EGÉSZSÉGÜGYI ASSZISZTENS
SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI
I.
ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1. A szakképesítés azonosító száma:

52 720 01

2. A szakképesítés megnevezése:

Egészségügyi asszisztens

3. Szakképesítések köre:
3.1 Részszakképesítés
3.2

Nincs

Szakképesítés-elágazás
Azonosító szám:
Megnevezés:
Azonosító szám:
Megnevezés:
Azonosító szám:
Megnevezés:

3.3

52 720 01 0010 52 01
Általános asszisztens
52 720 01 0010 52 02
Fogászati asszisztens
52 720 01 0010 52 03
Gyógyszertári asszisztens

Szakképesítés-ráépülés
Azonosító szám: 52 720 01 0001 54 01
Megnevezés:
Audiológiai szakasszisztens és
hallásakusztikus
Azonosító szám: 52 720 01 0001 54 02
Megnevezés:
Egészségügyi operátor
Azonosító szám: 52 720 01 0001 54 03
Megnevezés:
Fizioterápiás szakasszisztens
Azonosító szám: 52 720 01 0001 54 04
Megnevezés:
Gyógyszerkiadó szakasszisztens
Azonosító szám: 52 720 01 0001 54 05
Megnevezés:
Kardiológiai és angiológiai szakasszisztens
Azonosító szám: 52 720 01 0001 54 06
Megnevezés:
Klinikai fogászati higiénikus
Azonosító szám: 52 720 01 0001 54 07
Megnevezés:
Klinikai neurofiziológiai szakasszisztens
Azonosító szám: 52 720 01 0001 54 08
Megnevezés:
Szemészeti szakasszisztens

4. Hozzárendelt FEOR szám:

3231, 3232, 3233, 3234

5. Képzés időtartama:
Szakképesítés/Szakképesítés-ráépülések
megnevezése
Egészségügyi asszisztens
Audiológiai szakasszisztens és hallásakusztikus
Egészségügyi operátor
Fizioterápiás szakasszisztens
1

Szakképzési
évfolyamok száma
2
-

Óraszám
2000
1200
1200
1200

Szakképesítés/Szakképesítés-ráépülések
megnevezése
Gyógyszerkiadó szakasszisztens
Kardiológiai és angiológiai szakasszisztens
Klinikai fogászati higiénikus
Klinikai neurofiziológiai szakasszisztens
Szemészeti szakasszisztens

Szakképzési
évfolyamok száma
-

Óraszám
1200
1200
1200
1200
1200

II.
EGYÉB ADATOK
SZAKKÉPESÍTÉS-ELÁGAZÁS MEGNEVEZÉSE: Általános asszisztens
1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Bemeneti kompetenciák:

-

Iskolai előképzettség:

érettségi vizsga

Szakmai előképzettség:

-

Előírt gyakorlat:

-

Elérhető kreditek mennyisége: Pályaalkalmassági követelmények:

nem szükségesek

Szakmai alkalmassági követelmények:

szükségesek

2. Elmélet aránya:
3. Gyakorlat aránya:

40 %
60 %

4. Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben): van
Időtartama (évben vagy félévben):
1 év
5. Szintvizsga (iskolai rendszerben):
Ha szervezhető, mikor:

nem szervezhető
-

6. Egészségi alkalmassági vizsgálat:

szükséges

SZAKKÉPESÍTÉS-ELÁGAZÁS MEGNEVEZÉSE: Fogászati asszisztens
1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Bemeneti kompetenciák:

-

Iskolai előképzettség:

érettségi vizsga

Szakmai előképzettség:

-
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Előírt gyakorlat:

-

Elérhető kreditek mennyisége: Pályaalkalmassági követelmények:

nem szükségesek

Szakmai alkalmassági követelmények:

szükségesek

2. Elmélet aránya:
3. Gyakorlat aránya:

40 %
60 %

4. Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben): van
Időtartama (évben vagy félévben):
1 év
5. Szintvizsga (iskolai rendszerben):
Ha szervezhető, mikor:

nem szervezhető
-

6. Egészségi alkalmassági vizsgálat:

szükséges

SZAKKÉPESÍTÉS-ELÁGAZÁS MEGNEVEZÉSE: Gyógyszertári asszisztens
1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Bemeneti kompetenciák:

-

Iskolai előképzettség:

érettségi vizsga

Szakmai előképzettség:

-

Előírt gyakorlat:

-

Elérhető kreditek mennyisége: Pályaalkalmassági követelmények:

nem szükségesek

Szakmai alkalmassági követelmények:

szükségesek

2. Elmélet aránya:
3. Gyakorlat aránya:

40 %
60 %

4. Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben): van
Időtartama (évben vagy félévben):
1 év
5. Szintvizsga (iskolai rendszerben):
Ha szervezhető, mikor:

nem szervezhető
-

6. Egészségi alkalmassági vizsgálat:

szükséges

SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉS MEGNEVEZÉSE: Audiológiai szakasszisztens és
hallásakusztikus
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1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Bemeneti kompetenciák: –
Iskolai előképzettség: érettségi vizsga
Szakmai előképzettség: 52 720 01 0010 52 01 azonosító számú Általános asszisztens
szakképesítés vagy 5.2 szintű egészségügyi szakmacsoporton
belüli szakirányú ismereteket tartalmazó szakképesítés vagy
ennek megfelelő, OKJ előtti, államilag elismert szakképesítés
kompetenciaméréssel az 52 720 01 0010 52 01 azonosító számú
Általános asszisztens szakképesítés követelménymoduljaiból
Előírt gyakorlat: Elérhető kreditek mennyisége: Pályaalkalmassági követelmények:

nem szükségesek

Szakmai alkalmassági követelmények:
2. Elmélet aránya:
3. Gyakorlat aránya:

nem szükségesek
40 %

60 %

4. Egészségi alkalmassági vizsgálat:szükséges
SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉS MEGNEVEZÉSE:

Egészségügyi operátor

1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Bemeneti kompetenciák: –
Iskolai előképzettség: érettségi vizsga
Szakmai előképzettség: 52 720 01 0010 52 01 azonosító számú Általános asszisztens
szakképesítés vagy 5.2 szintű egészségügyi szakmacsoporton
belüli szakirányú ismereteket tartalmazó szakképesítés vagy
ennek megfelelő, OKJ előtti, államilag elismert szakképesítés
kompetenciaméréssel az 52 720 01 0010 52 01 azonosító számú
Általános asszisztens szakképesítés követelmény moduljaiból
Előírt gyakorlat:
Elérhető kreditek mennyisége: Pályaalkalmassági követelmények:

nem szükségesek

Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
2. Elmélet aránya:
3. Gyakorlat aránya:

40
60

%
%
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4. Egészségi alkalmassági vizsgálat:

szükséges

SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉS MEGNEVEZÉSE: Fizioterápiás szakasszisztens
1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Bemeneti kompetenciák: –
Iskolai előképzettség: érettségi vizsga
Szakmai előképzettség: 52 720 01 0010 52 01 azonosító számú Általános asszisztens
szakképesítés vagy 5.2 szintű egészségügyi szakmacsoporton
belüli szakirányú ismereteket tartalmazó szakképesítés vagy
ennek megfelelő, OKJ előtti, államilag elismert szakképesítés
kompetenciaméréssel az 52 720 01 0010 52 01 azonosító számú
Általános asszisztens szakképesítés követelmény moduljaiból
Előírt gyakorlat:
Elérhető kreditek mennyisége:

-

Pályaalkalmassági követelmények:nem szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
2. Elmélet aránya:
3. Gyakorlat aránya:
4. Egészségi alkalmassági vizsgálat:

50 %
50 %
szükséges

SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉS MEGNEVEZÉSE: Gyógyszerkiadó szakasszisztens
1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Bemeneti kompetenciák: –
Iskolai előképzettség: érettségi vizsga
Szakmai előképzettség: 52 720 01 0010 52 03 azonosító számú Gyógyszertári asszisztens
szakképesítés vagy 5.2 szintű egészségügyi szakmacsoporton
belüli szakirányú ismereteket tartalmazó szakképesítés vagy
ennek megfelelő, OKJ előtti, államilag elismert szakképesítés
kompetenciaméréssel az 52 720 01 0010 52 03 azonosító számú
Gyógyszertári
asszisztens
szakképesítés
követelmény
moduljaiból
Előírt gyakorlat:

-

Elérhető kreditek mennyisége: Pályaalkalmassági követelmények:

nem szükségesek

Szakmai alkalmassági követelmények:

nem szükségesek

2. Elmélet aránya:

40 %
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3. Gyakorlat aránya:

60 %

4. Egészségi alkalmassági vizsgálat:szükséges
SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉS MEGNEVEZÉSE:
szakasszisztens

Kardiológiai és angiológiai

1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Bemeneti kompetenciák: –
Iskolai előképzettség: érettségi vizsga
Szakmai előképzettség: 52 720 01 0010 52 01 azonosító számú Általános asszisztens
szakképesítés vagy 5.2 szintű egészségügyi szakmacsoporton
belüli szakirányú ismereteket tartalmazó szakképesítés vagy
ennek megfelelő, OKJ előtti, államilag elismert szakképesítés
kompetenciaméréssel az 52 720 01 0010 52 01 azonosító számú
Általános asszisztens szakképesítés követelmény moduljaiból
Előírt gyakorlat:
Elérhető kreditek mennyisége: Pályaalkalmassági követelmények:

nem szükségesek

Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
2. Elmélet aránya:
3. Gyakorlat aránya:

50
50

%
%

4. Egészségi alkalmassági vizsgálat:

szükséges

SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉS MEGNEVEZÉSE: Klinikai fogászati higiénikus
1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Bemeneti kompetenciák: –
Iskolai előképzettség: érettségi vizsga
Szakmai előképzettség: 52 720 01 0010 52 02 azonosító számú Fogászati asszisztens
szakképesítés vagy 5.2 szintű egészségügyi szakmacsoporton
belüli szakirányú ismereteket tartalmazó szakképesítés vagy
ennek megfelelő, OKJ előtti, államilag elismert szakképesítés
kompetenciaméréssel az 52 720 01 0010 52 02 azonosító számú
Fogászati asszisztens szakképesítés követelmény moduljaiból
Előírt gyakorlat:

-

Elérhető kreditek mennyisége:

-

Pályaalkalmassági követelmények:nem szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények:

nem szükségesek
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2. Elmélet aránya:
3. Gyakorlat aránya:

40
60

4. Egészségi alkalmassági vizsgálat:

%
%
szükséges

SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉS MEGNEVEZÉSE: Klinikai neurofiziológiai
szakasszisztens
1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Bemeneti kompetenciák: –
Iskolai előképzettség: érettségi vizsga
Szakmai előképzettség: 52 720 01 0010 52 01 azonosító számú Általános asszisztens
szakképesítés vagy 5.2 szintű egészségügyi szakmacsoporton
belüli szakirányú ismereteket tartalmazó szakképesítés vagy
ennek megfelelő, OKJ előtti, államilag elismert szakképesítés
kompetenciaméréssel az 52 720 01 0010 52 01 azonosító számú
Általános asszisztens szakképesítés követelmény moduljaiból
Előírt gyakorlat:
Elérhető kreditek mennyisége:

-

Pályaalkalmassági követelmények:

nem szükségesek

Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
2. Elmélet aránya:
3. Gyakorlat aránya:

40 %
60 %

4. Egészségi alkalmassági vizsgálat:szükséges
SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉS MEGNEVEZÉSE:

Szemészeti szakasszisztens

1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Bemeneti kompetenciák: –
Iskolai előképzettség: érettségi vizsga
Szakmai előképzettség: 52 720 01 0010 52 01 azonosító számú Általános asszisztens
szakképesítés vagy 5.2 szintű egészségügyi szakmacsoporton
belüli szakirányú ismereteket tartalmazó szakképesítés vagy
ennek megfelelő, OKJ előtti, államilag elismert szakképesítés
kompetenciaméréssel az 52 720 01 0010 52 01 azonosító számú
Általános asszisztens szakképesítés követelmény moduljaiból
Előírt gyakorlat:
Elérhető kreditek mennyisége: Pályaalkalmassági követelmények:

nem szükségesek
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Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
2. Elmélet aránya:
3. Gyakorlat aránya:

40
60

4. Egészségi alkalmassági vizsgálat:

%
%
szükséges

III.
MUNKATERÜLET
1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás:
FEOR száma
3231
3232
3233
3234

A munkakör, foglalkozás
FEOR megnevezése
Általános asszisztens
Szakasszisztens (orvosi)
Fogászati asszisztens
Gyógyszertári asszisztens

2. A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:
Egészségügyi szolgáltatás területén asszisztensi feladatokat lát el
Vizsgálati, kezelési, ellátási időpontokat előjegyez, koordinál
Dokumentálja a beteg adatait, vizsgálati eredményeit és a kezeléseket
Szakmai, nyilvántartási és ügyviteli adminisztrációt vezet a kompetenciájának
megfelelően
Egészségnevelő, –fejlesztő tevékenységet folytat
Tisztán, sterilen tartja a vizsgáló-, kezelőhelyiségeket és a műszereket
Segíti a betegeket a vizsgálat előtt, alatt és után
Tájékoztatja a betegeket és tanácsot ad
Vizsgálatoknál és beavatkozásnál asszisztál, segédkezik
Orvosi utasításra önállóan végez kompetencia–körének megfelelő ellátási, vizsgálati,
gondozási, rehabilitációs feladatokat

3. A szakképesítéssel rokon szakképesítések:
A szakképesítéssel rokon szakképesítések
azonosító száma
megnevezése
-
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IV.
SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
A szakmai követelménymodulok felsorolása:
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
3710-10
Interakció az egészségügyi ellátásban
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Hiteles kommunikációt folytat
Szaknyelven kommunikál
Kommunikál látás-, hallás-, beszédsérült személlyel
Informálja a beteget, a hozzátartozót és a munkatársait kompetenciáján belül
Segítő kommunikációt alkalmaz, konfliktust kezel, önsegítő technikákat alkalmaz
Önérvényesítő kommunikációt alkalmaz
Kapcsolattartás eszközeit használja
Idegen nyelvet használ, alapfokon
Etikai normák szerint végzi munkáját
Esélyegyenlőséget biztosít
Adatvédelmi szabályokat betartja
Együttműködik a betegjogi, gyermekjogi képviselővel
Alkalmazza a szakmai programokat, irányelveket, protokollokat, standardokat
Alkalmazza az egészségügyi szolgálatokra, szolgáltatókra vonatkozó szabályokat
Alkalmazza a dokumentálás különböző formáit
Adatokat gyűjt, kezel
Elektronikusan adatokat rögzít, tárol
Minőségügyi dokumentációt kitölt
Tiszteletben tartja a kulturális különbségekből adódó szokásokat
Kutatómunkában közreműködik
Fejleszti tudását és készségeit
Közreműködik az oktatási folyamatban
Pszichés támogatást nyújt tevékenységéhez kapcsolódóan
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B Kommunikáció
B Szakmai kommunikáció
B Szaknyelv, latin
C Idegen nyelv
C Informatika
B Ügyvitel, dokumentáció
B Etika
B Szakmai etika
B Jog
B Minőségügyi ismeretek
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C
B
B
B
C
B

Egészségügyre érvényes minőségbiztosítási elvek
Szociológia
Általános pszichológia
Pedagógia
Személyiségfejlesztés
Egészségügyi irányítás, szervezés

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
2 ECDL 2. m. Operációs rendszerek
2 ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
2 ECDL 4. m. Táblázatkezelés
2 ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
4 Olvasott szakmai szöveg megértése
4 Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban
4 Szakmai nyelvű beszédkészség
3 Idegen nyelvű hallott szöveg megértése
3 Idegen nyelvű beszédkészség
4 Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
4 Komplex jelzésrendszerek értelmezése
4 Informatikai eszközök használata
4 Kommunikációs eszközök használata
Személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Önfegyelem
Önállóság
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Stressztűrő képesség
Empátiás készség
Társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Udvariasság
Közérthetőség
Hatékony kérdezés készsége
Meggyőzőkészség
Adekvát metakommunikáció
Módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Információgyűjtés
Kreativitás, ötletgazdagság
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
3711-10
Aszepszis-antiszepszis, munkavédelem, környezetvédelem
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Higiénés szabályokat betart
Megelőzi a fertőzéseket
Aszepszis, antiszepszis szabályainak megfelelően használja az eszközöket
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Műszereket, eszközöket fertőtlenít
Kezet fertőtlenít
Bőrt fertőtlenít
Fertőtlenítő eljárásokat alkalmaz
Sterilezéshez előkészít
Steril eszközöket használ
Betartja a sterilitás szabályait
Betartja a munkahelyre vonatkozó általános és speciális előírásokat
Alkalmazza a biztonságos munkavégzés tárgyi, személyi feltételeit
Alkalmazza az egyéni védőeszközöket
Anyagtárolást az előírásoknak megfelelően biztosít
Alkalmazza a szelektív hulladékgyűjtés szabályait
Veszélyes hulladékot kezel
Veszélyes anyagokat kezel, tárol
Betartja a környezetvédelmi előírásokat
Betartja a munkahelyre vonatkozó általános tűzvédelmi előírásokat
Alkalmazza a jelző és riasztó berendezéseket
Alkalmazza a tűzoltó készülékeket
Használja a vészkijáratokat, a mentési és menekülési útvonalakat, a mentésben
közreműködik
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B Közegészségtan
B Higiéné
B Mikrobiológia
B Immunitástan
B Járványtan
B Munkavédelem
B Környezetvédelem
C Kórházhigiéné
B Fertőtlenítés
B Sterilizálás
B Tűzvédelem
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4 Fertőtlenítés eszközeinek használata
4 Sterilezés eszközeinek használata
4 Munkavédelmi eszközök használata
4 Biztonságos munkavégzés
4 Riasztás eszközeinek használata
4 Tűzvédelmi eszközök használata
4 Jelképek értelmezése
4 Komplex jelzésrendszerek értelmezése
4 Hulladékkezelés eszközeinek használata
Személyes kompetenciák:
Állóképesség
Megbízhatóság

11

Szakszerűség
Társas kompetenciák:
Határozottság
Konfliktusmegoldó készség
Empátiás készség
Szervezőkészség
Módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Körültekintés, elővigyázatosság
Kontroll (ellenőrzőképesség)
A környezet tisztántartása
Eredményorientáltság
Előrelátás
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2327-10
Első ellátás-elsősegélynyújtás
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
A helyszín biztonságosságát felméri
A helyszíni körülményekről tájékozódik
Tájékozódó állapotfelmérést végez
A figyelemfelhívó panaszokat/tüneteket felismeri
Segítséget hív
A beteget állapotának megfelelő testhelyzetbe hozza
Halaszthatatlan beavatkozásokat végez
Újraélesztést végez (BLS–AED)
Eszméletlen betegnél eszközzel és eszköz nélkül légutat biztosít
Az elsődleges beavatkozásokat megkezdi/elvégzi:
– zavart tudatú betegnél,
– fájdalomról panaszkodó betegnél,
– nehézlégzéssel küszködő beteg esetén,
– görcsroham alatt és után,
– beszédzavar, végtaggyengeség esetén,
– sokkos állapotú betegnél,
– mérgezés gyanúja esetén,
– elektromos balesetet szenvedett betegnél
Vérzéscsillapítási eljárást alkalmaz
Hőhatás okozta sérülést ellát
Elsődleges sebellátást végez
Kötözéseket alkalmaz
Rándulásokat, ficamokat, töréseket rögzít
Tömeges baleset felszámolásában segédkezik
Katasztrófa egészségügyi ellátásban közreműködik
Beteget mozgat, műfogásokat alkalmaz
A beteg szállításra történő előkészítésében segédkezik
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
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A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B Sürgősségi orvostan
B Sebészet
B Baleseti sebészet
B Belgyógyászat
B Gyermekgyógyászat
B Elsősegélynyújtás
B Tünettan
B Újraélesztés
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4 Szakmai nyelvű beszédkészség
4 Jelképek értelmezése
4 Komplex jelzésrendszerek értelmezése
4 Légútbiztosítás eszközeinek használata
4 Sebellátás, kötözés, rögzítés eszközeinek használata
5 Riasztás eszközeinek használata
5 Újraélesztés eszközeinek használata
5 Elsősegélynyújtás eszközeinek használata, feltöltése, ellenőrzése
Személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Döntésképesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Kézügyesség
Stressztűrő képesség
Társas kompetenciák:
Határozottság
Irányítási készség
Közérthetőség
Segítőkészség
Hatékony kérdezés készsége
Adekvát metakommunikáció
Módszerkompetenciák:
Nyitott hozzáállás
Körültekintés, elővigyázatosság
Figyelem-összpontosítás
Intenzív munkavégzés
Helyzetfelismerés
Értékelési képesség
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
3712-10
Egészségmegőrzés – betegségmegelőzés
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Egészségtudatos életvitel, életminőség kialakítását segíti
Az egészséges életmódnak megfelelő napirendet összeállít
Egészségkárosító környezeti hatások csökkentését segíti

13

Személyi higiénét fenntart
A túlsúly és elhízás megelőzésében részt vesz
Felvilágosítást végez az egészséges táplálkozásról
Tájékoztatást ad a diétákról
A fizikai erőnlétet, különösen az állóképesség megszerzését, megtartását segíti
Mentális egészséget fenntart
Prevenció, védőoltások tudatos igénybevételét segíti
Szűrővizsgálatokon való részvételt elősegíti
Egészségnevelési feladatokat lát el különböző életszakaszokban
élethelyzetekben
Szenvedélybetegségek megelőzésében részt vesz
Felismeri az élettanitól eltérő jelenségeket
Felismeri az akadályozottság különböző formáit
Betegségeket kiváltó kórokok megelőzésében közreműködik
A szervezet kóros reakcióit felismeri
A testi egészség megőrzésében, a betegségek megelőzésében részt vesz
– a mozgásszervek vonatkozásában
– a szív és keringési rendszer vonatkozásában
– légzőrendszer vonatkozásában
– emésztőrendszer vonatkozásában
– endokrin rendszer vonatkozásában
– vizeletkiválasztó és -elvezető rendszer vonatkozásában
– reproduktív rendszer vonatkozásában
– idegrendszer vonatkozásában
– érzékszervek vonatkozásában
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B Anatómia-élettan
C Gerontológia
B Általános és részletes kórtan
C Pedagógia
C Egészségfejlesztés
C Egészségnevelés
C Népegészségtan
C Terhesgondozás
C Fogyatékosságtan
C Mentálhigiéné
C Gondozás
C Prevenció
C Egészségkultúra
C Egészség, betegség, fogyatékosság
C Magyarország lakosságának egészségmutatói
C A környezeti tényezők hatása az ember egészségére
C A személyi és környezeti higiénia
C Egészségvédő-betegségmegelőző célprogramok
C Választható és ajánlott testedzés-programok
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
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és

3
3
3
3
3

Olvasott szakmai szöveg megértése
Szakmai nyelvű beszédkészség
Jelképek értelmezése
Oktatás eszközeinek használata
Szemléltető eszközök használata

Személyes kompetenciák:
Külső megjelenés
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Meggyőzőképesség
Határozottság
Társas kompetenciák:
Együttműködő képesség
Közérthetőség
Rendszerező képesség
Kreativitás, ötletgazdagság
Empátiás készség
Módszerkompetenciák:
Problémaelemzés
Problémamegoldás
Nyitott hozzáállás
Áttekintő képesség
Lényegfelismerés (lényeglátás)
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2374-06 Betegmegfigyelés - tünetfelismerés
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Felismeri az életveszélyes állapotokat
Megfigyeli a beteg általános megjelenését és dokumentálja az észlelteket
Megfigyeli a beteg kardinális tüneteit és dokumentálja az észlelteket
Megfigyeli a beteg fájdalmát és dokumentálja az észlelteket
Megfigyeli a beteg testváladékait és dokumentálja az észlelteket
Megfigyeli a beteg mozgását és dokumentálja az észlelteket
Megfigyeli a beteg alkatát és dokumentálja az észlelteket
Megméri a beteg testtömegét, testkörfogatát, testmagasságát és dokumentálja az
észlelteket
Megfigyeli a beteg bőrét és dokumentálja az észlelteket
Megfigyeli a beteg arcát és dokumentálja az észlelteket
Megfigyeli a beteg tudatát és dokumentálja az észlelteket
Megfigyeli a beteg értelmi és érzelmi állapotát és dokumentálja az észlelteket
Megfigyeli a beteg érzékszerveinek működését és dokumentálja az észlelteket
Megfigyeli a beteg mellkasának formáját és dokumentálja az észlelteket
Megfigyeli a beteg köhögését és dokumentálja az észlelteket
Megfigyeli a kábítószerfüggőség és -túladagolás tüneteit és dokumentálja az
észlelteket
Jelzi a családon belüli erőszakkal összefüggő problémát
Megfigyeli a gyermekbántalmazás tüneteit és dokumentálja az észlelteket
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Vérnyomást mér és dokumentálja az észlelteket
Pulzust vizsgál és dokumentálja az észlelteket
Légzést vizsgál és dokumentálja az észlelteket
Testhőmérsékletet mér és dokumentálja az észlelteket
Szükségleteket felmér és kielégít
Orvosi és ápolási diagnózisokat felismer
Alkalmazza az ápolási folyamat lényegét, lépéseit
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B Az egészség fogalmának befolyásoló tényezői
B Az egészség és a társadalmi, természeti környezet kölcsönhatása
B Az egészség mint érték
B A holisztikus emberszemlélet lényege
B Az egészséges életmód jellemzői
B Az egészségkultúra összetevői, kialakulása
B Az egészség és az egészségkultúra összefüggései
B Életmód, életvitel tárgyi és társadalmi feltételei
B Az életmódot befolyásoló értékek
B Életminőség fogalma, összetevői
B A szűrővizsgálatok és jelentőségük
B Az emberi szervezet felépítése és működése
B A mozgás szervrendszer felépítése és működése
B A légzés szervrendszer felépítése és működése
B A keringési rendszer felépítése és működése
B Az emésztőrendszer felépítése és működése
B A kiválasztórendszer felépítése és működése
B A neuroendokrin rendszer felépítése és működése
B A reproduktív rendszer felépítése és működése
B Az érzékszervek felépítése és működése
B Az idegrendszer felépítése és működése
B Az asszisztens minőségüggyel kapcsolatos feladatai
A Az emberi szükségletek jellemzői
A A szükségletek kielégítésében való segítés
A A fogyatékkal élő ember segítése szükségletei kielégítésében
B Az ápolási folyamat filozófiája, lépései
B Dokumentálás
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4 Olvasott szakmai szöveg megértése
4 Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban
4 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
5 Orvosi, ápolási eszközök használata
Személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Megbízhatóság
Állóképesség
Pontosság
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Kézügyesség
Türelmesség
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Külső megjelenés
Társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Segítőkészség
Empátiás készség
Közérthetőség
Módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Helyzetfelismerés
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2375-10
Diagnosztizálás - monitorozás - előkészítés
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Közreműködik diagnosztikai vizsgálatok elvégzésében
Elvégzi a fizikális vizsgálatok előkészítését
Közreműködik az eszközös vizsgálatok előkészítésében
Közreműködik a képalkotó vizsgálatok előkészítésében
Közreműködik a fül-orr-gégészeti vizsgálatok előkészítésében
Közreműködik a szem vizsgálatában
Közreműködik a nőgyógyászati vizsgálatok előkészítésében
EKG vizsgálatot végez
Vizsgálati anyagot vesz, és laboratóriumba küld
Vért vesz
Köpetmintát vesz vizsgálatra
Székletmintát vesz vizsgálatra
Orrváladék mintát vesz vizsgálatra
Torokváladék mintát vesz vizsgálatra
Vizeletmintát vesz vizsgálatra
Sebváladékot vesz vizsgálatra
Hüvelyváladékot vesz vizsgálatra
Szemváladékot vesz vizsgálatra
Fülváladékot vesz vizsgálatra
Punktátumokat laboratóriumba küld
Diagnosztikai vizsgálatot végez és dokumentálja
Vérvizsgálatot végez gyorsteszttel
Vizeletvizsgálatot végez gyorsteszttel
Vércukorvizsgálatot végez vércukorszintmérő készülékkel
Koleszterinvizsgálatot végez tesztcsíkkal
Dokumentál
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B Általános kórtani alapfogalmak
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B
B
B
A
A
A
B
B
B
B
C
B
B
B
B
B
A
B
B
B
B
B
B
B
B

A betegség fogalma és előidézői
A betegségmagatartás jellemzői
A betegség hatása az egyénre és a közösségre
Élő kórokok általános jellemzői
Élettelen kórokok általános jellemzői
A kórlefolyás jellemzői
A szervezet reakciói
A szövetek kóros elváltozásai
A szervrendszerek kóros elváltozásainak kialakulása
Járványtani alapfogalmak
Fertőző betegségek statisztikai leírása
A járványfolyamat mozgató erői
Járványügyi teendők
Immunológiai alapfogalmak
Az immunrendszer felépítése és működése
Szerológiai reakciók
Az orvosi és ápolási diagnózis alapfogalmai
Szülészeti alapismeretek
Nőgyógyászati ismeretek
Alapvető laboratóriumi vizsgálatok
Képalkotó és diagnosztikai vizsgálatok
Belgyógyászati, sebészeti betegségek jellemzői
Fül-orr-gégészeti betegségek jellemzői
Szemészeti betegségek jellemzői
Dokumentálás

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4 Olvasott szakmai szöveg megértése
4 Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban
4 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
5 Orvosi, ápolási eszközök használata
Személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Megbízhatóság
Állóképesség
Pontosság
Kézügyesség
Türelmesség
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Segítőkészség
Empátiás készség
Közérthetőség
Módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Helyzetfelismerés
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Visszacsatolási készség
Határozottság
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2376-06 Beavatkozás – asszisztálás – dokumentálás
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Gyógyszereket orvosi rendelésre a beteg szervezetébe juttat szájon át
Gyógyszereket orvosi rendelésre a beteg nyelve alá helyez
Gyógyszereket orvosi rendelésre a beteg szervezetébe juttat a nyálkahártyán
keresztül
Gyógyszereket orvosi rendelésre a beteg szervezetébe juttat a végbélen keresztül
Injekciót ad be intracutan
Injekciót ad be subcutan
Injekciót ad be intramuscularisan
Közreműködik intravénás injekció beadásánál
Közreműködik infúzió bekötésénél
Inhalációs és aeroszolkezelést végez
O2 terápiát alkalmaz
Fizikális gyógymódokat alkalmaz
Mindennapos beavatkozásokat végez
Beöntést ad
Katétert gondoz
Bevezeti a szondát a gyomorba és a patkóbélbe
Közreműködik a punkciók előkészítésében és kivitelezésében
Sebeket ellát és kötöz
Közreműködik a különböző szakrendelőkben folyó speciális beavatkozásoknál
Közreműködik a gondozási feladatokban
Vezeti a betegforgalommal kapcsolatos adminisztrációt, dokumentációt
Betegelőjegyzést végez, betegforgalmat szervez
Vezeti a betegellátáshoz kapcsolódó dokumentációt
Vezeti a betegnyilvántartást
Vezeti a társadalombiztosításhoz kapcsolódó dokumentumokat
Vizsgálatkérő lapokat tölt ki
Konzíliumkérő lapot tölt ki
Kezelőlapokat tölt ki
Fertőző betegek bejelentő lapját tölti ki
Betegszállítással kapcsolatos dokumentációt tölt ki
Közreműködik a statisztikai adatszolgáltatásban
Az adatokat feldolgozza
Elkészíti a járóbeteg-ellátás, a szakellátás és a szakgondozás jelentéseit, statisztikáit
Alkalmazza a MEES szabályzatait
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C Gyógyászati alapismeretek
A A gyógyszereléssel kapcsolatos ismeretek
B Gyógyszertani ismeretek
B Orvosi eszköz és műszerismeret
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A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B
C

Ápolástani ismeretek
Gondozási ismeretek
Injekciózás
Infúziós terápia
O2, inhalációs és aeroszolterápia
Mindennapos beavatkozások
Punkciók
Fizikális gyógymódok
Kötözések
Szakápolási ismeretek
Általános és speciális dokumentációs ismeretek
Statisztikai ismeretek

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4 Olvasott szakmai szöveg megértése
4 Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban
4 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
5 Orvosi, ápolási eszközök használata
5 Gyógyszerek alkalmazása, dokumentálása
Személyes kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Segítőkészség
Empatikus készség
Közérthetőség
Figyelemösszpontosítás
Társas kompetenciák:
Felelősségtudat
Megbízhatóság
Állóképesség
Pontosság
Kézügyesség
Türelmesség
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Külső megjelenés
Módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Helyzetfelismerés
Áttekintő képesség
Figyelemösszpontosítás
Módszeres munkavégzés
A környezet tisztántartása
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Körültekintés, elővigyázatosság
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2397-06 Fogászati beavatkozások, kezelések
A szakmai követelménymodul tartalma:
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Feladatprofil:
Konzerváló fogászati beavatkozásokhoz előkészít, a kezeléseknél segédkezik
A szükséges műszereket, anyagokat, eszközöket előkészíti
Érzéstelenítéshez előkészít, segédkezik a gyógyszer beadásánál
Fogászati izolálásnál segédkezik
A fogpótlások elkészítésének folyamatában segédkezik
Lenyomat- és rögzítő anyagok keverését végzi
Lenyomat és minta készítésénél segédkezik
Rögzített és kivehető fogpótlásokat átvesz, tárol
Szájsebészeti beavatkozásokhoz előkészít, a kezeléseknél segédkezik
Szájsebészeti műtéteknél előkészítést végez
Műtéti területet izolál
Műtéti érzéstelenítéshez előkészít
Műtéti érzéstelenítésnél segédkezik
A beteg műtét utáni ellátását, megfigyelését végzi
Fog-foggyökér eltávolításhoz előkészíti a beteget és a műszereket
Szájsebészeti megbetegedések kezelésénél segédkezik
Szájnyálkahártya és fogágy betegségeinek kezelésénél segédkezik
A kezelések gyógyszereit, anyagait, eszközeit előkészíti
Parodontológiai műtétek előkészítésénél segédkezik
Parodontológiai és szájsebészeti műtéti beavatkozás után orális higiénés tanácsot,
segítséget ad
A fog és szájüreg tisztítását végzi
A fogak és a szájüreg tisztításának módjait bemutatja
Speciális szájhigiéné végzésében segíti a beteget
A jellegzetes, fogazatra kiterjedő fájdalom megfigyelésében segít
A páciens félelmét, szorongását oldja, lelki támaszt nyújt
Fogászati szűrővizsgálatokban segédkezik
Segédkezik góckutatásban
Közreműködik terhesek fogászati gondozásában
A fogászati kezelésekkel kapcsolatos szájhigiénét elősegíti
Egészségnevelési programokban részt vesz
A páciensek körében szájhigiénés oktatást végez
Fogászati prevenciós és táplálkozási tanácsadást végez fogászati problémákra
vonatkozóan
Szakmai előadásokat tart
Segédkezik a fogszín kiválasztásában
Munkakörében előírt adminisztrációs tevékenységet végez, dokumentál
Fogászati röntgenfelvételeket készít
Sugárvédelmi szabályokat betartja
Képalkotó módszereket alkalmaz, képalkotó vizsgálatokat előkészít, végez
A fogászati röntgen készítésének eszközeit, anyagait alkalmazza
A beteget, illetve a beteg fejét elhelyezi, és a tubust beállítja a röntgenfelvételhez
Fogászati röntgenfelvételt készít, előhív és tárol
A hibásan készült röntgenfelvételt felismeri
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C Anatómiai-élettani ismeretek
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Orális anatómiai ismeretek
Általános és szájpatológiai ismeretek
Mikrobiológiai-immunitástani ismeretek
Táplálkozási alapismeretek
A táplálkozás és az orofaciális betegségek kapcsolata
Káros szenvedélyek és az orofaciális betegségek kapcsolata
Belgyógyászati-gyógyszertani ismeretek
Fertőző betegségek jelentősége a fogászati ellátásban
Góckutatás
Fogászati váró és rendelő speciális munkavédelmi tudnivalói
Fogorvosi váró berendezése
Fogorvosi rendelő műszerei, felszerelése
Fogászati asszisztens munkaköréhez szükséges orvosi latin szaknyelv
Konzerváló fogászati ismeretek
Fogpótlástan, fogtechnikai alapismeretek
Fogászati röntgenfelvételek készítése
Általános sebészeti alapismeretek
Szájsebészeti alapismeretek
Szájnyálkahártya betegségek
Fogágybetegségek: gingivitis, parodontitis
Fogágybetegség megelőzése
Fogkő-eltávolítás, gyökérfelszín-simítás
Szájhigiénés tanácsadás
Fogászati prevenció
Fogászati gondozás
Fogszuvasodás megelőzésének lehetőségei és módszerei
Fogászati röntgenfelvételek készítése
Fogászati radiológiai ismeretek
Röntgensugárzás keletkezése, a fogászati röntgen sajátosságai
Fogászati röntgenkészülék és röntgenfilm használata
Különleges képalkotó módszerek
Sugárvédelmi ismeretek
Dokumentáció

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
1 Elemi szintű számítógép használat
4 Kézírás
4 Olvasott szakmai szöveg megértése
4 Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban
4 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4 Szakmai nyelvű beszédkészség
4 Információforrások kezelése
Személyes kompetenciák:
Állóképesség
Felelősségtudat
Megbízhatóság
Önállóság
Precizitás
Türelmesség
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Empátiás készség
Kommunikációs készség
Esztétikai érzék
Mennyiségérzék
Társas kompetenciák:
Udvariasság
Határozottság
Visszacsatolási készség
Irányíthatóság
Tömör fogalmazás készsége
Hatékony kérdezés készsége
Tolerancia
Módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Rendszerező képesség
Ismeretek helyén való alkalmazása
Módszeres munkavégzés
Körültekintés, elővigyázatosság
Figyelemösszpontosítás
A környezet tisztántartása
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2398-10
Gyermekfogászati és fogszabályozási beavatkozások
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Gyermekfogászati beavatkozásoknál, kezeléseknél segédkezik
A szükséges műszereket, anyagokat, eszközöket előkészíti
A gyermekfogászati szűrővizsgálatokat előkészíti
A gyermekfogászati szűrővizsgálatoknál segédkezik
A fogszabályozáshoz szükséges eszközöket, anyagokat előkészíti
A fogszabályozásnál a fogorvosnak segédkezik
A fogszabályozás folyamatában szájhigiénés tanácsokat ad
A gyermekekkel életkoruknak megfelelően foglalkozik
A gyermekek és szüleik körében fogászati egészségnevelést végez
A jellegzetes, fogazatra kiterjedő fájdalom megfigyelésében segít
A gyermek félelmét, szorongását oldja
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B Táplálkozás és a fogszuvasodás kapcsolata
C Belgyógyászati-gyógyszertani ismeretek
A A fogászati asszisztens feladatai a higiéné megteremtésében
B Fogorvosi váró, rendelő műszerei, felszerelése
B Szájsebészeti osztály, rendelő speciális felszerelése
A Fogászati prevenció
A Fogszuvasodás megelőzésének lehetőségei és módszerei
A Gyermekfogászati prevenció sajátosságai
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A fogászati asszisztens megelőző tevékenysége
Egészségkulturáltság, egészséges életmód
Fogászati szűrővizsgálatok, szervező, egészségnevelő tevékenység
Fogászati asszisztens munkaköréhez szükséges orvosi latin szaknyelv
Gyermekfogászat, fogszabályozás
Gyermekfogászati preventív lehetőségek a fogászatban
Fogászati ellátás gyermekkorban
Dokumentáció

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
1 Elemi szintű számítógép használat
5 Olvasott szakmai szöveg megértése
4 Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban
4 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4 Szakmai nyelvű beszédkészség
4 Információforrások kezelése
Személyes kompetenciák:
Állóképesség
Kézügyesség
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Precizitás
Türelmesség
Empátiás készség
Esztétikai érzék
Mennyiségérzék
Társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Határozottság
Irányítási készség
Közérthetőség
Hatékony kérdezés készsége
Tolerancia
Módszerkompetenciák:
Kreativitás, ötletgazdagság
Ismeretek helyén való alkalmazása
Következtetési képesség
Helyzetfelismerés
Körültekintés, elővigyázatosság
A környezet tisztántartása
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2399-06 Gyógyszertári asszisztens adminisztratív és ügyviteli feladatai
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Áruátvételt végez
Raktározást végez a FIFO-elv szerint
A raktár működését a tárolási szabályok betartásával biztosítja
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Ellenőrzi és dokumentálja a tárolási paramétereket
Leltárnál közreműködik
Forgalomból való kivonásban részt vesz
Visszáruzásban részt vesz
Előkészíti a selejtezést
Officinai készlet feltöltést végez
Defektust vezet
Készlet ellenőrzést hajt végre (lejárati idő)
Szállítólevél/számla alapján készlet korrekciót végez
Orvosi vényeket taxál
Nyomon követi a szignatúrák készletét és megrendeli azokat
Nyomon követi a csomagolóanyagokat és megrendeli azokat
A gyógyszertári számítógépes rendszert használja
Alkalmazza a pénzkezelési szabályokat
Szakmai dokumentációhoz szükséges nyomtatványokat készletez és rendel
A jogszabályok által előírt, illetve a gyógyszertár működéséhez szükséges
nyilvántartások vezetésében részt vesz
Részt vesz a gyógyszertár minőségügyi rendszerének működtetésében
Pénzügyi és számviteli bizonylatokat kezel
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C Dokumentációs ismeretek
C Gazdasági ügyviteli ismeretek
B Alkalmazott latin nyelvi ismeretek
C Gyógyszergazdálkodási- és üzemviteli ismeretek
C Gyógyszertári szoftverek
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4 Olvasott szakmai szöveg megértése
3 Hallott szakmai szöveg megértése
3 Szakmai nyelvű beszédkészség
3 Információforrások kezelése
3 Gyógyszertári jelképek értelmezése
Személyes kompetenciák:
Állóképesség
Látás
Mennyiségérzet
Kézügyesség
Szaglás
Megbízhatóság
Precizitás
Társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Segítőkészség
Közérthetőség
Hatékony kérdezés készsége
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Konfliktusmegoldó készség
Módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Módszeres munkavégzés
A környezet tisztán tartása
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2400-06 Gyógyszertári asszisztens gyógyszerkészítéssel kapcsolatos feladatai
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Gyógyszertechnológiai alapműveleteket végez
Diszpergáló műveleteket végez
Homogenizáló műveleteket végez
Elválasztó műveleteket végez (desztillál, dekantál, szitál, szűr)
Kalorikus műveleteket végez
Méréseket végez
Gyógyszertechnológiai részműveleteket végez
Szilárd, folyékony, lágy gyógyszerformákat kialakít
Gyógyszeralapanyagokat, laborált készítményeket adagokra osztja, kiszereli
Készítményeket előírásszerűen kiszereli
Alkalmazza a megfelelő szignatúrákat, szignál
Gyógyszerkészítés és vizsgálat eszközeit, mérlegeket, mérőműszereket
megfelelően alkalmazza, tárolja
Nyomon követi a mérlegek, mérőműszerek kalibráltságának és hitelességének
idejét
Sterilezi a gyógyszerkészítéshez szükséges eszközöket
Sterilezési próbánál közreműködik
Az aszeptikus tevékenység feltételeinek kialakításában részt vesz
Bevizsgálásnál segítséget nyújt
Impleálásnál segítséget nyújt
Laborálásnál segítséget nyújt
Tárolja a standedényeket
Exszikkátor helyes használatát biztosítja
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B Kémiai alapismeretek
B Gyógyszerkészítési alapműveletek
B Gyógyszerformák kialakítása
B Gyógyszertári alapismeretek
B Gyógyszertechnológia elméleti ismeretek
A Gyógyszertechnológia gyakorlati ismeretek
C Homeopátiás gyógyszertechnológia elmélet
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4 Olvasott szakmai szöveg megértése
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Hallott szakmai szöveg megértése
Szakmai nyelvű beszédkészség
Információforrások kezelése
Gyógyszertári jelképek értelmezése

Személyes kompetenciák:
Állóképesség
Látás
Szaglás
Stabil kéztartás
Megbízhatóság
Precizitás
Társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Segítőkészség
Közérthetőség
Hatékony kérdezés készsége
Konfliktusmegoldó készség
Módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Ismeretek helyén való alkalmazása
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Módszeres munkavégzés
A környezet tisztán tartása
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2853-09
Gyógyszertári asszisztens gyógyszerellátással kapcsolatos feladatai
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Az OGYI által forgalomba hozatalra és gyógyszertáron kívül is forgalmazásra
engedélyezett gyógyszerek kiadását végzi
Jogszabály által gyógyszertárban forgalmazhatónak nyilvánított termékeket ad ki
(gyógyszerek kivételével)
Tájékoztat a gyógyszertárban forgalmazott, általa kiadható termékek
alkalmazására, adagolására, eltartására, tárolására vonatkozóan
Ellátja az egészségnevelési feladatokat a kompetencia körébe tartozó termékek
eladásánál
Fel nem használt gyógyszerek, göngyöleg visszavételét végzi
Gyógyszer expediálásnál segítséget nyújt
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C Szakmai kommunikációs ismeretek
D Gyógyszerkiadási ismeretek
B Anatómiai-élettani ismeretek
B Kórélettani ismeretek
B Gyógyszerhatástani ismeretek
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Gyógynövény és drogismeret
Gyógyászati segédeszközök, kötszerek ismerete
Kozmetikai, babaápolási termékek ismerete
Étrendkiegészítők ismerete

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4 Olvasott szakmai szöveg megértése
3 Hallott szakmai szöveg megértése
3 Szakmai nyelvű beszédkészség
3 Információforrások kezelése
3 Gyógyszertári jelképek értelmezése
Személyes kompetenciák:
Állóképesség
Látás
Szaglás
Stabil kéztartás
Megbízhatóság
Precizitás
Társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Segítőkészség
Közérthetőség
Hatékony kérdezés készsége
Konfliktusmegoldó készség
Módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Ismeretek helyén való alkalmazása
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Módszeres munkavégzés
A környezet tisztán tartása
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
3725-10
Audiológia
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Anamnézist vesz fel
A fül betegségeinek ismeretében megítéli a hallásvizsgálatok elvégzésének
lehetőségét
A küszöbvizsgálat eredményének függvényében megtervezi a további vizsgálatokat
A hangvilla vizsgálatokat elvégzi, az eredményeit rögzíti és jelentését érti
A tisztahang-küszöb vizsgálatot elvégzi, az eredményeit rögzíti és értelmezi
A beszédaudiometriai vizsgálatokat elvégzi, az eredményeit rögzíti és értelmezi
A küszöb feletti vizsgálatokat elvégzi, az eredményeit rögzíti és értelmezi
Tinnitometriát elvégzi, az eredményeit rögzíti és értelmezi
A gyermek-hallásvizsgálatokat elvégzi
A maszkolást szükség szerint elvégzi, az eredményeit rögzíti és értelmezi
Az objektív vizsgálatokat ismeri, és ezek eredményeit értelmezi
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Tympanometriát elvégzi, az eredményeit rögzíti és értelmezi
Stapedius reflex vizsgálatot elvégzi, az eredményeit rögzíti és értelmezi
Otoakusztikus emissio vizsgálatot elvégzi, az eredményeit rögzíti és értelmezi
BERA vizsgálatot elvégzi, az eredményeit rögzíti és értelmezi
Az orvosi fülkürti-kép megjegyzéseit alkalmazza a hallásvizsgálatok elvégzésénél,
illetve a mérésnél kapott eredmények hitelességének megítélésénél
Megtekinti a külső fület, hallójáratot és a dobhártyát és felismeri az ép
viszonyoktól való eltérést
Rögzíti a fülstátuszt és a hallásvizsgálatok eredményeit
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B A fül anatómiája
B A hallás élettana
B Külső-, közép- és belsőfül betegségei
B A fülzúgás
B A beszédképzés
B A magyar beszéd sajátosságai
B A beszéd érzékelése és beszédmegértés
B A hallássérült ember hallása és beszédmegértése
B Audiológiai vizsgálatok kiértékelése
B Anamnézis felvétele
B A hallásveszteségek tulajdonságai
B A hallásrehabilitáció indikációja
B Az orvosi rehabilitáció eszközei
B Az audiológiai vizsgálatok módszerei
B Az audiométer felépítése és működése
B A tisztahang audiometria alapfogalmai
B A beszédaudiometria alapfogalmai
B Az audiológiai szakrendelések működési feltételei
B Klasszikus hallásvizsgálatok
B A tisztahangküszöb-vizsgálat légvezetésen és csontvezetésen
B Beszédküszöb és beszédértés vizsgálata
B Maszkolás a tiszta hang küszöb és a beszédvizsgálatoknál
B A hangosság érzékelés vizsgálata
B A kellemetlenségi küszöb vizsgálat tiszta hanggal és beszéddel
B Küszöb feletti vizsgálatok
B Leleplező próbák
B Tinnitometria
B Szűrővizsgálatok
B Reflexen alapuló audiometria
B Akusztikus válasz audiometria (OAE)
B Akusztikus kiváltott potenciál audiometria
B Egyéb objektív vizsgálatok
B Pedoaudiológia
B A hallássérülés korai felismerése és jelentősége
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4 Olvasott szakmai szöveg megértése
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Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Szakmai nyelvű beszédkészség
Komplex eszközhasználati képességek, készségek

Személyes kompetenciák:
Precizitás
Türelmesség
Önállóság
Kézügyesség
Társas kompetenciák:
Határozottság
Közérthetőség
Empatikus készség
Adekvát metakommunikáció
Konfliktusmegoldó készség
Kommunikációs rugalmasság
Módszerkompetenciák:
Következtetési képesség
Körültekintés, elővigyázatosság
Nyitott hozzáállás
Kreativitás, ötletgazdagság
Módszeres munkavégzés
Figyelem-összpontosítás
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
3726-10
Hallásakusztika
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Kommunikál a hallássérült beteggel és hozzátartozójával
Felméri a páciens fizikai és pszichikai állapotát
Felméri a páciens szükségleteit, igényeit és mérlegeli a hallókészülék kiválasztást
és illesztést befolyásoló tényezőket
Tájékoztatást ad a hallás rehabilitáció lehetőségeiről
Használja az otoscopot, értelmezi a látottakat, és felismeri a legfontosabb
lenyomatvételt befolyásoló tényezőket
Hallás rehabilitáció során hallásvizsgálatokat végez
Rögzíti a páciensről szerzett adatokat és a dokumentált kórtörténetet
Rögzíti a hallókészülék illesztés alatt történteket
Rögzíti az eredményességi vizsgálatok eredményeit
Figyeli és értelmezi a páciens visszajelzéseit
Lenyomatot vesz
Megrendeli a fülillesztéket
Meghatározza az illesztési célgörbét
Illeszti a fülillesztéket
Illeszti a hallásjavító készüléket
A hallásjavító készüléket kiadja próbára
A hallásjavító készülék finomhangolását elvégzi
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Tájékoztatást ad az egyéb kiegészítő eszközökről
Tájékoztatást ad a tartozékokról
Ismerteti az eszközök használatát
Elvégzi az eredményességi vizsgálatokat
Betanítja az illeszték behelyezését
Fertőtleníti az eszközöket
Betanítja a készülék használatát
Betanítja a tartozékok használatát
Tájékoztatást ad a készülék kezeléséről
Gondozást végez
A hallássegítő módszereket betanítja
A pácienst/hozzátartozót tanácsadással támogatja
Megállapítja a hallókészülék hibáját
Osztályozza a javítás lehetőségeit
Hallókészülék kisebb javítási feladatait elvégzi
Csövet ragaszt, cserél
Reklamációs szituációkat kezel
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C Műszaki alapismeretek
B Hullámtan, hangtan
B Hangérzékelés és hangfelfogás
B Jel-zajviszony elmélete
C Az illeszték gyártás technológiája
B Elektronika
B A hallókészülék műszaki tulajdonságait ellenőrző mérőberendezések és azok
alkalmazása
B A hallásjavító készülékek felépítése és működése, beállítási lehetőségei
B Az erősítők, hallgatók és mikrofonok jellemzői
B A jel-zaj viszony javításának lehetőségei
B A visszacsatolási érzékenység javításának lehetőségei
B Az egyéni zaj elnyomásának lehetőségei
B Rezonanciák és ezek hatása
B Szervízismeret
B A hallásjavító készülékek fajtái
B A hallásjavító készülékek lehallgatása
B A hibadiagnózis felállítása, hibaelhárítás, karbantartás
B Hallás rehabilitácó
B Fülilleszték
B A lenyomatvétel és kidolgozás
B A fülilleszték és házkészítés alapjai
B A lenyomatvétel és az illeszték anyagok tulajdonságai és alkalmazhatóságuk
B Akusztikai befolyásoló elemek az illesztéken
B Akusztikai és komfort-változtatások az illesztéken
B Hallásjavító rendszerek illesztése
B Hallásjavító rendszerek illesztése különböző életkorokban, az illesztést befolyásoló
korfüggő tényezők
B A hallásjavító készülék ellátás menete
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B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
C

A frekvenciaillesztés célgörbéi, illesztési algoritmusok (NAL, Berger, Pogo, 1/2,
1/3, DSL-I/O)
A dinamikai illesztés fajtái és alkalmazásuk
Az In situ mérés
A NOAH adatbázis kezelő program
A hallásjavító készülék beállító programok
Az ellenőrző vizsgálatok
Az ügyfél egyéni igényeinek a felmérése, a kiválasztás szempontjai
Speciális szempontok a gyermekek rehabilitációjában
A hallásjavító készülék kezelése, használata
A próbahordás
A különböző hangkörnyezetek tulajdonságai
Az irányhallás
Az energiaforrások
A tisztító, fertőtlenítő és ápolószerek
Életvitelt segítő eszközök
A fülzúgás terápiás eszközei
Implantációs eszközök
Egyéb tartozékok
Egyéb rehabilitációs eljárások (CROSS, szem. szár, csontvezetés)
Utógondozás
Hallásgondozás
A hallókészülék gondozása
Kommunikáció a hallássérült emberrel
A reklamációk kezelése
Szövetségek, egyesületek, érdekvédelmi szervezetek
A hallássérültek pszichológiája
Gyógyászati segédeszköz ellátási alapismeretek

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
5 Olvasott szakmai szöveg megértése
5 Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban
5 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
5 Szakmai nyelvű beszédkészség
4 Komplex eszközhasználati képességek, készségek
4 Célprogramok használata
Személyes kompetenciák:
Precizitás
Türelmesség
Megbízhatóság
Önállóság
Kézügyesség
Társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Közérthetőség
Empatikus készség
Hatékony kérdezés készsége
Adekvát metakommunikáció
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Meggyőzőkészség
Módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Körültekintés
Elővigyázatosság
Eredményorientáltság
Kreativitás
Módszeres munkavégzés
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2433-06 Irodatechnika és ügyvitel
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Információt fogad és továbbít
Kapcsolatot tart
Helyesírás szabályait betartja
Számítógépen vakírást alkalmaz
Idegen nyelven kommunikál
Betegirányítási feladatot lát el
Telekommunikációs eszközöket használ
Hivatalos levelet ír
Orvosi latin kifejezéseket használ/alkalmaz
Anatómiai-élettani fogalmakat alkalmaz
Kórtani fogalmakat alkalmaz
Ügyviteli feladatokat lát el
Egészségügyi adminisztrációt végez
Egészségügyi dokumentációt rögzít
Terápiás és diagnosztikus eljárásokat rögzít
Receptet rögzít
Egészségügyi kódrendszereket alkalmaz
Jelentést készít
Irodatechnikát alkalmaz
Reprográfiai eszközöket használ
Postáz
Irattároz
Jogi, etikai normákat betartja
Alkotmányos jogokat érvényesít
Ismeri és betartja a munkájával kapcsolatos aktuális törvényi előírásokat
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
A Orvosi latin szakkifejezések
B Ügyviteli/adminisztrációs ismeretek
B Speciális szakmai etikai ismeretek
A Hivatali/üzleti levelezés szabályai
A Munkaügyi dokumentumok, űrlapok kitöltése
B Minőségügyi dokumentumok
B Gazdálkodási dokumentumok
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B
A
C
C
B
A
B
B
C
C
C
A
A
A
B
A
A
A
A

Ügyiratkezelési szabályok
Papíralapú egészségügyi dokumentáció
Alkotmányos alapjogok
Állami szervek
Közigazgatási eljárás
Közigazgatási határozatok
Polgári jogviszony
Tulajdonjog ismerete
Kötelmi jog ismerete
Munkajog munkavállalókra vonatkozó részei
Családjog
Titoktartás
Személyes adatok védelme
Írástechnika
Ergonómia
Fénymásolás
Faxolás
Iratrendezés
Iratmegsemmisítés

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4 Olvasott szakmai szöveg megértése
4 Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban
4 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4 Szakmai nyelvű beszédkészség
5 Gépírás
5 Információforrások kezelése
5 Telekommunikációs eszközök használata
5 Irodatechnikai eszközök használata
Személyes kompetenciák:
Precizitás
Megbízhatóság
Szervezőkészség
Elhivatottság, elkötelezettség
Társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Fogalmazó készség
Prezentációs készség
Konszenzus készség
Közérthetőség
Módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Rendszerben való gondolkodás
Információgyűjtés
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Numerikus gondolkodás, matematikai készség
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A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2851-10
Informatika és gazdasági ismeretek
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Anyagot és eszközt rendel
Számlát készít
Finanszírozási dokumentációt rögzít
Statisztikai adatokat felvesz, rögzít, feldolgoz
Hardvert alkalmaz
Hardvert üzembe helyez, üzemeltet
Képarchiválási módszereket ismertet
Operációs rendszert használ
Felhasználói környezetet beállít
Szoftvert választ
Prezentációt készít
Célprogramot használ
Programot telepít
Felhasználói rendszereket kezel
Szöveget szerkeszt
Táblázatokat kezel
Grafikont készít
Adatbázist kezel
Vizuális megjelenítést készít
Hálózaton kommunikál
Világhálón kommunikál
Biztonsági programokat alkalmaz
Egészségügyi szoftvereket alkalmaz
Adatokat kezel, rögzít, tárol
Adatbiztonság, adatvédelem előírásait betartja
Reprográfiai eszközöket használ
Jogi, etikai normákat betartja
Adatvédelmi szabályokat betart
Ismeri és betartja a munkájával kapcsolatos aktuális törvényi előírásokat
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
A Orvosi latin szakkifejezések
A Informatikai ismeretek
B Ügyviteli/adminisztrációs ismeretek
B Gazdaságtani ismeretek
B Speciális szakmai etikai ismeretek
C Alapvető gazdasági, nemzetgazdasági összefüggések
C Számvitel, könyvvezetés
C Társadalombiztosítási rendszer
C Járulékfizetési rendszer ismerete
C Egészségügy finanszírozási rendszer
C Anyaggazdálkodás
D Leltározási rend
B Finanszírozási adatkezelés
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B
B
B
A
A
A
A
A
A
A
A
A
C
B
A
A
A

Minőségügyi dokumentumok
Gazdálkodási dokumentumok
Számítógépes iratkezelés
Beteg nyilvántartási rendszerek
Kórházi betegellátó programok
Járóbeteg-ellátó programok
Alapellátási programok
Ágazati statisztikai programok
Egyéb ágazat specifikus informatikai programok
Titoktartás
Személyes adatok védelme
Egészségügyi kódrendszerek
Matematikai statisztika
Egészségügyi statisztika
Operációs rendszerek
Felhasználói rendszerek
Informatikai háttér

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
2 ECDL 1. m. IT alapismeretek
2 ECDL 2. m. Operációs rendszerek
3 ECDL AM3 modul Szövegszerkesztés – Haladó szint
3 ECDL AM4 modul Táblázatkezelés – Haladó szint
3 ECDL Képszerkesztés
3 ECDL CAD
4 Egészségügyi szoftverek alkalmazása
4 Olvasott szakmai szöveg megértése
4 Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban
4 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4 Szakmai nyelvű beszédkészség
5 Információforrások kezelése
5 Informatikai eszközök használata
Személyes kompetenciák:
Precizitás
Megbízhatóság
Szervezőkészség
Elhivatottság, elkötelezettség
Társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Fogalmazó készség
Prezentációs készség
Konszenzus készség
Közérthetőség
Módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Rendszerben való gondolkodás
Információgyűjtés
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Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Numerikus gondolkodás, matematikai készség
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2434-06 A fizioterápia elmélete és gyakorlata
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Tevékenységeit orvosi előírás szerint végzi
Kisfrekvenciás (galvánáram, különleges galvánáram) kezeléseket végez el az
elektroterápiában
Stabil galvánkezeléseket végez
Bourgignon-kezeléseket végez
Bergonier-kezelést végez
Kowalschik-féle kezelést végez
RIESZ-féle Calcium elektrostasist végez
Iontoforesist végez
Hidrogalván kezeléseket (teljes hidrogalván kezelések) végez
Hidrogalván kezeléseket (részleges hidrogalván kezelések) végez
Hidrogalván, részleges galvánfürdő kezelést végez diadinamikus árammal
Kombinált teljes hidrogalván kezelést végez
Kisfrekvenciás (ingerárammal) kezeléseket végez
Diadinamikus áramkezeléseket végez
Krio-elektroterápiás kezelést végez
Träubert-féle (URS) ingeráram kezelést végez
Szelektív ingeráram kezelést végez
Transcutan-elektro-nervo-stimulációs kezelést végez (TENS)
Középfrekvenciás kezeléseket végez
Interferencia-kezelést végez
Frekvenciamodulált középfrekvenciás kezelést végez
Pulzusmodulált (BURST) középfrekvenciás kezelést végez
Krio-középfrekvenciás kezelést végez
Nagyfrekvenciás kezeléseket végez
Rövidhullám kezelést végez
Mikrohullámú kezelést végez
Ultranagy-frekvenciás vagy deciméter hullámú kezelést végez
Magnetoterápiás kezeléseket végez
Mágnestér-kezeléseket végez
Bio-mágnes kezeléseket végez
Fototerápiás kezelést végez
Infravörös sugárkezeléseket végez
Ultraibolya sugárkezelést végez
Látható fénykezeléseket végez
Lézerkezeléseket végez
Mechanoterápiás kezeléseket végez (az ultrahang körében)
Sonophoresist végez
Gyógyszeroldatok, kenőcsök szervezetbe juttatását végzi
Víz alatti (állófejes) ultrahangkezelést végez
Mozgófejes ultrahangkezelést végez
Kombinált ultrahangkezeléseket végez
Gépi masszázst végez
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Hidroterápiás kezeléseket végez
Borogatásokat végez (hideg, meleg)
Felmelegedő borogatást végez (Priessnitz-féle)
Párakötést helyez fel
Dunszt-kötést helyez fel
Pakolásokat végez (száraz, nedves)
Gyógyszeres pakolásokat végez (Ritex-pakolás)
Lemosásokat végez
Leöntéseket végez
Fürdőkezeléseket végez (hideg fürdő)
Fürdőkezeléseket végez (meleg fürdő)
Fürdőkezeléseket végez (forró)
Váltó hőfokú fürdőt alkalmaz
Zuhanykezeléseket végez (skót zuhany)
Víz alatti vízsugár masszázst végez
Szénsavas fürdőt alkalmaz
Súlyfürdő kezelést végez
Termoterápiát alkalmaz
Meleg hatású kezeléseket alkalmaz – Paraffin pakolást
Meleg hatású kezeléseket alkalmaz – Szaunát
Hideg hatású kezeléseket alkalmaz- Hűtést kriogéllel
Hideg hatású kezeléseket alkalmaz – Hűtést nitrogénnel
Balneoterápiát alkalmaz – Fürdőkúrát kivitelez, iszapkezelést alkalmaz
Balneoterápiát alkalmaz – Ivókúrát, inhalációs kezeléseket végez
Klíma-, barlangkezeléseket végez
Aerion kezelést végez
Aeroszol kezeléseket végez
Kommunikációs feladatokat lát el
Beteg tájékoztatást végez
Beteget és tanulót oktat
Dokumentációs feladatokat lát el
A beteg környezetét rendbe teszi
Fizioterápiás eszközök, műszerek, készülékek fertőtlenítését végzi
Alkalmazza a kényelmi eszközöket (segédeszközöket)
Jelzi a fizioterápiás kezelésekkel összefüggő beteg reakciókat
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B Anatómia
B Fizioterápia
B Elektroterápia
B Hidroterápia
B Balneoterápia
B Biofizika
B Biokémia
B Belgyógyászat
B Gyógyszertan
B Neurológia
B Ortopédia
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B
B
B
B
B
B
B
B
C
C
C
C
B
B
B
C
B

Reumatológia
Traumatológia
Sebészet
Bőrgyógyászat
Gyermekgyógyászat
Szülészet-nőgyógyászat
Onkológia
Urológia
Gyógytorna
Kórélettan
Ápolástan
Pszichológia
Infektológia
Klinikai alapismeretek
Inhaláció
Masszázs
Dokumentáció

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
3 Speciális szoftver használat
3 Olvasott szakmai szöveg megértése
3 Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban
3 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3 Szakmai nyelvű beszédkészség
4 Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
3 Gépírás
3 Kapcsolási rajz olvasása, értelmezése
5 Elektrofiziológiai műszerek használata
4 Ápolási eszközök alkalmazása
5 Elektroterápiás eszközök használata
5 Fizioterápiás eszközök használata
Személyes kompetenciák:
Türelmesség
Kézügyesség
Megbízhatóság
Döntésképesség
Precizitás
Társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Határozottság
Empatikus készség
Közérthetőség
Adekvát metakommunikáció
Konfliktusmegoldó készség
Módszerkompetenciák:
Áttekintőképesség
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
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Problémaelemzés, -feltárás
Problémamegoldás, hibaelhárítás
A környezet tisztán tartása
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2437-06 Gyógyszerkiadás
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Selejtezést végez
Szakmai adminisztrációt végez
Gazdálkodási adminisztrációs tevékenységet végez
Ellenőrzi az orvosi vények alaki kellékeit
Orvosi vényeket retaxál
Vizsgálja a vényre történő kiadás szabályszerűségét
A társadalombiztosítási támogatás jogszerűségét, pontosságát ellenőrzi
A térítésmentesség, közgyógyellátás jogszerűségét ellenőrzi az expediálás során
Vényeket kezel egészségbiztosítási pénztárban
Szakmai szoftvereket alkalmaz
Számítógépes prezentációkat készít
Használja a gyógyszertári ügyvitelhez szükséges irodai gépeket
Vezetői felhatalmazással gyógyszert és alapanyagokat rendel
Közületi eladást bonyolít
Az érvényes jogszabályoknak megfelelően gyógyszerkiadást végez (fokozottan
ellenőrzött szerek kivételével)
Szakmai kompetenciájának megfelelően tájékoztatást ad gyógyszerkészítmények,
és a gyógyszertár forgalmát képező más cikkek hatásáról, mellékhatásáról,
alkalmazásáról, adagolásáról, eltartásáról, tárolásáról, esetleges elkészítési
módjáról, szükség esetén gyógyszerészhez irányít
Részt vesz a gyógyszertári asszisztensek oktatásában
Kapcsolatot tart a gyógyszertár partnereivel
Egészséges életmódra nevel
Gondozási folyamatban segítséget nyújt
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
A Gyógyszerkiadási alapismeretek
A Jogszabályismeret
A Dokumentációs ismeretek
B Szakmai kommunikáció
B Gyógyszergazdálkodási és üzemviteli ismeretek
A Gyógyszerhatástani, gyógyszeralkalmazási ismeretek
A Gyógyszertári informatikai ismeretek
B Egészségfejlesztési ismeretek
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4 Olvasott szakmai szöveg megértése
4 Hallott szakmai szöveg megértése
4 Szakmai nyelvű beszédkészség
4 Információforrások kezelése
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3

Komplex jelképek értelmezése

Személyes kompetenciák:
Állóképesség
Látás
Szaglás
Stabil kéztartás
Megbízhatóság
Precizitás
Numerikus gondolkodás
Mennyiségérzék
Társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Segítőkészség
Közérthetőség
Hatékony kérdezés készsége
Konfliktusmegoldó készség
Módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Ismeretek helyén való alkalmazása
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Módszeres munkavégzés
A környezet tisztán tartása
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2435-06 Kardiológia
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
A kardiológiai szakasszisztens elméleti ismereteit alkalmazza (cardiovascularis
kórképek, vizsgáló eljárások)
A cardiovascularis rosszulléteket felismeri
Az orvos megérkezéséig (a gyógyszerek ismeretében) az ellátást önállóan, majd az
orvos utasítására elvégzi
Önállóan EKG vizsgálatokat végez
A szabályos és kóros EKG görbét, életveszélyes ritmuszavarokat felismeri
Elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendelkezik a kardioverter-defibrillátor
működéséről
Cardioversióhoz előkészít, és orvos utasítására segédkezik
Önállóan végzi az ABPM vizsgálatot (programozás, készülék fel- és leszerelése)
A beteget betanítja az ABPM készülék használatára, számítógépes kiértékelésben,
leletkészítésben részt vesz
Az ergometriás, Holter, echokardiográfiás vizsgálatokhoz a betegeket előkészíti
A vizsgálatokhoz szükséges technikai eszköz használhatóságáról meggyőződik
A vizsgálatokat, terápiás eljárásokat részben önállóan, részben orvos felügyelete
mellett elvégzi (infúzió, injekció beadásához előkészít, orvos utasítása szerint bead,
iv. esetén segédkezik)
Izotópos terheléses EKG vizsgálatnál közreműködik
Koronarográfiára való előkészítésben segédkezik
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Arteriográf (FMD) vizsgálatot végez
Ideiglenes pacemaker terápiában közreműködik
Thrombolysis alkalmazásában közreműködik
Stent beültetés előkészítésében közreműködik
Az újraélesztést elkezdi, és a továbbiakban közreműködik
Szívultrahang vizsgálatok (TTE, TEE) végzésében közreműködik
Új vizsgáló módszerek (PET, CT, MRI) elméleti alapjait ismeri
Az intenzív osztályon előforduló mechanikus szövődményekkel járó kórképek
(szívtamponád, kardiogén sokk, intraaortikus ballonpumpa kezelés) ellátásában
közreműködik
Ismeri és nyomon követi a laboratóriumi vizsgálati eredményeket
Az előforduló szövődményeket felismeri
A korszerű számítógépes dokumentációs eljárásokat, vizsgálati eredmények
értékelési módszereit ismeri, gondozási nyilvántartást vezet
Az elvégzett vizsgálatokat szakszerűen dokumentálja
Statisztikákat készít és archivál
A szükséges és időszakos karbantartásokat elvégezteti
A hivatásával összefüggő szakszerű kommunikációt alkalmaz, szakmai és etikai
normákat betartja
A helyzet megkövetelte módon alkalmazza az ápoláslélektani ismereteit
Egészségnevelési feladatokat lát el (primer és szekunder prevenció)
Rehabilitációval kapcsolatos alapismeretekkel rendelkezik
Segíti a beteget a rehabilitáció fázisaiban (acut, konvaleszcens, késői
konvaleszcens, poszt konvaleszcens)
Ápolási, gondozási tanácsokkal szolgál
Rizikostratifikáció elkészítését, rizikóeliminálást segíti
Szakmai tudását továbbképzéseken, fórumokon való részvétellel szinten tartja és
továbbfejleszti
Intézete és más intézetek dolgozóival jó kapcsolatot tart fenn
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
A Alkalmazott anatómiai ismeretek
B Biokémiai ismeretek
B Biofizikai ismeretek
A Szívműködés-élettani, kórélettani (elektrofiziológiai) ismeretek
A Szívelégtelenség
A ISZB, angina pectoris és heveny coronária syndroma
A ISZB, AMI szövődményei
A Hirtelen szívhalál
A Terheléses vizsgálómódszerek
A Perikarditiszek, perikardiális folyadékgyülemek
A Infektív endokarditiszek
A Szívbillentyű betegségek
A Ingerképzési, ingerületvezetési zavarok
A Cardiomyopathiák
A Az ISZB klinikuma, kórlefolyása
B Rehabilitáció-szívbetegségek
B Kommunikáció
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A

Műszerismeret, sugárvédelem

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
3 Kardiológiai szoftverek használata
4 Olvasott szakmai szöveg megértése
4 Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban
4 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4 Szakmai nyelvű beszédkészség
4 Információforrások kezelése
3 Kapcsolási rajz olvasása, értelmezése
3 Jelképek értelmezése
3 Kézügyesség
4 Diagnosztikai és vizsgáló műszerek, berendezések használata
Személyes kompetenciák:
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Megbízhatóság
Döntésképesség
Önfegyelem
Türelmesség
Társas kompetenciák:
Határozottság
Segítőkészség
Kommunikációs rugalmasság
Tolerancia
Meggyőzőkészség
Kapcsolatteremtő készség
Módszerkompetenciák:
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Intenzív munkavégzés
Körültekintés, elővigyázatosság
Probléma megoldás, hibaelhárítás
Módszeres munkavégzés
Helyzetfelismerés
Gyors reakciókészség
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2438-06 Angiológia
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Az angiológiai szakasszisztens megfelelő szakismereteit alkalmazza (kórképek,
vizsgáló eljárások)
Acut vascularis kórképeket felismeri
Fizikai vizsgálatokat elvégzi (hőérzékelés, inspekció, perifériás erek tapintása és
hallgatózási pontjainak alkalmazása)
Ischaemizáló gyakorlatok végzését segíti a végtagokon (Ratschow-próba)
TOS-próbák végzésében részt vesz
Allen-teszt végzésében részt vesz
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BMI-t határoz meg
A vizsgálatokhoz szükséges technikai eszköz használhatóságáról meggyőződik
A vizsgálatokat, terápiás eljárásokat részben önállóan, részben orvos felügyelete
mellett elvégzi
Betartja a higiénés szabályokat
Végtagkörfogat mérést végez
Derék-, csípőkörfogat mérést végez
Bőrhőmérséklet mérést végez
Végtagi CW doppler vizsgálatot végez (nyomásmérés)
Pletizmográfiás vizsgálatban segédkezik
Lézer doppler vizsgálatnál segédkezik
Treadmill terhelést végez
Hangvillatesztet végez (Riedel – Seifer féle)
Kapillármikroszkópos vizsgálatban segédkezik (előkészít)
Transzkután oxigén tenzió mérésnél segédkezik
Thermográfiás vizsgálatban segédkezik
Duplex scan vizsgálatban segédkezik
Vénafunkciós vizsgálatokban segédkezik (Perthes, Trendellenburg)
Hemodiluciós, infúziós kezelést előkészít
Trombolízisben segédkezik
Flowtron kezelést, lymphamat kezelést végez
Rugalmas pólya, gyógyharisnya felhelyezését végzi
Az angiográfiára való előkészítésben részt vesz
Az előforduló szövődményeket felismeri
PTA, Stent beültetésnél segédkezik
Haemorrheologiai, haemostaseológiai vizsgálatban segédkezik
Trombofilia vizsgálathoz előkészít
Segíti a beteget a rehabilitáció fázisaiban (acut, konvaleszcens, késői
konvaleszcens, poszt konvaleszcens)
A korszerű számítógépes dokumentációs eljárásokat, vizsgálati eredmények
értékelési módszereit ismeri
Az elvégzett vizsgálatokat szakszerűen dokumentálja
Statisztikákat készít és archivál
A szükséges és időszakos műszerkarbantartásokat elvégezteti
A hivatásával összefüggő szakszerű kommunikációt alkalmaz, szakmai és etikai
normákat betartja
A helyzet megkövetelte módon alkalmazza az ápoláslélektani ismereteit
Értorna és TOS torna gyakoroltatásában részt vesz
Egészségnevelési feladatokat lát el
Ápolási, gondozási tanácsokkal szolgál
Gondozási nyilvántartást vezet
Rizikostratifikáció elkészítésében, rizikóeliminációban segít
Segíti a beteget a rehabilitáció fázisaiban
Szakmai tudását továbbképzéseken, fórumokon való részvétellel szinten tartja és
továbbfejleszti
Intézete és más intézetek dolgozóival jó kapcsolatot tart fenn
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
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A
B
C
C
C
A
A
A
A
A
A
B
A

Alkalmazott anatómiai ismeretek
Kommunikáció
Biofizikai ismeretek
Biokémiai ismeretek
Elektrofiziológiai ismeretek
Az erek működésének élettana, kórélettana
Arteriosclerosis kialakulása az érrendszerben
Perifériás artériás végtagi érbetegségek [arteriosclerosis obliterans (ASO),
trhomboangitis obliterans (TAO), angiopathia diabetica, kritikus végtagischaemia]
Vasopasticus kórképek (TOS, Raynaud syndroma)
Vénabetegségek (felületes vénagyulladás, mélyvénás trombózis, krónikus vénás
elégtelenség, tüdőembólia)
Nyirokrendszer betegségei
Rehabilitáció-érbetegségek
Műszerismeret, sugárvédelem

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
3 Angiológiai szoftverek használata
4 Olvasott szakmai szöveg megértése
4 Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban
4 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4 Szakmai nyelvű beszédkészség
4 Információforrások kezelése
3 Kapcsolási rajz olvasása, értelmezése
3 Jelképek értelmezése
4 Numerikus gondolkodás
3 Kézügyesség
4 Diagnosztikai és vizsgáló műszerek, berendezések használata
Személyes kompetenciák:
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Megbízhatóság
Döntésképesség
Önfegyelem
Türelmesség
Társas kompetenciák:
Határozottság
Segítőkészség
Kommunikációs rugalmasság
Tolerancia
Meggyőzőkészség
Kapcsolatteremtő készség
Módszerkompetenciák:
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Intenzív munkavégzés
Körültekintés, elővigyázatosság
Probléma megoldás, hibaelhárítás
Módszeres munkavégzés
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Helyzetfelismerés
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2410-06 Fogászati higiénikus tevékenysége fogászati kezeléseknél
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Fogtömések finirozását, polírozását végzi
Fogtömések esetén szájhigiénés kezelést végez és oktat
Fogpótlások szájhigiénéjét végzi és oktatja
Szájsebészeti beavatkozások után szájhigiénés kezelést végez és oktat
Szájnyálkahártya betegségek esetén szájhigiénés kezelést végez
Parodontológiai betegek szájhigiénés kezelését végzi
Fogkő eltávolítását végzi
Fogfehérítést végez
Szájnyálkahártya és parodontológiai betegségek megelőzésében egészségnevelést
végez
Gyökérfelszín simítást végez
Gyermekfogászati prevenciót végez
Gyermekek körében szájhigiénés motivációt végez
Gyermekfogászati szűrővizsgálatokban vesz részt
Fogszabályozás során szájhigiénés tevékenységet végez
A gyermekek és a szülők körében fogászati egészségnevelést végez
Fluoridos profilaxist végez
Plakk kimutatást végez
Röntgenfelvételt készít
A páciens félelmét, szorongását oldja
Stomadontológiai szűrővizsgálatokban részt vesz
Felismeri a praecancerosus állapotokat
Fájdalmat megfigyeli
Lenyomatot vesz
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
A Alkalmazott anatómiai ismeretek
B Orális patológiai ismeretek
B Állcsont, állkapocsízület betegségei
B Nyálmirigybetegségek
B Fejlődési rendellenességek
B Szájüreg daganatai
A Táplálkozás és a fogazat megbetegedéseinek kapcsolata
A Táplálkozás és az egészséges fogfejlődés kapcsolata
A Étrend szájüreg-, fog- és fogágybetegségeknél
B Tápanyagszükséglet hiányos fogazat esetén
A Fogszuvasodás megelőzése táplálkozási befolyással
A Fogtisztítás, szájhigiéné eszközei, anyagai
A Fogínykezelés eszközei, anyagai
A Fogkőeltávolítás eszközei, műszerei
A Szájhigiénés demonstrációs eszközök alkalmazása
B Finírozás, polírozás
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A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B
A
A
A
A
A

Fogtömések esetén szájhigiénés kezelés, oktatás
Fogpótlások esetén szájhigiénés kezelés, oktatás
Szájhigiéné lehetőségei szájnyálkahártya betegségek esetén
Szájhigiéné, gyógyszeres kezelés alkalmazása fogágybetegség esetén
Fogászati egészségnevelés
A fogászati higiénikus tevékenysége a gyermekfogászati prevencióban
Szájhigiéné, helyes táplálkozás
Fluoridok alkalmazása, gyermekfogászati gondozás
Fogászati higiénikus feladatai a fogszabályozási terápia és prevenció területén
Plakk kimutatása
Barázdazárás
Fluoridprevenció
Fogászati szűrővizsgálatok
Fogmosás és a fogmosást kiegészítő szájhigiéné eszközei, anyagai
Szájhigiéné fogeltávolítás és szájműtétek után
Szájhigiéné fogpótlások és konzerváló fogászati kezelésekkel kapcsolatban
Szájnyálkahártya és fogínybetegségek szájhigiénéje
Fogszabályozási terápia szájhigiénéje

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
5 Olvasott szakmai szöveg megértése
5 Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban
5 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
5 Szakmai nyelvű beszédkészség
5 Információforrások kezelése
3 Jelképek értelmezése
5 Szájhigiénés eszközök használata
5 Műszerismeret
Személyes kompetenciák:
Állóképesség
Kézügyesség
Stabil kéztartás
Önállóság
Precizitás
Társas kompetenciák:
Udvariasság
Határozottság
Meggyőzőkészség
Közérthetőség
Hatékony kérdezés készsége
Módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Ismeretek helyén való alkalmazása
Okok feltárása
Módszeres munkavégzés
Körültekintés, elővigyázatosság
A környezet tisztán tartása
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A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2411-10
Fogászati prevenció, szájhigiéné
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Stomadontológiai szűrést végez
Fogpótlást viselők ellenőrzésében, gondozásában részt vesz
Szükség esetén fluoridos prevenciót végez
Szájhigiénés index meghatározását, értékelését végzi
Konzerváló fogászati kezelésekhez kapcsolódó szájhigiénés tevékenységet végez
Az eredményes fogászati prevenció érdekében motivál és instruál
A fog és szájnyálkahártya betegséget megelőző prevenciós programokban részt
vesz
Szükség esetén fluoridos prevenciót végez
Táplálkozási tanácsot ad fogászati problémákra vonatkozólag
Szájhigiénés instruálást, motiválást végez
Fogpótlások higiénés kezelését, tárolását végzi
A kezelt fogak és a fogpótlások ápolási módszereit bemutatja
Parodontológiai és szájsebészeti műtétek után szájhigiénés kezelést végez
Kórházban fekvő betegek szájhigiénés feladatait végzi
Fogyatékkal élő gyermekek és felnőttek szájhigiénés feladatait végzi
Kórházi betegosztályok betegeinek szájhigiénés feladatait végzi
Szájnyálkahártya és parodontológiai betegségek megelőzésében egészségnevelést
végez
Fogászati egészségnevelést végez: óvodás-, általános és középiskolás
csoportokban, egészséges és beteg felnőtt közösségekben, időskorúaknál,
kismamák körében, fogyatékkal élő gyermekek és felnőttek körében
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
A A fogászati higiénikus tevékenysége a gyermekfogászati prevencióban
B Szájhigiéné, helyes táplálkozás
B Fluoridok alkalmazása, gyermekfogászati gondozás
B Fogászati higiénikus feladatai a fogszabályozási terápia és prevenció területén
A Fogszuvasodás prevenciója, preventív eljárások
B Szájhigiéné alkalmazása, a táplálkozás és a szájhigiéné kapcsolata
B Fluoridprevenció
A Fogászati szűrővizsgálatok
B Fogászati prevenció, parodontológia
B Fogágybetegségek kialakulása, kezelése, megelőzése
B Egészséges életmód és a fogazat elváltozásainak kapcsolata
B Egészségügyi kulturáltság és a fogászati prevenció kapcsolta
B Szájhigiéné az egészségvédelemmel és a fogászati kezelésekkel kapcsolatban
B Szájhigiéné, szájhigiénés indexek
B Fogmosás, és a fogmosást kiegészítő szájhigiéné eszközei, anyagai
B Szájhigiéné fogeltávolítás és szájműtétek után
B Szájhigiéné fogpótlások és konzerváló fogászati kezelésekkel kapcsolatban
B Szájnyálkahártya és fogínybetegségek szájhigiénéje
B Fogszabályozási terápia szájhigiénéje
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B

Pedagógia és fogászati egészségnevelés

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4 Olvasott szakmai szöveg megértése
4 Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban
4 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4 Szakmai nyelvű beszédkészség
5 Információforrások kezelése
3 Jelképek értelmezése
Személyes kompetenciák:
Külső megjelenés
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Elhivatottság, elkötelezettség
Rugalmasság
Szervezőkészség
Türelmesség
Kézügyesség
Önállóság
Empátia
Társas kompetenciák:
Interperszonális rugalmasság
Meggyőzőkészség
Segítőkészség
Prezentációs készség
Hatékony kérdezés készsége
Kommunikációs készség
Módszerkompetenciák:
Kritikus gondolkodás
Rendszerező képesség
Kreativitás, ötletgazdagság
Problémaelemzés, -feltárás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Eredményorientáltság
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
3727-10
Klinikai neurofiziológiai szakasszisztensi tevékenységek elmélete és
gyakorlata
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Beteget fogad
A beutalót átveszi, értelmezi
A személyazonosságot ellenőrzi
A jogosultságot ellenőrzi
Nyilvántartásba vesz
Anamnézist kiegészít, ha szükséges anamnézist vesz fel
Tájékoztatja a beteget a vizsgálatról a kompetencia körén belül
Vizsgálatokhoz előkészít
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Műszereket üzembe helyez, állapotukat ellenőrzi, az esetleges hibák javításáról
gondoskodik
Eszközöket előkészít, állapotukat ellenőrzi, az esetleges hibák javításáról
gondoskodik
Ellenőrzi a végzendő vizsgálathoz szükséges beállítást
A regisztráló és ingerlő elektródákat a paciensen az előírásoknak megfelelően
rögzíti
A beteget a vizsgálathoz elhelyezi
Elmagyarázza a vizsgálat alatt szükséges magatartást
Az elektrofiziológiai vizsgálatokhoz előkészít, segédkezik
Elektródokat csatlakoztat
Ellenállást mér, szükség szerint korrigálásokat végez
Vizsgálat közben a pacienst megfigyeli
Feljegyzéseket készít a paciens állapotváltozásairól
Felismeri és kijavítja a felvételt zavaró tényezőket
Leletezéshez előkészíti a regisztrátumot
Kiadja a leletet
Archiválja a regisztrátumot és a leletmásolatot
A higiénés követelményeket betartja
EEG vizsgálatot készít
Aktivációs
eljárásokat
alkalmaz
(szemnyitás-csukás,
hyperventilatio,
fotostimuláció, alvásmegvonást követő felvétel)
Speciális EEG vizsgálatot készít (alvásvizsgálat ragasztásos módszerrel)
Polygrafiás vizsgálatban részt vesz
Monitorozási feladatot lát el
Video-EEG vizsgálatban részt vesz
Long-term vizsgálatban részt vesz
Kiegészítő eljárásokat végez (Mapping, frekvencia-analízis)
Elvezetési kombinációk szerkesztését ismeri, szerkeszti (bipoláris, közös referáló,
közösátlag referáló)
Montázsokat (rutinokat) szerkeszt a nemzetközi ajánlás szerint
Agykérgi kiváltott válaszok regisztrálása (SEP, AEP, VEP)
ENG-t (perifériás idegvezetési sebességet) méri
Közreműködik EMG vizsgálatnál
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B Regisztrátumok értékelése
B Biológiai regisztrálók
B Biológiai ingerlők
B Adatrögzítés és feldolgozás
B Poligráfia
B A perifériás ideg és az izom vizsgálata
B Az idegrendszer és az érzékszervek funkcionális anatómiája
B Idegkórtani ismeretek
B Elektrofiziológia, neurofiziológia
B Elektrofiziológiai regisztrálás, értékelés folyamata
C Műszerismeret
C Elektromosságtani alapfogalmak
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B
B
B
B
B
B
B
B
C

Eszközismeret
Regisztrálás-technika
Elvezetések
EEG
Speciális EEG
Aktivációs eljárások
Kiváltott válasz
ENG
EMG

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
3 Speciális szoftver használat
3 Olvasott szakmai szöveg megértése
3 Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban
3 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3 Szakmai nyelvű beszédkészség
3 Kapcsolási rajz olvasása, értelmezése
3 Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
3 Diagram, nomogram kitöltése, készítése
5 Elektrofiziológiai műszerek használata
4 Ápolási eszközök alkalmazása
Személyes kompetenciák:
Türelmesség
Kézügyesség
Megbízhatóság
Döntésképesség
Precizitás
Társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Határozottság
Empatikus készség
Közérthetőség
Adekvát metakommunikáció
Konfliktusmegoldó készség
Módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Problémaelemzés, -feltárás
Problémamegoldás, hibaelhárítás
A környezet tisztán tartása
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2436-06 Szemészeti eljárások elmélete és gyakorlata
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Anamnézist felvesz
Látásélesség meghatározást végez (felnőtt és gyermek)
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Alkalmazkodást vizsgál, eredményt feljegyez
Fénytörést meghatároz (objektív) eredményt feljegyez
Automata refraktometriát végez, az eredményt dokumentálja
Keratometriát végez, az eredményt dokumentálja
Szemfenék vizsgálatnál segédkezik
Egyenes képben való tükrözésnél segédkezik
Fénytörést meghatároz (szubjektív) eredményt feljegyez
Szemüvegrendelésnél segédkezik
Kontaktlencse illesztésnél segédkezik
Gyógyászati segédeszköz, illetve látásrehabilitációs eszközök használatát betanítja
Látótér vizsgálatot végez, eredményt feljegyez
Színlátást vizsgál, eredményt feljegyez
Pseudoisochromatikus táblával mér
Nagel-féle anomalscoppal vizsgál
Objektív vizsgálati módszereknél segédkezik, eredményt feljegyez
Speciális vizsgálatoknál segédkezik, elvégzi, és az eredményt rögzíti
(B, AB, Doppler, UBM vizsgálatnál segédkezik, ultrahangos bulbushossz
vizsgálatot elvégez
EMG vizsgálatnál segédkezik
VEP, ERG, EOG vizsgálatot elvégez, eredményt technikailag értékeli, kritikus
fúziós frekvencia vizsgálatot elvégez, eredményt dokumentál)
A conjunctiva egészséges állapotát, valamint betegségeit ismeri
A conjunctiva betegségeinek ellátásában segédkezik
Váladékvételt elvégez, váladékokat vizsgálatokra küld, dokumentál
Szemhéj kifordítást Desmarres-kanállal elvégez
Cornea vizsgálatokat (cornea topográfia, pachymetria) végez, eredményt
dokumentál
Szemnyomás mérés előtt előkészít, szemnyomás mérésnél segédkezik
Noncontact szemnyomás-mérést végez
Gonioscopia elvégzéséhez előkészít
Fluorescein angiografiánál segédkezik, eredményt dokumentál
ICG vizsgálatnál segédkezik, eredményt dokumentál
OCT vizsgálatot végez, eredményt dokumentál
Binoculáris látás vizsgálatot végez
Maddox vizsgálatnál segédkezik, eredményt dokumentál
Synptophor vizsgálatot végez, eredményt dokumentál
Hess ernyős vizsgálatot végez, eredményt dokumentál
Könnytermelés meghatározását elvégzi, eredményt dokumentál
Könnyfilm stabilitási próba elvégzésénél segédkezik, eredményt dokumentál
Könnyelvezető utak szondázásánál, átfecskendezésénél segédkezik
Hertel-vizsgálatot végez, eredményt dokumentál
Szemsérültek ellátásában segédkezik
Varratszedésnél részt vesz
Idegentest eltávolításánál segédkezik, eredményt dokumentál
Sav- vagy lúgsérülés esetén a betegek ellátását megkezdi, szemkimosást végez
Szemészetben használatos kötések felhelyezését végzi
Szembetegek rehabilitációjában részt vesz
Ambuláns szemészeti műtéteknél részt vesz, segédkezik
Vizsgálati mintákat laboratóriumokba küldi, eredményeket tárol, dokumentációs
anyagokat nyilvántart
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Subconjunctivális injekció előkészítését elvégzi, beteget előkészít, beadásnál
segédkezik, dokumentál
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B A szem és a szem járulékos szerveinek anatómiája, élettana
B Biokémiai ismeretek
B Biofizikai, fénytani ismeretek
B A szem kórélettana
B A szem klinikuma
B Traumatológiai ismeretek
B Sebészeti ismeretek
B Optometriai ismeretek
A Diagnosztikai eszköz- és műszerismeret
B Gyógyszertani ismeretek
B Ügyviteli ismeretek, adatrögzítés, tárolás
C Szemészeti rehabilitáció
B A szemészet sebészete, sürgősségi ellátása
B Elektrofiziológiai alapok
B Informatikai célprogramok használata
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4 Olvasott szakmai szöveg megértése
4 Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban
4 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4 Szakmai nyelvű beszédkészség
3 Információforrások kezelése
3 Kapcsolási rajz olvasása, értelmezése
3 Jelképek értelmezése
4 Szemészeti diagnosztikai műszerek, eszközök kezelése
4 Szemészeti vizsgáló eszközök, műszerek használata
5 Szemészeti beavatkozások eszközeinek használata
Személyes kompetenciák:
Állóképesség
Látás
Kézügyesség
Önállóság
Pontosság
Türelmesség
Társas kompetenciák:
Határozottság
Segítőkészség
Kommunikációs rugalmasság
Módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Ismeretek helyén való alkalmazása
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Helyzetfelismerés
Módszeres munkavégzés
Figyelemösszpontosítás
A környezet tisztán tartása
Az 52 720 01 0010 52 01 azonosító számú, Általános asszisztens szakképesítés-elágazás
szakmai követelménymoduljainak
azonosítója
megnevezése
3710-10
Interakció az egészségügyi ellátásban
3711-10
Aszepszis–antiszepszis, munkavédelem, környezetvédelem
2327-10
Első ellátás-elsősegélynyújtás
3712-10
Egészségmegőrzés – betegségmegelőzés
2374-06
Betegmegfigyelés - tünetfelismerés
2375-10
Diagnosztizálás - monitorozás - előkészítés
2376-06
Beavatkozás – asszisztálás – dokumentálás
Az 52 720 01 0010 52 02 azonosító számú, Fogászati asszisztens szakképesítés-elágazás
szakmai követelménymoduljainak
azonosítója
megnevezése
3710-10
Interakció az egészségügyi ellátásban
3711-10
Aszepszis–antiszepszis, munkavédelem, környezetvédelem
2327-10
Első ellátás - elsősegélynyújtás
3712-10
Egészségmegőrzés – betegségmegelőzés
2397-06
Fogászati beavatkozások, kezelések
2398-10
Gyermekfogászati és fogszabályozási beavatkozások
Az 52 720 01 0010 52 03 azonosító számú, Gyógyszertári asszisztens szakképesítéselágazás szakmai követelménymoduljainak
azonosítója
megnevezése
3710-10
Interakció az egészségügyi ellátásban
3711-10
Aszepszis–antiszepszis, munkavédelem, környezetvédelem
2327-10
Első ellátás - elsősegélynyújtás
3712-10
Egészségmegőrzés – betegségmegelőzés
2399-06
Gyógyszertári asszisztens adminisztratív és ügyviteli feladatai
2400-06
Gyógyszertári asszisztens gyógyszerkészítéssel kapcsolatos feladatai
2853-09
Gyógyszertári asszisztens gyógyszerellátással kapcsolatos feladatai
Az 52 720 01 0001 54 01 azonosító számú, Audiológiai szakasszisztens és
hallásakusztikus szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak
azonosítója
megnevezése
3725-10
Audiológia
3726-10
Hallásakusztika
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Az 52 720 01 0001 54 02 azonosító számú, Egészségügyi operátor szakképesítés-ráépülés
szakmai követelménymoduljainak
azonosítója
megnevezése
2433-06
Irodatechnika és ügyvitel
2851-10
Informatika és gazdasági ismeretek
Az 52 720 01 0001 54 03 azonosító számú, Fizioterápiás szakasszisztens szakképesítésráépülés szakmai követelménymoduljainak
azonosítója
megnevezése
2434-06
A fizioterápia elmélete és gyakorlata
Az 52 720 01 0001 54 04 azonosító számú, Gyógyszerkiadó szakasszisztens szakképesítésráépülés szakmai követelménymoduljainak
azonosítója
megnevezése
2437-06
Gyógyszerkiadás
Az 52 720 01 0001 54 05 azonosító számú, Kardiológiai és angiológiai szakasszisztens
szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak
azonosítója
megnevezése
2435-06
Kardiológia
2438-06
Angiológia
Az 52 720 01 0001 54 06 azonosító számú, Klinikai fogászati higiénikus szakképesítésráépülés szakmai követelménymoduljainak
azonosítója
megnevezése
2410-06
Fogászati higiénikus tevékenysége fogászati kezeléseknél
2411-10
Fogászati prevenció, szájhigiéné
Az 52 720 01 0001 54 07 azonosító számú, Klinikai neurofiziológiai szakasszisztens
szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak
azonosítója
megnevezése
3727-10
Klinikai neurolofiziológiai szakasszisztensi tevékenységek elmélete és
gyakorlata
Az 52 720 01 0001 54 08 azonosító számú, Szemészeti szakasszisztens szakképesítésráépülés szakmai követelménymoduljainak
azonosítója
megnevezése
2436-06
Szemészeti eljárások elmélete és gyakorlata

V.
VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
1. A szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Iskolai rendszerű szakképzés esetén:
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Az utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzése, amely egyenértékű a modulzáró
vizsga eredményes letételével.
Iskolarendszeren kívüli szakképzés esetén:
A szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeiben meghatározott követelménymodulokból
modulzáró vizsga(ák) teljesítése
A központi programban meghatározott szakmai gyakorlat igazolása
2. A szakmai vizsga részei:
1. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
3710-10
Interakció az egészségügyi ellátásban
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Elméleti ismeretek felidézése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama:
45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat
100%
2. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
3711-10
Aszepszis-antiszepszis, munkavédelem, környezetvédelem
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Szituációs feladatok megoldása az aszepszis-antiszepszis szabályainak gyakorlati
alkalmazásával
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama:
15 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat
100%
3. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2327-10
Első ellátás-elsősegélynyújtás
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Szituációs feladatok megoldása, első ellátási, elsősegélynyújtási feladatok
kivitelezése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama:
15
perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat
100%
4. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
3712-10
Egészségmegőrzés – betegségmegelőzés
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A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Elméleti ismeretek felidézése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama:
45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat
100%
5. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2374-06 Betegmegfigyelés - tünetfelismerés
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Elméleti ismeretek alkalmazásszintű reprodukálása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama:
60 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Elméleti ismeretek felidézése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama:
45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Szituációs feladatok megoldása, betegmegfigyelés kivitelezése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama:
30 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat
25%
2. feladat
25%
3. feladat
50%
6. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2375-10
Diagnosztizálás - monitorozás - előkészítés
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Elméleti ismeretek felidézése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama:
45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Szituációs feladatok megoldása, előkészítés diagnosztikai eljárásokhoz,
asszisztálás, beavatkozások kivitelezése diagnosztikai eljárások során
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama:
30 perc
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A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat
50%
2. feladat
50%
7. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2376-06 Beavatkozás – asszisztálás – dokumentálás
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Elméleti ismeretek alkalmazásszintű reprodukálása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama:
60 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Elméleti ismeretek felidézése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama:
45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Szituációs feladatok megoldása, előkészítés beavatkozásokhoz, asszisztálás
beavatkozásoknál
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama:
30 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat
25%
2. feladat
25%
3. feladat
50%
8. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2397-06 Fogászati beavatkozások, kezelések
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Elméleti ismeretek alkalmazásszintű reprodukálása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama:
60 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Elméleti ismeretek felidézése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama:
45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Szituációs gyakorlatok beavatkozásnál, asszisztálás fogászati beavatkozásoknál
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
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gyakorlati
Időtartama:
30 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat
30%
2. feladat
25%
3. feladat
45%
9. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2398-10
Gyermekfogászati és fogszabályozási beavatkozások
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Elméleti ismeretek felidézése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama:
45 perc (felkészülési idő 30, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Szituációs gyakorlatok megoldása, asszisztálás fogászati beavatkozásoknál
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama:
30 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat
50%
2. feladat
50%
10. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2399-06 Gyógyszertári asszisztens adminisztratív és ügyviteli feladatai
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Elméleti ismeretek alkalmazási szinten történő reprodukálása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama:
60 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Elméleti ismeretek felidézése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama:
45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Szituációs feladatok megoldása, adminisztrációs, ügyviteli feladatok kivitelezése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama:
60 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat
25%
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2. feladat
3. feladat

25%
50%

11. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2400-06 Gyógyszertári asszisztens gyógyszerkészítéssel kapcsolatos feladatai
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Elméleti ismeretek alkalmazásszintű reprodukálása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama:
60 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Elméleti ismeretek felidézése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama:
45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Szituációs feladatok megoldása, előkészítés gyógyszerek elkészítéséhez, feladatok
kivitelezése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama:
60 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat
25%
2. feladat
25%
3. feladat
50%
12. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2853-09
Gyógyszertári asszisztens gyógyszerellátással kapcsolatos feladatai
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Elméleti ismeretek alkalmazásszintű reprodukálása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama:
60 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Elméleti ismeretek felidézése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama:
45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Szituációs feladatok megoldása, gyógyszerellátással kapcsolatos feladatok
kivitelezése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
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Időtartama:

30 perc

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat
25%
2. feladat
25%
3. feladat
50%
13. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
3725-10
Audiológia
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Elméleti ismeretek felidézése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama:
45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Audiometriai mérések kivitelezése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama:
60 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat
60%
2. feladat
40%
14. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
3726-10
Hallásakusztika
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Elméleti ismeretek alkalmazásszintű reprodukálása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama:
60 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Elméleti ismeretek felidézése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama:
45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Szituációs feladatok megoldása, egyéni mintavétel, hallórendszer illesztés
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama:
60 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat
30%
2. feladat
30%
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3. feladat

40%

15. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2433-06 Irodatechnika és ügyvitel
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Elméleti ismeretek alkalmazási szinten történő reprodukálása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama:
60 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Elméleti ismeretek felidézése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama:
45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Szituációs feladatok megoldása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama:
120 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat
25%
2. feladat
25%
3. feladat
50%
16. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2851-10
Informatika és gazdasági ismeretek
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Elméleti ismeretek alkalmazási szinten történő reprodukálása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama:
60 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Szituációs feladatok megoldása, megadott informatikai, gazdasági feladatok
kivitelezése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama:
120 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat
50%
2. feladat
50%
17. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
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2434-06 A fizioterápia elmélete és gyakorlata
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Elméleti ismeretek alkalmazásszintű reprodukálása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama:
60 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Elméleti ismeretek felidézése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama:
45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Szituációs feladatok megoldása, előkészítés fizioterápiás eljárásokhoz, a
tevékenységek kivitelezése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama:
60 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat
25%
2. feladat
25%
3. feladat
50%
18. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2437-06 Gyógyszerkiadás
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Elméleti ismeretek alkalmazásszintű reprodukálása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama:
60 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Elméleti ismeretek felidézése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama:
45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Szituációs feladatok megoldása, gyógyszerek kiadásának előkészítése, feladatok
kivitelezése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama:
30 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat
25%
2. feladat
25%
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3. feladat

50%

19. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2435-06 Kardiológia
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Elméleti ismeretek alkalmazásszintű reprodukálása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama:
60 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Elméleti ismeretek felidézése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama:
45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Szituációs feladatok megoldása, előkészítés kardiológiai vizsgálatokhoz, a
vizsgálatok kivitelezése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama:
60 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat
25%
2. feladat
25%
3. feladat
50%
20. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2438-06 Angiológia
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Elméleti ismeretek alkalmazásszintű reprodukálása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama:
60 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Elméleti ismeretek felidézése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama:
45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Szituációs feladatok megoldása, előkészítés vizsgálatokhoz, feladatok
kivitelezése, asszisztálás beavatkozásoknál
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama:
60 perc
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A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat
25%
2. feladat
25%
3. feladat
50%
21. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2410-06 Fogászati higiénikus tevékenysége fogászati kezeléseknél
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
A fogászati kezelések szakmai ismereteinek alkalmazása a klinikai fogászati
higiénikus tevékenységében a konzerváló fogászat, a fogpótlástan, a szájsebészet,
szájnyálkahártya betegségek, a parodontológia, a gyermekfogászati szakellátás
során.
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama:
60 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
A fogászati szakellátás és kezelések során a szájhigiéné lehetőségeinek
bemutatása, valamint a prevenció szemléletének jelentősége.
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama:
45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Szituációs feladatok megoldása, fogászati kezelésekhez előkészítés, asszisztálás
beavatkozásoknál, feladatok kivitelezése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama:
30 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat
25%
2. feladat
25%
3. feladat
50%
22. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2411-10
Fogászati prevenció, szájhigiéné
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
A fogászati prevenció és a szájhigiéné kapcsolatának bemutatása a korszerű
anyagok, eszközök ismeretében. A prevenció lehetőségei és a preventív szemlélet
kialakítása a fogászati gyakorlatban, a klinikai fogászati higiénikus tevékenysége
során.
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama:
45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
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Szituációs feladatok megoldása, fogászati prevenciós feladatok kivitelezése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama:
60 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat
50%
2. feladat
50%
23. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
3727-10
Klinikai neurofiziológiai szakasszisztensi tevékenységek elmélete és
gyakorlata
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Elméleti ismeretek alkalmazásszintű reprodukálása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama:
60 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Elméleti ismeretek felidézése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama:
45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Szituációs feladat elvégzése, előkészítés a vizsgálatokhoz, a vizsgálatoknál
asszisztálás, vizsgálatok kivitelezése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama:
30 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat
25%
2. feladat
25%
3. feladat
50%
24. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2436-06 Szemészeti eljárások elmélete és gyakorlata
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Elméleti ismeretek alkalmazásszintű reprodukálása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama:
60 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Elméleti ismeretek felidézése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
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Időtartama:

45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Szituációs feladatok megoldása, előkészítés szemészeti beavatkozásokhoz,
vizsgálatokhoz, asszisztálás beavatkozásoknál, feladatok kivitelezése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama:
60 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 30)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat
25%
2. feladat
25%
3. feladat
50%
3. A szakmai vizsga értékelése %-osan:
Az 52 720 01 0010 52 01 azonosító számú, Általános asszisztens szakképesítés-elágazáshoz
rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész:
10
2. vizsgarész:
10
3. vizsgarész:
10
4. vizsgarész:
10
5. vizsgarész:
20
6. vizsgarész:
20
7. vizsgarész:
20
Az 52 720 01 0010 52 02 azonosító számú, Fogászati asszisztens szakképesítés-elágazáshoz
rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész:
10
2. vizsgarész:
15
3. vizsgarész:
10
4. vizsgarész:
15
8. vizsgarész:
25
9. vizsgarész:
25
Az 52 720 01 0010 52 03 azonosító számú, Gyógyszertári asszisztens szakképesítéselágazáshoz rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész:
10
2. vizsgarész:
10
3. vizsgarész:
10
4. vizsgarész:
10
10. vizsgarész:
20
11. vizsgarész:
20
12. vizsgarész:
20
Az 52 720 01 0001 54 01 azonosító számú, Audiológiai szakasszisztens és hallásakusztikus
szakképesítés- ráépüléshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
13. vizsgarész:
50
14. vizsgarész:
50
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Az 52 720 01 0001 54 02 azonosító számú, Egészségügyi operátor szakképesítésráépüléshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
15. vizsgarész:
50
16. vizsgarész:
50
Az 52 720 01 0001 54 03 azonosító számú, Fizioterápiás szakasszisztens szakképesítésráépüléshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
17. vizsgarész:
100
Az 52 720 01 0001 54 04 azonosító számú, Gyógyszerkiadó szakasszisztens szakképesítésráépüléshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
18. vizsgarész:
100
Az 52 720 01 0001 54 05 azonosító számú, Kardiológiai és angiológiai szakasszisztens
szakképesítés- ráépüléshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
19. vizsgarész:
50
20. vizsgarész:
50
Az 52 720 01 0001 54 06 azonosító számú, Klinikai fogászati higiénikus szakképesítésráépüléshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
21. vizsgarész:
50
22. vizsgarész:
50
Az 52 720 01 0001 54 07 azonosító számú, Klinikai neurofiziológiai szakasszisztens
szakképesítés- ráépüléshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
23. vizsgarész:
100
Az 52 720 01 0001 54 08 azonosító számú, Szemészeti szakasszisztens szakképesítésráépüléshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
24. vizsgarész:
100
4. A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei
A szakképesítéshez rendelt vizsgarészek valamelyikének korábbi teljesítése
5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai
-
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Szemészeti szakasszisztens

X
X
X
X

Klinikai neurofiziológiai szakasszisztens

X
X
X
X
X
X

Klinikai fogászati higiénikus

X
X
X

Kardiológiai és angiológiai szakasszisztens

X
X
X
X

Gyógyszerkiadó szakasszisztens

X
X
X
X

Fizioterápiás szakasszisztens

X
X
X
X

Egészségügyi operátor

Gyógyszertári asszisztens
Audiológiai szakasszisztens és
hallásakusztikus

Készenléti táska
Reanimáció eszközei
Légútbiztosítás eszközei
Első ellátás, elsősegélynyújtás eszközei
Beavatkozások, vizsgálatok eszközei,
műszerei
Monitorozás eszközei
Diagnosztikai eszközök
Gyógyszerelés eszközei
Infúziós készülék
Kötszerek, rögzítő eszközök
Szájsebészetben alkalmazott eszközök
Fogászati eszközök
Fogszabályozásnál alkalmazott eszközök
Fogászati röntgen készülék
Gyógyszer technológiai eszközök
Mérőműszerek, mérlegek
Audiológiai és hallásakusztikai eszközök
és műszerek
Fizioterápiás eszközök és műszerek
EEG, EKG és ultrahang vezérelt
vizsgáló műszerek
Szemészeti vizsgáló eszközök, műszerek
Kardiológiai és angiológiai vizsgálatok
eszközei és műszerei
Dokumentumok
Archiválás eszközei
Számítógép konfiguráció és perifériák
Irodatechnikai eszközök

Fogászati asszisztens

A képzési feladatok teljesítéséhez
szükséges eszközök és felszerelések
minimuma

Általános asszisztens

VI.
ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
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Általános és egészségügyi célú
programok

X

X

VII.
EGYEBEK
A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet:
Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara (a tagozatainak bevonásával).
Iskolai rendszerű képzéseknél az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 90 óra.
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Szemészeti szakasszisztens

Klinikai neurofiziológiai szakasszisztens

Klinikai fogászati higiénikus

Kardiológiai és angiológiai szakasszisztens

Gyógyszerkiadó szakasszisztens

Fizioterápiás szakasszisztens

Egészségügyi operátor

Gyógyszertári asszisztens
Audiológiai szakasszisztens és
hallásakusztikus

Fogászati asszisztens

Általános asszisztens

A képzési feladatok teljesítéséhez
szükséges eszközök és felszerelések
minimuma

