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Demencia gondozó 
Képzés 

Programkövetelmény azonosítója: 9214001 

A képzést ajánljuk mindazoknak, akik szeretnék megismerni, hogy mi áll az időskorban bekö-

vetkező értelmi, érzelmi és társas képességek hanyatlása mögött és milyen megoldási lehetősé-

gek vannak, hogy a demenciával élő személy segítséget kapjon az élet értelmes és számára 

élvezhető, méltóságteljes megélésében. Ahhoz, hogy ezt a feladatot professzionális szinten 

lássa el a gondozó szükség van ismeretei kiterjesztésére, ami felöleli a demencia kialakulásának 

okait, folyamatát és a demenciával élő személy kísérését, foglalkoztatását és hozzátartozói tá-

mogatását. 

Az idősekről való gondoskodás speciális területe a demenciával élők segítése, ezért is szükséges 

egy szociális területen megszerzett alap képesítés a tanfolyam megkezdéséhez. 

VEZETŐ OKTATÓ 

MOLNÁR MARGIT 

Szociálpedagógus, szociális munkás, esetmenedzser, szaktanár és két gyermek édesanyja va-

gyok. Egészségügyi szakközépiskolai tanulmányaimat követően, gyógypedagógiai asszisztens 

oklevelet, majd szociálpedagógus diplomát szereztem. 25 évet töltöttem szociális területen, a 

fogyatékkal élők foglalkoztatásától, jelzőrendszeres házi segítségnyújtáson keresztül az idősel-

látásig, de ismereteket szereztem a szociális munka más területein is. Jelenleg egy integrált 

szociális intézmény igazgatója vagyok. 

20 éve tevékenykedem tereptanárként, és oktatóként. Eddigi munkám során gyakorló szakem-

berként igyekszem átadni ismereteimet, a szakma iránti elkötelezettségemet, megismertetni a 

jövő szakembereit a szakma iránti alázattal, odaadással. 

A KÉPZÉS HOSSZA ÉS KÖLTSÉGE 

Ütemezés 

Hagyományos: Szombatonként vagy kéthetente szombat vasárnap 

Hibrid: minden szombaton VAGY minden vasárnap VAGY hét-

köznap kedden és csütörtökön 

Online: minden szombaton VAGY minden vasárnap VAGY hét-

köznap kedden és csütörtökön 

Képzés időtartama 6 hónap 

Képzési díj 160.000 Ft 

MIT TARTALMAZ AZ ÁR? 

• az előzetes tudásmérés díját 

• az oktatói jegyzeteket  
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• az oktatás díját 

• személyre szabott internetes felület biztosítását 

• a gyakorlat helyszínének biztosítását 

• a tananyagegységeket záró vizsga díját 

MI SZÜKSÉGES A KÉPZÉS MEGKEZDÉSÉHEZ? 

• Alapfokú iskolai végzettség 

• Az alábbi végzettségek valamelyike: 

o Szociális ápoló és gondozó (4 0923 22 03) 

o Szociális és rehabilitációs szakgondozó (5 0923 22 06) 

o Szociális és mentálhigiénés szakgondozó (5 0923 22 05) 

o Szociális és gyermekvédelmi szakasszisztens (5 0923 22 04) 

o Ápoló (5 0913 03 01) 

o Egészségügyi asszisztens (5 0913 03 02) 

o Gyakorló ápoló (5 0913 03 04) 

o Rehabilitációs terapeuta (5 0923 03 09) 

o 52 720 01 Általános ápolási és egészségügyi asszisztens 

o 32 723 01 Ápolási asszisztens 

o 55 723 01 Ápoló 

o 54 720 01 Egészségügyi asszisztens 

o 55 762 01 Foglalkozás-szervező 

o 55 723 07 Geriátriai és krónikus beteg szakápoló 

o 55 762 02 Gerontológiai gondozó 

o 52 723 01 Gyakorló ápoló 

o 54 723 02 Gyakorló ápoló 

o 52 720 03 Gyakorló gyógyszertári asszisztens 

o 52 723 03 Gyakorló mentőápoló 

o 54 723 01 Gyakorló mentőápoló 

o 55 723 11 Mentőápoló 

o 55 762 05 Szenvedélybeteg gondozó 

o 54 762 02 Szociális asszisztens 

o 34 762 01 Szociális gondozó és ápoló 

o 54 762 03 Szociális szakgondozó 

o szociális munkás 

o okleveles egészségügyi szociális munkás 

o okleveles szociális munkás 

o gyógytornász 

o fizioterapeuta 

o okleveles rehabilitációs szakember 

o mentálhigiénikus 

o diplomás ápoló 

o szociálpedagógus 

o szociális menedzser 

o gerontagógus 

MIT JELENT AZ ELŐZETES TUDÁSMÉRÉS? 

• Amennyiben szeretnéd, előzetes tudásod/ismereteid beszámítjuk. 

• Az előzetes tudásmérést és a képzési tanácsadást ingyenesen biztosítjuk. 
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• Az előzetes tudásméréssel számot adott ismereteid alapján felmentést kaphatsz a képzés egy 

része alól. Ezt írásbeli tesztekkel és oktatói elbeszélgetéssel mérjük fel. 

MI TÖRTÉNIK, HA KÉRDÉSED VAN, KIHEZ FORDULHATSZ? 

• Felmerülő kérdéseid ügyfélszolgálatunk 24 órán belül megválaszolja/megoldja. 

• Ennek a tanfolyamnak a felelőse Császár Anett, aki szintén melletted áll a képzés ideje alatt, 

telefonon és email-ben elérhető. 

MILYEN KOMPETENCIÁKAT SZEREZHETSZ MEG A DEMENCIA GONDOZÓ KÉPZÉS SORÁN? 

• A demenciával élő személy támogatásának, a társszakmákkal, interprofesszionális munkacso-

portban interprofesszionális (a továbbiakban: IP) megvalósuló együttműködésének lehetséges 

módjainak, módszereinek a megfogalmazása. 

• A team-en belül a demenciával élő személy közvetlen gondozásával összefüggő feladatok ellá-

tása, a demenciával élő személy kísérése, foglalkoztatása, a demenciával élő személy család-

tagjainak támogatása. 

• Megérti a betegség kialakulásának folyamatát. A rendelkezésére álló információk alapján 

egyéni gondozási terv készítése a demenciával élő gondozott számára. 

• A betegség korai tüneteinek felismerése. Az egyéni bánásmód és személyközpontú ellátás mód-

jainak alkalmazása. 

• Segítséget nyújtása a demenciával élő személy részére a kognitív zavarok enyhítése szükséglet 

megjelenése esetén. 

• A fellépő tünetegyüttesek osztályozása a a demencia stádiumának azonosítására. 

• A BPSD tünetek felismerése és a megfelelő viselkedés alkalmazásával azok egyensúlyban tar-

tása. 

• A hatékony, speciális (demenciával élő személlyel való) kommunikáció eszközeinek alkalma-

zása, a gondozó-beteg, gondozó- hozzátartozó kapcsolatokban. 

• Kapcsolatba hozza a beteg egyéb testi állapotainak jellemzőit a BPSD tünetekkel. 

• A saját és a hozzátartozók egészségét veszélyeztető stressz faktorok felismerése. 

• Az egyén mindennapi tevékenységében megjelenő zavarok felismerése, a gondozási, ápolási 

ellátás folyamatának ehhez igazítása. 

• Az orvosi diagnózis megállapítása után az ápolási diagnózisok mellérendelése és azok a alkal-

mazása a gyakorlatban. 

• Együttműködő kapcsolat kialakítása ki és fenntartása a gondozott családjával. 

• Segítség nyújtása a demenciával élő személy és családja számára a rendelkezésre álló szolgál-

tatások igénybevételéhez. 

• Szükség esetén folyamatosan és hatékonyan beavatkozás a prehospitális tünetek, veszélyhely-

zetek megjelenésekor. 

• Az öregedéssel járó társadalmi és szociális kihívások felismerése. 

• A demenciával élő személlyel való speciális kommunikáció alkalmazása. 

• Az abúzusra utaló jelek felismerése. 

• Felelősségteljes, korrekt, agresszivitást kerülő, szakmaiságot előtérbe helyező, a kulturális más-

ságot és eltérő értelmezési alapot elfogadó, a beteg érdekeit szem előtt tartó kommunikáció. 

• Személyre szabottan kiválasztja azokat az eszközöket, amelyek a demenciával élő személy 

• szükségleteinek kielégítésében optimálisak. 

• Megérti és tisztázza a demenciával élő személy spirituális igényét. 

• Munkája során, testi-lelki egészségének megóvása érdekében kiégés megelőzésére szolgáló spi-

rituális eszközök alkalmazása. 
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• Munkája során a személyközpontú gondozás összetevőit, mint a támogató és a gyengítő hozzá-

állás alkalmazása. 

• Az „én- támogató” alapelvek és a „Legjobb Barát Modell” gondozási módszer alkalmazása a 

gyakorlatban. 

• A demenciával élő személy foglalkozásokon való részvételéről való gondoskodás, az oda való 

eljuttatás biztosítása. 

• A csoportfoglalkozások megszervezése, lebonyolítása, az általa ismert, a demenciával élő sze-

mély foglalkoztatását biztosító, illetve lehetővé tevő gyakorlatok alkalmazása. 

• Konstruktív javaslataival hozzájárul a demenciával élő személy otthonának, fizikai környezet-

ének biztonságosabbá tételéhez. 

• A demens betegnek, illetve hozzátartozójának a jogvédelemmel kapcsolatban elérhető informá-

ciókról való tájékoztatás. 

• Az IP team tagjaként szorosan együttműködés az elrendelő orvossal, észrevételeivel támogatja 

az ellátotti jogok érvényesülését. 

• Pszichésen támogatja a demenciával élő személyt az élet elengedése során. 

• A demenciával élő személyt az életelvesztés folyamatában kíséri. 

• Megfogalmazza és elemzi az esetekhez kötődő értékdilemmákat. 

• Reflektíven igyekszik megítélni a gondozott lelki egyensúlya változásait, a kritikus helyzetek-

ben segítséget kér. 

• A gondozási tevékenységet segítő változást kezdeményez a demenciával élő személy és hozzá-

tartozóik érdekei közvetítésével intézményi vagy helyi szinten. 

• Alapvető digitális kompetenciái és információkezelési képessége alapján táblázatokat haszná-

lata, szövegszerkesztés, levelezés. Az online kommunikációs eszközök, csatornák konstruktív 

és tudatosan használata. 

• A szakmai dokumentációk (jogszabályok, szabályzatok, munkaköri leírás, protokollok), értel-

mezése és használata munkavégzése során. 

• Digitális kompetenciái birtokában tájékozódás az online térben, rendszeresen önképzés. 

• Kezeli az ápolási dokumentáció vezetéséhez, a szervezetben alkalmazott digitális programot. 

• Gondozási és foglalkoztatási terv készítése hagyományos és elektronikus formában is. 

KAPCSOLÓDÓ SZAKMAI KÉSZSÉGEK: 

• a szabadidős tevékenységek önálló szervezése 

• gondozási, önkiszolgálási feladatok irányítása 

• munkatevékenységek szervezése, megvalósítására 

• foglalkozások eszközeinek előkészítése 

• differenciált bánásmód 

MILYEN TARTALMAT FOGLAL MAGÁBA A DEMENCIA GONDOZÓ TANFOLYAM? 

1. Az interprofesszionális együttműködés (meghatározása, jellemzői, kulcskompetenciái, együtt-

működés). A demenciával élő személy érdekképviseletének lehetőségei. 

2. A demencia neurológiai, pszichiátriai alapjainak, patológiájának ismeretei (a demencia fo-

galma, oka; a kognitív tünetek, lebenytünetek, a beteg vizsgálata, a 

3. demencia stádiumai, a BPSD tünetek). 

4. A demenciával élő személy speciális ápolásának ismeretei (prehospitális beavatkozások). 

5. A demenciával élő személy gondozásának irányelvei, módszerei. 
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6. A gondozási környezet kialakítása (a biztonságos 

7. otthoni és intézményi környezet kritériumai). 

8. A demenciával élő személlyel történő kommunikáció. 

9. Az idősödő társadalomban fellépő szükségletek, különös tekintettel a demencia gondozásra, 

mint társadalmi kihívásra. 

10. A demenciával élők foglalkoztatási módszerei. 

11. A demenciával élő személyt érhető abúzus formái, 

12. előfordulási lehetőségei. 

13. A személyközpontú gondozás módszerei (Legjobb Barát modell alapján az Alzheimer betegek 

jogai és az én-támogató hozzáállás). 

14. A spiritualitást segítő tényezők, lehetőségek, módszerek. 

15. A haldokló és a hozzátartozója pszichés támogatása. 

16. A gyászfeldolgozás szakaszai. 

MIÉRT MINKET VÁLASSZ DEMENCIA GONDOZÓ VÉGZETTSÉGED MEGSZERZÉSÉHEZ? 

• Olyan gyakorló szakemberek dolgoznak a csapatunkban, akik igazi Klasszisok a szakmájukban, 

ezáltal az elméletet és a gyakorlatot is könnyebb elsajátítani. 

• A Demencia gondozó képzésen többféle időbeosztás közül választhatsz, így lehetőséged van az 

életedbe leginkább beilleszthető megoldásra. 

• Nálunk nem számít hány éves vagy, csoportjainkban mindenféle korosztály megtalálható. 

• Jó egy olyan csapathoz tartozni, ahol abból építkeznek, ami örömet okoz! 

• Kislétszámú csoportjainkban eredményesebb a tanulás, ráadásul családias a hangulat. 

• A munkánk a szenvedélyünk. Nálunk a tanfolyami résztvevő áll a középpontban, és a lelkese-

désünk ragadós :-) ! 

HOGYAN ZAJLIK A SZAKMAI VIZSGA? 

SZAKMAI VIZSGATEVÉKENYSÉGEK LEÍRÁSA 

A KÉPESÍTŐ VIZSGÁRA BOCSÁTÁS FELTÉTELE 

• A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított tanúsít-

vány. 

ÍRÁSBELI VIZSGA 

A vizsgatevékenység megnevezése: A demencia gondozás alapismeretei központilag összeál-

lított feladatlap alapján. 

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 120 perc 

A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 40% 

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 51%-

át elérte. 



 

 

 

 

6 
+36 30 103-1848 | +36 70 619-5705 

+36 30 895-1612 | +36 70 221-1393 info@klasszisoktatas.hu 

Engedélyszám: E/2020/000261 

Nyilvántartási szám:  B/2021/002345 

 

PROJEKTFELADAT 

A vizsgatevékenység megnevezése: Gyakorlati vizsgamunka értékelése. 

A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: Záródolgozat bemutatása (prezentáció) 

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 20 perc 

A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 60% (1. vizsgarész: 50%, 2. vizsgarész: 

50%) 

SZÓBELI PREZENTÁCIÓ 

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám leg-

alább 51%-át elérte. 

 

Eredményes tanulást kívánunk! 

A Klasszis Csapat 


