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1.

A szakirányú továbbképzés megnevezése: egészségügyi rehabilitációs menedzser

2.

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: egészségügyi rehabilitációs menedzser

3.

A szakirányú továbbképzés képzési területe: egészségtudományi

4.

A szak felvételének feltétele:
Az egészségtudományi képzési területen szerzett főiskolai/BSc végzettség az ápolói/gyógytornász
diplomával, az Ápolás és betegellátás alapszak/Ápolói, vagy Gyógytornász szakirányon végzett
egészségügyi szakember számára a felvétel feltétel nélkül biztosított, 2 év ápolói/gyógytornászi
munkakörben eltöltött szakmai gyakorlat. Feltétel az államilag elismert, vagy azzal egyenértékű
alapfokú „C” típusú nyelvvizsga bizonyítvány.

5.

A képzési idő: 2 félév
132 elmélet + 288 gyakorlat (420 óra)
31% elmélet; 69% gyakorlat

6.

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma:
Az oklevél megszerzéséhez szükséges kreditek száma 60 kredit
Kötelező tantárgyak: 38 kredit
Kötelezően választható tantárgyak min.: 8 kredit
Szabadon választható tantárgyak: 4 kredit
Szakdolgozathoz rendelt kredit: 10 kredit
Óraszám: 420 óra
I. szemeszter: 29 kredit
II. szemeszter: 21 + 10 kredit
ÖSSZESEN: 60 kredit

7.

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes
adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben
tevékenységrendszerben
7.1. Elsajátítandó kompetenciák
A rehabilitációs menedzser ismerje:
– a rehabilitáció valamennyi szakterületét, a speciális területek tevékenységeit, az ápolási elméletet és
gyakorlatot
– a rehabilitációs terápia és környezet tárgyi feltételeit, a gyógyászati és rehabilitációs segédeszközök
alapvető műszaki leírásait
– az orvosi, a szociális és a pedagógiai rehabilitációban részt vevő egészségügyi szakemberek munkáit
– az rehabilitációs munka során alkalmazott dokumentációt, az adatok rögzítésére szolgáló technikai
eszközök használatát
– a rehabilitációra kerülő kliens lelki állapotának működését, a fejlődéslélektan törvényszerűségeit
2

–
–
–

a kliens oktatás pedagógiai, pszichológiai, csoportdinamikai lehetőségeit
a szakma etikai normáit, az egészségügyi, szociális, munkaügyi jogszabályokat és az egészségbiztosítási
támogatási rendszert
a kliens ápolása, gondozása során a prevenció lehetőségeit, módszereit.

A rehabilitációs menedzser alkalmas:
– a rehabilitációs osztály szervezési, vezetési feladatainak elvégzésére
– a betegutak megszervezésére, betegkövetésre
– tevékenységével hatékonyan bekapcsolódni a rehabilitációs team munkájába
– az egészséges életmódra való nevelésre, a fogyatékos emberek nevelésére, oktatására, a betegek
információval való ellátására
– az individuális terápiás terv elkészítésére, vezetésére, értékelésére
– a rehabilitációs osztály gazdaságos szervezésére, a feladatok koordinálására
– a hatékony kommunikációra, az önismeretre, a személyiségfejlesztő módszerek alkalmazására
– az élettani és kórélettani folyamatok elkülönítésére, a rehabilitációval összefüggő kórképek
komplexitásának megértésére
– az alapvető életveszélyes és önveszélyes állapotok felismerésére és elhárítására
– a megváltozott állapot elfogadtatására, az azzal való együttélés megtanítására, a maradékfunkciók
kihasználásának összehangolására
– az etikai normák betartására, a szociális juttatások és támogatási rendszerek nyújtotta lehetőségek
közvetítésére, tanácsadásra a munkába álláshoz
– az aktív terápiás, rehabilitációs és tanácsadó tevékenységek megvalósítására
– a kliens alapvető szükségletei kielégítésének segítésére, az életminőséget javító eljárások kivitelezésére,
a biztonságos környezet megteremtésére
– a gyógyászati és a rehabilitációs segédeszközök megfelelő használatára
– az ápolási/gondozási tevékenységek folyamatos és szakszerű dokumentálására, az adatok rögzítésére, az
informatikai ismeretek alkalmazására
– szakmai pályázatok, projektek elkészítésére, a megvalósítás menedzselésére.
7.2. Tudáselemek, megszerezhető ismeretek
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

A fizioterápia rehabilitációs vonatkozásainak ismerete
Neuropszichológia elmélete és gyakorlata
Rehabilitáció elmélete és gyakorlata
Mozgásszervi rehabilitációs ismeretek
Neurológiai kórképek rehabilitációja
Kardiológiai kórképek rehabilitációja
Pszichiátriai kórképek rehabilitációja
Fogyatékos gyermek re/habilitációja
Légzőszervi betegek rehabilitációja
Egészségügyi informatika
Humán erőforrás menedzsment
Egészségügyi menedzsment
Vezetési ismeretek

7.3. Személyes adottságok
–
–
–
–
–
–

probléma és gyakorlatorientált látásmód az egészségügyi rehabilitáció szakterületén
a rehabilitációs feladatok koordinálása, szervezése, irányítása
együttműködő-készség a rehabilitációs team tagjaival
magas szintű szakmai segítségnyújtása a betegnek, családnak,
holisztikus szemlélet gyakorlati alkalmazása az egészségügyi rehabilitáció területén
individuális betegellátás megvalósítása az ápolási folyamatban.

7.4. A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenység rendszerben
Az egészségügyi rehabilitációs menedzser a páciensek rehabilitációját megszervezi, írányítja, a
szükségleteik figyelembevételével, a rehabilitációs team-tagjainak bevonásával. Munkaterülete az
egészségügyi és szociális ellátás területére terjed ki.
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8.

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és azok kredit értékei
Ismeretkörök

Kreditpont

1.

Alapozó ismeretek

24

62

110

2.
3.

Mozgásszervi rehabilitáció
Neurológiai kórképek rehabilitációja
Kardiológiai kórképek
rehabilitációja
Pszichiátriai kórképek
rehabilitációja
Fogyatékos gyermek re/habilitációja
Légzőszervi betegek rehabilitációja
Szakdolgozat

5
4

10
10

28
30

kollokvium/
gyakorlati jegy
kollokvium
kollokvium

5

17

40

kollokvium

3

8

20

kollokvium

5
4
10

15
10

40
20

kollokvium
kollokvium

Összesen óraszám

60

132 óra
31%

288 óra
69%

4.
5.
6.
7.

Óraszám
elmélet
gyakorlat

Számonkérés

9. A szakdolgozat kreditértéke: 10.
KÉPZÉSI PROGRAM
Képzési cél:
A szakirányú továbbképzés alapvető speciális ismereteket, készségeket, képességeket nyújt a
résztvevők számára, akik egészségügyi rehabilitációs menedzser munkakörben kívánnak dolgozni.
A képzés formája: Levelező
A képzés szerkezete:
A képzés összesen 7 tantárgyat tartalmaz 60 kredit értékben, melyből 24 kredit értékű alapozó
ismeretek elsajátítását jelenti. Ezek az ismeretek nélkülözhetetlenek a rehabilitáció specializációjának
gyakorlati kivitelezéséhez. Az első szemeszterben 21 kredit értékű kötelező tantárgyakat kell teljesíteni
a hallgatónak, a második szemeszterben pedig 17 kredit értékű tantárgyakat. A második szemeszterben
a képzésben részt vevők 10 kredit értékű szakdolgozatot készítenek. 8 kreditet a kötelezően választandó
tantárgyakból és 4 kreditet a szabadon választható tantárgyakból kell teljesíteniük. Így összességében
60 kredittel teljesíthetik az oklevél megszerzéséhez szükséges követelményeket.
A képzés módszerei:
Levelező képzés. A hallgatók összesen 420 óra képzésen vesznek részt, amiből 132 óra tantermi
előadás és 288 óra területi gyakorlat. A területi gyakorlathoz a teljesítendő feladatokat Gyakorlati
Naplóban kapják meg a hallgatók, amelyet a gyakorlati idő teljesítése után az oktatónak le kell adniuk.
A képzés során a konzultációk, előadások biztosítják a lehetőséget a hallgatóknak a személyes
segítségre.
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TANTERV
Félév
1
1
1
1
1
1
1
1

Kód

Tantárgy neve

EKEI-151-00L Egészségügyi informatika
EKKE-150-00L Gyógytorna
EKEI-152-00L Humán erőforrás menedzsment
Mozgásszervi akadályozott
EKKE-151-00L
betegek rehabilitációja
Rehabilitáció elmélete és
EKKE-152-00L
gyakorlata
Neurológiai betegek
EKKE-153-00L
rehabilitációja
Neuropszichológia elmélete és
EKKE-154-00L
gyakorlata
Szabadon választott tantárgy
Összesen

2

EKKE-155-00L

2

EKKE-156-00L

2

EKKE-157-00L

2

EKKE-158-00L

2
2
2

EKKE-159-00L
EKEI-153-00L

Fogyatékos gyermek
rehabilitációja
Kardiológiai betegek
rehabilitációja
Légzőszervi betegek
rehabilitációja
Pszichiátriai betegek
rehabilitációja
Szakdolgozat
Vezetési ismeretek
Egészségügyi menedzsment
Összesen
Mindösszesen

SzámonKredit
kérés
gy
2
gy
6
k
2

Előfeltétel

Jelleg Osztály Előadás Gyakorlat

-

K
K
K

0
10
10

30
20
0

k

5

-

K

10

28

k

6

-

K

12

20

k

4

-

Kv

10

30

k

4

-

Kv

10

30

62

158

1
30

Sv

k

5

-

K

15

40

k

5

-

K

17

40

k

4

-

K

10

20

k

3

-

K

8

20

v
k
k

10
3
3
33
63

-

Kr
Kv
Sv

0
10
10
70
132
31%

0
10
0
130
288
69%

220

200
420

Szakdolgozathoz rendelt kreditérték: 10 kredit
A kötelezően választható felajánlott kreditek közül az oklevél megszerzéséhez 8 kredit teljesítése kötelező.
A szabadon választható tantárgyakból az oklevél megszerzéséhez 4 kredit teljesítése kötelező.
Az oklevél megszerzéséhez teljesítendő 60 kredit.

A RÉSZTVEVŐK TELJESÍTMÉNYÉT ÉRTÉKELŐ RENDSZER
Az ismeretek ellenőrzési rendszere a tantervben előírt aláírások, gyakorlati jegyek megszerzéséből,
vizsgák letételéből, a szakdolgozat elkészítéséről, valamint a záróvizsgából tevődik össze.
A szakdolgozat:
A szakdolgozat olyan saját kutatáson vagy tapasztalaton alapuló, az egészségügyi rehabilitációs
menedzser elméleti és gyakorlati ismereteiről szóló írásbeli dolgozat, amely tanúsítja, hogy a hallgató
az elsajátított ismeretek birtokában gyakorlati tapasztalatainak feldolgozásával, önállóan képes az
ismeretanyag kreatív alkalmazására. A szakdolgozat kreditértéke: 10 kreditpont.
A záróvizsga:
A záróvizsgára bocsátás feltétele:
– a tantervben előírt tanulmányi és vizsgakövetelmények teljesítése,
– a szakdolgozat benyújtása és a bíráló által történő elfogadása.
A záróvizsga részei:
– a szakdolgozat tartalmának szóbeli bemutatása, 10 perces előadás keretében a Záróvizsga Bizottság előtt
– szakdolgozat szóbeli megvédése a Záróvizsga Bizottság előtt, a bíráló által feltett kérdés
megválaszolásával
– az egészségügyi rehabilitációs menedzser ismeretek elméleti és gyakorlati kérdéseire irányuló
komplex szóbeli vizsga.
A záróvizsga eredménye:
A záróvizsga eredménye a szakdolgozat és megvédése eredményeként adott érdemjegy, a szóbeli
záróvizsgára adott érdemjegy, valamint a megszerzett kollokviumi érdemjegyek számtani középértéke.
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