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• 77777 óóóóórrrraaaaa eeeeelméééééllleeeeetttt
• 77777 óóóóóraaaaa dddddemonnnnnsssstttttrációs gyakorlat
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Félévi követelmények
• az el adások során a hangsúlyosabb részek tárgyalása

• számonkérés minden, a témakörbe tartozó anyagra 
vonatkozik, valamint a gyakorlati ismeretekre

• a felkészülésben az órai vázlatok és a megadott 
kötelez  szakirodalom ad segítséget

• a vizsga a 12. héten írásban lesz, teszt jelleg (a
kérdéstípusok között egyszer  feleletválasztás, igaz-hamis kérdések, 
többszörös feleletválasztás és asszociációs feladatok és nyitott kérdések 
lesznek)

• a vizsgára bocsátás feltétele az el adásokon és 
szemináriumi órákon való folyamatos részvétel, a 
hiányzás mértéke max. 25%

FFFFFFééélévi követelmények
•• aaaazzzz  eeelll aaadddddááásssssoooookkkkkkkk ssssoorán a hangsúlyosabb részeeeeekkkkk tttttárrrrrggggyyyyyalása

••• ssssszááámmmmoooonnkkkkéééééréésssss mmmmmminden, a témakööööörrrrrbbbbbeeeee tttttaaaaartttttoooozó annnnnyaaaaagrrrraaaaa 
vvvvvvvoooooonnnnnnaaaaattttkkkoooozzzzzikkkk,,, vvvvvaaaaaaallllamint a gyakkkkkooooorrrrllllaaaaatttttiiiii ismerrrrreeeeettttteeeekre

• a felkészülésbenn    aaaaazzzzz óóóóórrrrai vázlaatttttoooookkkkk és aaaaa megadott 
kötelez  szaakkkkkiiirrroooooddaaaaalommmmm ad segítttttsssssééééégggggeeeeettttt

• a vvvvviiiiizzzzzsssssgggggaaaaa a 1111122222....   héteennnnn ííííírrrrrááááássssbbbbbaaaaan lesz, teszttt jeeeeellllllllleeeeegggggg (a(a(a(a(a(a
kékékékékérdrdrdrdrdéséséséséstítítítítípupupupupusososok köközözözözözötttttttttt egyszererererer  f f f f feleleleleleletválasztás, igaz-hahahamimimimis s s s kékékékérdésekekekekek, , 
tötötötötöbbbbbbbbbbszörörörörörösösösösös feleletváváváváválalalalalaszszsztás és asszociációs feladatok ésésés n n nyitott kérdédédédédésesesesesek k k k k 
leleleleleszszszszsznenenenenek)k)k)k)k)

• a vizzzzsssssgggggára bocsátás feltétele az el adááásokkkkkooooonnnnn ééééésss 
szemináriumi órákon való folyamatosss rrréééssszzzvvvéééttteeelll,,, aaa 
hiányzás mértéke max. 25%

Félévi követelmények
• kötelez  irodalom elérhet sége:

Oláh A. (2012) Az ápolástan tankönyve, Medicina Könyvkiadó 
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0061_ap
olastudomany-magyar/adatok.html

• a prezentációk és egyéb segédanyagok elérhet ségei:

http://tamop.etk.pte.hu/apolastan/

www.etk.pte.hu

coospace

• évfolyamfelel s elérhet sége

FFFFFééééééélévi követelmények
••••• kkkkköööötellllleezzz  iiiiirrrrrooooodddddaaaaaalom elérhet sége:

OlOlOlOlOlOlOláháháháháh A A A. . (2(2(2(2010101010101012)2)2)2)2) A A A Az z z z ápolástan tankönyvyvyvyvyve,e,e,e,e, M M M M Medededededicina a a a a KöKöKöKöKönynynynynyvkvkvkvkvkiaiaiaiaiadódó 
hthththththttptptptptp:/:/:/://w/w/w/wwwwwwwwwww.t.t.t.t.t.tanananananankokokokokonyvtar.hu/hu/t/t/t/t/tararararartatatatatalololololom/m/m/m/tatatatatamomomomomop42525252525/0/0/0/0/0061_1_1_1_1_ap
olololololololasasasasastutututututudodododododomamamamamamanynynynynyny-m-m-magyar/adatokokokokok.h.h.h.h.htmtmtmtmtml

• a prezentáccccciiiiióóóóókkkkk éééésssss egggggyyyyyéb segédddddaaannnnnyyyyyaaaaaggggok elérhet ségggei:

http://t/t/t/t/tamamamamamopopopopop.etk.p.p.p.ptetetetete.h.h.h.h.hu/apapapapapololololastan/

wwwwwwwwwww.etetetetetk.pte.e.e.e.e.huhuhuhuhu

cococococoosospapapapapacecececece

• évfooooollyyyyyamfelel s elérhet sége

Ápolási ismeretek 
Államvizsgázókkal készült felmérés – 2010.

Elégedett az orvosegyetem gyakorlati képzésével? 
(0:egyáltalán nem, 5:teljes mértékben)
• 69,1% 0-3 válaszokat jelölte be

Milyen mértékben szükségesek szimulációs 
gyakorlatok a jelenlegihez képest?
• 51% - sokkal többre lenne szükség

Milyen mértékben szükséges a manuális készségek 
oktatása?
• 69,6% - sokkal többre lenne szükség

Ápolási ismeretek 
ÁÁÁllllllllllaaaaaaammmmmmvvvvvviiiiiizzzzzsssssssgggggáááááázzókkal készült felmérés ––– 2010.

EEEEEllllééééégggggeeeeeddddeeettttttt  aaaazzzz ooooorrrrvvvvvosegyetem gyakkkkkooooorrrrrlllllaaaaatttttiiiii képpzzzzzééééésééééévvvvveeeeelllll????? 
((((000000::::eeeeeegggyyyyyááááállttaaaaaalllláááánnnnn  nnnnneeeem, 5:teljes mmmmmééééérrrrrtttttééééékkkkbeeeeennnnn)))))
• 6666669999999,,,,,1111111%%%%% 0000000---3333333  vvvvááálaszokat jelööööölttttteeeee bbbbbeeeee

Milyen mérttttééééékkkkkbbbbbeeeeennnnn ssssszzzzüüüüükségeseeeekkkkk ssssszzzzziiiimmmmuuullláááccciiióóósss  
gyakorlaaaatttttoooookkkkk aaaaa jeleeeeennnnnleeeeegggihez képest?
• 5555511111%%%%% ----- sokkkkkkkkaaaaallll  többbbbbrrreeeee llllleeeeennnnnne szükséggg

Milyyyyyeeeeennnnn mértékbbbbben szükséges a manuuuáááálllllis késsssszzzzzsssssééééégggggeeeeek 
oktatttttááááásssssaaaaa?
• 69,6% - sokkal többre lenne szükssséééggg



Ápolási ismeretek 
Államvizsgázókkal készült felmérés – 2010.

Az alábbi 
beavatkozásokat 
hány alkalommal 
végezték eddig?

Nem végzett ilyet, 
vagy 5-nél 

kevesebbszer (%)

Legalább 5 
alkalommal

(%)

Csak az egyetemi
képzésen kívül

(%)

Vérnyomás mérése 3,1 87,1 9,6

Vércukorszint 
mérése

21,1 54,7 24,2

Vérvétel 16,7 58,6 24,6

Intramuszkuláris 
injekció beadása

42,8 26,4 30,8

Intravénás injekció 
beadása

49,5 24,2 26,2

Perifériás 
rövidkanül bekötése

38 34 28

Infúziós szerelék 
összeállítása

35,9 39,7 24,4

Hólyagkatéter
felhelyezése

73,3 9,5 17,3

Ápolási ismeretek 
ÁÁÁÁÁlllllllllllaaaaaaammmmmmmvvvvvvviiiiiizzzzzzzsssssgggggázókkal készült felmérés – 222220000010.

AzAzAzAzAzAz alálálálálábbbbbbbbi i i 
bebebebebeavavavavatatatatatkokokozázásososokakakakat 
háháháháháháhánynynynynynyny a a alklklklklklkalalalomommamal l 
vévévévévégegegegegegeztztztztztékékékékék e eddddddddigig??

NeNeNeNem végzett ilyet, 
vagy 5-nél 

kekekekekevevevevesebbszer (%)

Legalább 5 
alkalommal

(%(%(%))))

CsCsCsCsCsak a a a a az egyetemi
kékékékéképzpzpzpzpzésésésésésen kívül

(%(%(%(%(%)))))

VéVéVéVérnrnrnrnrnyoyoyoyoyoyomámámámámámámás s mémémémérérérérérérése 3,1 87,1 9,9,9,9,9,6

Vércukukukukukorororszszszszininininint t t t 
mérése

21,1 5454545454,7 24,2

Vérvétel 1616161616,7,7 5858585858,6,6,6,6,6 24,6

Intramuszkuláris 
injekció beadádádádásasasasasa

4242424242,8,8,8,8,8 2626262626,4 303030,8,8,8

Intravavénénénénénásásásásás i i i i injnjnjnjnjekekekekekció 
beadadadadadásásásásaaaa

4949494949,5,5,5,5,5 24,2 262626262626,2,2,2,2,2,2

Periféféféféfériririririásásásásás   
rövidkanananananül bebebebebekötése

38 34 2828282828

Infúziós szezezezezerererererelék 
összeállításásásaaaaa

35,9 39,7 242424,4,4,4,4,4

Hólyagkatéter
felhelyezése

73,3 9,5 17,3


