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IGAZOLÁS 

 Ápolástan gyakorlatról 
FONTOS: Jelen űrlapot hiánytalanul kitöltve a szorgalmi időszak MÁSODIK HETÉNEK VÉGÉIG 
szíveskedjék leadni a Tanulmányi Hivatalban. Amennyiben ápolástan gyakorlatát a PTE ÁOK Klinikáin és 
Oktatókórházaiban töltötte, nem szükséges a Tantárgyfelelős aláírása (C pont) a gyakorlat leigazolásához. 
Minden egyéb esetben (nem PTE Oktatókórház, külföld) a tantárgyfelelősnek is jóvá kell hagynia a gyakorlat 
teljesítését.  

Vezetéknév: Utónév: 

E-mail cím: EHA kód: 






.PTE 

Levelezési cím:  Telefonszám: 

 

Klinika/kórház teljes neve (osztály is!): 

 

Cím: 

 

Gyakorlat időtartama: (aláhúzással jelölje) 

I. turnus (2014.06.30-2014.07.27.) vagy II. turnus (2014.07.28-2014.08.24.) 

Gyakorlat hossza (órában): 90 Gyakorlatvezető neve: 

Gyakorlatvezető beosztása: E-mail címe: 

Telefonszáma: Fax: 
 

Tematika Ápolástan nyári gyakorlathoz: 
 

A gyakorlat időtartama 3 hét, heti 30 óra. Javasolt, hogy két hét nappali műszakban, a harmadik héten 2 nap 
délutános 2 nap éjszakás műszakban történjen a gyakorlat. Kívánatos, hogy a hallgató a gyakorlatát végig ugyanazon, 
lehetőleg felnőtt fekvőbeteg ellátó osztályon töltse. Nem osztható be fertőző, elme, TBC, gyermek és szülészeti 
osztályra. Egy ápoló mellé legfeljebb két hallgató kerüljön. A hallgatók számára névtábla viselése kötelező. 
 

Megismerendő gyakorlandó, tevékenységek:  
Az osztály/részleg megismerése:  
- építészeti jellemzők  
- a kórház/osztály missziós nyilatkozata  
- az osztály hierarchiája  
- munkaszervezési jellemzők  
- alkalmazott ápolási modellek  
- az osztályon alkalmazott ápolási dokumentáció.  
Megismerés – közreműködés:  
- beilleszkedés az osztály ápolási tevékenységébe  
- részvétel az ápolási (folyamat szerinti) tevékenységekben  
- részvétel az ápolói viziten, osztályátadáson.  
 
 
 
 

A. A hallgató személyes adatai (a hallgató tölti ki) 

B. A gyakorlatra vonatkozó adatok (a fogadó intézmény, a gyakorló hely tölti ki): 
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Részletezve: megismerkedés a betegdokumentációval, vezetésének, kezelésének szabályaival (ápolási dokumentáció, 
lázlap, kórlap, az elbocsátás dokumentációja, ápolási zárójelentés). A betegfogadás rendje, az ápolási anamnézis 
felvétel az alkalmazott ápolási dokumentáció szerint. A betegfelvétel ápolói teendői (testsúly, -magasság, vérnyomás / 
pulzus / légzés / testhőmérséklet mérés). Az ápolási probléma, illetve az ápolási diagnózis megállapítása. Ápolási terv 
készítése. Dokumentáció vezetés. Az ápolási folyamat működtetése, az alapvető emberi szükségletek felmérése – mérés 
/ megfigyelés - (betegmegfigyelés, kardinális tünetek, váladékok, testnedvek, alvás, fájdalom, stb.). 
Ágytípusok megismerése. Ágy és környékének rendberakása távozó beteg után (lemosás, fertőtlenítés). Üres ágy 
elkészítése, ágyazás és ágyneműcsere részben, illetve teljesen mozgáskorlátozott betegnél. Mosdatás, ágyfürdő 
kivitelezése. Elkülönült szükséglet szerinti higiénés tevékenységek végzése: hajmosás, szájápolás, körömápolás. 
Bőrvédelem, decubitus védelem, kialakult decubitus kezelése. Antidecubitor matrac szakszerű alkalmazása.  
A beteg aktív és passzív mozgatása. A korszerű betegmozgatás alkalmazása, önegészségvédelem. A mobilizálás 
fokozatai.  
Kényelmi eszközök használatának megismerése.  
Segédkezés a beteg étkezésénél, etetés, szondatáplálás.  
Széklet, vizelet, váladékok megfigyelése, felfogása, vizsgálatra küldésének szabályai, kísérő dokumentáció kitöltése.  
Gyűjtésre, osztályos tárolásukra szolgáló eszközök szakszerű használata és azok fertőtlenítése. Ágytálmosó használata.  
Incontinens, stómás beteg ápolása. Általános vizeletvizsgálat.  
Biztonsági igény felmérése, a biztonságot veszélyeztető tényezők kiszűrése. Munka- és balesetvédelmi szabályok 
betartása (veszélyes hulladékkezelés).  
Megfigyelés – segédkezés:  
Gyógyszerelés: gyógyszerformák és az ápolói kompetenciába tartozó gyógyszerosztás szabályai, tevékenységei (per os, 
parenterális) az osztályos munkában. Egyszer használatos steril szerelékek, kiegészítők, kötszerek, tapaszok tárolása, 
használata, dokumentációja.  
Mindennapos beavatkozások: előkészítés, kivitelezés, dokumentálás, eszközök rendbetétele, a következő beavatkozásra 
alkalmassá tétele (fertőtlenítés, előkészítés sterilizálásra stb). 
 

 
� Igazolom, hogy a hallgató a fenti tematika szerint elvégezte a gyakorlatot. 
 
 

� Igazolom, hogy a hallgató az alábbiak kivételével elvégezte a gyakorlatot: 

Gyakorlatvezető aláírása: Dátum / Pecsét: 

 

  

Klinika neve: 

 

Tantárgyfelelős neve: 

Megjegyzés: 

 

� A gyakorlat teljesítését elfogadom � A gyakorlat teljesítését nem fogadom el 

Aláírás: Aláírás: 

Dátum / Pecsét: Dátum / Pecsét: 

 

 

C. A PTE ÁOK tantárgyfelelősének nyilatkozata (a tantárgyfelelős tölti ki) 


