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A tantárgy feladata a képzés céljának megvalósításában: 

A hallgatók egy hét alatt 30 órát töltenek el szekundánsként az Országos Mentőszolgálatnál.  

A mentőgyakorlat célja, hogy a hallgató személyes élményeken keresztül ismerje meg a sürgősségi ellátó 

lánc működését, és szerezzen ismereteket és gyakorlatot a mentőeszközök használatában és a helyszíni 

ellátásban, a társszervekkel való együttműködésben, valamint a betegútszervezésben és a betegátadásban, 

különös tekintettel a kommunikációra. Az egyhetes gyakorlat (előzetes egyeztetés alapján, megosztva 

vagy egészben) kijelölt sürgősségi osztályon is teljesíthető. 

A tárgy tematikája (lehetőleg heti bontásban, sorszámozva): 

1. A helyszínen tanúsítandó magatartás, a helyszín biztonsága 

2. Kommunikáció (SBAR) 

3. A betegvizsgálat menete (ABCDE elv) 

4. Kimentés, immobilizálás 

5. A keringésmegállást szenvedett/kritikus/életveszélyes állapotú beteg ellátása (különös 

tekintettel az újraélesztésre, légútbiztosításra, lélegeztetésre, vénabiztosításra, 

volumenpótlásra, alapvető gyógyszeres terápiára) 

6. Szállítás alatti monitorozás 

7. Helyszíni intézkedések (veszélyeztető magatartás, kriminális, ill. haláleset, tömeges 

baleset), betegátadás, dokumentáció 

A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetősége: 

Összes elfogadható hiányzás száma: - 5 óra, igazolt távollét, hiányzás esetén a gyakorlat pótlása egyéni 

egyeztetést követően az Országos mentőszolgálat kapacitásainak figyelembe vételével és a tutorral 

történő előzetes egyeztetést követően történhet meg. 

Az igazolás módja a foglalkozásokon és a vizsgán való távollét esetén: 

Hiányzás esetén csak hivatalos (orvosi és más hivatali - bírósági, önkormányzati, munkahelyi) igazolást 

fogadunk el. 

6 órát meghaladó hiányzás – még ha igazolt is - az aláírás megtagadását vonja maga után. 

A félévközi ellenőrzések (beszámolók, zárthelyi dolgozatok) száma, témaköre és időpontja, 

pótlásuk és javításuk lehetősége: - 

A félév végi aláírás követelményei (ideértve a hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak 

számát és típusát is):A gyakorlat teljesítése végén az aláírás, igazolás előtt lezáró beszélgetésben 

értékelni kell a hallgató munkáját, motivációját; egyben meghallgatni tapasztalatait, megválaszolni 

kérdéseit.  

Tutor: az adott mentőállomás kijelölt mentőorvosa/mentőtisztje. Amennyiben a hallgató nem ugyanazon 

tutor műszakjai alatt tudja csak teljesíteni az előírt feladatokat, akkor az igazoláson minden tutor aláírás 

és pecsétje szerepeljen.   

Az osztályzat kialakításának módja: megfelelt/nem felelt meg 



A vizsga típusa: Nincs vizsga 

Vizsgakövetelmények: - 

A vizsgajelentkezés módja:- 

A vizsgajelentkezés módosításának rendje:- 

A vizsgáról való távolmaradás igazolásának módja:- 

A tananyag elsajátításához felhasználható jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom 

listája: 

OMSZ Szabványos eljárásrendek – online hozzáférés az OMSZ Oktatási portálján 

(https://oktatas.mentok.hu/) 

Ajánlott irodalom:SIA tankönyv, AITK – online hozzáférés a Moodle rendszeren keresztül 
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