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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 Jegyzék módosításának
eljárásrendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Kormányrendelet,
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 20/2007. (V.
21.) SZMM rendelet,
a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló, többször módosított 11/1994.
(VI. 8.) MKM rendelet,
az egészségügyért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és
vizsgakövetelményeit tartalmazó 1/2011. (I. 7.) NEFMI rendelet
alapján készült.

1.2. A szakképesítés OKJ-ban szereplő adatai




A szakképesítés azonosító száma: 54 724 01 1000 00 00
A szakképesítés FEOR száma: 3248
A szakképesítések köre:
o Alap szakképesítés: Fogtechnikus
o Rész-szakképesítés: –
o Elágazás: –
o Ráépülés: Fülilleszték-készítő
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1.3. A képzés szervezésének feltételei tananyagegységre
vonatkoztatva


Személyi feltételek

A tananyagegységek megnevezése

A szükséges képzettség, felkészültség

3710-10 Interakció az egészségügyi ellátásban
1.0/3710-10 Kommunikáció

Tréning vezetésére kiképzett egészségügyi
szakoktató, egészségtan tanár, egyetemi okleveles ápoló, latin szakos tanár, idegen nyelvi
tanár, egészségügyi szaktanár, diplomás ápoló

2.0/3710-10 Etika, jog

Egészségügyi szakoktató, egészségtan tanár,
egyetemi okleveles ápoló, egészségügyi
szaktanár, társadalomismeret tanár, jogász

3.0/3710-10 Pszichológia, szociológia,
pedagógia

Pedagógia szakos előadó/tanár, egészségügyi
szakoktató, egészségtan tanár, egyetemi
okleveles ápoló, egészségügyi szaktanár,
szociológus, pszichológus

4.0/3710-10 Informatika, ügyvitel

Informatikus, informatika szakos tanár, egészségügyi szakoktató, egészségtan tanár, egyetemi okleveles ápoló, egészségügyi szaktanár

3711-10 Aszepszis-antiszepszis, munkavédelem, környezetvédelem
1.0/3711-10 Fertőtlenítés, sterilizálás

Közegészségügyi-járványügyi felügyelő,
egészségügyi szakoktató, egészségügyi
szaktanár, egészségtan tanár

2.0/3711-10 Munkavédelem, tűzvédelem

Közegészségügyi-járványügyi felügyelő,
felsőfokú végzettségű munkavédelmi,
tűzvédelmi, környezetvédelmi szakember,
egészségügyi szakoktató, egészségügyi
szaktanár, egészségtan tanár

2327-10 Első ellátás-elsősegélynyújtás
Mentőtiszt, oxiológus szakorvos, egészségügyi
szakoktató, egészségügyi szaktanár
2451-06 Vállalkozási alapismeretek
2451-06 Vállalkozási alapismeretek

Közgazdász, jogász, könyvvizsgáló,
mérleg-képes könyvelő,

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

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

2.0/2383-09 Fémlemez készítése

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

2385-09 Rögzített fogpótlás készítése
1.0/2385-09 Rögzített fogpótlás készítése

Felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkező
Fogtechnikus
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A tananyagegységek megnevezése

A szükséges képzettség, felkészültség

fémes és fémmentes anyagokból

fogtechnikus (1993. évi LXXIX. tv.)

2.0/2385-09 Rögzített fogpótlások
esztétikus készítése

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

2388-09 Kombinált munkák, orthodontiai készülékek és implantátum
felépítmények készítése
1./2388-09 Kombinált fogpótlások
készítése

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

2./2388-09 Fogszabályozás és
implantológiai felépítmény

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



Tárgyi feltételek
Elméleti oktatásra alkalmas tanterem
Audiovizuális eszközök kiegészítőkkel
Informatikai szaktanterem számítógépekkel és perifériákkal
Riasztás eszközei
Dokumentáció és archiválás eszközei
Kialakított kórterem a megfelelő berendezései tárgyakkal (ágy, éjjeliszekrény,
kezelőkocsi)
Műszermosogató 2 medencével
Kézmosó lengőkaros/orvosi csapteleppel, kézfertőtlenítő fali adagoló
Teljes felszerelésű takarító kocsi (két nagy, négy kicsi vödörrel)
Különböző területek fertőtlenítésére alkalmas fertőtlenítőszerek
Sterilizáláshoz alkalmazható csomagoló anyagok
Egyéni védőeszközök (orr-szájmaszk, sapka, köpeny, gumikesztyű, védőszemüveg)
Műszeráztató kád
Nyomtatványok takarítás igazolásához, sterilizálási napló
Fertőtlenítőszerek biztonsági adatlapja, kezelési utasítása
Tanterem
Oktatástechnikai eszközök
Torzók
Anatómiai szemléltető eszközök
Mentőládák
Elsősegélynyújtáshoz eszközök

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

Közösen használt eszközök:
Gipszcsiszoló
Fogtechnikus
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Polírmotor elszívóval
Forrázó, polimerizáló berendezés
Vákuumkeverő
Előmelegítő-és kitüzelő kemencék
Öntvénytisztító elszívóval
Kerámia kályhafénypolimerizáló készülék
Kompresszor
Ultrahangos tisztító vagy gőzborotva
Frézgép
Vibrátor
Elektropolír
Öntőgép
Mártóviasz melegítő

1.4. A tanulók felvételének feltétele
A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Iskolai előképzettség: érettségi vizsga
Szakmai előképzettség: –
Előírt gyakorlat: –
Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
Egészségi 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 munkakör /
foglalkozás 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).
Fogtechnikus
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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 – 3000 óra
 Elmélet:
 Gyakorlat:

25 %
75%

Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben): van
Időtartama (évben vagy félévben): maximálisan 0,5 év
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1.7.2. A tananyagegység/ek struktúrája és időkeretei
Nappali képzés
A tananyagegység
Elméleti

Gyakorlati

Összes

3710-10 Interakció az egészségügyi ellátásban

Irányított
gyakorlat

Megnevezése

Demonstermi
gyakorlat

Azonosítója

Kontaktóra

Óraszáma

68

51

0

119

1.0/3710-10

Kommunikáció

17

17

0

34

2.0/3710-10

Etika, jog

17

0

0

17

3.0/3710-10

Pszichológia, szociológia, pedagógia

17

0

0

17

4.0/3710-10

Informatika, ügyvitel

17

34

0

51

Egyéni felkészülés

0

0

0

0

51

51

0

102

3711-10 Aszepszis-antiszepszis, munkavédelem,
környezetvédelem
1.0/3711-10

Fertőtlenítés, sterilizálás

17

17

0

34

2.0/3711-10

Munkavédelem, tűzvédelem

34

34

0

68

Egyéni felkészülés

0

0

0

0

34

51

0

85

0

0

0

0

34

17

0

51

0

0

0

0

2383-09 Kivehető fogpótlás készítése

221

0

730

951

1.0/2383-09

119

0

0

119

0

0

360

360

102

0

Fogtechnikai laboratóriumi gyakorlat

0

0

280

280

Összefüggő (nyári) szakmai gyakorlat

0

0

90

90

Egyéni felkészülés

0

0

0

0

187

0

730

917

102

0

0

102

0

0

360

360

2327-10 Első ellátás-elsősegélynyújtás
Egyéni felkészülés
2451-06 Vállalkozási alapisme retek
Egyéni felkészülés
Részleges és teljes műanyag alaplemezes
fogpótlás készítése
Fogtechnikai laboratóriumi gyakorlat
2.0/2383-09

Fémlemez készítése

2385-09 Rögzített fogpótlás készítése
1.0/2385-09

Rögzített fogpótlás készítése fémes és
fémmentes anyagokból
Fogtechnikai laboratóriumi gyakorlat

102
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A tananyagegység
Elméleti

Gyakorlati

Irányított
gyakorlat

Összes

2.0/2385-09

Demonstermi
gyakorlat

Azonosítója

Kontaktóra

Óraszáma

Rögzített fogpótlások esztétikus készítése

85

0

0

85

Fogtechnikai laboratóriumi gyakorlat

0

0

280

280

Összefüggő (nyári) szakmai gyakorlat

0

0

90

90

Egyéni felkészülés

0

0

0

0

136

34

600

770

Kombinált fogpótlások készítése

68

17

0

85

Fogtechnikai laboratóriumi gyakorlat

0

0

360

360

Fogszabályozás és implantológiai felépítmény

68

17

0

85

Fogtechnikai laboratóriumi gyakorlat

0

0

240

0

Egyéni felkészülés

5

0

0

0

736

204

2060

3000

Megnevezése

2388-09 Kombinált munkák, orthodontiai készülékek
és implantátum felépítmények készítése
1./2388-09
2./2388-09

Összesen
Mindösszesen

3000

A demonstrációs termi gyakorlatok óraszáma az elméleti órákhoz tartozik.
Az esti, illetve levelező képzések óraszámainak kialakításakor a közoktatásról
szóló 1993. évi LXXIX. törvény 121. § (1) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni!
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V. félév

IV. félév

III. félév

II. félév

I. félév

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Oktatási hetek
9.
10.
11.

12.

2383-09

Kivehető fogpótlás készítése

3711-10

Aszepszis-antiszepszis, munkavédelem, környezetvédelem

2383-09

13.

14.

15.

Kivehető fogpótlás készítése

3711-10

Aszepszis-antiszepszis, munkavédelem, környezetvédelem

2385-09

Rögzített fogpótlás készítése

2327-10

Első ellátás-elsősegélynyújtás

2327-10

Első ellátás-elsősegélynyújtás

2385-09

Rögzített fogpótlás készítése

2388-09

Kombinált munkák, orthodontiai készülékek és implantátum felépítmény készítése

3710-10

Interakció az egészségügyi ellátásban

Fogtechnikus
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16.

17.

18.

19.

VI. félév

2388-09

Kombinált munkák, orthodontiai készülékek és implantátum felépítmény készítése

2451-06 Vállalkozási alapisme retek

Fogtechnikus
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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 igazolás kiállítása

1.8.2. A szakmai vizsga részei
1. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
3710-10
Interakció az egészségügyi ellátásban
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Elméleti ismeretek felidézése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
Időtartama:
45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat
100%
2. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
3711-10
Aszepszis-antiszepszis, munkavédelem, környezetvédelem
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Szituációs feladatok megoldása az aszepszis- antiszepszis szabályainak gyakorlati alkalmazásával
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
Időtartama:
15 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat
100%
3. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2327-10
Első ellátás-elsősegélynyújtás
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Szituációs feladatok megoldása, első ellátási, elsősegélynyújtási feladatok kivitelezése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
Időtartama:
15 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat
100%
Fogtechnikus
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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 felidézése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
Időtartama:
45 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 mintázás
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 felidézése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
Időtartama:
45 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
Fogtechnikus
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A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat
50%
2. feladat
50%
7. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2388-09
Kombinált munkák, orthodontiai készülékek és implantátum
felépítmény készítése
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Elméleti ismeretek alkalmazás szinten történő felidézése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
Időtartama:
45 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%
3.

A szakmai vizsga értékelése %-osan:

Az 54 724 01 1000 00 00 azonosító számú, Fogtechnikus 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%

Fogtechnikus
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1.8.3. Vizsgaformák összesítése
Írásbeli vizsga
Modul
száma
2451-06

Modul megnevezése
Vállalkozási alapismeretek

Vizsgarész

Időtartam

4. vizsgarész
Elméleti ismeretek reprodukálása

60 perc

Összesen

60 perc

Szóbeli vizsga
Modul
száma

Modul
megnevezése

Vizsgarész

Időtartam

3710-10

Interakció az egészségügyi ellátásban

1. vizsgarész
45 perc (felkészülési idő 30 perc,
Elméleti ismeretek felidézése válaszadási idő 15 perc)

2451-06

Vállalkozási
alapismeretek

4. vizsgarész
45 perc (felkészülési idő 30 perc,
Elméleti ismeretek felidézése válaszadási idő 15 perc)

2383-09

Kivehető fogpótlás
készítése

5. vizsgarész
45 perc (felkészülési idő 30 perc,
Elméleti ismeretek alkalmaválaszadási idő 15 perc)
zás szinten történő felidézése

2385-09

Rögzített fogpótlás
készítése

6. vizsgarész
45 perc (felkészülési idő 30 perc,
Elméleti ismeretek alkalmaválaszadási idő 15 perc)
zás szinten történő felidézése

2388-09

7. vizsgarész
Kombinált munkák,
orthodontiai készülé- Elméleti ismeretek alkalma- 45 perc (felkészülési idő 30 perc,
kek és implantátum
zás szinten történő felidézése válaszadási idő 15 perc)
felépítmény készítése
225 perc (felkészülési idő 150
perc, válaszadási idő 75 perc)

Összesen

Gyakorlati vizsga
Modul száma

Modul megnevezése

Vizsgarész

Időtartam

3710-10

2. vizsgarész
Szituációs feladatok megoldása
Interakció az egészségügyi
az aszepszis- antiszepszis szabáellátásban
lyainak gyakorlati alkalmazásával

15 perc

2327-10

3. vizsgarész
Szituációs feladatok megoldása,
Első ellátás-elsősegélynyújtás
első ellátási, elsősegélynyújtási
feladatok kivitelezése

15 perc

2383-09

4. vizsgarész
Szituációs feladatok megoldása,
Kivehető fogpótlás készítése
első ellátási, elsősegélynyújtási
feladatok kivitelezése

240 perc
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Gyakorlati vizsga
Modul száma

Modul megnevezése

Vizsgarész

Időtartam

2385-09

Rögzített fogpótlás készítése

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

2388-09

Kombinált munkák,
orthodontiai készülékek
és implantátum felépítmény
készítése

7. vizsgarész
Kombinált munkához 3 tagú
mintázat készítése
(front és laterál státuszban)
és frézelése: frézelt váll
és interlock kialakítása

Összesen

480 perc

120 perc

870 perc

A szakmai gyakorlati modulok esetében, miután a különböző moduloknál sok a várakozási
idő, a szakmai modulok gyakorlati feladatsora összesen 840 perc ( 14 óra ) alatt teljesíthető

Fogtechnikus
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2. A modulok oktatási programja
2.1.

3710-10 Interakció az egészségügyi ellátásban

2.1.1. A modul javasolt időkerete
- Kontaktóra: 68
- Demonstrációs termi gyakorlat: 51
- Egyéni felkészülés: –
- Klinikai gyakorlat: –

2.1.2. A modul elvégzése során szerezhető kompetenciák
Feladatprofil:
Hiteles kommunikációt folytat
Szaknyelven kommunikál
Kommunikál látás-, hallás-, beszédsérült személlyel
Informálja a beteget, a hozzátartozót és a munkatársait kompetenciáján belül
Segítő kommunikációt alkalmaz, konfliktust kezel, önsegítő technikákat alkalmaz
Önérvényesítő kommunikációt alkalmaz
Kapcsolattartás eszközeit használja
Idegen nyelvet használ, alapfokon
Etikai normák szerint végzi munkáját
Esélyegyenlőséget biztosít
Adatvédelmi szabályokat betartja
Együttműködik a betegjogi, gyermekjogi képviselővel
Alkalmazza a szakmai programokat, irányelveket, protokollokat, standardokat
Alkalmazza az egészségügyi szolgálatokra, szolgáltatókra vonatkozó szabályokat
Alkalmazza a dokumentálás különböző formáit
Adatokat gyűjt, kezel
Elektronikusan adatokat rögzít, tárol
Minőségügyi dokumentációt kitölt
Tiszteletben tartja a kulturális különbségekből adódó szokásokat
Kutatómunkában közreműködik
Fejleszti tudását és készségeit
Közreműködik az oktatási folyamatban
Pszichés támogatást nyújt tevékenységéhez kapcsolódóan
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák

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

Kommunikáció
Szakmai kommunikáció
Szaknyelv, latin
Idegen nyelv
Informatika
Ügyvitel, dokumentáció
Etika

Fogtechnikus
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B
B
B
C
B
B
B
C
B

Szakmai etika
Jog
Minőségügyi ismeretek
Egészségügyre érvényes minőségbiztosítási elvek
Szociológia
Általános pszichológia
Pedagógia
Személyiségfejlesztés
Egészségügyi irányítás, szervezés

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
2
2
2
2
4
4
4
3
3
4
4
4
4

ECDL 2. m. Operációs rendszerek
ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
ECDL 4. m. Táblázatkezelés
ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
Olvasott szakmai szöveg megértése
Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban
Szakmai nyelvű beszédkészség
Idegen nyelvű hallott szöveg megértése
Idegen nyelvű beszédkészség
Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
Komplex jelzésrendszerek értelmezése
Informatikai eszközök használata
Kommunikációs eszközök használata

Személyes kompetenciák
Felelősségtudat
Önfegyelem
Önállóság
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Stressztűrő képesség
Empátiás készség
Társas kompetenciák
Kapcsolatteremtő készség
Udvariasság
Közérthetőség
Hatékony kérdezés készsége
Meggyőzőkészség
Adekvát metakommunikáció
Módszerkompetenciák
Logikus gondolkodás
Információgyűjtés
Kreativitás, ötletgazdagság

2.1.3. A modul elsajátításának módszerei, tanulói tevékenységformák
Demonstráció
Szerepjáték, csoportos helyzetgyakorlat
Számítógépes szimuláció
Fogtechnikus
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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
o
o

Kontaktórák: 35 fő/csoport
Gyakorlatok: 8-12 fő/csoport

2.1.5. A modulra vonatkozó belépési feltételek
Megegyeznek a képzés megkezdésének feltételeivel.

2.1.6. A modul oktatási tartalmának leírása


Elmélet (kontaktórák)
1. 0/3710-10 Kommunikáció: 17 óra
Kommunikációs alapok
Verbális csatorna. Nem verbális csatornák
A közlési aktust befolyásoló tényezők
A társmegismerés automatizmusai
Kommunikáció az egészségügyi dolgozók között
Kommunikáció a klienssel, a hozzátartozóval
Az empátia szerepe a szakmai munka során
A megváltozott képességű klienssel való foglalkozás
Segítő és gyógyító beszélgetés
Konfliktuskezelés
Kommunikációs zavarok
Kommunikáció: látás-, hallás-, beszédsérült személlyel
Burn-out szindróma okai, tünetei, megelőzése, feloldása
A latin nyelv eredete, fejlődése. Az orvosi latin nyelv kialakulása és fejlődése
Fogtechnikus
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Az orvosi terminológia helyesírási és kiejtési szabályai
Az orvosi latinban használatos megnevezések:
– főbb testrészek
– belső szervek, szervrendszerek
– anatómiai gyűjtőnevek
– test síkjai és irányai
– a szervek/szervrendszerek működésére vonatkozó kifejezések
– kórtani és klinikumi kifejezések
– műtéti és vizsgáló eljárások elnevezései
– orvosi vények szakkifejezései
– számnevek
Orvosi latinhoz kapcsolódó nyelvtani ismeretek:
– névelő
– főnév
– birtokos szerkezet
– melléknév és minőségjelzős szerkezet
– névszók és a ragozás
– határozószók
– szóképzés és szóalkotás
– rövidítések
– igék és igeragozás
– képzők

2. 0/3710-10 Etika, jog: 17 óra
Általános etika. Az etika, mint tudomány
Az etika története
Etikai alapfogalmak
Az erkölcs fogalma, lényege
Normák. Erkölcsi szokások
Szabadság és meghatározottság. Döntési szabadság és morális autonómia
Etikai irányzatok, elméletek
Az egészségügyi etika alapjai. Etikai értékek az egészségügyben
Jogi és etikai szabályozás kapcsolata az egészségügyben
A bioetika és alapelvei
Az egészségügyi dolgozók tevékenységének etikai elvei és problémái
Az egészségügyi dolgozóval szemben elvárt etikai követelmények
Előítéletesség, másság, esélyegyenlőség, tolerancia, humanitás, empátia, karitativitás,
intimitás
Multikulturalitás
Etikai dilemmák
A genetika és géntechnológia etikai kérdései
A haldokló és halott ellátás etikai kérdései
Eutanázia kérdései
A szerv- és szövetátültetés etikai kérdései
Az öngyilkosság és etika kérdései
Az egészségügyi dolgozók és a sztrájk
Vallás szabadsága
Etikai kódex
Fogtechnikus
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A jog fogalma. A jogalkotás lépései
A magyar alkotmány. Alkotmányjog
Emberi és állampolgári jogok. Az állam. A jogrendszer
Államigazgatási eljárás
Alkotmánybíróság. Igazságszolgáltatás. Közpénzügyek
Polgári jog. Alapelvek. Személyek. Jogi személy. Polgári jogi védelem
Tulajdonjog. Szerződések joga. Öröklési jog
Családjog. A házasság
Önrendelkezés joga
Titoktartás
Adatvédelem. Személyes adatok védelme és közérdekű adatok nyilvánossága
Az egészségügyi dokumentáció kezelése
Felelősségi jogszabályok ismerete
A munka világára vonatkozó szabályozások
Munka Törvénykönyve és a közalkalmazottakra vonatkozó speciális szabályozók
Kollektív szerződés. Munkaviszony és munkajogi szerződések
A társadalombiztosítás rendszere. Járulékfizetés
Egészségügyi törvény. Betegjogok és kötelezettségek. A betegjog érvényesítése
Egészségügyi szolgálatokra, szolgáltatókra vonatkozó jogszabályok

3.0/ 3710-10 Pszichológia, szociológia, pedagógia: 17 óra
Az általános pszichológia tárgya, felosztása. Pszichológiai alapfogalmak
Megismerési folyamatok
Az idegrendszer irányító szerepe
A pszichológia vizsgálómódszerei
Érzelmek. Gondolkodás. Tanulás
Emlékezet
Személyiség. A személyiség összetevői. A személyiséget meghatározó tényezők
Az ápoláslélektan tárgya, módszerei
Az egészségügyi szakdolgozó és a kliens kapcsolatának pszichológiája
Ember és betegség
Az ember és a környezet kapcsolatának ápoláslélektani sajátosságai
A betegség hatása a személyiségre. A beteg magatartása
Hirtelen fellépő és krónikus egészségkárosodás hatása a személyiségre
A haldoklás és halál pszichológiai folyamata
A szociálpszichológia tárgya, témakörei
Társas kapcsolatok
Csoportok. Csoportdinamika. A csoportokat alakító tényezők. A csoporton belüli tagolódás
A csoporttagok egymáshoz való viszonya
A csoport egymást erősítő tényezői
Szerepek. Szerepkonfliktusok
A különböző kultúrák szokásai, hagyományai
Esélyegyenlőség
A társadalom szerkezete, felépítése. A társadalom tagjai. A társadalom rétegződése
A szegénység
Fogtechnikus
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Népességi mutatók
Szociológiai mérések, eredmények, statisztikai adatok
Szociális intézményrendszerek
A család fogalma, funkciója

Deviáns magatartás fogalma, formái

Az egészségügyi dolgozók.
Az egészségügyi ellátó intézmények felépítése, illetékességek
Munkakörök. Munkakörökkel kapcsolatos általános elvárások
Személyes attitűdök
Az oktatás, mint feladatkör
Az intézményen belüli kapcsolattartás lehetőségei
Az egészségügyi dolgozó tudásának fejlesztése
A pedagógia története. Pedagógiai alapfogalmak
A neveléselmélet tárgya, feladata, célja
Az oktatás-nevelés célja, feladta
A pedagógia módszerei. Az individuális pedagógia
A személyiség összetevői. A nevelő személyisége
Vezetői, szülői attitűdök, módszerek, eszközök
A tanulás. Tanítási-tanulási módszerek. A tanulási folyamat szervezése
Tanulási technikák. Tanulásmódszertan
Tanulási problémák, zavarok, akadályok
Az oktatás szervezeti és munkaformái. Az oktatás eszközei és módszerei
Új módszerek a pedagógiában
Andragógiai alapismeretek
Kliens/beteg oktatása
Kutatásmódszertani alapismeretek


Demonstrációs termi gyakorlat
1.0/ 3710-10 Kommunikáció: 17 óra
Kommunikációs gyakorlatok
Segítő kommunikáció
Konfliktuskezelés
Asszertivitás
Szituációs gyakorlatok
Információk átadása
A kapcsolattartás és riasztás eszközei, használatuk
Hivatalos telefonhasználat alap- és sürgősségi esetekben
Kommunikáció idegen nyelven
Az idegen nyelv sajátosságai, nyelvtani szerkezetek
Szervek, szervrendszerek idegen nyelvi kifejezései
Betegségek tüneteinek, vizsgálatoknak, beavatkozásoknak, terápiás eljárásoknak idegen nyelvi kifejezése
Szakmai szakkifejezések
Kommunikáció a klienssel
Életvezetési tanácsok
Szituációs gyakorlatok
Betegút-szervezés
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Várólista-kezelés
Központi ágynyilvántartó
4.0/ 3710-10 Informatika, ügyvitel: 17 óra
Szövegszerkesztés
Táblázatkezelés
Képszerkesztés
PowerPoint használata
Prezentációkészítés
Adatbázis kezelés
Archiválás
Internet használata
Levelezés
Szakmai szoftverek megismerése
Egészségügyi kódrendszerek és alkalmazásuk
Az egészségügyi dokumentálás alapjai, alapvető követelmények
Egészségügyi és személyazonosító adat. Az adatkezelés alapszabályai
Bejelentési és adatszolgáltatási kötelezettség
Dokumentumtípusok
A klienssel kapcsolatos dokumentumok kezelése
Anyagigénylés, -nyilvántartás
Statisztikai adatok gyűjtése, szolgáltatása
Minőségügyi dokumentáció
Adott szakterület speciális, egyedi dokumentációja
Adatvédelem az informatikai rendszerekben


Egyéni felkészülés
A modulhoz nem tartozik egyéni felkészülés.



Klinikai gyakorlat
A modulhoz nem tartozik klinikai gyakorlat.



Felnőttképzés során elismerhető (munkahelyi) gyakorlatok:
–

2.1.7. Irodalom


Oktatói
1. Allan Pease–Allan Gartner: Szó-beszéd. Park Kiadó, Budapest, 2008.
2. Andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába. Osiris, Budapest, 2006.
3. Antal Mária–Heller Anna: Hogyan mondjuk angolul? Tankönyvkiadó, Budapest, 2003.
4. Atkinson–Hilgard–Smith–Nolen: Pszichológia. Osiris, Budapest, 2005.
5. Bártfai Barnabás: Hogyan kezdjem? BBS Bt., Budapest, 2000.
6. Benedek András (szerk.): Szakképzés-pedagógia. Typotex Kiadó, 2006.
7. Blasszauer Béla: Orvos-egészségügyi etika. Medicina Könyvkiadó Rt.,
1995.
8. Boros Mária: Pszichológia, mentálhigiéne. ETI, Budapest, 2006.
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.



Boros Mária: Személyiségfejlesztés. Moduláris tankönyvek. Egészségügyi
Szakképző és Továbbképző Intézet, Budapest, 2005.
Buda Béla dr.: A lélek egészsége. A mentálhigiéné alapkérdései. Nemzeti
Tankönyvkiadó, 2003.
Csepeli György Dr.: A meghatározatlan állat – Szociálpszichológia kezdőknek és haladóknak. Jószöveg Műhely Kiadó, 2005.
Csillingh Erika: Health Care English. Egészségügyi szakmai angol nyelvkönyv. Képzőművészeti Kiadó, Budapest, 2005.
Dudás Márta: Jogi ismeretek. Egészségügyi Szakképző és Továbbképző
Intézet, Budapest, 1999.
Elekes Attila: Pedagógia, Egészségpedagógia. ETI, Budapest, 2004.
Falus Iván (szerk): Didaktika. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2004.
Gazsó Anikó–Szerényi Attila: Jogi, gazdasági, vállalkozási ismeretek.
Szega Books Kft., Pécs, 2006.
Helembai Kornélia: Ápoláslélektan. Medicina Könyvkiadó Rt., 2009.
Kálmán Zs. –Könczy Gy.: A Tajgetosztól az esélyegyenlőségig. Osiris, Budapest, 2002.
Módra Tiborné, Liebhard László, Gerdei Zsófia: Kommunikáció az egészségügyben. Moduláris tankönyvek. Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet, Budapest, 2005.
Pease, Allan–Pease, Barbara: A testbeszéd enciklopédiája. Park Kiadó,
Budapest, 2009.
Pease, Allan–Gartner, Allan: Testbeszéd. Park kiadó, Budapest, 2010.
Smith–Susan: Kommunikáció az ápolásban. Medicina Könyvkiadó Rt.,
2009.
Szarka Géza–Gárdai Miklós: Általános és egészségügyi etika. Semmelweis
Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar, Budapest, 2005.

Tanulói
1. Atkinson–Hilgard–Smith–Nolen: Pszichológia. Osiris, Budapest, 2005.
2. Andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába. Osiris, Budapest, 2006.
3. Bártfai Barnabás: Hogyan kezdjem? BBS Bt., Budapest, 2000.
4. Blasszauer Béla: Orvos-egészségügyi etika. Medicina Könyvkiadó Rt.,
1995.
5. Boros Mária: Személyiségfejlesztés. Moduláris tankönyvek. Egészségügyi
Szakképző és Továbbképző Intézet, Budapest, 2005.
6. Gazsó Anikó–Szerényi Attila: Jogi, gazdasági, vállalkozási ismeretek.
Szega Books Kft., Pécs, 2006.
7. Módra Tiborné–Liebhard László, Gerdei Zsófia: Kommunikáció az egészségügyben. Moduláris tankönyvek. Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet, Budapest, 2005.

2.1.8. A modul értékelésének módja
A modulban meghatározott ismeretek és/vagy kompetenciák mérése a képző intézmény által meghatározott módon.
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2.2.

3711-10 Aszepszis-antiszepszis, munkavédelem,
környezetvédelem

2.2.1. A modul javasolt időkerete
- Kontaktóra: 68 óra
- Demonstrációs termi gyakorlat: 51 óra
- Egyéni felkészülés: –
- Klinikai gyakorlat: –

2.2.2. A modul elvégzése során szerezhető kompetenciák
Feladatprofil:
Higiénés szabályokat betart
Megelőzi a fertőzéseket
Aszepszis, antiszepszis szabályainak megfelelően használja az eszközöket
Műszereket, eszközöket fertőtlenít
Kezet fertőtlenít
Bőrt fertőtlenít
Fertőtlenítő eljárásokat alkalmaz
Sterilizáláshoz előkészít
Steril eszközöket használ
Betartja a sterilitás szabályait
Betartja a munkahelyre vonatkozó általános és speciális előírásokat
Alkalmazza a biztonságos munkavégzés tárgyi, személyi feltételeit
Alkalmazza az egyéni védőeszközöket
Anyagtárolást az előírásoknak megfelelően biztosít
Alkalmazza a szelektív hulladékgyűjtés szabályait
Veszélyes hulladékot kezel
Veszélyes anyagokat kezel, tárol
Betartja a környezetvédelmi előírásokat
Betartja a munkahelyre vonatkozó általános tűzvédelmi előírásokat
Alkalmazza a jelző és riasztó berendezéseket
Alkalmazza a tűzoltó készülékeket
Használja a vészkijáratokat, a mentési és menekülési útvonalakat, a mentésben közreműködik
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:

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

Közegészségtan
Higiéné
Mikrobiológia
Immunitástan
Járványtan
Munkavédelem
Környezetvédelem
Kórházhigiéné
Fertőtlenítés
Sterilizálás
Tűzvédelem
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A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4
4
4
4
4
4
4
4
4

Fertőtlenítés eszközeinek használata
Sterilezés eszközeinek használata
Munkavédelmi eszközök használata
Biztonságos munkavégzés
Riasztás eszközeinek használata
Tűzvédelmi eszközök használata
Jelképek értelmezése
Komplex jelzésrendszerek értelmezése
Hulladékkezelés eszközeinek használata

Személyes kompetenciák
Állóképesség
Megbízhatóság
Szakszerűség
Társas kompetenciák
Határozottság
Konfliktusmegoldó készség
Empátiás készség
Szervezőkészség
Módszerkompetenciák
Módszeres munkavégzés
Körültekintés, elővigyázatosság
Kontroll (ellenőrzőképesség)
A környezet tisztántartása
Eredményorientáltság
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
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Gyakorlati feladat bemutatása
Egyéni/kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással
Önértékelés

2.2.4. A maximális tanulói létszám
o
o

Kontaktórák: 35 fő/csoport
Gyakorlatok: 8-12 fő/csoport

2.2.5. A modulra vonatkozó belépési feltételek
Megegyeznek a képzés megkezdésének feltételeivel.

2.2.6. A modul oktatási tartalmának leírása


Elmélet (kontaktórák)
1.0/3711-10 Fertőtlenítés, sterilizálás: 17 óra
Mikrobiológia tárgya
Mikrobiológia felosztása
Mikroorganizmusok
Mikroorganizmusok csoportosítása
Mikroorganizmusok életjelenségei, szaporodásuk feltételei
Fertőző betegségek jellemzője
Mikroorganizmusok szaporodását gátló kémiai hatások
Mikroorganizmusok szaporodását gátló fizikai hatások
Járványtan történeti áttekintése
Járványtani alapfogalmak
Járványfolyamat mozgatóerői
A fertőzési lánc
Fertőzések terjedési módjai
Fertőző betegségek csoportosítása
Fertőző betegségek előfordulási módja
Járványügyi statisztika
Izolálás módjai, eszközei
Immunizálás
Aszepszis, antiszepszis meghatározása
Fertőtlenítés (dezinfekció)
Fertőtlenítő hatás
Speciális fertőtlenítő eljárások
Biocid hatóanyag meghatározása
Fertőtlenítendő anyagok, eszközök, felületek csoportosítása
Fertőtlenítő hatást befolyásoló tényezők
Kémiai fertőtlenítő eljárások
Kémiai fertőtlenítő eljárás hatásosságát befolyásoló tényezők
Oldatok készítése
A leggyakrabban alkalmazott fertőtlenítőszer hatóanyagok
Fertőtlenítés módszerei
Fertőtlenítő takarítás, mint fertőtlenítési eljárás
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Takarítás dokumentációja
Személyi fertőtlenítés
Higiénés kézfertőtlenítés
Műtéti kézfertőtlenítés (sebészi bemosakodás)
Eszközfertőtlenítés
Előkészítés sterilizáláshoz
Eszközgyűjtés
Eszközök fertőtlenítése, tisztítása
Fertőtlenítő mosás, mosási technológiák
Egészségügyi intézményben alkalmazott textíliák kezelése
Magas szintű fertőtlenítés
Sterilizálás meghatározása
Sterilitás meghatározása
Sterilizálási módok
Csomagolás sterilizáláshoz
Csomagok jelölése
Csomagolási módszerek
Védőcsomagolás
Csomagolóanyagok
Csomagolási módszerek
Sterilizálás végrehajtása
Sterilizálás általános szabályai
Sterilizálás folyamatának ellenőrzése
Kémiai indikátorok
Bioindikátorok
Sterilizáló berendezések műszaki felülvizsgálata
Infekciókontroll gyakorlata
2.0/3711-10 Munkavédelem, tűzvédelem: 34 óra
Munkavédelmi alapfogalmak
Veszélyes anyag meghatározása
Munkavédelem feladata
Munkavédelem fő területei
Munkaruha
Egyéni védőeszközök
Vészhelyzetek megelőzése
Munkavédelmi előírások a fertőzés megelőzésében
Kockázati tényezők (biológiai, kémiai, fizikai, ergonómiai)
Munkáltató feladatai
Az egészséges munkakörnyezet kialakításának jelentősége
Foglalkozás-egészségügy feladatai
Tűz elleni védekezés (tűzvédelem)
Tűzmegelőzés
Tűz- vagy robbanásveszélyes készülék, gép, berendezés
Egészségügyi intézmények tűzvédelme
Kiürítés – menekülés
Anyagok osztályba sorolása
Tűzoltó készülékek
Tűzoltó – vízforrás
Tűzvédelmi Szabályzat
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Tűzriadó Terv
Környezetvédelem feladata
Környezetvédelem célja
Hulladékkezelés területei
Veszélyes hulladék
Veszélyességi jellemzők
Egészségügyben keletkező veszélyes hulladékok
Veszélyes hulladék jellemzője, gyűjtése, kezelése


Demonstrációs termi gyakorlat
1.0/3711-10 Fertőtlenítés, sterilizálás – 17 óra
Demonstrációs helyiségben található felszerelések, berendezések fertőtlenítése
Fertőtlenítő oldatok készítése
Fertőtlenítő takarítás végrehajtása, takarítás dokumentációja
Személyi fertőtlenítés (fürdetés, fürdés)
Higiénés kézfertőtlenítés végrehajtása
Műtéti kézfertőtlenítés (sebészi bemosakodás) végrehajtása
Eszközfertőtlenítés végrehajtása
Előkészítés sterilizáláshoz
Magas szintű fertőtlenítés végrehajtása
Sterilizálási módok, csomagolás sterilizáláshoz, csomagok jelölése
Kémiai indikátorok alkalmazása
Bioindikátorok alkalmazása
Sterilizálással kapcsolatos dokumentáció vezetése



Egyéni felkészülés:

A modulhoz nem tartozik egyéni felkészülés.


Klinikai gyakorlat
A modulhoz nem tartozik klinikai gyakorlat.



Felnőttképzés során elismerhető (munkahelyi) gyakorlatok
-

2.2.7. Irodalom


Oktatói
1. Hatályos jogszabályok
2. Dr. Pechó Zoltán–Dr. Milassin Márta: Tájékoztató a fertőtlenítésről. A járványügyi gyakorlatban alkalmazható fertőtlenítő eljárások kézikönyve.
OEK, 2007.
3. Dr. Pechó Zoltán–Dr. Milassin Márta: Tájékoztató a sterilizálásról. A betegellátásban alkalmazható sterilizáló eljárások módszertani kézikönyve.
OEK, 2010.
4. Jurányi Róbert: A fertőző betegségek általános és részletes járványtana.
Medicina, 1998.
5. Módszertani levél a védőoltásokról. OEK
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6.
7.
8.
9.



Útmutató a betegellátás során vérrel és testváladékokkal terjedő vírusfertőzések megelőzéséről. OEK
Jurányi Róbert: Mikrobiológia – Immunitástan. ETI, 2001.
Jurányi Róbert–Vágvölgyi Ágnes: Általános kórtan, immunitástan, járványtan. ETI, 2006.
Módszertani levél a kézhigiénéről. Országos Epidemiológiai Központ (OEK)
honlapja (www.oek.hu).

Tanulói
1. Dr. Pechó Zoltán–Dr. Milassin Márta: Tájékoztató a fertőtlenítésről. A járványügyi gyakorlatban alkalmazható fertőtlenítő eljárások kézikönyve. OEK,
2007.
2. Dr. Pechó Zoltán–Dr. Milassin Márta: Tájékoztató a sterilizálásról. A betegellátásban alkalmazható sterilizáló eljárások módszertani kézikönyve. OEK,
2010.
3. Jurányi Róbert: A fertőző betegségek általános és részletes járványtana.
Medicina, 1998.
4. Jurányi Róbert: Mikrobiológia – Immunitástan. ETI, 2001.
5. Jurányi Róbert–Vágvölgyi Ágnes: Általános kórtan, immunitástan, járványtan. ETI, 2006.
6. Módszertani levél a kézhigiénéről. Országos Epidemiológiai Központ (OEK)
honlapja (www.oek.hu).

2.2.8. A modul értékelésének módja
A modulban meghatározott ismeretek és/vagy kompetenciák mérése a képző intézmény által meghatározott módon.
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2.3.

2327-10 Első ellátás-elsősegélynyújtás

2.3.1. A modul javasolt időkerete
- Kontaktóra: 34 óra
- Demonstrációs termi gyakorlat: 51 óra
- Egyéni felkészülés: –
- Klinikai gyakorlat: –

2.3.2. A modul elvégzése során szerezhető kompetenciák
Feladatprofil:
A helyszín biztonságosságát felméri
A helyszíni körülményekről tájékozódik
Tájékozódó állapotfelmérést végez
A figyelemfelhívó panaszokat/tüneteket felismeri
Segítséget hív
A beteget állapotának megfelelő testhelyzetbe hozza
Halaszthatatlan beavatkozásokat végez
Újraélesztést végez (BLS – AED)
Eszméletlen betegnél eszközzel és eszköz nélkül légutat biztosít
Az elsődleges beavatkozásokat megkezdi/elvégzi:
– zavart tudatú betegnél,
– fájdalomról panaszkodó betegnél,
– nehézlégzéssel küszködő beteg esetén,
– görcsroham alatt és után,
– beszédzavar, végtaggyengeség esetén,
– sokkos állapotú betegnél,
– mérgezés gyanúja esetén,
– elektromos balesetet szenvedett betegnél.
Vérzéscsillapítási eljárást alkalmaz
Hőhatás okozta sérülést ellát
Elsődleges sebellátást végez
Kötözéseket alkalmaz
Rándulásokat, ficamokat, töréseket rögzít
Tömeges baleset felszámolásában segédkezik
Katasztrófa-egészségügyi ellátásban közreműködik
Beteget mozgat, műfogásokat alkalmaz
A beteg szállításra történő előkészítésében segédkezik
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák

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

Sürgősségi orvostan
Sebészet
Baleseti sebészet
Belgyógyászat
Gyermekgyógyászat
Elsősegélynyújtás
Tünettan
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B

Újraélesztés

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4
4
4
4
4
5
5
5

Szakmai nyelvű beszédkészség
Jelképek értelmezése
Komplex jelzésrendszerek értelmezése
Légútbiztosítás eszközeinek használata
Sebellátás, kötözés, rögzítés eszközeinek használata
Riasztás eszközeinek használata
Újraélesztés eszközeinek használata
Elsősegélynyújtás eszközeinek használata, feltöltése, ellenőrzése

Személyes kompetenciák
Megbízhatóság
Döntésképesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Kézügyesség
Stressztűrő képesség
Társas kompetenciák
Határozottság
Irányítási készség
Közérthetőség
Segítőkészség
Hatékony kérdezés készsége
Adekvát metakommunikáció
Módszerkompetenciák
Nyitott hozzáállás
Körültekintés, elővigyázatosság
Figyelem-összpontosítás
Intenzív munkavégzés
Helyzetfelismerés
Értékelési képesség

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
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Adminisztrációs tevékenység
Dokumentáció készítése, dokumentumelemzés
Gyakorlati feladat bemutatása
Egyéni/kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással
Önértékelés

2.3.4. A maximális tanulói létszám
o
o

Kontaktórák: 35 fő/csoport
Gyakorlatok: 8-12 fő/csoport

2.3.5. A modulra vonatkozó belépési feltételek
Megegyeznek a képzés megkezdésének feltételeivel.

2.3.6. A modul oktatási tartalmának leírása
 Elmélet (kontaktórák)
A sérülések osztályozása: 34 óra
A sürgősségi ellátás
– történeti előzmények
– sürgősségi lánc felépítése 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 menete
– 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
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– felnőtt BLS a kórház előtti és a kórházi, szervezett egészségügyi ellátásban
Eszméletlen beteg elsődleges ellátása
– az eszméletlen beteg megfigyelése
– eszközzel és eszköz nélküli légútbiztosítás
– 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
– fájdalomcsillapítás
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, vérzés csillapítása
– hő okozta sérülések felosztása és ellátása
– kötözések
Sérülések
– rándulások
– ficamok
– törések
– rögzítések
– szövődmények, veszélyek
A beteg szállítása
– a betegek pozicionálása
– a betegek mozgatása
– műfogások

Tömeges balesetek
 Demonstrációs termi gyakorlat
A sérülések osztályozása: 17 óra
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Betegvizsgálat
– életjelek vizsgálata
– a beteg és a környezetének a kikérdezése (anamnézis)
– „tetőtől talpig”-vizsgálat
– a beteg pozicionálása
Segélyhívás

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 légútbiztosítás
– stabil oldalfekvés
A nehézlégzéssel járó állapotok
– a felső légúti idegentest okozta fuldoklás ellátása
Sebellátás
– sebellátás
– vérzéscsillapítás
– hő okozta sérülések ellátása
– kötözések
Sérülések rögzítése
A
–
–
–

beteg szállítása
a betegek pozicionálása
a betegek mozgatása
műfogások

 Egyéni felkészülés
A modulhoz nem tartozik egyéni felkészülés.
 Klinikai gyakorlat
A modulhoz nem tartozik klinikai gyakorlat.


Felnőttképzés során elismerhető (munkahelyi) gyakorlatok
–
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2.3.7. Irodalom


Oktatói
1. Göbl Gábor: Oxiológia. Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2001.
2. Hornyák István: Elsősegélynyújtás az egészségügyben tanulók számára.
Képzőművészeti Kiadó, Budapest, 2005.



Tanulói
1. Hornyák István: Elsősegélynyújtás az egészségügyben tanulók számára.
Képzőművészeti Kiadó, Budapest, 2005.

2.3.8. A modul értékelésének módja
A modulban meghatározott ismeretek és/vagy kompetenciák mérése a képző intézmény által meghatározott módon.
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2.4. 2451-06 Vállalkozási alapismeretek
2.4.1. A modul javasolt időkerete
-

Kontaktóra: 34 óra
Demonstrációs termi gyakorlat: 17 óra
Egyéni felkészülés: –
Klinikai gyakorlat: –

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
Végrehajtási tervet készít
Beosztottakat irányít
Gépet szervizeltet
Statisztikai adatokat gyűjt, feldolgoz és elemez
Dokumentumokat készít, kezel
Feljegyzést és jelentést készít
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák

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

Gazdálkodási alapismeretek
Jog
Marketing
Könyvelés
Számvitel
Munkaszervezés
Környezetvédelmi szabályozás

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
2
2
2
2
3
3
3
3

ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
ECDL 4. m. Táblázatkezelés
ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
Olvasott szakmai szöveg megértése
Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Szakmai nyelvű beszédkészség
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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 modul 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 tanulói létszám
o
o

Kontaktórák: 35 fő/csoport
Gyakorlatok: 8 – 12 fő/csoport

2.4.5. A modulra vonatkozó belépési feltételek
Megegyeznek a képzés megkezdésének feltételeivel.

2.4.6. A modul oktatási tartalmának leírása


Elmélet (kontaktórák)

Vállalkozási alapismeretek: 34 óra
Vállalkozási formák, egyéni és társas vállalkozások alapítása
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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
felügyelőbizottság, 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
nyilvántartási előírások
Szigorú számadási kötelezettség, a bizonylatok megőrzése
Jogkövetkezmények
Adórendszerek, adóelemek, adózás, TB, magánnyugdíjpénztárak
– 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
bevallása és megfizetése
– Adatszolgáltatás, adótitok
– Adónemek
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

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
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Vezetési (vállalkozás-szervezési) ismeretek, vezetés pszichológia
– Vezetéselmélet 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
Banki ügyintézés, hitelek
– Folyószámlanyitás módja gazdasági társaságok és egyéni vállalkozások részére
– Pénzfelvétel módja
– Átutalási megbízások, forint- és devizaszámláról
– 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, marketingtípusok, 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 a munkavállaló kötelezettségei és jogai
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– Munkabalesetek és foglalkozási megbetegedések bejelentése, kivizsgálása és nyilvántartása
– Munkavédelem hatósági felügyelete
– A létesítmények, építmények létesítésére (kialakítására), valamint a létesítmények,
építmények, gépek, berendezések, eszközök és 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)
 Demonstrációs termi gyakorlat
Vállalkozási alapismeretek: 17 óra
Szigorú számadású nyilvántartási rendszer készítése
Vállalkozás bejelentése APEH felé
Áfa-kötelezettség bejelentése
Naplófőkönyv vezetése
Havi áfa bevallás elkészítése
Negyedéves áfabevallás elkészítése
Társasági adó elkészítése
Munkaszerződés készítés
Munkaviszonyt felmondó levél készítése közös megegyezés alapján
Rendkívüli munkaviszonyfelmondó 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, áru, szolgáltatás megrendelése
Káreseményről jegyzőkönyv készítése
Küldemények feladása
Kérelem készítése hatóságok felé
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Oktatási terv készítése
Hitelkérelem (Széchenyi kártya igényléséhez nyomtatvány kitöltése)
 Egyéni felkészülés
A modulhoz nem tartozik egyéni felkészülés.
 Klinikai gyakorlat
A modulhoz nem tartozik klinikai gyakorlat.


Felnőttképzés során elismerhető (munkahelyi) gyakorlatok:
–

2.4.7. Irodalom


Oktatói
1. Hatályos jogszabályok
2. Országos Tűzvédelmi Szabályzat
3. Jogi alapismeretek, Perfekt Kiadó 2004.
4. Roóz József: Vezetésmódszertan. Perfekt Kiadó 2001.
5. Vezetés – Szervezés I., II., Aula Kiadó1993



Tanulói
1. Hatályos jogszabályok

2.4.8. A modul értékelésének módja
A modulban meghatározott ismeretek és/vagy kompetenciák mérése a képző intézmény által meghatározott módon.
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2.5.

2383-09 Kivehető fogpótlás készítése

2.5.1. A modul javasolt időkerete
-

Kontaktóra: 221 óra
Demonstrációs termi gyakorlat: –
Klinikai/területi gyakorlat: 730 óra
Egyéni felkészülés: –

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

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

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

47

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
3
3
5
5
5
5
5
3
5
5
5
5
5
4
5
4
4

ECDL Képszerkesztés
ECDL CAD
Olvasott szakmai szöveg megértése
Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Szakmai nyelvű beszédkészség
Információforrások kezelése
Jelképek értelmezése
Szabadkézi rajzolás
Fogászati kézi eszközök használata
Fogászati szerszámok használata
Fogászati megmunkáló eszközök használata
Fogtechnikai laboratóriumi berendezések alkalmazása
CAD-CAM készülékek
Komplex jelzésrendszerek
Mennyiségérzék
Tájékozódás

Személyes kompetenciák
Látás
Tapintás
Kézügyesség
Stabil kéztartás
Önállóság
Szervezőkészség
Döntésképesség
Önfegyelem
Pontosság
Precizitás
Társas kompetenciák
Határozottság
Interperszonális rugalmasság
Visszacsatolási készség
Kompromisszumkészség
Tömör fogalmazás készsége
Prezentációs készség
Meggyőző készség
Motiválhatóság
Irányíthatóság
Módszerkompetenciák
Kreativitás, ötletgazdagság
Ismeretek helyén való alkalmazása
Tervezés
Módszeres munkavégzés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Figyelem összpontosítás
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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 tanulói létszám
o
o

Kontaktórák: 35 fő/csoport
Gyakorlatok: 8 – 12 fő/csoport

2.5.5. A modulra vonatkozó belépési feltételek
Megegyeznek a képzés megkezdésének feltételeivel.

2.5.6. A modul oktatási tartalmának leírása


Elmélet (kontaktórák)
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1.0 /2383-09 Részleges és teljes műanyag alaplemezes kivehető fogpótlás
készítése: 119 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
Gnatológiai 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: 102 óra
A fémlemezkészítés elméleti alapjai
Fémlemez tervezés csoportmunkában, több dimenzióban, gnatológiai és statikai elvek
szerint
A fémlemezkészítés anatómiai és statikai alapjai
A fémlemezes fogpótlások készítésének anyagai és technológiái
A rágószerv részletes anatómiai ismerete
A fogak és az állcsontok rajza
 Demonstrációs termi gyakorlat
- A modulhoz nem tartozik demonstrációs termi gyakorlat.


Klinikai gyakorlat

1.0 /2383-09 Részleges és teljes műanyag alaplemezes kivehető fogpótlás
készítése: 360 óra
A tananyagegységben tanultak komplex gyakorlása.
2.0/2383-09 Fémlemez készítése: 280 óra
A tananyagegységben tanultak komplex gyakorlása.
 Egyéni felkészülés
A modulhoz nem tartozik egyéni felkészülés.
Összefüggő (nyári) szakmai gyakorlat 90 óra.


Felnőttképzés során elismerhető (munkahelyi) gyakorlatok
–

2.5.7. Irodalom


Oktatói
1.
Pósáné Szűcs Erika: Fogtechnikus szakmai ismeret I. Részleges és teljes
műanyag alaplemezes fogpótlások. Budapest, Medicina, 2011.
2. Prágai G.: A teljes alsó kivehető fogpótlás alaplemeze és külső felszíne.
Budapest, Medicina, 1986.
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

14.
15.
16.
17.


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. Budapest, Medicina, 1999.
Dittmar, K.: A fémlemez technika szisztémája. Média, 2002.
Marxkors, R.: Die Partielle Prothese mit Modellgussbasis Bego. 1984. 13.
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.
Rámiás G. –Mestyán F.: Jegyzet fogtechnikus hallgatók számára. 2007.
Rámiás G. –Mestyán F.: Anatómia jegyzet fogtechnikus hallgatók számára.

Tanulói
1.
Pósáné Szűcs Erika: Fogtechnikus szakmai ismeret I. Részleges és teljes
műanyag alaplemezes fogpótlások. Budapest, Medicina, 2011.
2.
Fábián Tibor: A fogpótlástan alapjai.
3.
Szentpétery J.: Orális biológia. SZOTE, 1994.
4.
Fogtechnikai anyagismeret. BUSZÉKISZI, 1995.
5.
Fogtechnikus szakrajz. Budapest, Medicina, 1999.
6.
Dittmar K.: A fémlemez technika szisztémája. tW Média, 2002.
7.
Rámiás G. –Mestyán F.: Anatómia jegyzet fogtechnikus hallgatók számára.

2.5.8. A modul értékelésének módja
A modulban meghatározott ismeretek és/vagy kompetenciák mérése a képző intézmény által meghatározott módon.
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2.6.

2385-09 Rögzített fogpótlás készítése

2.6.1. A modul javasolt időkerete
-

Kontaktóra: 187 óra
Demonstrációs termi gyakorlat: –
Klinikai/területi gyakorlat: 730 óra
Egyéni felkészülés: –

2.6.2. A modul elvégzése során szerezhető kompetenciák
Feladatprofil:
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
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák

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

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

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
3

ECDL Képszerkesztés
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3
5
5
5
5
5
3
4
4
4

ECDL CAD
Olvasott szakmai szöveg megértése
Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Szakmai nyelvű beszédkészség
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
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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

2.6.4. A maximális tanulói létszám
o
o

Kontaktórák: 35 fő/csoport
Gyakorlatok: 8 – 12 fő/csoport

2.6.5. A modulra vonatkozó belépési feltételek
Megegyeznek a képzés megkezdésének feltételeivel.

2.6.6. A modul oktatási tartalmának leírása
 Elmélet (kontaktórák)
1.0/2385-09 Rögzített fogpótlás készítése fémes és fémmentes anyagokból: 102 óra
A koronakészítés elméleti alapjai konvencionális és CAD-CAM eljárásokkal, gnatológiai
elvek szerint
A hídkészítés elméleti alapjai konvencionális és CAD-CAM eljárásokkal, gnatológiai és
statikai elvek szerint
Az okklúziós iránytű alkalmazása rágófelszínek kialakításakor
A rögzített pótlások alap-és segédanyagai
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Koronák és hidak készítésének anatómiai alapjai
A fogak és az okklúziós érintkezések rajza, okklúziós iránytű rajza
Korona és híd készítése gnatológiai és statikai elvek szerint
Fémmentes vázak tervezése, kivitelezése gnatológiai és statikai elvek szerint
2.0/ 2385-09 Rögzített fogpótlások esztétikus kivitelezése: 85 óra
Fémötvözetekből készült koronák és hidak leplezésének elméleti alapjai gnatológiai
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
 Demonstrációs termi gyakorlat
A modulhoz nem tartozik demonstrációs termi gyakorlat.
 Egyéni felkészülés
A modulhoz nem tartozik egyéni felkészülés.


Klinikai/területi gyakorlat

1.0/2385-09 Rögzített fogpótlás készítése fémes és fémmentes anyagokból: 360 óra
A tananyagegységben tanultak komplex gyakorlása.
2.0/ 2385-09 Rögzített fogpótlások esztétikus kivitelezése: 280 óra
A tananyagegységben tanultak komplex gyakorlása.
Összefüggő (nyári) szakmai gyakorlat: 90 óra



Felnőttképzés során elismerhető (munkahelyi) gyakorlatok
–

2.6.7. Irodalom


Oktatói
1.
Fogtechnikusi anyagismeret. BUSZÉKISZI, 1999.
2.
Szentpétery A.: Bevezetés a rágófelszíni anatómiába. SZOTE, 1985.
3.
Hohmann A. –Hielscher W.: Lehrbuch der Zahntechnik–Storz P.–
Gloeckner G.: Átrágtuk Dental Press, 2009.
4.
Szentpétery A.: Gnathológiai alapfogalmak. SZOTE, 1984.
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5.
6.



Fogtechnikus szakrajz. Medicina, 1999.
Fábián Tibor: A fogpótlástan alapjai.

Tanulói
1.
Szentpétery A.: Bevezetés a rágófelszíni anatómiába. SZOTE, 1985.
2.
Fazekas–Radnai–Pelsőczi–Kovács–Perényi: Gnathológia. Medicina, 2009.
3.
Szentpétery A.: Gnathológiai alapfogalmak. SZOTE, 1984.
4.
Fogtechnikusi anyagismeret. BUSZÉKISZI, 1999.
5.
Fogtechnikus szakrajz. Medicina, 1999.
6.
Fábián Tibor: A fogpótlástan alapjai.

2.6.8. A modul értékelésének módja
A modulban meghatározott ismeretek és/vagy kompetenciák mérése a képző
intézmény által meghatározott módon.
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2.7. 2388-09 Kombinált munkák, orthodontiai készülékek
és implantátum felépítmény készítése
2.7.1. A modul javasolt időkerete
-

Kontaktóra: 136 óra
Demonstrációs termi gyakorlat: 34 óra
Klinikai/területi gyakorlat: 600 óra
Egyéni felkészülés: –

2.7.2. A modul elvégzése során szerezhető kompetenciák
Feladatprofil
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
Implantátum felépítményt készít

Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák

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

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 koponya és a rágószerv anatómiája
Gnathológia, artikulátortechnika
Szakrajz
Az alsó és felső fogazat rajza
Okklúziós érintkezések
Dokumentáció
Kivehető fogpótlás
Fémlemezes fogpótlás
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B
B
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Implantátumra kivehető felépítmény
Rögzített fogpótlás és kombinált munka
Fémkorona-híd inlay-onlay
Leplezés
Orthodontia
Kivehető fogszabályozó készülék
Rögzített fogszabályozó készülék
Harapásemelő és egyéb speciális készülék

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
3
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4

ECDL Képszerkesztés
ECDL CAD
Olvasott szakmai szöveg megértése
Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Szakmai nyelvű beszédkészség
Információforrások kezelése
Jelképek értelmezése
Szabadkézi rajzolás
Komplex jelzésrendszerek
Mennyiségérzék
Fogászati kézieszközök használata
Fogászati szerszámok használata
Fogászati megmunkáló eszközök használata
Fogtechnikai laboratóriumi berendezések alkalmazása
CAD-CAM készülékek

Személyes kompetenciák
Kézügyesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Felelősségtudat
Döntésképesség
Precizitás
Stressztűrő képesség

Társas kompetenciák
Határozottság
Interperszonális rugalmasság
Visszacsatolási készség
Kezdeményezőkészség
Kompromisszumkészség
Hatékony kérdezés készsége
Adekvát metakommunikáció
Módszerkompetenciák
Rendszerező képesség
Kreativitás, ötletgazdagság
Problémamegoldás, hibaelhárítás
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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 tanulói létszám
o
o

Kontaktórák: 35 fő/csoport
Gyakorlatok: 8 – 12 fő/csoport

2.7.5. A modulra vonatkozó belépési feltételek
Megegyeznek a képzés megkezdésének feltételeivel.

2.7.6. A modul oktatási tartalmának leírása
 Elmélet (kontaktórák)
1.0/2388-09 Kombinált fogpótlások készítése: 68 óra
A kombinált munkák készítésének elméleti alapjai
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Kombinált fogpótlás tervezése csoportmunkában, gnatológiai, 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 elkészítése
A szekunder részek kialakítása, finommechanikai elemek elhelyezése, a szekunder
részek végleges elkészítése
Kombinált munkához a kivehető protetikai rész elkészítése
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 Fogszabályozás és implantológiai felépítmény: 68 óra
Kivehető és rögzített orthodontiai készülékek elméleti ismerete
Harapásemelők, védősínek, 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


Demonstrációs termi gyakorlat

1.0/2388-09 Kombinált fogpótlások készítése: 17 óra
Kombinált munkák gyakorlati kivitelezése.
2.0/ 2388-09 Fogszabályozás és implantológiai felépítmény: 17 óra
Orthodontiai készülékek gyakorlati kivitelezése.

 Egyéni felkészülés
A modulhoz nem tartozik egyéni felkészülés.



Klinikai/területi gyakorlat

1.0/2388-09 Kombinált fogpótlások készítése: 360 óra
A tananyagegységben tanultak komplex gyakorlása.
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2.0/ 2388-09 Fogszabályozás és implantológiai felépítmény: 240 óra
A tananyagegységben tanultak komplex gyakorlása.

2.7.7. Irodalom


Oktatói
1. Bax, A.–Kröly H.: CEKA. 1996.
2. Fábián T.: A részleges foghiányok pótlásának tervezése. Fogtechnikai Vállalat, 1983.
3. Wulfes H.: Kombitechnik und Modellguss. Bego, 2003.
4. Fogtechnikus szakrajz. Budapest, Medicina, 1999.
5. Divinyi Tamás: Fogászati implantológia. 1994.
6. Dénes J.–Hidasi Gy.: Gyermekfogászat, fogszabályozás. Semmelweis Kiadó,
2004.
7. Riskó Rezső: Fogszabályozás. DEOEC Fogorvostudományi Kar jegyzet, 2002.



Tanulói
1. Fogtechnikus szakrajz. 1999.
2. Dénes J.–Hidasi Gy.: Gyermekfogászat, fogszabályozás. Semmelweis Kiadó,
2004.
3. Riskó Rezső: Fogszabályozás. DEOEC Fogorvostudományi Kar jegyzet, 2002.

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