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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: 51 542 01
A szakképesítés FEOR száma: 7329, 7442
A szakképesítések köre:
o Alap szakképesítés: –
o Rész-szakképesítés: –
o Elágazás:
Ortopédiai kötszerész és fűzőkészítő 51 542 01 0010 51 01
o
Ortopédiai műszerész 51 542 01 0010 51 02
o Ráépülés: –

Ortopédiai eszközkészítő |

6

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
3712-10 Egészségfejlesztés-betegségmegelőzés
1.0/3712-10 Anatómia, élettan,

Általános orvos, egészségügyi szakoktató,
egyetemi okleveles ápoló, egészségügyi
szaktanár, egészségtan tanár

2.0/3712-10 Kórélettan

Általános orvos, egészségügyi szakoktató,
egyetemi okleveles ápoló, egészségtan tanár,
egészségügyi szaktanár

3.0/3712-10 Egészségtan

Egészségügyi szakoktató, egyetemi okleveles
ápoló, egészségügyi szaktanár, egészségtan
tanár
Ortopédiai eszközkészítő |
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A tananyagegységek megnevezése

A szükséges képzettség, felkészültség

2443-06 Ortopédiai menedzsment
1.0/2443-06 Egészségügyi ellátási
ismeretek

Orvos, egészségügyi szakoktató, egészségügyi
szaktanár, felsőfokú társadalombiztosítási
ügyintéző, rehabilitációs szakmérnök

2.0/2443-06 Minőségbiztosítási ismeretek

Minőségbiztosítási szakmérnök, felsőfokú
végzettségű minőségbiztosítási szakember,
műszaki szakoktató vagy tanár

3.0/2443-06 Kereskedelmi ismeretek

Felsőfokú végzettségű kereskedő szakember,
gyógyászati segédeszköz forgalmazó,
kereskedelmi menedzser, műszaki szakoktató
vagy tanár

4.0/2443-06 Vállalkozási ismeretek

Üzemmérnök, felsőfokú végzettségű vállalkozási szakember, közgazdász, vállalatszervezési
menedzser, műszaki szakoktató vagy tanár

5.0/2443-06 Gyártáslogisztika

Üzemmérnök, gépész üzemmérnök,
ortopédtechnikai mester, közgazdász műszaki
szakoktató vagy tanár

6.0/2443-06 Oktatási és fejlesztési ismeretek

Pedagógus, műszaki szakoktató vagy tanár,
rehabilitációs szakmérnök

2441-06 Kötszerész ortetika, protetika

1.0/2441-06 Ortetikai minta- és méretvétel

Ortopédiai vagy rehabilitációs szakorvos,
gyógytornász, gyógypedagógus, egészségügyi
szakoktató vagy tanár, rehabilitációs
szakmérnök, pszichológus, üzemmérnök,
ortopédiai kötszerész-mester

2.0/2441-06 Alsó végtag ortetika

Ortopédiai vagy rehabilitációs szakorvos,
gyógytornász, gyógypedagógus, egészségügyi
szakoktató vagy tanár, rehabilitációs
szakmérnök, pszichológus, üzemmérnök,
ortopédiai kötszerész-mester

3.0/2441-06 Felső végtag ortetika

Ortopédiai vagy rehabilitációs szakorvos,
gyógytornász, gyógypedagógus, egészségügyi
szakoktató vagy tanár, rehabilitációs
szakmérnök, pszichológus, üzemmérnök,
ortopédiai kötszerész-mester

4.0/ 2441-06 Törzsortetika

Ortopédiai vagy rehabilitációs szakorvos,
gyógytornász, gyógypedagógus, egészségügyi
szakoktató vagy tanár, rehabilitációs
szakmérnök, pszichológus, üzemmérnök,
ortopédiai kötszerész-mester

5.0/2441-06 Haskötők, fűzők

Ortopédiai vagy rehabilitációs szakorvos,
gyógytornász, gyógypedagógus, egészségügyi
szakoktató vagy tanár, rehabilitációs
szakmérnök, pszichológus, üzemmérnök,
ortopédiai kötszerész-mester
Ortopédiai eszközkészítő |
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A tananyagegységek megnevezése

6.0/2441-06 Protetikai ismeretek

A szükséges képzettség, felkészültség
Ortopédiai vagy rehabilitációs szakorvos,
gyógytornász, gyógypedagógus, egészségügyi
szakoktató vagy tanár, rehabilitációs
szakmérnök, pszichológus, üzemmérnök,
ortopédiai kötszerész-mester

2442-06 Műszerész ortetika, protetika

1.0/2442-06 Ortetikai ellátás-előkészítés

Ortopédiai vagy rehabilitációs szakorvos,
gyógytornász, gyógypedagógus, egészségügyi
szakoktató vagy tanár, rehabilitációs
szakmérnök, pszichológus, üzemmérnök,
ortopédiai műszerész-mester

Ortopédiai vagy rehabilitációs szakorvos,
gyógytornász, gyógypedagógus, egészségügyi
2.0/22442-06 Ortetikai minta- és méretvétel szakoktató vagy tanár, rehabilitációs
szakmérnök, pszichológus, üzemmérnök,
ortopédiai műszerész-mester

3.0/2442-06 Lábortetika

Ortopédiai vagy rehabilitációs szakorvos,
gyógytornász, gyógypedagógus, egészségügyi
szakoktató vagy tanár, rehabilitációs
szakmérnök, pszichológus, üzemmérnök,
ortopédiai műszerész-mester

4.0/2442-06 Alsó végtag ortetika

Ortopédiai vagy rehabilitációs szakorvos,
gyógytornász, gyógypedagógus, egészségügyi
szakoktató vagy tanár, rehabilitációs
szakmérnök, pszichológus, üzemmérnök,
ortopédiai műszerész-mester

5.0/2442-06 Felső végtag ortetika

Ortopédiai vagy rehabilitációs szakorvos,
gyógytornász, gyógypedagógus, egészségügyi
szakoktató vagy tanár, rehabilitációs
szakmérnök, pszichológus, üzemmérnök,
ortopédiai műszerész-mester

6.0/2442-06 Törzsortetika

Ortopédiai vagy rehabilitációs szakorvos,
gyógytornász, gyógypedagógus, egészségügyi
szakoktató vagy tanár, rehabilitációs
szakmérnök, pszichológus, üzemmérnök,
ortopédiai műszerész-mester

7.0/2442-06 Protetikai ellátás, előkészítés

Ortopédiai vagy rehabilitációs szakorvos,
gyógytornász, gyógypedagógus, egészségügyi
szakoktató vagy tanár, rehabilitációs
szakmérnök, pszichológus, üzemmérnök,
ortopédiai műszerész-mester

Ortopédiai vagy rehabilitációs szakorvos,
gyógytornász, gyógypedagógus, egészségügyi
8.0/2442-06 Protetikai minta- és méretvétel szakoktató vagy tanár, rehabilitációs
szakmérnök, pszichológus, üzemmérnök,
ortopédiai műszerész- mester
Ortopédiai eszközkészítő |
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A tananyagegységek megnevezése

A szükséges képzettség, felkészültség

9.0/2442-06Láb protetika

Ortopédiai vagy rehabilitációs szakorvos,
gyógytornász, gyógypedagógus, egészségügyi
szakoktató vagy tanár, rehabilitációs
szakmérnök, pszichológus, üzemmérnök,
ortopédiai műszerész- mester

10.0/2442-06 Alsó végtag protetika

Ortopédiai vagy rehabilitációs szakorvos,
gyógytornász, gyógypedagógus, egészségügyi
szakoktató vagy tanár, rehabilitációs
szakmérnök, pszichológus, üzemmérnök,
ortopédiai műszerész-mester

11.0/2442-06 Felső végtag protetika

Ortopédiai vagy rehabilitációs szakorvos,
gyógytornász, gyógypedagógus, egészségügyi
szakoktató vagy tanár, rehabilitációs
szakmérnök, pszichológus, üzemmérnök,
ortopédiai műszerész-mester



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
Mentőládák
Elsősegélynyújtáshoz eszközök
Tanterem
Oktatástechnikai eszközök
Torzók
Anatómiai szemléltető eszközök
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A speciális képzési
feladatok teljesítéséhez
szükséges eszközök és
felszerelések minimuma

Ortopédiai kötszerész
és fűzőkészítő
textilipari
bőripari
fémipari
faipari
műanyagipari

Ortopédiai műszerész

Kézi szerszámok

–
–
–
–
–

–
–
–
–

bőripari
fémipari
faipari
műanyagipari

Kisgépek

– textil varrógépek
– bőr varrógépek
– ultrahangos hegesztő

–
–
–
–
–
–
–

Műhely

– tanműhely
– fűzőkészítő-kötszerész
műhely

– tanműhely
– ortopédiai műszerész
műhely

Anyagok

–
–
–
–
–
–
–

textil
bőr
fém
fa
műanyag
gipsz
egyéb

–
–
–
–
–
–
–

textil
bőr
fém
fa
műanyag
gipsz
egyéb

Alkatrészek

–
–
–
–
–
–

textilipari
bőripari
fémipari
faipari
műanyagipari
speciális ortetikai-protetikai

–
–
–
–
–
–

textilipari
bőripari
fémipari
faipari
műanyagipari
speciális ortetikai-protetikai

fúrógép
marógép
köszörű
csiszológép
fűrész
másoló
maró és ferdetengelyű
marógép
– vacuum gép

1.4. A tanulók felvételének feltétele
Elágazás megnevezése: Ortopédiai kötszerész és fűzőkészítő
A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Iskolai előképzettség: középiskola befejező évfolyamának elvégzése
Szakmai előképzettség: –
Előírt gyakorlat: –
Pályaalkalmassági követelmények: nem szükséges
Egészségi alkalmassági vizsgálat: szükséges
Elágazás megnevezése: Ortopédiai műszerész
A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
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Iskolai előképzettség: középiskola befejező évfolyamának elvégzése
Szakmai előképzettség: –
Előírt gyakorlat: –
Pályaalkalmassági követelmények: nem szükséges
Egészségi alkalmassági vizsgálat: szükséges

1.5. A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása
Az ortopédiai kötszerész és fűzőkészítő tevékenységi körében végzi az ortopédiai eszközök elkészítését és javítását, az érintettek
– alsó végtag ortetikai ellátását
– felső végtag ortetikai ellátását
– gerincortetikai ellátást
– ortopédiai fűzőt, kötszerészeti eszközt készít
– alsó végtag protetikai ellátását
– felső végtag protetikai ellátását
– egyéb gyógyászati segédeszközök készítését, ajánlását és átadását
– ortézisek, protézisek, befejező kötszerészeti feladatait
Munkája során önállóan végzi:
– méretvételi eljárásokat
– a gyártásközi próbát
– az eszközök minta alapján történő gyártását
– a gyógyászati segédeszközök javítását
– az eszközök használatával kapcsolatos tanácsadást
– a tanulók szakmai oktatását
Munkája során alkalmazza:
– a korszerű technikai eszközöket és eljárásokat
– a különböző kommunikációs technikákat
– a kereskedelmi, vállalkozói és munkajogi előírásokat
– a munkavédelmi-, tűz- és környezetvédelmi előírásokat
Munkája során részt vesz:
– a tevékenységi köréhez kapcsolódó műszaki és adminisztratív tevékenységekben
– a szervező, irányító és ellenőrző feladatok elvégzésében
– az ortopédiai eszközök gyártmányfejlesztésében
– az új technikák és technológiák bevezetésében
– a minőségellenőrzés, minőségszabályozás kidolgozásában és végrehajtásában
– az ortopédiai eszközök kereskedelmi értékesítésében
– a szakmai továbbképzésben és a fejlesztési feladatokban
Az ortopédiai műszerész tevékenységi körében végzi az ortopédiai eszközök elkészítését és javítását, az érintettek
– alsó végtag ortetikai ellátását
– felső végtag ortetikai ellátását
– gerinc ortetikai ellátását
– alsó végtag protetikai ellátását
Ortopédiai eszközkészítő |
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– felső végtag protetikai ellátását
– egyéb gyógyászati segédeszközök ajánlását és átadását
Munkája során önállóan végzi:
– a méretvételi eljárásokat
– a szükséges gipszmodelleket, negatív és pozitív mintákat
– a gyártásközi próbát
– az eszközök minta alapján történő gyártását
– a gyógyászati segédeszközök javítását
– az eszközök használatával kapcsolatos tanácsadást
– a tanulók szakmai oktatását.
Munkája során alkalmazza:
– a korszerű technikai eszközöket és eljárásokat
– a különböző kommunikációs technikákat
– a kereskedelmi, vállalkozói és munkajogi előírásokat
– a munkavédelmi-, tűz- és környezetvédelmi előírásokat
Munkája során részt vesz:
– a tevékenységi köréhez kapcsolódó műszaki és adminisztratív tevékenységekben
– a szervező, irányító és ellenőrző feladatok elvégzésében
– az ortopédiai eszközök gyártmányfejlesztésében
– az új technikák és technológiák bevezetésében
– a minőségellenőrzés, minőségszabályozás kidolgozásában és végrehajtásában
– az ortopédiai eszközök kereskedelmi értékesítésében
– a szakmai továbbképzésben és a fejlesztési feladatokban
A szakképesítéssel rokon szakképesítések:
A szakképesítéssel rokon szakképesítések
Azonosító száma

Megnevezése

–

–

1.6. A képzés célja
Az Ortopédiai eszközkészítő szakmai képzés célja olyan szakemberek képzése, akik:
– általános műveltséggel, holisztikus szemlélettel, korszerű szakmai elméleti és gyakorlati felkészültséggel rendelkeznek,
– képesek ellátni az ortopédiai műszerész szakképesítés munkaterületének megfelelő
munkaköröket, foglalkozásokat, s így képesek a szakmaszeretetre, a hivatástudatra épülő, fegyelmezett, szakszerű, pontos, megbízható, önálló munkavégzésre,
ismerik az ortopédiai kötszer és fűzőkészítő, az ortopédiai műszerész szakmában
alkalmazott valamennyi munkafolyamatot, a felhasznált anyagokat és azok tulajdonságait,
– kezelni tudják a gépeket,
– a munkájukért felelősséget vállalnak,
Ortopédiai eszközkészítő |
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– a megrendelőkkel szemben becsületesek, udvariasak, előzékenyek és tapintatosak,
képesek velük a jó kapcsolat kialakítására,
– a megszerzett szaktudásuk birtokában képesek a szakterületükön bekövetkező,
a technikai, technológiai fejlődésből adódó változó, növekvő szakmai követelményeknek eleget tenni,
– vállalkozói szemlélettel rendelkeznek, és képesek elemezni és értékelni a vállalkozás gazdasági folyamatait,
– ismerik az állampolgári, a munkaadói és a munkavállalói jogokat, kötelezettségeket, képesek beilleszkedni a munkahelyi szervezetbe,
– ismerik a munkájukra vonatkozó munkavédelmi, tűzvédelmi és környezetvédelmi
előírásokat, azokat betartva és betartatva végzik és végeztetik a munkát,
– önmagukra és a környezetükre igényesek,
– rendelkeznek olyan általános és szakmai felkészültséggel, kommunikációs és tanulási készséggel, hogy képesek követni a szakma fejlődésével járó igényeket, illetve
a munkaerő-piaci viszonyok változásait.

1.7. A képzés szerkezete
1.7.1. A képzésre fordítható időkeret
Ortopédiai kötszerész és fűzőkészítő
2 év

2000 óra

Elmélet: 40%
Gyakorlat: 60%
Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben): van
Időtartama (évben vagy félévben): 1 év

Ortopédiai műszerész
2 év

2000 óra

Elmélet: 40%
Gyakorlat: 60%
Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben): van
Időtartama (évben vagy félévben): 1 év
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1.7.2. A tananyagegység/ek struktúrája és időkeretei
Ortopédiai kötszerész és fűzőkészítő
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

34

0

51

2.0/3710-10

Etika, jog

17

0

0

17

3.0/3710-10

Pszichológia, szociológia, pedagógia

34

0

0

34

4.0/3710-10

Informatika, ügyvitel

0

17

0

17

Egyéni felkészülés

0

0

0

0

68

34

0

102

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

Fertőtlenítés, sterilizálás

51

34

0

85

2.0/3711-10

Munkavédelem, tűzvédelem

17

0

0

17

Egyéni felkészülés

0

0

0

0

34

51

0

85

0

0

0

0

3712-10 Egészségmegőrzés-betegségmegelőzés

85

68

0

153

1.0/3712-10

Anatómia – élettan

34

0

0

34

1.0/3712-10

Kórélettan

34

0

0

34

1.0/3712-10

Egészségtan

17

68

0

85

Egyéni felkészülés

0

0

0

0

85

0

120

205

2327-10 Első ellátás-elsősegélynyújtás
Egyéni felkészülés

2443-06 Ortopédiai menedzsment
1.0/2443-06

Egészségügyi ellátási ismeretek

0

0

40

40

2.0/2443-06

Minőségbiztosítási ismeretek

17

0

0

17

3.0/2443-06

Kereskedelmi ismeretek

17

0

40

57

4.0/2443-06

Vállalkozási ismeretek

17

0

0

17

5.0/2443-06

Gyártáslogisztikai ismeretek

17

0

40

57

6.0/2443-06

Oktatási és fejlesztési ismeretek

17

0

0

17
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Ortopédiai kötszerész és fűzőkészítő
A tananyagegység
Elméleti

Gyakorlati

2441-06 Kötszerész ortetika, protetika

Összes

Egyéni felkészülés

Irányított
gyakorlat

Megnevezése

Demonstermi
gyakorlat

Azonosítója

Kontaktóra

Óraszáma

0

0

0

0

255

0

1080

1335

1.0/2441-06

Ortetikai minta és méretvétel

68

0

120

188

2.0/2441-06

Alsó végtag ortetika

34

0

160

194

3.0/2441-06

Felső végtag ortetika.

34

0

120

154

4.0/2441-06

Törzs ortetika

34

0

160

194

5.0/2441-06

Haskötők, fűzők

51

0

160

211

6.0/2441-06

Protetikai ismeretek

34

0

80

114

0

0

90

90

0

0

190

595

204

összefüggő nyári gyakorlat
Egyéni felkészülés
Összesen
Mindösszesen

190

1201 2000

2000

A demonstrációs termi gyakorlatok óraszáma az elméleti óraszámhoz 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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Ortopédiai műszerész
A tananyagegység
Elméleti

Gyak

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

34

0

51

2.0/3710-10

Etika, jog

17

0

0

17

3.0/3710-10

Pszichológia, szociológia, pedagógia

34

0

0

34

4.0/3710-10

Informatika, ügyvitel

0

17

0

17

Egyéni felkészülés

0

0

0

0

68

34

0

102

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

Fertőtlenítés, sterilizálás

51

34

0

85

2.0/3711-10

Munkavédelem, tűzvédelem

17

0

0

17

Egyéni felkészülés

0

0

0

0

34

51

0

85

0

0

0

0

3712-10 Egészségmegőrzésbetegségmegelőzés

85

68

0

153

1.0/3712-10

Anatómia

34

0

0

34

1.0/3712-10

Kórélettan

34

0

0

34

1.0/3712-10

Egészségtan

17

68

0

85

Egyéni felkészülés

0

0

0

0

85

0

120

205

2327-10 Első ellátás-elsősegélynyújtás
Egyéni felkészülés

2443-06 Ortopédiai menedzsment
1.0/2443-06

Egészségügyi ellátási ismeretek

0

0

40

40

2.0/2443-06

Minőségbiztosítási ismeretek

17

0

0

17

3.0/2443-06

Kereskedelmi ismeretek

17

0

40

57

4.0/2443-06

Vállalkozási ismeretek

17

0

0

17

5.0/2443-06

Gyártáslogisztikai ismeretek

17

0

40

57

6.0/2443-06

Oktatási és fejlesztési ismeretek

17

0

0

17

Egyéni felkészülés

0

0

0

0
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Ortopédiai műszerész
A tananyagegység
Elméleti

Gyak

Kontaktóra

Demonstermi
gyakorlat

Irányított
gyakorlat

Összes

Óraszáma

2442-06 Műszerész ortetika, protetika

255

0

1081

1336

1.0/2442-06

Ortetikai ellátás, előkészítés

17

0

80

97

2.0/2442-06

Ortetikai minta- és méretvétel

17

0

80

97

3.0/2442-06

Láb ortetika

17

0

120

137

4.0/2442-06

Alsó végtag ortetika

34

0

80

114

5.0/2442-06

Felső végtag ortetika

34

0

80

114

6.0/2442-06

Törzs ortetika

17

0

120

137

7.0/2442-06

Protetikai ellátás, előkészítés

17

0

80

97

8.0/2442-06

Protetikai minta- és méretvétel

17

0

80

97

9.0/2442-06

Láb protetika

17

0

80

97

10.0/2442-06

Alsó végtag protetika

34

0

80

114

11.0/2442-06

Felső végtag protetika

34

0

80

114

0

0

90

90

0

0

31

31

595

204

1201

2000

Azonosítója

Megnevezése

összefüggő nyári gyakorlat
Egyéni felkészülés
Összesen
Mindösszesen

2000

A demonstrációs termi gyakorlatok óraszáma az elméleti óraszámhoz 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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I. félév

1.
2.
3.
4.
5.
6.
3712-10
Egészségmegőrzés-betegségmegelőzés

Ortopédiai kötszerész és fűzőkészítő
Oktatási hetek
7.
8. 9.
10.
11. 12.

13.

14.

2441-06
Kötszerész ortetika, protetika
2327-10
Első ellátás-elsősegélynyújtás

IV. félév

III. félév

II. félév

2441-06
Kötszerész ortetika, protetika
3712-10
Egészségmegőrzés-betegségmegelőzés
2327-10
Első ellátás-elsősegélynyújtás

3711-10
Aszepszis-antiszepszis munkavédelem,
környezetvédelem

3711-10
Aszepszis-antiszepszis munkavédelem, környezetvédelem
2441-06
Kötszerész ortetika, protetika
2443-06
Ortopédiai menedzsment
2443-06
Ortopédiai menedzsment
3710-10
Interakció az egészségügyi ellátásban
2441-06
Kötszerész ortetika, protetika
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15.

16.

17.

18.

19.

I. félév

1.
2.
3.
4.
5.
6.
3712-10
Egészségmegőrzés-betegségmegelőzés

7.

Ortopédiai műszerész
Oktatási hetek
8.
9.
10.
11.
12.

13.

14.

15.

16.

2442-06
Műszerész ortetika, protetika
2327-10
Első ellátás-elsősegélynyújtás

IV. félév

III. félév

II. félév

2442-06
Műszerész ortetika, protetika
3712-10
Egészségmegőrzés-betegségmegelőzés
2327-10
Első ellátás-elsősegélynyújtás

3711-10
Aszepszis-antiszepszis munkavédelem,
környezetvédelem

3711-10
Aszepszis-antiszepszis munkavédelem, környezetvédelem
2442-06
Műszerész ortetika, protetika
2443-06
Ortopédiai menedzsment
2443-06
Ortopédiai menedzsment
3710-10
Interakció az egészségügyi ellátásban
2442-06
Műszerész ortetika, protetika
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17.

18.

19.

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.

1.8.2. A szakmai vizsga részei
Vizsgarészek/szakképesítések

1

2

3

4

5

6

7

Ortopédiai kötszerész
Ortopédiai műszerész
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
Ortopédiai eszközkészítő |
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A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Szituációs feladatok megoldása, első ellátási, elsősegélynyújtási feladatok kivitelezése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
Időtartama: 15 perc

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 100%

4. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
3712-10 Egészségmegőrzés – betegségmegelőzés

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Elméleti ismeretek felidézése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 100%

5. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2443-06 Ortopédiai menedzsment

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 40%
2. feladat 60%

6. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2441-06 Kötszerész ortetika, protetika

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Elméleti ismeretek alkalmazás szinten történő reprodukálása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
Időtartama: 120 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Elméleti ismeretek felidézése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:

Alsóvégtag ortézis kötszerész munkái és egy haskötő elkészítése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
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Időtartama: 360 perc

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 20%
2. feladat 10%
3. feladat 70%

7. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2442-06 Műszerész ortetika, protetika

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Elméleti ismeretek alkalmazás szintű reprodukálása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
Időtartama: 120 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Elméleti ismeretek felidézése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:

Egy ortézis vagy egy protézis elkészítése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
Időtartama: 360 perc

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 20%
2. feladat 10%
3. feladat 70%

3. A szakmai vizsga értékelése %-osan:
Az 51 542 01 0010 51 01 azonosító számú, Ortopédiai kötszerész és fűzőkészítő szakképesítés-elágazáshoz rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész: 10%
2. vizsgarész: 10%
3. vizsgarész: 10%
4. vizsgarész: 10%
5. vizsgarész: 15%
6. vizsgarész: 45%
Az 51 542 01 0010 51 02 azonosító számú, Ortopédiai műszerész szakképesítés-elágazáshoz
rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész: 10%
2. vizsgarész: 10%
3. vizsgarész: 10%
4. vizsgarész: 10%
5. vizsgarész: 15%
7. vizsgarész: 45%
4. A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei
A szakképesítésekhez rendelt vizsgarészek valamelyikének korábbi teljesítése.
5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontja
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1.8.3. Vizsgaformák összesítése

Időtartam

2443-06

Ortopédiai
menedzsment

5. vizsgarész
Elméleti ismeretek
reprodukálása

60 perc

2441-06

Kötszerész ortetika,
protetika

6. vizsgarész
Elméleti ismeretek
reprodukálása

120 perc

2442-06

Műszerész ortetika,
protetika

7. vizsgarész
Elméleti ismeretek
reprodukálása

120 perc

Összesen

Ortopédiai
műszerész

Vizsgarész

Ortopédiai
műszerész

Modul
megnevezése

Ortopédiai
kötszerész és
fűzőkészítő

Modul
száma

Ortopédiai
kötszerész és
fűzőkészítő

Írásbeli vizsga

180 perc

Szóbeli vizsga

Modul
száma

Modul
meg
nevezése

Vizsgarész

Időtartam

3710-10

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

2443-06

5. vizsgarész
45 perc
Ortopédiai
Elméleti ismeretek (felkészülési idő 30 perc,
menedzsment
felidézése
válaszadási idő 15 perc)

2441-06

Kötszerész
ortetika,
protetika

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

2442-06

Műszerész
ortetika,
protetika

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

Összesen

135 perc
(felkészülés 90 perc,
válaszadási idő
45 perc)
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Modul
megnevezése

Vizsgarész

Időtartam

Aszepszisantiszepszis,
munkavédelem,
környezetvédelem

1. vizsgarész
Szituációs feladatok
megoldása az aszepszisantiszepszis szabályainak
gyakorlati alkalmazásával

15 perc

Első ellátáselsősegélynyújtás

1. vizsgafeladat
Szituációs feladatok
megoldása, első ellátási,
elsősegélynyújtási
feladatok kivitelezése

15 perc

2441-06

Kötszerész
ortetika, protetika

6. vizsgarész
Alsóvégtag ortézis
kötszerész munkái és
egy haskötő elkészítése

360 perc

2442-06

7. vizsgarész
Műszerész ortetika,
Egy ortézis vagy egy
protetika
protézis elkészítése

3711-10

2327-10

Összesen

Ortopédiai
műszerész

Modul
száma

Ortopédiai
kötszerész és
fűtőkészítő

Gyakorlati vizsga

360 perc
390 perc
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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:
- Demonstrációs termi gyakorlat:
- 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
B
B

Kommunikáció
Szakmai kommunikáció
Szaknyelv, latin
Idegen nyelv
Informatika
Ügyvitel, dokumentáció
Etika
Szakmai etika
Jog
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B
C
B
B
B
C
B

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
Prezentáció, kiselőadás készítése, bemutatása
Információk, ismeretek rendszerezése
Esetmegfigyelés, esetismertetés, esetmegbeszélés, esetelemzés szempontsor alapján
Ortopédiai eszközkészítő |

27

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
Az orvosi terminológia helyesírási és kiejtési szabályai
Az orvosi latinban használatos megnevezések:
– főbb testrészek
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–
–
–
–
–
–
–
–

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
A jog fogalma. A jogalkotás lépései
A magyar alkotmány. Alkotmányjog
Emberi és állampolgári jogok. Az állam. A jogrendszer
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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: 34 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
Népességi mutatók
Szociológiai mérések, eredmények, statisztikai adatok
Szociális intézményrendszerek
A család fogalma, funkciója
Deviáns magatartás fogalma, formái
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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
A didaktika tárgya, feladata, módszerei. Didaktikai alapfogalmak
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: 34 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
Várólista-kezelés
Központi ágynyilvántartó
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4.0/ 3710-10 Informatika, ügyvitel: 17 óra
Szövegszerkesztés
Táblázatkezelés
Képszerkesztés
PowerPoint használata
Prezentációkészítés
Adatbázis kezelés
Archiválás
Internet használata
Levelezés
Szakmai szoftverek alkalmazása
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.
9. Boros Mária: Személyiségfejlesztés. Moduláris tankönyvek. Egészségügyi
Szakképző és Továbbképző Intézet, Budapest, 2005.
10. Buda Béla dr.: A lélek egészsége. A mentálhigiéné alapkérdései. Nemzeti
Tankönyvkiadó, 2003.
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11. Csepeli György Dr.: A meghatározatlan állat – Szociálpszichológia kezdőknek és haladóknak. Jószöveg Műhely Kiadó, 2005.
12. Csillingh Erika: Health Care English. Egészségügyi szakmai angol nyelvkönyv. Képzőművészeti Kiadó, Budapest, 2005.
13. Dudás Márta: Jogi ismeretek. Egészségügyi Szakképző és Továbbképző
Intézet, Budapest, 1999.
14. Elekes Attila: Pedagógia, Egészségpedagógia. ETI, Budapest, 2004.
15. Falus Iván (szerk): Didaktika. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2004.
16. Gazsó Anikó–Szerényi Attila: Jogi, gazdasági, vállalkozási ismeretek.
Szega Books Kft., Pécs, 2006.
17. Helembai Kornélia: Ápoláslélektan. Medicina Könyvkiadó Rt., 2009.
18. Kálmán Zs. –Könczy Gy.: A Tajgetosztól az esélyegyenlőségig. Osiris, Budapest, 2002.
19. Módra Tiborné, Liebhard László, Gerdei Zsófia: Kommunikáció az egészségügyben. Moduláris tankönyvek. Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet, Budapest, 2005.
20. Pease, Allan–Pease, Barbara: A testbeszéd enciklopédiája. Park Kiadó,
Budapest, 2009.
21. Pease, Allan–Gartner, Allan: Testbeszéd. Park kiadó, Budapest, 2010.
22. Smith–Susan: Kommunikáció az ápolásban. Medicina Könyvkiadó Rt.,
2009.
23. 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: 34 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
Gyakorlati feladat bemutatása
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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: 51 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
Részletes járványtan
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
Takarítás dokumentációja
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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: 17 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
Tűzriadó Terv
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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 – 34 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
6. Útmutató a betegellátás során vérrel és testváladékokkal terjedő vírusfertőzések megelőzéséről. OEK
7. Jurányi Róbert: Mikrobiológia – Immunitástan. ETI, 2001.
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8.
9.


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
B

Sürgősségi orvostan
Sebészet
Baleseti sebészet
Belgyógyászat
Gyermekgyógyászat
Elsősegélynyújtás
Tünettan
Újraélesztés

Ortopédiai eszközkészítő |

40

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


Elmélet
o kontaktórák: fő/csoport
o demonstrációs termi gyakorlatok: 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
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– 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 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
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Demonstrációs termi gyakorlat
A sérülések osztályozása: 17 óra
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/területi 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. 3712-10 Egészségmegőrzés – betegségmegelőzés
2.4.1. A modul javasolt időkerete
- Kontaktóra: 85 óra
- Demonstrációs termi gyakorlat: 68 óra
- Egyéni felkészülés: –
- Klinikai gyakorlat: –

2.4.2. A modul elvégzése során szerezhető kompetenciák
Feladatprofil:
Egészségtudatos életvitel, életminőség kialakítását segíti
Az egészséges életmódnak megfelelő napirendet összeállít
Egészségkárosító környezeti hatások csökkentését segíti
Személyi higiénét fenntart
A túlsúly és elhízás megelőzésében részt vesz
Felvilágosítást végez az egészséges táplálkozásról
Tájékoztatást ad a diétákról
A fizikai erőnlétet, különösen az állóképesség megszerzését, megtartását segíti
Mentális egészséget fenntart
Prevenció, védőoltások tudatos igénybevételét segíti
Szűrővizsgálatokon való részvételt elősegíti
Egészségnevelési feladatokat lát el különböző életszakaszokban és élethelyzetekben
Szenvedélybetegségek megelőzésében részt vesz
Felismeri az élettanitól eltérő jelenségeket
Felismeri az akadályozottság különböző formáit
Betegségeket kiváltó kórokok megelőzésében közreműködik
A szervezet kóros reakcióit felismeri
A testi egészség megőrzésében, a betegségek megelőzésében részt vesz
– a mozgásszervek vonatkozásában
– a szív és keringési rendszer vonatkozásában
– légzőrendszer vonatkozásában
– emésztőrendszer vonatkozásában
– endokrin rendszer vonatkozásában
– vizeletkiválasztó és -elvezető rendszer vonatkozásában
– reproduktív rendszer vonatkozásában
– idegrendszer vonatkozásában
– érzékszervek vonatkozásában
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák

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

Anatómia-élettan
Gerontológia
Általános és részletes kórtan
Pedagógia
Egészségfejlesztés
Egészségnevelés
Népegészségtan
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C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

Terhesgondozás
Fogyatékosságtan
Mentálhigiéné
Gondozás
Prevenció
Egészségkultúra
Egészség, betegség, fogyatékosság
Magyarország lakosságának egészségmutatói
A környezeti tényezők hatása az ember egészségére
A személyi és környezeti higiénia
Egészségvédő-betegségmegelőző célprogramok
Választható és ajánlott testedzés-programok

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

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

Személyes kompetenciák
Külső megjelenés
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Meggyőzőképesség
Határozottság
Társas kompetenciák
Együttműködő képesség
Közérthetőség
Rendszerező képesség
Kreativitás, ötletgazdagság
Empátiás készség
Módszerkompetenciák
Problémaelemzés
Problémamegoldás
Nyitott hozzáállás
Áttekintő képesség
Lényegfelismerés (lényeglátás)

2.4.3. 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
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Egyéni és kiscsoportos adatgyűjtés, adatok értékelése
Projektmunka
Tapasztalatok megosztása, értelmezése
Feladatlap megoldása, gyakorlás
Mérés, az eredmény értékelése
Adminisztrációs tevékenység
Dokumentáció készítése, dokumentumelemzés
Gyakorlati feladat bemutatása
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)
1.0/3712-10 Anatómia – élettan: 34 óra
Az anatómia fogalma, felosztása
Az élettan fogalma, felosztása
Az anatómia és az élettan vizsgáló módszerei
Az emberi test felépítésének általános elvei
Az emberi test fő síkjai, irányai
A szervezet morfológiai felépítése
A sejt alakja, nagysága, felépítése, életjelenségei
Szövetek
Fejlődés, egyedi fejlődés
Szervek, szervrendszerek
A mozgás szervrendszere
A passzív mozgásszervek általános jellemzése
A csontok általános tulajdonságai, fejlődésük, járulékos részeik
A csontok közötti összeköttetések
Az izomrendszer felépítése, működése
Részletes izomtan
A keringés szervrendszere és a vér
Szív, vérerek, vérkörök
A vér
Vérképző szervek
Perifériás keringés élettana
Nyirokrendszer
Zsigeri rendszerek általában
Az emésztés szervrendszere: tápanyagok és építőanyagok, enzimek, az emésztőrendszer felépítése és működése
Anyagcsere és energiaforgalom
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Légzőrendszer: az orr, a garat, a gége, a légcső, a tüdő, a légzés- és a hangképzés
mechanizmusa
A vizeletkiválasztó és elvezető rendszer: a vese, a vizelet, a vizeletelvezető rendszer,
a vizeletürítés mechanizmusa
Nemi szervek: a férfi és női ivarszervek felépítése és működése
Belső elválasztású mirigyek: az agyfüggelék mirigy, a pajzsmirigy, a mellékpajzsmirigy, a mellékvese, nemi vagy ivarmirigyek, csecsemőmirigy, a tobozmirigy, a hasnyálmirigy
Hőszabályozás
Az idegrendszer: az idegszövet, az idegrendszer részei
Idegélettani alapfogalmak
Az idegrendszer felosztása és működése
Érzékszervek, látószerv felépítése, működése, halló és egyensúlyozó szerv, szaglószerv, ízlelőszervek
Tapintó érzékszerv felépítése és működése
Az immunrendszer
2.0/3712-10 Kórélettan: 34 óra
A kórtan tárgya és rövid története
A betegségek etiológiája
A kórfolyamatokról általában
A szervezet reakciói
A részletes kórtani ismeretek alapjai
A vér és a keringés kórtana: a plazma kóros változásai, a véralvadás zavarai, a vérkeringés zavarai
A szív kórtana, perifériás keringési elégtelenség
A légzés kórtana: kóros légzési formák, cyanosis, az oxigénhiány típusai, légutak védekező reflexei, a mellhártya betegségei
Az emésztőrendszer kórtana: szájüreg-, nyelőcső-, gyomor-, belek-, hashártya-, máj-,
epe és epeutak kóros elváltozásai
A vizeletkiválasztás kórtana: a vizelet mennyiségének-, minőségének kóros elváltozásai, a vesebetegségek felosztása, a húgyhólyag betegségei
A hőszabályozás kórtana: túlmelegedés, láz, lehűlés
Az idegrendszer kórtana: idegrendszeri zavarok, alvászavarok, vegetatív idegrendszeri
zavarok, az agyi keringés zavarai
A belső elválasztású mirigyek kórtana: pajzsmirigy, mellékpajzsmirigy, mellékvese,
nemi mirigyek, agyalapi mirigy, hasnyálmirigy
3.0/3712-10: Egészségtan: 17 óra
Az egészségkultúra fogalma, elemei
Egészségismeret, egészségmagatartás
Az egészséget befolyásoló tényezők
Az egészségi állapot megítélése
Az egészség fenntartása és a környezet összefüggései
Az egészség definíciója
Az egészségkultúra fogalma, összetevői
Az egészséges életvitel
A szükségletek hierarchiája, a szervezet belső környezeti egyensúlya, állandósága
A higiéné fogalma és ágai
Személyi higiéné
A testi higiéné
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A bőr és a test minden területének gondozása, ápolása, a bőr védelmi szerepének
megtartása, a száraz bőr, a bőr, a hajlatok, a hajas fejbőr, a haj, a körmök épségének, egészségének megőrzése
Kozmetikum, festékek hatása a szervezetre
A nemi szervek higiénéjének jelentősége, a szexuális élet higiénéjének főbb szempontjai
A jó közérzet biztosítása higiéné betartásával
A kéz higiénés tisztítása, a kéz, mint fertőzéseket közvetítő
Az egészséges szervezetet felépítő anyagok, tápanyagok összetétele, tápanyagpiramis, az egészséges szervezet tápanyagszükséglete
Az egészséges táplálkozás
Az energiaegyensúly kiszámítása
Táplálkozási szokások
Táplálék összetétele
Túlzott tápanyagbevitel következményei
Fizikai, szellemi munka energiaigénye
Gyermek fejlődését biztosító tápanyagok
Az idős emberek szükséglete
Az öltözködés: a ruházat megválasztása, a ruházat tisztántartása
A munkaruha tisztántartásának szabályai, a munka közbeni szennyeződések eltávolításának módjai, munkaköri szennyeződési lehetőségek, elkerülésük
Munkahelyi higiénés ártalmak, a szervezetre gyakorolt negatív hatása a szennyeződéseknek, a megfelelően megválasztott munka- és védőfelszerelés, a szennyeződések
elkerülése, a munka utáni ruházatváltás és testi higiéné biztosítása
A testi erő fenntartása
A mozgás lehetséges módjai
A rendszeres sportolás előnyei
Mozgásprogramok, gyakorlatok kiválasztásának szempontjai
Egészséges életvezetés
Egészséges napirend összeállítása
Az egyén és a társadalom felelőssége az egészséges életvitel kialakításában
A család szerepe az egészséges életvitel kialakításában
A nevelés szerepe az egyén szokásainak kialakításban


Demonstrációs termi gyakorlat
3.0/3712-10 Egészségtan: 68 óra
Tudatos egészségmagatartás
A betegségek kialakulásának rizikótényezői
A túlsúly, mint rizikótényező a szervrendszerek betegségeinek kialakulásában
Az energiaegyensúly biztosítása
Tápanyagegyensúly kiszámítása
Helyes táplálkozás étrendjének összeállítása
Diéták
Energiaszükséglet kiszámítása
Mozgásformák kiválasztása
A betegségek korai felismerését szolgáló lehetőségek
Szűrővizsgálatok jelentősége, életkorok szenti szűrővizsgálatok formái, teendő a tünetek megjelenése esetén
Egészséges környezet fenntartása
A környezetvédelem prioritásai
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A környezetszennyezés formái
Környezettudatos magatartás a betegségek megelőzése érdekében
A védőoltások formái, kötelező és nem kötelező védőoltások, a védőoltások szerepe a
fertőző betegségek megelőzésében
A pozitív életszemlélet lehetősége, kialakítása
Életminőség, életminőség fenntartása
A káros szenvedélyek formái, kialakulásuk okai, betegséget előidéző káros hatásuk, a
káros szenvedélyek korai felismerése, a betegségek rizikótényezőjeként való felismerése
Megfelelő önismeret
Önértékelés, önbecsülés
Önmagunkról kialakított reális kép, képességeink, korlátaink
Kapcsolatfelvétel, társas kapcsolatok kialakítása, barátság, szerelem, család, családalapítás
Az egészséges lelki egyensúly fenntartása
Önvédő technikák
Relaxáció formái, jelentősége
Aktív, passzív pihenés formái
A drog, az alkohol kapcsolata a mentális egészségünkkel
Segítő foglalkozások jelentősége a szorongásaink, félelmeink leküzdésében
Stressztűrő képességünk fokozása
Stresszoldó gyakorlatok jelentősége
Konfliktushelyzetek oldása, technikái
Hangulatváltozások és azok lehetséges okai
Az érzelmi élet egyensúlya
Az akaraterő
Az érzelmi stabilitás
Gondolkodásunkat befolyásoló tényezők
Racionális, célirányos gondolkodás
Célelérés
Az egészségfejlesztés célja, feladata
Az egészségfejlesztés színterei, intézményei
Az egészségnevelés során alkalmazható egyéni, csoportos és egyéb szervezeti formák
előnyei, hátrányai
Egészségfejlesztés nevelési-oktatási módszerei, eljárások, eszközök
Ösztönzés, meggyőzés, jutalmazás, büntetés, példamutatás, értékközvetítés, mint a
személyiség pozitív magatartásformáinak kialakításában szerepet játszó módszerek
Az egészségismeret, készségek kialakításának módjai, bemutatása, gyakoroltatása
Betegségeket megelőző célprogramok formái
Hozzáférési lehetőségek, a széleskörű tájékoztatás lehetőségei


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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2.4.7. Irodalom


Oktatói
1. Donáth Tibor: Anatómia – Élettan. Medicina Könyvkiadó Rt., Budapest,
2008.
2. Barabás Katalin: Egészségfejlesztési alapismeretek pedagógusok számára.
Medicina Könyvkiadó Rt., Budapest, 2006.
3. Ewles, Simnett: Egészségfejlesztés. Gyakorlati útmutató. Medicina Könyvkiadó Rt., Budapest, 1999.
4. Jennie Naidoo–Jane Wills: Egészségmegőrzés. Gyakorlati alapok. Medicina
Könyvkiadó Rt., Budapest, 1999.
5. Vízvári László: Egészségtan. Műszaki Könyvkiadó, 2004.
6. Salczer Józsefné: Kórtani alapismeretek. Medicina Könyvkiadó Rt., Budapest, 2010.



Tanulói
1. Donáth Tibor: Anatómia – Élettan. Medicina Könyvkiadó Rt., Budapest,
2008.
2. Salczer Józsefné: Kórtani alapismeretek. Medicina Könyvkiadó Rt., Budapest, 2010.
3. Jennie Naidoo–Jane Wills: Egészségmegőrzés. Gyakorlati alapok. Medicina
Könyvkiadó Rt., Budapest, 1999.
4. Vízvári László: Egészségtan. Műszaki Könyvkiadó, 2004.

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. 2443-06 Ortopédiai menedzsment
2.5.1. A modul javasolt időkerete
- Kontaktóra: 85 óra
- Demonstrációs termi gyakorlat: –
- Egyéni felkészülés:
- Tanmühely/műhely: 120 óra

2.5.2. A modul elvégzése során szerezhető kompetenciák
Feladatprofil
Fertőtleníti a munkavégzés helyét és eszközeit
Műszerek, eszközök kezelését, karbantartását, ellenőrzését végzi
Berendezi az ortopédiai műhelyt
Meghatározza a szükséges gyártási technológiákat
Gondoskodik a minőségellenőrzés végrehajtásáról
Anyagmegrendelést és anyagnormát meghatároz
Anyagot, alkatrészt, terméket raktároz, anyagmozgatást végez
Tevékenységéhez szükséges dokumentációt készít
Vényt ellenőriz, kezel, feldolgoz
Adminisztrációt végez, számítógépes célprogramot használ
Ügyfélnyilvántartási rendszert alakít ki és működtet
Egyedi engedélyezési eljárásokban részt vesz és koordinál
Raktárból alkatrészt, alapanyagot megrendel, vételez
Terméket csomagol, címkéz, postáz
Szakmai továbbképzéseken vesz részt
Vállalkozási és gazdálkodási szabályokat alkalmaz
Munkajogi szabályokat alkalmaz
Új anyagokat és technológiákat vezet be
Részt vesz a tudományos rendezvényeken
Szakmai előadásokat, bemutatókat tart, publikációkat készít
Részt vesz tudományos munkacsoportok munkájában
Szakmai és üzleti érdeket képvisel
Tanulókat és betanított munkavállalókat oktat, betanít
Betanítja a beteget és hozzátartozóját az eszköz használatára
Marketing tevékenységet végez
Társadalombiztosítási szabályokat alkalmaz
Tulajdonságprofil
Szakmai kompetenciák

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

Ortopédiai management ismeretek
Általános technológiai ismeretek
Ortopédiai gyártástechnológiai ismeretek
Minőségbiztosítási alapismeretek
Ortopédiai ellátás minőségi követelményei
Anyag- és alkatrész ellátási ismeretek (logisztika)
Dokumentációs ismeretek
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A
B
C
B
B
B
C
B
B

Számítástechnikai alapismeretek
Számítógépes célprogramok ismerete (raktár és vény)
ECDL alapfokú ismeretek
Humán management ismeretek
Gazdálkodási ismeretek
Vállalkozási ismeretek
Munkajog
Társadalombiztosítás
A társadalombiztosítási alapelvek

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
2
2
2
5
4
4
4
4

ECDL 1. m. IT alapismeretek
ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
ECDL 4. m. Táblázatkezelés
Olvasott szakmai szöveg megértése
Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Szakmai nyelvű beszédkészség
Információforrások kezelése

Személyes kompetenciák
Külső megjelenés
Elhivatottság, elkötelezettség
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Felelősségtudat
Pontosság
Társas kompetenciák
Kapcsolatteremtő készség
Meggyőzőkészség
Visszacsatolási készség
Irányítási készség
Konfliktusmegoldó készség
Módszerkompetenciák
Rendszerező képesség
Kreativitás, ötletgazdagság
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Tervezés
Értékelés

2.5.3. A modul elsajátításának módszerei, tanulói tevékenységformák
Információk, ismeretek rendszerezése, jegyzetelés
Vázlatkészítés, lényegkiemelés
Tapasztalatok megoszlása, értelmezése
Prezentáció, kiselőadás készítése, bemutatása
Feladatlap megoldás, gyakorlás
Írásos elemzés készítése szempontsor alapján
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Eset megfigyelés, eset ismertetés, szempontsor alapján
Egyéni és kiscsoportos adatgyűjtés, adatok értékelése
Számítástechnikai eszközök önálló használata
Gyakorlati feladatok irányítással történő elvégzése
Gyakorlati feladatok önálló elvégzése
Gyakorlati feladatok bemutatása
Eredmények értékelése
Önértékelés
Adminisztrációs tevékenység
Dokumentáció készítése

2.5.4. A maximális tanulói létszám
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 (kontaktórák)
2.0/2443-06 Minőségbiztosítási ismeretek:17 óra
A minőségbiztosítás célja, feladata
A minőségbiztosítás eszközrendszere
A minőségbiztosítás folyamata
A minőségbiztosítás különböző rendszerei
A gyógyászati segédeszközök kiszolgálása
Vonatkozó minőségbiztosítási előírások
A gyógyászati segédeszköz forgalmazó felelőssége a minőségi betegellátásban
A minőségirányítási rendszer kialakításához és működtetéséhez szükséges tárgyi és
személyi feltételek, alaki, tartalmi előírások
A betegellátás folyamata során alkalmazható minőségbiztosítási eljárások
A minőség ellenőrzésének módszerei és technikái
A jegyzőkönyv készítés és egyéb dokumentációk szabályai
A minőségbiztosítással kapcsolatos felelősségi előírások
A kártérítési felelősség jogi szabályai
Munkahely kialakításának szabályai, irányelvei
Biztonságtechnikai és technológiai szabályok
Betegellátás folyamatának, biztonsági és higiénés szabályai
Munkavégzés során alkalmazásra kerülő technológiák
Munkafolyamatok minőségbiztosítási előírásai
3.0/2443-06 Kereskedelmi ismeretek: 17óra
Kereskedelmi ismeretek
A kereskedelem fogalma
A kereskedelem típusai
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A nagykereskedelem fogalma, szerepe, tevékenysége
A kiskereskedelem fogalma, szerepe, tevékenysége
A kereskedelmi folyamatok
Beszerzés, szállítás, értékesítés
A készletezés tartalma, folyamata
A készletszint megállapítása
Az értékesítés folyamata
Az értékesítési terv
A gyógyászati segédeszköz beszerzés és értékesítés formái
A kereskedelem szakmai és pénzügyi szabályai, az üzleti terv készítésének előírásai,
tartalmi és formai követelményei
A nagy- és kiskereskedelem sajátosságai
A kereskedés jogi, pénzügyi és számvitel előírásai
A termék ár- érték- kereslet összefüggései
A kereskedés tárgyi és személyi feltételeinek tervezése
A kereskedelmi kapcsolatok működtetésének módszerei
A különféle finanszírozási lehetőségek
Az árképzésben a piaci hatások fontossága
A kereskedelmi tevékenység eredményességére ható tényezők, azok összefüggései
A marketing fogalma és tevékenysége, ezen belül a kommunikáció szerepe
A szükségletek és marketing összefüggése
A marketing stratégia
A szükségletek meghatározása
A versenystratégia meghatározása
A marketing eszközök és ezek alkalmazása
– a termékpolitika
– az árpolitika
– az értékesítési politika
– a kommunikációs politika
– a reklám, közönségkapcsolatok, eladásösztönzés, személyes eladás
– a promóciós és tájékoztatási tevékenység
– a fogyasztóvédelmi szempontok
A pénzügyi folyamatok szabályozásának ismerete
A pénzügyi elszámolás szabályozásának ismerete
A társadalombiztosítási szabályok ismerete
Az adózás jogi szabályozásának ismerete
4.0/2443-06 Vállalkozási ismeretek: 17óra
Az üzleti vállalkozások jogi szabályozása
Az üzleti vállalkozások alapítása
Vállalkozási formák
A stratégiai és üzleti terv
Az üzleti vállalkozás tevékenysége, belső folyamatai
A vállalkozások beszámolási és könyvvezetési kötelezettsége
A vállalkozások adó- és illetékfizetési kötelezettségei
A vállalkozásokra vonatkozó társadalombiztosítási szabályok
Kommunikációs ismeretek
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A
A
A
A
A
A
A
A
A

jogrendszer ismerete
jogforrások és azok összefüggései
jogszabályok érvényessége és hatálya
polgári jog
Polgári Törvénykönyv
Ptk. alanyai és a személyi jog
tulajdonjog
kötelmi jog
szerződés

Általános munkajogi szabályok ismerete
A munkaviszony szabályainak ismerete
Munkavégzési szabályok ismerete
Munkaidő, pihenőidő szabályainak ismerete
Munkaszerződés készítésének ismerete
Munkaügyi viták megoldásának ismerete
A gazdasági társaságok jogi formájának ismerete
A gazdasági társaságok szerződési formáinak ismerete
A gazdasági társaság tevékenységi körének ismerete
A gazdaság cégbejegyzési módjának ismerete
5.0/2443-06 Gyártáslogisztikai ismeretek: 17óra
Logisztikai alapismeretek
A logisztika fogalma, értelmezése
A logisztika feladata, célja, területei
A szállítás
A raktározás
A készletezés
A tárolás
Az általános darabáru – raktározási rendszerek
Anyagmozgatás szabályai
Anyag- és alkatrész ellátási ismeretek (logisztika)
Dokumentációs alapismeretek
Számítógépes célprogramok ismeretek (raktár és vény)
Gazdálkodási ismeretek
6.0/2443-06 Oktatási és fejlesztési ismeretek: 17óra
Az oktatáselméleti irányzatok filozófiai és pszichológiai háttere
A didaktika alapelveinek lényege
A tanulás fogalma
Az emlékezés teljesítménye
A próba – szerencse tanulás, a belátásos tanulás
A latens tanulás, az utánzásos tanulás
A szóbeli (verbális) tanulás
A mozgástanulás
Az amputáció pszichológiai hatásainak megfelelő módon történő kezelése
A szakképzés, továbbképzés rendszere és jogi szabályozása
Az előadás technika módszerei
A betegek és hozzátartozóik oktatása, felvilágosítása
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Szakterület technika, technológiai fejlődése
Szakmai követelmények változása
Változások elemzése, értékelése
Új technika, technológia bevezetésének feltételei
Beszámolók, előadások formai követelményei
Különféle érvelési technikák
Kommunikáció technikai eszközeinek kezelése
Csoportmunka szervezése és irányítása
 Demonstrációs termi gyakorlat:
1.0/2443-06 Egészségügyi ellátási ismeretek: 40 óra
Jogszabályok alkalmazása
Rendelések felvétele, vénykezelés, vények ellenőrzése és feldolgozása
Az ügyfélnyilvántartó és a vénykezelés számítógépes célprogramjainak használata
A kapcsolattartás eszközeinek alkalmazása (levelezés, telekommunikációs eszközök alkalmazása stb.)
A kapott információk feldolgozása, és azok tervszerű beépítése a tevékenységbe
Az egyedi engedélyek kérvényezési eljárásának kezdeményezése (megírása) és koordinálása
A betegellátásban résztvevők munkájának segítése, esetenként koordinálása
Megfelelő ECDL alapismeretek, valamint a táblázatkezelő programok alkalmazása
3.0/2443-06 Kereskedelmi ismeretek: 40 óra
Nagykereskedelmi raktározás alapelveinek alkalmazása
Kiskereskedelmi áruforgalom előírásának alkalmazása
A kereskedelmi folyamatok szakszerű végzése
Anyag- és árubeszerzés dokumentációjának elkészítése
Szállítási folyamat szakszerű megszervezése
Értékesítési terv készítése
Készletgazdálkodás előírásainak betartása
Kereskedelmi dokumentációk elkészítése
A kereskedelem tárgyi feltételeinek szakszerű és biztonságos kialakítása (üzlet, raktár)
Az áruk szakszerű mozgatása, csomagolása
Üzleti terv készítése
Számlakészítés, bizonylatolás
Leltárkészítés
Árképzés
Pénztárkönyv vezetése
Adózás szabályainak alkalmazása
Adó mértékének kiszámítása
Adóbevallás elkészítése
Marketing terv készítése
Üzleti kommunikáció folytatása
Piackutatás különféle módszereinek alkalmazása
Vevőtájékoztatási tevékenység
Hatékony motivációs eszközök alkalmazása
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5.0/2443-06 Gyártás logisztikai ismeretek: 40 óra
Logisztikai rendszer megtervezése
Logisztikai rendszer elemeinek működtetése:
– szállítás megszervezése
– anyagmozgatás szakszerű végzése
– anyag- és alkatrész raktározás
– különféle statisztikai és tervezési módszerekkel készletgazdálkodási terv készítése
– a tárolási előírások betartása
– szakszerű csomagolás és címkézés végzése
Különféle leltári dokumentációk készítése
Anyagvételezés- és mozgatás dokumentációjának elkészítése
Különféle matematikai összefüggések alkalmazása
Bizonylatolással kapcsolatos előírások betartása
Különféle statisztikák elkészítése
Számítógépes célprogram használata
 Egyéni felkészülés
A modulhoz nem tartozik egyéni felkészülés.
 Tanmühely/műhely: 60 óra
 Felnőttképzés során elismerhető (munkahelyi) gyakorlatok:
–

2.5.7. Irodalom
 Oktatói
1. Reiner W.–Gisela A.–Werner S.: Rehabilitáció és betegápolás. Budapest, Medicina, 2000.
2. Polecsák M.: A betegek jogai. Budapest, Vince K., 1999.
3. Gulácsi L.: Minőségfejlesztés az egészségügyben. Budapest, Medicina, 2000.
4. Pethő Z.: Általános munkavédelmi ismeretek. Budapest, ROBOTEX, 1995.
5. Logisztikai alapismeretek. Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó, 2000.
6. Hajós F.–Eperjesi Zs.: Jogi és vállalkozási ismeretek. Budapest, Tankönyvmester
K., 2008.
7. Szabó–Bakos E.: Gazdasági alapismeretek. Budapest, Tankönyvmester Kiadó
8. Szabó–Bakos E.–Déri T.: Gazdaság és vezetési alapismeretek. Budapest, Tankönyvmester K.
9. Dézsán I.: Minőségbiztosítás. Budapest, Tankönyvmester K.
 Tanulói:
1. Gulácsi L.: Minőségfejllesztés az egészégügyben. Budapest, Medicina, 2000.
2. Pethő Z.: Általános Munkavédelmi ismeretek. Budapest, ROBOTEX, 1995.
3. Vállalkozási és munkajogi ismeretek. MKIK Kiadó
4. Kereskedelmi alapismeretek. Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó
5. Logisztikai alapismeretek. Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó, 2000.
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6. Hajós F.–Eperjesi Zs.: Jogi és vállalkozási ismeretek. Budapest, Tankönyvmester
K., 2008.
7. Szabó–Bakos E.: Gazdasági alapismeretek. Budapest, Tankönyvmester K.
8. Dézsán I.: Minőségbiztosítás. Budapest, Tankönyvmester K.

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. 2441-06 Kötszerész ortetika, protetika
2.6.1. A modul javasolt időkerete
- Kontaktóra: 255 óra
- Demonstrációs termi gyakorlat: –
- Egyéni felkészülés:
- Tanmühely/műhely: 1080 óra

2.6.2. A modul elvégzése során szerezhető kompetenciák
Feladatprofil
Értelmezi a vény tartalmát
Felméri a beteg állapotát
Tájékoztatja a beteget az ellátás folyamatáról
Megtervezi az ellátást
Segédkezik a beteg öltöztetésénél és vetkőztetésénél
Figyelembe veszi a beteg igényeit
Kontúrrajzot készít
Méretlap alapján méretet vesz
Méret alapján mintát készít
Egyedi eszközt modellez és tervez
Mintát, szabásmintát készít
Ortézis tartozékokat készít és felerősít
Bőrből és textilből alsó végtag ortéziseket készít
Ortézis tokokat bélel
Géppel szélez
Tetraparesis ellátást végez,
Neurorehabilitációs eszközt készít
Térd, csípő és teljes alsó végtag ortéziseket próbál, ellenőriz, átad
Adaptív és méretsorozatos alsó végtag ortéziseket tervez, szab és méret után megvarr
Felső végtag ortetikai ellátást végez (ujj, csukló, könyök, váll és teljes felső végtag)
Bőrből és textilből felső végtag ortéziseket készít
Ujj, csukló, könyök, váll és teljes felső végtag ortéziseket próbál, ellenőriz, átad
Adaptív és méretsorozatos felső végtag ortéziseket tervez, szab, és méret után megvarr
Gerincortetikai ellátást végez, ortopédiai fűzőket készít
Ortopédiai fűzőtartozékokat készít és felerősít
Műanyag fűző tokokat bélel
Ortopédiai fűzőket készít
Bőrt, textilt, szőrmét ragaszt, bőrt szélez
Keresztcsonti, ágyéki, háti, nyaki ortéziseket próbál, ellenőriz, átad
Gerincortézis rendszereket készít textilből
Haskötőt, sérvkötőt készít, próbál, ellenőriz, átad
Haskötő és sérvkötő tartozékokat készít és felerősít
Nyakrögzítőt készít
Ágyékfűzőt készít textilből
Traumás rögzítők készítésében közreműködik
Ültetőfűzőt és ültető modult készít
Traumás rögzítők készítésében közreműködik
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Alsó végtag protetikai ellátást végez (láb, lábszár, comb, csípő)
Csonkágyat kibélel és bevon
Protézistokokat bélel
Felső végtag protetikai ellátást végez (ujj, kéz, alkar, felkar, váll)
Protézis tartozékokat, hevedereket, szíjakat készít és felerősít
Tulajdonságprofil
Szakmai kompetenciák

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

Általános anatómiai ismeretek
A vérkeringés szervrendszere
A légzés szervrendszere
Az emésztés szervrendszere
A vizeletkiválasztás- és elvezetés szervrendszere
Az érzékelés szervei
A hormonális szabályozás
Az idegrendszer
Medenceöv és az alsó végtag csontszerkezete
A vállöv és a felső végtag csontszerkezete
A törzs csontos váza
Az ízületek szerkezete és az ízületekben létrejövő mozgások
A medenceöv és az alsó végtag izomszerkezete
A vállöv és a felső végtag izomszerkezete
A lépés, járás létrejötte és biomechanikája
A tehermentesítés fogalma, végrehajtása
A bénulás fogalma és annak konzervatív kezelése
Térd- és csípőízületi gyulladás
A csípőficam fogalma és annak konzervatív kezelése
Ortopédiai deformitások és ezek kezelése
Az amputáció és előidéző okai, megbetegedések
A csonk élet- és kórtana, csonkolási sémák
Alsó végtag amputációk
Felső végtag amputációk
Exartikulációs műtétek
Csonkellátás, prevenció, kontraktúra kezelés
Bőripari anyagismeretek
Bőripari gyártásismeretek
Textilipari anyagismeretek
Textilipari gyártásismeretek
Ortopédiában használatos egyéb anyagok
Ortopédiában használatos egyéb anyagok gyártásismerete
A vonatkozó műszaki szabványok
A műszaki ábrázolás módszereinek ismerete
Jelképes ábrázolások ismerete
Egyszerűbb és összetettebb rajzolvasási ismeret
Ortetikai eszközök ábrázolása
Alsó végtag ortézis ellátás
Felső végtag ortézis ellátás
Gerincortézis ellátás (ortopédiai fűzők)
Összetettebb rajzolvasás
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B
A
A

Protetikai eszközök ábrázolása
Alsó végtag protézis ellátás
Felső végtag protézis ellátás

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

Olvasott szakmai szöveg megértése
Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Szakmai nyelvű beszédkészség
Információforrások kezelése
Műszaki rajz olvasása, értelmezése
Műszaki rajz készítése
Jelképek értelmezése
Szabadkézi rajzolás
Komplex jelzésrendszerek értelmezése

Személyes kompetenciák
Látás
Tapintás
Kézügyesség
Elhivatottság, elkötelezettség
Önállóság
Precizitás
Türelmesség
Társas kompetenciák
Udvariasság
Határozottság
Empátiás készség
Segítőkészség
Hatékony kérdezés készsége
Módszerkompetenciák
Áttekintő képesség
Kreativitás, ötletgazdagság
Tervezés
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Gyakorlatias feladatértelmezés
A környezet tisztán tartása

2.6.3. A modul elsajátításának módszerei, tanulói tevékenységformák
Információk, ismeretek elsajátítása
Információk, ismeretek rendszerezése
Jegyzetelés
Vázlatkészítés, lényegkiemelés
Tapasztalatok megosztása, értelmezése
Írásos elemzés készítése szempontsor alapján
Feladatlap megoldás gyakorlása
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Összefüggések megismerése
Prezentáció, kiselőadás készítés
Egyéni és kiscsoportos adatgyűjtés
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, esetismertetés
Eredmény értékelés
Önértékelés

2.6.4. A maximális tanulói létszám
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 (kontaktórák)
1.0/2441-06 Ortetikai minta- és méretvétel: 68 óra
 Az emberi szervezet alapvető felépítése és működésének alapjai
– sejt
– szövetek,
– szervek, szervrendszerek
– faj- és egyedfejlődés
 A mozgás szervrendszere
– csontvázrendszer
– izomrendszer
 A kórélettan fogalma
– mozgásszervek kórtana
– A fűzőkészítő-kötszerész munkaterülete
 A fűzőkészítő-kötszerész feladata
 Az ortézis fogalma
 Az ortézisek célja, fajtái, jellemzői
 Az ortézisek csoportosítása
 Az ortézisek kiválasztásának szempontjai
 Az ortetikai ellátás megszervezésének folyamata
 Betegállapotfelmérése
 Betegtájékoztatás módszerei
Ortopédiai eszközkészítő |

64





Konfliktus helyzet kezelése
Méretvételi ismeretek
Mintavételi technikai-technológiai ismeretek








Egészségügyi ellátások rendszere
Egészségügyi szolgáltatások
Az egészségbiztosítási ellátások igénybevételének módja
A gyógyászati segédeszközök kiszolgálására vonatkozó szabályok
A betegjogok
Egészségügyi dokumentáció jogszerű kezelése















A szabványok szerepe, jelentősége
A különféle rajzeszközök
A műszaki rajz szerepe a gyártásban
A szakrajz (géprajz) formai követelményei
A síkmértani szerkesztések
A rajzlap méretei és hajtogatása
Vázolás, szerkesztés
A géprajzban használt betűk és számok
Feliratmezők és elhelyezésük
Méretarányok
Vonalfajták és vonalvastagságok
Méretvételi sémák rajzolása
Szabásminta szerkesztési alapok megadott testméretekre, vagy pozitív gipszmintáról
Szabásminta vétel, szerkesztés ismeretei




Gyártástechnológiai alapismeretek:
– kézi szerszámok ismerete
– vágás, nyírás szerszámai
– kézi darabolás szerszámai
– egyszerű mérőeszközök ismerete

2.0/2441-06 Alsó végtag ortetika: 34 óra
 Bevezetés az ortopédiába
 Az ortopédia története
 Az ortopédia feladata, célja
 Az emberi test mozgása, a mozgás szervrendszere
 A mozgás
 A mozgási síkok
 Az emberi csontváz, az ízületek és az izmok
 Az emberi csontváz feladata
 A csont felépítése, növekedése
 A jellemző csontformák
 A fontosabb csontok (az alsó és a felső végtag csontjai stb.)
 A medenceöv és az alsó végtagok csontszerkezete
 Az ízület fogalma, felépítése, szerepe
 Folyamatos és megszakított csontösszeköttetések
 Az ízületek osztályozása.
 Az ízületi tengelyek, mozgási síkok és irányok
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Az izom fogalma, felépítése, szerepe
Az izmok fajtái, csoportosításuk
Az izmok eredése, tapadása
Az egy-egy ízület mozgatásában résztvevő izmok
Izmok szinergizmusa-antagonizmusa
A fontosabb csontok, ízületek, izmok, mozgási irányok rendszertani kifejezései
A lépés-járás létrejötte és biomechanikája
Az egészséges járás, a lépés fázisai (talajfogás, átgördülés, elrugaszkodás)
Az egyensúlyozás üteme, az álló és a lendülő végtag szerepe
A kettős támasztás pillanata. A reakcióerő a lépés különböző fázisaiban
A sántítás és fajtái
A sántítás fogalma, a mozgás asszimetrikussá válása
A sántítás okai és az így létrejött mozgások elemzése
Pozitív és negatív Trendelenburg- tünet
A ficam, mint ortopédiai megbetegedés, és konzervatív kezelése
A ficam fogalma és fajtái
A ficam, mint ortopédiai megbetegedés
A térdízületi ficam és konzervatív kezelése. Az ízületek oldalirányú megtámasztása
A csípőficam fogalma, kialakulásának okai. Az alkalmazott kezelési elvek (Lorenz,
Lange)



A teherviselő és felfüggesztő felületek az alsó végtagokon. Az ortopédiai vonatkozású
csontkiugrások
A teherviselés és a függesztés fogalma
Az emberi test teherviselő és felfüggesztő pontjai, felületei az alsó végtagon
A teherviselő felületek kiválasztásának szempontjai
A részleges és teljes tehermentesítés
Az emberi test érzékeny, nyomást és teherviselést nem tűrő felületei
Az érzékeny felületek figyelembevétele a gyártmányok kialakításánál
A csípőficam esetén alkalmazott kezelési elvek és az ezeken az elveken működő eszközök
Az alsó végtag ortézisek alkalmazásának célja
Az alsó végtag ortézisek feladatai
A tehermentesítés fogalma
A rögzítés fogalma
A támasztás fogalma
A korrigálás fogalma
Az alsó végtag ortézisek különféle típusai
– kengyelek, szandálok
– fékörsínek, börtokok
– mozgássegítő bandázsok
– bokarögzítő tokok, térdrögzítő tokok
– csípőrögzítő tokok
– lúdtalpbetétek
– dongaláb kezelők
– csípőficam kezelők



















Az alsó végtag ortézisek működési elvei
Az alsó végtag ortézisek gyártási folyamatai
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Az eszközkészítő szakember szerepe a team-rendszerű ellátásban
Kommunikáció a minta- és próbavétel során
Motiváció a betegellátás folyamatában
Késztermék átadásának minőségi szabályai
Az alsó végtag ortetika dokumentációs előírásainak ismerete













Szabványok szerepe, jelentősége
Különféle rajzeszközök használata
Szakrajz formai követelményei
Síkmértani szerkesztések
Axonometrikus ábrázolás
Kétméretű axonometria
Szabadkézi ábrázolás (anatómiai rajzok)
Méretvételi sémák ábrázolása
Szabásminta szerkesztés, készítés
Alsó végtag ortézisek szabadkézi ábrázolása
Alsó végtag ortézisek műszaki ábrázolása







Textilipari alapismeretek
A textiliparban használatos gépek
A textilipar alapanyagai
Nyersbőrismeret
A bőr területi felosztása (homlok, pofa, nyak, áll, kruponhátrész, gerincvonal, has rész
stb.)
Az állati bőrök szövettani felépítése (felhámréteg, irharéteg, hájas réteg)
Az egyes rétegek feladatai
A marhabőr szövettani felépítése
A nyersbőrök kémiai összetétele, a legfontosabb alkotórészek
A nyersbőrök tartósítása, a nedvességtartalom elvonása (szárítás, sózás, sózva szárítás, hűtés-mélyhűtés, fertőtlenítés)
A nyersbőrök tulajdonságai és felhasználásuk
A bőrgyártás
A nyersbőr tartósítása
A vizes-és meszes műhely műveletei
A cserzés
Mechanikai műveletek a cserzés után
Kikészítőműveltek (mechanikai műveletek, vegyi műveletek)
Készbőr ismeret
A készbőrök szerkezete
A cserzés hatása a bőr rostelemeire
Az ortopédiában használatos bőrökkel szemben támasztott követelmények (szilárdsági és egészségügyi követelmények)
A készbőrök csoportosítása (rendeltetésük, cserzésük szerint)
Az ortopédiai felhasználásuk (puhabőrök /felső-és bélésbőrök/keményáruk /kéregbőrök, talpbőrök/)
Felsőbőrök és csoportosításuk (boksz, softy, napabőrök, cserzés, kikészítés szerinti
csoportosításuk)
A bélésbőrök fajtái és csoportosításuk (sertésszín-és hasítékbőrök, bárány-, juh-,
kecske-, gida-, és marhahasíték bőrök, kikészítés szerinti csoportosításuk)
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A készbőrök minősítése és a minősítés alapelvei (a hibák mennyisége, minősége és
előfordulási helye)
A bőrök vizsgálata (kézi és laboratóriumi vizsgálatok)
Gyártástechnológiai alapismeretek
A kézi szerszámok ismerete
– vágás, nyírás szerszámai
– kézi darabolás és szerszámai
– bőrlyukasztás eszközei
– szegecselés eszközei
– bonyolultabb mérő- és ellenőrző eszközök
A gépi szerszámok ismerete
– textilvarrógép működésének ismerete
– bőrvarrógépek működésének ismerete
– Hol-gép működésének ismerete

3.0/2441-06 Felső végtag ortetika: 34 óra
 A mozgás szervrendszere
 A vállöv és a felső végtag csontszerkezete
 A vállöv és a felső végtag izomszerkezete
 Az ízület szerkezete
 Az ízületekben létrejövő mozgások
 A teherviselő és felfüggesztő felületek a felső végtagokon
 Az ortopédiai vonatkozású csontkiugrások
 A bénulás fogalma és annak konzervatív kezelése
 A deformitásos megbetegedések
 A felső végtag deformitásos megbetegedései
 A felső végtag gyulladásos megbetegedései













A teherviselés és a függesztés fogalma
Az emberi test teherviselő és felfüggesztő pontjai, felületei (a vállöv, a vállcsúcs, a
epicondylus humeri és a könyökcsúcs)
A teherviselő felületek kiválasztásának szempontjai
A részleges és teljes tehermentesítés
Az emberi test érzékeny, nyomást és teherviselést nem tűrő felületei
Az érzékeny felületek figyelembevétele a gyártmányok kialakításánál
A bénulás kezelésének eszközei felső végtag esetében
A felső végtag deformításos megbetegedéseinek kezelő eszközei
A felső végtag gyulladásos megbetegedésének kezelő eszközei
A felső végtag ortetikai ellátásának eszközei
– csuklószórítók
– csuklórögzítők
– tenyértámasztó készülékek
– könyökízületi rögzítő készülékek
– könyökízületi támasztókészülékek
– vállízületi rögzítő készülékek
– ortézisek öntőgyantából
– felső végtag ortézisek műszaki leírása
– felső végtag ortézisek gyártásának folyamata
Felső végtag ortézis próbája, ellenőrzése, átadása
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Felső végtag ortézis betegre adaptálása
Felső végtag ortézisek dokumentációja
Felső végtag ortézis viselésével kapcsolatos tanácsadás





Szabványok a felső végtag ortetikában
Gyártmányok műszaki ábrázolása
Kötszerész gyártmányok műveleti tervének elkészítése megadott testméretekre,
gipszmintákra
Szabásminták önálló készítése
Ábrázolás metszetekben
Szelvények rajzolása
Görbe felületek és vonalak ábrázolása
Mérethálózat felépítés
Felső végtag ortézisek szabad kézi ábrázolása

























A műanyag fogalma, a műanyagok csoportosítása, tulajdonságai
A különféle műanyagok gyártástechnológiája
A műanyagok, mint vegyipari eljárással gyártott órásmolekulájú szerves anyagok
A műanyagok csoportosítása (eredetük, az óriásmolekula alakja, a hővel szembeni viselkedés, az előállításnál alkalmazott kémiai reakció szerint)
A műbőrök és gyártástechnológiájuk
A műbőrök felépítése és alaptípusai (társított és nem társított anyagok, hordozós és
hordozó nélküli műbőrök)
A műbőrök csoportosítása (filmszerkezetük, a filmképzők, a hordozófajtái, a felhasználás célja és a használati érték szerint)
A műbőrgyártás anyagai (a műbőrhordozók, az alkalmazott vegyianyagok stb.)
A műbőrök gyártástechnológiája (az előkészítés, a filmképzés)
A ragasztóanyagok és az oldószerek
A ragasztással kapcsolatos fogalmak
A ragasztók és csoportosításuk (kémiai szerkezetük, fizikai tulajdonságuk, a kötési
mód, valamint az eredet szerint)
A ragasztás műveletei (a felület előkészítése, a ragasztó felületre juttatása, az esetleges aktivizálás /pl. hőközléssel/, illesztés és préselés, ellenőrzés)
Az oldószerek feladatai
Az oldószerek hatása a ragasztóanyagokra (viszkozitás, száradási sebesség, tűzveszélyesség)
Az oldószerek csoportosítása vegyi összetételük alapján
Gyártástechnológiai alapismeretek:
– Serfelőgép működésének ismerete
– Stancológép működésének ismerete
– Textil- és bőripari ultrahangos hegesztőgép működésének ismerete
– Műanyag megmunkálás kézi- és gépi eszközeinek ismerete

4.0/2441-06 Törzs ortetika: 34 óra
 Mozgásszervi anatómia
– A gerinc és a törzs csontjai és ízületei
– A gerinc felépítése
– A gerinc biomechanikája
– A gerinc szerkezete és működése
– A gerincoszlopot alkotó csontok és ezek élettani szerepe
Ortopédiai eszközkészítő |

69

–
–
–
–
–
–
–
–
















A
A
A
A
A
A
A
A

csigolyákat összekötő ízületi rendszer
bordák és a szegycsont
gerinc mozgásai
koponya csontjai
koponya élettani szerepe
gerinc betegségei és deformitásai
helytelen tartás
scoliosis

A gerinckezelő készülékek típusai
Az aktív korrekció és kombináció lehetőségei
A gerincferdülés-kezelő készülékek
– Emlékeztető hevederek
– Saggitalis egyenesítők
– Frontális egyenesítők
– Elongációs fűzők
– Állásmegtartó fűzők
A gerinckezelő készülékek műszaki előírásai
A gerinckezelő készülékek gyártásának folyamata
Motiváció a betegellátás folyamatában
Késztermék átadásának minőségi szabályai
A törzs ortetika dokumentációs előírásainak ismerete
A betegellátás folyamatának higiénés előírásai
A méretvételi és próbahelyiségek kialakításának szabályai
A betegellátás etikai szabályai





Méretvételi sémák rajzolása
Különféle fűzők és egyéb gyártmányok méretvételi sémák szerinti szabadkézi rajzolása
Méretábrák és méretvételi előírások ismerete
Megadott testméretre, vagy pozitív gipszmintáról szabásminta szerkesztése
Kötszerészeti gyártmányok műszaki rajzának elkészítése









A textilipar nyersanyagai
A textilipari szálas anyagok csoportosítása
Természetes szálas anyagok
Vegyi szálas anyagok
A textilipari nyersanyagok tulajdonságai
Növényi eredetű, cellulóz alapú természetes szálak és rostok
Állati eredetű, fehérje alapú természetes szálak



A
–
–
A
–
–
–
A





szövés
szövetképzés
szövet szerkezet
kötött és hurkolt kelmék készítése és szerkezete
a kelmegyártás
a kelmegyártás gépeinek csoportosítása
a kelme szerkezet tulajdonságai
szövetek kikészítése és festése
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A kikészítési műveletek csoportosítása
– mechanikai kikészítés
– vegyi kikészítés
A festés, színezés és színnyomás
Gyártástechnológiai alapismeretek:
– ipari varrógépek működésének ismerete
– interlock varrógép működésének ismerete
– szegőgép működésének ismerete

5.0/2441-06 Haskötők, fűzők: 51 óra
 Mozgásszervi anatómia
– a törzs csontszerkezete
– a törzs izomszerkezete
– az ízületek szerkezete
– az ízületekben létrejövő mozgások
– a tehermentesítés fogalma
– a támasztás fogalma
– a korrigálás fogalma
– a gerinc betegségei
– ortopédiai deformitások
 A gerinc veleszületett deformitásai
 Csigolya elváltozások csontrendszeri betegségek esetén
 A gerinc sérülései
 A gerinc gyulladásos megbetegedései
 A gerinc degeneratív elváltozásai
 Prevenció









A tartás korrigálásának eszközei
Haskötők
Hastartók
Sérvkötők
Heretartók
A haskötők, sérvkötők, heretartók tartozékai
A haskötők, sérvkötők, heretartók méretvételi szabályai
A korrigálás ortopédiai eszközei
– A vászonfűzők indikációs elvei



A vászonfűzők típusai
– Állásmegtartó fűzők
– Keretfűzők
– Sínvázas vászonfűzők
– Tartó, rögzítő, működtető hevederek
– Trochanter-öv
– Derék öv
– Vállszalag
– Csigaszíj
A bandázsok méretezésének szabályai
Különféle párnázatok és bélelések
– Condylus és egyéb párnázatok kialakítása
– Sínezetek borítása,
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– A bélelések szabályai













A társadalombiztosítási alapismeretek
A biztosítás fogalma
A biztosítás módjai
A gyógyászati segédeszközök rendelhetőségének szabályai
A gyógyászati segédeszközök felírási jogosultsága
A vény alaki és tartalmi követelményei
A vénykezelés folyamata
A vény ellenőrzés szempontjai
A vényelszámolás előírásai
A haskötő, fűző ellátás személyi tárgyi feltételei
A méretvételi technikák
Az ellátás dokumentálása

















Méretvétel alapján méretlap készítése
Haskötők, fűzők, sérvkötők szakrajzi ábrázolásának módjai
Ortézisek szabadkézi ábrázolása
Szabásminta méret alapján történő szerkesztése
Méretvétel alapján derékfűző szabásminta szerkesztése
Ötrészes fűző szabásminta szerkesztése
Gumibetétes fűző szerkesztése
Magasított fűző szabásminta szerkesztése
Melltartók vázlata
Melltartók alapvonalai,
Különféle melltartók szabásmintájának szerkesztése,
Princess-fűzők alapvonalai
Princess-fűzők szabásminta szerkesztése
Gyógyhaskötők szabásminta szerkesztése
Terhességi haskötők szabásminta szerkesztése



A textíliák
– a textíliák csoportosítása
– ruházati textíliák
– háztartási szövetek
– díszítő textíliák
Nem szőtt textíliák
– műbőr
– thermo anyagok
A textíliák tulajdonságai
– a méret és tömegjellemzők vizsgálata
– anyagsűrűség meghatározása
– szilárdsági jellemzők vizsgálata
– méretváltozás vizsgálata
– gyűrődés, éltartósság, kopásállóság vizsgálata
– vízáteresztő- és vízfelvevő képesség
– színtartósság
– különféle hőhatás vizsgálata
Ruházati kellékek
– a feldolgozás belső kellékei
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– rátét kellékek
– a cérnák készítése és fajtája
Gyártástechnológiai alapismeretek:
Haskötők, fűzők gyártásának kézi szerszámai
– a kézi szerszámok használata
– a bonyolultabb mérő és ellenőrző eszközök használata
– kézi darabolás és szerszámai
– a bőrlyukasztás és eszközei
– a szegecselés és eszközei
– a fűzés és eszközei
– kézi ringliző
– kézi szabász olló
A
–
–
–
–
–
–

szakmában használatos gépek
textil varrógép működése (ipari)
bőrvarrógépek működése (ipari)
textilvarrógép és bőrvarrógép közötti különbségek
cikk-cakk varrógép működésének ismerete
dísztűzőgép működésének ismerete
csővarrógép működésének ismerete

6.0/2441-06 Protetikai ismeretek: 34 óra
 Mozgásszervi anatómia
– az amputáció és előidéző okai
– a csonk élet- és kórtana
– alsó végtag amputáció
– felső végtag amputáció
– exartikulációs műtétek
– csonkellátás
– prevenció a mozgásszervi betegségek esetén




Alsó végtag protézisek és tartozékaik
– protézisek típusai lábcsonkokra
– protézisek típusai lábszár csonkokra
– protézisek típusai combcsonkokra
Kötszerész gyártási ismeretek a protézisek elkészítéséhez
– lábszárcsonk beágyazás
– tokok, fűzések, tokbélések, párnázatok
– térdhúzók
– védő- és bevonó bőrözés
– kozmetikai befejezés
– protézis beállítás
– belső tok
– térdeplő tok kiképzés
– térdszerkezetek
– derékövek, vállszalagok, bandázsok
– felső végtag protézisek és tartozékaik
– felső végtag protézisek típusai
– kozmetikai műkezek és műkarok
– saját izomerővel működő műkarok
Ortopédiai eszközkészítő |

73

–
–
–
–

külső energiaforrást használó műkarok
vállhúzók
működtető bandázsok
kozmetikai feladatok













Esélyegyenlőség biztosítása a betegellátásban
Mozgássérült betegek ellátásának szabályai
Az ortopédiai kötszerész rehabilitációs feladatai
Az életkori sajátosságok szerepe az ellátásban
A személyiség szerepe az ellátási együttműködésben
Az amputáció pszichés hatásai
Az amputált beteg veszteségei
Az amputáció pszichés feldolgozásának feltételei és módjai
A pszichés segítségnyújtás lehetőségei
A segítő személyek személyiségi kívánalmai
Az empátia







Összetett rajzolvasás
Protetikai eszközök szabadkézi ábrázolása
Protetikai eszközök műszaki ábrázolása
Különféle protézis alkatrészek ábrázolása
Méretlap készítés szabályai
















A műanyagok csoportosítása
A polireakciók típusai
A polimerizáció
A polikondenzáció
A poliaddició
A műanyagok tulajdonságai
A makromolekulák mérete, alakja
Az ortopédiában használatos műanyagok jellemző tulajdonságai
A műanyagok feldolgozásának ismerete
Faanyagok
A fa szerkezete és kémiai összetétele
A fa tulajdonságai
A fa felhasználása az ortopédiában
Gyártástechnológiai alapismeretek:
– a famegmunkálás technológiája
– a famegmunkálás kézi szerszámainak ismerete
– famegmunkálás gépi eszközeinek ismerete (maró, csiszoló stb.)
– a műanyag megmunkálás technológiája
– a műanyag megmunkálás gépi eszközeinek ismerete



Demonstrációs termi gyakorlat
A modulhoz nem tartozik demonstrációs termi gyakorlat.
Egyéni felkészülés: 190 óra
– Gyártáselőkészítési folyamatok előkészítése
– Egészségügyi dokumentációk készítése
– Elszámolás készítése az egyedileg gyártott termékekhez
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– Egyedileg gyártott eszközök forgalmazásához kapcsolódó dokumentációk gyűjtése

 Tanműhely/műhely gyakorlat: 540 óra
1.0/2441-06 Ortetikai minta- és méretvétel: 120 óra
Vény tartalmának értelmezése
Indikáció és eszköz megfelelőségének megállapítása
Beteg állapotának felmérése
Ellátási terv készítése
Számítógépen célprogram kezelése
Méretlap alapján méretvétel
Méret alapján minta készítése
Egyszerűbb szabásminták készítése (pl. csuklószorító, hastartó, körsíntakarás, bokamandzsetta)
Gyártmányok műszaki ábrázolása
Kötszerész gyártmányok
Szabásminta szerkesztése és készítése
Megadott testméretekre, gipszmintákra szabásminták önálló készítése
Az átlagos emberi mérettől eltérő formákra készülő eszközök mintáinak elkészítése
Az ortopédiai fűzőkészítő-kötszerész munkájához szükséges szerszámok használatának
gyakorlása,
Kézi szerszámok használata (ollók, kések, kalapácsok, árak, tűk stb.),
Bonyolultabb mérési feladatok elvégzése
Mérő- és ellenőrző eszközök szakszerű használata
Térbeli előrajzolás
Fémipari alaptevékenységek végzése
– reszelés
– fűrészelés
– nyújtás
– domborítás
– fúrás
– süllyesztés
– dörzsárazás
– szerszámélezés
2.0/2441-06 Alsó végtag ortetika: 160 óra
Alsó végtag gyártási műveleteinek alkalmazása,
– a bőrlyukasztás
– a szegecselés
– a fűzés
Kézi varrás
– különféle tűkkel, cérnákkal, fonalakkal történő kézi varrás
– keménybőrök kézi varrása
– a kötszerész csikó használata
Kézi bőrvarrás
Egyszerű varrások textil varrógépen
A varrógép szakszerű működtetése
Befűzés, orsózás, tűcsere begyakorlása
Lábhajtásos és villany varrógépen varrási műveletek elvégzése
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Egyszerű gyártmány alkatrészek elkészítése
Anyagfelhasználás meghatározása
Anyag kiválasztás szabályainak alkalmazása
Egyszerű varrások bőrvarrógépen
Holl-gép használata
Egyszerű bőrtokok fűzéseinek felvarrása, szegecselése
Tehermentesítő alsó végtag ortézisek készítése
Kengyelek, szandálok készítése (pl. Dollinger-szandál, csúszó kengyel)
Különféle félkör sínek borításainak elkészítése, párnázat kialakítása
Bokaszíjak, térdsapkák, bordahúzó pelották készítése
Bandázsok kivitelezése
Bokarögzítő tok készítése
Térdrögzítő tok készítése
Csípőrögzítő tok készítése
Lúdtalpbetétek készítése
Dongaláb kezelők készítése
Csípőficam kezelők készítése
Egyedi alsó végtag ortézisek próbája, ellenőrzése
Egyedi alsó végtag ortézisek átadása a betegnek
3.0/2441-06 Felső végtag ortetika: 120 óra
Felső végtag ortézisek méretvételének gyakoroltatása
Rendelésfelvétel gyakoroltatása
Egyszerű nyújtó- és hajlító készülékek elkészítése, beállítása
Csuklószorító készítése bőrből
– a bőr kiszabása
– szélezése
– lyukasztása
– bélelése
– varrása
Csuklószorító gyártása hüvelyk szalaggal
– méretvétel, méretlap készítés
Félpuha bőr varrása
– szíjas csattal való ellátása
Tenyértámasztó készülék gyártása
– gipszminta vétel
– bőrványolás,
– sínszegecselés
– bőrtok bélelés
Könyök ízületet rögzítő tok készítése
– gipszminta vétel
– gipszpozitív faragás
– bőrványolás
Könyök ízületet rögzítő tok készítése neoprén anyagból sínezettel
Vállízületet rögzítő készülék öntőgyantából
– gipszminta vétel
– öntőgyanta technológia alkalmazása
– kötszerész befejezési feladatok
Ujjtornáztató készülék gyártása
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4.0/2441-06 Törzs ortetika: 160 óra
A gerinc- és törzskezelő készülékek
– emlékeztető hevederek gyártása puha bőrből, vagy textilből
– a gerincegyenesítő készülékek gyártása sagittalis egyenesítők gyártása
– sínezet és rugók borítása
– bandázs és vállpánt gyártása, szerelése
Frontális egyenesítők, gerinc pelották gyártása
Elongációs fűző gyártása (Millwaukee-féle fűző)
Áll- és tarkótámasz borítás
Korrekciós és ellenbandázs készítés
Állásmegtartó fűzők
– keretfűzők
– tokos fűzők
– sínvázas vászonfűzők
– mellpánt
– vállpántborítása, bandázsolása
Karmankó méretezése, szabása, védő bőr párnázása
Ortézisek betegre való igazítása, átadása
Ortézisek dokumentációjának elkészítése
5.0/2441-06 Haskötők, fűzők: 160 óra
Rendelésfelvétel gyakorlása,
Méretvételi és munkalapok kitöltése,
Textil varrógéppel varrás különféle műveletei
Egyszerű alkatrészek önálló készítése
Sorozatgyártású alkatrészek készítése
Hastartó készítése
Hastartó típusméretben történő elkészítése
– egyszerű hastartó varrása
– nadrágos hastartó varrása
– hastartó bélelése
– hasemelő heveder készítése
– hastartó gumizása
– terhességi hastartó elkészítése
Egyedi, méretezett gyártmányok próbája, testre igazítása
Egyedi méretvétel alapján gyártmány elkészítése
Egyedi méretre készített gyártmány átadása a betegnek
Méretvétel alapján szabásminták készítése
Kézi szabás gyakorlása
Vászonfűző készítése
Egyedi méretlap alapján, különféle típusú fűzők varrása
Különböző tartozékok készítése
Az egyes varrási műveletek bemutatása, gyakorlása
Sérvkötő és suspensor készítése
– méretvétel gyakoroltatása
– méretnek megfelelő rugó és pelotta kiválasztása, összeszegecselése
– különféle pelották tömésének elkészítése
– egyedi méret alapján sérvkötők és suspensorok gyártása
Félkész termékek próbája, feladása
Késztermékek kiszolgálása
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Viselési tanácsadás
6.0/2441-06 Protetikai ismeretek: 80 óra
Alsó- és felső végtag protézisek kötszerészeti munkái
Bőrtokos protézis kötszerészeti munkáinak elvégzése
Fatokos protézisek béleléseinek, párnázásainak elkészítése
Műanyag protézisek kötszerészeti munkáinak elvégzése
– kozmetikai takarások készítése
– fűzésrész, párnázás, bélelés elkészítése
– heveder szerkezetek készítése
– bélelési szabályok betartásával bélések készítése
– csonkbeágyazás
– tokok, fűzések, tokbélések, párnázatok
– térdhúzók
– mandzsetták, térdbandázsok
– védő- és bevonó bőrözés
– kozmetikai formaadás
– belső tok, térdeplő tok
– működtető bandázsok
Együttműködés a team-rendszeren belül a próbafolyamat során
Elkészítet protézisek szakszerű átadása a betegnek
Viselési tanácsadás, betanítás
Dokumentáció elkészítése


Összefüggő (nyári) szakmai gyakorlat: 90 óra



Felnőttképzés során elismerhető (munkahelyi) gyakorlatok: 540 óra

2.6.7. Irodalom


Oktatói
1. Donáth L.: Anatómia-élettan. Budapest, Medicina Kiadó, 2008.
2. Perjés K. : Ortopédia. Budapest, SOTE Kiadó, 2005.
3. Vadász I.: Ortopédiai ismeretek. EüM Kiadó, 54002/1991.
4. Bényi P.–Gyémánt Gy.: Szakmai ismeretek I-II. EüM Kiadó, 36059/I-II.
5. Bényi P.: Szakmai ismeretek III. EüM Kiadó, 36059/III.
6. Nagy Sándorné: Anyagismeret. EüM, 54001/1991.
7. Mráz Gy.–Sarlós I.: Textil- és ruhaipari anyag és áruismeret. Műszaki Kiadó,
1990.
8. Erdei Lajosné: Bőripari anyag és áruismeret. Műszaki Kiadó
9. Ed van Laar: Műanyagok az ortopédiában. Rehabunio, 1999.
10. F. Hajdú Erzsébet: Fűző ipari szakrajz. Műszaki Kiadó
11. Bonifert–Hegedűs: Általános munkavédelmi ismeretek. Robotex, 1995.
12. Papp Zoltánné: Az amputáció pszichés hatásai. EüM, 1997.
13. Ágoston L.: Járás protézis ellenőrzés. EüM, 1999.
14. Rezső A.: A járás gyógyászati segédeszközei. EüM, 1999.
15. Balogh–Rezső–Farkas–Bús: Mozgástani alapismeretek karprotézis elmélete és
gyakorlata. EüM, 1999.
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16. Vándor–Rezső: Combprotetikai gyakorlat. EüM, 1999.
17. Mráz Gy.–Sarlós I.: Textil- és ruhaipari anyag és áruismeret. Műszaki Kiadó,
1990.
18. Balogh I.: Mozgás ABC. SOTE, 1999.
19. Pudánszky B.: Műanyagok. Műegyetemi Kiadó, 1999.
20. Prof. Bender Gy.: Gerincbetegségekről. Golden Book K. ,1999.
21. Vízkelety T.: Gyermekortopédia. Medicina K., 1994.
22. Tóth J.: Combprotetikai gyak. EüM, 1999.
23. Vízváry L.: Elsősegély I-II-III. Budapest, ETI, 2005.


Tanulói
1. Donáth L.: Anatómia-élettan. Medicina Kiadó, 2008.
2. Perjés K.: Ortopédia. SOTE Kiadó, 2005.
3. Vadász I.: Ortopédiai ismeretek. EüM Kiadó, 54002/1991.
4. Bényi P.–Gyémánt Gy.: Szakmai ismeretek I-II. EüM Kiadó, 36059/I-II.
5. Bényi P.: Szakmai ismeretek III. EüM Kiadó, 36059/III.
6. Nagy Sándorné: Anyagismeret. EüM. 54001/1991.
7. Mráz Gy.–Sarlós I.: Textil- és ruhaipari anyag és áruismeret. Műszaki Kiadó,
1990.
8. Erdei Lajosné: Bőripari anyag és áruismeret. Műszaki Kiadó
9. Ed van Laar: Műanyagok az ortopédiában. Rehabunio, 1999.
10. Horváth F.: Orvosi műszerész szakrajz I-III. Műszaki Kiadó, 1992.
11. Bonifert–Hegedűs: Általános munkavédelmi ismeret. Robotex, 1995.
12. Papp Zoltánné: Az amputáció pszichés hatásai. EüM, 1997.
13. Ágoston L.: Járás protézis ellenőrzés. EüM, 1999.
14. Rezső A.: A járás gyógyászati segédeszközei. EüM, 1999.
15. Balogh–Rezső–Farkas–Bús: Mozgástani alapismeretek karprotézis elmélete és
gyakorlata. EüM, 1999.
16. Vándor–Rezső: Combprotetikai gyakorlat. EüM, 1999.
17. Vízváry L.: Elsősegély I-II-III. Budapesat, ETI, 2005.

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. 2442-06 Műszerész ortetika, protetika

2.7.1. A modul javasolt időkerete
- Kontaktóra: 255 óra
- Demonstrációs termi gyakorlat: –
- Egyéni felkészülés: 31 óra
- Tanmühely/műhely: 1081 óra

2.7.2. A modul elvégzése során szerezhető kompetenciák
Feladatprofil
Értelmezi a vény tartalmát
Állapotfelmérést végez
Tájékoztatja a beteget az ellátás folyamatáról
Megtervezi az ellátást
Segédkezik a beteg öltöztetésénél és vetkőztetésénél
Figyelembe veszi a beteg igényeit
Alsó végtag protetikai ellátás végez (láb, lábszár, comb, csípő)
Méretlap alapján mintát készít
Gipszmintát készít, pozitívot farag
Egyedi eszközt modellez és tervez
Alsó végtag protézishez csonktokot készít és próbál, testre igazít
Ideiglenes protézist készít és próbál
Mintát, szabásmintát készít
Minta után szab
Bőrt ványol
Vákuumtechnológiát alkalmaz
Műgyanta-technológiát alkalmaz
Csiszol, domborít, hajlít, műanyagot melegít, ragaszt
Fát, fémet, bőrt, műanyagot megmunkál
Protézis csonkágyat másol, másolómarót kezel
Kozmetikus lábszár- és combhabot készít, mar
Modulár alsó végtag protéziseket összeállít, beállít, próbál, ellenőriz, átad
Csonkágyat kibélel és bevon
Alsó végtag protéziseket készít
Protézis tartozékokat készít és felerősít
Felső végtag protetikai ellátást végez (ujj, kéz, alkar, felkar, váll)
Felső végtag protézishez csonktokot készít és próbál, testre igazít
Felső végtag protéziseket készít
Kozmetikus kesztyűt méretben, színben kiválaszt, próbál, felhelyez
Protézis tokokat bélel
Modulár felső végtag protéziseket összeállít, beállít, próbál, ellenőriz, átad
Biomechanikus protéziseket bemér és készít
Kozmetikus passzív alkar és felkar protéziseket készít
Vállízületi exartikulációs protéziseket készít
Alsó végtag ortetikai ellátás (lábortetika)
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Kontúrrajzot készít
Méretlap alapján méretet vesz
Lábnyomatot készít
Roppanó habba léptet
Talpnyomatot készít (raszteres nyomatvevővel)
Podoszkóppal vizsgál
Számítógépes nyomásellenőrzést végez
Talpbetéteket készít
Lábortézist próbál, ellenőriz, átad
Lábortézist cipőbe adaptál, beépít
Térd, csípő, teljes alsó végtag ortetika
Beöntő habot kever és eldolgoz traumás rögzítőhöz
Ortézis tartozékokat készít és felerősít
Tetraparesis ellátást végez,
Neurorehabilitációs eszközt készít
Térd-, csípő- és teljes alsó végtag ortéziseket, próbál, ellenőriz, átad
Felső végtag ortetikai ellátást végez (ujj, csukló, könyök, váll és teljes felső végtag)
Ujj, csukló, könyök, váll és teljes felső végtag ortéziseket próbál, ellenőriz, átad
Gerincortetikai ellátás, ortopédiai fűzőket készít
RTG felvételt elemez
Beöntő habot kever és eldolgoz traumás rögzítő fűzőkhöz
Scoliosis gerinckezelő műanyagfűzőt készít
Műanyag fűző tokokat bélel
Keresztcsonti, ágyéki, háti, nyaki ortéziseket próbál, ellenőriz, átad
Nyakrögzítőt készít
Traumás rögzítők készítésében közreműködik
Ültetőfűzőt és ültető modult készít
Ortézis tokokat bélel
Tulajdonságprofil
Szakmai kompetenciák

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

Általános anatómiai ismeretek
A vérkeringés szervrendszere
A légzés szervrendszere
Az emésztés szervrendszere
A vizeletkiválasztás és -elvezetés szervrendszere
Az érzékelés szervei
A hormonális szabályozás
Az idegrendszer
Medenceöv és az alsó végtag csontszerkezete
A vállöv és a felső végtag csontszerkezete
A törzs csontos váza
Az ízületek szerkezete és az ízületekben létrejövő mozgások
A medenceöv és az alsó végtag izomszerkezete
A vállöv és a felső végtag izomszerkezete
A lépés, járás létrejötte és biomechanikája
A tehermentesítés fogalma, végrehajtása
A bénulás fogalma és annak konzervatív kezelése
Térd és csípőízületi gyulladás
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B
B
C
C
B
B
C
C
C
B
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B
B
B
B
B
A
B
A
A
A
A

A csípőficam fogalma és annak konzervatív kezelése
Ortopédiai deformitások és ezek kezelése
Fémipari anyagismeretek
Fémipari gyártásismeretek
Ortopédiában használatos egyéb anyagok ismerete
Ortopédiában használatos egyéb anyagok gyártásismerete
A műszaki ábrázolás módszerei
Jelképes ábrázolások
Egyszerűbb és összetettebb rajzolvasás
Ortetikai eszközök ábrázolása
Alsó végtag ortézis ellátás
Láb ortézis ellátás (talpbetétek)
Felső végtag ortézis ellátás
Gerinc ortézis ellátás (ortopédiai fűzők)
Az amputáció és előidéző okai, megbetegedések
A csonk élet- és kórtana, csonkolási sémák
Alsó végtag amputációk
Felső végtag amputációk
Exartikulációs műtétek
Csonkellátás, prevenció, kontraktúra kezelés
Bőripari anyagismeretek
Bőripari gyártásismeretek
Faipari anyagismeretek
Faipari gyártásismeretek
Műanyagipari anyagismeretek
Műanyagipari gyártásismeretek
A vonatkozó műszaki szabványok
Protézisek statikai beállítása (súlyvonal)
Protetikai eszközök ábrázolása
Alsó végtag protézis ellátás
Felső végtag protézis ellátás
Szilikon epithesis ellátás (lábpótlások, ujj- és kézpótlások)
Idegen erővel működtetett protézisek (biomechanikus karprotézisek)

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

Olvasott szakmai szöveg megértése
Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Szakmai nyelvű beszédkészség
Információforrások kezelése
Szakrajz olvasása, értelmezése
Szakrajz készítése
Jelképek értelmezése
Szabadkézi rajzolás
Komplex jelzésrendszerek értelmezése
Mennyiségérzet

Személyes kompetenciák
Állóképesség
Látás
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Tapintás
Kézügyesség
Önállóság
Pontosság
Türelmesség
Társas kompetenciák
Kapcsolatteremtő készség
Udvariasság
Empátiás készség
Segítőkészség
Közérthetőség
Prezentációs készség
Hatékony kérdezés készsége
Módszerkompetenciák
Logikus gondolkodás
Rendszerezőképesség
Kreativitás, ötletgazdagság
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Tervezés
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Gyakorlatias feladatértelmezés

2.7.3. A modul elsajátításának módszerei, tanulói tevékenységformák
Információk, ismeretek elsajátítása
Információk, ismeretek rendszerezése
Jegyzetelés
Vázlatkészítés, lényegkiemelés
Tapasztalatok megosztása, értelmezése
Írásos elemzés készítése szempontsor alapján
Feladatlap megoldás gyakorlása
Összefüggések megismerése
Prezentáció, kiselőadás készítés
Egyéni és kiscsoportos adatgyűjtés
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, esetismertetés
Eredmény értékelése
Önértékelés
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2.7.4. A maximális tanulói létszám



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 (kontaktórák)
1.0/2442-06 Ortetikai ellátás, előkészítés: 17 óra
Az emberi szervezet alapvető felépítése és működésének alapjai
– sejt
– szövetek,
– szervek, szervrendszerek
– faj- és egyedfejlődés
A mozgás szervrendszere
– csontvázrendszer
– izomrendszer
Az ortopédiai műszerész munkaterülete
Az ortopédiai műszerész feladata
Az ortézis fogalma
Egészségügyi ellátások rendszere
Egészségügyi szolgáltatások
Az egészségbiztosítási ellátások igénybevételének módja
Az egészségügyi ellátás feltételeinek biztosítása
A gyógyászati segédeszközök kiszolgálására vonatkozó szabályok
A betegjogok
Egészségügyi dokumentáció jogszerű kezelése
2.0/ 2442-06 Ortetikai minta- és méretvétel: 17 óra
A kórélettan fogalma
– mozgásszervek kórtana
Az
Az
Az
Az

ortézisek célja, fajtái, jellemzői
ortézisek csoportosítása
ortézisek kiválasztásának szempontjai
ortetikai ellátás megszervezésének folyamata

Beteg állapotfelmérése
Betegtájékoztatás módszerei
Konfliktushelyzet kezelése
Méretvételi ismeretek
Mintavételi technikai- technológiai ismeretek
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A szakrajz (géprajz) formai követelményei
A síkmértani szerkesztések
A rajzlap méretei és hajtogatása
Vázolás, szerkesztés
A géprajzban használt betűk és számok
Feliratmezők és elhelyezésük
Méretarányok
Vonalfajták és vonalvastagságok
Síkmértani szerkesztések
A gipsz
A gipsz tulajdonságai
A gipsz különféle fajtái
A gipsz technológia előírásai
Gipszmintavételi eljárások
A gipsz megmunkálás szerszámai
3.0/2442-06 Lábortetika: 17 óra
Bevezetés az ortopédiába
Az ortopédia története
Az ortopédia feladata, célja
Az emberi test mozgása, a mozgás szervrendszere
A mozgás
A mozgási síkok
Az emberi csontváz, az ízületek és az izmok
Az emberi csontváz feladata
A csont felépítése, növekedése
A jellemző csontformák
A fontosabb csontok (az alsó és a felső végtag csontjai stb.)
A medenceöv és az alsó végtagok csontszerkezete
Az ízület fogalma, felépítése, szerepe
Folyamatos és megszakított csontösszeköttetések
Az ízületek osztályozása.
Az ízületi tengelyek, mozgási síkok és irányok
Az izom fogalma, felépítése, szerepe
Az izmok fajtái, csoportosításuk
Az izmok eredése, tapadása
Az egy-egy ízület mozgatásában résztvevő izmok
Izmok szinergizmusa-antagonizmusa
A fontosabb csontok, ízületek, izmok, mozgási irányok rendszertani kifejezései
Láb ortézisek típusainak ismerete
Láb ortézisek gyártásának folyamatai
Kengyelek, szandálok
Bokarögzítő tokok
Lúdtalpbetétek
A szabványok szerepe, jelentősége
A különféle rajzeszközök használata
A műszaki rajz szerepe a gyártásban
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A géprajz formai követelményei
Szabásminta szerkesztési alapismeretek
4.0/2442-06 Alsó végtag ortetika: 34 óra
A mozgás szervrendszere
– A lépés-járás létrejötte és biomechanikája
– Az egészséges járás, a lépés fázisai (talajfogás, átgördülés, elrugaszkodás)
– Az egyensúlyozás üteme, az álló és a lendülő végtag szerepe
– A kettős támasztás pillanata. A reakcióerő a lépés különböző fázisaiban
– A sántítás és fajtái
– A sántítás fogalma, a mozgás asszimetrikussá válása
– A sántítás okai és az így létrejött mozgások elemzése
– Pozitív és negatív Trendelenburg-tünet
– A ficam, mint ortopédiai megbetegedés, és konzervatív kezelése
– A ficam fogalma és fajtái
– A ficam, mint ortopédiai megbetegedés
– A térdízületi ficam és konzervatív kezelése. Az ízületek oldalirányú megtámasztása
– A csípőficam fogalma, kialakulásának okai. Az alkalmazott kezelési elvek (Lorenz,
Lange)
A teherviselő és felfüggesztő felületek az alsó végtagokon. Az ortopédiai vonatkozású
csontkiugrások
A teherviselés és a függesztés fogalma
Az emberi test teherviselő és felfüggesztő pontjai, felületei az alsó végtagon
A teherviselő felületek kiválasztásának szempontjai
A részleges és teljes tehermentesítés
Az emberi test érzékeny, nyomást és teherviselést nem tűrő felületei
Az érzékeny felületek figyelembevétele a gyártmányok kialakításánál
A csípőficam esetén alkalmazott kezelési elvek és az ezeken működő eszközök
Az alsó végtag ortézisek alkalmazásának célja
Az alsó végtag ortézisek feladatai
A tehermentesítés fogalma
A rögzítés fogalma
A támasztás fogalma
A korrigálás fogalma
Az alsó végtag ortézisek különféle típusai
– fékörsínek
– börtokok
– térdrögzítő tokok
– csípőrögzítő tokok
– járógépek
Az alsó végtag ortézisek működési elvei
Az alsó végtag ortézisek gyártási folyamatai
Axonometrikus ábrázolás
Kétméretű axonometria
Szabad kézi ábrázolás (anatómiai rajzok)
Méretvételi sémák ábrázolása
Szabásminta szerkesztés, készítés
Alsó végtag ortézisek szabadkézi ábrázolása
Alsó végtag ortézisek műszaki ábrázolása
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Fémipari alapismeretek
– a fémek szerkezete
– vas-szén ötvözetek szerkezete
– mechanikai vizsgálatok
– az ötvöző anyagok hatása az ipari vasötvözetek tulajdonságaira
– az ipari vasötvözetek hőkezelése
– szabványos ipari vasötvözetek
– színesfémek és ötvözeteik
– könnyűfémek és ötvözeteik
– egyéb ipari anyagok
– kenőanyagok
– villamos vezeték ellenállás és szigetelőanyagok
– köszörülő-csiszoló anyagok
– hőszigetelő és tömítő anyagok
– korrózió elleni védelem
5.0/2442-06 Felső végtag ortetika: 34 óra
A mozgás szervrendszere
– a vállöv- és a felső végtag csontszerkezete
– a vállöv és a felső végtag izomszerkezete
– az ízület szerkezete
– az ízületekben létrejövő mozgások
– a teherviselő és felfüggesztő felületek a felső végtagokon
– az ortopédiai vonatkozású csontkiugrások
– a bénulás fogalma és annak konzervatív kezelése
– a deformitásos megbetegedések
– a felső végtag deformitásos megbetegedései
– a felső végtag gyulladásos megbetegedései
A teherviselés és a függesztés fogalma
Az emberi test teherviselő és felfüggesztő pontjai, felületei (a vállöv, a vállcsúcs, a epicondylus humeri és a könyökcsúcs)
A teherviselő felületek kiválasztásának szempontjai
A részleges és teljes tehermentesítés
Az emberi test érzékeny, nyomást és teherviselést nem tűrő felületei
Az érzékeny felületek figyelembevétele a gyártmányok kialakításánál
A bénulás kezelésének eszközei felső végtag esetében
A felső végtag deformitásos megbetegedéseinek kezelő eszközei
A felső végtag gyulladásos megbetegedésének kezelő eszközei
A felső végtag ortetikai ellátásának eszközei
– csuklószorítók
– csuklórögzítők
– tenyértámasztó készülékek
– könyökízületi rögzítő készülékek
– könyökízületi támasztókészülékek
– vállízületi rögzítő készülékek
– ortézisek öntőgyantából
Felső végtag ortézisek műszaki leírása,
Felső végtag ortézisek gyártásának folyamata
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Az eszközkészítő szakember szerepe a team-rendszerű ellátásban
Kommunikáció a minta- és méretvétel során
Motiváció a betegellátás folyamatában
Felső végtag ortézis próbája, ellenőrzése, átadása
Felső végtag ortézis betegre adaptálása
Felső végtag ortézisek dokumentációja
Felső végtag ortézis viselésével kapcsolatos tanácsadás
Késztermék átadásának minőségi szabályai
Nyersbőrismeret
A bőr területi felosztása (homlok, pofa, nyak, áll, kruponhátrész, gerincvonal, has rész
stb.)
Az állati bőrök szövettani felépítése (felhámréteg, irharéteg, hájas réteg). Az egyes rétegek feladatai
A marhabőr szövettani felépítése
A nyersbőrök kémiai összetétele, a legfontosabb alkotórészek
A nyersbőrök tartósítása, a nedvességtartalom elvonása (szárítás, sózás, sózva szárítás, hűtés-mélyhűtés, fertőtlenítés)
A nyersbőrök tulajdonságai és felhasználásuk
A bőrgyártás
A nyersbőr tartósítása
A vizes-és meszes műhely műveletei
A cserzés
Mechanikai műveletek a cserzés után
Kikészítőműveltek (mechanikai műveletek, vegyi műveletek)
Készbőr ismeret
6.0/2442-06 Törzs ortetika: 17 óra
Mozgásszervi anatómia
– a gerinc és a törzs csontjai és ízületei
– a gerinc felépítése,
– a gerinc biomechanikája
– a gerinc szerkezete és működése
– a gerincoszlopot alkotó csontok és ezek élettani szerepe
– a csigolyákat összekötő ízületi rendszer
– a bordák és a szegycsont
– a gerinc mozgásai
– a koponya csontjai
– a koponya élettani szerepe
– a gerinc betegségei és deformitásai
– a helytelen tartás
– a scoliosis
– a gerinc veleszületet deformitásai
– csigolya elváltozások csontrendszeri betegségek esetén
– a gerinc sérülései
– a gerinc gyulladásos megbetegedései
– a gerinc degeneratív elváltozásai
Prevenció
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A gerinckezelő készülékek típusai
Az aktív korrekció és kombináció lehetőségei
A gerincferdülés kezelő készülékek
Törzsfűzők indikáció szerinti különböző típusai
A gerinckezelő készülékek műszaki előírásai
A gerinckezelő készülékek gyártásának folyamata
Méretvételi sémák rajzolása
Különféle fűzők és egyéb gyártmányok méretvételi sémák szerinti szabadkézi rajzolása
Méretábrák és méretvételi előírások ismerete
Megadott testméretre, vagy pozitív gipszmintáról szabásminta szerkesztése
Gyártmányok műszaki rajzának elkészítése
A műanyag fogalma, a műanyagok csoportosítása
Természetes alapú műanyagok
Mesterséges alapú műanyagok tulajdonságai
A műanyagok, mint vegyipari eljárással gyártott óriás molekulájú szerves anyagok
Polimerizációs eljárás
Lépcsős polimerizációs eljárás
A műanyagok csoportosítása (eredetük, az óriásmolekula alakja, a hővel szembeni viselkedés, az előállításnál alkalmazott kémiai reakció szerint)
A különféle műanyagok gyártástechnológiája
Hőre lágyuló műanyagok feldolgozása
Egyéb műanyagipari feldolgozások
Műanyagok és fémek tulajdonságainak összehasonlítása
Gyártástechnológiai ismeretek:
– a műanyagok felhasználási lehetőségei az ortopédtechnikában
– habok, elasztomerek, gumik megmunkálásának ismerete
– térhálós gyanták, szálerősítésű gyanták, kompozitok alakításának lehetőségei
– lakkok és festékek ismerete
Környezetvédelmi feladatok a műanyagok felhasználása során
7.0/2442-06 Protetikai ellátás előkészítés: 17 óra
A csonk élet- és kórtana:
– az amputáció és előidéző okai
– a csonk élet- és kórtana
– alsó végtag amputáció
– felső végtag amputáció
– exartikulációs műtétek
– csonkellátás
– prevenció a mozgásszervi betegségek esetén
A
A
A
A
A

protézisek fogalma
protézisek célja, típusai, jellemzői
protézisek csoportosítása
protézisek kiválasztásának szempontjai
protetikai ellátás megszervezésének folyamata

A gyógyászati segédeszközök rendelhetőségének szabályai
A gyógyászati segédeszközök felírási jogosultsága
A vény alaki és tartalmi követelményei
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A vénykezelés folyamata
A vényellenőrzés szempontjai
A vényelszámolás előírásai
Ellátás személyi tárgyi feltételei
A méretvételi technikák
Az ellátás dokumentálása
Összetett rajzolvasás
Protetikai eszközök szabadkézi ábrázolása
Protetikai eszközök műszaki ábrázolása
Különféle protézis alkatrészek ábrázolása
Méretlap készítés szabályai
8.0/2442-06 Protetikai minta- és méretvétel: 17 óra
A csonk élet- és kórtana
– csonkolások okai
– a csonkok osztályozása
– a jó és rossz csonk sajátosságai
– a különböző csonkolási sémák
– amputációs műtét hatásai
– a csonk műtét utáni kezelése és aktivizálása
– a fantomfájdalom és a fájdalom nélküli fantomérzés
A beteg állapotfelmérése
Csonkséma megállapítása
Műtét utáni ideiglenes ellátás
Ideiglenes protézisek előnyei
Műanyagtokos ideiglenes protézis
Gipsztokos ideiglenes protézis
Csonk formázása, előkészítése a végleges ellátásra
Protézis méretvételi ismeretek
Mintavételi technikai-technológiai ismeretek
Protézisek és mobilizátorok mintázásának ismerete
Különféle mintázási módszerek ismerete
Mintakészítés PTB, PTS, KBM típusú protézisekhez
Különböző mintavételi eljárások ismerete
Öntőminta módszer, pozitív minta öntés és faragás előírásai
Esélyegyenlőség biztosítása a betegellátásban
Mozgássérült betegek ellátásának szabályai
Az ortopédiai kötszerész rehabilitációs feladatai
Az életkori sajátosságok szerepe az ellátásban
A személyiség szerepe az ellátási együttműködésben
Az amputáció pszichés hatásai
Az amputált beteg veszteségei
Az amputáció pszichés feldolgozásának feltételei és módjai
A pszichés segítségnyújtás lehetőségei
A segítő személyek személyiségi kívánalmai
Az empátia
Összetett rajzolvasás
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Protetikai eszközök szabadkézi ábrázolása
Protetikai eszközök műszaki ábrázolása
Különféle protézis alkatrészek ábrázolása
Méretlap készítés szabályai
9.0/2442-06 Láb protetika: 17 óra
A láb boltozatos szerkezete
– medialis hosszanti boltozat
– lateralis hosszanti boltozat
– harántboltozat
A stabilitás csontos alakja
A felső ugróízület
Az alsó ugróízület
A láb egyéb ízületi komplexumai
A láb mozgásai izomtani szempontból
A láb kóros elváltozásai
A lábcsonkolást előidéző okok
A lábcsonk és protézisei
A lábcsonk fogalma
A leggyakoribb csonkolási formák
A Chopát-, Pirogoff-, Boyd- és Siyme-féle csonkolás
A különböző lábcsonkok sajátosságai
A különböző lábcsonkok ellátása
Möhler-féle szabály
Ellátási ismeretek a lábujjak elvesztése esetén
Mobilizátor beépítésének lehetősége
A protézissel történő járás vizsgálatának és elemzésének módszerei
10.0/2442-06 Alsó végtag protetika: 34 óra
Az alsó végtag tengelyei és fiziológiás tengely eltérései
Articulatio tibio femoralis
Struktúra és funkció kapcsolata
Az izmok funkciója
Térdízületi stabilizáció
A patella femoralis ízület
Struktúra
A patella helyzetének és funkciójának kapcsolata
A patella helyzete a frontális síkban
A csípő
A teherviselő funkció alapja
Az ízületi felszínek és a legjellemzőbb szögek
A csípőízület zárt és nyílt ízületi helyzete
Az ízületi tok és szalagok stabilizáló szerepe
Az izmok mobilizáló és stabilizáló funkciója
Lábszárcsonk és protézisei
A lábszárcsonk fogalma
A csonk ideális hossza az ellátás szempontjából
Méretvétel és mintavételi eljárások lábszárcsonk esetén
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Hagyományos protézis ellátás
Korszerű öntőgyanta tokos protézis ellátás
Csőváz protézisek
PTB, PTS, KGM protézisek készítésének technológiai ismerete
Különböző modellációs fogások
Totál kontakt elv
Aktív és passzív lábprotézisek
Építési beállítási elvek, szabályok
Combcsonk és protézisei
A combcsonk fogalma
A csonk ideális hossza az ellátás szempontjából
A csonk-tok jelentősége a combprotézis ellátásban
Méretvételi ismeretek egy- és kétoldali amputált esetén
Különböző csonkbeágyazási formák és alkalmazási lehetőségei
Hagyományos fatokos protézis készítésének folyamata
Korszerű öntőgyanta protézisek készítésének folyamata
Aktív és passzív protézisek jellemzői
Comb protézisek felfüggesztésének lehetséges módjai
Az exarticulatios csonkok és ellátásuk
Az exarticulatio fogalma
A kiízesített csonkok sajátosságai
A direkt és indirekt testsúlyátvitel
Az egyes ízületi csonkok végterhelhetősége
A mintavételi modelláció jelentősége
Méretvételi eljárások ismerete exarticulatios csonkok esetén
Mechanikus ízületek elhelyezésének szabályai
Funkcionális rövidülés és hosszabbodás
Protézisépítési szabályok
Protézisek felfüggesztésének lehetősége
Protézisen elhelyezett ízületi tengelyek ábrázolása
A tengelyek mérethálózatának felépítése
A méretezés bázisfelülete
Tengelyek illesztésének jelölése
Felületi érdesség jelölése
Szelvények alkalmazásával elérhető egyszerűsítések
Zárszerkezetek ábrájának megrajzolása
Egyszerű és összetettebb műszaki rajzok ismerete
Alkatrész és összeállítási rajzok szabályainak ismerete
A ragasztóanyagok és az oldószerek
A ragasztással kapcsolatos fogalmak
A ragasztók és csoportosításuk (kémiai szerkezetük, fizikai tulajdonságuk, a kötési
mód, valamint az eredet szerint)
A ragasztás műveletei (a felület előkészítése, a ragasztó felületre juttatása, az esetleges aktivizálás /pl. hőközléssel/, illesztés és préselés ellenőrzés)
Az oldószerek feladatai
Az oldószerek hatása a ragasztóanyagokra (viszkozitás, száradási sebesség, tűzveszélyesség)
Az oldószerek csoportosítása vegyi összetételük alapján
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Gyártástechnológiai ismeretek:
– a műanyagok felhasználási lehetőségei az ortopédtechnikában
– habok, elasztomerek, gumik megmunkálásának ismerete
– térhálós gyanták, szálerősítésű gyanták, kompozitok alakításának lehetőségei
– lakkok és festékek ismerete
– környezetvédelmi feladatok a műanyagok felhasználása során
11.0/2442-06 Felső végtag protetika: 34 óra
A vállöv
– funkcionális összeköttetés
– a vállöv egészének elmozdulásai izomtani szempontból
A váll
– struktúra, stabilitás, mobilitás
– funkcionális összeköttetés
– a váll–vállövi komplexum elmozdulásai
– az izomműködés elemzése síkok szerint
– a váll–vállövi komplexum elmozdulásai funkcionális szempontból
A könyökízület
– struktúra, stabilitás, mobilitás
Az alkar
– struktúra, stabilitás, mobilitás
A csukló
– mozgások és a kéz tengelye
– struktúra
– az ízületi komplexum elmozdulásai
– az izomműködés elemzése
– a csukló és az ujjak izmainak összhangja
A kéz
– a kéz ízületei
– a struktúra és funkció kapcsolata
– az ujjak mozgásai izomtani szempontból
– a fogás (erőfogás és precíziós fogás)
A felső végtag csonkok és ellátásuk
Az amputáció területei a felső végtag esetében
A felső végtag csonkoltak ellátása, passzív protézisekkel
Felső végtag csonkoltak ellátása aktív protézisekkel
Protézis kiválasztásának szempontjai
Méretek megállapításának módszerei
Zárt alkari csonk-tok gyártásának ismerete
Nyitott csonk-tok gyártásának ismerete
A bioelektromos protézisek működésének elve
A saját izomerővel működtetett művégtagok
Ujjhiányok pótlása
Felső végtag protézisek kozmetikai elvárásai
Mintavételi és modellációs fogások
Felkar- és alkar protézisek felfüggesztésének szabályai
Protézis tokok nyomáselosztásának szabályai
Fejlődési rendellenességgel születettek ellátása
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Az amputáció pszichés hatásai
Az amputált beteg veszteségei
Az amputáció pszichés feldolgozásának feltételei és módjai
A pszichés segítségnyújtás lehetőségei
A segítő személyek személyiségi kívánalmai
Az empátia
Általános kommunikációs ismeretek
Kapcsolatteremtés módszerei
A viselkedéskultúra alapvető szabályai
Konfliktuskezelési technikák ismerete
 Demonstrációs termi gyakorlat
A modulhoz nem tartozik demonstrációs termi gyakorlat
 Egyéni felkészülés: 31 óra
- Gyártáselőkészítési folyamatok előkészítése
- Egészségügyi dokumentációk készítése
- Elszámolás készítése az egyedileg gyártott termékekhez
- Orvostechnikai eszközök forgalmazásához kapcsolódó dokumentációk gyűjtése
 Tanműhely/műhely gyakorlat: 540 óra
1.0/2442-06 Ortetikai ellátás, előkészítés: 80 óra
Vény tartalmának értelmezése
Indikáció és eszköz megfelelőségének megállapítása
Beteg állapotának felmérése
Ellátási terv készítése
Számítógépen célprogram kezelése
Gyártmányok műszaki ábrázolása
Bonyolultabb mérési feladatok elvégzése
Mérő- és ellenőrző eszközök szakszerű használata
Térbeli előrajzolás
Betegek szakszerű tájékoztatása
Konfliktushelyzetek kezelése
Dokumentációk készítése
Dokumentációk jogszerű kezelése
2.0/2442-06 Ortetikai minta- és méretvétel: 80 óra
A beteg szakszerű vizsgálata
A vény tartalmának értelmezése
A beteg tájékoztatása a minta- és méretvétel folyamatáról
Ortetikai méretvételi eljárások alkalmazása
Méretlap alapján méretvétel
Kontúrrajz készítése
Digitális méretvételi technika alkalmazása
Egyszerűbb ortézisek tervezése
Ortézisek műszaki ábrázolása
Ortetikai alkatrészek és készülékek szabadkézi rajzának elkészítése
Gipszminta készítése
Pozitív gipszminta faragása
Lábnyomat alapján mintavétel
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Kodoszkópos vizsgálat alapján mintavétel
Számítógépes nyomás ellenőrzés elvégzése
Ortézis alapkellék- és segédanyagok kiválasztása
Gyártáshoz szükséges alkatrészek előkészítése
Minta és méretvételhez szükséges eszközök szakszerű alkalmazása
3.0/2442-06 Láb ortetika: 120 óra
Munkahely szakszerű kialakítása
A mérés és ellenőrzés eszközeinek gyakorlása
Fémipari kézi szerszámok használatának gyakorlása
A kalapács használata
A nyújtás
Az egyengetés
A hajlítás
Satupad és satu használata
Vágás, harapás, faragás, vésés szerszámainak használata
Nyírás kézi lemezollóval
Lyukasztás géppel
Kézi fűrészelés
Reszelés
Szegecselés
Egyszerűbb ortopédiai készülékek készítése:
– lúdtalpbetét
– éjjeli szandál
– bokaízület támasztó készülék
4.0/2442-06 Alsó végtag ortetika: 80 óra
Fémipari alapismeretek elsajátítása
Bonyolultabb mérő- és ellenőrző eszközök használata
Tárbeli előrajzolás
Fúrás és süllyesztés
Dörzsárazás
Szerszámélezés
Kézi menetvágás
Kézi menetfúrás
Csavarkötések szerelése
Lágyforrasztás
Alsó végtag ortézisek megtervezése
Egyszerűbb és összetettebb műszaki rajzok olvasása
Alkatrész- és összeállítási rajzok készítése
Ízületi tengelyek ábrázolása
Körsínes készülékek összeállítási rajzainak elkészítése
Alsó végtag ortézisek készítése
– lábemelő rugók
– hátsó sinezete
– oldalsínes éjszakai szandál
– hallux-valgus korrigáló készülék
– kétkörsines scarpa készülék
– különféle körsínes járógépek készítése
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– ülőfelületes, bokaízületet rögzítő és tehermentesítő készülék
Alsó végtag ortézisek próbája, ellenőrzése
Alsó végtag ortézisek átadása
Csípőízületi gyulladás támasztásánál használatos ortézisek elkészítése
Csípő ortézis próbája, ellenőrzése
Csípő ortézisek átadása
Különféle ortézisek karbantartási, javítási feladatainak elvégzése
Minőségi, gyártásközi és végellenőrzés végrehajtása
5.0/2442-06 Felső végtag ortetika: 80 óra
Köszörülés és csiszolás műveleteinek gyakorlása
Marás és gyalulás műveleteinek gyakorlása
Kemény forrasztás műveleteinek elvégzése
Bőrmegmunkálás szerszámainak használata
Bőrványolás gyakorlása
Felső végtag ortézisek készítése
– nyújtó készülék
– hajlító készülék
– támasztó és rögzítő készülékek
– kar tornáztató készülék
– ujj tornáztató készülék
Gipszminta vétel alapján vállízületi rögzítő készülék készítése öntőgyantából
Ortézisek próbája, ellenőrzése, átadása
Műanyagipari technológiák alkalmazása
Vákuum technológia alkalmazása
Alapanyagok és alkatrészek kiválasztása
Anyagszükséglet kiszámítása
Alkatrészek és összeállítási rajzok készítése
6.0/2442-06 Törzs ortetika: 120 óra
Méret- és mintavétel alapján gipszminta elkészítése
Pozitív minta készítése
Mintára fém, bőr, műanyag eszköz készítése
Műanyagipari gyártás technológiák szakszerű alkalmazása
Beöntő hab keverése és alkalmazása
Különféle műanyag törzsfűzők készítése:
– scoliosis gerinckezelő
– traumás rögzítő
– nyakrögzítő
– ültető fűző
– ültető modul
Törzs ortézisek próbája, ellenőrzése, átadása
7.0/2442-06 Protetikai ellátás, előkészítés:80 óra
Vény tartalmának értelmezése
Indikáció és eszköz megfelelőségének megállapítása
Beteg állapotának felmérése
Ellátási terv készítése
Számítógépen célprogram kezelése
Gyártmányok műszaki ábrázolása
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Bonyolultabb mérési feladatok elvégzése
Mérő- és ellenőrző eszközök szakszerű használata
Térbeli előrajzolás
Betegek szakszerű tájékoztatása
Konfliktushelyzetek kezelése
Dokumentációk készítése
Dokumentációk jogszerű kezelése
8.0/2442-06 Protetikai minta- és méretvétel: 80 óra
A beteg szakszerű vizsgálata
A csonkolási séma megállapítása
A csonk állapotának felmérése
Indikáció alapján az ideiglenes, vagy végleges ellátás megtervezése
A vény tartalmának értelmezése
A beteg tájékoztatása a minta- és méretvétel folyamatáról
Protetikai méretvételi eljárások alkalmazása
Méretlap alapján méretvétel
Kontúrrajz készítése
Digitális méretvételi technika alkalmazása
Egyedi eszközök tervezése
Protézisek műszaki ábrázolása
Protetikai alkatrészek és készülékek szabadkézi rajzának elkészítése
Gipszminta készítése
Pozitív gipszminta faragása
Protézis alapkellék- és segédanyagok kiválasztása
Gyártáshoz szükséges alkatrészek előkészítése
Minta- és méretvételhez szükséges eszközök szakszerű alkalmazása
Együttműködik a team tagjaival
Motiválja a beteget az együttműködésre
9.0/2442-06 Láb protetika: 80 óra
Kontúrrajz készítése
Szabványok és előírások betartása
Szabadkézi és műszaki rajz készítése
Láb protézisek és mobilizátorok mintázása és gyártása
Különféle mintázási módszerek gyakorlása az amputációs formákra
Protézis típusok elkészítése, pozitív minta alapján
Hagyományos anyagból készült láb protézisek készítése (bőr, fa)
Lábszárcsonk mintavétele
Mintakészítés
PTB, PTS, KBM típusú protézisekhez
Vákuumos mintavétel
Módosított KBM mintavétel
Csőváz lábszár protézisek készítése
Műanyag csonktok készítése
Vákuumtechnológia alkalmazása
Műgyanta technológia alkalmazása
A kozmetikai feladatok szakszerű elvégzése
Protézissel történő járás vizsgálatának elemzése
Esztétikai szempontok figyelembe vételével a befejező műveletek elvégzése
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Láb protézis próbája, ellenőrzése, átadása
10.0/2442-06 Alsó végtag protetika: 80 óra
Comb protézisek és exarticulatios protézisek készítése
Különböző alapanyagú protézisek készítése, különböző hosszúságú comb csonkra
– térd exarticulatio
– hosszú csonk
– normál közép hosszúságú csonk
– rövid csonk
– csípő ízületi exarticulatio
Minták kiöntése és faragása
Csonkbeágyazási formák szakszerű kialakítása
Szilikon csonkágy-ellátás (Liner)
Protézisek építése az elvek és szabályok betartásával
Protézisek súlyvonal szerinti beállítása
A totál kontaktelv alkalmazása
A protézissel való járás analízise
Protézis statikai beállítása
Különféle fém, fa, bőr, műanyag megmunkálások
Fa tok készítése fűrész, maró- és csiszológép alkalmazásával
Csonkágy másolásához másoló, maró alkalmazása
Modulált csővázból protézis felépítése
Kozmetikus lábszár készítése
Ideiglenes protézisek készítése
Mobilizátorok, kötésrendszerek alkalmazása
Habszivacs szakszerű megmunkálása
Szilikon technológia alkalmazása
11.0/2442-06 Felső végtag protetika: 80 óra
Különböző hosszúságú csonkok ellátása
Csonktokok kialakítása különféle formákhoz
Műanyag csonktok készítése
Szilikon csonkágy-ellátás (Liner)
Kontraktúra kezelés
Műanyag technológia alkalmazása
Különböző alapanyagú idegen erővel működtetett aktív és passzív felső végtag elkészítése
Különböző alapanyagú saját izomerővel működtetett aktív felső végtag protézisek
Alkar és felkar protézisek gyártása
Bioelektromos protézisek esetében bioelektronikai mérés, szerelés, beállítás
Érzékelő elektródák szakszerű elhelyezése a bőrön
Kozmetikus kezek gyártása
Kozmetikus kesztyű kiválasztása, próbája, felhelyezése
Munkaigényeket kielégítő protézisek készítése
Váll ízületi exarticulatiós műtét utáni protézis elkészítése
Karbantatási, javítási feladatok elvégzése
Beteg betanítása az eszköz használatára
Szakszerű higiénés tanácsadás
Összefüggő (nyári) szakmai gyakorlat: 90 óra
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Felnőttképzés során elismerhető (munkahelyi) gyakorlatok: 540 óra
–

2.7.7. Irodalom
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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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