BSZC Arany János Gimnázium és Technikum
2021 szeptemberében induló képzés

Általános ápoló
szakképzés nappali tagozaton
SZJ szám: 5 0913 03 04
2 év képzési idő,
I. Egészségügy ágazati érettségi végzettség
beszámításával
A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
 Iskolai előképzettség: I. Egészségügy ágazati érettségi végzettség
Megjegyzés: aki a 2021. május-júniusi érettségi vizsgaidőszakban nem érettségizett le,
felvételt nyerhet a szakképzési évfolyamra, de a 2021. október-novemberi vizsgaidőszakban
sikeres érettségi vizsgát kell tennie, különben jogviszonya megszűnik.



Foglalkozásegészségügyi alkalmassági vizsgálat: Szükséges.
Pályaalkalmassági vizsgálat: Szükséges

Duális képzés (szakmai gyakorlat külső gyakorlati helyen): szakképzési
munkaszerződéssel a Gróf Tisza István Kórházban
Nappali tagozaton folytatott tanulmányok korhatára: 25 év!
Felvétel a jelentkezés sorrendjében.
Jelentkezési lap letölthető: itt
vagy
Online jelentkezés kitölthető: itt

A jelentkezési lap eljuttatható:
 postai úton: BSZC Arany János Gimnázium és Technikum, 4100
Berettyóújfalu, Kossuth u. 35.
 személyesen leadható az iskola titkárságán naponta 7.30-tól 16.00
óráig.
A MÁSODIK SZAKKÉPZÉS IS INGYENES!
(Azokat a szakképzettségeket nem kell figyelembe venni, amelyeket iskolarendszeren kívül, pl.
fizetős tanfolyamon vagy munkaügyi központon keresztül pályázati forrásból szerzett a
jelentkező. Az OKJ-s képzéseket sem kell figyelembe venni.)

Az Általános ápoló szakma:
Az Általános ápoló munkáját az egészségügyi ellátórendszer területein az ellátó csapat
tagjaként végzi. Az Általános ápoló korszerű elméleti tudással és gyakorlati tapasztalattal
rendelkezik, kompetencia szintjének megfelelően, felelősen vesz részt az egészségügyi
ellátás megelőző-, gyógyító-, gondozó- és rehabilitációs folyamataiban. Alap- és
szakápolási feladatokat végez. Képes felnőtt-, csecsemő- és gyermekápolási feladatokat
ellátni, valamint háziorvosi praxisban és az alapellátás más színterein, otthonápolásban
ápolóként tevékenykedni.
KOMPETENCIAELVÁRÁS
Precizitás, állóképesség, szervezőkészség, döntésképesség, konfliktusmegoldó készség,
információgyűjtés, gyakorlatias feladatértelmezés, rendszerező képesség,
problémaelemzés, problémamegoldás, hibaelhárítás, intenzív munkavégzés.
ÁLTALÁNOS ÁPOLÓ SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ








életkori sajátosságokat szem előtt tartva egyénre szabott ápolást, gondozást végez;
ápolói, szakápolói beavatkozásokat önállóan végez pl. injekciózás
vizsgálatoknál, beavatkozásoknál előkészít és segédkezik;
a beteg állapotváltozását észleli, speciális betegmegfigyelő eszközöket alkalmaz;
súlyos, életveszélyes állapotú betegek ápolását végzi, ellátásukban közreműködik;
részt vesz a különböző betegségekben szenvedő betegek ellátásában;
betegoktatást végez és ápolási diagnózisokat állít fel, ápolási folyamatot tervez.

Ajánlott mindenki számára, aki szívesen ismeri meg az emberi test működését, a
betegségek jellemzőit, az egészséges életmód elemeit. Továbbá jó verbális
képességgel rendelkezik, könnyen teremt kapcsolatot és fontos számára a mások iránti
felelősségvállalás és a segítségnyújtás, valamint fontosnak tartja a tanulmányokat
követő biztos elhelyezkedést.

További információ kérhető munkaidőben: 06-54/402-250
Munkaidőn túl: Mihucz Sándorné igazgatónő: 30/176 – 6467

