Az Emberi Erőforrások Minisztériuma felhívása Ápoló szakképesítés Országos Szakmai
Tanulmányi Versenyre a 2014/2015. tanévre hatályos: 2014.10.20 –
2014. HÉ 53. szám EMMI felhívás
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény
73. § (2) bekezdés h) pontja alapján kapott felhatalmazás alapján az Ápoló szakképesítés
Országos Szakmai Tanulmányi Versenyét (OSZTV) a nappali rendszerű iskolai oktatásában
részt vevő végzős tanulói részére az alábbiak szerint hirdeti meg:
Ápoló szakképesítés (OKJ azonosító szám: 54 723 01 0010 54 01)
ELŐDÖNTŐ:
Az elődöntőben írásbeli versenytevékenység keretében központi versenyfeladat megoldására
kerül sor, amely a képzési idő teljes anyagát tartalmazza.
Az elődöntő versenyrészei:
1. versenyrész:
3713-10 Alapápolás
Tevékenység: írásbeli
Időtartama: 60 perc
Időpontja: 2015. 02. 19.
Helye: a jelentkezők számától függően később kerül meghirdetésre
2. versenyrész:
3715-10 Betegmegfigyelés/Monitorozás
Tevékenység: írásbeli
Időtartama: 60 perc
Időpontja: 2015. 02. 19.
Helye: a jelentkezők számától függően később kerül meghirdetésre
3. versenyrész:
3717-10 Szakápolás
Tevékenység: írásbeli
Időtartama: 60 perc

Időpontja: 2015. 02. 19.
Helye: a jelentkezők számától függően később kerül meghirdetésre
Az elődöntőn a követelménymodulokhoz rendelt írásbeli versenytevékenység
versenyfeladatának témakörei, időtartamai, pontszámai:
Feladatok/témakörök

Időtartam Pontszám

Alapápolás témakörben az elméleti ismeretek alkalmazási szinten történő
reprodukálása

60 perc

100

Betegmegfigyelés/Monitorozás témakörben az elméleti ismeretek alkalmazási
szinten történő reprodukálása

60 perc

100

Szakápolás témakörben az elméleti ismeretek alkalmazási szinten történő
reprodukálása

60 perc

100

Összesen:

180 perc

300

A tételek sokszorosításáról a nevezésben feltüntetett létszámnak megfelelő darabszámban a
Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet Egészségügyi
Emberi Erőforrások Fejlesztési Főigazgatóság (a továbbiakban: GYEMSZI-EEF)
gondoskodik.
Az elődöntőn elért végleges eredményeket tartalmazó táblázatokat a GYEMSZI-EEF a
honlapján teszi közzé. A GYEMSZI-EEF értesíti a döntőbe jutott versenyzőket, továbbá
további információkat ad a döntővel kapcsolatos szervezési részletekről is.
Az OSZTV döntőjének megrendezésére csak abban az esetben kerül sor, ha a
Versenybizottság az elődöntő dolgozatai alapján országosan legalább 6 fő továbbjutását
javasolja a döntőbe.
A döntőbe jutáshoz az elődöntőben versenyfeladatonként minimum 71%-ot szükséges elérni.
A döntőbe jutás pontszáma úgy kerül meghatározásra, hogy a döntőbe kerülő versenyzők
létszáma országosan nem haladhatja meg a 20 főt.
Pontegyezőség esetén a Szakápolás modul írásbeli pontszáma dönt.
DÖNTŐ:
A döntő verseny gyakorlati és szóbeli versenytevékenységhez kapcsolódó
versenytevékenységek teljesítéséből áll.
Időpontja: 2015. 04. 15–17.
Az elődöntő során szerzett pontszám 25%-a hozott pontként a végleges pontszámhoz adódik.
A döntő versenyrészei, témakörei, időtartamai, pontszámai:
1. versenyrész

3710-10 Interakció az egészségügyi ellátásban
Tevékenység: szóbeli
Témakör: az egészségügyi ellátásban megvalósuló interakcióval kapcsolatos elméleti
ismeretek felidézése
Időtartama: 15 perc (10 perc felkészülési idő, 5 perc válaszadási idő)
Pontszám: 30
2. versenyrész
3711-10 Aszepszis-antiszepszis, munkavédelem, környezetvédelem
Tevékenység: gyakorlati
Témakör: szituációs feladatok megoldása az aszepszis-antiszepszis szabályainak
gyakorlati alkalmazásával
Időtartama: 15 perc
Pontszám: 30
3. versenyrész
2327-10 Első ellátás-elsősegélynyújtás
Tevékenység: gyakorlati
Témakör: szituációs feladatok megoldása, első ellátási, elsősegély-nyújtási feladatok
kivitelezése
Időtartama: 15 perc
Pontszám: 30
4. versenyrész
3716-10 Egészséges ember gondozása
Tevékenység: gyakorlati és szóbeli
Témakör: elméleti ismeretek felidézése és szituációs feladatok megoldása a gondozási
feladatokból
Időtartama: 30 perc [gyakorlat 20 perc, szóbeli 10 perc (5 perc felkészülési idő, 5 perc
válaszadási idő)]
Pontszám: gyakorlat: 50, elmélet: 50

5. versenyrész
3713-10 Alapápolás
Tevékenység: gyakorlati és szóbeli
Témakör: elméleti ismeretek felidézése és szituációs feladatok megoldása, ápolási
feladatok elvégzése
Időtartama: 45 perc [gyakorlat 30 perc, szóbeli 15 perc (10 perc felkészülési idő, 5
perc válaszadási idő)]
Pontszám: gyakorlat: 120, elmélet: 40
6. versenyrész
3715-10 Betegmegfigyelés/Monitorozás
Tevékenység: gyakorlati és szóbeli
Témakör: elméleti ismeretek felidézése és szituációs feladatok megoldása,
tünetfelismerés, eszközhasználat
Időtartama: 45 perc [gyakorlat 30 perc, szóbeli 15 perc (10 perc felkészülési idő, 5
perc válaszadási idő)]
Pontszám: gyakorlat: 75, elmélet: 25
7. versenyrész
3714-10 Diagnosztika-terápia
Tevékenység: gyakorlati és szóbeli
Témakör: elméleti és gyakorlati ismeretek szóbeli felidézése és szituációs feladatok
megoldása
Időtartama: 30 perc [gyakorlat 20 perc, szóbeli 10 perc (5 perc felkészülési idő, 5 perc
válaszadási idő)]
Pontszám: gyakorlat: 50, elmélet: 50
8. versenyrész
2323-10 Egészségnevelés-egészségfejlesztés
Tevékenység: szóbeli
Témakör: elméleti ismeretek felidézése az egészségnevelés-egészségfejlesztés
témakörben

Időtartama: 15 perc (10 perc felkészülési idő, 5 perc válaszadási idő)
Pontszám: 30
9. versenyrész
3717-10 Szakápolás
Tevékenység: gyakorlati és szóbeli
Témakör: elméleti ismeretek felidézése és szituációs feladatok, szakápolási feladatok
kivitelezése
Időtartama: 45 perc [gyakorlat 30 perc, szóbeli 15 perc (10 perc felkészülési idő, 5
perc válaszadási idő)]
Pontszám: gyakorlat: 120, elmélet: 40
A versenyzők teljesítményének értékelése:
Az elődöntőn szerzett pontokat (hozott pont) a végső pont kiszámításakor a 3713-10, a 371510 és a 3717-10 moduloknál 25%-os beszámítással vesszük figyelembe.
Időtartam
(perc)

Pontszám

Írásbeli: hozott pont (elődöntő)

180

75

Gyakorlati

160

475

Feladatok/témakörök

3711-10

Aszepszis-antiszepszis, munkavédelem, környezetvédelem

15

30

2327-10

Első ellátás-elsősegélynyújtás

15

30

3716-10

Egészséges ember gondozása

20

50

3713-10

Alapápolás

30

120

3715-10

Betegmegfigyelés/Monitorozás

30

75

3714-10

Diagnosztika-terápia

20

50

3717-10

Szakápolás

30

120

95

265

Szóbeli
3710-10

Interakció az egészségügyi ellátásban

15

30

3716-10

Egészséges ember gondozása

10

50

3713-10

Alapápolás

15

40

3715-10

Betegmegfigyelés/Monitorozás

15

25

3714-10

Diagnosztika-terápia

10

50

2323-10

Egészségnevelés-egészségfejlesztés

15

30

3717-10

Szakápolás

15

40

435 perc

815

ÖSSZESEN:

Pontegyezőség esetén a Szakápolás versenyfeladatokban elért teljesítmény alapján kell a
sorrendet megállapítani.

A szakmai verseny értékelése %-osan:
Az 54 723 01 0010 54 01 azonosító számú, Ápoló szakképesítés-elágazáshoz rendelt
versenyrészek és ezek súlya a verseny egészében:
1. versenyrész: 10%
2. versenyrész: 10%
3. versenyrész: 10%
4. versenyrész: 10%
5. versenyrész: 15%
6. versenyrész: 10%
7. versenyrész: 10%
8. versenyrész: 10%
9. versenyrész: 15%
Feladatok/témakörök

MAXIMÁLIS PONTSZÁM
Írásbeli (elődöntő)

Szóbeli

Gyakorlat

Összesen

1. 3710-10

Interakció az egészségügyi ellátásban

–

30

–

30

2. 3711-10

Aszepszis-antiszepszis, munkavédelem,
környezetvédelem

–

–

30

30

3. 2327-10

Első ellátás-elsősegélynyújtás

–

–

30

30

4. 3716-10

Egészséges ember gondozása

–

50

50

100

5. 3713-10

Alapápolás

25

40

120

185

6. 3715-10

Betegmegfigyelés/Monitorozás

25

25

75

125

7. 3714-10

Diagnosztika-terápia

–

50

50

100

8. 2323-10

Egészségnevelés-egészségfejlesztés

–

30

–

30

9. 3717-10

Szakápolás

25

40

120

185

75

265

475

815

Összesen:

Nevezési határidő: 2015. január 15.
A nevezés módja: 2014. november 24-től a http://www.etiped.hu/etiped/osztv_verseny
elérhetőségen található elektronikus űrlap kitöltésével és elküldésével.
A nevezések regisztrálásáról azonnali értesítést küldünk az iskola által megadott e-mail címre.
Az emberi erőforrások minisztere hatáskörébe tartozó Országos Képzési Jegyzékben szereplő
(1. Egészségügyi szakmacsoport) Ápoló szakképesítés Országos Szakmai Tanulmányi
Versenyét a GYEMSZI-EEF szervezi és bonyolítja.

A versenyekre csak azt a tanulót nevezheti az intézmény, aki a meghirdetett szakképesítésben
iskolai rendszerű, nappali tagozatos képzésben végzi tanulmányait. A nevezés
kiegészítéseként nyilatkozatot tesz az iskola igazgatója (1. számú melléklet).
A versenyző a nyilatkozat (2. számú melléklet) kitöltésével hozzájárul ahhoz, hogy az
Országos Szakmai Tanulmányi Versenyen elért eredményével összefüggő adatok a neve és
iskolája feltüntetésével a GYEMSZI-EEF honlapján közzétételre kerüljenek.
A versennyel kapcsolatos további tájékoztatást, információt és a Versenyszabályzatot a
GYEMSZI-EEF a honlapján teszi közzé (http://www.etiped.hu).
A versennyel kapcsolatban további felvilágosítás és tájékoztató kérhető:
GYEMSZI-EEF
Dr. Mártai Istvánné
Telefon: 06/1-429-4097/158 mellék
E-mail: martai.istvanne@gyemszi.hu
Balog Zoltán s. k.,
emberi erőforrások minisztere
1. számú melléklet
Nyilatkozat
Alulírott…………………………………………………………, az
…………………………………………………………………………………………………
…… iskola igazgatója a 2014/2015. tanévi Ápoló (OKJ 54 723 01 0100 52 01) szakképesítés
versenyére a meghirdetés szerint jelentkeztetett versenyzők mindegyikére vonatkozóan
nyilatkozom az alábbiak szerint:
Kijelentem, hogy az Országos Szakmai Tanulmányi Versenyre (OSZTV) nevezettek iskolánk
szakképzési évfolyamának nappali rendszerű iskolai oktatásában részt vevő tanulói, akik a
jelen felhívásban megjelölt Ápoló szakképzésben vesznek részt,
Név:
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………
az Ápoló szakképesítéssel még nem rendelkezik/nek.
Tudomásul veszem, hogy az OSZTV döntőjének megrendezésére csak abban az esetben kerül
sor, ha a versenybizottság az elődöntő versenydolgozatainak értékelése alapján országosan
legalább 6 fő továbbjutását javasolja a döntőbe. Ennek hiányában az Emberi Erőforrások
Minisztériuma eláll a döntő megrendezésétől.
Jelen nyilatkozat aláírásával a versenyszabályzatban foglaltakat elfogadjuk, az abban
foglaltakat magunkra nézve kötelezőnek ismerjük el.
Kelt:
………………………………
……………………
igazgató
P. H.
Kérjük géppel vagy nyomtatott nagybetűvel, olvashatóan kitölteni!
2. számú melléklet
Nyilatkozat
Alulírott ………………………………………………………. (versenyző neve), hozzájárulok
ahhoz, hogy az Országos Szakmai Tanulmányi Versenyen elért eredményemmel összefüggő
adatok a nevem és iskolám feltüntetésével a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és
Szervezetfejlesztési Intézet Egészségügyi Emberi Erőforrás Fejlesztési Főigazgatósága
honlapján közzétételre kerüljenek.
Kelt:
………………………………
…………………………
Versenyző aláírása
Kérjük géppel vagy nyomtatott nagybetűvel, olvashatóan kitölteni!

