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ÁPOLÓI FŐ TEVÉKENYSÉGEK FELELŐSSÉGI SZINTENKÉNT CSOPORTOSÍTVA 

 
 

 

BETEG ÁLLAPOTÁNAK FELMÉRÉSE/DIAGNOSZTIKA 

ÁPOLÓ EGYÉNI DÖNTÉSE 
ALAPJÁN 

ORVOSI UTASÍTÁSRA 

ÖNÁLLÓAN ÖNÁLLÓAN ORVOSSAL EGYÜTTMŰKÖDVE 

 
1. ápolási anamnézis felvétele 
2. ápolási szükséglet felmérése 
3. ápolási diagnózisok megállapítása 
4. ápolási terv készítése 
5. ápolási összefoglaló készítése 
6. betegmegfigyelés (viselkedés, 

tudatállapot, beszéd, alvás, fájdalom) 
7. életjelek (pulzus, vérnyomás, légzés, 

hőmérséklet) megfigyelése, mérése 
fizikai, vagy elektronikus úton 

8. állapotváltozások, testváladékok 
észlelése, regisztrálása 

9. állapotfelmérő skálák alkalmazása 

 
I. mintavételek vizsgálatokhoz és/vagy 
tenyésztéshez: 
 
A) vérminta vételezése: 

1. kapillárisból 
2. vénából (közvetlen punkció) 
3. vénás kanülön keresztül (centrális is) 
4. artériás kanülön keresztül 
 
B) egyéb mintavétel: 

1. bőr felületről 
2. szemből 
3. orrból 
4. garatból 
5. torokból 
6. köpetből 
7. hüvelyből (lochia is) 
8. sebből  
9. székletből 
10. vizeletből (állandó katéterből is) 
 
II. gyorstesztek alkalmazása 
 
III. protokoll szerinti előkészítés vizsgáló 
eljárásokhoz  
(például rtg., UH, endoszkóp, cisztoszkóp, 
izotóp, CT, PET CT, MRI, EMG, biopsia, 
Doppler, PKG, terheléses EKG, angiográfia 
stb.) 
 

 
asszisztálás különböző beavatkozásoknál: 

1. punkciók 
2. biopsziák 
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TERÁPIA 

ÁPOLÓ EGYÉNI DÖNTÉSE 

ALAPJÁN 

ORVOS DÖNTÉSÉN ALAPULÓ CSELEKVÉS ORVOSI 

UTASÍTÁSRA 

ÖNÁLLÓAN ÖNÁLLÓAN ORVOSSAL EGYÜTTMŰKÖDVE 

 
1. elsősegélynyújtás ideértve a BLS-t is 
2. ápolási terv végrehajtása, az 

eredmények értékelése 
3. segítségnyújtás a mindennapi 

életvitelben (testápolás, táplálkozás, 
kiválasztás, mozgás, pihenés, 
helyzetváltoztatás) 

4. nyomási fekély kialakulásának 
megelőzése 

5. betegoktatás 
6. pozicionálás 
7. nem gyógyszeres fájdalomcsillapító 

eljárások alkalmazása 
8. légúti váladék eltávolítása orrból, 

garatból 
9. stomazsákok ürítése, cseréje 
10. drainek és a drain környékének 

kezelése, gondozása 
11. műtéti előkészítések, utókezelések 

12. halottellátás 

 
1. enterális táplálék megrendelése 
 
2. ventillációt, oxigenizációt elősegítő 
tevékenységek (oxigén terápia különböző 
formái) 
 
3. gyógyszerelés 
a) enterális 
b) intramuszkuláris 
c) szubkután 
d) intradermális 
e) dermális 
f) rektális 
g) hüvelyi 
h) nyálkahártyán keresztül 
 
4. infúziós és gyógyszeradagoló pumpák 
üzemeltetése, felügyelete 
 

5. seb- és bőrkezelés 
a) centrális és perifériás érkanül 

behatolási helyének ellátása, 
gondozása 
b) haemodializáló shunt, graft és 
fisztula ellátása 

b) sebellátás 
c) seböblítés, sebtisztítás 
d) kötések alkalmazása, száraz, steril 

kötéscsere 
e) nedves kötések cseréje 
f) gipszkötés ellátása 
g) kádfürdő 
h) jegelés, borogatás 
i) speciális szájhigiénia 

biztosítása 
j) sugárterápia utáni bőrápolás  
k) ülőfürdő alkalmazása 
l) nyomási fekély ellátása 
m) lábszárfekély ellátása 
 
6. elvezetési eszközök 
a) nasogastricus szonda levezetése 
b) enterális tápláló szondák, tubusok 

kezelése, gondozása 
c) nőbeteg katéterezése, katéter 

gondozása, eltávolítása  
d) dializáló kanül gondozása 
e) szélcső alkalmazása 
f) beöntés 
g) colostoma irrigálás 
h) tracheostomás nyílás és környékének 

gondozása 
i) trachea kanül tisztítása 
j) légúti váladék eltávolítása 

trachekanülön keresztül 
k) hólyagkatéter gondozása, 

eltávolítása, férfi beteg esetén 
l) szem, fül kimosása 
m) Sengstaken-Blakemore szonda 

gondozása, eltávolítása 
 
7. betegelbocsátás tervezése 
 

 
asszisztálás különböző beavatkozásoknál: 

1. perifériás vénabiztosítás (kanüllel) 
2. intravénás gyógyszerbevitel 
3. infúziós (keverék infúzió is) terápia 

kivitelezése 
4. parenterális táplálás kivitelezése 
5. vérkészítmények transzfúziója 
6. férfi beteg katéterezése 
7. gégekanül cseréje 
8. gyomormosás 
9. egyéb invazív beavatkozások (például 

thoracocentesis, paracentesis, 
arthrocentesis stb.) 

10. Sengstaken-Blakemore szonda 
levezetése 

 


