ÁPOLÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK
1. A mesterképzési szak megnevezése: ápolás (Nursing)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő
megjelölése
- végzettségi szint: mester- (magister, master; rövidítve: MSc-) fokozat
- szakképzettség: okleveles ápoló
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Nurse
- választható specializációk: intenzív szakápoló, sürgősségi szakápoló, aneszteziológiai szakápoló,
geriátriai szakápoló, közösségi szakápoló, perioperatív szakápoló
3. Képzési terület: orvos- és egészségtudomány
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: az ápolás és betegellátás alapképzési szak
ápoló szakiránya, valamint a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti ápoló szak.
4.2. A 9.4. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehető figyelembe továbbá:
meghatározott kreditek teljesítésével vehető figyelembe, kizárólag a sürgősségi szakápoló
specializáció választása esetén, az ápolás és betegellátás alapképzési szak mentőtiszt szakiránya,
valamint a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti mentőtiszt szak.
5. A képzési idő félévekben: 3 félév
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 90 kredit - a szak orientációja:
kiegyensúlyozott (40-60 százalék) - a diplomamunka készítéséhez rendelt kreditérték: 10 kredit intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzés minimális kreditértéke: 10 kredit - a szabadon
választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 5 kredit
7. A szakképzettség képzési területek egységes osztályozási rendszere szerinti¶tanulmányi területi
besorolása: 723
8. A mesterképzési szak képzési célja és a szakmai kompetenciák
A képzés célja ápoló egészségtudományi szakemberek képzése, akik speciális, szakértői tudásuk
birtokában komplex döntési képességekkel és bővebb kompetenciakörrel rendelkeznek a klinikai
gyakorlatban. Rendelkeznek azokkal az élettudományi, egészségtudományi, ápolástudományi,
táplálkozástudományi, fizioterápia, orvostudományi, társadalomtudományi ismeretekkel, különös
tekintettel a klinikai, diagnosztikai, terápiás és szakápolástani ismeretekre, melyek birtokában
képesek a betegellátásban komplex, kiterjesztett hatáskörrel járó önálló munkavégzésre,
specializációjának megfelelően a kritikus gondolkodásra, a megszerzett tudás gyakorlati
alkalmazására. Elméleti és gyakorlati ismereteik képessé teszik a betegellátás különböző színterein a
betegvizsgálattal, diagnózisalkotással, terápiás eljárásokkal kapcsolatos kiterjesztett hatáskörű önálló
munkavégzésre, speciális invazív beavatkozások, valamint betegvezetési és betegedukációs feladatok

ellátására is. Munkájukkal hozzájárulhatnak a demográfiai változásokból, a krónikus betegségek
okozta nehézségekből, technológiai fejlődésből, a várólistákkal kapcsolatos nehézségekből, az egyes
területeket kiemelten érintő orvoshiányból, valamint az egészségügyre jellemző forráshiányból eredő
problémák kezeléséhez. Menedzsmentismereteik által képessé válnak szakdolgozók és szervezeti
egységek vezetésére, valamint kutatásmódszertani és biostatisztikai ismereteiknek köszönhetően
klinikai kutatások megtervezésére és lebonyolítására. Képességeiket azon országban, intézményben
alkalmazhatják a gyakorlatban is, ahol az alkalmazandó jogszabályok, irányelvek, protokollok ezt
lehetővé teszik. Felkészültek tanulmányai doktori képzésben történő folytatására.
8.1. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák
8.1.1. Az ápoló
a) tudása – Részletekbe menően ismeri a szervrendszereket felépítő struktúrákat, a szervrendszerek
mikroszkópos és makroszkópos felépítését, a képletek felszíni struktúráit, a szervezet élettani és
kóros működését molekuláris-, sejt-, szervek-, szervrendszerek szintjén, ismeri azok szabályozását, és
a szervezetben lejátszódó kóros folyamatok kóroktanát. - Ismeri a betegségek jellegzetes makromikroszkópos, strukturális elváltozásait. - Ismeri a leggyakoribb akut és krónikus megbetegedések
gyógyszeres kezelési elveit, a készítmények farmakodinámiás és farmakokinetikai jellegzetességeit, a
felnőtt betegeknek javasolt dózisokat, a betegoktatási feladatokat és a lehetséges mellékhatásokat. Ismeri a részletes fizikális állapotfelmérés elemeit és a diagnózisalkotás alapjait. - Korszerű jogi
ismeretekkel rendelkezik. - Korszerű vezetői és menedzsmentismeretekkel rendelkezik. - Magas
szintű kutatásmódszertani és biostatisztikai ismeretekkel rendelkezik. - Ismeri az egyénnel és
csoporttal kapcsolatos egészségfejlesztési és kliensoktatási feladatokat és irányelveket. - Ismeri az
egészségügyi ellátás során felmerülő etikai problémákat és az azokkal kapcsolatos feladatokat.
b) képességei - Képes integráltan alkalmazni a diagnózisalkotás és a betegségek kezelési tervének,
majd kivitelezésének során az anatómia, élettani és kórélettani ismereteket. - Képes az egészséget
károsító tényezőket felismerni, az élettani és kóros működések egymástól való elkülönítésére,
kompetencia szintjének megfelelő lépéseket vagy javaslatot tenni a megoldásra. - Képes gyakorlati
munkája során alkalmazni ismereteit a jellegzetes patológiai eltérések, elváltozások kapcsán. - Képes
ezen alapok tükrében megérteni a betegellátás során a gyógyszertan, a klinikum, a diagnosztika és a
terápia összefüggéseit és mindezek ismeretében képes szakterületének megfelelően szakdolgozói
feladatainak ellátására. - A diagnózisalkotás során képes alkalmazni a fizikális betegvizsgálat elemeit
és képes a vizsgálati eredményeket megfelelően értékelni, a prioritásokat meghatározni és azt
szakmai és nem szakmai környezetben egyaránt kommunikálni. - Képes önállóan akut és krónikus
megbetegedésekben szenvedők ellátása során egyes gyógyszerek elrendelésére és egyes gyógyászati
segédeszközök elrendelésére és felírására. - Menedzsmentismeretei, vezetői készségei és jogi
ismeretei birtokában képes szakdolgozók és szervezeti egységek irányítására, szervezésére. - Képes
komplex klinikai vizsgálatok megtervezésére és lebonyolítására, valamint a bizonyítékok integrálására
a gyakorlatba. - Képes egészségfejlesztési programokat kidolgozni és a lebonyolításukat koordinálni,
valamint képes az ellátás során felmerülő etikai problémák megfelelő kezelésére.
c) attitűdje - Munkáját az emberi élet védelmét középpontba állítva végzi, korrekt szakmai
magatartás jellemzi. - Elkötelezett az ápolókra vonatkozó munkavédelmi, balesetvédelmi és
tűzvédelmi előírások betartásában és betartatásában. - A szakmai kihívásokra relevánsan reagál. Törekszik és fontosnak tartja az ismeretek szakszerű átadását. - Holisztikus, reflektív szemlélettel

rendelkezik. - Szociokulturális érzékenységgel és társadalmi felelősségvállalással rendelkezik. Munkájának eredményeit szakmai, és nem szakmai körök számára hatékonyan tudja kommunikálni
magyar és idegen nyelven egyaránt. - Építő kritikával képes hozzájárulni a saját és mások szakmai
tevékenységéhez, eredményeihez.
d) autonómiája és felelőssége - Kezdeményez, munkájáért személyes felelősséget vállal és gyakorol.
- Alkalmas a szakterülethez kapcsolódó erőforrás-menedzsment feladatainak ellátására. - Jelentős
mértékű önállósággal rendelkezik átfogó és speciális szakmai kérdések kidolgozásában, szakmai
nézetek képviseletében, indoklásában. - Vezetői szerepet tölthet be. - Partneri szinten
együttműködik az egészségügyi és szociális ellátórendszer tagjaival. - Felelősséget vállal saját és az
általa vezetett team tevékenységéért. - Felelősségének tudatában fejleszti saját tudását és
felelősséget vállal a jövő szakdolgozóinak gyakorlati és elméleti tudásának fejlesztésében. Felelősséget vállal az emberi élet védelméért. - Értékeli a team munkáját. - Munkáját minden
körülmények között, a munkavégzésre vonatkozó munkabiztonsági, biztonságtechnikai és
munkaegészségügyi követelmények, mindenkori hatályos jogszabályi előírásait betartva, a
személyiségi jogok figyelembevételével önállóan végzi.
8.1.2. Intenzív szakápolás specializáción továbbá az ápoló
a) tudása - Ismeri az intenzív terápiás ellátásra szoruló kritikus állapotú beteg komplex szükségletei
kielégítésének alapelveit. - A specializációnak megfelelően komplex ismeretekkel rendelkezik a
kritikus állapotok szervrendszeri sajátosságairól, azok egész szervezetet érintő összefüggés
rendszeréről rövid- közép- és hosszútávon. - Komplex ismeretekkel rendelkezik a kritikus állapothoz
vezető egyes betegségekről, azok diagnosztikájáról, valamint a betegségek terápiájáról, szakápolási
és betegoktatási feladatairól. - Ismeri a gyakori intenzív terápiás kórképek kezelési, gyógyszerelési
irányelveit, a gyógyszerek adagolását, a terápiás és gyógyszeres beavatkozások lehetséges
mellékhatásait. - Ismeri az alap- és emeltszintű újraélesztés és a defibrilláció menetét.
b) képességei - Képes a betegségek önálló menedzselésére, ezen belül részletes fizikális
betegvizsgálat elvégzésére, kezelési terv önálló összeállítására, laboratóriumi és képalkotó
vizsgálatok elrendelésére és elemzésére, kritikus állapotú betegek esetében a közvetlen életveszély
elhárítása céljából konzílium elrendelésére, valamint a terápia elrendelésére és kivitelezésére,
szakápolási és betegoktatási feladatok ellátására. - Az érvényes szakmai ajánlások és indikációk
alapján képes szupra- vagy infraglottikus légútbiztosítás elvégzésére, illetve szükség esetén emelt
szintű légútbiztosításra, továbbá meghatározott szintű procedurális szedálásra. - A biztosított légút
átjárhatóságának fenntartása keretében képes a légúti váladékleszívás, a mellkasi fizioterápia,
emellett a légúti mintavétel elrendelésére és kivitelezésére. - Képes non-invazív gépi lélegeztetésre, a
légzés asszisztált támogatására vagy kontrollált pótlására, a lélegeztetési mód megválasztására, a
lélegeztetett beteg megfigyelésére, ellátására, a lélegeztetésről történő leszoktatásra. - Képes külső,
transztorakális pacemaker kezelés megkezdésére, perifériás vénabiztosításra vagy intraosszeális
kanülálás végzésére, artéria punkció és kanülálás kivitelezésére, indokolt esetben centrális véna kanül
behelyezésére. - Képes mellkas detenzionálásra, és hascsapolásra. - Képes felügyelet mellett
mellkascsapolás, valamint dialízis terápia kivitelezésére. - Képes a transzfúziós terápiával kapcsolatos
előkészítési és kivitelezési feladatok (vércsoport-meghatározás, biológiai próba, vérkészítmény
beadása, betegmegfigyelés, szövődményekkel kapcsolatos sürgős beavatkozások, dokumentációs
feladatok) ellátására, valamint a preoperatív-, postoperatív- és intraoperatív vérmentési technikák

alkalmazására. - Képes olyan invazív beavatkozások elvégzésére, mint a sebkimetszés, debridement,
sebegyesítési eljárások alkalmazása, endotrachealis intubáció, defibrillációs terápia, cardioversio
kivitelezése, ALS lebonyolítása. - Képes a munkavégzés koordinálására.
8.1.3. Sürgősségi szakápolás specializáción továbbá az ápoló
a) tudása - A specializációnak megfelelően komplex ismeretekkel rendelkezik a sürgősségi
tünetegyüttesekről és a sürgősségi ellátásban előforduló további kórképekről azok diagnosztikájáról,
terápiájáról, szakápolási és betegoktatási feladatairól. - Ismeri a triázs folyamatát, irányelveit. Tisztában van az allokatív, integratív és idő dependens ellátási formákkal, azokat képviseli, a
betegutak szervezésében, mint irányelveket követi. - Ismeri a sürgősségi kórképek gyógyszerelési
irányelveit, a gyógyszerek adagolását és lehetséges mellékhatásait, meghatározott kompetencia
mentén azokat alkalmazza. - Ismeri az alap- és emeltszintű újraélesztés aktuális protokolljait, az
előforduló hibaforrásokat, azok kiküszöbölési lehetőségeit. - Tisztában van az érvényes szakmai
protokollokkal, azokat rendszerszinten alkalmazza, betartja, illetve kompetenciájának megfelelően
betartatja. - Ismeri a prehospitális betegellátás jellegzetességeit és irányelveit, tisztában van a
vonatkozó jogi és szabályozási hátérrel.
b) képességei - Képes a pre- és intrahospitális sürgősségi ellátás területén a tünetcsoportok önálló
menedzselésére, ezen belül elsődleges állapotfelmérésre, részletes fizikális betegvizsgálat
eredményeinek értékelése után iránydiagnózis felállítására, kezelési terv önálló összeállítására,
laboratóriumi és képalkotó vizsgálatok elrendelésére és elemzésére. - Képes progresszív, időablakos
kórképek és kritikus állapot esetén konzílium kérésére, valamint az azonnali beavatkozást igénylő
állapotok esetén kezelés megkezdésére és kivitelezésére, szakápolási és betegoktatási feladatok
ellátására. - Az érvényes szakmai ajánlások és indikációk alapján képes szupra- vagy infraglottikus
légútbiztosítás elvégzésére, illetve szükség esetén további emelt szintű légútbiztosítási
beavatkozásokra, továbbá procedurális szedálásra. - A biztosított légút átjárhatóságának fenntartása
keretében képes a légúti váladékleszívás, a mellkasi fizioterápia, emellett a légúti mintavétel
elrendelésére és kivitelezésére. - Képes invazív és non-invazív gépi lélegeztetésre, a légzés asszisztált
támogatására vagy kontrollált pótlására, a lélegeztetési mód megválasztására, a lélegeztetett beteg
megfigyelésére, ellátására, a lélegeztetésről történő leszoktatásra. - Képes komplex kardiopulmonális
reszuszcitáció végzésére és irányítására, hemodinamikailag instabil betegen kardioverzió
kivitelezésére, külső, transztorakális pacemaker kezelés megkezdésére, perifériás vénabiztosításra
vagy intraosszeális kanülálás végzésére, artéria punkció és kanülálás kivitelezésére, indokolt esetben
centrális véna kanül behelyezésére. - Képes mellkas detenzionálásra, thoracostomia elvégzésére,
hascsapolásra, gyomormosásra, bélmosásra, végtagok és a gerinc immobilizálására, sebtoilette,
sebkimetszés, sebzárás kivitelezésére. - Képes a kliens fájdalmának csillapítására önálló pszichés
vezetéssel, gyógyszeresen, fizikális módszerekkel, az optimális testhelyzet megválasztásával vagy
elősegítésével (pozicionálással). - Folyadékot, elektrolitot képes pótolni szájon át és intravénás úton. Képes irányelvek alapján a prehospitális sürgősségi ellátásban önállóan tevékenykedni és képes a
prehospitális ellátó team vezetésére. - Képes felügyelet mellett, sürgősségi indikációval
mellkascsapolás, valamint dialízis terápia kivitelezésére. - Képes a transzfúziós terápiával kapcsolatos
előkészítési és kivitelezési feladatok (vércsoport-meghatározás, biológiai próba, vérkészítmény
beadása, betegmegfigyelés, szövődményekkel kapcsolatos sürgős beavatkozások, dokumentációs
feladatok) ellátására, valamint a preoperatív-, postoperatív- és intraoperatív vérmentési technikák
alkalmazására. - Képes a sürgősségi beavatkozásokat követő kórházi ellátási időszakra terápiás terv

összeállítására, kivitelezésére, módosítására, ellenőrzésére. - Képes a krónikus kórállapotok esetében
a gyógyszeres terápia módosítására, kiegészítésére. - Képes az intézeten belüli sürgősségi ellátás
koordinálására, valamint a sürgősségi ellátás ismereteinek és képességeinek oktatására. Strukturáltan kommunikál.
8.1.4. Aneszteziológiai szakápolás specializáción továbbá az ápoló
a) tudása - Ismeri műtéttípusonként külön a preoperatív vizsgálatokat és előkészítési feladatokat,
ismeri az alkalmazott anesztéziai módszereket és teendőket műtéttípusonként, valamint a
posztoperatív teendőket. - Ismeri az anesztéziához használatos gyógyszerkészítményeket, a
gyógyszerek adagolását és lehetséges mellékhatásait. - A specializációnak megfelelően komplex
ismeretekkel rendelkezik anesztéziát szükségessé tevő beavatkozások alapján, illetve a páciensek
aktuális fizikális és pszichoszociális állapota, illetve krónikus megbetegedései alapján felmerülő
kórfolyamatokról, az egyes betegségekről, azok diagnosztikájáról, valamint a betegségek terápiájáról,
szakápolási és betegoktatási feladatairól.
b) képességei - Képes önálló anesztézia végzésére, ezen belül részletes fizikális betegvizsgálat
elvégzésére, a perioperatív betegvizsgálattal kapcsolatos előkészítési feladatok és rizikófelmérés
kivitelezésére, kezelési terv önálló összeállítására, laboratóriumi és képalkotó vizsgálatok
elrendelésére és elemzésére, valamint szakápolási és betegoktatási feladatok elvégzésére. - Képes
önállóan megválasztani az anesztézia módszereit és az anesztézia során alkalmazott
gyógyszerkészítményeket, valamint képes azokat önállóan alkalmazni. - Az érvényes szakmai
ajánlások és indikációk alapján képes szupra- vagy infraglottikus légútbiztosítás elvégzésére, illetve
szükség esetén emelt szintű légútbiztosításra, továbbá meghatározott szintű procedurális szedálásra.
- A biztosított légút átjárhatóságának fenntartása keretében képes a légúti váladékleszívás, a mellkasi
fizioterápia, emellett a légúti mintavétel elrendelésére és kivitelezésére. - Képes non-invazív gépi
lélegeztetésre, a légzés asszisztált támogatására vagy kontrollált pótlására, a lélegeztetési mód
megválasztására, a lélegeztetett beteg megfigyelésére, ellátására, a lélegeztetésről történő
leszoktatásra. - Képes külső, transztorakális pacemaker kezelés megkezdésére, perifériás
vénabiztosításra vagy intraosszeális kanülálás végzésére, artéria punkció és kanülálás kivitelezésére,
indokolt esetben centrális véna kanül behelyezésére. - Képes mellkas detenzionálásra. - Képes többek
között olyan invazív beavatkozások elvégzésére, mint a bronchofiberoszkópos segítség
igénybevételével történő intubáció, defibrillációs terápia, cardioversio, pacemaker terápia
kivitelezése, ALS lebonyolítása. - Képes a transzfúziós terápiával kapcsolatos előkészítési és
kivitelezési feladatok (vércsoport-meghatározás, biológiai próba, vérkészítmény beadása,
betegmegfigyelés, szövődményekkel kapcsolatos sürgős beavatkozások, dokumentációs feladatok)
ellátására, valamint a preoperatív-, postoperatív- és intraoperatív vérmentési technikák
alkalmazására. - Képes a munkavégzés koordinálására, valamint a szakterületével kapcsolatos
ismeretek és képességek oktatására.
8.1.5. Geriátriai szakápolás specializáción továbbá az ápoló
a) tudása - A specializációnak megfelelően komplex ismeretekkel rendelkezik az egyes betegségekről,
azok diagnosztikájáról, valamint a betegségek terápiájáról, szakápolási és betegoktatási feladatairól. Ismeri a gyakori akut és krónikus geriátriai kórképek gyógyszerelési irányelveit, a gyógyszerek
adagolását és lehetséges mellékhatásait. - Korszerű ismeretekkel rendelkezik a geriátriai betegek
speciális ápolási és rehabilitációs igényeiről, az életvégi gondozásról és hospice ellátásról.

b) képességei - Képes a közösségi ápolást végző praxisban önálló munkavégzésre, a geriátriai
krónikus megbetegedések (pl. hypertonia, diabetes mellitus, hyperlipidaemia) önálló
menedzselésére, ezen belül részletes fizikális betegvizsgálat elvégzésére, iránydiagnózis felállítására,
kezelési terv önálló összeállítására, laboratóriumi és képalkotó vizsgálatok elrendelésére és
elemzésére, konzílium elrendelésére, valamint a terápia elrendelésére és kivitelezésére, szakápolási
és betegoktatási feladatok ellátására. - Képes az idősek életkorának megfelelő prevenciós vizsgálatok
elvégzésére, képes akut történések elsődleges ellátását követően szakambulanciára utalni a beteget,
valamint védőoltások elrendelésére és felírására. - Képes komplex rehabilitációs (dietoterápiás,
fizioterápiás, pszichés, szociális) tervek összeállítására, továbbá képes a haldokló betegek megfelelő
hospice ellátásának koordinálására. - Képes a munkavégzés koordinálására, valamint a
szakterületével kapcsolatos ismeretek és képességek oktatására.
8.1.6. Közösségi szakápolás specializáción továbbá az ápoló
a) tudása - A specializációnak megfelelően komplex ismeretekkel rendelkezik az egyes betegségekről,
azok diagnosztikájáról, valamint a betegségek terápiájáról, szakápolási és betegoktatási feladatairól. Ismeri felnőtt betegek esetén a gyakori akut- és krónikus megbetegedések gyógyszerelési irányelveit,
a gyógyszerek adagolását és lehetséges mellékhatásait. - Korszerű ismeretekkel rendelkezik az
egyének, családok és nagyobb közösségek egészségnevelési és egészségfejlesztési feladataival
kapcsolatosan.
b) képességei - Képes a közösségi ápolást végző praxisban önálló munkavégzésre, a felnőtteket
érintő megbetegedések (pl. hypertonia, diabetes mellitus, hyperlipidaemia) önálló menedzselésére,
ezen belül részletes fizikális betegvizsgálat elvégzésére, iránydiagnózis felállítására, kezelési terv
önálló összeállítására, laboratóriumi és képalkotó vizsgálatok elrendelésére és elemzésére, konzílium
elrendelésére, valamint a terápia elrendelésére és kivitelezésére, szakápolási és betegoktatási
feladatok ellátására. - Képes a betegcsoport életkorának megfelelő prevenciós vizsgálatok
elvégzésére, képes akut történések elsődleges ellátását követően szakambulanciára utalni a beteget,
valamint védőoltások elrendelésére és felírására. - Képes komplex rehabilitációs (dietoterápiás,
fizioterápiás, pszichés, szociális) tervek összeállítására. - Képes egyéni egészségtervet készíteni,
egészség-tanácsadást végezni. - Képes komplex egészségfejlesztési projektek, anyagok kidolgozására
és végrehajtására, valamint az általa ellátottak egészségi állapotának folyamatos monitorizálására. Képes rizikófaktorok azonosítására, életmódváltoztatás ösztönzésére, szűrések kivitelezésére. - Képes
a munkavégzés koordinálására, valamint a szakterületével kapcsolatos ismeretek és képességek
oktatására.
8.1.7. Perioperatív szakápolás specializáción továbbá az ápoló
a) tudása - Ismeri műtéttípusonként az alkalmazott műtéttechnikai módszereket, eszközöket és az
operáció menetét és a műtét utáni teendőket. - Ismeri a sebzések típusait, a sebgyógyulás
folyamatát, a korszerű sebegyesítési eljárásokat. - A specializációnak megfelelően komplex
ismeretekkel rendelkezik az egyes betegségekről, azok diagnosztikájáról, valamint a betegségek
terápiájáról, szakápolási és betegoktatási feladatairól. - Ismeri a műtétek során, valamint a
sebellátásban alkalmazott gyógyszerkészítmények alkalmazási irányelveit, a gyógyszerek adagolását
és lehetséges mellékhatásait. - Ismeri a perioperatív ellátás lehetséges komplikációit, azok jeleit,
diagnosztikájának módjait, valamint elhárításának, megoldásának lehetőségeit.

b) képességei - Képes részletes fizikális betegvizsgálat elvégzésére, kezelési terv önálló
összeállítására, laboratóriumi és képalkotó vizsgálatok elrendelésére és elemzésére, gyógyszeres
terápia elrendelésére, valamint szakápolási és betegoktatási feladatok elvégzésére. - Képes a
különböző műtétek során első asszisztensi feladatok elvégzésére, képes olyan invazív beavatkozások
elvégzésére, mint például szövetek szétválasztása, összevarrása, kapcsozása, szövetragasztó
alkalmazása, laparoszkópiás trocar-ok behelyezése és eltávolítása, draincsövek behelyezése és
eltávolítása, a fascián kívüli sebek bezárása, végtagi vénák preparálása, sebkimetszés, debridement
és sebek kezelése. - Képes a műtői munkaszervezési feladatokat ellátni és biztosítani a műtők
optimális kihasználását. - Képes a műtétek során, valamint a sebellátásban alkalmazott
gyógyszerkészítmények elrendelésére. - Képes a munkavégzés koordinálására, valamint a
szakterületével kapcsolatos ismeretek és képességek oktatására.
9. A mesterképzés jellemzői
9.1. Szakmai jellemzők
9.1.1. A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül: - alapozó
egészségtudományok 8-10 kredit; - alkalmazott egészségtudományok 8-10 kredit; ápolástudományok 4-6 kredit; - egészségügyi menedzsment 2-4 kredit; - gyógyszertudományok 3-5
kredit.
9.1.2. A specializáció tudományágai, szakterületei és azok kreditaránya:
A választható specializációk kreditaránya a képzés egészén belül 35-55 kredit.
a) aneszteziológiai szakápoló: - alkalmazott egészségtudományok (6-8 kredit), - elméleti és klinikai
orvostudományok (4-7 kredit), - aneszteziológiai szakápolástani ismeretek (20-25 kredit).
b) geriátriai szakápoló: - alkalmazott egészségtudományok (6-8 kredit), - elméleti és klinikai
orvostudományok (4-7 kredit), - geriátriai szakápolástani ismeretek (20-25 kredit);
c) intenzív szakápoló: - alkalmazott egészségtudományok (6-8 kredit), - elméleti és klinikai
orvostudományok (4-7 kredit), - intenzív szakápolástani ismeretek (20-25 kredit);
d) közösségi szakápoló - alkalmazott egészségtudományok (6-8 kredit), - elméleti és klinikai
orvostudományok (4-7 kredit), - közösségi szakápolástani ismeretek (20-25 kredit);
e) perioperatív szakápoló - alkalmazott egészségtudományok (6-8 kredit), - elméleti és klinikai
orvostudományok (4-7 kredit), - perioperatív szakápolástani ismeretek (20-25 kredit);
f) sürgősségi szakápoló - alkalmazott egészségtudományok (6-8 kredit), - elméleti és klinikai
orvostudományok (4-7 kredit), sürgősségi szakápolástani ismeretek (20-25 kredit).
9.2. Idegennyelvi követelmény A mesterfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag
elismert középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány
vagy oklevél szükséges.
9.3. A szakmai gyakorlat követelményei A szakmai gyakorlat a felsőoktatási intézmény tantervében
meghatározott külső szakmai gyakorlóhelyen végzett, legalább hat hét időtartamú komplex,
irányított szakmai gyakorlat

9.4. A 4.2. pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési képzési ciklusba való
belépés minimális feltételei A mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma
20 kredit korszerű ápolástudományi ismeretekből, amelyet a felsőoktatási intézmény tanulmányi és
vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell megszereznie.

