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Egészségügyi alkalmassági követelmények
szükséges, éspedig:
Egészségügyi alkalmasság (a 40/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet szerint "Az egészségügyi tevékenység
végzéséhez szükséges egészségi alkalmasság vizsgálatáról és minősítésé-ről"
Előírt gyakorlati idő
nem szükséges
Egyéb feltételek
szükséges, éspedig:
betöltött 18. életév és érvényes erkölcsi bizonyítvány

7. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL ELLÁTHATÓ LEGJELLEMZŐBB TEVÉKENYSÉG, VAGY
MUNKATERÜLET RÖVID LEÍRÁSA
A betegszállító a beteg egészségügyi felügyelettel történő szállítását, szállítása során történő kísérését
végzi, a beteg otthonából gyógyintézménybe vagy vissza, illetve gyógyintézményeken belül illetve azok
között. Betartja a szállítási trauma csökkentésére vonatkozó szabályokat. Elvégzi a betegszállítási és
betegmobilizálási feladatokat. Biztonságos betegszállítást szervez, megfelelő útvonalat tervez. Gyors
betegátadást végez, segíti a betegelhelyezést. Idős, chronikus, fogyatékos személynek segíti a szállítás
alatti biztonság és fiziológiás szükségleteinek kielégítését. A szállítás ideje alatt figyeli a beteg állapotát,
észreveszi a beteg egészségügyi állapotában történő változásokat. Felismeri a váratlan rosszulléteket, a
vészhelyzeteket és azonnal kezelni kezdi az állapot változásokat. Tudása szerint és ellátási kompetencia
határain belül végzi el a szállítási feladatot, a feladat alatti alapápolási teendőket. Szükség esetén
szakszerű első ellátást-, életmentő elsősegélynyújtást végez. A szállítással kapcsolatos dokumentációkat
nagyon pontosan vezeti. A beteg személyes-, egészségügyi- és szociális adataira vonatkozóan
felelősségteljesen betartja a jogi, etikai, titoktartási és adatkezelési szabályokat. Rendben tartja a beteg
egészségügyi dokumentációját. Megfelelően kommunikál a beteggel és az egészségügyi Intézményekkel,
szakdolgozókkal.

8. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL BETÖLTHETŐ MUNKAKÖR MEGNEVEZÉSE ÉS
BESOROLÁSA

FEOR főcsoport megnevezése
5. Kereskedelmi és szolgáltatási
foglalkozások

FEOR
száma
5222

Foglalkozás
megnevezése
Segédápoló, műtőssegéd

A szakmai végzettséggel
legjellemzőbben
ellátható tevékenység,
munkaterület
Betegszállító

9. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES KÉPZÉS KÉPZÉSI
FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÓRASZÁMA, ÉS AZ ELMÉLETI ÉS
GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA
A képzés "Egyéni felkészítés" képzési formában megvalósítható?
Nem releváns
A képzés "Csoportos felkészítés" képzési formában megvalósítható?
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Igen
Csoportos felkészítés

Minimum

Maximum

A képzés óraszáma

300

350

Elméleti képzés idő aránya (%)

30

Gyakorlati képzés idő aránya (%)

70

A képzés "Távoktatás" képzési formában megvalósítható?
Nem releváns

10.

SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK LEÍRÁSA

A legjellemzőbb tevékenység vagy munkaterület ellátásához szükséges szakmai kompetenciákat leíró szakmai
ismeretek, készségek és személyes kompetenciák, társas kompetenciák és módszerkompetenciák tanulási
eredmények szerinti leírása

Tudás

Képesség

Attitűd

Felelősség, autonómia

Ismeri a kommunikáció
fontosságát, típusait,
folyamatát, elemeit,
lépéseit, formáit és
lehetséges akadályait.
Ismeri az életkoronkénti
főbb jellemzőket, a
lehetséges eszközöket és
a konfliktus kezelés
lehetőségeit.

Kulturált, érthető
kommunikációt folytat,
alkalmazza a
kommunikáció komplex
folyamatát. Elhárítja a
kommunikációs
akadályokat. Felelős és
önérvényesítő
kommunikációt folytat.

Nyitott, érdekli más
személyek közlendője.
Elfogadja mások nézeteit.
Közvetíteni tudja saját
gondolatait. Törekszik
helyes kommunikációval
a személyek
tájékoztatására,
vezetésére, konfliktusok
esetén a mielőbbi
kezelésre.

Önállóan, helyesen
kommunikál,
felelősségteljesen tudja a
személyek
kommunikációval történő
irányításának lehetőségét,
tájékoztatásának
fontosságát.

Ismeri az etikai – jogi
alapvető fogalmakat, a
beteg-méltóság tartalmát,
a beteg és az ellátók
jogait és kötelességeit.
Tudja a személytől
kérhető adatokat és azok
kezelési szabályait.

Alkalmazni tudja a
személyi és az
egészségügyi adatokkal
kapcsolatban felmerülő
jogi és etikai szabályokat.
Kiválasztja a szükséges
adatokat, azokat helyesen
veszi fel és szabályosan
kezeli.

Elfogadja a jogi és etikai
szabályokat. Előítélet
nélkül fogadja a
személyekről az
információkat. Minden
tudomására jutott adatot
teljes diszkrécióval,
biztonsággal és
bizalommal kezeli.

Saját felelősségére kér el
és kezel minden
tudomására jutott
személyes- és betegség
adatot. Felelősségteljesen
betart minden jogi, etika
és adatvédelmi szabályt.

Elkötelezett a beteg
egészségügyi és szociális
védelme iránt. Nyitott,
elkötelezett a beteg
egészségi és szociális
helyzetének segítéséért.

Felelősségteljesen dönt a
beteg egészségügyi
és/vagy szociális
állapotának pontos
felmérésében és önállóan
mielőbb dönt a
segítséghívásról,
felelősséget érez annak
szükségességéről.

Alkalmazni tudja a tanult
Ismeri az egészségügyi és ismereteket, tudja hogy
szociális ellátó rendszer
az egészségügyi vagy
felépítését, az
szociális
intézményeit és azok
ellátórendszerben milyen
feladatait.
problémával hova kell
fordulni.
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Ismeri a társadalom
rétegződését, a rétegek
jelmezőit, az
életszínvonal, szociális
helyzet, szegénység
jellemzőit. Tudja a család
fogalmát, társas
kapcsolatokat és
szerepeket. Felismeri a
kulturális jeleket.

Felismeri a szociális
helyzeteket és
problémákat. Képes
felismerni a segítségkérés
helyzetét és kiválasztja a
szükséges intézményt, el
tud végezni egy
bejelentést.

Elkötelezett a beteg
szociális védelme iránt.
Nyitott, elkötelezett a
beteg társadalmi,
szociális helyzetének
segítéséért.

Felelősségteljesen dönt a
beteg szociális
állapotának pontos
felmérésében és önállóan
mielőbb dönt a
segítséghívásról,
felelősséget érez annak
szükségességéről.

Ismeri a munka, tűz,
balesetvédelem
szabályait, a
munka/védőruha, egyéni
védőeszközök
használatának
fontosságát, a
munkaeszközök
biztonságát. Tudja a
veszélyforrásokat, a
munkabaleset és
foglalkozási betegség
fogalmait, a teendőket
munkabaleset esetén.

Felismeri a
vészhelyzeteket,
alkalmazza a munkaruhát,
egyéni védőeszközöket.
Elvégzi a munkavédelem,
a baleset megelőzés
lépéseit. Betartja a
hulladékkezelés és
környezetvédelem
szabályait.

Kötelezőnek fogadja el a
szabályok betartását.
Elkötelezett motivált a
munkaruházat és az
egyéni védőeszközök
viselésében, vállalja a
munkabiztonság
megteremtését. Törekszik
a helyszín biztonságát
megteremteni. Elkerüli
baleset lehetőségét.

Felelősségteljesen végez
munkabiztonsági
ellenőrzést. Ügyel rá,
hogy a munkaeszközöket
szabályosan használja.
Felelősségteljesen visel
munkaruhát és egyéni
védőfelszerelést. A
szabályokat pontosan
betartja.
Felelősségteljesen
elhárítja a baleseteket.

Ismeri az embert
megbetegítő kórokozókat,
a fertőzés és a
nozokomiális fertőzés
fogalmát, a fertőzések
terjedését, a fertőző
betegségeket. Tudja a
kézfertőtlenítés szabályos
kivitelezésének lépéseit,
fertőtlenítő eljárásokat, a
sterilizálás lényegét.

Alkalmazni tudja a
betegségmegelőzés
szabályait, elvégzi a
fertőtlenítés feladatait.
Szabályos
kézfertőtlenítést végez,
cselekszik a nozokomiális
fertőzések ellen. Elvégzi
a személyi- és a
környezeti higiéniát és
közvetíti az ismereteket.

Törekszik a betegségek
megelőzésére, motivált a
testi és környezeti
tisztaság folyamatos
fenntartására.
Elkötelezetten ügyel a
saját és a személy körüli
higiéniára, a
kézfertőtlenítésre és
közvetíti a higiéniás
szabályokat.

Önállóan és
felelősségteljesen ügyel
arra, hogy betartsa a
higiéniás szabályokat.
Felmerülő fertőzés esetén
intézkedik a
fertőtlenítésről és a
terjedés
megakadályozásáról.

Ismeri az anatómiaélettan fogalmait, az
emberi test felépítését,
szervrendszereit,
életfontos szerveit, és az
emberi test egészséges
működését.

Elméleti ismereteinek
birtokában felméri a
vitális paramétereket, a
testi működési
folyamatok egészséges
állapotait. Felhívja a
figyelmet az egészséges
működéstől elérő
eredményeket mutató
egészségügyi adatokra.

Érdeklődik, kíváncsi az
emberi test felépítésére,
normális és egészsége
működésére. Elfogadó az
egyes testi működésekkel,
megjelenésekkel,
alkatokkal, formákkal,
küllemekkel szemben.

Felelősséget érez az iránt,
hogy pontosan átlássa,
megértse az emberi test
felépítését és működését.
Önfejlesztéssel építi a
holisztikus személetet
önmagában.

Ismeri az egészségtan
tudományának
alapfogalmait, az
egészség állapotát, az
egészséget segítő
tényezőket, az egészséges
életmód elemeit. Ismeri a
betegség állapotát, a
betegséget előidéző
tényezőket, a betegség
megelőzésének
lehetőségeit.

Alkalmazni tudja saját
életén keresztül az
egészséges életmód,
életvitel szabályait.
Komplexen és
folyamatosan végzi az
egészségvédelem
feladatait, és közvetíti az
egészség-prevenciót.

Nyitott és képviseli az
egészséges életmód és a
környezetvédelem
szabályait, amiket saját
életében is törekszik
betartani. Erős belső
motivációja van az
ismeretek közvetítésére.

Erős önreflexiót tart az
életmódjával
kapcsolatosan.
Önfejlesztéssel javít a
szükséges pontokon és
felelősségteljesen tudja,
hogy döntéseivel és
cselekedeteivel minta.
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Ismeri az ápolástan
alapjait. Tudja a
szükségletek
kielégítésének segítési
módjait. Ismeri az
alapápolási-, és az ápolás
függő funkcióinak
feladatait.

Alkalmazni tudja és
elvégzi az alapvető
szükségletekkel
kapcsolatos alapápolási
feladatokat.

Törekszik és motivált a
beteg segítésére.
Elfogadó és empatikus a
beteg meglévő cselekvési
képességeivel szemben.
Biztatja és segíti a beteget
minél több feladat
elvégzésére.

Felelősségteljesen ügyel
arra, hogy a beteg
biztonság szükséglete
meglegyen. Felelősen
tudja, hogy az alapápolási
feladatok elvégzése, az
alapvető szükségletek
kielégítése a feladata.

Ismeri az
elsősegélynyújtás
szabályait, az
állapotfelmérés
folyamatát, az ABCDE
betegvizsgálat menetét.
Ismeri a mechanikai
sérüléseket, a
leggyakoribb
belgyógyászati
rosszulléteket és
ellátásukat.

Elkötelezett és törekszik a
Megteremti a biztonságos hirtelen rosszullét
sérült-ellátást. Képes
segítésén. Motivált
segítséget hívni. Pontosan segítség hívásban.
végrehajtja a beteg/sérült Törekszik a beteg
állapotfelmérését. Feltárja állapotának mielőbbi
és elemzi a sérülés,
pontos felmérésére.
rosszullét tüneteit és
Kompetencia határain
azonnali ellátást kezd.
belül megkezdi az
elsősegélynyújtást.

Felelősséget vállal a
segélynyújtási
kötelezettségért.
Felelősen tudja, hogy
szaksegítség hívása a
beteg állapotának túlélési
esélyeinek az alapja.
Önállóan elvégzi az
állapotfelmérést. Felméri
a rosszullétet és
felelősségteljesen
megkezdi az ellátást.

Ismeri az klinikai és
biológiai halál fogalmait,
jellemzőit. Ismeri az
újraélesztés menetét, és
az AED használatot.
Ismeri az újraélesztés
szabályait, érti
kivitelezésének
felelősségét és lépéseit.

Felismeri a klinikai halál
állapotát, alkalmazza a
komplex újraélesztés
folyamatát, a
légzéskeringés pótlását.
Alkalmazza az AED-et
újraélesztésben. Mentőt
hív.

Az ABCDE szabályait
betartva végzi a
vizsgálatot. Kész
higgadtan megkezdeni az
újraélesztést, törekszik
mielőbb szakmai segítség
hívására.

Felelősséget érez a
kritikus helyzetben
minden másodpercért.
Önállóan és késlekedés
nélkül megkezdi az
újraélesztést, valamint
dönt és delegálja a
segítést. Mentőt hívat,
AED-et kér és használ.

Ismeri a fogyatékosság
fogalmait, a
fogyatékosságok típusait
és mértékét, a fogyatékos
személyek segítésének
módjait. Ismeri a
fogyatékos személyek
speciális szükségleteit és
a feladatait. Ismeri az
ortézisek és protézisek
használatának szabályait.

Hatékonyan alkalmazni,
végezni tudja a
fogyatékos személyek
segítésének módjait.
Segíti, támogatja
fogyatékos személy
esetén a kóros állapotot.

Nyitott, érdekli
fogyatékos személyek
élete, motivált a segítés
lehetőségeire. Elfogadja
és teljes toleranciát mutat
a fogyatékos
személyekkel szemben.

Érezzen felelősséget az
iránt, hogy fogyatékos
személyt folyamatosan
figyelemmel kell kísérni.
Önfejlesztéssel
felelősségteljesen
gyakorolja az empátiás
készséget.

Alkalmazza a rádiózási,
GPS és egyéb
közlekedési eszközöket.
Képes útvonalat tervezni,
szállítást szervezni.
Betartja a betegutakat,
képes a beteget
elhelyezni.

Felelősséget érez a
szállítás megfelelő
Elkötelezett és törekszik a
megszervezéséért, a
beteg szabályos,
szállítás alatt a betegért, a
biztonságos, gyors
beteg mielőbbi
szállítására, és mielőbbi
nyugalomba helyezéséért.
elhelyezésére. Elfogadja
Felelősen tudja, hogy a
és betartja a szállítási és
szállítás a beteget,
betegutakra vonatkozó
állapotát megterhelheti,
szabályokat.
melyet el tud kerülni
helyes logisztikával.

Ismeri a szállítás és
mobilizálás szabályait,
eszközeit, a szállítási
traumát és elkerülésének
feladatait. Ismeri a
betegutakat, a szállítás
szervezés szabályait.
Tudja a beutalási
rendszert, az irányítás
feladatait, a GPS
eszközhasználatot

A képzési tartalom szabadalmi vagy szerzői jogi oltalom alatt áll
Nem
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11. A TERVEZETT KÉPZÉS MUNKAERŐ-PIACI RELEVANCIÁJA
A mentés és a betegszállítás szétválasztása szükségessé tette, hogy elsősorban a praehospitalis igények
kielégítésére létrejöjjön a betegszállító tevékenységi kör. Az intrahospitális és praehospitalis szállítási
feladatok az egészségügy ellátórendszert nagyon megterhelik. Az egészségügyi ellátórendszer
működését fontos tehermentesíteni és/vagy elősegíteni azzal, hogy vagy az ellátott betegeket a
rendszerből minél előbb biztonságosan otthonukba juttassuk, vagy az ellátásra váró betegeket pontos
időben vizsgálatra, kezelésre vigyük. A betegszállítók tehermentesítési lehetőséget jelentenek az
egészségügyi ellátó rendszernek, míg megoldási lehetőséget a betegek számára. A munkakör
munkalehetőséget, megélhetési lehetőséget kínál munkanélküliek számára, valamint jogszabályi
előírások szerinti megfelelő végzettségű alkalmazottakat betegszállítással foglalkozó cégek számára. A
feladatkört elláthatja az, aki kedveli a logisztikai feladatokat, aki szociális érzékenységet érez és
feladathivatást lát betegek segítése iránt és aki szívesen végezne hasonló, de kisebb mértékű feladatokat,
mint egy mentőautó betegellátása.

12. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉT IGAZOLÓ DOKUMENTUM KIADÁSÁNAK
FELTÉTELEI
1. a képzés felnőttképzési szerződésben megjelölt óraszámának hetven százalékán való részvétel, és
2. a szakmai záró beszámoló sikeres teljesítése
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