
 

 

 
„P. Oktatási Központ” Második Esély Iskolája Bt. 

Alapítva: 1980 
Cégjegyzékszám: 02-06-066302 

Felnőttképzési nyilvántartási szám: E/2020/000398, B/2020/008001 
A képző intézmény címe: 7621 Pécs, Rákóczi út 55. 

A képző intézmény vezetője, szakmai vezető: Gaál Zoltánné 
www.prosperitasok.hu; www.okjkepzespecs.hu 

06/30/288-4000; 06/30/525-2121 
 

 

AHÁNY SZAKMA, ANNYI ESÉLY…! 
HÁZI BETEGÁPOLÓ 

belső azonosító száma: I/2022/1. 
Iskolarendszeren kívüli felnőttképzés 

A MAGABIZTOSSÁG ALAPJA A BIZTOS TUDÁS, AMI MEGSOKSZOROZZA AZ ERŐT! Gaál Zoltánné 

 
 
A képzéshez szükséges végzettség: 

 
 
Alapfokú iskolai végzettség 

Célja: Olyan emberek képzése, akiket az emberi szervezet működésére, az egészség 
megőrzésére, a kórfolyamatok ismertére, alapvető gondozási-ápolási tudnivalókra 
vonatkozó ismereteik alkalmassá tesznek a beteg emberek szakszerű ellátására, az 
egészségügyi ellátórendszer egyéb területein dolgozó szakemberekkel való 
együttműködésre, a bel- és külföldi házi ápolási rendszerben történő munkavállalásra.  

Feladata, munkaterületének rövid, jellemző 
leírása 
 
A felnőttképzést kiegészítő tevékenységek – 
ingyenes szolgáltatások: 
 

Munkája során segítséget nyújt az ellátást igénybe vevő fizikai, mentális, szociális és 
lakókörnyezeti szükségleteinek kielégítéséhez, figyelembe véve a beteg életkorát, 
élethelyzetét, egészségi állapotát. 
Előzetes tudásszint felmérés, felzárkóztató – Képzési szükséglet felmérése, képzési 
tanácsadás – Elhelyezkedési tanácsadás, pályaorientáció, pályakorrekció és tanácsadás és 
álláskeresési technikák – Munkavállalás elősegítése  

A képzés költsége: 60 000 Ft + áfa (tartalmazza: az oktatás, a jegyzetek árát)  
    

Vizsgadíj: 
A képzés helye elméleti és gyakorlat: 

A képzés díjában szerepel 
7621 Pécs, Rákóczi út 55. – 7621 Pécs, Nagy Flórián utca 7.  

A képzés tananyagegységeinek/témaköreinek/ 
moduljainak megnevezése:  
 
 
 
 
időtartama: 
 
Képzés óraszáma:  
Kezdés várható időpontja 
A képzés elvégzéséről szóló igazolás megnevezése:  
 
                                   
 
 
Jelentkezhet személyesen és mailben vagy a 
weblapunkon                                                                   
Munkanapokon: 10-18 óráig                                
7621 Pécs, Rákóczi út 55. fsz. 4. (6-os kaputelefon) 
06/30/288-4000 
pok.mei@gmail.com 
www.prosperitasok.hu; www.okjkepzespecs.hu 
intézményvezető, szakmai vezető: Gaál Zoltánné 

Anatómiai alapismeretek 
Betegségek, gyógyszerismeret, gyógyászati segédeszközök 
Idős/beteg ember fizikai és pszichológiai szükségletei 
Ápolás és gondozás 
Elsősegély-nyújtás 
Kommunikációs gyakorlatok 
2 hónap 
 
200 óra, akár önálló felkészüléssel is 
Folyamatosan indul 
A képzés záróvizsgával zárul. A záróvizsga a képzés végén kerül megtartásra.  
Részei: gyakorlati és szóbeli vizsga 
A képzés követelményeinek teljesítésről a képző intézmény által kiállított 
Tanúsítvány 
Kérésre angol és német  nyelven is kérhető a tanúsítvány (8000 Ft/db) 
 
 
 
 

 


