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„Mi az, ami fontos?
Hogy a magas követelményszintre 

építsünk. E nélkül, az alapok 
lerakása nélkül kevés értelme 

van a részletek 
kidolgozásának.”

(Nightingale, idézi Ulrich – 1992)



Minőségfejlesztés az ápolásbanMinMinőősséégfejlesztgfejlesztéés az s az áápolpoláásbansban

„Azok a tevékenységek, melyek objektíven 
tervezik és szisztematikusan értékelik a 
páciens/gondozott ápolási szolgálatának 

minőségét és a lehetőségek 
figyelembevételével fejlesztik a 
páciensnek/gondozottnak nyújtott 

ápolást, a szolgálatot és megoldják a 
meghatározott problémákat”

(JCAHO – 1992)



A kompetenciaA kompetenciaA kompetencia
A kompetencia tágan értelmezve 

képesség vagy alkalmasság, a jó ápolói 
munka összetevője.

A szélesebb körű definíció szerint a 
kompetencia magában foglalja valamely 
cselekedet véghezvitelének képességét, 
csakúgy mint bizonyos ismeretanyag és 
viselkedésminta demonstrálását.

Akármi legyen is a definíció, az 
ápolóknak kompetenseknek kell lenniük.



Jogi szempontok
Etikai szempontok

Elméleti – gyakorlati képzés
Vizsgakövetelményeknek való

megfelelés

Ápolói kompetenciaÁÁpolpolóói kompetenciai kompetencia



Hogyan közelítik meg az ápolók a 
kompetencia megőrzésének 

szükségességét?

Folyamatos változás  - egészségügyi 
és egészségtechnológiai környezet.



„A döntéshozás a vezetés, az 
erő, a befolyás, a hatalom és 

a hatalom átruházásának 
szükségszerű velejárója”

(Johnson – 1993).

Döntéshozás az ápolásbanDDööntntééshozshozáás az s az áápolpoláásbansban



Döntéshozás az ápolásbanDDööntntééshozshozáás az s az áápolpoláásbansban

Az ápolóktól mindig elvárják, 
hogy a „jó” döntést hozzák 
meg, különösen, ha a 
betegellátásról van szó. 



- 1972. Egészségügyi Törvény
Megbízások meghatározott orvosi tevékenységek 
delegálására

- 2007. évi Egészségügyi Törvény
Visszavonja a kiadott megbízásokat, hatálytalanítva az 
1972. évi Eü. törvényt ez irányú rendelkezését.

- 2007-2010.a gyakorlatban nem változott semmi
- 3/2010.(I.26.) EüM rendelet (2§), mely szerint „az 

orvossal együttműködve végzett tevékenység során az 
ápoló jelen van az orvosi tevékenység végzésekor, de a 
tevékenységet nem ő végzi, csak asszisztál!”

Országos felháborodás – melynek következtében fél évre 
halasztódik a hatálybalépés napja – írásbeli megbízással 
lehet felhatalmazni az ápolókat orvosi tevékenységek 
végzésére (infúzió, intravénás injekció)



3/2010.(I.26.) Eüm rendelet az 
ápolói tevékenység kompetenciáiról
33/20/201010.(I..(I.2626.) .) EEüümm rendelet az rendelet az 

áápolpolóói tevi tevéékenyskenyséég kompetencig kompetenciááiirróóll

Meghatározásra került a kórházi fekvőbeteg 
ellátásban dolgozó OKJ-s végzettségű ápoló, 

felnőtt szakápoló, általános betegápoló
feladatköre.

A MESZK a jogszabály és mellékletének 
kialakításában szakértői szinten működött közre.



LICENCLICENC

• Egészségügyi szakképesítéssel rendelkező
szakemberek által, rövid idejű képzéssel 
megszerezhető, kompetenciát igazoló tanúsítvány, 
amely speciális - a korábban  megszerzett 
szakképzettség alapján nem végezhető – szakmai 
tevékenység ellátására ad felhatalmazást.



IGIGÉÉNYNY

• A szakemberek – ápolók, szakdolgozók részéről

• A szakemberek – orvosok részéről

• A munkáltató részéről

• A szakmai felügyelet, mint ellenőrző hatóság 
részéről

• A finanszírozó részéről

• A társadalom – a betegek és hozzátartozóik 
részéről: betegbiztonság 

• A kormányzat részéről: Humánerőforrás Stratégiák



A LICENC VIZSGA RENDSZERA LICENC VIZSGA RENDSZERÉÉNEK NEK 
KIALAKKIALAKÍÍTTÁÁSA 1.SA 1.

• 2005. december: ESZTT határozat a feladatok 
megkezdésére – felhatalmazás az orvoslás mellett a 
szakdolgozói licenc vizsgák munkálatainak 
megkezdésére.

• 2006. március: Munkabizottság megalakulása az EüM 
felkérésére, az ETI koordinációjával, melynek tagjai:

– EüM 
– ETI
– OTH
– EEKH 
– MESzK,
– ÁSzK
– ESzTB (a szakképzést képviselő tagok)
– MÁIE



A LICENC VIZSGA RENDSZERA LICENC VIZSGA RENDSZERÉÉNEK NEK 
KIALAKKIALAKÍÍTTÁÁSA 2.SA 2.

• 2006. május: A licenc vizsgák rendszerének 
kialakítása  munkaanyag megtárgyalása (2. változat) 

• 2006. augusztus: A licenc vizsgákkal lefedhető
feladatköröket feldolgozó munkaanyag 
megtárgyalása (1. változat)

• 2006. november: A licenc vizsgákkal lefedhető
feladatköröket feldolgozó munkaanyag 
megtárgyalása (2. változat)

• 2006. december: A licenc vizsgák szakdolgozók 
körében történő bevezetését célzó előterjesztés 
megküldése EüM és az ESZTT részére



A LICENCE VIZSGA RENDSZERA LICENCE VIZSGA RENDSZERÉÉNEK NEK 
KIALAKKIALAKÍÍTTÁÁSA 3.SA 3.

• 2007. február: ESZTT tájékoztatás az orvosok és a 
szakdolgozók licenc vizsgájának rendszerét 
megfogalmazó egységes rendelet előkészítéséről. 

• További egyeztetések…

• Bevezetés kialakítása NFT II. keretében a TÁMOP 
pályázat keretében

• Megjelenés 2007?/2008?



A LICENCE VIZSGA RENDSZERA LICENCE VIZSGA RENDSZERÉÉNEK NEK 
KIALAKKIALAKÍÍTTÁÁSA 4.SA 4.

• 2009. március: Szakdolgozók licenc vizsgájának 
rendszerét megfogalmazó egységes rendelet 
mellékleteinek 1. tervezet szakmai vitája 

• 2009. július: Szakdolgozók licenc vizsgájának rendszerét 
megfogalmazó egységes rendelet mellékleteinek 2. 
tervezet szakmai vitája 

• 2010. február: Szakdolgozók licenc vizsgájának 
rendszerét megfogalmazó egységes rendelet 
normaszövegének és mellékleteinek társadalmi vitája

• 2010. február-március: További szakmai egyeztetések…
• Megjelenés 2010. április 9. !!!
• Bevezetés kialakítása, támogatása NFT II. keretében a 

TÁMOP pályázat keretében???



15/2010.(IV.09.) Eüm rendelet a 
szakképzésről szóló törvény alapján 
alap-, közép-, emeltszintű, valamint 

felsőfokú egészségügyi 
szakképesítéssel, egészségügyi 
főiskolai végzettséggel vagy 

felsőoktatási intézményben, orvos- és 
egészségtudományi képzési terület 

alapképzési szakán szerzett 
szakképzettséggel rendelkezők 

egészségügyi szakirányú szakmai 
képzéséről

1515/20/201010.(I.(IVV..0909.) .) EEüümm rendelet a rendelet a 
szakkszakkéépzpzéésrsrőől szl szóóllóó ttöörvrvéény alapjny alapjáán n 
alapalap--, k, köözzéépp--, emeltszint, emeltszintűű, valamint , valamint 

felsfelsőőfokfokúú egegéészsszsééggüügyi gyi 
szakkszakkéépespesííttééssel, egssel, egéészsszsééggüügyi gyi 
ffőőiskolai viskolai véégzettsgzettsééggel vagy ggel vagy 

felsfelsőőoktatoktatáási intsi intéézmzméényben, orvosnyben, orvos-- éés s 
egegéészsszséégtudomgtudomáányi knyi kéépzpzéési tersi terüület let 

alapkalapkéépzpzéési szaksi szakáán szerzett n szerzett 
szakkszakkéépzettspzettsééggel rendelkezggel rendelkezőők k 

egegéészsszsééggüügyi szakirgyi szakiráánynyúú szakmai szakmai 
kkéépzpzéésséérrőőll



ElsElsőő megszerezhetmegszerezhetőő licenceklicencek

• Intravénás gyógyszerelés és infúziós terápia

• Parenterális táplálás

• Transzfúziós terápia

• Tartós fájdalomcsillapítás

• Artéria punkció és artéria kanülálás

• Szabad légút biztosítás, lélegeztetés sürgősségi 
állapotokban 

• Inkontinencia, sztóma ellátás

• Sebkezelés



Közalkalmazotti bértábla 2010KKöözalkalmazotti bzalkalmazotti béértrtáábla 2010bla 2010

Fizetési osztályok
Fizetési 

fokozatok A B C D E F

1 69000 77000 78000 79000 89000 122000

2 70200 78300 79600 81000 91400 126300

3 71400 79700 81100 83000 93900 130800

4 72600 81000 83100 84900 97000 135400

5 73800 82400 85000 86900 100100 140000

6 75000 83700 86800 88900 103200 144600

7 76400 85300 88700 91000 106600 149100

8 77800 87800 90700 93800 109900 154300

9 79400 90300 93200 96800 113300 159500

10 80900 93000 95900 99700 116600 166800

11 82500 95700 98900 102700 119900 174200

12 84000 98400 101800 105700 122600 181500

13 85600 101100 104700 108600 125300 188800

14 87100 104000 107600 111600 128400 196100



„Hivatásunk képviseletével 
az egészségért és a betegekért!”

„„HivatHivatáásunk ksunk kéépviseletpviseletéével vel 
az egaz egéészsszsééggéért rt éés a betegeks a betegekéért!rt!””

Köszönöm a megtisztelő figyelmüket!
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