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Helyszín:  PAMOK kijelölt osztályai (belgyógyászat, sebészet) 
 
Beosztás:  hallgatói csoportok, optimális létszám 6-8 fő 
 
Időtartam: 2 nap vizsgamegelőző gyakorlat, 3. nap vizsga  
 
Vizsga menete: 
 

1. A vizsga reggelén az osztály által felkért betegek (beleegyezési nyilatkozat) közül 
húznak egyet a vizsgázók.  

2. Reggeli kórtermi munka. Alapvető fiziológiás szükségetek kielégítése. (Teljes 
ágyfürdő, szájápolás, ágyazás, ágyneműcsere. Légzés-, pulzus-, hőmérséklet-, 
vérnyomásmérés. Kényelmi- és antidekubitor eszközök alkalmazása.) Fertőtlenítési 
feladatok az ápolás során. Steril és egyszerhasználatos eszközök használata. A 
váladékok higiénikus kezelése, regisztrálása, vizsgálatra küldése. 

3. Ápolási anamnézis felvétel. A beteg állapotának megfelelő ápolási terv elkészítése. Az 
ápolási dokumentáció vezetése. 

4. A beteg tájékoztatása, oktatása. Egészségnevelési feladatok. 
5. A viziten elrendelt, aktuális diagnosztikus és terápiás beavatkozások elvégzése. 
 

A beteg körüli teendőkön túl, a vizsgabizottság által kijelölt feladatok elvégzése: 
 

1) Speciális (gyakorlati) szakápolástani ismeretek felmérése – a mellékelt tételsor 
alapján.  
A vizsgahely előkészítése során a szükséges eszközökről gondoskodni kell! 

2) A vizsgázó által elkészített ápolási terv bemutatása röviden. 
 
Értékelés: 
 
A fentiek alapján a gyakorlati ZV jegy három részből tevődik össze: 
 

1. Reggeli kórtermi munka. 
2. Ápolási terv 
3. Tételsor alapján felmért szakápolástani ismeretek. 

 
A vizsgabizottság tagjai egymástól függetlenül osztályzattal (5-ös rendszer) értékelik, 
mindhárom területen a hallgatók teljesítményét, majd a három részeredményt átlagolva 
alakítják ki a ZV érdemjegyét, a kerekítés általános szabályainak megfelelően (51 századtól 
felfelé, 50 századtól lefelé történő kerekítéssel). 
Amennyiben a három osztályzat közül bármelyik elégtelen, a ZV érdemjegye elégtelen. 
 



Tételsor 

 
1. Készítsen elő mellkascsapoláshoz (környezet, beteg, eszközök, személyzet) – a művelet  
    előtti – alatti és utáni ápolói teendők. A punctatum vizsgálata. 
 
2. Készítsen elő inhalációhoz –  a művelet előtti – alatti és utáni ápolói teendők. Gépi 
    porlasztó, hajtógázos és pumpás porlasztók használata. 
 
3. Az oxigénterápia ápolói feladatai.  
 
4. A légutak átjárhatóságának biztosítása. A légúti váladék leszívására szolgáló eszközök.  
 
5. Készítsen elő vérvételhez! Végezze el az alábbi vizsgálatokat: vörösvérsejt-süllyedés,  
    vérzési idő, alvadási idő. 

 
6. Készítsen EKG-t! (Standard és mellkasi elvezetésekkel). Ismertesse a lehetséges zavaró 
    tényezőket!  
 
7. Készítsen elő iv. cseppinfúzió bekötéséhez! Mutassa be a légtelenítést és a palack 
    cserét! Folyadékáramlási sebesség kiszámítása. Ismertesse az Infúziós pumpa kezelését. 
    Készítsen megfelelő töménységű infúziós oldatot a vizsgabizottság által megadott adatok  
     alapján! 
 
8. Készítsen elő im. injekció beadásához! (Gyógyszeradag számolás a megadott adatok 
    alapján!) 
 
9. Készítsen elő sc. injekció beadásához! Inzulin - PEN használata. 
 
10. Betegoktatás hazabocsátás előtt. Diétás és életvezetési tanácsok. Öninjekciózás  
      megtanításának ápolói feladatai. 
 
11. Készítsen elő orális gyógyszerek beadásához! (tabletta, kapszula). Gyógyszerelési-, 
      gyógyszertárolási szabályok.  
 
12. Készítsen elő tisztító beöntéshez! Sze. kivitelezés 
 
13. Készítsen elő gyógyszeres beöntéshez ! Tanítsa meg betegét a gyógyszeres beöntés önálló 
      kivitelezésére! 
 
14. Készítsen elő haspunkcióhoz! Asszisztáljon a kivitelezésnél és végezze el a művelet 
      utáni ápolói teendőket! 
 
15. Helyszíni mintavételi eljárások ápolói feladatai. Váladékok vizsgálatra küldése. 
      Asszisztálás tűaspirációs mintavételi eljárások során. Készítsen elő májbiopsiához. 
 
16. Készítsen elő Sengstaken-blakemore szonda levezetéséhez! A szonda  
      alkalmazásának szabályai.  
 
17. Készítsen elő nasogastricus szonda levezetéséhez! Tartós gyomor leszívás ápolói  
     feladatai, gyomor atonia esetén.  



 
 
18. Beteg elhelyezkedése az ágyban. Fektetési módok. Beteg mobilizálás ápolói feladatai. 
     Végezze el a beteg mobilizálását a vizsgabizottság által megadott szempontok alapján. 
  
19. Enteralis táplálás lehetőségei. Szondatáplálás ápolói feladatai. Szondatápok.  
 
20. A transzfúzió ápolói feladatai. A vércsoport meghatározás ápolói feladatai.  
     Vérkészítmények.  
 
21. Parenteralis táplálás indikációi, kivitelezése, ápolói feladatai. 
 
22. Ismertesse a lázcsillapítás módjait. Hűtőfürdő ápolói feladatai. Készítsen hűtőborogatást! 
 
23. Készítsen elő állandó katéter bevezetéséhez, nőbeteg esetén! Sze. kivitelezés. 
 
24. Készítsen elő nőbeteg egyszeri katéterezéséhez! Sze. kivitelezés.  
 
25. Készítsen elő colostoma gondozáshoz! Sze. kivitelezés 
 
26. Készítsen elő fedőkötés cseréhez és varratszedéshez! Sze. kivitelezés. Másodlagosan 
      gyógyuló sebek kezelésének ápolói feladatai. 
 
27. Ismertesse a dekubitusz kockázat felmérés lehetőségeit, módszereit. Készítsen elő 
      dekubitusz kezeléshez! Ismertesse a prevenciós lehetőségeket! 
 
28. Készítsen elő subclavia canul bevezetéséhez. Ápolói feladatok tartós infundálás során. 
 
29. Inkontinens beteg ellátásának, gondozásának lehetőségei, ápolói feladatai. Készítsen elő 
      inkontinencia betét cseréjéhez és végezze el az eljárást! 
 
30. Készítsen elő gyomormosáshoz! Asszisztáljon a kivitelezésnél!  
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 


