakítása.

A 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

-

munkáját az ápolási folyamat szerint végezni, felmérni, tervezni, végrehajtani és értékelni szakmai
tevékenységeit

-

szisztematikus, egyénre szabott ápolást, szakápolást, gondozást nyújtani, amely a beteg gyermek
szükségleteinek kielégítésére irányul

-

sajátos nevelési igényő gyermek ellátását menedzselni

-

segíteni a beteget és annak családját, illetve a közösséget abban, hogy elérjék az egészség lehetı
legmagasabb fokát és megelızzék a betegségeket

-

munkája során biztonságos ápolási környezet teremteni

-

a beteg állapotváltozásait észlelni, azokat értelmezni és a további ellátási kompetenciáról dönteni

-

a betegellátás során alkalmazott eszközöket adekvátan alkalmazni, karbantartani

-

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

Betölthetı munkakörök:
-

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

Képzés során tanult modulok
3710-10

Interakció az egészségügyi ellátásban

3711-10

Aszepszis-antiszepszis, munkavédelem, környezetvédelem

2327-10

Elsı ellátás-elsısegélynyújtás

3713-10

Alapápolás

3714-10

Diagnosztika-terápia

3715-10

Betegmegfigyelés/Monitorozás

2403-10

Csecsemı-és gyermekápolók egészségnevelési feladatai

3718-10

Csecsemı-és gyermek szakápolás

