
Az 1. sorszámú Aneszteziológiai szakasszisztens megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és 
vizsgakövetelménye 

 
1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 

 
1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55 725 01 
 
1.2. Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Aneszteziológiai szakasszisztens 
 
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma:- 
 
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 1100-1440 
 

2. EGYÉB ADATOK 
 
2.1. A képzés megkezdésének feltételei: 
 
2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség 
 
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: - 
 
2.2. Szakmai előképzettség: 54 720 01 Egészségügyi asszisztens szakképesítés (bővebben a 7. Egyebek 
fejezetben) 
 
2.3. Előírt gyakorlat: 1 év aneszteziológiai munkaterületen eltöltött szakirányú gyakorlat 
 
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 
 
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: - 
 
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40 % 
 
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60 % 
 
2.8. Szintvizsga: - 
 
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: - 
 

3. PÁLYATÜKÖR 
 
3.1. A szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok) 
  A B C 
 3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítés-ráépüléssel betölthető 

munkakör(ök)
 3.1.2. 3321 Általános egészségügyi asszisztens Aneszteziológiai szakasszisztens 
 

3.2. A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása: 
Az aneszteziológiai szakasszisztens ismereteit az aneszteziológia területén következetesen és megfelelő 
helyzetfelismerő képességgel alkalmazza. Felelősségteljesen és megbízhatóan végzi feladatait. Részt vesz az 
általános, a speciális és a regionális anesztézia megvalósításában, a beteg körüli teendők ellátásában. 
 
A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes: 

- használni az aneszteziológiában használatos gyógyszereket, módszereket, eszközöket és készülékeket 
- team-munkában dolgozni 
- kommunikálni a beteggel 
- betartani az aszepszis, antiszepszis szabályait 
- fogadni a beteget a műtőben 
- dokumentálni a beteg adatait, vizsgálati eredményeit, a kezeléseket és a gyógyszerelést 



- őrizni és észlelni a beteget a peri- és korai posztanesztéziás időszakban 
- azonnal felismerni a vitális funkciók romlását 
- aktívan részt venni az életmentő beavatkozásokban 
- megteremteni és fenntartani a biztonságos és higiénés környezetet 
- elvégezni a műtéti érzéstelenítés előtti teendőket 
- elvégzi a műtéti érzéstelenítés bevezetése alatti teendőket 
- elvégzi a műtéti érzéstelenítés fenntartása alatti teendőket 
- asszisztálni az anesztézia befejező szakaszában 
- megteremteni a gerincközeli érzéstelenítéshez szükséges körülményeket 
- segédkezni a regionális anesztézia kivitelezésében 
- részt venni a beteg osztályra kísérésében, elhelyezésében, tájékoztatást adni az alkalmazott anesztéziáról, 

a szükséges ápolási és monitorozási feladatokról 
- közreműködni szakmai gyakorlatukat töltő asszisztensek oktatásában, az aneszteziológia kutatásában, 

fejlesztésében 
 
3.3. Kapcsolódó szakképesítések 
 
  A B C 
 3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
 3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
 3.3.3. 54 720 01 Egészségügyi asszisztens szakképesítés 
 

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK 
 

  A B 
 4.1. A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert 

szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
 4.2. azonosító 

száma 
megnevezése 

 4.3. 11105-12 Élettani ismeretek az aneszteziológiában 
 4.4. 11106-12 Általános és speciális aneszteziológia 
 4.5. 11107-12 Regionális aneszteziológia 

 

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK 
 
5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei: 
 
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes 
letétele, az előírt szakmai gyakorlatok teljesítése. 
 
5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele: 
 
  A B C 
 5.2.1. A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak 
 5.2.2. azonosító 

száma 

 

megnevezése 
a modulzáró vizsga vizsgatevékeny- 

sége 
 5.2.3. 11105-12 Élettani ismeretek az 

aneszteziológiában 
szóbeli 

 5.2.4. 11106-12 Általános és speciális 
aneszteziológia 

szóbeli 

 5.2.5. 11107-12 Regionális aneszteziológia szóbeli 
 

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt 
feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető. 
 
5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai: 
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység 
 
A vizsgafeladat megnevezése: A választott műtéti érzéstelenítéssel kapcsolatos szakasszisztensi feladatok. 



 
A vizsgafeladat ismertetése: Feladatleírásban rögzített munkahelyzet és paraméterek alapján a műtőben fogadja a 
beteget, azono- sítja, dokumentációját ellenőrzi, elvégzi a műtéti érzéstelenítés előtti, műtéti érzéstelenítés 
bevezetése alatti, műtéti érzéstelenítés fenntartása alatti teendőket. Asszisztál az anesztézia befejező 
szakaszában. 
 

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc 
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya:50 % 
 
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység A vizsgafeladat megnevezése:- 
A vizsgafeladat ismertetése: - 
 
A vizsgafeladat időtartama: - perc 
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: -% 
 
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység 
 
A vizsgafeladat megnevezése: Az aneszteziológiai szakasszisztensi feladatok ellátásához szükséges elméleti 
ismeretek felidézése. 
 
A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai 
követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazza. 
 
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc) 
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50 % 
 
5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek 
vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre 
vonatkozó részletes szabályok: 
 
A szakképesítés-ráépüléssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv 
http://www.munka.hu/ című web- lapján érhetők el a Szak- és Felnőttképzés Vizsgák menüpontjában 
 
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: - 
 

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK 
 
  A 
 6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges 

eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési 
jegyzék

 6.2. Altatógép 
 6.3. Betegellenőrző monitor 
 6.4. Betegmegfigyelési kézieszközök 
 6.5. Betegmelegítő eszközök 
 6.6. Dokumentáció és archiválás eszközei 
 6.7. Egyszerhasználatos eszközök és kéziműszerek 
 6.8. Egyszerhasználatos védőruhák, maszkok, gumikesztyűk 
 6.9. Fájdalomcsillapítás eszközei 
 6.10. Fertőtlenítőszerek 
 6.11. Fiberoszkóp 
 6.12. Infúziós pumpa 
 6.13. Kötszerek, textíliák, izolálás eszközei 
 6.14. Légútbiztosítás eszközei 
 6.15. Mulázsok 
 6.16. Nehéz intubáció eszközei 
 6.17. Oktatástechnikai eszközök 
 6.18. Oxigénterápia eszközei 
 6.19. Reanimatológia eszközei 



 6.20. Speciális betegmegfigyelő eszközök - Picco 
 6.21. Transzfuziológia eszközei 
 6.22. Vér- és infúziómelegítő eszközök 
 6.23. Vérmentő készülék 
 6.24. Volumetrikus pumpa 

 
7. EGYEBEK 

 
7.1. Szakmai előképzettség: 
54 720 01 azonosító számú Egészségügyi asszisztens szakképesítés, 54 723 01 0010 54 01 azonosító számú 
Ápoló szakképesítés, 54 723 01 0010 54 02 azonosító számú Csecsemő- és gyermekápoló szakképesítés, 54 723 
01 1000 00 00 azonosító számú Ápoló szakképesítés, 54 723 02 1000 00 00 azonosító számú Csecsemő- és 
gyermekápoló szakképesítés és az 54 5012 01 azonosító számú Ápoló szakképesítés, valamint Okleveles ápoló 
(egyetemi végzettség), Okleveles ápoló (MSc), Egyetemi okleveles ápoló, Ápoló (BSc), Ápoló (főiskolai 
végzettség), Diplomás ápoló végzettség. 
 
7.2. A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet: 
 
Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara 
1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 76. 
Levelezési cím: 1450 Budapest, Pf.: 214. 
Telefonszám: +36 1 323 2070 
Fax: +36 1 323 2079 
E-mail: meszk@meszk.hu 

 
 


