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tartalma: 

 
Feladatprofil: 

Részt vesz a szükségletek, erőforrások és a helyi cselekvési lehetőségek felmérésében; 
értelmezi az emberi szükségleteket és a szükséglet-kielégítés hiányait  
Információkat szerez és tájékoztatást nyújt az idős és fogyatékos emberek szociális és 
egészségügyi ellátásairól, a jogérvényesítés és jogorvoslat lehetőségeiről 
Értelmezi a szociális és egészségügyi ellátásokhoz való hozzájutás feltételeit és a 
szolgáltatást igénybevevőknek segítséget nyújt azok megszerzésében 
Szükség esetén elkíséri a szolgáltatást igénybevevőt a megfelelő intézménybe, 
szolgáltatóhoz 
Közreműködik az előgondozási feladatok elvégzésében 
Felismeri az egyéni, csoportos és közösségi válsághelyzeteket, az elemi életfeltételek 
hiányát, az idős és a fogyatékos ember pszichés problémáit 
Részt vesz az egyéni gondozási, ápolási, fejlesztési és a rehabilitációs terv 
kidolgozásában 
Megbízás alapján képviseli kliense érdekeit 

 
Tulajdonságprofil: 
Szakmai kompetenciák: 
szakmai ismeretek: 

A mai magyar társadalom szerkezete, az egyenlőtlenség fogalma, dimenziói, a 
társadalmi integrációt veszélyeztető jelenségek, a veszélyeztetett csoportok, a 
szegénység értelmezése és jellemzői 
A magyar társadalom térbeli jellemzői, a társadalmi mobilitás fogalma 
A fogyatékossággal élők és az idősek társadalmi helyzete; az esélyegyenlőségüket célzó 
jogszabályok 
Az egészségügyi ellátás formái és intézményei 
Az idős és fogyatékos ellátás formái és intézményei 
A szociális munka sajátosságai, elméletei és ideológiái, tevékenységi rendszere, a 
problémamegoldás módszerei, értékei, a szociális munka szabályai és etikai dilemmái 
Az egészség, betegség fogalma 
A fogyatékosság orvosi és pszichoszociális szempontú értelmezése, fogyatékosságtan  
A sejtek felépítése és feladata, a kromoszóma rendellenességek, a szövetek funkciója 
A mozgásszervek felépítése, funkciója, morfológiai és funkcionális zavarai 
A vér felépítése és a vérképzés; a vérképzőrendszer betegségei, a szív és a keringési 
rendszer működése, megbetegedései 
A légzőszervrendszer felépítése, funkciói és megbetegedései 
A kiválasztó rendszer működése és megbetegedései, urológia 
Az irányító rendszerek működései és betegségei 
Anyagcsere betegségek 
Daganatos betegségek 
A sebek klinikuma, a sebészeti ellátást igénylő sérülések, műtéti javallatok, a műtéten 
átesett beteg ápolása 
Ideggyógyászati megbetegedések, az elmegyógyászat körébe tartozó megbetegedések 
Bőrgyógyászat  
Reumatológia 
Az érzékszervek felépítése, funkciói és betegségei 
A nemi szervek felépítése, funkciója, betegségei; nőgyógyászat 
A fog- és szájbetegségek, az emésztőszervrendszer megbetegedései, endokrin 
betegségek 
Orr-fül-gégészet és szemészet  
A szenvedélybetegségek kialakulásának okai és típusai 
Rehabilitáció lehetőségei és formái 
Dietetika 
Geriátria 
Gondozási szükségletek felmérése, a gondozási, ápolási, fejlesztési és rehabilitációs 
tervek készítése 
Az ellátottak érdekérvényesítési és érdekképviseleti lehetőségei 



 
szakmai készségek: 

Információforrások kezelése 
A demonstrációs termi eszközök és kötszerek használata 
Híradástechnikai és számítástechnikai eszközök alkalmazása 

 
Személyes kompetenciák: 

Elhivatottság, elkötelezettség 
Megbízhatóság 
Türelmesség 

 
Társas kompetenciák: 

Segítőkészség 
Tolerancia 
Közérthetőség 

 
Módszerkompetenciák: 

Információgyűjtés 
Problémaelemzés, -feltárás 
Tervezési képesség 
 

 


