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1. Általános irányelvek
1.1. A képzés szabályozásának jogi háttere
A központi program
•
•
•

a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény,
a szakképzésről szóló, többször módosított 1993. évi LXXVI. törvény,
a felnőttképzésről szóló, többször módosított 2001. CI. törvény,

valamint
•
•
•
•
•
•
•

az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és
törlés eljárási rendjéről szóló, többször módosított 1/2006. (II. 17.) OM rendelet,
a szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételeiről, valamint a térségi
integrált szakképző központ tanácsadó testületéről szóló 8/2006. (III. 23.) OM
rendelet,
az iskolai rendszerű szakképzésben részt vevő tanulók juttatásairól szóló 4/2002. (II.
26.) OM rendelet,
a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló, módosított
20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet,
az Országos szakértői, az Országos vizsgáztatási, az Országos szakmai szakértői és az
Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzékről, valamint a szakértői tevékenységről
szóló, többször módosított 31/2004. (XI. 13) OM rendelet,
a nevelési-oktatási intézmények működésérő szóló, többször módosított 11/1994. (VI.
8.) MKM rendelet,
az 54 724 01 1000 00 00 azonosító számú Fogtechnikus szakképesítés szakmai és
vizsgakövetelményeit tartalmazó, 32/2008. (VIII. 14.) az egészségügyi
szakképesítésért felelős miniszteri rendelet
alapján készült.

1.2. A szakképesítés OKJ-ban szereplő adatai
•
•
•

A szakképesítés FEOR száma: 3248
A szakképesítések köre:
o Alap szakképesítés: 54 724 01 1000 00 00 Fogtechnikus
o Rész-szakképesítés: o Elágazás: o Ráépülés: 54 724 01 0001 54 01 Fülilleszték-készítő

1.3. A képzés szervezésének feltételei tananyagegységre
vonatkoztatva
•

Személyi feltételek
A tananyagegységek megnevezése

A szükséges képzettség, felkészültség

2366-06 Kommunikáció az egészségügyi szolgáltatásban

1.0/2366-06 Kommunikáció

Kommunikációs tréning vezetésére kiképzett
szakember, pszichológus, egészségügyi
szakoktató

2.0/2366-06 Szakmai kommunikáció

Kommunikációs tréning vezetésére kiképzett
szakember, pszichológus, egészségügyi
szakoktató

2370-06 Higiéné, munkavédelem
1.0/2370-06 Település- és környezetegészségtan

Közegészségügyi-járványügyi szakvizsgával
rendelkező orvos, közegészségügyijárványügyi felügyelő, környezetvédelmi
szakmérnök

2.0/2370-06 Általános- és részletes
járványtan

Közegészségügyi-járványügyi szakvizsgával
rendelkező orvos, infektológus szakorvos,
közegészségügyi-járványügyi felügyelő

3.0/2370-06 Munkavédelem, tűzvédelem

Közegészségügyi-járványügyi szakvizsgával
rendelkező orvos, közegészségügyijárványügyi felügyelő, munkavédelmi
felügyelő

2327-06 Első ellátás-elsősegélynyújtás
1.0/2327-06 A sérülések osztályozása
2.0/2327-06 A szervezet működését
károsító állapotok

Mentőtiszt, oxiológus szakorvos,
egészségügyi szakoktató, egészségügyi
szaktanár
Mentőtiszt, oxiológus szakorvos,
egészségügyi szakoktató, egészségügyi
szaktanár

2451-06 Vállalkozási alapismeretek

1.0/2451-06 Vállalkozási alapismeretek

Közgazdász, jogász, könyvvizsgáló, mérlegképes könyvelő, több éves nagyforgalmú
vállalati vezetői gyakorlattal rendelkező,
szakirányú egészségügyi végzettségű
szakember

2383-06 Kivehető fogpótlás készítése
1.0/2383-06 Részleges és teljes műanyag Felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkező
alaplemezes fogpótlás készítése
fogtechnikus (1993. évi LXXIX. tv.)
Felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkező
2.0/2383-06 Fémlemez készítése
fogtechnikus (1993. évi LXXIX. tv.)
2385-06 Rögzített fogpótlás készítése
1.0/2385-06 Rögzített fogpótlás készítése Felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkező
fogtechnikus. (1993. évi LXXIX. tv.)
fémes és fémmentes anyagokból
Felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkező
2.0/2385-06 Rögzített fogpótlások
fogtechnikus (1993. évi LXXIX. tv.)
esztétikus kivitelezése
2388-06 Kombinált munkák, orthodontiai készülékek és implantátum
felépítmény készítése
1.0/2388-06 Kombinált fogpótlások
készítése

Felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkező
fogtechnikus (1993. évi LXXIX. tv.)

2.0/2388-06 A fogszabályozás és az
implantológia alapismeretei

•

Felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkező
fogtechnikus (1993. évi LXXIX. tv.)

Tárgyi feltételek

Számítógép
Laptop
Projektor
TV
Video
DVD
A tantárgyhoz szükséges biankó nyomtatványok
Tábla
Írásvetítő
Tantermi oktatási eszközök
Mintavételi eszközök
- Víz, szennyvíz, levegő, talaj mintavételhez
- Széklet, vizelet, testváladékok mintavételéhez
Egyéni védőeszközök
- Védőruházat
- Egyszer használatos ruházat
- Orr-szájmaszk
- Védőkesztyű
- Kézfertőtlenítő
Iratminták, dokumentációk
Mintavételi eszközök
- Élelmiszerminta vételhez
Vegyszer kimutatásához szükséges eszközök
- Élelmiszerszennyeződés kimutatásához
Biocid szerek
- Irtószerek
Permetezőgépek
Porozó gépek
Benzinmotoros gépek
Hidegköd képző gépek
Fertőtlenítő gépek
Készítmények (fertőtlenítőszerek) keveréséhez alapanyagok
Készítmények (fertőtlenítőszerek) keveréséhez segédanyagok
Készítmények (fertőtlenítőszerek) keveréséhez eszközök
Készítmények (fertőtlenítőszerek) kijuttatásához eszközök
Kártevők jelenlétét kimutató eszközök
- Csapdák
Iratminták, dokumentációk
Veszélyes anyagok megsemmisítéséhez eszközök
- Veszélyes-hulladék gyűjtők
Egyéni védőeszközök

- Védőruházat
- Egyszer használatos ruházat
- Orr-szájmaszk
- Védőkesztyű
- Kézfertőtlenítő
Légzésvédőhöz betétek
Sterilizáló berendezések
Iratminták, dokumentációk
Mentőládák
Elsősegélynyújtáshoz eszközök
Gyógyszerek/ellenszerek
Veszélyes anyagok megsemmisítéséhez eszközök
Veszélyt jelző feliratok, táblák, szalagok
Kötszerek (pólyák, mullapok)
Háromszögletű kendők
Sürgősségi táska
Lélegeztető ballon
Félautomata defibrillátor
Pokróc(ok)
Lélegeztető maszk/ok
Pneumatikus sín készlet
Cramer-sín
Mentő táska
Készenléti táska
Reanimációs fantom

Egyénileg használt eszközök:
Tanulónként fogtechnikus munkaasztal mikromotorral és elszívóval
Bunsen-égő
Középértékű artikulátor
Fogtechnikai laboratóriumi szerszámok

Közösen használt eszközök:

Gipszcsiszoló
Polírmotor elszívóval
Forrázó, polimerizáló berendezés
Vákuumkeverő
Előmelegítő-és kitüzelő kemencék
Öntvénytisztító elszívóval
Kerámia kályha
Kompresszor
Ultrahangos tisztító vagy gőzborotva
Frézgép
Vibrátor
Elektropolír
Öntőgép
Mártóviasz melegítő

1.4. A tanulók felvételének feltétele
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: nem szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges

1.5. A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása
A fogtechnikus csoportmunkában a fogorvossal és az asszisztenciával, valamint a páciens
közreműködésével fogtechnikai laboratóriumban kivehető, rögzített és kombinált
fogpótlásokat, restauratív protetikai és fogszabályozó készülékeket készít, illetve javításokat
végez.
Feladatait munkavédelmi és ergonómiai szabályok szerint végzi.
Szakszerűen kommunikál és alkalmazza informatikai ismereteit.
Munkáját a szakmai etika elvei szerint végzi, innovációs tevékenységet, önképzést folytat,
publikál.
A szakképesítéssel rokon szakképesítések:
A szakképesítéssel rokon szakképesítések
azonosító száma
-

megnevezése
-

1.6. A képzés célja
A fogtechnikus szakképesítés munkaterületéhez tartozó legjellemzőbb munkakörök,
foglalkozások betöltéséhez szükséges kompetenciák elsajátíttatása.
A cél elérése érdekében el kell sajátíttatni a munkakörben elvégzendő feladatokat, ki kell
alakítani az azokhoz szükséges tulajdonságokat (alkalmazott szakmai ismeretek, szakmai
készségek, képességek, személyes-, társas- és módszerkompetenciák).
A képzés felkészíti a tanulókat a fogtechnikai laboratóriumban végzendő feladatok ellátására,
az önálló munkavégzésre éppúgy, mint a csoportmunkára.

1.7. A képzés szerkezete
1.7.1. A képzésre fordítható időkeret
3 év
•
•

Elmélet:
Gyakorlat:

25%
75%

Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben): van
Időtartama (évben vagy félévben): maximálisan 0,5 év

1.7.2. A képzés követelménymodul és tananyagegység térképe
2366-06
Kommunikáció az
egészségügyi
szolgáltatásban

1.0/2366-06 Kommunikáció
2.0/2366-06 Szakmai kommunikáció

1.0/2370-06 Település- és környezet-egészségtan
2370-06
Higiéné,
munkavédelem

2.0/2370-06 Általános és részletes járványtan

54 724 01 1000 00 00 Fogtechnikus

3.0/2370-06 Munkavédelem, tűzvédelem

2327-06
Első ellátás elsősegélynyújtás

2451-06
Vállalkozási
alapismeretek

2383-09
Kivehető fogpótlás
készítése

2385-09
Rögzített fogpótlás
készítése

2388-09
Kombinált munkák,
orthodontiai készülékek
és implantátum
felépítmény készítése

1.0/2327-06 A sérülések osztályozása
2.0/2327-06 A szervezet működését károsító állapotok

1.0/2451-06 Vállalkozási alapismeretek

1.0/2383-09 Részleges és teljes műanyag
alaplemezes fogpótlás készítése
2.0/2383-09 Fémlemez készítése

1.0/2385-09 Rögzített fogpótlás készítése fémes és
fémmentes anyagokból
2.0/2385-09 Rögzített fogpótlások esztétikus kivitelezése

1.0/2388-09 Kombinált fogpótlások készítése

2.0/2388-09 A fogszabályozás és az implantológia
alapismeretei

1.7.3. A tananyagegységek struktúrája és időkeretei
Nappali képzés
A tananyagegység

gyakorlat

összes

51

102

0

153

20
31
54
10
37
7
48
48
0
44
44
245

20
82
8
2
4
2
54
20
34
16
16
0

0
0
32
8
16
8
0
0
0
0
0
640

40
113
94
20
57
17
102
68
34
60
60
885

126

0

328

454

119
0
180

0
0
58

312
90
624

431
90
862

97

29

320

446

83
0

29
0

304
90

416
90

143

37

544

724

72

37

304

413

71

0

240

311

765

275

megnevezése

Kommunikáció az egészségügyi
szolgáltatásban
1.
1.0/2366-06 Kommunikáció
2.
2.0/2366-06 Szakmai kommunikáció
2370-06
Higiéné, munkavédelem
3.
1.0/2370-06 Település- és környezet-egészségtan
4.
2.0/2370-06 Általános és részletes járványtan
5.
3.0/2370-06 Munkavédelem, tűzvédelem
2327-06
Első ellátás-elsősegélynyújtás
6.
1.0/2327-06 A sérülések osztályozása
7.
2.0/2327-06 A szervezet működését károsító állapotok
2451-06
Vállalkozási alapismeretek
8.
1.0/2451-06 Vállalkozási alapismeretek
2383-09
Kivehető fogpótlás készítése
Részleges és teljes műanyag alaplemezes
9.
1.0/2383-09
kivehető fogpótlás készítése
10.
2.0/2383-09 Fémlemez készítése
Összefüggő szakmai gyakorlat
2385-09
Rögzített fogpótlás készítése
Rögzített fogpótlás készítése fémes és
11.
1.0/2385-09
fémmentes anyagokból
12.
2.0/2385-09 Rögzített fogpótlások esztétikus kivitelezése
Összefüggő szakmai gyakorlat
Kombinált munkák, orthodontiai
2388-09
készülékek és implantátum felépítmény
készítése
13.
1.0/2388-09 Kombinált fogpótlások készítése
A fogszabályozás és az implantológia
14.
2.0/2388-09
alapismeretei
Összesen:
Szabad sáv:
Mindösszesen:
2366-06

demonstrációs
termi gyakorlat

azonosítója

elmélet

sorszáma

óraszáma

2020
540
3600

3060

Esti képzés
A tananyagegység

3.
4.
5.
6.
7.
8.

1.0/2366-06
2.0/2366-06
2370-06
1.0/2370-06
2.0/2370-06
3.0/2370-06
2327-06
1.0/2327-06
2.0/2327-06
2451-06
1.0/2451-06
2383-09

9.

1.0/2383-09

10.

2.0/2383-09
2385-09

11.

1.0/2385-09

12.

2.0/2385-09
2388-09

13.

1.0/2388-09

14.

2.0/2388-09

Összesen:
Szabad sáv:
Mindösszesen:

összes

1.
2.

gyakorlat

2366-06

demonstrációs
termi gyakorlat

azonosítója

elmélet

sorszáma

óraszáma

26

51

0

77

10
16
27
5
18
4
24
24
0
22
22
123

10
41
4
1
2
1
27
10
17
8
8
0

0
0
16
4
8
4
0
0
0
0
0
320

20
57
47
10
28
9
51
34
17
30
30
443

63

0

164

227

60
90

0
29

156
312

216
431

49

15

160

224

41

14

152

207

71

19

272

362

36

19

152

207

35

0

120

155

383

138

megnevezése

Kommunikáció az egészségügyi
szolgáltatásban
Kommunikáció
Szakmai kommunikáció
Higiéné, munkavédelem
Település- és környezet-egészségtan
Általános és részletes járványtan
Munkavédelem, tűzvédelem
Első ellátás-elsősegélynyújtás
A sérülések osztályozása
A szervezet működését károsító állapotok
Vállalkozási alapismeretek
Vállalkozási alapismeretek
Kivehető fogpótlás készítése
Részleges és teljes műanyag alaplemezes
kivehető fogpótlás készítése
Fémlemez készítése
Rögzített fogpótlás készítése
Rögzített fogpótlás készítése fémes és
fémmentes anyagokból
Rögzített fogpótlások esztétikus kivitelezése
Kombinált munkák, orthodontiai
készülékek és implantátum felépítmény
készítése
Kombinált fogpótlások készítése
A fogszabályozás és az implantológia
alapismeretei

920
359
1800

1441

Levelező képzés
A tananyagegység

3.
4.
5.
6.
7.
8.

1.0/2366-06
2.0/2366-06
2370-06
1.0/2370-06
2.0/2370-06
3.0/2370-06
2327-06
1.0/2327-06
2.0/2327-06
2451-06
1.0/2451-06
2383-09

9.

1.0/2383-09

10.

2.0/2383-09
2385-09

11.

1.0/2385-09

12.

2.0/2385-09
2388-09

13.

1.0/2388-09

14.

2.0/2388-09

Összesen:
Szabad sáv:
Mindösszesen:

összes

1.
2.

gyakorlat

2366-06

demonstrációs
termi gyakorlat

azonosítója

elmélet

sorszáma

óraszáma

10

20

0

30

4
6
10
2
7
1
10
10
0
9
9
49

4
16
3
1
1
1
11
4
7
3
3
0

0
0
5
1
3
1
0
0
0
0
0
128

8
22
18
4
11
3
21
14
7
12
12
177

25

0

66

24
36

0
12

62
125

86
173

19

6

64

89

17

6

61

84

29

7

109

145

15

7

61

83

14

0

48

62

153

56

megnevezése

Kommunikáció az egészségügyi
szolgáltatásban
Kommunikáció
Szakmai kommunikáció
Higiéné, munkavédelem
Település- és környezet-egészségtan
Általános és részletes járványtan
Munkavédelem, tűzvédelem
Első ellátás-elsősegélynyújtás
A sérülések osztályozása
A szervezet működését károsító állapotok
Vállalkozási alapismeretek
Vállalkozási alapismeretek
Kivehető fogpótlás készítése
Részleges és teljes műanyag alaplemezes
kivehető fogpótlás készítése
Fémlemez készítése
Rögzített fogpótlás készítése
Rögzített fogpótlás készítése fémes és
fémmentes anyagokból
Rögzített fogpótlások esztétikus kivitelezése
Kombinált munkák, orthodontiai
készülékek és implantátum felépítmény
készítése
Kombinált fogpótlások készítése
A fogszabályozás és az implantológia
alapismeretei

367
144
720

91

576

Klinikai gyakorlat

Elméleti óraszám
Demonstrációs termi
gyakorlat

Informatika

Etika, jog

Latin szaknyelv

Speciális kommunikáció

Általános kommunikáció

Feladatprofil

20 óra

0 óra

82 óra

0 óra

Kommunikál látás-, hallás-, beszédsérült személyekkel
Önérvényesítő kommunikációt alkalmaz
Az ellátásban résztvevőkkel kapcsolatot tart
Figyelembe veszi a különböző kultúrákat
Kapcsolattartás, riasztás technikai eszközeit használja
Esélyegyenlőséget biztosít

20 óra

Segítő kommunikációt alkalmaz, konfliktust kezel, önsegítő
technikákat alkalmaz

31 óra

2.0/2366-06
Szakmai kommunikáció

1.0/2366-06
Kommunikáció

Tananyagegység

2366-06 Kommunikáció az egészségügyi szolgáltatásban

Hiteles kommunikációt folytat klienssel, munkatársakkal
Jelzi a családon belüli erőszakkal összefüggő problémát
Etikai normák szerint végzi munkáját, tiszteletben tartja a
személyiségjogokat
Alkalmazza a dokumentálás különböző formáit
Fejleszti tudását, továbbképzéseken, kommunikációs
tréningen vesz részt
Közreműködik pszichés támogatásban
Betartja az adatvédelmi szabályokat
Alkalmazza a munkakörre vonatkozó szakmai szabályokat
Összesen:

30 35 40

20 28 51

102

17

Klinikai/területi
gyakorlat

57

Demonstrációs termi
gyakorlat

Munkavédelem

20

Elméleti óraszám

Járványtan

Feladatprofil

Higiénés és
fertőtlenítési
ismeretek

8 óra

Megelőzi a fertőzések továbbterjedését

2 óra

Betartja a higiénés szabályokat
10 óra

1.0/2370-06
Település- és
Tananyagegységek
környezetegészségtan

2370-06 Higiéné, munkavédelem

Környezetvédelmi eljárásokat alkalmaz
Műszereket fertőtlenít
Eszközöket fertőtlenít

Bőrt fertőtlenít
Felületet fertőtlenít

16 óra
8 óra

Betartja a sterilitás szabályait

4 óra

Steril eszközöket használ

2 óra

A sterilizált anyagok érvényességi idejét ellenőrzi

37 óra

Váladékfelfogó eszközöket fertőtlenít

7 óra

2.0/2370-06
Általános- és részletes járványtan

Kezet fertőtlenít

54

8

32

Aszepszis, antiszepszis szabályait betartja
Eszközöket előkészít sterilezéshez
Fertőtlenítési eljárásokat végez
Betartja a higiénés szabályokat
Műveleteket protokoll szerint végez

3.0/2370-06
Munkavédelem,
tűzvédelem

Megelőzi a fertőzések továbbterjedését
Munkavédelmi eszközöket, egyéni védőeszközöket
használ
Műveleteket protokoll szerint végez
Veszélyes hulladékokat kezel
Betartja a tűzvédelmi előírásokat
Betartja a biztonságos munkavégzés szabályait
Alkalmazza a munkakörre vonatkozó szakmai
szabályokat

34

Klinikai gyakorlat

20

Demonstrációs termi gyakorlat

Szakmai teendők az elsősegélynyújtás során

48

Elméleti óraszám

Alapvető elsősegélynyújtási ismeretek

Feladatprofil

Elsősegélynyújtás elméleti alapismeretei

20 óra

0 óra

34 óra

0 óra

A helyszíni körülményekről tájékozódik
Tájékozódó betegvizsgálatot végez
A figyelemfelhívó panaszokat/tüneteket felismeri
Segítséget hív

48 óra

A helyszín biztonságosságát felméri

0 óra

2.0/2327-06
A szervezet működését károsító állapotok

1.0/2327-06
A sérülések osztályozása

Tananyagegységek

2327-06 Első ellátás-elsősegélynyújtás

48

54

0

Tömeges baleset felszámolásában segédkezik
Katasztrófa egészségügyi ellátásban közreműködik
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 megfigyeli a beteget,
beszédzavar, végtaggyengeség esetén, sokkos
állapotú betegnél, mérgezés gyanúja esetén,
elektromos balesetet szenvedett betegnél
Vérzéscsillapítási eljárást alkalmaz
Elsődleges sebellátást végez
Kötözéseket alkalmaz
Rándulásokat, ficamokat, töréseket rögzít
Beteget mozgat, műfogásokat alkalmaz
A beteg szállításra történő előkészítésében segédkezik
Hőhatás okozta sérülést, ellát
Összesen:

Demonstrációs termi gyakorlat

Klinikai/területi gyakorlat

16 óra

0 óra

18

Elméleti óraszám

10

44 óra

Ügyvitel

Feladatprofil

Jog

Gazdálkodás-munkaszervezés

Tananyagegység

2451-06 Vállalkozási alapismeretek

Marketingtevékenységet végez
Gazdasági terveket készít
Minőségirányítási rendszert épít, működtet és
fejleszt
Pályázatot és árajánlatot készít

1.0/2451-06
Vállalkozási alapismeretek

Szerződést köt
Számláz
Könyveli vagy könyvelteti a gazdasági eseményt
Leltároz
Szervezi a folyamatokat
Technológiákat kiválaszt és alkalmaz
Környezettanulmányt készít vagy készíttet
Végrehajtási tervet készít
Beosztottakat irányít
Gépet szervizeltet
Statisztikai adatokat gyűjt, feldolgoz és elemez
Dokumentumokat készít, kezel
Feljegyzést és jelentést készít
Összesen:

32

44

16

0

Gyakorlat

Demonstrációs termi gyakorlat

Elmélet

Szakrajz

Anyagismeret

Fogászati funkcionális anatómia

Szakmai ismeretek

Feladatprofil

126 óra

0 óra
0 óra

312 óra

Lenyomatot értékel, mintát készít és értékel

328 óra

Csoportmunkában teljes kivehető pótlást tervez

119 óra

2.0/2383-09
Fémlemez készítése

1.0/2383-09 Részleges és
teljes műanyag alaplemezes
kivehető fogpótlás készítése

Tananyagegységek

2383-09 Kivehető fogpótlás készítése

0

640

Egyéni kanalat, harapási sablont készít
Mintát artikulátorban rögzít
Fogpróbát készít
Készrevitelt készít
Kivehető fogpótlásoknál segédkezik
Csoportmunkában fémlemezt tervez
Fémlemezt készít
Lenyomatot értékel, mintát készít és értékel
Mintát artikulátorban rögzít
Fogpróbát készít
Készrevitelt készít
Kivehető fogpótlást javít
Implantátumra kivehető felépítményt készít
Kivehető fogpótlásoknál segédkezik
Allergiamentes fogpótlást készít
Összesen: 82 73 50 40 245

Elméleti óraszám

Demonstrációs termi gyakorlat

Gyakorlat

29 óra

320 óra

29 óra

304 óra

Szakrajz

Anyagismeret

97 óra

Csoportmunkában rögzített fogpótlást tervez
Lenyomatot értékel, mintát készít és értékel
Mintát artikulátorban rögzít
Koronát készít
Hidat készít
Rögzített fogpótlást javít
Implantátumra rögzített felépítményt készít
Allergiamentes rögzített fogpótlást készít
Rögzített fogpótlásoknál segédkezik
Fogszínt meghatároz, kontrollál

Fogászati funkcionális anatómia

Szakmai ismeretek

Feladatprofil

83 óra

2.0/2385-09
1.0/2385-09 Rögzített
Rögzített fogpótlások fogpótlás készítése fémes
esztétikus
és fémmentes anyagokból
kivitelezése

Tananyagegység

2385-09 Rögzített fogpótlás készítése

Koronát készít
Hidat készít
Rögzített fogpótlást javít
Allergiamentes rögzített fogpótlást készít
Rögzített fogpótlásoknál segédkezik
Fogszínt meghatároz, kontrollál
Leplezést, inlay-t, onlay-t készít
Összesen:

63 37 60 25 180 58 624

Gyakorlat
240 óra

304 óra

Demonstrációs termi gyakorlat
37 óra
0 óra

Szakrajz

Anyagismeret

Fogászati funkcionális anatómia

Elméleti óraszám
72 óra

Csoportmunkában kombinált munkát tervez
Lenyomatot értékel, mintát készít és értékel
Mintát artikulátorban rögzít
Kombinált munkához rögzített fogpótlást készít
Kombinált munkához kivehető fogpótlást készít
Orthodontiai készüléket készít
Lenyomatot értékel, mintát készít és értékel
Kivehető orthodontiai készüléket készít
Rögzített orthodontiai készüléket készít
Védősínt, harapásemelőt, horkolásgátlót készít
Orthodontiánál segédkezik
Implantátumra kivehető felépítményt készít

Szakmai ismeretek

Feladatprofil

71 óra

2.0/2388-09
1.0/2388-09
A fogszabályozás és az Kombinált
implantológia
fogpótlások
alapismeretei
készítése

Tananyagegység

2388-09 Kombinált munkák, orthodontiai készülékek és implantátum
felépítmény készítése

Implantátumra rögzített felépítményt készít
Összesen: 65 51 44 20 143

37

544

12 13 14
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x

2.0/2327-06

2.0/237006
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1.0/2383-09

x x x x x x x

28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

1.0/2327-06

2.0/2366-

x

15 16 17 18 19

3.0/2370-06

10 11

1.0/2370-06

1.0/2366-06

2 3 4 5 6 7 8 9

1.0/2451-06

Hetek száma

1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
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14
15
16
17
18 x
19
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21
22
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30
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36 x
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Fogtechnikus
Heti maximális óraszám ( 1/13. évfolyam)
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2.0/2383-09

x
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Összefüggő szakmai gyakorlat

x

x

x

x

x

x

Hetek száma

Heti maximális óraszám ( 2/14. évfolyam)
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1.0/2385-09
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2.0/2385-09

szabad sáv
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Összefüggő szakmai gyakorlat

x
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Hetek száma

Heti maximális óraszám ( 3/15. évfolyam)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
1
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2.0/2388-09
szabad sáv

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

1.8. A szakmai vizsgáztatás követelményei
1.8.1. A szakmai vizsgára bocsátás feltételei
Iskolai rendszerű szakképzés esetén:
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 képzési programban előírt gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás kiállítása

1.8.2. A szakmai vizsga részei
1. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2366-06 Kommunikáció az egészségügyi szolgáltatásban
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, kommunikációs technikák alkalmazása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 60 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat
40%
2. feladat
60%
2. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2370-06 Higiéné, munkavédelem
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Elméleti ismeretek alkalmazás szinten történő reprodukálása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 60 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Gyakorlati feladatok megoldása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

gyakorlati
Időtartama: 45 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat
40%
2. feladat
60%
3. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2327-06 Első ellátás-elsősegélynyújtás
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Elméleti ismeretek alkalmazási szinten történő reprodukálása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 60 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Elméleti ismeretek szóbeli felidézése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Szituációs feladatok megoldása, első ellátási, elsősegélynyújtási feladatok kivitelezése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 30 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat
2. feladat
3. feladat

25%
25%
50%

4. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2451-06 Vállalkozási alapismeretek
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Elméleti ismeretek 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 vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat
50%
2. feladat
50%

5. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2383-09 Kivehető fogpótlás készítése
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Elméleti ismeretek alkalmazás szinten történő reprodukálása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 4 5 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Teljes alsó-felső fogpróba készítése. Felső és alsó mesterminta előkészítése munkaminta
készítéshez. Felső és alsó fémlemez mintázása.
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 240 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat
50%
2. feladat
50%
6. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2385-09 Rögzített fogpótlás készítése
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Elméleti ismeretek alkalmazás szinten történő reprodukálása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 4 5 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
4 tagú laterál hídváz és 1 front szóló korona készítése fényre polimerizálódó vagy kerámia
leplezéshez.
4 tagú laterál híd és 1 front szóló korona leplezése fényre polimerizálódó vagy kerámia
leplezéssel
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 480 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat
2. feladat

50%
50%

7. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2388-09 Kombinált munkák, orthodontiai készülékek és implantátum
felépítmény készítése
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Elméleti ismeretek alkalmazás szinten történő reprodukálása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 4 5 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Kombinált munkához 3 tagú mintázat készítése (front és laterál státuszban)
és frézelése: frézelt váll és interlock kialakítása.
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati:
Időtartama: 120 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat
50%
2. feladat
50%
Az 54 724 01 1000 00 00 azonosító számú, Fogtechnikus megnevezésű szakképesítéshez
rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

vizsgarész: 10%
vizsgarész: 10%
vizsgarész: 10%
vizsgarész: 10%
vizsgarész: 20%
vizsgarész: 20%
vizsgarész: 20%

1.8.3. Vizsgaformák összesítése
Írásbeli vizsga
Modul
száma
2370-06

Modul
megnevezése
Higiéné,
munkavédelem

2327-06

Első ellátás -

Vizsgarész
2. vizsgarész
Elméleti ismeretek alkalmazás szinten történő
reprodukálása
3. vizsgarész

Időtartam
60 perc
60 perc

elsősegélynyújtás
2451-06

Vállalkozási
alapismeretek

Elméleti ismeretek alkalmazási szinten történő
reprodukálása
4. vizsgarész
Elméleti ismeretek reprodukálása

Összesen

60 perc
180 perc

Szóbeli vizsga
Modul
száma
2366-06

Modul
megnevezése
Kommunikáció az
egészségügyi
szolgáltatásban

2327-06

Első ellátás elsősegélynyújtás

2451-06

Vállalkozási
alapismeretek

2383-09

Kivehető fogpótlás
készítése

2385-09

Rögzített fogpótlás
készítése

2388-09

Kombinált munkák,
orthodontiai
készülékek és
implantátum
felépítmény
készítése

Vizsgarész
1. vizsgarész
Elméleti ismeretek felidézése
3. vizsgarész
Elméleti ismeretek szóbeli
felidézése
4. vizsgarész
Elméleti ismeretek felidézése
5. vizsgarész
Elméleti ismeretek alkalmazás
szinten történő reprodukálása
6. vizsgarész
Elméleti ismeretek alkalmazás
szinten történő reprodukálása
7. vizsgarész
Elméleti ismeretek alkalmazás
szinten történő reprodukálása

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

45 perc (felkészülési idő 30
perc, válaszadási idő 15 perc)
270 perc
(felkészülési idő 180 perc,
válaszadási idő 90 perc)

Összesen

Gyakorlati vizsga
Modul
száma

Modul megnevezése

2366-06

Kommunikáció az
egészségügyi
szolgáltatásban

2370-06

Higiéné,
munkavédelem

2327-06

Első ellátás elsősegélynyújtás

2383-09

Kivehető fogpótlás
készítése

Vizsgarész
1. vizsgarész
Szituációs feladatok megoldása,
kommunikációs technikák
alkalmazása
2. vizsgarész
Gyakorlati feladatok megoldása
3. vizsgarész
Szituációs feladatok megoldása,
első ellátási, elsősegélynyújtási
feladatok kivitelezése
5. vizsgarész
Teljes alsó-felső fogpróba
készítése. Felső és alsó
mesterminta előkészítése

Időtartam
60 perc
45 perc
30 perc

240 perc

2385-09

Rögzített fogpótlás
készítése

2388-09

Kombinált munkák,
orthodontiai készülékek
és implantátum
felépítmény készítése

Összesen

munkaminta készítéséhez. Felső
és alsó fémlemez mintázás
6. vizsgarész
4 tagú laterál hídváz és 1 front
szóló korona készítése fényre
polimerizálódó vagy kerámia
leplezéshez. 4 tagú laterál híd és 1
front szóló korona leplezése
fényre polimerizálódó vagy
kerámia leplezéssel
7. vizsgarész
Kombinált munkához 3 tagú
mintázat készítése (front és laterál
státuszban) és frézelése: frézelt
váll és interlock kialakítása

480 perc

120 perc
975 perc

2. A központi program moduljai és tananyagegységei
2.1. 2366-06 Kommunikáció az egészségügyi szolgáltatásban
2.1.1. A modul javasolt időkerete
•
•

Elmélet: 51 óra
Gyakorlat (demonstrációs termi, klinikai): 102 óra
- demonstrációs termi gyakorlat: 102 óra
- klinikai gyakorlat: -

2.1.2. A modul elvégzése során szerezhető kompetenciák
•

Feladatprofil
Hiteles kommunikációt folytat klienssel, munkatársakkal
Segítő kommunikációt alkalmaz, konfliktust kezel, önsegítő technikákat alkalmaz
Kommunikál látás-, hallás-, beszédsérült személyekkel
Önérvényesítő kommunikációt alkalmaz
Az ellátásban résztvevőkkel kapcsolatot tart
Jelzi a családon belüli erőszakkal összefüggő problémát
Figyelembe veszi a különböző kultúrákat
Etikai normák szerint végzi munkáját, tiszteletben tartja a személyiségjogokat
Alkalmazza a dokumentálás különböző formáit
Kapcsolattartás, riasztás technikai eszközeit használja
Fejleszti tudását, továbbképzéseken, kommunikációs tréningen vesz részt
Közreműködik pszichés támogatásban
Betartja az adatvédelmi szabályokat
Esélyegyenlőséget biztosít
Alkalmazza a munkakörre vonatkozó szakmai szabályokat

•

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
E
C
A
C
C
C
C
C
D
D
D
D

•

Idegen nyelv
Kommunikáció
Szakmai kommunikáció
Etikai ismeretek
Jogi ismeretek
Informatika, ügyvitel
Önismeret
Szaknyelv
Szociológia
Szociálpszichológia
Személyiségfejlesztés
Pedagógia

A szint megjelölésével a szakmai készségek

2
2
4
3
3
3
4

ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
ECDL 4. m. Táblázatkezelés
Olvasott szakmai szöveg megértése
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Szakmai nyelvű beszédkészség
Információforrások kezelése
Jelképek értelmezése

•

Személyes kompetenciák:
Állóképesség
Megbízhatóság
Empátiás készség
Határozottság
Stressztűrő képesség
Pontosság

•

Társas kompetenciák:
Együttműködő készség
Meggyőzőképesség
Közérthetőség
Kommunikációs rugalmasság
Hatékony kérdezés készsége

•

Módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Figyelemösszpontosítás
Információgyűjtés és továbbítás

2.1.3. A modul elsajátításának módszerei, tanulói tevékenységformák
Demonstráció
Szerepjáték, csoportos helyzetgyakorlat
Számítógépes szimuláció
Prezentáció, kiselőadás készítése, bemutatása
Információk, ismeretek rendszerezése
Esetmegfigyelés, esetismertetés, esetmegbeszélés, esetelemzés szempontsor alapján
Esettanulmány készítése szempontsor alapján
Írásos elemzés készítése szempontsor alapján
Irodalomkutatás, szövegelemzés
Vázlatkészítés, lényegkiemelés, kulcsszavak kijelölése, jegyzetelés
Egyéni és kiscsoportos adatgyűjtés, adatok értékelése
Projektmunka
Tapasztalatok megosztása, értelmezése
Feladatlap megoldása, gyakorlás
Gépek műszaki leírásának értelmezése
Mérés, az eredmény értékelése
Adminisztrációs tevékenység
Dokumentáció készítése, dokumentumelemzés
Gyakorlati feladat bemutatása

Egyéni/kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással
Önértékelés

2.1.4. A maximális tanulói létszám
Elméleti oktatás: 35 fő
Gyakorlati oktatás: 8-12 fő

2.1.5. A modulra vonatkozó belépési feltételek
Megegyezik a képzés megkezdéséhez szükséges feltételekkel

2.1.6. A modul oktatási tartalmának leírása
•

Elmélet
1.0/2366-06 Kommunikáció - 20 óra
A kommunikáció fogalma, a kommunikáció jelenségének összetevői (kommunikátor,
befogadó, kód, jel, csatorna, információ)
Verbális kommunikáció, nyelvhasználat és a beszéd, a nyelvi jelek jelentéstartalmának
problémája, a beszéddel szemben támasztott elvárások
A nonverbális kommunikáció, testbeszéd
Mozgásos kommunikációs csatornák (gesztusok, poszturális kommunikáció proxemika),
mimikai kommunikáció, vokális kommunikáció (légzés, hangerő, hangszín, érthetőség,
hangsúly), kulturális szignálok, metakommunikáció
Asszertív kommunikáció
A közlési aktust befolyásoló tényezők, redundancia, attribúció, kommunikációs zavarok,
interperszonális kapcsolatok
A társmegismerés automatizmusai, önismeret, társmegismerés (személypercepció),
énkép, énvédő technikák
Önérvényesítő kommunikáció, segítő kommunikáció
Konfliktuskezelés, a konfliktusok okai, a konfliktuskezelés típusai (versengő,
együttműködő, kompromisszumkereső, elkerülő, alkalmazkodó), a konfliktusok
kezeléséhez szükséges készségek
Kommunikáció látás-, hallás-, beszédsérült személyekkel (szaktudás + szerető és
elfogadó kommunikáció)
Etnicitás és kultúra, egészségi egyenlőtlenségek és etnicitás, kommunikáció,
együttműködés
A meghallgatás módszerei (passzív, aktív hallgatás)
Az információközlés eszközei, az információközlés eszközeinek használata. Vezetékes és
mobil telefonhálózat, híváskezdeményezés, illemszabályok, mobiltelefon kezelése és
használatának illemszabályai, telefax, személyhívók, beteghívó rendszerek, személyi
riasztó és jelző rendszerek
Az empátia fogalma, szintjei, az empátia fejleszthetősége, az empátiához szükséges lelki
tényezők, a meghallgatás szabályai, projekció
A stressz szerepe, jelentősége, kezelése, stressztűrő képesség
Együttműködő készség, problémamegoldás, a másik fél tudomásulvétele, megértése,
konszenzus, kompromisszum

A kétszemélyes tárgyalás kommunikációja, a meggyőzés, legyőzés, a meggyőző
képesség és a meggyőzés folyamata
Szakmai önéletrajz, álláskeresés, állás interjú
Illemszabályok a kommunikációban
Személyiségjogok
2.0/2366-06 Szakmai kommunikáció – 31 óra
Hiteles kommunikáció, inkongruencia
Etikai normák, az együttműködés alapelvei, a mennyiség, a minőség, a kapcsolat, a
modor alapelve
Pszichés támogatás, a tájékoztató beszélgetés technikája
Dokumentálás, adatvédelem, dokumentum típusok
Az adatkezelés jogi szabályozása az egészségügyben, az egészségügyi adatkezelés
alapszabályai
Internet szerepe és használata az egészségügyben
A tudás folyamatos fejlesztésének formái és szerepe, továbbképzések,
kommunikációs tréningek
Informatikai célprogramok kezelése
Szaknyelv alkalmazása:
- az emberi test, szervrendszerek, betegségek
- birtokos jelzős és minőségjelzős szerkezetek
- prefixumok
- képzők
- latin kifejezések és rövidítések
•

Gyakorlat (demonstrációs termi)
1.0/2366-06 Kommunikáció – 20 óra
Metakommunikáció értelmezése
Tekintet, arckifejezés, testtartás - mozgás
Kéz- és kargesztusok felismerése
Egyéb közkedvelt gesztusok és tevékenységek alkalmazása
Vokalitás alkalmazása:
- hangzás (hangszín, hangmagasság)
- hangsúly
- hanglejtés
- légzés
- kiejtés
- ritmus
- szünet
- stílus
Kulturális szignálok
Zónahatárok:
- intim zóna
- személyes zóna
- társasági zóna
- nyilvános zóna
Érintés
Telefonos kommunikáció
Kommunikáció látás-, hallás-, beszédsérült személyekkel
A meghallgatás módszerei

A tájékoztató beszélgetés technikája
Illemszabályok alkalmazása
A kétszemélyes tárgyalási modell
Önéletrajz írása
Szakmai önéletrajz írása
Motivációs levél írása
Tárgyalási helyzetgyakorlatok
2.0/2366-06 Szakmai kommunikáció – 82 óra
A kapcsolattartás és riasztás eszközeinek használata
Segélyhívás
Szövegszerkesztés
Táblázatkezelés

2.1.7. A modulhoz kapcsolódó klinikai gyakorlat
A modulhoz nem tartozik klinikai/területi gyakorlat.

2.1.8. Irodalom
•

Oktatói
Allan Pease: Testbeszéd (Park Kiadó)
Allan Pease-Alan Garner: Szó- beszéd (Park Kiadó)
Dr. Boros Mária: Személyiségfejlesztés (ETI 2005)
Dr. Raátz Judit: Kommunikáció a vendéglátó- és az idegenforgalmi szakképzés
számára (Nemzeti Tankönyvkiadó Rt.)
Karl Erik Rosengren: Kommunikáció (Typotex 2006.)
Módra Tiborné: Kommunikáció az egészségügyben (ETI 2005.)
Neményiné Gyimesi Ilona: Kommunikáció a tárgyalásban (Külkereskedelmi Főiskola
jegyzet)
Pilling János: Orvosi kommunikáció (Medicina Könyvkiadó Rt. 2004.)
Szabó Katalin: Kommunikáció felsőfokon (Kossuth Kiadó 2002.)
Terestyéni Tamás: Kommunikáció, A testbeszédtől az internetig (Typotex 2006.)

•

Tanulói
Módra Tiborné: Kommunikáció az egészségügyben (ETI 2005)
Dr. Raátz Judit: Kommunikáció a vendéglátó-és az idegenforgalmi szakképzés
számára (Nemzeti Tankönyvkiadó Rt.)
Dr. Boros Mária: Személyiségfejlesztés (ETI 2005)

2.1.9. A modul értékelésének módja
A modulban meghatározott ismeretek és/vagy kompetenciák mérése a képző
intézmény által meghatározott módon.

2.2. 2370-06 Higiéné, munkavédelem
2.2.1. A modul javasolt időkerete
•
•

Elmélet: 54 óra
Gyakorlat (demonstrációs termi, klinikai): 40 óra
- demonstrációs termi gyakorlat: 8 óra
- klinikai gyakorlat: 32 óra

2.2.2. A modul elvégzése során szerezhető kompetenciák
•

Feladatprofil
Műszereket fertőtlenít
Eszközöket fertőtlenít
Kezet fertőtlenít
Bőrt fertőtlenít
Felületet fertőtlenít
Váladékfelfogó eszközöket fertőtlenít
A sterilizált anyagok érvényességi idejét ellenőrzi
Steril eszközöket használ
Betartja a sterilitás szabályait
Aszepszis, antiszepszis szabályait betartja
Eszközöket előkészít sterilezéshez
Fertőtlenítési eljárásokat végez
Munkavédelmi eszközöket, egyéni védőeszközöket használ
Betartja a higiénés szabályokat
Műveleteket protokoll szerint végez
Megelőzi a fertőzések továbbterjedését
Veszélyes hulladékokat kezel
Környezetvédelmi eljárásokat alkalmaz
Betartja a tűzvédelmi előírásokat
Betartja a biztonságos munkavégzés szabályait
Alkalmazza a munkakörre vonatkozó szakmai szabályokat

•

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C
C
C
C
C
C
C
C
C

Higiénés ismeretek
Mikrobiológia
Járványtan
Közegészségtan
Munkavédelem
Környezetvédelem
Tűzvédelem
Kórházhigiéné
Fertőtlenítési ismeretek

C

Steril munkavégzés szabályainak ismerete

•

A szint megjelölésével a szakmai készségek
2
ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
2
ECDL 4. m. Táblázatkezelés
4
Olvasott szakmai szöveg megértése
3
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3
Szakmai nyelvű beszédkészség
3
Információforrások kezelése
4
Jelképek értelmezése
4
Elemi számolási készség

•

Személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Elhivatottság
Fizikai erőnlét
Pontosság
Megbízhatóság
Terhelhetőség

•

Társas kompetenciák:
Együttműködő készség
Segítőkészség
Konfliktusoldás
Megelőző stratégia
Empátiás készség
Tolerancia
Kommunikációs készség

•

Módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Megelőző stratégia
Hibaelhárítás
Kockázatfelmérés
Előrelátás

2.2.3. A modul elsajátításának módszerei, tanulói tevékenységformák
Demonstráció
Szerepjáték, csoportos helyzetgyakorlat
Számítógépes szimuláció
Prezentáció, kiselőadás készítése, bemutatása
Információk, ismeretek rendszerezése
Esetmegfigyelés, esetismertetés, esetmegbeszélés, esetelemzés szempontsor alapján
Esettanulmány készítése szempontsor alapján
Írásos elemzés készítése szempontsor alapján
Irodalomkutatás, szövegelemzés
Vázlatkészítés, lényegkiemelés, kulcsszavak kijelölése, jegyzetelés

Egyéni és kiscsoportos adatgyűjtés, adatok értékelése
Projektmunka
Tapasztalatok megosztása, értelmezése
Feladatlap megoldása, gyakorlás
Gépek műszaki leírásának értelmezése
Mérés, az eredmény értékelése
Adminisztrációs tevékenység
Dokumentáció készítése, dokumentumelemzés
Gyakorlati feladat bemutatása
Egyéni/kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással
Önértékelés

2.2.4. A maximális tanulói létszám
Elméleti oktatás: 35 fő
Gyakorlati oktatás: 8-12 fő

2.2.5. A modulra vonatkozó belépési feltételek
Megegyezik a képzés megkezdéséhez szükséges feltételekkel

2.2.6. A modul oktatási tartalmának leírása
•

Elmélet
1.0/2370-06 Település- és környezet egészségtan - 10 óra
Település-egészségtani alapfogalmak, a települések általános higiénés kérdései
A települések kialakulásának folyamata
A települések kialakulásának környezethigiénés követelményei
A mesterséges környezet egészségkárosító tényezői
Levegőhigiéné
A levegőt alkotó gázok összetétele, ezek jelentősége
A levegő fizikai tulajdonságai és ezek hatása az emberre
A levegőszennyezés forrásai
A levegőszennyezés hatása az ember egészségére
Vízhigiéné
A víz körforgása a természetben (csapadékvíz, talajvíz, rétegvíz, felszíni vizek)
Az egyén és a társadalom vízszükséglete
A víz kémiai alkatrészeinek hatása az ember egészségére
Ivóvíz eredetű egészségügyi ártalmak
A vízben előforduló mikroorganizmusok higiénés jelentősége
Vízszennyező források
A vízszennyezés következményei
Ivóvízjárványok
Szennyvíz, szennyvízkezelés

Talajhigiéné
A talaj higiénés jelentősége
A talaj szennyezői
A talaj szennyeződésének hatása az emberi szervezetre
A talajszennyeződés okozta ártalmak megelőzése
Az állati tetemek elhelyezésére vonatkozó higiénés előírások
Az állati tetemek helytelen elhelyezésének humán járványügyi vonzatai (Anthrax)
Az állati tetemek gyűjtése, szállítása, megsemmisítése
Az ökológiai egyensúly. Az ember és a természet kapcsolata, egymásra hatása
Az ökológia, a humán ökológiai fogalma
Bioszféra. Biotóp. Biocönózis
Ökoszisztéma
A civilizáció és az urbanizáció hatása az ökoszisztémára
Az emberi tevékenység által megváltozott ökoszisztéma (vissza) hatása az emberre
Civilizációs betegségek
A környezeti ártalmak prevenciója
2.0/2370-06 Általános és részletes járványtan – 37 óra
Mikrobiológiai alapismeretek
A kórokozó mikrobák csoportosítása
Baktériumok, vírusok, gombák, paraziták
A baktériumok rendszertani felosztása, egyes jelentősebb vírusok
A fertőzés fogalma
A fertőzés fogalma. Az infekció és az immunitás mechanizmusa
A fertőző betegségek lefolyása, előfordulási módjai
Fertőző betegség kialakulása
Fertőző betegségek előfordulási módjai: sporadikus, endémia, epidémia, pandémia
A fertőzés sorsát eldöntő tényezők, a járványfolyamat elsődleges mozgató tényezői
A fertőzés forrásai
A kórokozó hordozás jelentősége a fertőzések terjedésében
A kórokozó hordozókkal kapcsolatos eljárások
A fertőző beteg elkülönítése
Elkülönítés a fertőző beteg otthonában
Kórházi elkülönítés
Kórházon belüli védő izoláció
A fertőzés sorsát eldöntő tényezők, a járványfolyamat elsődleges mozgató tényezői
A fertőzés terjedési módjai
Az ivóvíz, fürdővíz, az élelmiszerek, az ízeltlábúak jelentősége a fertőzések
terjesztésében

A nosocomialis fertőzések terjedésének sajátosságai
A fogékonyság
Az ellenálló képesség fokozása: védőoltások
A fertőzés sorsát eldöntő tényezők, a járványfolyamat másodlagos mozgató tényezői
• Természeti tényezők
Fertőző betegségek szezonális és ciklikus ingadozása
• Társadalmi tényezők
Élet- és munkakörülmények
A fertőző betegségek csoportosítása:
gyomor-bélcsatornán keresztül terjedő fertőző betegségek
légutakon keresztül terjedő fertőző betegségek
hematogén és limfogén úton terjedő fertőzések
kültakarón keresztül terjedő fertőzések
állatról emberre terjedő fertőzések
nosocomialis fertőzések
A gyomor-bélcsatornán keresztül terjedő fertőzések
- a fertőzések legjellemzőbb sajátosságai
- a kórokozók milyen váladékokkal juthatnak ki a külső környezetbe
- milyen a kórokozók ellenálló képessége a külső környezetben
- a kórokozók terjedése a külső környezetben
- hogyan lehet védekezni a fertőzés ellen
- jellegzetes járványügyi intézkedések
• Bakteriális enterális fertőzőzések
Hastífusz, paratífusz, vérhas, coli okozta gastroenteritisek
Kolera
Salmonellózis, Campylobacteriosis, Yersiniosis
• Enterális vírusfertőzések
Hepatitis-A és Hepatitis-E
Járványos gyermekbénulás, Acut flaccid paralysis
Enteritis infectiosa
Vírusos gastroenteritisek
Adenovírusok
Norwalk vírus
Rotavírus
Enterális féreg- és protozoonfertőzések
• Féregfertőzések
Ascariasis
Enterobiasis
Hymenolepiasis
Trichuriasis
• Protozoonfertőzések
Amoebiasis
Giardiasis

Légutakon keresztül terjedő fertőzések
a fertőzések legjellemzőbb sajátosságai
a kórokozók milyen váladékokkal juthatnak ki a külső
környezetbe
milyen a kórokozók ellenálló képessége a külső környezetben
a kórokozók terjedése a külső környezetben
hogyan lehet védekezni a fertőzés ellen
jellegzetes járványügyi intézkedések
• Bakteriális légúti fertőzések
Vörheny, pertussis, diftéria
Streptococcus okozta tüdőgyulladás
Baktériumok okozta járványos agyhártyagyulladás
TBC
Legionellosis
Legionárius betegség
Nem pneumoniás legionárius betegség (Pontiac-láz)
• Vírusos légúti fertőzések
influenza, madárinfluenza, súlyos akut légúti tünetegyüttes (SARS)
mumpsz, kanyaró, rózsahimlő
mononucleosis infectiosa
bárányhimlő
A vér- és nyirokkeringés közvetítésével terjedő (hematogén és limfogén) fertőzések
a fertőzések legjellemzőbb sajátosságai
a kórokozók milyen váladékokkal juthatnak ki a külső környezetbe
milyen a kórokozók ellenálló képessége a külső környezetben
a kórokozók terjedése a külső környezetben
hogyan lehet védekezni a fertőzés ellen
jellegzetes járványügyi intézkedések
• Rickettsia-fertőzések
Kiütéses tífusz
• Bakteriális fertőzések
Visszatérő láz
Lyme-kór
Pestis
• Protozoonfertőzések:
Malária
• Vírusfertőzések
HIV/AIDS
B, C, D vírus-hepatitis
Kullancs-encephalitis
A kültakarón keresztül terjedő fertőzések
a fertőzések legjellemzőbb sajátosságai
a kórokozók milyen váladékokkal juthatnak ki a külső környezetbe
milyen a kórokozók ellenálló képessége a külső környezetben
a kórokozók terjedése a külső környezetben

-

hogyan lehet védekezni a fertőzés ellen
jellegzetes járványügyi intézkedések

• Bakteriális fertőzések
Toxikus sokk szindróma
Tetanusz
Oedema malignum (gázgangréna)
Staphylococcus fertőzések
Orbánc
• Chlamydia-fertőzések
Trachoma
• Protozoonfertőzések
Trichomoniasis
• Ízeltlábú-fertőzések
Tetvesség
Rühesség
Állatról emberre terjedő fertőzések
a fertőzések legjellemzőbb sajátosságai
a kórokozók milyen váladékokkal juthatnak ki a külső környezetbe
milyen a kórokozók ellenálló képessége a külső környezetben
a kórokozók terjedése a külső környezetben
hogyan lehet védekezni a fertőzés ellen
jellegzetes járványügyi intézkedések
Bakteriális fertőzések
Brucellózis, Tularémia, Takonykór (Malleus), Lépfene (Anthrax)
Leptospirosis , Q-láz , Papagálykór, vagy Madárkór (Ornithosis)
Listeriosis.
• A bioterrorizmus kórokozói
• Vírusfertőzések
Veszettség, veszettségre gyanús fertőzések
Lassa-kór, Marburg betegség, Ebola
Choriomeningitis lymphocytica
• Protozoonfertőzés
Toxoplasmosis
• Féregfertőzések

Taeniasis
Echinococcosis
Trichinellosis

A nosocomialis fertőzés fogalma
A nosocomialis fertőzéseket elősegítő tényezők (objektív, szubjektív okok)
Nosocomialis fertőzések terjesztő tényezői

Prionok által okozott emberi megbetegedések
A prionok, mint a szokványostól eltérő fertőző ágensek
A prion fertőzések jellemzői
Prionok által okozott emberi megbetegedések (Kuru, a Creutzfeldt-Jakob
betegség )
A prion betegségek elleni védekezés nehézségei
A nem fertőző betegségek epidemiológiai jellemzői
Fertőtlenítő szerek, fertőtlenítő eljárások
Sterilizálás
A szűrővizsgálatok jelentősége a betegségek prophylaxisában
Az Egészségmonitorozási Hálózat felépítése, feladatai
3.0/2370-06 Munkavédelem, tűzvédelem – 7 óra
A munkavédelmi munkaügyi ellenőrzés új rendszere
Hatályos munkavédelmi jogszabályok
Az egységes munkavédelmi hatóság megteremtése
Munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálata
Előzetes munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi
vizsgálata. Időszakos munkaköri és szakmai alkalmassági vizsgálat. Soron kívüli
munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmassági vizsgálat. A munkaköri,
szakmai, illetve személyi higiénés alkalmassági vélemény. Az egészségügyi
dokumentáció. Járványügyi érdekből kiemelt munkakörök, tevékenységek.
Egészségügyi nyilatkozat
Nők foglalkoztatása. Fiatalkorú foglalkoztatása. Fizikai, kémiai kóroki tényezők,
amelyek expozíciója időszakos munkaköri alkalmassági vizsgálatot tesz
szükségessé. Fokozottan baleseti veszélyekkel járó munkakörök, tevékenységek.
Fokozott pszichés terheléssel járó tevékenységek. A sérülékeny csoportok
egészségét potenciálisan károsító, tiltást igénylő megterhelések.
A végzett munka és az emberi szervezet kölcsönhatása
Foglalkozási ártalom. Foglalkozási betegség
Teendők foglalkozási betegség észlelésekor
A foglalkozási betegségek bejelentése, kivizsgálása
A foglalkozási betegségek megelőzése
Egészségügyi dolgozók foglalkozási fertőző betegségei. Vérrel és testváladékkal terjedő
fertőzések. Cseppfertőzéssel terjedő fertőzések
A munkáltatók, illetve munkavállalók kötelezettségei az egészségügyben a jellegzetes
foglalkozási fertőzések elkerülése érdekében
Tűzvédelmi szabályok
Tűzveszélyességi kategóriák
•

Gyakorlat (demonstrációs termi)
1.0/2370-06 Település- és környezet-egészségtan - 2 óra
A személyi higiénét ellátó iparágak közegészségügyi-járványügyi kérdései
A közfürdők járványügyi veszélyei (enterális fertőzések, szem-, fülfertőzések,
bőrgombák)

Fürdővíz okozta járványok
A fodrász, kozmetikus, manikűr, pedikűr, tetováló tevékenység járványügyi
veszélyei (tetvesség, rühesség, HIV, HBV, HCV fertőzés)
A hulladékok kezelésének, szállításának és ártalmatlanításának alapvető szabályai
• Hulladékok fajtái:
Kommunális
Veszélyes
• A hulladékok gyűjtése, kezelése, ártalmatlanítása
2.0/2370-06 Általános és részletes járványtan – 4 óra
A nosocomialis fertőzésekben szerepet játszó kórokozók.
Fontosabb nosocomialis fertőzések
Multirezisztens kórokozók által okozott, egészségügyi ellátással összefüggő
fertőzés
MRSA és a Calici vírus fertőzések
Járványügyi érdekből végzett szűrővizsgálatok
Terhes nők HBV, lues
Gümőkóros betegek felkutatása
Külföldről érkezők
Véradók
HIV/AIDS
Az egészségügyi szolgáltatók és az ÁNTSZ fertőző betegekkel és környezetükkel
kapcsolatos feladatai
A kezelőorvos, a gyógyintézet, az ÁNTSZ feladatai
Járványtani statisztika
Morbiditás, mortalitás, letalitás mutatószámai
Diagramok készítése és értékelése
3.0/2370-06 Munkavédelem, tűzvédelem – 2 óra
A veszélyes anyagok felhasználásának korlátozására vonatkozó előírások
A biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének védelméről
Kockázatbecslés. A munkáltató kötelezettségei. Higiénés és egyéni védelem.
Bejelentés. Speciális intézkedések. Biológiai tényezők csoportba sorolása. Védelmi
szintek.
Tűzveszélyes anyagok kezelése, tárolása
Tűzriadó
Menekülési útvonal - mentés

2.2.7. A modulhoz kapcsolódó klinikai gyakorlat
1.0/2370-06 Település- és környezet-egészségtan - 8 óra
Levegőhigiéné
A levegőszennyeződés okozta ártalmak megelőzése
Emissziós és immissziós határértékek
Műszaki védelem
Hatósági intézkedések

A vízellátás higiénéje
• A vízellátás formái:
Helyi (forrás, ásott kút, fúrt kút)
Közüzemi (vezetett vízellátás)
• A közüzemi vízellátás műtárgyai
• Vízkezelés
A vízszennyeződés okozta ártalmak megelőzése
A víznyerő helyek védelme
A felszíni vizek védelme
A hasznos, szabadban élő rovarok és háziállatok védelmének lehetősége és szabályai
Az irtószerek, illetve növényvédőszerek használatának korlátozása a hasznos
szervezetek (vizek élővilága, méhek) védelme érdekében
2.0/2370-06 Általános és részletes járványtan – 16 óra
A közegészségügyi-járványügyi munka helye és szerepe az egészségügyi ellátásban
A népegészségtan és a közegészségtan hasonlóságai és különbözőségei
A higiéné fogalmának értelmezése
A betegségmegelőzés (prevenció) fokozatai
A közegészségügyi-járványügyi munka prevenciós jellege
A közegészségügyi-járványügyi munka részterületei
A külső környezetbe került kórokozók elleni védekezés
Fertőtlenítés, sterilizálás, rovar- rágcsálóirtás
Magyarország védőoltási rendszere:
életkorhoz kötötten kötelező
megbetegedési veszély esetén kötelező, illetőleg igénybe vehető
védőoltások
munkakörhöz kapcsolódó védőoltási kötelezettség
Az ÁNTSZ védőoltással kapcsolatos feladatai
Nosocomialis
-

fertőzések elleni küzdelem főbb összetevői:
kézmosás, kézfertőtlenítés
sterilizálás, fertőtlenítés
egészségügyi intézmények megfelelő kialakítása
Működési Szabályzat
elkülönítés
helyes antibiotikum politika
kórházhigiénés szervezet
ellenőrzés, felügyelet
laboratóriumi háttér
bejelentési kötelezettség

A fertőző betegek bejelentése és nyilvántartása
Az adatok rögzítése és továbbítása az EFRIR központi adatbázisába
Sürgősen jelentendő fertőző betegségek/kórokozók
A nosocomiális fertőzések jelentése

Járványügyi vizsgálat. Járványügyi elkülönítés. Járványügyi megfigyelés és zárlat.
Járványügyi ellenőrzés. Munkaköri korlátozások járványügyi érdekből. Járványveszély
vagy járvány esetére vonatkozó rendelkezések
Fertőző betegek szállítása
A szállító jármű és a szállítást végzők fertőtlenítése. Közforgalmú járművel
való szállítás feltételei. Az egyes fertőtlenítésre használatos szerek alkalmazási
előírásainak ismerete, gyakorlati alkalmazásuk
Külföldről érkező, fertőző beteget szállító jármű fertőtlenítése
Rovar- és rágcsálóirtási kötelezettség
A járványügyi surveillance fogalma
Enterális surveillance
Influenza surveillance
Nemzeti Nosocomiális Surveillance Rendszer (NNSR) www.oek/hu Epinfo
Kórházhigiénés laboratóriumi vizsgálatok. Szennyezettségi vizsgálat. Fertőzöttségi
vizsgálat. Sterilitási vizsgálat
Laboratóriumi vizsgálatra szánt minták levétele, tárolása, szállítása. Biztonsági
szabályok. Mintavételi szabályok. A minta tárolásának szabályai. A minta szállításának
szabályai. (Vér, sebváladékok, légúti váladékok, széklet, anorectalis kaparék,
kórházhigiénés minták)
3.0/2370-06 Munkavédelem, tűzvédelem – 8 óra
Az egyéni védőeszközök, használatuk és karbantartásuk. Védőeszközök használata
biológiai, illetve kémiai veszély azonosítása során
Védőruházat
Légzésvédők
Védőszemüveg
Kéz- és lábvédők
Mintavevők
Általános munkavédelmi előírások. Elektromos berendezések üzemeltetésének
szabályai. Nyomás alatt üzemelő berendezések, gépek üzemeltetésének szabályai
Fokozottan tűz- és robbanásveszélyes anyagok, illetve munkaterületek. A tűz- és
robbanásveszély elkerülésének módozatai
Az egészségügyi intézményekben keletkező hulladék kezeléséről.

2.2.8. Irodalom
•

Oktatói
- Hatályos jogszabályok
- Balázs Péter (szerk.): Népegészségtan, 240 p.
- Egészségmonitorozási hálózat
- Epinfo

- Fodor – Vedres: Közegészségtani- járványtani gyakorlatok és bemutatások - I. kötet
1987
- Fodor – Vedres: Közegészségtani- járványtani gyakorlatok és bemutatások - II.
kötet 1987
- Jurányi Róbert (szerk.): A fertőző betegségek járványtana, 560p.
- Jurányi Róbert: Az infekciókontroll és a kórházi fertőzések járványtanának... 252 p.
- Klinikai és járványügyi bakteriológia - Főszerkesztő: Czirók Éva, 1999
- Közegészségtan - járványtan - Gyakorlati jegyzet orvos-, fogorvos- és
gyógyszerészhallgatók számára - Szerk.: Nagylucskay Sándor - Budapest: SOTE Közegészségügyi és Járványtani Intézet, 1995. - 235p.
- Közegészségtan - Szerk.: Lelkes Miklós - egyetemi jegyzet - Budapest: Semmelweis
Egyetem Közegészségtani Intézet, 2004. - 174p.
- Közegészségtani-járványtani gyakorlatok és bemutatások - Szerk.: Fodor Ferenc,
Vedres István - 5. bővített, átdolgozott kiad. - Budapest: Medicina Kvk, 1981 - 307p. ISBN 963 240 368 1
- Népegészségtan - Szerk.: Dési Illés - egyetemi tankönyv - Budapest: Semmelweis
Kiadó, 2001. - ISBN 963 9214 20 5
- Vogronics Péterné (szerk.): Általános mikrobiológia, 160 p.
- www. oek.hu
- Jurányi Róbert: Mikrobiológia – immunitástan – Budapest, ETI, 2008
•

Tanulói
- A fertőző betegségek és járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi
tudnivalók
− Egészségmonitorozási hálózat
− Epinfo
− Jurányi Róbertné - Gubicza Sándorné: Munka- és tűzvédelem, 148p.
− Kertai Pál: Közegészségtan - Medicina könyvkiadó Budapest, 1982
− Kertai Pál: Közegészségtan - Medicina könyvkiadó Budapest, 1982
− Orvosi mikrobiológia – immunitástan – parazitológia - Szerkesztette: Váczi Lajos Medicina kiadó Budapest, 1978
- Simon Tamás: Általános járványtan, immunitástan és kórtan - Egészségügyi
szakközépiskolák tankönyve - 2. kiad. - Medicina kvk., 1981. - 216p. - ISBN 963
240 293 6
− Szerk.: Morava Endre - Budapest: SOTE Közegészségtani Intézet, 1998. - 60p.
− www. oek.hu
− Zsiga László (szerk.): Közegészségtan, 310 p.
- Jurányi Róbert: Mikrobiológia – immunitástan – Budapest, ETI, 2008

2.2.9. A modul értékelésének módja
A modulban meghatározott ismeretek és/vagy kompetenciák mérése a képző
intézmény által meghatározott módon

2.3. 2327-06 Első ellátás-elsősegélynyújtás
2.3.1. A modul javasolt időkerete
•
•

Elmélet: 48 óra
Gyakorlat (demonstrációs termi, klinikai): 54 óra
- demonstrációs termi gyakorlat: 54 óra
- klinikai gyakorlat: -

2.3.2. A modul elvégzése során szerezhető kompetenciák
•

•

Feladatprofil
A helyszín biztonságosságát felméri
A helyszíni körülményekről tájékozódik
Tájékozódó betegvizsgálatot 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 megfigyeli a beteget, beszédzavar, végtaggyengeség esetén, sokkos állapotú
betegnél, mérgezés gyanúja esetén, elektromos balesetet szenvedett betegnél
Vérzéscsillapítási eljárást alkalmaz
Elsődleges sebellátást végez
Kötözéseket alkalmaz
Rándulásokat, ficamokat, töréseket rögzít
Tömeges baleset felszámolásában segédkezik
Beteget mozgat, műfogásokat alkalmaz
A beteg szállításra történő előkészítésében segédkezik
Hőhatás okozta sérülést ellát
Katasztrófa egészségügyi ellátásban közreműködik
Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B
B
B
B
B
B

Sebészet
Oxyológia
Reanimatológia
Tünettan
Traumatológia
Belgyógyászat

B
B

Gyermekgyógyászat
Kórtan

•

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
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
Jelképek értelmezése
4
Komplex jelzésrendszerek értelmezése
4
Mennyiségérzet
4
Térérzékelés
4
Légútbiztosítás eszközeinek használata
4
Műszerek használata
4
Beavatkozások eszközeinek használata
5
Riasztás eszközeinek használata
5
Újraélesztés eszközeinek használata
5
Mentőeszközök használata, feltöltése, ellenőrzése
5
Készenléti táska eszközeinek használata, feltöltése, ellenőrzése

•

Személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Döntésképesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Kézügyesség
Stressztűrő képesség
Megfelelő fizikum

•

Társas kompetenciák:
Határozottság
Irányítási készség
Közérthetőség
Segítőkészség
Hatékony kérdezés készsége
Adekvát metakommunikáció

•

Módszerkompetenciák:
Nyitott hozzáállás
Körültekintés, elővigyázatosság
Figyelemösszpontosítás
Intenzív munkavégzés
Helyzetfelismerés
Értékelési képesség

2.3.3. A modul elsajátításának módszerei, tanulói tevékenységformák
Demonstráció
Szerepjáték, csoportos helyzetgyakorlat
Számítógépes szimuláció
Prezentáció, kiselőadás készítése, bemutatása
Információk, ismeretek rendszerezése
Esetmegfigyelés, esetismertetés, esetmegbeszélés, esetelemzés szempontsor alapján
Esettanulmány készítése szempontsor alapján
Írásos elemzés készítése szempontsor alapján
Irodalomkutatás, szövegelemzés
Vázlatkészítés, lényegkiemelés, kulcsszavak kijelölése, jegyzetelés
Egyéni és kiscsoportos adatgyűjtés, adatok értékelése
Projektmunka
Tapasztalatok megosztása, értelmezése
Feladatlap megoldása, gyakorlás
Gépek műszaki leírásának értelmezése
Mérés, az eredmény értékelése
Adminisztrációs tevékenység
Dokumentáció készítése, dokumentumelemzés
Gyakorlati feladat bemutatása
Egyéni/kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással
Önértékelés

2.3.4. A maximális tanulói létszám
Elméleti oktatás: 35 fő
Gyakorlati oktatás: 8-12 fő

2.3.5. A modulra vonatkozó belépési feltételek
Megegyezik a képzés megkezdéséhez szükséges feltételekkel

2.3.6. A modul oktatási tartalmának leírása
•

Elmélet
1.0/2327-06 A sérülések osztályozása: 48 óra
A sürgősségi ellátás
― történeti előzmények
― sürgősségi lánc felépítés és működése
― katasztrófa elhárítás rendszere
A helyszín és a baleset körülményeinek a felmérése
― tájékozódás a helyszínen
― veszélyforrások elhárítása
― helyszínbiztosítás
― baleseti mechanizmusok
Betegvizsgálat
― életjelek vizsgálata
― a beteg és a környezetének a kikérdezése (anamnézis)

― „tetőtől talpig” vizsgálat menet
― halaszthatatlan beavatkozások
― a beteg pozicionálása
― figyelemfelhívó és riasztó tünetek felismerése
― állapotváltozás/állapotrosszabbodás felismerése és értékelése
Segélyhívás
― mentők riasztása
― tűzoltók, rendőrség hívása
― egyéb társszervek riasztása
― ügyeleti orvos hívása
Újraélesztés (BLS – AED)
― a keringésmegállás felismerése
― a légutak, légzés és keringés mesterséges fenntartása
― külső félautomata defibrillátor (Automated External Defibrillator) használata
― felnőtt BLS a kórház előtti és a kórházi, szervezett egészségügyi ellátásban
Eszméletlen beteg elsődleges ellátása
― az eszméletlen beteg megfigyelése
― eszközzel és eszköz nélküli légút biztosítás
― stabil oldalfekvés
Tudat- és eszméletvesztéssel járó állapotok
― tudatzavarok és eszméletvesztések megfigyelése
― görcsrohammal járó állapotok és ellátásuk
A fájdalommal járó állapotok
― a fájdalom megfigyelése
― jellegzetes fájdalmak
― fájdalom csillapítás
A nehézlégzéssel járó állapotok
― a nehézlégzés megfigyelése
― a felső légúti idegentest okozta fuldoklás ellátása
Sokk
Belgyógyászati balestek
― áramütés
― rovar és méhcsípések
― mérgezések
Sebellátás
― sebek fajtái, sebellátás
― vérzések típusai, vérzéscsillapítása
― hő okozta sérülések felosztása és ellátása
― kötözések
Sérülések
― rándulásokat,
― ficamokat,
― törések
― rögzítések
― szövődmények, veszélyek
A beteg szállítása
― a betegek pozicionálása
― a betegek mozgatása
― műfogások
Tömeges balesetek
•

Gyakorlat (demonstrációs termi)

1.0/2327-06 A sérülések osztályozása: 20 óra
Betegvizsgálat
― életjelek vizsgálata
― a beteg és a környezetének a kikérdezése (anamnézis)
― „tetőtől talpig” vizsgálat
― a beteg pozicionálása
Segélyhívás
2.0/2327-06 A szervezet működését károsító állapotok: 34 óra
Újraélesztés (BLS – AED)
― a légutak, légzés és keringés mesterséges fenntartása
külső félautomata defibrillátor (Automated External Defibrillator) használata
Eszméletlen beteg elsődleges ellátása
― az eszméletlenség felismerése és ellátása
― eszközzel és eszköz nélküli légút biztosítás
― stabil oldalfekvés
A nehézlégzéssel járó állapotok
― A felső légúti idegentest okozta fuldoklás ellátása
Sebellátás
― sebellátás
― vérzéscsillapítása
― hő okozta sérülések ellátása
― kötözések
Sérülések rögzítése
A beteg szállítása
― a betegek pozicionálása
― a betegek mozgatása
― műfogások

2.3.7. A modulhoz kapcsolódó klinikai gyakorlat
A modulhoz nem tartozik klinikai gyakorlat.

2.3.8. Irodalom
•

Oktatói
Dr. Göbl Gábor: Oxiológia - Medicia Könyvkiadó Rt. 2001

•

Tanulói
Hornyák István: Elsősegélynyújtás
Képzőművészeti Kiadó 2005

az

egészségügyben

tanulók

számára

-

2.3.9. A modul értékelésének módja
A modulban meghatározott ismeretek és/vagy kompetenciák mérése a képző
intézmény által meghatározott módon

2.4. 2451-06 Vállalkozási alapismeretek
2.4.1. A modul időkerete
•
•

Elmélet: 44 óra
Gyakorlat (demonstrációs termi, klinikai/területi): 16 óra
- demonstrációs termi gyakorlat: 16 óra

2.4.2 A modul elvégzése során szerezhető kompetenciák
•

Feladatprofil
Marketingtevékenységet végez
Gazdasági terveket készít
Minőségirányítási rendszert épít, működtet és fejleszt
Pályázatot és árajánlatot készít
Szerződést köt
Számláz
Könyveli vagy könyvelteti a gazdasági eseményt
Leltároz
Szervezi a folyamatokat
Technológiákat kiválaszt és alkalmaz
Környezettanulmányt készít vagy készíttet
Végrehajtási tervet készít
Beosztottakat irányít
Gépet szervizeltet
Statisztikai adatokat gyűjt, feldolgoz és elemez
Dokumentumokat készít, kezel
Feljegyzést és jelentést készít

•

Szakmai kompetenciák
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C
C
C
C
C
C
C

•

Gazdálkodási alapismeretek
Jog
Marketing
Könyvelés
Számvitel
Munkaszervezés
Környezetvédelmi szabályozás

Személyes kompetenciák
Precizitás
Önállóság
Döntésképesség

Szervezőkészség
Kockázatvállalás
•

Társas kompetenciák
Határozottság
Kapcsolatteremtő készség
Kapcsolatfenntartó készség
Versenyképesség

•

Módszerkompetenciák
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Rendszerező képesség
Információgyűjtés
Értékelés
Tervezés

2.4.3. A tananyagegység elsajátításának módszerei, tanulói
tevékenységformák
Demonstráció
Szerepjáték, csoportos helyzetgyakorlat
Prezentáció, kiselőadás készítése, bemutatása
Információk, ismeretek rendszerezése
Esetmegfigyelés, esetismertetés, esetmegbeszélés, esetelemzés szempontsor alapján
Írásos elemzés készítése szempontsor alapján
Irodalomkutatás, szövegelemzés
Vázlatkészítés, lényegkiemelés, kulcsszavak kijelölése, jegyzetelés
Egyéni és kiscsoportos adatgyűjtés, adatok értékelése
Projektmunka
Tapasztalatok megosztása, értelmezése
Feladatlap megoldás, gyakorlás
Adminisztrációs tevékenység
Dokumentáció készítése, dokumentumelemzés
Önértékelés

2.4.4. A maximális csoportlétszám
Elméleti oktatás: 35 fő
Gyakorlati oktatás: 8-12 fő

2.4.5. A modulra vonatkozó belépési feltételek
Megegyezik a képzés megkezdéséhez szükséges feltételekkel

2.4.6. A modul oktatási tartalmának leírása
•

Elmélet

Vállalkozási alapismeretek - 44 óra
Vállalkozási formák, egyéni és társas vállalkozások alapítása
Gazdasági társaságok közös szabályai, általános rendelkezések
Gazdasági társaság alapítása, a tag vagyoni hozzájárulása, elő-társaság, cégbírósági
bejegyzés, a társasági szerződés módosítása
A gazdasági társaságok szerveire, vezető tisztségviselőkre vonatkozó közös szabályok
A gazdasági társaság legfőbb szerve, ügyvezetése
A gazdasági társaság működésének tulajdonosi és közérdekvédelmi ellenőrzése, a
felügyelő-bizottság, a könyvvizsgáló
A gazdasági társaságok megszűnése
Az egyes gazdasági társaságokra vonatkozó szabályok, közkereseti társaság, betéti
társaság, korlátolt felelősségű társaság, egyszemélyes társaság, részvénytársaság,
egyéb társasági formák
Egyéni vállalkozás alapításának feltételei
Vállalkozások könyvelése, számviteli kötelezettségek
Általános rendelkezések a számvitelről, a törvény hatálya
Beszámolás és a könyvvezetés
Üzleti év, könyvvezetési kötelezettség
Számviteli alapelvek, a mérleg és tételeinek tartalma
Az eszközök értékcsökkenése, értékvesztése
A leltározás
Eredmény kimutatás tartalma és tagolása
Kiegészítő melléklet, üzleti jelentés, egyszerűsített éves beszámoló, egyszerűsített
beszámoló
Számviteli szolgáltatás, nyilvánosságra hozatal, letétbe helyezés és közzététel
Könyvvizsgálat, könyvvizsgálói jelentés és a könyvvizsgálói záradék
Könyvvezetés és bizonylatolás
Kettős könyvvitel, egységes számlakeret, számlarend
Egyszeres könyvvitel
Könyvviteli rendszerek változtatása
Könyvviteli zárlat
A bizonylati elv és a bizonylati fegyelem, számviteli bizonylatok
Számlázás, a számlázás alaki, formai követelménye, a számlázással összefüggő
nyílvántartási előírások
Szigorú számadási kötelezettség, a bizonylatok megőrzése
Jogkövetkezmények
Adórendszerek, adóelemek, adózás, TB, magán-nyugdíjpénztárak
• Általános rendelkezések, alapelvek:
- Az adózás rendje, alapelvek, a törvény hatálya
- Az adózó és az adóhatóságok
- Iratbetekintés, önellenőrzési jog, adókötelezettség
- Egyes adókötelezettség bejelentésének szabályai – ÁFA adókötelezettség
bejelentése
- Adózó nyilvántartásba vétele, adómegállapítás, önadózás, adóbevallás
- Helyi adók bevallása
- Az adóbevallás kijavítása, az adó megfizetése és kiutalás időpontja és módja.

Adóelőleg
A befizetések elszámolása, könyvvezetése, nyilvántartása
A bizonylatok és igazolások kiállítása, megőrzése, nyilatkozattételek,
önellenőrzés
Önellenőrzés bevallása és megfizetése
- Adatszolgáltatás, adótitok
Adónemek
- Személyi jövedelemadó
- Általános forgalmi adó
- Társasági adó és osztalékadó
- Egyszerűsített vállalkozói adó
- Helyi adók
- Egyéb adónemek, különadók
Társadalombiztosítás, egészségbiztosítás, magánnyugdíjpénztárak
- Alapelvek, fogalmak és értelmező rendelkezések
- A TB ellátásai és az ellátásra jogosultak köre
- Az ellátások fedezete, a TB járulék, járulékalapot nem képező jövedelem
- A nyugdíj- és egészségbiztosítási járulék
- Társas vállalkozás és a társas vállalkozás járulékfizetése
- Egyéni vállalkozók járulékfizetési kötelezettsége
- Társadalombiztosítási nyilvántartások, járulékkötelezettség teljesítésének
eljárási szabályai
- Társadalombiztosítási egyéni nyilvántartás, a befizetések elszámolása,
ellenőrzés
- Késedelem, mulasztás, jogkövetkezmények
- Egészségbiztosítási ellátások, táppénz
- Magánnyugdíjpénztárak, nyilvántartási és fizetési kötelezettségek
- Egészségügyi hozzájárulás
- Vám és Pénzügyőrség feladata
-

•

•

Munkaügyi jogszabályok
A törvény hatálya
Munkaviszony alanyai, munkaszerződés létesítése, próbaidő, munkaszerződés módosítása
A munkaviszony megszűnése és megszüntetése
Határozatlan idejű munkaviszony megszüntetése, rendes felmondás, rendkívüli
felmondás
Munkaviszony jogellenes és szabálytalan megszüntetése és jogkövetkezményei
Munkaidő és pihenőidő
Munkaidő beosztása, rendkívüli munkavégzés
Szabadság, szabadság kiadása
Munka díjazása, munkabér
Költségek megtérítése, szociális juttatások
Munkavállaló és munkáltató kártérítési felelőssége
Vezető állású munkavállalóra vonatkozó eltérő rendelkezések
Titoktartási nyilatkozat
Munkaügyi jogviták
Vállalkozások nyilvántartási kötelezettsége
Vállalkozások működésének folyamatai
Szervezeti és Működési Szabályzat és a kötelező szabályzatok gyűjteménye
Munkavégzés, munkavégzéssel kapcsolatos nyilvántartási kötelezettség
Teljesítés, teljesítés igazolása

Vevői, szállítói analitikák
Házi pénztárkönyv, házi pénztár kezelése, bevételi, kiadási bizonylatok
Szerződések és szerződések nyilvántartása
Munkaügyi nyilvántartások
Leltározás
Vezetési (vállalkozás-szervezési) ismeretek, vezetés pszichológia
Vezetés-elmélet és szervezetelmélet kialakulása és történeti fejlődése
Vezetési és szervezési gondolkodás fejlődése
Klasszikus iskolához tartozó irányzatok
A taylorizmus, Frederick Winslow Taylor (1856-1905)
Fayol munkássága, Henri Fayol (1841-1925)
Fayol munkássága, vezetési elvek
Weber bürokratikus szervezete, Max Weber (1864-1920)
Szervezési zseni, Henry Ford (1863-1947)
A motiváció, motiváció tartalomelméletei
Maslow féle szükségletelmélet
A vezetési funkciók, vezetés alapjai, a tervezés, szervezés, személyes vezetés,
koordináció, ellenőrzés
A vezetői problémamegoldó folyamatok
A gyakorlati vezetési koncepciók, stratégiai menedzsment, innováció vezetése,
projektmenedzsment, controlling, kisvállalkozások menedzsmentje, vezetési
rendszerek
Vezető feladatai munkavégzéssel kapcsolatos végrehajtási terv készítése és a
megfelelő technológia kiválasztása során
Közbeszerzési pályázatok, pályázatok, árajánlatok, szerződések, megbízások és
környezettanulmányok készítése
Bank ügyintézés, hitelek
Folyószámla nyitás módja gazdasági társaságok és egyéni vállalkozások részére
Pénzfelvétel módja
Átutalási megbízások, forint és deviza számláról
Hitellehetőségek (Sikeres Magyarországért, Széchenyi Kártya, jelzálogalapú hitelek)
Európai Uniós hitelek
Hitelkérelmek, hitelpályázatok és gazdasági terv készítése
Marketing, garanciális kötelezettségek
Terv és piac, az idő megszervezése
Célok megfogalmazása, tárgyalási készség, levelezés, telefonálás, megjelenés
Az eladás, marketing típusok, kommunikáció
Fogyasztóvédelmi alapelvek, az öt fogyasztóvédelmi alapjog biztosítása
Jótállási szabályok, garanciális kötelezettségek
Kötelező jótállás intézménye egyes javító-karbantartó szolgáltatások körében
A fogyasztóvédelem intézményrendszere
Hatósági ellenőrzések, a szolgáltatásnyújtás ellenőrzése
A fogyasztói jogorvoslat
Minőségbiztosítási rendszerek
Tevékenység felelősségbiztosítási rendszer
Szakmai ismerettel nem összefüggő munka- és tűzvédelmi, biztonságtechnikai ismeretek
Munkavédelemre vonatkozó előírások
Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményei

A munkáltató és munkavállaló kötelezettségei és jogai
Munkabalesetek és foglalkozási megbetegedések bejelentése, kivizsgálása és
nyilvántartása
Munkavédelem hatósági felügyelete
A létesítmények, építmények létesítésére (kialakítására), valamint a létesítmények,
építmények, gépek, berendezések, eszközök és az anyagok használatára,
technológiák alkalmazására vonatkozó tűzvédelmi szabályok
Vezetői feladatok a munkavégzés során használt eszközök beszerzésével,
nyilvántartásával, karbantartásával, szervizeltetésével, javításával kapcsolatban
Kamarák és érdekvédelmi szervezetek, szakmai etikai normák
Szakmai kamarák megalakításának jogi háttere
Egészségügyi szakdolgozók kamarája, Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara
Ipari kamarák
Egyes szakmák által létrehozott etikai normák
Szakmai szervezetek (egyesületek, szövetségek)
•

Gyakorlat (demonstrációs)

Vállalkozási alapismeretek - 16 óra
Szigorú számadású nyilvántartási rendszer készítése
Vállalkozás bejelentése APEH felé
Áfa kötelezettség bejelentése
Naplófőkönyv vezetése
Havi áfa bevallás elkészítése
Negyedéves áfa bevallás elkészítése
Társasági adó elkészítése
Munkaszerződés készítés
Munkaviszony felmondó levél készítés, közös megegyezés alapján.
Rendkívüli munkaviszony felmondó levél készítése
Munkaidő és éves szabadságolási terv készítése
Bevételi és kiadási pénztárbizonylat készítése
Házi pénztárkönyv vezetése
Készpénzfelvétel és befizetés bankrendszeren
Készpénzfizetési számlakészítés
Számlakészítés átutalással történő kifizetésre
Átutalási megbízás készítése
Árajánlat készítése
Szerződés készítése
Pályázatok készítése
Anyag, eszköz és gép, áru, szolgáltatás megrendelés készítése
Garanciális kötelezettséggel kapcsolatos levelezés
Baleseti jegyzőkönyv készítése
Útnyilvántartás készítése
Leltár készítése
Szervezeti és Működési Szabályzat készítése
Szállítói analitika készítése
Vevői analitika készítése
Anyag-, árú-, szolgáltatás megrendelése
Káreseményről jegyzőkönyv készítése
Küldemények feladása

Kérelem készítése hatóságok felé
Oktatási terv készítése
Hitel kérelem (Széchenyi kártya nyomtatvány kitöltése)

2.4.7. A modulhoz tartozó klinikai/ területi gyakorlatok
A tananyagegységhez nem tartozik klinikai/területi gyakorlat.

2.4.8. Irodalom
•
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Oktatói
Hatályban lévő jogszabályok, különösen:
2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról
2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, bírósági cégeljárásról és végelszámolásról
2000. évi C. törvény a számvitelről
2003. évi XCII. az adózás rendjéről
1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról
2002. évi XLIII. törvény az egyszerűsített vállalkozói adóról
1992. évi LXXXIV. törvény az általános forgalmi adóról
1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és osztalékadóról
1990. évi C törvény a helyi adókról
1991. évi LXXXII. törvény a gépjárműadóról
2006. évi LIX. törvény az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járulékairól
1990. évi XCIII. törvény az illetékekről
2003. évi LXXXVI. törvény a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének
támogatásáról
2005. évi CXX. törvény az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról
1998. évi LXVI. törvény az egészségügyi hozzájárulásról
1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről, egységes szerkezetben a
végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet
Társadalombiztosításról, egészségbiztosításról, nyugdíjbiztosításról és magánnyugdíjpénztárakról szóló rendeletek
Közbeszerzésről szóló jogszabályok
1992. évi XXII. törvény a munkatörvénykönyvéről
Országos Tűzvédelmi Szabályzat
Jogi alapismeretek (Perfekt kiadó)
Dr. Roóz József: Vezetésmódszertan (Perfekt kiadó)
Vezetés – Szervezés I., II. ( Aula kiadó)

• Tanulói
Hatályos jogszabályok

2.4.9. A modul értékelésének módja
A modulban meghatározott ismeretek és/vagy kompetenciák mérése a képző intézmény által
meghatározott módon

2.5 2383-09 Kivehető fogpótlás készítése
2.5.1. A modul javasolt időkerete
•
•

Elmélet: 245 óra
Gyakorlat (demonstrációs termi, klinikai): 640 óra
- demonstrációs termi gyakorlat: - gyakorlat: 640 óra

2.5.2. A modul elvégzése során szerezhető kompetenciák
Részleges és teljes műanyag alaplemezes fogpótlás készítése
Lenyomatot értékel, mintát készít és értékel
Mintát artikulátorban rögzít
Csoportmunkában teljes kivehető pótlást tervez
Csoportmunkában fémlemezt tervez
Fémlemezt készít
Egyéni kanalat, harapási sablont készít
Fogpróbát készít
Készrevitelt készít
Obturátoros protézist készít
Kivehető fogpótlást javít
Implantátumra kivehető felépítményt készít
Allergiamentes kivehető fogpótlást készít
Allergiamentes fogpótlást készít
Kivehető fogpótlásoknál segédkezik
•

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

A
A
A
A
A
A
A
A
A
C
A
A
A

Kivehető fogpótlás készítése
Anyagismeret
Biokompatibilis fogászati műanyagok
Biokompatibilis fogászati ötvözetek
Fogászati segédanyagok
Fogászati funkcionális anatómia
A fej és a rágószerv anatómiája
Gnathológia, artikulátortechnika
Szakrajz
A koponya rajza
Az alsó és felső fogazat rajza
Okklúziós érintkezések
Dokumentáció

A
B
A

Kivehető műanyag alaplemezes fogpótlás
Obturátoros protézis és epitézis
Fémlemezes fogpótlás

B
C
A
A
A
A
A
A
A
A
A
C
A
A
A

Implantátumra kivehető felépítmény
Harapásemelő
Kivehető fogpótlás készítése
Anyagismeret
Biokompatibilis fogászati műanyagok
Biokompatibilis fogászati ötvözetek
Fogászati segédanyagok
Fogászati funkcionális anatómia
A fej és a rágószerv anatómiája
Gnathológia, artikulátortechnika
Szakrajz
A koponya rajza
Az alsó és felső fogazat rajza
Okklúziós érintkezések
Dokumentáció

A
B
A
B
C

Kivehető műanyag alaplemezes fogpótlás
Obturátoros protézis és epitézis
Fémlemezes fogpótlás
Implantátumra kivehető felépítmény
Harapásemelő
•

1
2
2
2
2
2
3
3
5
5
5
5
4
4
5
4
4
4
5
3
5
5
5
5

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
Elemi szintű számítógép használat
ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
ECDL 4. m. Táblázatkezelés
ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
ECDL 6. m. Prezentáció
ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
ECDL Képszerkesztés
ECDL CAD
Olvasott szakmai szöveg megértése
Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Szakmai nyelvű beszédkészség
Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
Idegen nyelvű fogalmazás írásban
Idegen nyelvű hallott szöveg megértése
Idegen nyelvű beszédkészség
Telefonálás idegen nyelven
Gépírás
Információforrások kezelése
Jelképek értelmezése
Szabadkézi rajzolás
Fogászati kézi eszközök
Fogászati szerszámok
Fogászati megmunkáló eszközök

5
4
5
4
4

Fogtechnikai laboratóriumi berendezések
CAD-CAM készülékek
Komplex jelzésrendszerek
Mennyiségérzék
Tájékozódás

• Személyes kompetenciák:
Látás
Tapintás
Kézügyesség
Stabil kéztartás
Önállóság
Szervezőkészség
Döntésképesség
Önfegyelem
Pontosság
Precizitás
Motiválhatóság
Irányíthatóság
• Társas kompetenciák:
Határozottság
Interperszonális rugalmasság
Visszacsatolási készség
Kompromisszumkészség
Tömör fogalmazás készsége
Prezentációs készség
Meggyőző készség
• Módszerkompetenciák:
Módszerkompetenciák:
Kreativitás, ötletgazdagság
Ismeretek helyén való alkalmazása
Tervezés
Módszeres munkavégzés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Figyelem összpontosítás
Kontroll (ellenőrző) képesség
Intenzív munkavégzés
Eredményorientáltság

2.5.3. A modul elsajátításának módszerei, tanulói tevékenységformák
Demonstráció
Prezentáció, kiselőadás készítése, bemutatása

Információk, ismeretek rendszerezése
Esetmegfigyelés, esetismertetés, esetmegbeszélés, esetelemzés szempontsor alapján
Írásos elemzés készítése szempontsor alapján
Irodalomkutatás, szövegelemzés
Vázlatkészítés, lényegkiemelés, kulcsszavak kijelölése, jegyzetelés
Egyéni és kiscsoportos adatgyűjtés, adatok értékelése
Projektmunka
Tapasztalatok megosztása, értelmezése
Feladatlap megoldás, gyakorlás
Adminisztrációs tevékenység
Dokumentáció készítése, dokumentumelemzés
Önértékelés
Összefüggések megismerése
Gyakorlati feladatok megfigyelése
Kiscsoportos szakmai munkavégzés, irányítással
Egyéni szakmai munkavégzés irányítással
Egyéni szakmai munkavégzés önállóan
Gépek műszaki leírásnak értelmezése
Gépek és szerszámok használatának megfigyelése
Gépek és szerszámok önálló használata
Ellátási folyamat megfigyelése
Ellátási folyamat értékelése, elemzése
Esetmegfigyelés, eset ismertetés
Eredmény értékelése

2.5.4. A maximális csoportlétszám
Elméleti oktatás: 35 fő
Gyakorlati oktatás: 8-12 fő

2.5.5. A modulra vonatkozó belépési feltételek
Megegyezik a képzés megkezdéséhez szükséges feltételekkel

2.5.6. A modul oktatási tartalmának leírása
•

Elmélet

1.0 /2383-09 Részleges és teljes műanyag alaplemezes kivehető fogpótlás
készítése – 126 óra
- Kivehető pótlás készítésének alapfázisai.
- Részleges, kivehető műanyag alaplemezes fogpótlás
készítésének elméleti alapjai.
-Teljes, kivehető műanyag alaplemezes fogpótlás
készítésének elméleti alapjai.
- Az okklúziós iránytű alkalmazása a rágófelszínek becsiszolásakor.
- Gnathológiai és statikai alapelvek alkalmazása.
- A kivehető fogpótlások készítésének anyagai és technológiái.

- A koponya, és a rágószerv részletes anatómiai ismerete.
- A koponya és a fogak rajza, okklúziós iránytű rajza.
2.0/2383-09 Fémlemez készítése – 119 óra
- A fémlemez készítés elméleti alapjai.
- Fémlemez tervezés csoportmunkában, több dimenzióban gnathológiai és statikai elvek
szerint
- A fémlemez készítés anatómiai és statikai alapjai.
- A fémlemezes fogpótlások készítésének anyagai és technológiái- A rágószerv részletes anatómiai ismerete.
- A fogak és az állcsontok rajza.
•

Gyakorlat (demonstrációs termi)
-

2.5.7. A modulhoz kapcsolódó gyakorlat
1.0 /2383-09 Részleges és teljes műanyag alaplemezes kivehető fogpótlás
készítése – 328 óra
- Csoportmunkában kivehető fogpótlást tervez
-Lenyomatot értékel, mintát készít, mintát értékel
- Egyéni kanalat, harapási sablont készít
- Mintát középértékű artikulátorban rögzít
- Részleges és teljes kivehető műanyag alaplemezes fogpótlást készít gnathológiai elvek
szerint, az okklúziós iránytű alkalmazása mellett, funkcionális, statikai, esztétikai és
fonetikai szempontok alapján
- Különbző készeviteli eljárásokat alkalmaz
- Reartikulál
- Részleges és teljes kivehető fogpótlást javít
2.0/2383-09 Fémlemez készítése – 312 óra
- Csoportmunkában fémlemezt tervez
- Lenyomatot értékel, mestermintát készít
- Frézelő paralelométerben mestermintát előkészít, lemásol
- Munkamintát készít
- Fémlemezt mintáz
- Fémlemezt véglegesen elkészít
- Fémlemezre fogpróbát és készrevitelt készít
- Fémlemezt javít

2.5.8. Irodalom
• Oktató
Pósáné Szűcs Erika: Részleges és teljes műanyag alaplemezes fogpótlások Medicina 2009.
Prágai G.: A teljes alsó kivehető fogpótlás alaplemeze és külső felszíne Medicina 1986.
Fábián T.: A részleges foghiányok pótlásának tervezése Fogtechnika 1983
Fábián Tibor: A fogpótlástan alapjai
Forrai J.: Fejezetek a fogorvoslás történetéből Dental Press 2005.
Szentpétery A.: Gnathológiai alapfogalmak SZOTE 1984.

Szentpétery J.: Orális biológia SZOTE 1994.
Fábián-Götz-Szabó: A fogpótlástan alapjai Semmelweis 1997.
Fogtechnikai anyagismeret BUSZÉKISZI 1995.
Fogtechnikus szakrajz Medicina 1999.
Dittmar, K.: A fémlemez technika szisztémája, Média, 2002.
Marxkors, R.: Die Partielle Prothese mit Modellgussbasis Bego 1984.
Caesar H.: Die Ausbildung zum Zahntechniker 2. Kobalt-Chrom-Molybd en
Modellgussprothese Neuer Merkur 1985.
Clinical Remowable Partial Prosthodontics Quintessenz 2003.
A.Gerber/ G.Steinhardt: Az állkapocsízület zavarai, Quintessenz 1989
Dr. Rámiás G-Mestyán F.: Jegyzet fogtechnikus hallgatók számára 2007.
Dr. Rámiás G-Mestyán F.: Anatómia jegyzet fogtechnikus hallgatók számára
• Tanulói
Pósáné Szűcs Erika: Részleges és teljes műanyag alaplemezes fogpótlások Medicina 2009.
Fábián Tibor: A fogpótlástan alapjai
Szentpétery J.: Orális biológia SZOTE 1994.
Fogtechnikai anyagismeret BUSZÉKISZI 1995.
Fogtechnikus szakrajz Medicina 1999.
Dittmar K.: A fémlemez technika szisztémája tW Média 2002.
Dr. Rámiás G-Mestyán F.: Anatómia jegyzet fogtechnikus hallgatók számára

2.5.9. A modul értékelésének módja
A modulban meghatározott ismeretek és/vagy kompetenciák mérése a képző intézmény által
meghatározott módon

2.6. 2385-09 Rögzített fogpótlás készítése
2.6.1. A modul javasolt időkerete
•
•

Elmélet: 180 óra
Gyakorlat (demonstrációs termi, klinikai): 682 óra
- demonstrációs termi gyakorlat: 58 óra
- gyakorlat: 624 óra

2.6.2. A modul elvégzése során szerezhető kompetenciák
Csoportmunkában rögzített fogpótlást tervez
Lenyomatot értékel, mintát készít és értékel
Mintát artikulátorban rögzít
Koronát készít
Hidat készít
Rögzített fogpótlást javít
Implantátumra rögzített felépítményt készít
Allergiamentes rögzített fogpótlást készít
Rögzített fogpótlásoknál segédkezik
Fogszínt meghatároz, kontrollál
Leplezést, inlay-t, onlay-t készít

•
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
C
A
A
A
A
A

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
Rögzített fogpótlás készítésének lépései
Anyagismeret
Biokompatibilis fogászati műanyagok
Biokompatibilis fogászati ötvözetek
Fogászati leplező anyagok
Fémmentes rögzített pótlások alapanyagai
Fogászati segédanyagok
Fogászati funkcionális anatómia
A fej és a rágószerv anatómiája
Gnathológia, artikulátortechnika
Szakrajz
A koponya rajza
Az alsó és felső fogazat rajza
Okklúziós érintkezések
Dokumentáció
Fémkorona-híd- inlay-onlay
Leplezés

B
A
•
2
2
2
2
3
3
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5
5
5
4
4
5
4
4
5
3
4
4
4

Fémmentes pótlások
Fémmentes inlay-onlay
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
ECDL 6. m. Prezentáció
ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
ECDL Képszerkesztés
ECDL CAD
Olvasott szakmai szöveg megértése
Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Szakmai nyelvű beszédkészség
Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
Idegen nyelvű fogalmazás írásban
Idegen nyelvű hallott szöveg megértése
Idegen nyelvű beszédkészség
Telefonálás idegen nyelven
Információforrások kezelése
Jelképek értelmezése
Szabadkézi rajzolás
Komplex jelzésrendszerek
Mennyiségérzék

• Személyes kompetenciák:
Látás
Térlátás
Tapintás
Kézügyesség
Önállóság
Precizitás
Terhelhetőség
Szervezőkészség
• Társas kompetenciák:
Határozottság
Irányíthatóság
Kompromisszumkészség
Tömör fogalmazás készsége
Hatékony kérdezés készsége
Kapcsolatteremtő készség
Irányítási készség
Kezdeményezőkészség
Közérthetőség
Prezentációs készség

• Módszerkompetenciák:
Kreativitás, ötletgazdagság
Ismeretek helyén való alkalmazása
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Tervezés
Módszeres munkavégzés
A környezet tisztántartása
Logikus gondolkodás
Információgyűjtés
Értékelés
Kontroll (ellenőrző) képesség
Gyakorlatias feladatértelmezés
Nyitott hozzáállás
Áttekintő képesség

2.6.3. A modul elsajátításának módszerei, tanulói tevékenységformák
Demonstráció
Prezentáció, kiselőadás készítése, bemutatása
Információk, ismeretek rendszerezése
Esetmegfigyelés, esetismertetés, esetmegbeszélés, esetelemzés szempontsor alapján
Írásos elemzés készítése szempontsor alapján
Irodalomkutatás, szövegelemzés
Vázlatkészítés, lényegkiemelés, kulcsszavak kijelölése, jegyzetelés
Egyéni és kiscsoportos adatgyűjtés, adatok értékelése
Projektmunka
Tapasztalatok megosztása, értelmezése
Feladatlap megoldás, gyakorlás
Adminisztrációs tevékenység
Dokumentáció készítése, dokumentumelemzés
Önértékelés
Összefüggések megismerése
Gyakorlati feladatok megfigyelése
Kiscsoportos szakmai munkavégzés, irányítással
Egyéni szakmai munkavégzés irányítással
Egyéni szakmai munkavégzés önállóan
Gépek műszaki leírásnak értelmezése
Gépek és szerszámok használatának megfigyelése
Gépek és szerszámok önálló használata
Ellátási folyamat megfigyelése
Ellátási folyamat értékelése, elemzése
Esetmegfigyelés, eset ismertetés
Eredmény értékelése

2.6.4. A maximális csoportlétszám
Elméleti oktatás: 35 fő

Gyakorlati oktatás: 8-12 fő

2.6.5. A modulra vonatkozó belépési feltételek
Megegyezik a képzés megkezdéséhez szükséges feltételekkel

2.6.6. A modul oktatási tartalmának leírása
•

Elmélet

1.0/2385-09 Rögzített fogpótlás készítése fémes és fémmentes anyagokból –
97 óra
- A koronakészítés elméleti alapjai konvencionális és CAD-CAM eljárásokkal gnathológiai
elvek szerint.
- A hídkészítés elméleti alapjai konvencionális és CAD-CAM eljárásokkal gnathologiai és
statikai elvek szerint.
- Az okklúziós iránytű alkalmazása rágófelszínek kialakításakor.
- A rögzített pótlások alap-és segédanyagai.
- Koronák és hidak készítésének anatómiai alapjai.
- A fogak és az okklúziós érintkezések rajza,
okklúziós iránytű rajza.
- Korona és híd készítése gnathológiai és statikai elvek szerint.
- Fémmentes vázak tervezése, kivitelezése gnathológiai és statikai elvek szerint
2.0/ 2385-09 Rögzített fogpótlások esztétikus kivitelezése – 83 óra
- Fémötvözetekből készült koronák és hidak leplezésének elméleti alapjai gnathológiai elvek
szerint
- Fémmentes koronák és hidak leplezések készítésének elméleti alapjai
- Az inlay,onlay készítésének elméleti alapjai kerámia mikrokompozitból, kerámiából,
nemesfém ötvözetből és CAD-CAM technikával.
-A rögzített pótlások alap-és segédanyagai és technológiái.
- Koronák és hidak készítésének anatómiai alapjai
- A koponya, a fogak és az okklúziós érintkezések rajza
- Koronák és hidak leplezésének gyakorlata kerámia mikrokompozitból és kerámiából.
- Kerámia mikrokompozit és kerámia inlay, onlay készítés gyakorlata.
• Gyakorlat (demonstrációs termi)
1.0/2385-09 Rögzített fogpótlás készítése fémes és fémmentes anyagokból –
29 óra
Rögzített fogpótlások tervezése CAD-CAM technológiával
2.0/ 2385-09 Rögzített fogpótlások esztétikus kivitelezése – 29 óra
Digitális és egyéb fogszín meghatározási módszerek
Rögzített fogpótlások kivitelezése rétegtechnikával

2.6.7. A modulhoz tartozó gyakorlat (összefüggő szakmai gyakorlat)

1.0/2385-09 Rögzített fogpótlás készítése fémes és fémmentes anyagokból –
320 óra
- Csoportmunkában rögzített fogpótlást tervez
- Lenyomatot értékel, mintát készít és értékel
- Mintát középértékű vagy részben egyéni értékű artikulátorban rögzít
- Koronát készít fémötvözetből, leplezés nélkül, funkcionális, statikai, esztétikai és fonetikai
elvek alapján, gnathológiai szempontok szerint, az okklúziós iránytű alkalmazása
mellett
- Esztétikus hídvázat készít fémötvözetből funkcionális, statikai, esztétikai, fonetikai elvek
alapján, gnathológiai szempontok alkalmazása mellett, az okklúziós iránytű alkalmazásával
- Esztétikus koronát és hídvázat tervez CAD-CAM eljárással, funkcionális, statikai, esztétikai
és fonetikai elvek szerint, gnathológiai szempontok alapján
- Implantátumra felépítményt készít
- Allergiamentes rögzített fogpótlást készít
2.0/ 2385-09 Rögzített fogpótlások esztétikus kivitelezése – 304 óra
- Fogszínt meghatároz, kontrollál
- Koronát és esztétikus hídvázat leplez az okklúziós iránytű alkalmazásával, funkcionális,
esztétikai, fonetikai elvek alapján, gnathológiai szempontok szerint
- Inlay-t és onlay-t készít a okklúziós iránytű alkalmazásával, funkcionális, esztétikai, fonetikai
elvek alapján, gnathológiai szempontok szerint
- Fémmentes vázra leplezést készít az okklúziós iránytű alkalmazásával, funkcionális,
esztétikai, fonatikai elvek alapján, gnathológiai szempontok szerint
- Vázakat és leplezést javít
- Allergiamentes fogpótlást készít

2.6.8. Irodalom
• Oktatói
Fogtechnikusi anyagismeret BUSZÉKISZI 1999.
Szentpétery A.: Bevezetés a rágófelszíni anatómiába SZOTE 1985.
Hohmann A.- Hielscher W.: Lehrbuch der Zahntechnik –Storz P.- Gloeckner G.: Átrágtuk
Dental Press 2009.
Szentpétery A.: Gnathológiai alapfogalmak SZOTE 1984.
Fogtechnikus szakrajz Medicina 1999.
Fábián Tibor: A fogpótlástan alapjai
• Tanulói
Szentpétery A.: Bevezetés a rágófelszíni anatómiába SZOTE 1985.
Fazekas--Radnai--Pelsőczi-Kovács—Perényi: Gnathológia Medicina 2009.
Szentpétery A.: Gnathológiai alapfogalmak SZOTE 1984.
Fogtechnikusi anyagismeret BUSZÉKISZI 1999.
Fogtechnikus szakrajz Medicina 1999.
Fábián Tibor: A fogpótlástan alapjai

2.6.9. A modul értékelésének módja
A modulban meghatározott ismeretek és/vagy kompetenciák mérése a képző intézmény által
meghatározott módon

2.7. 2388-09 Kombinált munkák, orthodontiai készülékek és
implantátum felépítmény készítése
2.7.1. A modul javasolt időkerete
•
•

Elmélet:143 óra
Gyakorlat (demonstrációs termi, klinikai): 581 óra
- demonstrációs termi gyakorlat: 37 óra
- gyakorlat: 544 óra

2.7.2. A modul elvégzése során szerezhető kompetenciák
Csoportmunkában kombinált munkát tervez
Lenyomatot értékel, mintát készít és értékel
Mintát artikulátorban rögzít
Kombinált munkához rögzített fogpótlást készít
Kombinált munkához kivehető fogpótlást készít
Orthodontiai készüléket készít
Lenyomatot értékel, mintát készít és értékel
Kivehető orthodontiai készüléket készít
Rögzített orthodontiai készüléket készít
Védősínt, harapásemelőt, horkolásgátlót készít
Orthodontiánál segédkezik
•
A
A
B
B
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B
B

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
Kivehető fogpótlás készítésének fázisai
Rögzített fogpótlás készítésének lépései
Kombinált munka készítési folyamata
Orthodontiai készülékek előállítása
Anyagismeret
Biokompatibilis fogászati műanyagok
Biokompatibilis fogászati ötvözetek
Fogászati leplező anyagok
Fémmentes rögzített pótlások alapanyagai
Fogászati segédanyagok
Fogászati funkcionális anatómia
A fej és a rágószerv anatómiája
Gnathológia, artikulátortechnika
Szakrajz
Az alsó és felső fogazat rajza
Okklúziós érintkezések
Dokumentáció
Kivehető fogpótlás
Fémlemezes fogpótlás
Implantátumra kivehető felépítmény

B
A
A
B
B
B
B

Rögzített fogpótlás és kombinált munka
Fémkorona-híd- inlay-onlay
Leplezés
Orthodontia
Kivehető fogszabályozó készülék
Rögzített fogszabályozó készülék
Harapásemelő és egyéb speciális készülék
•

3
3
5
5
5
5
4
4
4
5
4
4
5
3
5
5
4
5
5
5
5
4

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
ECDL Képszerkesztés
ECDL CAD
Olvasott szakmai szöveg megértése
Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Szakmai nyelvű beszédkészség
Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
Idegen nyelvű fogalmazás írásban
Idegen nyelvű kézírás
Idegen nyelvű hallott szöveg megértése
Idegen nyelvű beszédkészség
Telefonálás idegen nyelven
Információforrások kezelése
Jelképek értelmezése
Szabadkézi rajzolás
Komplex jelzésrendszerek
Mennyiségérzék
Fogászati kézieszközök
Fogászati szerszámok
Fogászati megmunkáló eszközök
Fogtechnikai laboratóriumi berendezések
CAD-CAM készülékek

• Személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Felelősségtudat
Döntésképesség
Precizitás
Stressztűrő képesség
Hatékony kérdezés készsége
Adekvát metakommunikáció
• Társas kompetenciák:
Határozottság
Interperszonális rugalmasság
Visszacsatolási készség
Kezdeményezőkészség
Kompromisszumkészség

• Módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Kreativitás, ötletgazdagság
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Tervezés
Kontroll (ellenőrző) képesség
Eredményorientáltság
A környezet tisztán tartása

2.7.3. A modul elsajátításának módszerei, tanulói tevékenységformák
Demonstráció
Prezentáció, kiselőadás készítése, bemutatása
Információk, ismeretek rendszerezése
Esetmegfigyelés, esetismertetés, esetmegbeszélés, esetelemzés szempontsor alapján
Írásos elemzés készítése szempontsor alapján
Irodalomkutatás, szövegelemzés
Vázlatkészítés, lényegkiemelés, kulcsszavak kijelölése, jegyzetelés
Egyéni és kiscsoportos adatgyűjtés, adatok értékelése
Projektmunka
Tapasztalatok megosztása, értelmezése
Feladatlap megoldás, gyakorlás
Adminisztrációs tevékenység
Dokumentáció készítése, dokumentumelemzés
Önértékelés
Összefüggések megismerése
Gyakorlati feladatok megfigyelése
Kiscsoportos szakmai munkavégzés, irányítással
Egyéni szakmai munkavégzés irányítással
Egyéni szakmai munkavégzés önállóan
Gépek műszaki leírásnak értelmezése
Gépek és szerszámok használatának megfigyelése
Gépek és szerszámok önálló használata
Ellátási folyamat megfigyelése
Ellátási folyamat értékelése, elemzése
Esetmegfigyelés, eset ismertetés
Eredmény értékelése

2.7.4. A maximális csoportlétszám
Elméleti oktatás: 35 fő
Gyakorlati oktatás: 8-12 fő

2.7.5. A modulra vonatkozó belépési feltételek
Megegyezik a képzés megkezdéséhez szükséges feltételekkel

2.7.6. A modul oktatási tartalmának leírása
•

Elmélet

1.0/2388-09 Kombinált fogpótlások készítése – 72 óra
- A kombinált munkák készítésének elméleti alapjai
- Kombinált fogpótlás tervezése csoportmunkában, gnathológiai, statikai, funkcionális,
esztétikai, fonetikai és higiéniai elvek szerint
- Az okklúziós iránytű alkalmazása kombinált fogpótlásoknál
- Anatomikus mintázat és diagnosztikus fogfelállítás készítése
- Galvanizálás elméleti alapjai
- A primer részek kialakítása, finommechanikai elemek elhelyezése, a primer részek végleges
elkészitése
- A szekunder részek kialakítása, finommechanikai elemek elhelyezése, a szekunder részek
végleges elkészítése
- Kombinált munkához a kivehető protetikai rész
elkészitése
- A kombinált munkák alap-és segédanyagai, technológiái
- A kombinált munkák készítésének anatómiai alapjai
- A fogak, az okklúziós érintkezések és az okklúziós iránytű rajza
2.0/ 2388-09 A fogszabályozás és az implantológia alapismeretei – 71 óra
- Kivehető és rögzített orthodontiai készülékek elméleti ismerete
- Harapásemelők, védősinek, egyéb fogművek elméleti ismerete
- Az orthodontiai készülékek alap-és segédanyagai
- A fogszabályozók készítésének anatómiai alapjai. Angle osztályozási rendszere
- Szakrajzi feladat készítése, Angle osztályozási rendszere,
orthodontiai készülékek rajza.
- Orthodontiai modellkészítés
- Kivehető orthodontiai készülékek, védősínek, harapásemelők készítésének gyakorlata.
- A fogászati implantológia története
- A fogászati célú implantátumok fajtái, jellemzői
- Az implantációs fogpótlások készítésének speciális szempontjai
- A fogászati implantológia anatómiai alapjai
- A fogászati implantológia alap- és segédanyagai, technológiái.
•

Gyakorlat (demonstrációs termi)

1.0/2388-09 Kombinált fogpótlások készítése – 37 óra
Kombinált munkatervezése konvencionális és CAD-CAM technikával
Orthodontiai készülékek gyakorlati kivitelezése

2.7.7. A modulhoz kapcsolódó klinikai gyakorlat
1.0/2388-09 Kombinált fogpótlások készítése – 304 óra
- Csoportmunkában kombinált munkát tervez
gnathológiai elvek alapján, funkcionális, statikai, esztétikai és fonetikai elvek szerint,
okkluziós iránytű alkalmazásával
- Lenyomatot értékékel, mintát készít, értékel
- Mintát középértékű vagy részben egyéni értékű artikulátorban rögzít

-

Anatomikus mintázatot és diagnosztikus fogfelállítást készít
Fémvázat készít
A finommechanikai elhorgonyzás primer részét elhelyezi
Frézelt vállat, interlockot alakít ki
A rögzített részt végleges elkészíti és leplezi

- A szekunder részeket elkészíti: fémlemezt,
Fogpróbát, készrevitelt
- Kombinált munkát javít
- Cover denture –t (fedőprotézist) gyakorlatban kivitelez
2.0/ 2388-09 A fogszabályozás és az implantológia alapismeretei – 240 óra
- Csoportmunkában orthodontiai készüléket tervez
- Orthodontiai modellt készít
- Kivehető fogszabályozó készüléket készít
- Védősínt, horkolásgátlót és harapásemelőt készít
- Csoportmunkában implantátum felépítményt tervez
- Diagnosztikus fogpróbát, röntgensablont és fúrósablont készítés

2.7.8. Irodalom
• Oktatói
Bax, A.-Kröly H.: CEKA 1996
Fábián T.: A részleges foghiányok pótlásának tervezése Fogtechnikai Vállalat 1983.
Wulfes,H::Kombitechnik und Modellguss, Bego 2003.
Fogtechnikus szakrajz Medicina 1999.
Divinyi Tamás: Fogászati implantológia 1994.
Dénes J. – Hidasi Gy.: Gyermekfogászat, fogszabályozás Semmelweis Kiadó
Dr. Riskó Rezső: Fogszabályozás DEOEC Fogorvostudományi Kar jegyzet 2002.
• Tanulói
Fogtechnikus szakrajz 1999.
Dénes J. – Hidasi Gy.: Gyermekfogászat, fogszabályozás Semmelweis Kiadó
Dr. Riskó Rezső: Fogszabályozás DEOEC Fogorvostudományi Kar jegyzet 2002.

2.7.9. A modul értékelésének módja
A modulban meghatározott ismeretek és/vagy kompetenciák mérése a képző intézmény által
meghatározott módon

3. Javaslat a szabad sáv órakeretének felhasználására
Szabad sáv javasolt óraszáma: 540 óra
1. Az ESZTB által minősített „A” típusú továbbképzések
2. Idegen nyelvi keretmodulra tett javaslat:
Angol nyelv, 30 óra, maximális csoportlétszám: 12 fő
Oktatási tartalom:

Elmélet:
-

ismerkedési, bemutatkozási formulák
személyes adatok
irányok, tájékozódás
számok, évszámok
testrészek, szervek
ápoláshoz kapcsolódó alapszókincs
technikai kifejezések
űrlapok, nyomtatványok
múlt, jelen és jövő idő kifejezése
udvariassági formulák (kérések, felszólítások)
ápolási adatbázisok, angol nyelvű szakirodalom

Demonstrációs termi gyakorlat:

- párbeszédek, szituációs gyakorlatok
- űrlapok, nyomtatványok kitöltése
- információkeresés az interneten

Szóbeli vizsgafeladat javasolt témakörei:
-

Introduce yourself
Ask questions of the admission form
Give directions
Describe the daily routine of the ward
Explain a patient’s nursing care plan
Problem solving: give advice

