
27/2016. (IX. 16.) EMMI rendelet az emberi erőforrások minisztere ágazatába tartozó szakképesítések szakmai 

és vizsgakövetelményeiről 

Hatályos: 2016.09.16-től 

A 64. sorszámú Sürgősségi szakápoló megnevezésű szakképesítés–ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 
 

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 
 

1.1. A szakképesítés–ráépülés azonosító száma: 55 723 15 

 

1.2. Szakképesítés–ráépülés megnevezése: Sürgősségi szakápoló 

 

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma:– 

 

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 1200–1400 

 

2. EGYÉB ADATOK 
 

2.1. A képzés megkezdésének feltételei: 

 

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség 

 

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: – 

 

2.2. Szakmai előképzettség: 55 723 01 Ápoló, 55 723 02 Csecsemő és gyermekápoló vagy 55 723 11 

Mentőápoló szakképesítés (bővebben a 7. Egyebek fejezetben) 

 

2.3. Előírt gyakorlat: 1 év a sürgősségi ellátásban, ápoló munkakörben eltöltött szakmai gyakorlat  

 

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 

 

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek 

 

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40% 

 

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60% 

 

2.8. Szintvizsga: – 

 

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: – 

 

3. PÁLYATÜKÖR 
 

3.1. A szakképesítés–ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakör, munkakörök, foglalkozás, 

foglalkozások 

 

  A B C 

 3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítés–ráépüléssel betölthető 

munkakör(ök) 

 3.1.2. 3311 Ápoló, szakápoló Ápoló, szakápoló 

 3.1.3. Sürgősségi szakápoló 

 

3.2. A szakképesítés–ráépülés munkaterületének rövid leírása: 

A sürgősségi szakápoló feladata az akut jellegű, sürgős szükség kapcsán megjelenő betegek kórállapotának korai 

észlelése és rizikó alapú értékelése – ezzel a betegellátás sorrendiségének meghatározása, a közvetlen életveszély 

alapszintű elhárítása, a beteget ellátó csapat tagjaként a diagnosztikai, állapotstabilizálási, megfigyelési és 

ellátási folyamatban sürgősségi ápolói kompetencia szintű részvétel. 

  

A szakképesítés–ráépüléssel rendelkező képes: 

– a beteg triage besorolását elvégezni, a rizikó stratifikálására különböző check–listákat, score–okat 

használni 
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– az akut életveszélyes állapotokat, felismerni, azokat kompetenciájának megfelelően elhárítani és a kritikus 

állapotú beteget menedzselni 

– kompetenciájának megfelelő diagnosztikai feladatokat elvégezni 

– a sürgősségi ellátásban alkalmazott orvosi, diagnosztika, ápolási informatikai eszközöket előkészíteni, 

használni, működőképesség meglétéről, feltöltöttségéről, utánpótlásukról a helyi eljárásrendnek és 

képesítésének megfelelően gondoskodni 

– a beteget és a szükséges eszközöket a diagnosztikai és terápiás beavatkozásokhoz, vizsgálatokhoz 

előkészíteni 

– a kritikus állapotú beteg transzportját megszervezni, abban részt venni 

– a beteg állapotát folyamatosan megfigyelni és értékelni 

– a speciális sürgősségi szakápolói feladatokat elvégezni 

– a különböző életkorú sürgősségi ellátást igénylő betegek ápolási szükségleteit felmérni és kielégíteni 

– csapat–munkában dolgozni és annak keretében technikai és nem technikai készség szintjén 

közreműködni, valamint az orvosi utasításnak megfelelően részt vállalni az akut életveszély elhárításában 

– a betegek osztályozásában, kezelésekben, az orvosi beavatkozásoknál segédkezni 

– alapszinten krízishelyzeteket, konfliktust kezelni 

– a beteggel és hozzátartozójával kommunikálni,a beteget és hozzátartozóját pszichésen támogatni, 

– a sürgősségi ellátás szintjén egészségnevelő tevékenységet végezni 

– a beteg adatait, vizsgálati eredményeit, a kezeléseket és a gyógyszerelést , a betegellátás folyamatát 

kompetenciájának megfelelően dokumentálni 

– a minőségbiztosítással kapcsolatos feladatokat, a folyamatok javítását végezni 

– szakmai gyakorlatukat töltő ápolók oktatásában, a sürgősségi szakápolás kutatásában, fejlesztésében 

közreműködni 

 

3.3. Kapcsolódó szakképesítések 

 

 A B C 

3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés–ráépülés 

3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja 

3.3.3. 55 720 01 Egészségügyi gyakorlatvezető szakképesítés–ráépülés 

 

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK 
 

  A B 

 4.1. A szakképesítés–ráépülés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert 

szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti 

 4.2. azonosító 

száma 

megnevezése 

 4.3. 11218–16 A sürgősségi betegellátás alapjai 

 4.4. 11219–16 Sürgősségi állapotok ellátási algoritmusai 

 

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK 
 

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei: 

 

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5. 2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes 

letétele, valamint az előírt szakmai gyakorlatok igazolt teljesítése.  

 

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele: 

 

  A B C 

 5.2.1. A szakképesítés–ráépülés szakmai követelménymoduljainak 

 5.2.2. azonosító  a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége 
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száma megnevezése 

 5.2.3. 11218–16 A sürgősségi betegellátás alapjai gyakorlati és írásbeli 

 5.2.4. 11219–16 Sürgősségi állapotok ellátási algoritmusai gyakorlati és szóbeli 

 

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt 

feladat végrehajtása legalább elégséges (2). 

 

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai: 

 

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység 

 

A vizsgafeladat megnevezése: Sürgősségi ellátást igénylő beteg szakápolása 

A vizsgafeladat ismertetése: Feladatleírásban rögzített munkahelyzet és adatok alapján: beteget fogad, átvesz, 

elsődleges állapotát felméri, triage kategóriát meghatározza. Elvégzi a tájékozódó, rizikó orientált 

betegvizsgálatot és a diagnosztikai, differenciál diagnosztikai vizsgálatokban részt vesz kompetenciájának 

megfelelően. A felmért állapot alapján a szükséges beavatkozásokat elvégzi önálló–, függő–, együttműködő 

funkció szerint, majd elvégzi a szakápolói feladatokat és az ellátás folyamatát dokumentálja. 

 

Kötelező jelleggel végzendő gyakorlati feladatok: 

1. BLS –XBLS (maszkos–ballonos lélegeztetés, AED használat) 

2. Kompetencia szintű eszközös légútbiztosítás fantomon (SGAD szintig), alkalmazott oxigénterápia 

3. Artéria radiális kanülálás, mintavétel 

 

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50% 

 

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység 

A vizsgafeladat megnevezése: – Elméleti ismeretek reprodukálása 

 

A vizsgafeladat ismertetése: Központilag összeállított feladatsor, amely a 4. Szakmai követelmények fejezetben 

megadott követelménymodulokhoz tartozó témakörök mindegyikét tartalmazzák 

 

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25%:  

 

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység 

 

A vizsgafeladat megnevezése: A sürgősségi ellátást igénylő betegek szakápolásához szükséges elméleti 

ismereteinek alkalmazás szintű felidézése 

 

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai 

követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazzák 

 

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc) 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25% 

 

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek 

vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre 

vonatkozó részletes szabályok: 

A szakképesítés–ráépüléssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv 

http://www.nive.hu/ című weblapján érhetők el a Szak– és Felnőttképzés Vizsgák menüpontban 

 

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: – 

 

6. ESZKÖZ– ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK 
 

  A 
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 6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges 

eszközök minimumát meghatározó eszköz– és felszerelési jegyzék 

 6.2. Betegvizsgáló ágy 

 6.3. Az elsődleges állapotfelmérés eszközei (pulzoximéter, vérnyomásmérő, fonendoszkóp, fülhőmérő, 

vércukorszintmérő, 12 elvezetéses EKG készülék) 

 6.4. A reanimáció oktatásának eszközei 

BLS fantom (felnőtt és gyermek), Gyakorló AED 

Pharyngealis, laryngealis és lélegeztetésre alkalmas ALS fantom (felnőtt), 

Pharyngealis, laryngealis és endotrachealis légútbiztosításra és 

lélegeztetésre alkalmas ALS fantom (csecsemő) 

Pharyngealis és szupraglottikus légútbiztosításra és lélegeztetésre alkalmas eszközök méretenként 

Az endotrachealis légútbiztosítás eszközei 

Öntelődő lélegeztető ballon–maszk rezervoárral (felnőtt és csecsemő) 

A légúti leszívás eszköze, leszívó katéterekkel,  

Idegentest fogó 

Reanimációs táska/kocsi ALS végzéséhez felszerelve 

 6.5. Közepes tudású lélegeztetőgép (non–invazív, invazív lélegeztetésre 

alkalmas) / transzportra is alkalmas 

 6.6. Betegmegfigyelő monitor (ECG, RR, Tc, NIBP, SpO2) capno / invazív),  / transzportra is alkalmas 

 6.7. Manuális CVP–mérés eszközei, invazív nyomásmérés  eszközei 

 6.8. Defibrillátor bifázisos energiával működő – syncron üzemmóddal, transdermalis külső pacemaker opcióval 

 6.9. Cavitalis ideiglenes pacemaker és külső telep 

 6.10. Oxigénterápia eszközei (oxigénpalack tartóval, reduktorral, 

flowméter, oxigénszonda, oxigénmaszkok) 

 6.11. Az inhalációs terápia eszközei 

 6.12. A sebészi légútbiztosítás egyszer használatos eszközei 

 6.13. Spirométer 

 6.14. Bronchofiberoscop 

 6.15. A mellkas drenage eszközei és mellkasi szívótartály gyakorló torzóval 

 6.16. Perifériás vénabiztosítás eszközei gyakorló torzóval 

 6.17. A centrális vénabiztosítás és kanül gondozás eszközei gyakorló torzóval 

 6.18. Az artéria radialis  punkció és kanülálás eszközei gyakorló torzóval 

 6.19. Intraossealis kanülálás eszközei gyakorló torzóval 

 6.20. Infúziós terápia eszközei 

 6.21. Transzfúziós terápia eszközei  

 6.22. Túlnyomásos mandzsetta 

 6.23. Infúziós pumpa (fecskendős és volumetrikus) 

 6.24. Vér– és infúziómelegítő 

 6.25. Hőmérséklet kontroll eszközei (hűtés, melegítés, monitor) 

 6.26. Laboratóriumi vizsgálatokhoz szükséges mintavételi eszközök 

 6.27. POCT sürgősségi diagnosztikai eszközei 

 6.28. Punkciós eszközök (lumbal, has, mellkas, pericardium) 

 6.29. Endoscopos torony, eszköz 

 6.30. Mini Doppler 

 6.31. Suprapubicus katéterezés, epicystostoma eszközei 
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 6.32. A sérülések rögzítésének eszközei (nyakrögzítők, gerinchordágy, 

medenceöv, húzó–sín, vacuum–sín) 

 6.33. A sebellátás és vérzéscsillapítás egyszer használatos eszközei 

 6.34. Tourniquet 

 6.35. Súlyos sérült transzportjára alkalmas betegszállító kocsi 

 6.36 Betegmobilizálás eszközei 

 6.37 Szülésvezetésre alkalmas torzó és eszközök 

 6.38 Újszülött ellátásának eszközei 

 6.39 A mindennapi ápolás, gondozás, szakápolás eszközei a beteg szükségleteinek kielégítéséhez 

 6.40 Az ápolói beavatkozások eszközei (hólyagkatéterezés, gyomor– 

szonda levezetés, beöntés, irrigálás, gyomormosás, gyógyszerelés, injekciózás) 

 6.41 Kézmosás, kézfertőtlenítés eszközei és oldatai 

 6.42 Védőeszközök (sapka, maszk, szemüveg, kesztyű, ujjvédő, köpeny) 

 6.43 Fertőtlenítés eszközei és oldatai (bőr és nyálkahártya, kéz, felület, 

gép, eszköz, monitorok) 

 6.44 A veszélyes hulladékok tárolására alkalmas eszközök 

 6.45 Kommunikációs rendszer (TETRA rendszer) 

 6.46 A betegellátás során alkalmazott dokumentációk 

 6.47 Oktatástechnikai eszközök 

 6.48 Mulázsok 

 

7. EGYEBEK 
 

7.1. Szakmai előképzettség: 

a 2.2. alpontban feltüntetett szakmai előképzettségen túl, szakmai előképzettségnek kell tekinteni az ápolás és 

betegellátás alap és mesterképzési szakokon szerzett ápolói és mentőtiszti szakképesítéseket. 

7.2. A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet: 

Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara 

 


