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7.1.2. A szakirányokon szerezhet  sajátos kompetenciák  

7.1.2.5. Szülészn  szakirányon a szülészn   

a) tudása - Átfogó ismeretekkel rendelkezik a normális n i életciklusokról, a n i reproduktív 
szervek élettani és kóros m ködésér l. - Ismeri a szülészeti és n gyógyászati rutin ellátás 
szakmai irányelveit és protokolljait, nemzetközi standardjait, alapvet  paradigmáit, 
koncepcióit, a jogi szabályozásokat és az ismeretek b vítésének lehet ségeit. - Széleskör  
tudással rendelkezik a n i egészségr l, annak tényez ir l, az egészségmeg rzés és 
egészségfejlesztés módszereir l. - Ismeri a szexuális és reproduktív egészség területeit, a 
családtervezés fogalmát, célját, folyamatát, feladatait, a korszer  fogamzásgátlás elvét, 
módszereit, technikáját. - Ismeri a terhesség felismerésének módszereit, a várandósság 
környezeti, foglalkozási és genetikai kockázatait, a magzat növekedését és fejl dését, a 
kötelez en el írt és ajánlott sz módszerek indikációit, kivitelezését. - Felismeri a 
veszélyeztetett és magas kockázatú várandósságot, a speciális gondozási szükségleteket. - 
Átfogó ismeretekkel rendelkezik az élettani és kóros vajúdás és szülés folyamatairól, ismeri 
az újszülött újraélesztéséhez használt eszközöket, gyógyszereket, az újszülött újraélesztés 
folyamatát. - Ismeri a gyermekágyas id szakban zajló élettani folyamatokat és esetleges 
szöv dményeket, illetve kockázatokat. - Ismeri a n gyógyászati kórképek diagnosztikáját, 
azok vizsgálati módszereit, a kezelés elveit, módjait, eljárásait, a prevenció és a rehabilitáció 
lehet ségeit, valamint az öregedés anatómiai és fiziológiai jelenségeit, a menopausa hatásait a 
mentális és fizikai egészségre. - Ismeri a n gyógyászati onkológiai sz vizsgálat rendjét és 
módszereit. - Rendelkezik a szülészeti és n gyógyászati m tétek, invazív beavatkozások 
kivitelezésének és elveinek alapszint  ismereteivel. Ismeri a m téti érzéstelenítés módszereit 
és lehetséges szöv dményeit, az aszeptikus munkavégzést és a sterilitást. - Átfogó 
ismeretekkel rendelkezik a szülészet-n gyógyászat területén alkalmazott diagnosztikus és 
terápiás módszerekr l. - Ismeri a prevenció, a gondozás, a szülészeti és n gyógyászati ellátás 
során alkalmazott dokumentumokat, a dokumentáció vezetésének és kezelésének szabályait. - 
Ismeri a szakmai kommunikáció területeit, módszereit, a kliensvezetési technikákat, 
fogalmait. - Ismeri a szakterület szakmai szókincsét. - Ismeri a szakterületéhez tartozó 
empirikus kutatások tudományelméleti háttereit, szemléletmódjait, fogalomrendszerét, a 
kutatás típusait és ezek f bb módszereit. - Elméleti ismeretekkel rendelkezik az egészségügy 
gazdasági, vezetési, szervezési és min ségfejlesztési technikáira vonatkozóan. - Ismeri a 
szülészn i hivatás legfontosabb szakmai irányelveit és határait, a határterületekhez való 
kapcsolódását, a szakma érdekképviseleti szerveit, valamint az érdekérvényesítés módjait és 
lehet ségeit. 

b) képességei - Az élettani és kóros m ködéseket egymástól elkülöníti, és ezt a tudását 
szakmai döntéseiben alkalmazza. - Képes szakterületén rutin szakmai problémák 
azonosítására, analitikus és szintetikus gondolkodásra, a n beteg, várandós sajátos 
szükségleteinek feltárására, prioritások felállítására. - Támogatja az egészséges családi élet 
megvalósítását, a pozitív és negatív családtervezés folyamatát, képes egészségnevel  



feladatok ellátására, segít , tanácsadó kommunikáció alkalmazására. - Képes alacsony 
kockázatú várandósok önálló gondozására, szülésre felkészít  program szervezésére, a szül i 
szerepre való felkészülés támogatására, tevékenysége magában foglalja a komplikációk korai 
felismerését és az ezzel kapcsolatos intézkedések megtételét. - Képes teljes kör  tájékoztatást 
nyújtani a gondozás alatt végzend  sz vizsgálatokról és a terhességet befolyásoló 
rizikófaktorokról. - Önállóan képes az anyai és magzati monitorizálásra, a szülés 
el rehaladásának megfigyelésére, észlelésére, valamint a vajúdó támogatására. - Önállóan 
képes az élettani szülés biztonságos levezetésére, az episiotomia kivitelezésére és ellátására, 
valamint sürg s esetben (ha orvos nincs jelen) farfekvéses szülés levezetésére. - Önállóan 
képes a szül  és az újszülött állapotának megítélésére, az újszülött els dleges és 
másodlagos ellátására, valamint az anya és újszülött korai közvetlen kapcsolatának 
biztosítására. - Képes az újszülött újraélesztésre. - Képes a sürg sségi helyzetek felismerésére 
és az azonnali intézkedések megkezdésére. - Képes a gyermekágyas megfigyelésére, 
gondozására, a szoptatás el segítésére, a hazabocsátással kapcsolatos feladatok ellátására 
(tanácsadás, kóros tünetek felismerése, intézkedés). - Képes a betegápolás ápolási folyamat 
szerinti kivitelezésére. - Képes a megfelel  szakmai eljárások és protokollok alkalmazására. - 
Képes n gyógyászati onkocitológiai mintavétel önálló elvégzésére. - Képes a n beteg m tétre 
történ  felkészítésére, el készítésére és a m tét utáni ápolási teend k szakszer  
kivitelezésére. - Képes aszeptikus munkavégzésre. - Képes a diagnosztikai beavatkozások 
el készítésére, kivitelezésére, eredményeinek értékelésére és dokumentálására. - Képes az 
egészségügyi ellátás során keletkezett adatok értelmezésére és az önálló tevékenységéhez 
kapcsolódó dokumentumok vezetésére az adatvédelmi szabályok betartásával. - Szülészet-

gyógyászati szakterületén adekvát szakmai kommunikációt képes folytatni szakért  és nem 
szakért  közegben egyaránt. - Képes alkalmazni kliensvezetési technikákat. - Képes a 
szülészet-n gyógyászat területét érint  átfogó és speciális összefüggések, tudományos 
ismeretek megértésére és alapfokú elemzésére. - Képes könyvtári és elektronikus formában 
megjelen  szakirodalmi források önálló feldolgozására, rendelkezik az analizáló és 
szintetizáló gondolkodás képességével. - Képes egészségügyi intézményekben 
középvezet ként közrem ködni (irányítás, szervezés, min ségfejlesztés), képes az önálló 
döntéshozatalra. 

c) attit dje - Az emberi élet védelmét középpontba állítva törekszik a konstruktív szakmai, 
segít  magatartásra. - Szociális és interkulturális érzékenység, el ítélet nélküli attit d 
jellemzi, elfogadja és tiszteletben tartja az egyéneket és kultúrájukat, szokásaikat, függetlenül 
azok státuszától, származásától, vallási meggy dését l. - A magas szint  ellátás 
megvalósítása érdekében nyitott az új eljárások, szakmai innovációk megismerésére, és 
törekszik gyakorlati készségének fejlesztésére. - Holisztikus, reflektív szemlélete 
meghatározza döntéseit. - Elkötelezett a min ségi szakmai munkavégzés mellett, feladatait 
pontosan, megbízhatóan végzi. - Az emberi és anyagi er forrásokat költségtudatosan 
használja. - Elkötelezett az egyén egészségmagatartásának kialakításában. - Emberközpontú 
szemlélete lehet vé teszi, hogy az adott problémához köt  adekvát megoldásokat 
megtalálja. - Elkötelezett a dokumentáció szabályszer  vezetésére, és nyitott a dokumentációs 
eljárásokban bekövetkez  változások nyomon követésére és kezelésére. - Fogékony az 
egészségtudomány tudományosan bizonyított szakmai alapjainak megismerésére és 
alkalmazására. - Nyitott mások véleményének kritikus figyelembe vételére. - Munkáját az 
etikai normák és jogszabályok betartásával részben autonóm, részben együttm köd  módon 
végzi. - Munkájával és szereptudatos magatartásával a szülészn i hivatást méltóan képviseli. 

d) autonómiája és felel ssége - Felel sséggel végez egészségfejleszt , egészségnevel  
feladatokat, önállóan, vagy team tagjaként. - Önállóan végzi a szükségleteken alapuló ellátást, 



gondozást az élettani terhesség során a jogszabályoknak megfelel en, és tevékenységéért 
felel sséget vállal. - Felel sséget vállal az egészségügyi ellátó rendszerben, illetve azon kívül 
(magánszolgáltató, születésház, otthonszülés) végzett önálló tevékenységéért. - 
Elkötelezettséget mutat a biztonságos és higiénikus környezet megteremtésére a 
szülészetin gyógyászati m téteknél és speciális kezelési formákban. - Felel sséget érez a 
maga által vezetett szakmai csoport munkájáért, eredményeiért és kudarcaiért. - Felel sséget 
vállal az önállóan végzett diagnosztikus és terápiás vizsgálatok elvégzéséért és értékeléséért. - 
Felel sséggel alkalmazza a szakterületéhez kapcsolódó eszközöket és módszereket. - 
Felel sséget vállal az egészségügyi dokumentáció pontos vezetéséért és tartalmáért. - Képes 
team-munka végzésére, kooperációra, ugyanakkor önálló humán er forrás és gazdasági 
döntés-el készít  véleménnyel rendelkezik, középvezet ként min ségügyi felel sséggel bír. - 
Hivatását minden körülmények között felel sen, tudományos és gyakorlati megalapozottággal 
képviseli. 

 


