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

52 725 02

2. A szakképesítés megnevezése:

Műtéti asszisztens

3. Szakképesítések köre:
3.1 Részszakképesítés

3.2

3.3

Azonosító szám:
Megnevezés:
Azonosító szám:
Megnevezés:

52 725 02 0100 33 01
Gipszmester
52 725 02 0100 33 02
Műtőssegéd

Azonosító szám:
Megnevezés:
Azonosító szám:
Megnevezés:

52 725 02 0010 52 01
Boncmester
52 725 02 0010 52 02
Műtőtechnikus

Azonosító szám:
Megnevezés:
Azonosító szám:
Megnevezés:

52 725 02 0001 54 01
Endoszkópos szakasszisztens
52 725 02 0001 54 02
Műtéti szakasszisztens

Elágazás

Ráépülés

4. Hozzárendelt FEOR szám:

3232

5. Képzés maximális időtartama:
Szakképzési
évfolyamok száma
2
-

Szakképesítés/Ráépülések megnevezése
Műtéti asszisztens
Endoszkópos szakasszisztens
Műtéti szakasszisztens

II.
EGYÉB ADATOK
ELÁGAZÁS MEGNEVEZÉSE:

Boncmester

1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Bemeneti kompetenciák:

-

Iskolai előképzettség:

érettségi vizsga
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Óraszám
2000
1200
1500

Szakmai előképzettség:

-

Előírt gyakorlat:

-

Elérhető kreditek mennyisége: Pályaalkalmassági követelmények:

nem szükséges

Szakmai alkalmassági követelmények:

szükséges

2. Elmélet aránya:
3. Gyakorlat aránya:

40 %
60 %

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

nem szervezhető
-

6. Egészségi alkalmassági vizsgálat:

szükséges

ELÁGAZÁS MEGNEVEZÉSE:

Műtőtechnikus

1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Bemeneti kompetenciák:

-

Iskolai előképzettség:

érettségi vizsga

Szakmai előképzettség:

-

Előírt gyakorlat:

-

Elérhető kreditek mennyisége: Pályaalkalmassági követelmények:

nem szükséges

Szakmai alkalmassági követelmények:

szükséges

2. Elmélet aránya:
3. Gyakorlat aránya:

40 %
60 %

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

nem szervezhető
-

6. Egészségi alkalmassági vizsgálat:

szükséges
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RÉSZSZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSE:

Gipszmester

1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Bemeneti kompetenciák:

-

Iskolai előképzettség:

tizedik évfolyam elvégzésével tanúsított iskolai
végzettség

Szakmai előképzettség:

-

Előírt gyakorlat:

-

Elérhető kreditek mennyisége: Pályaalkalmassági követelmények:

nem szükséges

Szakmai alkalmassági követelmények:

szükséges

2. A képzés maximális időtartama:
Szakképzési évfolyamok száma: Óraszám:
800
3. Elmélet aránya:
4. Gyakorlat aránya:

40 %
60 %

5. Szakmai alapképzés időtartama:

-

6. Egészségi alkalmassági vizsgálat:szükséges
RÉSZSZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSE:

Műtőssegéd

1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Bemeneti kompetenciák:

-

Iskolai előképzettség:

tizedik évfolyam elvégzésével tanúsított iskolai
végzettség

Szakmai előképzettség:

-

Előírt gyakorlat:

-

Elérhető kreditek mennyisége: Pályaalkalmassági követelmények:
Szakmai alkalmassági követelmények:

nem szükséges
szükséges

2. A képzés maximális időtartama:
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Szakképzési évfolyamok száma: Óraszám:
800
3. Elmélet aránya:
4. Gyakorlat aránya:

40 %
60 %

5. Szakmai alapképzés időtartama:

-

6. Egészségi alkalmassági vizsgálat:szükséges
RÁÉPÜLÉS MEGNEVEZÉSE:

Endoszkópos szakasszisztens

1.A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Iskolai előképzettség:

érettségi

Szakmai előképzettség: 52 725 02 0010 52 02 Műtőtechnikus elágazás vagy 5.2 szintű
egészségügyi szakmacsoporton belüli szakirányú ismereteket tartalmazó szakképesítés
vagy ennek megfelelő, OKJ előtti, államilag elismert szakképesítés
kompetenciaméréssel az 52 725 02 0010 52 02 azonosító számú Műtőtechnikus
szakképesítés követelmény moduljaiból
Előírt gyakorlat:

-

Elérhető kreditek mennyisége: Pályaalkalmassági követelmények:

nem szükséges

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

40 %
60 %

4. Egészségi alkalmassági vizsgálat:szükséges
RÁÉPÜLÉS MEGNEVEZÉSE:Műtéti szakasszisztens
1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Iskolai előképzettség:

érettségi

Szakmai előképzettség: 52 725 02 0010 52 02 Műtőtechnikus elágazás vagy 5.2 szintű
egészségügyi szakmacsoporton belüli szakirányú ismereteket tartalmazó szakképesítés
vagy ennek megfelelő, OKJ előtti, államilag elismert szakképesítés
kompetenciaméréssel az 52 725 02 0010 52 02 azonosító számú Műtőtechnikus
szakképesítés követelmény moduljaiból
Előírt gyakorlat:

-

Elérhető kreditek mennyisége:

-
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Pályaalkalmassági követelmények:

nem szükséges

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

40
60

4. Egészségi alkalmassági vizsgálat:

%
%
szükséges

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

A munkakör, foglalkozás
FEOR megnevezése
Szakasszisztens (orvosi)

2. A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:
Kommunikál a beteggel, adatait dokumentálja
Biztosítja az aszepszist, antiszepszist
Törött testrészeket rögzít, gipszel
Műtőt, műtéti technológiai eszközöket előkészít, karbantart
Mozgatja, kezeli, fekteti a beteget
Boncol, mintát vesz
Műtét lebonyolításánál asszisztál, megfigyeli a beteget, orvosi utasításra gyógyszert,
oldatot juttat be
Orvosi utasításra gyógyszert, oldatot juttat a betegbe, ill. a műtéti területre
Endoszkópos beavatkozásnál asszisztál
Beavatkozás után megfigyeli a beteget
3. A szakképesítéssel rokon szakképesítések:
A szakképesítéssel rokon szakképesítések
azonosító száma
megnevezése
IV.
SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
A szakmai követelménymodulok felsorolása:
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2321-06 Interakció az egészségügyi ellátásban
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Szaknyelven kommunikál
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Hiteles kommunikációt folytat beteggel, munkatársakkal
Kommunikál látás-, hallás-, beszédsérült beteggel, hozzátartozóval
Informálja a beteget, az orvost, a hozzátartozót kompetenciáján belül
Jelzi a családon belüli erőszakkal összefüggő problémát
Segítő kommunikációt alkalmaz, konfliktust kezel, önsegítő technikákat alkalmaz
Önérvényesítő kommunikációt alkalmaz
Pszichés támogatást nyújt tevékenységéhez kapcsolódóan
Etikai normák szerint végzi munkáját, tiszteletben tartja a beteg jogait
Figyelembe veszi az esélyegyenlőség jogát
Esélyegyenlőséget biztosít
Tiszteletben tartja a betegek kulturális különbségeiből adódó szokásait
Adatvédelmi szabályokat betartja
Minőségügyi dokumentációt kitölt, vezeti a szakterületre vonatkozó
dokumentumokat
Adatokat gyűjt, kezel
Alkalmazza a dokumentálás különböző formáit
Elektronikus adatbázist kezel, adatokat rögzít, tárol
Kapcsolattartás, riasztás technikai eszközeit használja
Kapcsolatot tart fenn társintézményekkel, civil szervezetekkel
Együttműködik a betegjogi, gyermekjogi képviselővel
Kapcsolatot tart oktatásszervezővel, tanulókkal
Alkalmazza a beteg biztonságát segítő programokat, irányelveket, protokollokat,
standardokat
Fejleszti tudását és készségeit
Publikál, prezentációt készít
Leltárt készít
Kutatómunkában részt vesz
Rehabilitációs teamben közreműködik
Idegen nyelvet használ, alapfokon
Beteget, hozzátartozót oktat
Tanulót oktat
Vezeti a tanuló oktatását, betartva a tanulóra vonatkozó előírásokat
Vállalkozási ismereteket alkalmaz
Alkalmazza az egészségügyi szolgálatokra, szolgáltatókra vonatkozó szabályokat
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C Idegen nyelv (angol)
B Kommunikáció
B Szakmai kommunikáció
B Etika
B Jog
C Informatika
B Szociológia
B Szociálpszichológia
B Személyiségfejlesztés
B Általános pszichológia
B Ügyvitel, dokumentáció
B Szaknyelv, latin

6

B
B
B
B
B
B
B
B
C

Egészségügyi szolgáltatás irányítás, szervezés, gazdálkodás
Egészségügyi vállalkozási alapismeretek
Személyiséglélektan
Gyermeklélektan
Ápoláspszichológia
Szakmai etika
Pedagógia
Minőségügyi ismeretek
Magyar Egészségügyi Ellátási Standardok (MEES) szabályzatai

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
2 ECDL 2. m. Operációs rendszerek
2 ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
2 ECDL 4. m. Táblázatkezelés
2 ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
2 ECDL 6. m. Prezentáció
2 ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
4 Olvasott szakmai szöveg megértése
4 Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban
4 Szakmai nyelvű beszédkészség
3 Idegen nyelvű hallott szöveg megértése
3 Idegen nyelvű beszédkészség
4 Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
4 Jelképek értelmezése
4 Komplex jelzésrendszerek értelmezése
4 Informatikai eszközök használata
4 Kommunikációs eszközök használata
4 Riasztás eszközeinek használata
Személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Önfegyelem
Önállóság
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Szervezőkészség
Stressztűrő képesség
Empátiás készség
Társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Udvariasság
Közérthetőség
Hatékony kérdezés készsége
Meggyőzőkészség
Adekvát metakommunikáció
Módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Intenzív munkavégzés
Információgyűjtés
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Kreativitás
Ötletgazdagság
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2326-06 Aszepszis-antiszepszis, munkavédelem, környezetvédelem
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Műszereket fertőtlenít
Eszközöket fertőtlenít
Kezet fertőtlenít
Bőrt fertőtlenít
Felületet fertőtlenít
Váladékfelfogó eszközöket fertőtlenít
Sterilezéshez előkészít
Steril eszközöket használ
Betartja a sterilitás szabályait
Higiénés szabályokat betart
Veszélyes hulladékot kezel
Munka-, tűz-, környezetvédelmi, egészségvédelmi szabályokat betart
Megelőzi a fertőzéseket
Fertőző betegségek esetén izolál
Steril munkahelyen aszeptikus módon jár el
Zsiliprendszerben tevékenykedik
Közreműködik a munkahelyi baleset kivizsgálásában és a jegyzőkönyv
készítésében
Alkalmazza a biztonságos munkavégzés tárgyi, személyi feltételeit
Betartja a munkahelyre vonatkozó általános és speciális előírásokat
Anyagtárolást az előírásoknak megfelelően biztosít
Alkalmazza a jelző és riasztó berendezéseket
Kapcsolatot tart a munkavédelmi érdekképviselet, Munkahelyi Munkavédelmi
Bizottság munkatársaival
Használja a vészkijáratokat, a mentési és menekülési útvonalakat, a mentési tervet
Betartja a munkahelyre vonatkozó általános tűzvédelmi előírásokat
Betartja a tűz- és robbanásveszély megelőzésére vonatkozó előírásokat
Alkalmazza a tűzoltó készülékek használatára vonatkozó előírásokat
Alkalmazza az egyéni védőeszközöket
Alkalmazza a szelektív hulladékgyűjtés szabályait
Fizikai, kémiai eljárásokat alkalmaz a munkája során
Higiénés előírásoknak megfelelően végzi munkáját
Aszepszis, antiszepszis szabályainak megfelelően használja az eszközöket
Betartja a környezetvédelmi előírásokat
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B Mikrobiológiai ismeretek
B Higiénés ismeretek
B Vegyszerismeret
B Biofizikai ismeretek
B Biokémiai ismeretek
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B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
C

Immunitástani ismeretek
Járványtani ismeretek
Közegészségtani ismeretek
Munkavédelmi ismeretek
Tűzvédelmi ismeretek
Környezetvédelmi ismeretek
Sterilezési ismeretek
Fertőtlenítési ismeretek
Munkavédelmi eszközismeret
Steril munkavégzés szabályainak ismerete
Kórházhigiéné ismeretek

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
2 ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
2 ECDL 6. m. Prezentáció
4 Olvasott szakmai szöveg megértése
4 Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban
4 Szakmai nyelvű beszédkészség
3 Idegen nyelvű hallott szöveg megértése
3 Idegen nyelvű beszédkészség
4 Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
4 Jelképek értelmezése
4 Komplex jelzésrendszerek értelmezése
4 Mennyiségérzet
5 Ápolási eszközök használata
4 Műszerek használata
4 Beavatkozások eszközeinek használata
4 Munkavédelmi eszközök használata
4 Riasztás eszközeinek használata
4 Tűzvédelmi eszközök használata
4 Hulladékkezelés eszközeinek használata
4 Sterilezés eszközeinek használata
4 Fertőtlenítés eszközeinek használata
Személyes kompetenciák:
Állóképesség
Megbízhatóság
Szakszerűség
Terhelhetőség
Társas kompetenciák:
Határozottság
Irányíthatóság
Konfliktusmegoldó készség
Empátiás készség
Ösztönző képesség
Szervezőkészség
Módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
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Körültekintés, elővigyázatosság
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Okok feltárása
A környezet tisztántartása
Eredményorientáltság
Előrelátás
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2327-06 Első ellátás-elsősegélynyújtás
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
A helyszín biztonságosságát felméri
A helyszíni körülményekről tájékozódik
Tájékozódó betegvizsgálatot végez
A figyelemfelhívó panaszokat/tüneteket felismeri
Segítséget hív
A beteget állapotának megfelelő testhelyzetbe hozza
Halaszthatatlan beavatkozásokat végez
Újraélesztést végez (BLS – AED)
Eszméletlen betegnél eszközzel és eszköz nélkül légutat biztosít
Az elsődleges beavatkozásokat megkezdi/elvégzi: zavart tudatú betegnél,
fájdalomról panaszkodó betegnél, nehézlégzéssel küszködő beteg esetén,
görcsroham alatt és után megfigyeli a beteget, beszédzavar, végtaggyengeség
esetén, sokkos állapotú betegnél, mérgezés gyanúja esetén, elektromos balesetet
szenvedett betegnél
Vérzéscsillapítási eljárást alkalmaz
Elsődleges sebellátást végez
Kötözéseket alkalmaz
Rándulásokat, ficamokat, töréseket rögzít
Tömeges baleset felszámolásában segédkezik
Beteget mozgat, műfogásokat alkalmaz
A beteg szállításra történő előkészítésében segédkezik
Hőhatás okozta sérülést ellát
Katasztrófa egészségügyi ellátásban közreműködik
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B Sebészet
B Oxyológia
B Reanimatológia
B Tünettan
B Traumatológia
B Belgyógyászat
B Gyermekgyógyászat
B Kórtan
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4 Olvasott szakmai szöveg megértése
4 Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban
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4
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5

Szakmai nyelvű beszédkészség
Idegen nyelvű hallott szöveg megértése
Idegen nyelvű beszédkészség
Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
Jelképek értelmezése
Komplex jelzésrendszerek értelmezése
Mennyiségérzet
Térérzékelés
Légútbiztosítás eszközeinek használata
Műszerek használata
Beavatkozások eszközeinek használata
Riasztás eszközeinek használata
Újraélesztés eszközeinek használata
Mentőeszközök használata, feltöltése, ellenőrzése
Készenléti táska eszközeinek használata, feltöltése, ellenőrzése

Személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Döntésképesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Kézügyesség
Stressztűrő képesség
Megfelelő fizikum
Társas kompetenciák:
Határozottság
Irányítási készség
Közérthetőség
Segítőkészség
Hatékony kérdezés készsége
Adekvát metakommunikáció
Módszerkompetenciák:
Nyitott hozzáállás
Körültekintés, elővigyázatosság
Figyelem-összpontosítás
Intenzív munkavégzés
Helyzetfelismerés
Értékelési képesség
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2328-06 2328-06 Egészségmegőrzés – egészségfejlesztés – egészségnevelés
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Személyi higiénéjét fenntartja
Öltözetet, munkaruházatot kezel
Az egészséges életmódnak megfelelő napirendet összeállít
Korszerű táplálkozáshoz szükséges étrendet összeállít
Normál testtömeget kiszámít
Választható és ajánlott testedzés-programokat összeállít
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Stressz helyzeteket kezel
Konfliktus helyzeteket old meg
A fizikai erőnlétet, különösen az állóképesség megszerzését, megtartását segíti
Pszichés egyensúlyt tart fenn
Társas kapcsolatokat alakít ki
Családtervezésben aktívan részt vesz
Mentális egészséget fenntart
Életminőséget fenntart
Diabétesz és szövődményeinek megelőzésében részt vesz
A túlsúly és elhízás megelőzésében részt vesz
A szív- és keringési rendszer betegségeinek megelőzésében részt vesz
Daganatos betegségek megelőzésében részt vesz
Légzőszervi betegségek megelőzésében részt vesz
Hallás- és látáskárosodás megelőzésében részt vesz
Nemi úton terjedő betegségek megelőzésében részt vesz
Drog- és alkoholfüggőség megelőzésében részt vesz
Allergiás reakciókat ismer fel
Szűrővizsgálatokon való részvételt elősegíti
Prevenció, védőoltások tudatos igénybevételét segíti
Egészségkárosító környezeti hatások csökkentését segíti
Egészségtudatos életvitel, életminőség kialakítását segíti
Betegségek megelőzésében részt vesz
Betegségek korai felismerését segíti
A betegségek rizikófaktorainak elkerülésében részt vesz
Betegség esetén gyors felépülést, rehabilitációt segíti
Káros szenvedélyek elkerülését segíti
Munkahelyi ártalmak megelőzésében részt vesz
Biztonságos munkakörülmények kialakítását segíti
Egészséges környezet fenntartásában részt vesz
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C Az egészség, betegség, fogyatékosság
C A személyi és környezeti higiénia fogalma, kapcsolata
C A környezeti tényezők hatása az ember egészségére
C A környezetvédelem prioritásai
C A környezetszennyezés formái és hatásai az egészségre
C Az egészségkultúra
C Magyarország lakosságának egészségmutatói
C Az egészségfejlesztés alapelvei
C Egészségvédő-betegségmegelőző célprogramok
C Az egészségnevelés korszerű módszerei
C Egészségfejlesztés és egészségnevelés a családban
C Egészségfejlesztés és egészségnevelés az iskolában
C Egészségfejlesztés és egészségnevelés a munkahelyen
C Asszertív kommunikáció
C Önbecsülés-önértékelés
C Telefonos lelkisegély-szolgálatok szerepe, elérhetősége
C A családon belüli erőszakról
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C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

Energiaegyensúly ismerete és napi használata
A jó közérzet, azaz az egészség tudnivalói
Az egyénnek megfelelő testtömeg-index
A sportközösségben való sportolás többszörös előnye
Választható és ajánlott testedzés- programok
A fizikai erőnlét, különösen az állóképesség megszerzése, megtartása
Egészségbarát munkahely ismérvei
Energiaegyensúly kalóriái az iskolai és a munkahelyi étlapokon
A túlélés tudománya (általában)
Probléma- és stresszkezelés
Az egészséges táplálkozás elméleti alapjai
Energiaegyensúly a mindennapokban
Energiaszükséglet kiszámítása
Balesetmegelőzés
Mentálhigiéné alapjai
Munkavédelem, balesetek elhárítása
Dietétika alapjai
Pedagógia, oktatás, módszertani ismeretek

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
2 ECDL 7. m Információ és kommunikáció
3 Olvasott szakmai szöveg megértése
3 Jelképek értelmezése
3 Oktatás eszközeinek használata
Személyes kompetenciák:
Stressztűrő képesség
Külső megjelenés
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Meggyőző képesség
Határozottság
Társas kompetenciák:
Együttműködő képesség
Konfliktusmegoldó készség
Közérthetőség
Rendszerező képesség
Kreativitás, ötletgazdagság
Empátiás készség
Módszerkompetenciák:
Problémaelemzés
Problémamegoldás
Nyitott hozzáállás
Módszeres munkavégzés
Áttekintő képesség
Lényegfelismerés (lényeglátás)
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2461-06 Műtőszolgálat biztosítása
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A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
A műtők felszerelését alkalmazza
Műtéti technikáknál asszisztál
Műtéthez szükséges felszereltséget biztosítja
A műtők működőképességét biztosítja
Tárgyi személyi feltételeket biztosítja
A műtéti beavatkozások eszközeit, technikai felszerelését karbantartja, előkészíti
Tevékenységeket összehangol
Műtéti technikai szövődmények elhárításában segédkezik
Műtéti munkarendet biztonságosan összeállítja
Műtétek elvégzéséhez, munkafolyamataihoz asszisztál
Ügyeleti rendszert működtet
Gyógyszerek, vegyszereket, kötszereket, műszereket rendel, karbantart
Technikai eszközöket karbantart
A műtő személyzetének tevékenységét összehangolja
A beteget fogadja a műtőben
A beteget elhelyezi
A beteg pszichés vezetésében közreműködik
Az operáló orvos és asszisztenciájának munkáját előkészíti, menedzseli
Tervezett és akut műtétek lebonyolításának feltételeit biztosítja
Egynapos sebészeti beavatkozások lebonyolításánál közreműködik
Steril munka folyamatának protokolljai szerint végzi a munkáját
Sterilizál, fertőtlenít a műtőben
A műtő zsiliprendszerének működését biztosítja
Kapcsolatot tart a kórház higiénés, a diagnosztikai, a laboratóriumi és az
aneszteziológiai részleg munkatársaival
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B Műszerismeret
B Eszközismeret
B Anyagismeret
B Gépismeret
B Műtéti technikák
B Műtőszolgálat
B A műtő berendezési tárgyai
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
2 ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
4 Olvasott szakmai szöveg megértése
4 Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban
4 Szakmai nyelvű beszédkészség
3 Idegen nyelvű hallott szöveg megértése
3 Idegen nyelvű beszédkészség
4 Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
4 Jelképek értelmezése
4 Komplex jelzésrendszerek értelmezése
4 Mennyiségérzet
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4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

Tájékozódás
Térérzékelés
Informatikai eszközök használata
Műtéti eszközök használata
Riasztás eszközeinek használata
Sterilezés eszközeinek használata
Technikai eszközök használata
Műszerek használata
Izolálás eszközeinek használata
Számítógépes célprogramok használata

Személyes kompetenciák:
Állóképesség
Alkalmazkodó, együttműködő képesség
Megbízhatóság
Felelősségtudattal rendelkezik
Terhelhetőség
Társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Hatékony kérdezés készsége
Konfliktusmegoldó készség
Adekvát metakommunikáció
Módszerkompetenciák:
Együttműködő képesség
Hibakeresés
Problémamegoldás
Gyakorlatias feladatelemzés
Intenzív munkavégzés
Körültekintés, elővigyázatosság
Környezet tisztántartása
Rendszerező képesség
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2462-06 Gipszmesteri feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
A gipszelő-kötöző berendezéseit, eszközeit ismeri, szakszerűen használja
Szakszerűen segédkezik a beteg aktív és passzív helyzetváltoztatásánál
Munkáját orvos irányítása és felügyelete mellett végzi
Aszepszis és antiszepszis szabályainak figyelembevételével végzi munkáját
A beteg pszichés vezetésében részt vesz
Orvosi utasításra megfelelő gipszkötést helyez fel
Gipszsínt helyez fel
Körkörös gipszet helyez fel
Járógipszet helyez fel
Ablakos gipszkötést helyez fel
Gipsztokot helyez fel
Gipszkorzettet helyez fel
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Gipszágyat készít
Húzógipszet (hanging cast) készít
Böhler-féle gipszkötést készít
Műanyag gipszet kezel és helyez fel
Elvégzi a gipsz cseréjét
Eltávolítja a gipszet
Segédkezik a törések vértelen helyretételében
Segédkezik a repozícióban a felső végtagon
Segédkezik a repozícióban az alsó végtagon
Rögzítő kötéseket alkalmaz
Fedőkötést készít
Nyomókötést készít
Szorítókötést készít
Desault-kötést készít
Coller and cuff kötést készít
Quengel-kötést készít
Gyűrűkből készült nyolcas kötést készít
Háromszögletű kendővel rögzít
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B Anatómia – Élettan
A Anyag és műszerismeret
A Traumatológia
A Kötések
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
3 Olvasott szakmai szöveg megértése
2 Szakmai nyelvű beszédkészség
3 Információforrások kezelése
3 Mennyiségérzék
Személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Megbízhatóság
Precizitás
Önállóság
Tapintás
Kézügyesség
Erős fizikum
Társas kompetenciák:
Határozottság
Kapcsolatteremtő készség
Udvariasság
Közérthetőség
Hatékony kérdezés készsége
Empátiás készség
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Módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Gyakorlatias feladatértelmezés
Módszeres munkavégzés
Körültekintés, elővigyázatosság
Intenzív munkavégzés
Kreativitás, ötletgazdagság
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2463-06 Műtét technológia
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Sebészi bemosakodást végez
Higiénés kézfertőtlenítést végez
Biztosítja a műtétek, beavatkozások személyi és tárgyi feltételeit
A műtét-beavatkozás típusának megfelelően előkészíti a szükséges műszereket,
eszközöket
Ellenőrzi az anyagok, eszközök felhasználhatóságának idejét
Ellenőrzi a technikai eszközök, berendezések működőképességét
Jelzi az eszközök, berendezések meghibásodását
Meghibásodott eszközöket, berendezéseket javításra küld
Elvégzi a műszerek karbantartását
Megszervezi a technikai eszközök, berendezések rendszeres karbantartását
Eszközöket, anyagokat rendel
Technikai berendezések hibaelhárítását végzi
Műtét-beavatkozás alatti feladatokat végez
Kezeli a műtő-vizsgáló technikai eszközeit, berendezéseit
Diatermiás készüléket kezel
Lézert működtet
Operációs mikroszkópot kezel
Endoszkópot és tartozékait kezeli
Új műtéti technikához kapcsolódó feladatokat végez
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
A Általános műtéti és műszaki ismeretek
A A műtő technikai eszközei és berendezései, áramellátás
A A beteg és a műtéti terület előkészítése
A A beteg műtéti fektetése
C Hibaelhárítás
A Sebészet
A Traumatológia
A Nőgyógyászat
A Fül-orr-gégészet
A Urológia
A Szemészet
A Plasztikai sebészet
A Transzplantáció
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A szint megjelölésével a szakmai készségek:
2 ECDL 1. m IT alapismeretek
2 ECDL 2. m Operációs rendszerek
2 ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
2 ECDL 4. m. Táblázatkezelés
2 ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
2 ECDL 6. m. Prezentáció
2 ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
3 Köznyelvi beszédkészség
3 Olvasott szakmai szöveg megértése
3 Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban
2 Hallott szakmai szöveg megértése
2 Szakmai nyelvű beszédkészség
2 Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
3 Idegen nyelvű fogalmazás írásban
3 Idegen nyelvű kézírás
3 Idegen nyelvű hallott szöveg megértése
3 Idegen nyelvű beszédkészség
3 Információforrások kezelése
2 Műszaki rajz olvasása, értelmezése
2 Kapcsolási rajz olvasása, értelmezése
3 Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
3 Diagram, nomogram kitöltése, készítése
3 Mennyiségérzék
4 Tájékozódás
3 Térérzékelés
Személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Megbízhatóság
Precizitás
Önállóság
Térbeli tájékozódás
Állóképesség
Társas kompetenciák:
Határozottság
Tömör fogalmazás készsége
Segítőkészség
Konfliktuskerülő készség
Hatékony kérdezés készsége
Empátiás készség
Módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Körültekintés, elővigyázatosság
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Figyelemmegosztás
Eredményorientáltság
Hibakeresés (diagnosztizálás)
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A környezet tisztántartása
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2464-06 Műtét előkészítése
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Elvégzi a beteg előkészítését a beavatkozáshoz
Beöltözik, beöltöztet
Izolálja a nagy műszerelő asztalt és a Sonnenburg asztalt
Dezinficiálja a műtéti területet
Előkészíti az anyagokat, eszközöket a sterilizáláshoz
Sterilizálást végez telített vízgőzzel, kémiai anyagokkal, forró levegővel
Ellenőrzi a kommunális és veszélyes hulladékok tárolását
Végzi a kommunális és veszélyes hulladékok szakszerű tárolását
Törekszik a nozokomiális fertőzések kivédésére
Sebészi bemosakodást végez
Higiénés kézfertőtlenítést végez
Biztosítja a műtétek, beavatkozások személyi és tárgyi feltételeit
A műtét/beavatkozás típusának megfelelően előkészíti a szükséges műszereket,
eszközöket
Ellenőrzi az anyagok, eszközök felhasználhatóságának idejét
Ellenőrzi a technikai eszközök, berendezések működőképességét
Jelzi az eszközök, berendezések meghibásodását
Meghibásodott eszközöket, berendezéseket javításra küld
Elvégzi a műszerek karbantartását
Megszervezi a technikai eszközök, berendezések rendszeres karbantartását
Eszközöket, anyagokat rendel
Technikai berendezések hibaelhárítását végzi
Ellátja a beteggel kapcsolatos teendőket
Megfigyeli a beteget
Rendelkezik a beteg személyes dokumentációval együtt történő szállításáról
Alkalmazza a Magyar Egészségügyi Ellátási Standard szabályzatait
Személyes dokumentáció alapján azonosítja a beteget
Átveszi a beteget az ápolótól
Szállítja a beteget a személyes dokumentációjával együtt
A műtét-beavatkozás típusának megfelelően fekteti a beteget
Ellenőrzi a beteg műtéti típusnak megfelelő fektetését
Orvosi utasításra a beteg szervezetébe gyógyszereket juttat
Közreműködik a helyi érzéstelenítés elvégzésében
Szervezi a műtőkapacitás optimális kihasználtságát
Műtéti naplót vezet
Új műtéti technikához kapcsolódó feladatokat végez
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
A A beteg és a műtéti terület előkészítése
A A beteg műtéti fektetése
C Hibaelhárítás
A Sterilizálás
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A
A
B
A
A
A
C
B

Fertőtlenítés
Szennyes, hulladék kezelése
Munkaszervezési feladatok
Munkarend és munkafegyelem
Dokumentáció
Szövettani anyagok dokumentációja
Műtéti napló vezetése
Magyar Egészségügyi Ellátási Standard szabályzatai

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
3 Olvasott szöveg megértése
3 Olvasott szakmai szöveg megértése
3 Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban
2 Hallott szakmai szöveg megértése
2 Szakmai nyelvű beszédkészség
2 Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
3 Idegen nyelvű fogalmazás írásban
3 Idegen nyelvű hallott szöveg megértése
3 Idegen nyelvű beszédkészség
3 Információforrások kezelése
3 Műszaki rajz olvasása, értelmezése
3 Kapcsolási rajz olvasása, értelmezése
3 Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
3 Diagram, nomogram kitöltése, készítése
Személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Pontosság
Önállóság
Terhelhetőség
Szervezőkészség
Kézügyesség
Társas kompetenciák:
Határozottság
Visszacsatolási készség
Tömör fogalmazás készsége
Hatékony kérdezés készsége
Módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Módszeres munkavégzés
Körültekintés, elővigyázatosság
Kontroll (ellenőrző) képesség
Figyelemmegosztás
Rendszerező képesség
A környezet tisztántartása
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2465-06 Műtét lebonyolítása

20

A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Ismerteti a beteggel a beavatkozás utáni teendőket
Műtét, beavatkozás után megfigyeli a beteget
Terápiás beavatkozásban vesz részt
Műtét-beavatkozás alatt feladatokat végez
Kezeli a műtő-vizsgáló technikai eszközeit, berendezéseit
Diatermiás készüléket kezel
Lézert működtet
Operációs mikroszkópot kezel
Endoszkópot és tartozékait kezeli
Egyszerhasználatos anyagokat ad be a műtéthez
Oldatokat ad be a műtéthez
Vizsgálatoknál-műtéteknél asszisztál
A műtét lépéseihez rendeli a megfelelő műszereket, anyagokat
Észleli a műtét során az aszepszis felmerülő hiányosságait
Az aszepszis hiányosságait korrigálja, korrigáltatja
Jelzi az észlelt szövődményeket az operatőr számára
Közreműködik a szövődmények elhárításában
Számon tartja a törlőket, műszereket
Műtéteknél, beavatkozásoknál instrumentál
Ellátja az első asszisztensi feladatokat
Ellátja a másod asszisztensi feladatokat
Orvosi utasításra szuturáz, varratot szed
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C Beteg jogai és kötelességei
A Dolgozó jogai és kötelességei
C Pszichológia
A Tájanatómia
C Kommunikáció
C Oktatói feladatok
B Szövődmények és elhárításuk
A Dokumentáció
A Szövettani anyagok dokumentációja
C Műtéti napló vezetése
C Statisztika
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
3 Olvasott szakmai szöveg megértése
3 Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban
2 Hallott szakmai szöveg megértése
2 Szakmai nyelvű beszédkészség
2 Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
3 Idegen nyelvű fogalmazás írásban
3 Idegen nyelvű hallott szöveg megértése
3 Idegen nyelvű beszédkészség
3 Információforrások kezelése
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3
3
3
4
3
5

Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
Diagram, nomogram kitöltése, készítése
Mennyiségérzék
Tájékozódás
Térérzékelés
Műtéti eszközök és műszerek használata

Személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Önállóság
Állóképesség
Terhelhetőség
Szervezőkészség
Stressztűrő képesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Irányítási készség
Hatékony kérdezés készsége
Prezentációs készség
Adekvát metakommunikáció
Módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Körültekintés, elővigyázatosság
Intenzív munkavégzés
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2466-06 Előkészítés az endoszkópos beavatkozáshoz
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Elvégzi a beteg előkészítését az endoszkópos beavatkozáshoz
Beöltözik: kabát, kesztyű, védőfelszerelést használ (kesztyű, védőköpeny, maszk,
szemüveg)
Előkészíti és ellenőrzi az eszközöket endoszkópos beavatkozáshoz
Biztosítja a beavatkozások személyi és tárgyi feltételeit
A beavatkozás típusának (diagnosztikus vagy operatív) megfelelően előkészíti a
szükséges műszereket, eszközöket
Ellenőrzi az anyagok, eszközök felhasználhatóságának idejét
Ellenőrzi a technikai eszközök, berendezések működőképességét
Jelzi az eszközök, berendezések meghibásodását
Meghibásodott eszközöket, berendezéseket javításra küld
Izolálja a vizsgáló asztalt
Dezinficiálja a vizsgáló asztalt
A beavatkozás szempontjából lényeges információkat gyűjt a betegtől
Felvilágosítja a beteget a vizsgálat menetéről
Válaszol a beteg kérdéseire a vizsgálattal kapcsolatosan
Elvégzi a beteg előkészítését a beavatkozáshoz
Beleegyező nyilatkozatot a beteg kezébe adja és aláíratja vele
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Higiénés kézfertőtlenítést végez
Megadja a premedikációt az előírt módon
Elvégzi a garatérzéstelenítését
Injekciót ad be intramusculárisan
Közreműködik az intravénás injekció beadásánál
Előkészít sterilezéshez
Sterilezést végez
Ellenőrzi és végzi a kommunális és veszélyes hulladékok szakszerű tárolását
Törekszik a nosocomiális fertőzések kivédésére
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
A Anyagismeret
A Műszerismeret
A Vizsgálóhelyiség technikai eszközei és berendezései, áramellátás
A A beteg és a beavatkozás területének előkészítése
A A beteg fektetése
B Hibaelhárítás
B Munkaszervezés
B Munkaszervezési feladatok
A Munkarend és munkafegyelem
B Az alkalmazott dokumentáció vezetése
C Statisztika
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
3 Olvasott szakmai szöveg megértése
3 Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban
3 Hallott szakmai szöveg megértése
3 Szakmai nyelvű beszédkészség
2 Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
2 Idegen nyelvű fogalmazás írásban
2 Idegen nyelvű hallott szöveg megértése
2 Idegen nyelvű beszédkészség
4 Információforrások kezelése
4 Tájékozódás
3 Térérzékelés
Személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Döntésképesség
Önállóság
Kézügyesség
Türelmesség
Állóképesség
Megbízhatóság
Társas kompetenciák:
Határozottság
Irányítási készség
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Közérthetőség
Empátiás készség
Meggyőzőkészség
Módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Módszeres munkavégzés
Körültekintés, elővigyázatosság
Figyelemösszpontosítás
Következtetési képesség
A környezet tisztán tartása
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2467-06 Endoszkópos beavatkozás lebonyolítása
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Diagnosztikus és terápiás beavatkozásnál asszisztál
Kezeli a vizsgáló technikai eszközeit, berendezéseit
Endoszkópot és tartozékait kezeli
Diatermiás készüléket kezel
Lézeres beavatkozásnál segédkezik
A beavatkozás lépéseihez rendeli a megfelelő műszereket, anyagokat
Észleli és korrigálja a beavatkozás során az aszepszis felmerülő hiányosságait
A beavatkozás alatt megfigyeli a beteget
Jelzi az észlelt szövődményeket
Közreműködik a szövődmények elhárításában
Beavatkozás után megfigyeli a beteget
Gondoskodik a szövettani vagy citológiai vizsgálatra eltávolított specimen
tartósításáról, egyértelmű jelöléséről és vizsgálatra küldéséről
Ismerteti a beteggel a beavatkozás utáni teendőket
Számon tartja a vizsgálatokra küldött anyagminták feldolgozás és véleményezés
utáni sorsát
A vizsgálóhelyiséget és az eszközöket rendbe teszi
A vizsgálati naplót vezeti
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B A beteg megfelelő, a várható adattovábbításra is kiterjedő tájékoztatáson alapuló
beleegyezés
A Dolgozó jogai és kötelességei
C Pszichológia
C Kommunikáció
A Szövődmények és elhárításuk
B Vizsgálati napló vezetése
C Statisztika
A Anyagismeret
A Műszerismeret
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
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3
3
3
3
2
2
2
2
4
4
3

Olvasott szakmai szöveg megértése
Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban
Hallott szakmai szöveg megértése
Szakmai nyelvű beszédkészség
Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
Idegen nyelvű fogalmazás írásban
Idegen nyelvű hallott szöveg megértése
Idegen nyelvű beszédkészség
Információforrások kezelése
Tájékozódás
Térérzékelés

Személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Megbízhatóság
Döntésképesség
Precizitás
Önállóság
Kézügyesség
Stabil kéztartás
Türelmesség
Társas kompetenciák:
Határozottság
Irányítási készség
Segítőkészség
Hatékony kérdezés készsége
Módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Körültekintés, elővigyázatosság
Figyelemösszpontosítás
Kontroll
Rendszerezés
A környezet tisztántartása
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2497-06
Boncolás-mintavétel
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Előkészíti a halottakat a boncoláshoz
Megméri a halott jellemző méreteit
Megnyitja a holttestet
Kiszedi a halott szerveit
Felboncolja a szerveket (Jellinek-, Orsós-technika)
Speciális technikát alkalmaz a szervek boncolásánál
Megméri a testűri folyadékot, szerveket
Részt vesz boncolt szervek demonstrálásában
Fokozott fertőzésveszélyt jelentő boncolást végez (Jakob-kór, C-hepatitis, HIV)
Holttestet rekonstruál
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Anyagvételt végez
Részt vesz az átültetésre kerülő szövetek kivételében (transzplantációs szövetek)
Szövettani vizsgálatra anyagot vesz
Méregládát csomagol
Leveszi diatoma vizsgálatra az anyagot
Bűnjeleket megőrzésre biztosít
Preparátumokat készít, tárol
Antropológiai anyagot vesz
DNS-vizsgálatra anyagot vesz
Alkalmazza a szervek, szövetek eltávolítására, az egészségügyi dokumentációra
vonatkozó feltételeket
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B Anatómia
B Kórbonctan
B Kórszövettan
B Mintavétel
B Műszer- eszközismeret
B Vegyszerismeret
B Laborismeret
B Mintavétel
B Aszeptikus munka
B Munkavédelem
B Szövetek eltávolítására, tárolására vonatkozó jogszabályok
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4 Olvasott szakmai szöveg megértése
4 Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban
4 Szakmai nyelvű beszédkészség
3 Informatikai eszközök használata
3 Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
4 Jelképek értelmezése
4 Komplex jelzésrendszerek értelmezése
4 Mennyiségérzet
4 Tájékozódás
5 Térérzékelés
4 Eszközök, műszerek használata
4 Dokumentáció eszközeinek használata
4 Boncolás eszközeinek használata
4 Mintavétel eszközeinek használata
Személyes kompetenciák:
Állóképesség
Testi erő
Stressztűrő képesség
Megbízhatóság
Koncentrálóképesség
Döntésképesség
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Szervezőkészség
Társas kompetenciák:
Együttműködő képesség
Motiválhatóság
Kommunikációs készség
Önérvényesítő képesség
Konfliktusoldó képesség
Módszerkompetenciák:
Információgyűjtés
Tervezés
Gyakorlatias feladatelemzés
Intenzív munkavégzés
Körültekintés, elővigyázatosság
Rendszerező képesség
Helyzetismeret
Higiénés szemlélet
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2498-06 Előkészítés – higiéné – munkavédelem
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Biztosítja a boncterem higiénéjét
Elvégzi a fertőtlenítés fizikai, kémiai eljárásait
Veszélyes hulladékot szabályszerűen tárol
Előkészíti a holttestet a végtisztességre
Borotvál, fésül, sminkel, protézist behelyez, rendbe teszi a körmöt
Kiadja a holttestet
Exhumálást irányít
Előkészíti a bonctermet
A zsiliprendszert az előírásoknak megfelelően használja
Biztosítja a boncolások zavartalanságát
Előkészíti a boncoláshoz szükséges eszközöket
Biztosítja az orvos és a saját részére a védőeszközöket
Előkészíti a kiszálláshoz szükséges eszközöket
Betartja a baleseti, munkavédelmi és környezetvédelmi szabályokat
Védőeszközöket használ
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B Munkavédelem
B Aszepszis, antiszepszis
B Vegyszerismeret
B Eszközismeret
B Járványtan
B Mikrobiológia
B Közegészségtan
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A szint megjelölésével a szakmai készségek:
2 ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
2 ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
4 Olvasott szakmai szöveg megértése
4 Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban
4 Szakmai nyelvű beszédkészség
3 Idegen nyelvű hallott szöveg megértése
3 Idegen nyelvű beszédkészség
5 Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
4 Komplex jelzésrendszerek értelmezése
5 Boncolás előkészítésének eszközhasználata
5 Védőeszközök használata
5 Higiénés eszközök használata
5 Fertőtlenítés eszközeinek használata
5 Környezetvédelmi eszközök használata
5 Zsiliprendszer eszközeinek használata
Személyes kompetenciák:
Megfigyelőkészség
Stressztűrő képesség
Elhivatottság, elkötelezettség
Felelősségtudat
Megbízhatóság
Döntésképesség
Szervezőkészség
Állóképesség
Társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő-fenntartó készség
Együttműködő képesség
Elfogadja a másságot
Kommunikációs készség
Konfliktusoldó képesség
Módszerkompetenciák:
Együttműködő képesség
Következtetési képesség
Helyzetfelismerés
Körültekintés, elővigyázatosság
Figyelemmegosztás
Higiénés szemlélet
Eredményorientáltság
Kreativitás
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2499-06 Etika, jog, kommunikáció
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Halottak kegyeletteljes tárolását ellenőrzi
Ellenőrzi a halottak azonosságát a lábcédula alapján
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Az elhalt osztályos dokumentációját átveszi
A holttest megérkezését adminisztrálja
A holttest kiadását adminisztrálja
Rögzíti az egészségügyi dokumentációt
Internetet használ
Egészségügyi szoftvereket alkalmaz
Adatokat ment, archivál
Adatot szolgáltat
Adatot továbbít
Átadja a halott vizsgálati igazolást
Betartja az etika és a protokoll szabályait
Információt fogad, továbbít
Alkalmazza a latin szakkifejezéseket
Hozzátartozókat tájékoztat a halottal kapcsolatos ügyintézésről
Az alkotmányos jogokat érvényesíti
Betartja az egészségügyi törvény és a munkakörre vonatkozó szabályokat
Titkot tart
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B Informatika
B Jogi ismeretek
B Adminisztráció, dokumentáció
B Orvosi latin
B Szakmai kommunikáció
B Etika
B Szakmai etika
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
2 ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
2 ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
4 Olvasott szakmai szöveg megértése
4 Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban
4 Szakmai nyelvű beszédkészség
3 Idegen nyelvű hallott szöveg megértése
3 Idegen nyelvű beszédkészség
3 Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
4 Jelképek értelmezése
4 Mennyiségérzékelés
4 Komplex jelzésrendszer értelmezése
4 Tájékozódás
4 Térérzékelés
4 Informatikai eszközök használata
4 Dokumentációs eszközök használata
Személyes kompetenciák:
Pontosság, szakszerűség
Állóképesség
Rugalmasság
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Elhivatottság, elkötelezettség
Döntésképesség
Szervezőkészség
Empátiás készség
Udvariasság
Nyitott hozzáállás
Társas kompetenciák:
Együttműködő képesség
Elfogadja a másságot
Etikus, törvénytisztelő magatartás
Motiválhatóság
Kommunikációs készség
Módszerkompetenciák:
Együttműködő képesség
Tervezési képesség
Értékelési képesség
Körültekintés, elővigyázatosság
Figyelemmegosztás
Higiénés szemlélet
Rendszerező képesség
Az 52 725 02 0010 52 01 azonosító számú, Boncmester megnevezésű elágazás szakmai
követelménymoduljainak
azonosítója
megnevezése
2321-06
Interakció az egészségügyi ellátásban
2326-06
Aszepszis-antiszepszis, munkavédelem, környezetvédelem
2327-06
Első ellátás-elsősegélynyújtás
2328-06
Egészségmegőrzés – egészség fejlesztés – egészségnevelés
2461-06
Műtőszolgálat biztosítása
2497-06
Boncolás-mintavétel
2498-06
Előkészítés – higiéné – munkavédelem
2499-06
Etika, jog, kommunikáció
Az 52 725 02 0010 52 02 azonosító számú, Műtőtechnikus megnevezésű elágazás szakmai
követelménymoduljainak
azonosítója
megnevezése
2321-06
Interakció az egészségügyi ellátásban
2326-06
Aszepszis-antiszepszis, munkavédelem, környezetvédelem
2327-06
Első ellátás-elsősegélynyújtás
2328-06
Egészségmegőrzés – egészségfejlesztés – egészségnevelés
2461-06
Műtőszolgálat biztosítása
2462-06
Gipszmesteri feladatok
2463-06
Műtét technológia
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Az 52 725 02 0100 33 01 azonosító számú, Gipszmester megnevezésű részszakképesítés
szakmai követelménymoduljainak
azonosítója
megnevezése
2321-06
Interakció az egészségügyi ellátásban
2326-06
Aszepszis-antiszepszis, munkavédelem, környezetvédelem
2327-06
Első ellátás-elsősegélynyújtás
2328-06
Egészségmegőrzés – egészség fejlesztés – egészségnevelés
2462-06
Gipszmesteri feladatok
Az 52 725 02 0100 33 02 azonosító számú, Műtőssegéd megnevezésű részszakképesítés
szakmai követelménymoduljainak
azonosítója
megnevezése
2321-06
Interakció az egészségügyi ellátásban
2326-06
Aszepszis-antiszepszis, munkavédelem, környezetvédelem
2327-06
Első ellátás-elsősegélynyújtás
2328-06
Egészségmegőrzés – egészség fejlesztés – egészségnevelés
2461-06
Műtőszolgálat biztosítása
Az 52 725 02 0001 54 01 azonosító számú, Endoszkópos szakasszisztens megnevezésű
ráépülés szakmai követelménymoduljainak
azonosítója
megnevezése
2466-06
Előkészítés az endoszkópos beavatkozáshoz
2467-06
Endoszkópos beavatkozás lebonyolítása
Az 52 725 02 0001 54 02 azonosító számú, Műtéti szakasszisztens megnevezésű ráépülés
szakmai követelménymoduljainak
azonosítója
megnevezése
2464-06
Műtét előkészítése
2465-06
Műtét lebonyolítása
V.
VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
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 vizsga követelményeiben meghatározott
követelménymodulokból modulzáró vizsga(ák) teljesítése.
A képzési programban előírt gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás.
2. A szakmai vizsga részei:
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1. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2321-06 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 hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Gyakorlati alkalmazás, szituációs feladatok megoldása, informatikai feladatok
elvégzése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 30 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 50%
2. feladat 50%
2. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2326-06 Aszepszis-antiszepszis, munkavédelem, környezetvédelem
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Ismeretek alkalmazó módon történő reprodukálása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 60 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Elméleti ismeretek szóbeli felidézése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Szituációs feladatok megoldása az aszepszis- antiszepszis szabályainak
gyakorlati alkalmazásával
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 30 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 25%
2. feladat 25%
3. feladat 50%
3. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
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2327-06 Első ellátás-elsősegélynyújtás
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Elméleti ismeretek alkalmazási szinten történő reprodukálása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 60 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Elméleti ismeretek szóbeli felidézése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Szituációs feladatok megoldása, első ellátási, elsősegélynyújtási feladatok
kivitelezése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 30 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 25%
2. feladat 25%
3. feladat 50%
4. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2328-06 Egészségmegőrzés – egészségfejlesztés – egészségnevelés
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Elméleti ismeretek alkalmazási szinten történő reprodukálása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 60 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Elméleti ismeretek felidézése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Szituációs feladatok megoldása egészséges életmód kialakítása,
egészségmegőrzés lehetőségeiből
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 30 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 25%
2. feladat 25%
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3. feladat 50%
5. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2461-06 Műtőszolgálat biztosítása
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Elméleti ismeretek alkalmazás szintű reprodukálása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 90 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Elméleti ismeretek felidézése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Szituációs feladatok megoldása, műtéti technikákhoz előkészítési feladatok
kivitelezése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 60 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 25%
2. feladat 25%
3. feladat 50%
6. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2462-06 Gipszmesteri feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Elméleti ismeretek felidézése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Szituációs gyakorlati feladatok megoldása, gipszelési eljárások kivitelezése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 60 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 40%
2. feladat 60%
7. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
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2463-06 Műtét technológia
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Elméleti ismeretek alkalmazás szintű reprodukálása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 60 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Elméleti ismeretek felidézése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Szituációs gyakorlati feladatok a műtét technológia követelményeiből
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 30 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 25%
2. feladat 25%
3. feladat 50%
8. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2464-06 Műtét előkészítése
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Elméleti ismeretek alkalmazás szintű reprodukálása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 60 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Elméleti ismeretek felidézése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Szituációs feladatok megoldása, előkészítés műtétekhez
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 30 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 25%
2. feladat 25%
3. feladat 50%
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9. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2465-06 Műtét lebonyolítása
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Elméleti ismeretek alkalmazás szintű reprodukálása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 60 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Elméleti ismeretek felidézése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Szituációs gyakorlati feladatok megoldása, műtéti eljárások előkészítése,
asszisztálási feladatok elvégzése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 30 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 25%
2. feladat 25%
3. feladat 50%
10. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2466-06 Előkészítés az endoszkópos beavatkozáshoz
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Elméleti ismeretek alkalmazás szinten történő reprodukálása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 60 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Elméleti ismeretek felidézése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Szituációs feladat megoldása, előkészítés beavatkozásokhoz
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 30 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 25%
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2. feladat 25%
3. feladat 50%
11. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2467-06 Endoszkópos beavatkozás lebonyolítása
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Elméleti ismeretek alkalmazás szintű reprodukálása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 60 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Elméleti ismeretek felidézése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Szituációs feladatok megoldása, endoszkópos beavatkozások asszisztálása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 30 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 25%
2. feladat 25%
3. feladat 50%
12. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2497-06 Boncolás-mintavétel
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Elméleti ismeretek alkalmazás szintjén történő reprodukálása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 60 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Elméleti ismeretek szóbeli felidézése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Szituációs feladatok megoldása, eszköz ismeret, mintavétel kivitelezése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 30 perc
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A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 25%
2. feladat 25%
3. feladat 50%
13. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2498-06 Előkészítés – higiéné – munkavédelem
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Elméleti ismeretek alkalmazás szintű reprodukálása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 60 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Szituációs feladatok megoldása, előkészítés, eszközhasználat
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 60 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 30%
2. feladat 70%
14. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2499-06 Etika, jog, kommunikáció
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Elméleti ismeretek alkalmazás szintjén történő reprodukálása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 60 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Szituációs feladatok megoldása, informatikai feladatok elvégzése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 45 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 50%
2. feladat 50%
3. A szakmai vizsga értékelése %-osan:
Az 52 725 02 0010 52 01 azonosító számú, Boncmester megnevezésű elágazáshoz rendelt
vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész: 10
2. vizsgarész: 10
3. vizsgarész: 10
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4. vizsgarész: 10
5. vizsgarész: 15
12. vizsgarész: 20
13. vizsgarész: 15
14. vizsgarész: 10
Az 52 725 02 0010 52 02 azonosító számú, Műtőtechnikus megnevezésű elágazáshoz
rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész: 10
2. vizsgarész: 10
3. vizsgarész: 10
4. vizsgarész: 10
5. vizsgarész: 25
6. vizsgarész: 10
7. vizsgarész: 25
Az 52 725 02 0100 33 01 azonosító számú, Gipszmester megnevezésű részszakképesítéshez
rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész: 15
2. vizsgarész: 15
3. vizsgarész: 15
4. vizsgarész: 15
6. vizsgarész: 40
Az 52 725 02 0100 33 02 azonosító számú, Műtőssegéd megnevezésű részszakképesítéshez
rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész: 15
2. vizsgarész: 15
3. vizsgarész: 15
4. vizsgarész: 15
5. vizsgarész: 40
Az 52 725 02 0001 54 01 azonosító számú, Endoszkópos szakasszisztens megnevezésű
ráépüléshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
10. vizsgarész: 50
11. vizsgarész: 50
Az 52 725 02 0001 54 02 azonosító számú, Műtéti szakasszisztens megnevezésű ráépüléshez
rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
8. vizsgarész: 50
9. vizsgarész: 50
4. A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei
A szakképesítéshez rendelt vizsgarészek valamelyikének korábbi teljesítése.
5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontja
-
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Endoszkópos szakasszisztens

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Műtéti asszisztens

Műtőtechnikus

Gipszelő – kötöző
Szövetek szétválasztására szolgáló műszerek
Vérzéscsillapításra szolgáló műszerek
Rögzítő- és feltáró műszerek
Szöveteket egyesítő műszerek
Osteosynthesis tálca kellékei
Endoszkópos műtétek speciális műszerei
Izoláló anyagok, kötszerek, varróanyagok
Műtő berendezései
Első ellátás elsősegélynyújtás eszközei

Műtőssegéd

Gipszmester

A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök és felszerelések
minimuma

Boncmester

VI.
ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
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VII.
EGYEBEK
A szakmai vizsgabizottságba való részvételre kijelölt szakmai szervezet:
Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara (a szakmai tagozatainak bevonásával).
Iskolai rendszerű képzéseknél az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 90 óra.
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