
562. A Gondozási-ápolási alapfeladatok megnevezésű, 10569-12 azonosító számú szakmai 
követelménymodul tartalma: 

 
Feladatprofil: 

Tiszteletben tartja a szolgáltatást igénybevevők értékeit, autonómiáját, identitását, 
érdekeiket szem előtt tartva oldja meg az etikai dilemmákat 
Munkája során kezeli előítéleteit, a szerep-összeférhetetlenségeket 
A szakmai titoktartás szabályai szerint kezeli a birtokába jutott információkat 
Együttműködik más szakemberekkel, betartja szakmai illetékessége határait 
Alkalmazza az önismeret-fejlesztés, az önvédelem és a szakmai hitelesség 
megőrzésének technikáit 
A segítséget kérőkkel non direktív, segítő beszélgetést folytat 
Értelmezi a konfliktusokat, alkalmazza a konfliktuskezelés különböző módszereit 
Értelmezi a szolgáltatást igénybe vevő problémáit a társadalmi, pszichológiai és 
szociálpszichológiai folyamatok tükrében 
Értelmezi a társadalompolitikai és szociálpolitikai alapfogalmakat, alapvető 
összefüggéseket 
Részt vesz az alapvető ápolási szükségletek felmérésében; közreműködik a személyre 
szabott ápolási-, gondozási terv, a rehabilitációs program készítésében 
Megfigyeli a szolgáltatást igénybevevő állapotváltozásait, és elvégzi a szükségletekhez 
és az orvosi utasításokhoz igazodó alapápolási feladatokat 
Elvégzi az alapvető életfunkciók, a vércukorszint, a testsúly, a testmagasság mérését és 
az adatok rögzítését 
Elkészíti a szolgáltatást igénybevevő ágyát, elvégzi az ágyneműcserét; alkalmazza az 
állapotnak megfelelő fektetési módokat, kényelmi eszközöket 
Megelőzi, felismeri és ellátja a felfekvést; szükség szerint segítséget nyújt a hely- és 
helyzetváltoztatásban 
Szükség esetén segítséget nyújt a személyes higiéné megteremtésében, az étkezésben és 
a folyadékpótlás biztosításában 
Az orvos utasításainak megfelelően alkalmazza a fizikális és természetes 
gyógymódokat, a megfelelő gyógyszereket, felismeri a gyógyszerek esetleges 
mellékhatását, valamint összeállítja a házi patika szereit és szabályszerűen tárolja a 
gyógyszereket 
Orvosi utasításra intramusculáris és subcután injekciózást végez, jelzi az injekciózás 
esetleges szövődményeit 
Alkalmazza a fizikális és természetes gyógymódokat, vizsgálatra testváladékot vesz le 
és tárol 
Részt vesz a járvány kialakulásának megelőzésében és a kialakult járvány 
lokalizálásában 
Alkalmazza a fertőtlenítő eljárásokat; kezeli a veszélyes hulladékokat 
Felismeri a közvetlen életveszélyt, elsősegélyt nyújt heveny rosszullétek, 
belgyógyászati kórképek, mérgezések, sebészeti beavatkozást igénylő balesetek esetén, 
szükség esetén mentőt, vagy sürgősségi segítséget kér 
Ellátja a haldokló beteget; szakszerűen intézkedik halál esetén 
Egészségügyi felvilágosító munkát végez  
Közélelmezési feladatokat végez, az egészségi állapotnak megfelelő étrendet állít össze, 
szükség esetén segítséget nyújt az ételek elkészítésében 
Közreműködik a háztartásvitelben; háztartásgazdálkodással kapcsolatos praktikus 
tanácsokat ad 

 
Tulajdonságprofil: 
Szakmai kompetenciák: 
szakmai ismeretek: 

Jogi, családjogi, adatvédelmi és államigazgatási alapismeretek, az állam és az 
önkormányzat felépítése, feladatai, a közigazgatási és hatósági eljárás szabályai 
A szociális, az egészségügyi és a gyermekvédelmi védelmi rendszer önkormányzati és 
nem önkormányzati keretei, formái, intézményrendszerük 
A szociálpolitika alapfogalmai, alapelvei, technikái, eszközei, a problémának definiált 
társadalmi jelenségek és a megoldásukra hivatott ellátások 



Szakmai etikai szabályok és alkalmazásuk a szociális szolgáltatások területén, a 
szociális szakemberek kompetencia határai, az együttműködés etikai szabályai 
Az önismeret forrásai, az énvédő technikák 
Lelki jelenségek és folyamatok, a pszichológiai megfigyelés módszere 
Személyiségpszichológia, fejlődéslélektan, szociálpszichológia 
A szociális identitás kialakulásának összefüggései, a szerep fogalma és jellemzői, 
válságok az életciklus során, a viselkedési rendellenességek és személyiségzavarok 
Vonzalmak és taszítások jellemzői, az előítéletek kialakulásának okai és működésének 
jellemzői 
A csoportok kialakulása, szerkezete és a csoportközi viszonyok jellemzői, az 
együttműködés szociálpszichológiai jellemzői, a konfliktusok fajtái és a 
konfliktuskezelés módszerei 
A kommunikáció csatornái, jellemzői, a non direktív és a segítő beszélgetés jellemzői, 
az együttműködés szociálpszichológiai jellemzői 
A segítés pszichológiai összefüggései 
A lelki fejlődés meghatározói, az életút pszichológiai fejlődési szakaszai, a szocializáció 
folyamata és színterei 
Válságok az életciklus során; veszteségek és feldolgozásuk módszerei 
Az emberi test felépítése, szerveződési szintjei, a szervrendszerek felépítése, működése, 
működésének szabályozási szintjei 
Kórokok holisztikus értelmezése, a betegségek rizikófaktorai, lefolyása és a szervezet 
reakciói 
Gyógyszertani ismeretek, főbb gyógyszercsoportok és alkalmazási területeik, a 
gyógyszer sorsa a szervezetben, a gyógyszerkezelés szabályai 
Gyógyszerelés és a fizikális gyógymódok, fertőtlenítés 
Népegészségügy, a leggyakoribb fertőzőbetegségek járványtana 
Az alapvető emberi szükségletek és az ápolás összefüggései, ápolási alapismeretek, a 
betegmegfigyelés szempontjai, az ápolási folyamat lélektani összefüggései 
Veszélyeztető állapotból következő elsősegély-nyújtási feladatok, az elsősegélynyújtás 
alapszabályai, módszerei és technikái 
A haldokló beteg ellátásának feltételei, a halott körüli tennivalók 
A gondozás fogalma, célja, feladatai, a gondozás célcsoportjai; aktivizálás, foglalkozás, 
foglalkoztatás 
Háztartásgazdálkodás, háztartásvitel 
Közélelmezési feladatok 
Munka- és balesetvédelem 

 
szakmai készségek: 

Köznyelvi és szakmai szöveg megértése, írásban és szóban való alkalmazása  
Az egészségügyi ellátás állóeszközeinek, az ápolási eszközök használata, műszerek 
kezelése, textíliák, kötszerek használata 
Gyógyászati segédeszközök, kényelmi eszközök, háztartási gépek és konyhatechnikai 
eszközök használata 

 
Személyes kompetenciák: 

Felelősségtudat 
Stressztűrő képesség 
Pontosság 

 
Társas kompetenciák: 

Kapcsolatteremtő készség 
Empatikus készség 
Segítőkészség 

 
Módszerkompetenciák: 

Helyzetfelismerés 
Rendszerben való gondolkodás 
Információgyűjtés 

 


