
SZAKMAI TARTALOM:
Főbb tantárgyak: Egészségügyi ismeretek / Elsősegélynyújtás alapismeretei / Szociális 
ismeretek /Gondozási alapismeretek /Ápolási alapismeretek /Betegmegfigyelés
A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: A szociális gondozó és ápoló szociális 
szakember irányításával az idős és a fogyatékos ellátás intézményi és intézményen kívüli, 
a személyes szolgáltatások területén szükséges szociális gondozási feladatokat lát el. 
Munkája eredményessége érdekében a kliensekkel és munkatársaival személyes kapcso-
latokat alakít ki, velük együttműködik. Felméri a fogyatékos és az idős ember sajátos 
szükségleteit, és az ápolási, gondozási, fejlesztési, rehabilitációs tervnek, programnak 
megfelelően alap- és a személyre szóló szolgáltatásokat nyújt. Ha szükséges, baleset 
vagy hirtelen egészségromlás esetén elsősegély nyújtására is képes.  A munkához 
kapcsolódó adminisztrációs feladatokat ellátja. 
A szakképesítéssel rendelkező képes:
- olvasott, írott köznyelvi és szakmai szöveget megérteni és készíteni
- a különböző helyzetben élő emberekkel empátiával, toleranciával bánni
- elhivatottan, segítőkész odafordulással kapcsolatot teremteni
- felelősségteljesen, nyitott módon hozzáállni a kliensek problémáihoz
- a szociális veszélyhelyzeteket, problémákat felismerni
- a szakmai etikai szabályokat betartani, a szakma értékeit képviselni
- gondozási és alapápolási feladatokat szakszerűen elvégezni
- segítséget nyújtani a mindennapi életvitel biztosításában, háztartásvitelben, háztartás-
gazdálkodásban
- részt venni a gondozási terv elkészítésében és megvalósításában, saját gondozási 
munkáját dokumentálni
- az egészségügyi alapellátás, az ápolás eszközeit használni és a szükséges műszereket 
kezelni
- a gyógyászati segédeszközöket, a kényelmi eszközöket használni, karbantartani, 
tisztítani
Szükséges kompetenciák:  empátia, tolerancia, segítőkészség, felelősségtudat, elhiva-
tottság, rendszerszemlélet, precizitás, pontosság

SZOCIÁLIS ÁPOLÓ
ÉS GONDOZÓ 

ELHELYEZKEDÉSI LEHETŐSÉGEK KÖRNYÉKÜNKÖN:
Különböző szociális és egészségügyi intézményekben, pl. kórházban, szanatóriumban, 
családsegítő intézetben, fogyatékosok intézetében, csecsemő és gyermek-otthonban, 
idősek otthonában.

BETÖLTHETŐ MUNKAKÖRÖK:
nappali és intézményi gondozó / házi szociális gondozó / fogyatékosok gondozója

ÁGAZAT MEGNEVEZÉSE: Szociális

A SZAKMA AZONOSÍTÓ SZÁMA: 4 0923 22 03

KÉPZÉSI IDŐ:
3 év, illetve érettségi bizonyítvány vagy másodszakma esetén: 2 év

KÉPZÉSI HELYSZÍN:
9. évfolyamon ágazati alapozó képzés történik az iskolai kabinetben, majd 10-11. 
évfolyamokon a tanuló és/vagy szülő által megkeresett külső gyakorlati képzőhelyen.

ALKALMASSÁGI FELTÉTELEK:
Egészségügyi alkalmassági orvosi igazolás, Egészségügyi kiskönyv megléte, Pályaalkal-
massági vizsgálat

RÁÉPÜLŐ SZAKMÁK /A TOVÁBBTANULÁS LEHETŐSÉGEI:
Szociális és rehabilitációs szakgondozó, Szociális és mentálhigiénés szakgondozó 

ALKALMASSÁGI FELTÉTELEK:

évfolyamokon a tanuló és/vagy szülő által megkeresett külső gyakorlati képzőhelyen.
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