
KIVONAT 

Az Ápolás Mesterképzés szakon elsajátítandó szakmai kompetenciákból. 

  
1. A mesterképzési szak megnevezése: ápolás (Nursing)  

2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő 

megjelölése 
- végzettségi szint: mester- (magister, master; rövidítve: MSc-) fokozat  

- választható specializációk: intenzív szakápoló, sürgősségi szakápoló, aneszteziológiai szakápoló, 

geriátriai szakápoló, közösségi szakápoló, perioperatív szakápoló  

5. A képzési idő félévekben: 3 félév 

 

8.1.4. Aneszteziológiai szakápolás specializáción továbbá az ápoló  

 

a) tudása  
- Ismeri műtéttípusonként külön a preoperatív vizsgálatokat és előkészítési feladatokat, ismeri az 

alkalmazott anesztéziai módszereket és teendőket műtéttípusonként, valamint a posztoperatív 

teendőket.  

- Ismeri az anesztéziához használatos gyógyszerkészítményeket, a gyógyszerek adagolását és 

lehetséges mellékhatásait.  

- A specializációnak megfelelően komplex ismeretekkel rendelkezik anesztéziát szükségessé tevő 

beavatkozások alapján, illetve a páciensek aktuális fizikális és pszichoszociális állapota, illetve 

krónikus megbetegedései alapján felmerülő kórfolyamatokról, az egyes betegségekről, azok 

diagnosztikájáról, valamint a betegségek terápiájáról, szakápolási és betegoktatási feladatairól.  

 

b) képességei  
- Képes önálló anesztézia végzésére, ezen belül részletes fizikális betegvizsgálat elvégzésére, a 

perioperatív betegvizsgálattal kapcsolatos előkészítési feladatok és rizikófelmérés kivitelezésére, 

kezelési terv önálló összeállítására, laboratóriumi és képalkotó vizsgálatok elrendelésére és 

elemzésére, valamint szakápolási és betegoktatási feladatok elvégzésére.  

- Képes önállóan megválasztani az anesztézia módszereit és az anesztézia során alkalmazott 

gyógyszerkészítményeket, valamint képes azokat önállóan alkalmazni  
- Az érvényes szakmai ajánlások és indikációk alapján képes szupra- vagy infraglottikus 

légútbiztosítás elvégzésére, illetve szükség esetén emelt szintű légútbiztosításra, továbbá 

meghatározott szintű procedurális szedálásra.  

- A biztosított légút átjárhatóságának fenntartása keretében képes a légúti váladékleszívás, a mellkasi 

fizioterápia, emellett a légúti mintavétel elrendelésére és kivitelezésére.  

- Képes non-invazív gépi lélegeztetésre, a légzés asszisztált támogatására vagy kontrollált pótlására, 

a lélegeztetési mód megválasztására, a lélegeztetett beteg megfigyelésére, ellátására, a 

lélegeztetésről történő leszoktatásra.  

- Képes külső, transztorakális pacemaker kezelés megkezdésére, perifériás vénabiztosításra vagy 

intraosszeális kanülálás végzésére, artéria punkció és kanülálás kivitelezésére, indokolt esetben 

centrális véna kanül behelyezésére.  

- Képes mellkas detenzionálásra.  

- Képes többek között olyan invazív beavatkozások elvégzésére, mint a bronchofiberoszkópos 

segítség igénybevételével történő intubáció, defibrillációs terápia, cardioversio, pacemaker terápia 

kivitelezése, ALS lebonyolítása.  

- Képes a transzfúziós terápiával kapcsolatos előkészítési és kivitelezési feladatok (vércsoport-

meghatározás, biológiai próba, vérkészítmény beadása, betegmegfigyelés, szövődményekkel 

kapcsolatos sürgős beavatkozások, dokumentációs feladatok) ellátására, valamint a preoperatív-, 

postoperatív- és intraoperatív vérmentési technikák alkalmazására.  

- Képes a munkavégzés koordinálására, valamint a szakterületével kapcsolatos ismeretek és 

képességek oktatására.  


