
Keresztyén hospice lelkigondozó szakirányú továbbképzési szak 
 
A képzés célja: Olyan biblikus szemléletű lelkigondozók képzése, akik felkészültek a gyógyítha-
tatlan, terminális állapotban lévő betegek és hozzátartozóik lelki támogatására. A lelkigondozó 
keresztyén hitéből fakadó szolgálatát elsődlegesen Jézus Krisztus bűnbocsátó és kegyelmet hirde-
tő evangéliumának adekvát képviseletével tölti be, így segítve elő a hazaérkezés békességét. 
 
1) A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Keresztyén hospice lelkigondozó szakirá-
nyú továbbképzési szak 
 
2) A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: Keresztyén hospice lelkigondozó 
 
3) A szakirányú továbbképzés képzési területe: Hittudomány 
 
4) A szakirányú továbbképzésre belépéskor előzményként elfogadott szakok: Bármely kép-
zési területen főiskolai vagy alapképzésben szerzett oklevél.  
 
5) Képzési idő: 4 félév 
 
6) A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit 
 
7) A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, sze-
mélyes adottságok, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetében, tevékenységrend-
szerben. 
Megszerezhető ismeretek, tudáselemek 

• Ismeri a lelkigondozói munka meghatározó keresztyén irányait. Hangsúlyozottan a vesz-
teség, a gyász feldolgozására, az életösszegzés segítésére. 

• Ismeri a főbb teológiai tanításokat. 
• Ismeri és alkalmazza a bibliamagyarázat alapvető szabályait. 
• Ismerni a betegség végállapotát, a tünetek eredetét, a kezelési módszereket, a várható ha-

tást és a mellékhatásokat. 
  
Kompetenciák: 

• Szenzitív a gondozott- és hozzátartozói spirituális igényeire. 
• Rugalmasság, az aktuális szükséghez igazodó egyénre szabott szolgálati készség jellemzi. 
• Képes érzelmi- és lelki támogatást adni mind a beteg, mind a családtagjai részére. 
• Képes és kész a beteg és családtagjai vonatkozásában a szeretetteljes őszinteségre 
• Képes a hitkrízis pozitív kimenetelét elősegítő támogatásra a beteg- és hozzátartozói éle-

tében. 
  
Személyes adottságok: 

• Holisztikus, sokoldalú gondoskodás. 
• Nagyfokú együttműködési készség és csapatmunka. 
• Empátia. 
• A halált az élet részének és olyan folyamatnak tekinti, amelyet mesterségesen sem meg-

rövidíteni, sem meghosszabbítani nem szabad. 



• Elkötelezett a keresztyén hit és erkölcs személyes megélésében. 
  
A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben 

• A keresztyén hospice lelkigondozó alkalmas a beteggel, a haldoklóval való együttélésre 
az élet utolsó szakaszán való elkísérésre. Lelkigondozói szolgálatát egyházi/gyülekezeti 
megbízással a beteg mellett mind az intézményes ellátásban, mind az otthonápolás idején 
végzi. A gyász folyamatában a hozzátartozók mellett marad. 

 
8) A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és kreditértékei 

Bibliaismereti – teológiai modul – 40 kredit 
Lelkigondozói modul – 40 kredit 
Egészségügyi ismeretek – 10 kredit 
Önismereti- és szolgálati gyakorlat – 20 kredit 

  
9) A szakdolgozat kreditértéke: 10 kredit 

 


