Képzési kínálatunk a 2021/2022-es
tanévre
 Gyakorló ápoló (SZJ 5 0913 03 04)
 Általános ápoló (SZJ 5 0913 03 01)

On-line bemutatónk elérhető
az iskola honlapján:

 Mentőápoló (SZJ 5 0913 03 11)
 Általános ápoló (SZJ 5 0913 03 01)

www.szent-gyorgyi.hu

(gyakorló ápoló végzettség beszámítással. 1 év)

Kecskeméti Szakképzési Centrum
Szent-Györgyi Albert Technikum

 Szociális ápoló és gondozó (SZJ 4 0923 22 03)

A képzésre elsősorban szakirányú gyakorló- és
munkahellyel rendelkezők jelentkezését várjuk!
A jelentkezés feltétele szakiránynak megfelelő
egészségügyi alkalmasság.
A képzések csak elegendő számú jelentkező esetén
indulnak.

Az iskola címe: 6000 Kecskemét, Nyíri út 73.
Telefon: 76/492-104, Fax: 76/492-112
Honlap: www.szent-gyorgyi.hu
E-mail: szgya@kecskemetiszc.hu
Facebook: Szent-Györgyi Albert Technikum - EÜ
Igazgató: Pongóné Kovács Erika
Gyakorlati oktatást segítő: Tarnóczi Márta Ibolya

Jelentkezési határidő:

2021. május 29.
Pótjelentkezés:

2021. augusztus 11.
Jelentkezési lap az iskola honlapjáról letölthető,
vagy az iskola portáján átvehető.

A RÉGIÓ
SZAKKÉPZŐ
CENTRUMA
M i n d e n k i n á l u n k t a n u l!

(6000 Kecskemét, Nyíri út 73.)

Beiskolázási tájékoztató
(felnőttoktatás esti tagozaton)
a 2021/2022-es tanévre
OM intézmény-azonosító: 203041
Technikai azonosító: 520285

GYAKORLÓ ÁPOLÓ
Az ápolói munkacsoport tagja.
Tevékenysége során alapápolási
és asszisztensi feladatokat lát el,
felismeri
a
megváltozott
fiziológiai
szükségletekkel
rendelkező állapotokat és segíti a
különböző életkorú beteg embert
fiziológiás és magasabb rendű szükségletei
kielégítésében. Eszközöket készít elő a különböző
eszközös és laboratóriumi
vizsgálatokhoz,
diagnosztikus és terápiás beavatkozásokhoz,
kivitelezésükben segítséget nyújt az egészségügyi
team tagjainak. Biztonságos ápolási környezetet
teremt, előírásszerűen kezeli a fertőző anyagokat,
eszközöket. Megfigyeli, értelmezi, dokumentálja a
beteg tüneteit, jelzi a fiziológiástól eltérőket,
felismeri az életet veszélyeztető paramétereket.
Tanulmányi idő: 2 tanév
Belépés feltétele: érettségi vizsga

MENTŐÁPOLÓ
A mentőápoló munkáját
hivatásként az etikai normák
betartásával
gyakorolja,
átfogó anatómiai-, élettani
és klinikumi ismeretekkel
rendelkezik. Előkészít és
segédkezik diagnosztikus és terápiás eljárásoknál.
Önállóan, vagy team-munkában minőségi,
holisztikus szemléletű ellátást biztosít. A
sürgősségi betegellátás területén önállóan és
csapatban, elsősorban az állami mentőszolgálatnál
és sürgősségi osztályon, hivatástudattal és
elkötelezetten sürgősségi ellátásban részesíti,

valamint menti a betegeket és a sérülteket.
Kivonuló
mentőtevékenységét
az
állami
mentőszolgálat
szabványos
eljárásrendjein
alapulóan, sürgősségi osztályos tevékenységét a
szakmai protokollok előírásai alapján empatikusan,
higgadtan, precízen, valamint a betegek iránti
elkötelezett felelősség-vállalással végzi. A
beteg/sérült állapotának felmérését, osztályozását,
állapotváltozásának megfigyelését és észlelését jelentős részben - a nyilvánosság előtt végzi..
Tanulmányi idő: 2 tanév
Belépés feltétele: érettségi vizsga
SZOCIÁLIS ÁPOLÓ ÉS GONDOZÓ
Felsőfokú végzettséggel rendelkező szociális vagy
egészségügyi szakember
irányításával
végzi
feladatait. A szociális
alap
és
szakosított
ellátásokban
gondozói
munkakörben
végzi
tevékenységét. Életkoruk,
egészségi, mentális, vagy
fizikai állapotuk miatt segítségre szoruló
személyek alapápolását gondozását végzi. Az
ellátásban részesülő személy higiénés szükségleteit
kielégíti. Felismeri a kliens állapotváltozását.
Felméri az egyén, csoport sajátos szükségleteit,
ezekre gondozási tervet készít egy munkacsoport
tagjaként. Szinten tartó és fejlesztő foglalkozást
szervez felsőfokú végzettséggel rendelkező
szakember irányítása mellett. Segítő beszélgetést
alkalmaz, infokommunikációs eszközöket használ.
Tanulmányi idő: 2 tanév.
Belépés feltétele: alapfokú iskolai végzettség

ÁLTALÁNOS ÁPOLÓ
Előkészít
és
segédkezik diagnosztikus
és terápiás eljárásoknál.
Sürgős és fenyegető esetet
észlel,
beavatkozik,
asszisztál,
fájdalmat
felismer,
mér
és
beavatkozik az utasításnak
megfelelően. Az általános
ápoló részt vesz az egészségügyi ellátás során a
megelőző, gyógyító-, gondozó-, és rehabilitációs
folyamatokban. Önállóan, vagy team-munkában
minőségi, holisztikus szemléletű ellátást biztosít.
Munkája során részt vesz az ápolási folyamat
megvalósításában, a beteg szükségleteinek
megfelelő, egyénre szabott ápolási terv alapján
alapápolást és szakápolási feladatokat végez.
Megfigyeli a beteg állapotát, állapotváltozásait.
Pszichés támogatást nyújt a betegnek és
családjának. Képes felnőtt, csecsemő és
gyermekápolási feladatokat ellátni, valamint
háziorvosi praxisban és az alapellátás más
színterein, otthonápolásban, geriátriai és hospice
ellátásban, onkológiai ellátásban ápolóként
tevékenykedni.
Tanulmányi idő: 3 tanév
Belépés feltétele: érettségi vizsga

