A 6. sorszámú Citológiai szakasszisztens megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és
vizsgakövetelménye
1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1.

A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55 725 03

1.2.

A szakképesítés-ráépülés megnevezése: Citológiai szakasszisztens

1.3.

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: -

1.4.

Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 1100-1440

2. EGYÉB ADATOK
2.1.

A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: 2.2. Szakmai előképzettség: 55 725 16 Szövettani asszisztens szakképesítés (bővebben a 7. Egyebek
fejezetben)
2.3.

Előírt gyakorlat: -

2.4.

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5.

Pályaalkalmassági követelmények: -

2.6.

Elméleti képzési idő aránya: 40 %

2.7.

Gyakorlati képzési idő aránya: 60 %

2.8.

Szintvizsga: -

2.9.

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 3. PÁLYATÜKÖR

3.1.

3.1.1.
3.1.2.

3.2.

A szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)
A
FEOR száma
3324

B
FEOR megnevezése
Orvosi laboratóriumi
asszisztens

C
A szakképesítés-ráépüléssel betölthető munkakör(ök)
Citológiai szakasszisztens

A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása:

A citológiai szakasszisztens feladata a citodiagnosztikára beküldött illetve egyéb módszerekkel nyert vizsgálati
anyagok feldolgozása, adminisztratív rendszerezése, az anyagok technikai feldolgozása. Fő szakmai
tevékenységét képzi a cervix diagnosztikai és szűrési kenetek mikroszkópos értékelése, a negatív kenetek
biztonságos azonosítása. Feladata továbbá az egyéb citodiagnosztikai preparátumok előértékelése, az
eredmények konzultatív elemzése, az anyagok archiválása. Munkáját szakorvos felügyelete mellett végzi.
A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:

-

elvégezni a nőgyógyászati kenetek szűrővizsgálatát, mikroszkópos értékelését
a nőgyógyászati rákszűrés diagnosztikai feladatait elvégezni
a kenetekben látott sejtek morfológiai értékelését és differenciálását elvégezni
a negatív keneteket biztonságosan azonosítani, adott esetben önállóan a kenetek végső véleményezését
elkészíteni
a nem negatív és egyéb citológiai keneteket konzultatív módon előértékelni
citodiagnosztikai laboratóriumban, szükség esetén mikroszkópos morfodiagnosztikai laboratóriumban
az anyagokat átvenni, rendszerezni
citológiai feldolgozást igénylő anyagféleségeket feldolgozni, festeni
a citológiai preparátumokat szakma szabályai szerint archiválni
a citodiagnosztikai adminisztrációt ellenőrizni, szervezni
az eredményeket szakmailag értékelni, minőségbiztosítási módszereket alkalmazni

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

3.3.1.
3.3.2.
3.3.3..

A
B
C
A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
azonosító száma
megnevezése
a kapcsolódás módja
55 725 16
Szövettani asszisztens
szakképesítés-ráépülés
4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

A
B
A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert
szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
azonosító
megnevezése
száma
11118-12 Citotechnológia
11119-12 Nőgyógyászati citodiagnosztika
11120-12 Egyéb citológiai vizsgálatok
5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes
letétele, az előírt szakmai gyakorlatok igazolt teljesítése.
5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:
A

5.2.1.
5.2.2.
5.2.3.
5.2.4.
5.2.5.

B
C
A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak
azonosító
a modulzáró vizsga vizsgatevékenymegnevezése
száma
sége
11118-12 Citotechnológia
gyakorlati és szóbeli
11119-12 Nőgyógyászati citodiagnosztika gyakorlati és szóbeli
11120-12 Egyéb citológiai vizsgálatok
gyakorlati és szóbeli

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

A) A vizsgafeladat megnevezése: Mikroszkópos kenetvizsgálat
A vizsgafeladat ismertetése:
12 db, szakértők által összeállított cervix citológiai kenet mikroszkópos vizsgálata és diagnosztizálása a
mindenkori szakmai szabályok szerint. Lelet elkészítése.
A vizsgafeladat időtartama: 100 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya:35 %
B) A vizsgafeladat megnevezése: Mikroszkópos kenetvizsgálat
A vizsgafeladat ismertetése:
4 db egyéb szervekből származó kenet vizsgálata (testüregi folyadék, tüdőcitológia) és diagnosztizálása.
Előzetes vélemény elkészítése.
A vizsgafeladat időtartama:80 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya:15 %
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Komplex szakmai írásbeli feladatsor
A vizsgafeladat ismertetése:
Központilag összeállított feladatsor, amely a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai
követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazza
A vizsgafeladat időtartama:120 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25 %
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Komplex szakmai szóbeli feladatsor
A vizsgafeladat ismertetése:
A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben
szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazza.
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25%
5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek
vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre
vonatkozó részletes szabályok:
A szakképesítés-ráépüléssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési
http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és Felnőttképzés Vizsgák menüpontjában
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

6.1.
6.2.
6.3.

A
A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges
eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési
jegyzék
Elméleti oktatásra alkalmas tanterem
Audiovizuális eszközök kiegészítőkkel

szerv

6.4.

6.5.
6.6.
6.7.

6.8.
6.9.

6.10.

A laboratóriumi alapműveletek végzéséhez szükséges berendezések (centrifuga, fénymikroszkóp és speciális mikroszkópok
(fluorescens, polarizációs) mérlegek, festő- és fedőautomata berendezések, citofotométer, mérőedények, pipetták, vegyszerek)
A citotechnikai eljárásokban használatos speciális festékek, fixálásra szolgáló vegyületek, oldószerek, reagensek
A kórszövettani laboratórium felszerelése, eszközei
Az aspirációs járóbeteg rendelés speciális eszközei: aspirációs
pisztoly, kenetkészítő eszközök, fixálószerek, citológiai festékek,
fedőanyagok, mikroszkóp, a betegellátás eszközei (injekciózáshoz
használt eszközök)
Nőgyógyászati (cervix) citológiai kenetek
Tüdő-, vizelet-, szájüregi-, gyomorcitológiai kenetek
Emlő aspirációs citológiai kenetek, emlőváladékból készített
citológiai kenetek, kontakt kenetek
Pajzsmirigy aspirációs citológiai kenetek
Testüregi folyadékgyülemekből származó citológiai kenetek
Különböző szervekből származó aspirációs citológiai kenetek
(liquor, prosztata, nyirokcsomó, nyálmirigy)
Dokumentáció és archiválás eszközei
7. EGYEBEK

7.1.Szakmai előképzettség:
55 725 16 azonosító számú Szövettani asszisztens
54 725 0200 1054 azonosító számú Kórszövettani, szövettani szakasszisztens
7.2.A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet:
Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara
1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 76.
Levelezési cím: 1450 Budapest, Pf.: 214.
Telefonszám: +36 1 323 2070
Fax: +36 1 323 2079
E-mail: meszk@meszk.hu

