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 Mészáros István  Asszisztens és ápoló 

_________________________________ 

Segítő kész dinamikus  többfele feladatott tudok egyszere végre hajtani. Egészségügyi tapasztalattal  

és technológiai ismeretekkel rendelkezem immár 15-20 éve 

Szakmai   es gyakorlati ismereteim. 

1990-1995 ig  Országos 0nkologiai Intézetben dolgoztam. 

Betöt öltött munka kör: osztályos ápoló, feladataim következők voltak, mindennapi ápolás, beteg  

állapot megfigyelésé, es dokumentálása .Higiéniás segítség nyújtás. Kardinális tünetek észlelése. 

1995-2001 ig között  A belgyógyászati ill. sebészeti Klinikán  dolgoztam parhuzamosan mint ápoló. 

2001-2004  ig a Mav Kórház sebészeti  osztályán dolgoztam mint ápoló. 

Feladatköreim. Vérzések figyelése, a beteg állapotának dokumentálása, viziten való részvétel. 

Kötözések, gyógyszerelés  dokumentációk vezetésé, 

2004-2011 ig pest Megyei gyermek otthonban voltam mint ápoló ill megbízott osztályos vezető 

helyettes ápoló. 

 Feladataim következők voltak. Koros állapotok felismerésé pl epilepszia rosszulléteknél való 

beavatkozás es segítség nyújtás. Mesterséges táplálás szondán keresztul.egeszsegfejlödes szemmel 

tartasa. 

2011-2013 ig között Orsz. Traumatológiai Intézet (Baleseti Intézet) 

A meg bízásom osztályos ápoló. Alapjába évvé nagyon szeretem ezt a pozíciót mert rengeteg 

olyan szituációval találkozik az embert melyek nincsennek a tankönyvekben vagy csak 

felületesen., Itt teljes globális állapot megfigyelés volt a feladatom verzsek,fajdalmak enyhítésé, a 

beteg állapotának dokumentálása. 

2014-2018 ig sajnos szüleimet kelet otthon apolnom,elöször  édesapám. utána édesanyámat 

ápoltam. Korhazi körülmények között  nem volt tárható. Igy hivatalból otthon ápoltam es 

megtettem mindent ami ilyen kor az ember legjobban megtehet. 

2019 töl  napjaink ig Németországban dolgozom mint házi beteg ápoló, szabad  úszó,, Itt is 

rengeteg esettel találkoztam, arzheimenkor,diabeates,copd,vegelgyengüles idöskori. Nagyon szeles 

körön mozog a feladataim, termesztésen vannak átfedések  pl elmenni az házi orvoshoz 

receptert,bevasarolni,de voltra példa is hogy újra éleszteni is kellet beteget, sebet ellátni stb.  



 

 Mészáros István Tanulmányi Ismereteim 

1991-1993 ig  Szent-Györgyi Albáért Egészségügyi Iskola (alt ápoló es  alt asszisztens) 

Orsz.nyilv.sz, 775/1/M  kecskémet. 

1994-1998 ig Belvárosi Gimnázium Budapest   (Gimnáziumi érettségi) 

PTC:0008874 

1998-2001 ig Semmelweis Igacz Egészségügyi es Human szak képző intézet  (  ápoló 5.4 ) 

 OM:35297 

Néhány gondolat  leszeretnek irni magamról.  Szeretek csapat dolgozni de önállóan is eltudom 

végezni az aktuális feladatokat, flexibilis vagyok, tehát ha nem megy valami akkor megkérdezés 

igy több szűrő al a rendelkezésemre az adót esetben. A kommunikációm a nemet nyelven szerintem 

az B szintnek felelne meg aktuális szituációban megtudom magamat értetni, de szerintem a szakmai 

nemet tudásom az gyenge semmi ez a valóság kendőzetlenül, egyszóval van lenne hova 

feloldódnom. Természetesen hosszú távra gondolkodom  mivel mar nincs köldök zsinór ami más 

irányba terelne. 


