ÁPOLÁS ÉS BETEGELLÁTÁS ALAPSZAK (BSc)
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Kiknek ajánljuk?
Az ápolás küldetése a társadalomban az, hogy segítse az egyéneket, a családokat és a
csoportokat abban, hogy meghatározzák és megvalósítsák testi, szellemi és társadalmi
lehetőségeiket és hogy ezt annak az állandóan változó környezetnek a kihívásai ellenére
tegyék, ahol élnek és dolgoznak. Az ápolás művészet és tudomány, mely megkívánja a
diszciplina speciális tudásanyagának és készségének ismeretét és alkalmazását. Az ápoló
felelősséget vállal az ápolási ellátás közvetlen biztosításáért az egyének, a családok, a
csoportok és közösségek részére. Az ápoló az ápolás független művelője, aki felelős az általa
nyújtott ellátásért.
A BSc ápoló képzést ajánljuk azoknak, akik elhivatottságot, belső motivációt éreznek
embertársaik egészségi állapotáért, annak megőrzésében, kezelésében, és a rehabilitációjában.
Képzési cél
Az ápoló képzés olyan magas szintű szakmai és általános műveltséggel rendelkező
szakembereket képez, akik képesek az egyén, család, a közösség és a társadalom
egészségvédelméről és az egészség helyreállításáról, valamint az egészségügyi és szociális
ellátás valamennyi szintjén a megelőző, gyógyító, gondozó és rehabilitációs munkában önálló
felelősséggel részt venni.
Karrier lehetőség
A BSc ápolók kórházakban, rendelőintézetekben, klinikákon, szociális gondozó intézetekben
dolgoznak. Ezen kívül elhelyezkedhetnek otthoni szakápolás szolgálatoknál is. További
karrierlehetőség az MSc ápoló képzés elvégzése, illetve szakirányú továbbképzések keretében
speciális szakmai kompetenciák elsajátítása.
Oktatási program
Alapozó tárgyak
Biofizika, Megelőző orvostan és népegészségtan, Elsősegélynyújtás, Latin, Magyar
társadalom, Gazdasági és menedzsment ismeretek, Jogi ismeretek, Társadalom és
szociálpolitika, Egészségfejlesztés, Informatika.
Szakmai törzsanyag
Funkcionális anatómia, Élettan-kórélettan, Megelőző orvostan és népegészségtan,
Mikrobiológia, Biokémia, Az egészségügy és ápolás általános alapelvei, Gerontológia,
Gyógyszertan, Patológia, Fizioterápia alapjai, Klinikai nyári gyakorlat, Társadalomtudományi
alapok,
Elméleti
pszichológia,
Klinikai
pszichológia
(Egészségpszichológia),
Kutatásmódszertani
alapok,
Táplálkozástan,
Pedagógia,
Egészségfejlesztés,
Készségfejlesztés, Pszichiátria.

Differenciált szakmai törzsanyag
Az egészségügy és ápolás általános alapelvei, Belgyógyászat, Gyermekgyógyászat, Klinikai
gyakorlatok (pl. Sebészet, Belgyógyászat, Gyerekgyógyászat, Pszichiátria, Neurológia,
Szülészet, Nőgyógyászat, Hospice), Kutatásmódszertani alapok, Sebészet, Szakápolástan (pl.
Sebészet, Belgyógyászat, Gyermekgyógyászat, Pszichiátria, Neurológia, Onkológiai beteg
ápolása), Transzkultúrális ápolás, Belgyógyászat és ápolástana, Klinikai pszichológia,
Sebészet és ápolástana, Alkalmazott pszichológia, Műtéti szakápolástan, Klinikai nyári
gyakorlat, Neurológia, Nőgyógyászat, Pszichiátria, Szülészet, Pedagógia, Ápolásvezetés,
Aneszteziológiai és intenzív terápia, Közösségi orvoslás, Oxyologia és sürgősségi
betegellátás, Rehabilitációs ismeretek.
Nyelvi követelmény
Az alapfokozat megszerzéséhez az Európai Unió tagállamainak hivatalos nyelvéből vagy
orosz nyelvből vagy nemzeti és etnikai kisebbségi nyelvből középfokú (B2 típusú) államilag
elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél szükséges.
Szakmai gyakorlat
A gyakorlati képzés magában foglalja a gyakorlati órákat és a területi gyakorlatokat. A szak
jól felszerelt szaktantermekkel rendelkezik, ahol különböző moulage-okon, babákon,
fantomokon sajátíthatják el a hallgatók az ápolás alapjait és gyakorolhatják az invazív
beavatkozásokat. A betegágy melletti területi gyakorlatot a hallgatók a régió legnagyobb járóés fekvőbetegellátó intézményeiben teljesítik. A területi szakmai gyakorlat a gyakorlati
készségek elsajátítása és elmélyítése érdekében az intézményen kívüli szakmai területen az
intézmény által irányított, ellenőrzött, oktató vezetésével tanóra keretében végzett szakmai
tevékenység.
Jelentkezés
A jelentkezés feltételeiről és módjáról a minden évben megjelenő Felvételi Tájékoztató
valamint az Országos Felsőoktatási Információs Központ honlapja (www.felvi.hu) ad
tájékoztatást. A képzésről további információk: www.de-efk.hu.

