TÁJÉKOZTATÓ

DEMENCIA GONDOZÓ
09214001 sz. szakképesítés
600 óra | hagyományos és online órák
Ágazat: Szociális ágazat
A képzés díja:
190 000 Ft
(A vizsga díja várhatóan: 45 000 Ft)

A demencia gondozó egy interprofesszionális (különböző szakmák
képviselőinek együttműködése egy cél elérése érdekében)
csapat tagja. A demenciával élő személyek komplex ellátása
során együttműködik más szakmák képviselőivel. Felismeri a
demencia betegség korai tüneteit, a behavioural and
psychological symptoms of demencia, azaz a demencia
magatartási és pszichológiai tüneteit (a továbbiakban BPSD
tüneteket) és a megváltozott viselkedést. Segítséget nyújt a
kognitív zavarok enyhítésében. A gondozás során alkalmazza a
hatékony kommunikáció eszközeit, mint pl.: segítés, megértés,
képességek erősítése, felnőttként kezelés, bátorítás, tiszteletadás.
Felismeri a mindennapi tevékenység zavarait. Partneri
együttműködést alakít ki a gondozott családjával. Kompetencia
határokon belül hatékonyan beavatkozik a prehospitális
veszélyhezetek során. Felismeri az abúzus jeleit és javaslatot tesz
azok megelőzésére. Megérti és támogatja a demenciával élő
személy spirituális igényét. Segítő tevékenysége során alkalmazza
a személyközpontú gondozás módszereit. Csoportfoglalkozásokat
szervez és bonyolít, a megismert gyakorlatok alkalmazásával.
Javaslatokat tesz a demenciával élő személy otthoni és intézményi
környezetének biztonságossá tételére. Betartja az elsajátított etikai
normákat.
Miért jelentkezz hozzánk?
- Célunk a minőségi képzés. Ennek érdekében
optimálisan ötvözzük a hagyományos és online
oktatást.
- A képzés végén nem engedjük el a kezed,
segítünk az akkreditált vizsgaközpontba
bejelentett vizsgára való jelentkezésben,
közreműködünk a vizsga lebonyolításában.
- Kamatmentes részletfizetési lehetőséget
biztosítunk.
- Értelemmel, érzelemmel, eredményesen állunk
a felnőttképzés szolgálatában 1996 óta.

-

-

A képzésben történő részvétel
bemeneti feltétele(i):

-

Iskolai előképzettség: alapfokú
iskolai végzettség
Szakmai előképzettség: lásd 2. oldal
Szakmai gyakorlat területe és
időtartama: lásd 2. oldal

A képzés intenzitása, időtartama:
1-2 alkalom/hét, 6-8 hónap
A képzés helyszíne:

-

Miskolc (igény esetén más
helyszínen is), és
digitális tér

Képzési területek egységes
osztályozási rendszere (KEOR)
szerinti kód:

-

0921 Idősek és fogyatékos felnőttek
gondozása

A vizsga akkreditált vizsgaközpontban
zajlik, amelynek vizsgatevékenységei:
- írásbeli
- projektfeladat

KAPCSOLAT
Kerekes-Hegedüs Renáta
70/943-5444
46/347-207
kerekesrenata@jakaboktatas.hu

1. sz. melléklet
Szakmai előképzettség, Szakmai gyakorlat területe és időtartama
Szakmai előképzettség: Szociális és egészségügyi területen szerzett alapképesítés:
A 12/2020. kormányrendelet szerint:
● Szociális ápoló és gondozó (4 0923 22 03)
● Szociális és rehabilitációs szakgondozó (5 0923 22 06)
● Szociális és mentálhigiénés szakgondozó (5 0923 22 05)
● Szociális és gyermekvédelmi szakasszisztens (5 0923 22 04)
● Ápoló (5 0913 03 01)
● Egészségügyi asszisztens (5 0913 03 02)
● Gyakorló ápoló (5 0913 03 04)
● Rehabilitációs terapeuta (5 0923 03 09)
A 150/2012. (VII. 06.) Kormányrendelet szerint:
● 52 720 01 Általános ápolási és egészségügyi asszisztens
● 32 723 01 Ápolási asszisztens
● 55 723 01 Ápoló
● 54 720 01 Egészségügyi asszisztens
● 55 762 01 Foglalkozás-szervező
● 55 723 07 Geriátriai és krónikus beteg szakápoló
● 55 762 02 Gerontológiai gondozó
● 52 723 01 Gyakorló ápoló
● 54 723 02 Gyakorló ápoló
● 52 720 03 Gyakorló gyógyszertári asszisztens
● 52 723 03 Gyakorló mentőápoló
● 54 723 01 Gyakorló mentőápoló
● 55 723 11 Mentőápoló
● 55 762 05 Szenvedélybeteg gondozó
● 54 762 02 Szociális asszisztens
● 34 762 01 Szociális gondozó és ápoló
● 54 762 03 Szociális szakgondozó
139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet a felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és új képesítések
jegyzékbe történő felvételéről
● szociális munkás
● okleveles egészségügyi szociális munkás
● okleveles szociális munkás
● gyógytornász
● fizioterapeuta
● okleveles rehabilitációs szakember
● mentálhigiénikus
● diplomás ápoló
● szociálpedagógus
● szociális menedzser
● gerontagógus
Szakmai gyakorlat területe és időtartama: idősellátással foglalkozó személyes gondoskodást nyújtó alapvagy szakosított intézményben gondozó, ápoló, vezető gondozó, vezető ápoló, terápiás munkatárs
(korábban: szociális és mentálhigiénés munkatárs) munkakörben eltöltött összefüggő 1 év szakmai
gyakorlat. A gyakorlati időbe nem számít bele: a GYED, GYES időszaka, a harminc napnál hosszabb ideig
tartó fizetés nélküli szabadság időtartama, továbbá minden olyan időszak, amikor munkabér kifizetésére
nem ált fenn jogosultság.
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