Képzési kínálatunk a 2021/2022-es
tanévre érettségizetteknek
Szakképesítés (2-3 éves nappali képzés):
 Gyakorló ápoló

(SZJ 5 0913 03 04)

 Egészségügyi asszisztens

(SZJ 5 0913 03 02)

Jelentkezési határidő: 2021. május 31.
Jelentkezési lap az iskola honlapjáról letölthető,
vagy az iskola portáján átvehető.

- gyógyszertári asszisztens
 Rehabilitációs terapeuta

(SZJ 5 0923 03 09)

- gyógymasszőr
 Kisgyermekgondozó-, nevelő (SZJ 5 0922 22 02)
 Általános ápoló

(SZJ 5 0913 03 01)

On-line bemutatónk elérhető
az iskola honlapján:
www.szent-gyorgyi.hu

Kecskeméti Szakképzési Centrum
Szent-Györgyi Albert Technikum
(6000 Kecskemét, Nyíri út 73.)

Az érettségire épülő képzések általános
jellemzői:




A jelentkezés feltételei: érettségi bizonyítvány,
egészségügyi alkalmasság
A képzéseink során az idegen nyelvoktatás
keretében angol vagy német nyelv tanulását
választhatja a tanuló.



A képzések szakmai vizsgával zárulnak. A
sikeres szakmai vizsga után a tanulók szakmai
bizonyítványt kapnak.



A gyakorló helyeket a tagintézmény biztosítja.



A képzések csak elegendő számú jelentkező
esetén indulnak.

Beiskolázási tájékoztató
Az iskola címe: 6000 Kecskemét, Nyíri út 73.
Telefon: 76/492-104, Fax: 76/492-112
Honlap: www.szent-gyorgyi.hu
E-mail: szgya@kecskemetiszc.hu
Facebook: Szent-Györgyi Albert Technikum - EÜ
Igazgató: Pongóné Kovács Erika
Gyakorlati oktatást segítő: Tarnóczi Márta Ibolya

A RÉGIÓ
SZAKKÉPZŐ
CENTRUMA
M i n d e n k i n á l u n k t a n u l!

az érettségi vizsgával rendelkezőknek

(nappali képzés)
a 2021/2022-es tanévre
OM intézmény-azonosító: 203041
Technikai azonosító: 520285

GYAKORLÓ ÁPOLÓ

GYÓGYSZERTÁRI ASSZISZTENS

ÁLTALÁNOS ÁPOLÓ

Az ápolói munkacsoport tagja.
Tevékenysége során alapápolási és
asszisztensi feladatokat lát el,
felismeri a megváltozott fiziológiai
szükségletekkel
rendelkező
állapotokat és segíti a különböző
életkorú beteg embert fiziológiás és
magasabb
rendű
szükségletei
kielégítésében. Eszközöket készít elő a különböző
eszközös
és
laboratóriumi
vizsgálatokhoz,
diagnosztikus
és
terápiás
beavatkozásokhoz,
kivitelezésükben segítséget nyújt az egészségügyi team
tagjainak. Biztonságos ápolási környezetet teremt,
előírásszerűen kezeli a fertőző anyagokat, eszközöket.
Megfigyeli, értelmezi, dokumentálja a beteg tüneteit,
jelzi a fiziológiástól eltérőket, felismeri az életet
veszélyeztető paramétereket.
Tanulmányi idő: 2 tanév

A gyógyszerellátás területén
foglalkoztatott egészségügyi
szakember, aki gyógyszerész
irányítása mellett vesz részt a
gyógyszerellátásban. Segíti a
gyógyszerész munkáját a
gyógyszertárakban, gyógyszerkészítő laboratóriumokban, gyógyszerraktárakban és
kórházakban. Részt vehet
gyógynövény
forgalmazás
területén is. Laboratóriumi munkafolyamatokban
segédkezik,
gyógyszerkészítésnél
közreműködik,
gyógyszerformákat önállóan kialakít, raktározási és
tárolási feladatokat végez, ügyviteli, adminisztratív
feladatokat lát el.
Tanulmányi idő: 2 tanév

GYÓGYMASSZŐR

KISGYERMEKGONDOZÓ, -NEVELŐ

A
masszázst
egészséges
embereken
frissítő,
wellness
célzattal alkalmazza. Részt vesz a
betegek
rehabilitálásának
folyamatában
szakorvos
utasítására és felügyelete mellett,
diagnózis alapján rendszerint
egyéb
fizioterápiás
eljárások
mellett kúraszerűen kombinálva
végzi
tevékenységét.
Betegségspecifikus
gyógymasszázst, reflexzóna masszázst, ízületi passzív
mozgatást, nyirokmasszázst végez. Rehabilitációs team
tagjaként
együttműködik
az
orvossal,
a
gyógytornásszal, a fizioterápiás asszisztenssel a betegek
(páciensek) gyógyulása, rehabilitációja érdekében.
Gyógyfürdőkben, szállodákban, wellness és fitness
központokban svédmasszázst, frissítő aromaterápiás
masszázst, wellness masszázsokat, gyógymasszázst és
fizioterápiás kezeléseket végez.
Tanulmányi idő: 2 tanév

A kisgyermekgondozó, -nevelő a
0-3 éves korú gyermekek
nevelését – gondozását az erre a
korosztályra
szakosodott
intézményekben önállóan végzi.
Felelősséget vállal a rábízott
kisgyermekekért,
a
nevelés
folyamatában hozott döntéseiért
és nevelői tevékenységének következményeiért. A
nevelésben partnerként támogatja a szülőt. Empátiával
képes fordulni a gyermekekhez és családjaikhoz,
szakmai felkészültsége alapján, kongruensen tudja a
családok felé közvetíteni a szakmai ismereteit.
Egészséges életmódra nevel. A kisgyermek igényeihez
igazodó közös tevékenység során élményeket,
viselkedési és helyzetmegoldási mintákat nyújt, az
önálló próbálkozást és a kreativitást támogatja.
Tanulmányi idő: 2 tanév.

Előkészít
és
segédkezik diagnosztikus
és terápiás eljárásoknál.
Sürgős és fenyegető esetet
észlel,
beavatkozik,
asszisztál,
fájdalmat
felismer,
mér
és
beavatkozik az utasításnak
megfelelően. Az általános
ápoló részt vesz az
egészségügyi ellátás során
a megelőző, gyógyító-, gondozó-, és rehabilitációs
folyamatokban. Tevékenységét a biztonságos és
minőségi
betegellátás
szempontjainak
figyelembevételével, a jogi szabályozások betartásával
végzi. Papír alapú és elektronikus egészségügyi
dokumentációt vezet a jogszabályi előírásoknak
megfelelően Önállóan, vagy team-munkában minőségi,
holisztikus szemléletű ellátást biztosít. Munkája során
részt vesz az ápolási folyamat megvalósításában, a
beteg szükségleteinek megfelelő, egyénre szabott
ápolási terv alapján alapápolást és szakápolási
feladatokat végez. Megfigyeli a beteg állapotát,
állapotváltozásait. Pszichés támogatást nyújt a betegnek
és családjának. Képes felnőtt, csecsemő és
gyermekápolási feladatokat ellátni, valamint háziorvosi
praxisban és az alapellátás más színterein,
otthonápolásban, geriátriai és hospice ellátásban,
onkológiai ellátásban ápolóként tevékenykedni.
Tanulmányi idő: 3 tanév

