27/2016. (IX. 16.) EMMI rendelet az emberi erőforrások minisztere ágazatába tartozó szakképesítések szakmai
és vizsgakövetelményeiről
Hatályos: 2016.09.16-től
A 24. sorszámú Foglalkozásegészségügyi szakápoló megnevezésű szakképesítés–ráépülés szakmai és
vizsgakövetelménye
1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1.

A szakképesítés–ráépülés azonosító száma: 55 723 06

1.2.

Szakképesítés–ráépülés megnevezése: Foglalkozásegészségügyi szakápoló

1.3.

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: –

1.4.

Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 500–720
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: 55 723 01 Ápoló szakképesítés (bővebben a 7. Egyebek fejezetben)

2.3.

Előírt gyakorlat: –

2.4.

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5.

Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek

2.6.

Elméleti képzési idő aránya: 50%

2.7.

Gyakorlati képzési idő aránya: 50%

2.8.

Szintvizsga: –

2.9.

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

3.1. A szakképesítés–ráépüléssel
foglalkozások

3.1.1.

legjellemzőbben

A

B

FEOR száma

FEOR megnevezése

3311

betölthető

Ápoló, szakápoló

munkakör,

munkakörök,

foglalkozás,

C
A szakképesítés–ráépüléssel betölthető
munkakör(ök)
Foglalkozás–egészségügyi szakápoló

3.2. A szakképesítés–ráépülés munkaterületének rövid leírása:
A foglalkozás–egészségügyi szakápoló részt vesz a foglalkozás–egészségügy preventív, klinikai, egészség–
megőrzési és egészségfejlesztési feladataiban. Tevékenységét foglalkozás–egészségügyi alapszolgálatnál,
szakellátó helyen, vagy munkahigiénés és foglalkozás–egészségügyi szervnél végzi. Részt vesz a foglalkozási
betegségek felismerésében, kezelésében, a munkavégzésből, munkakörnyezetből származó egészségkárosító
kóroki tényezők észlelésében, munkahelyek munkaegészségügyi feladatainak ellátásában, adminisztrációs,
kommunikációs, adatszolgáltató tevékenységben. A foglalkozás–egészségügyi szakápoló, mint a foglalkozás–
egészségügyi csapat tagja, feladatait részben önállóan, részben pedig a foglalkozás–egészségügyi szakorvos
utasítására vagy vele együttműködve végzi.
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A szakképesítés–ráépüléssel rendelkező képes:
– a foglalkozás–egészségügyi szolgálatok, preventív, klinikai, egészségmegőrzési, egészségfejlesztési
tevékenységében közreműködni
– a foglalkozás–egészségügyet érintő jogszabályok változásait figyelemmel kísérni
– felismerni és értékelni a munkavállalók szempontjából kockázatot jelentő munkahelyi megterheléseket
és a munkakörnyezeti kóroki tényezőket
– jogszabályokban meghatározott munkaköri, szakmai, egészségi alkalmassági vizsgálatok végzésében
közreműködni, szakorvos irányítása mellett önállóan, vagy az orvossal együttműködve elvégezni a
munkavállalók egészségi állapotfelmérését, a munkavállalók szakorvosi vizsgálatát megszervezni
– műszeres vizsgálatokat (látásélesség és színlátás vizsgálat, szűrő audiometriás vizsgálat, Doppler–
vizsgálat, légzésfunkciós vizsgálat, EKG–vizsgálat) és rutin laboratóriumi vizsgálatokat végezni
– a munkavállalókat a vizsgálatok előtt, alatt és után szakszerűen tájékoztatni
– a foglalkozási megbetegedések korai felismerésében, kezelésében részt venni
– jogszabályban meghatározottak szerint a foglalkozási megbetegedések, fokozott expozíciós esetek
bejelentésében, kivizsgálásában közreműködni
– a fertőző megbetegedések megelőzésében, terjedésének megakadályozásában, megfelelő fertőtlenítési
eljárások alkalmazásában, fertőző megbetegedések be– és kijelentésében közreműködni; higiénés és
fertőtlenítő eljárásokat alkalmazni
– a krónikus nem fertőző megbetegedések megelőzésében, illetve e megbetegedésben szenvedő
munkavállalók gondozásában közreműködni
– a munkahelyi veszélyforrások feltárásában, a munkavégzés egészségkárosító hatásainak vizsgálatában
közreműködni
– a helyszíni (általános és foglalkozás–specifikus) munkahigiénés vizsgálatok végzésében közreműködni,
hiányosságok esetén felhívni az érintettek figyelmét a munkahigiénés, foglalkozás–egészségügyi,
munkabiztonsági, kémiai biztonsági, élelmiszerbiztonsági, járványügyi szabályok betartására
– a munkavállalók, álláskeresők, tanulók munkájával kapcsolatban felmerülő kockázatokról, a megelőzés
lehetőségéről, az egyéni védőeszközök használatáról tájékoztatást, felvilágosítást adni, tanácsadást
végezni
– a fiatalkorúak, a nők, a várandós nők, a szoptatós anyák, az időskorúak, az idült betegek, a megváltozott
munkaképességűek, a fogyatékosok egészségi állapotának ellenőrzésében közreműködni
– népegészségügyi programok, szűrővizsgálatok szervezésében közreműködni
– a munkakörhöz kötött és nem kötött védőoltások beadásában részt venni
– az elsősegélynyújtás, sürgősségi orvosi ellátás megszervezésében és a munkatársi elsősegélynyújtók
szakmai felkészítésében közreműködni
– a beteget szakszerűen megfigyelni, életveszélyes állapotokat felismerni, azok elhárítását önállóan
megkezdeni, a balesetek és egyéb oxiológiai esetek elsődleges ellátásában közreműködni
– a megváltozott munkaképességű személyek foglalkozási rehabilitációjának megvalósításában
közreműködni
– adminisztrációs, dokumentációs tevékenységet végezni
3.3. Kapcsolódó szakképesítések
A

B

C

A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés–ráépülés

3.3.1.

azonosító száma
55 720 01

3.3.2.
3.3.3.

megnevezése
Egészségügyi gyakorlatvezető

a kapcsolódás módja
szakképesítés–ráépülés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
A
4.1.
4.2.
4.3.

azonosító
száma
11144–16

B
A szakképesítés–ráépülés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert
szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
megnevezése
Foglalkozás–egészségügyi szakápolás
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5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. alpontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes
letétele, az előírt szakmai gyakorlatok igazolt teljesítése.
5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:
A

B

5.2.2.
5.2.3.

C

A szakképesítés–ráépülés szakmai követelménymoduljainak

5.2.1.
azonosító
száma
11144–16

megnevezése
Foglalkozás–egészségügyi szakápolás

a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
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 vizsgafeladat megnevezése: Foglalkozás–egészségügyi szakápolói feladatokhoz kapcsolódó szituációs
feladatok megoldása: előkészítés vizsgálatokhoz, szakápolói feladatok kivitelezése, dokumentálás.
A vizsgafeladat ismertetése: A feladatleírásban rögzített munkahelyzetnek és paramétereknek megfelelően
műszeres vizsgálatok (látásélesség és színlátás vizsgálat, audiometria, érdoppler, légzésfunkció, EKG) és
laboratóriumi vizsgálatok tesztcsíkokkal történő végzése, biológiai expozíciót kimutató vizsgálatokhoz
mintavétel, közreműködés a munkaköri, szakmai, egészségügyi alkalmassági vizsgálatoknál. Munkabalesetek és
egyéb oxiológiai esetek elsődleges ellátása.
A vizsgafeladat időtartama: 60 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Elméleti ismeretek reprodukálása
A vizsgafeladat ismertetése: Az írásbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai
követelmények fejezetben megadott követelménymodul témaköreinek mindegyikét tartalmazzák.
A vizsgafeladat időtartama: 90 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: A foglalkozás–egészségügyi szakápoláshoz szükséges elméleti ismeretek
alkalmazás szintű felidézése.
A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai
követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazzák
A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40%
5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek
vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre
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vonatkozó részletes szabályok:
A szakképesítés–ráépüléssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési
http://www.nive.hu/ című weblapján érhetők el a Szak– és Felnőttképzés Vizsgák menüpontban

szerv

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –
6. ESZKÖZ– ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
A
A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges
eszközök minimumát meghatározó eszköz– és felszerelési jegyzék
6.1.
6.2.

Műszerelő asztal
Infúziós eszközök

6.3.

Légútbiztosítás eszközei

6.4.

Első ellátás, elsősegélynyújtás eszközei

6.5.

Beavatkozások eszközei, műszerei

6.6.
6.7.

Munkaköri szakmai alkalmassági vizsgálathoz szükséges diagnosztikai eszközök (EKG készülék, érdoppler
készülék, oszcillometria, spirométer, szűrőaudiométer, látásvizsgálat eszközei, vércukormérő, vizeletteszt)
Szakápolás eszközei

6.8.

Oxigénterápia eszközei

6.9.

Dokumentáció és archiválás eszközei

6.10.

Elméleti oktatáshoz és a demonstrációs gyakorlatokhoz oktatóhelyiség

6.11.

Oktatástechnikai eszközök (tábla, projektor, számítógép)
7. EGYEBEK

7.1. Szakmai előképzettség:
A 2.2. alpontban feltüntetett szakmai előképzettségen túl, szakmai előképzettségnek kell tekinteni az ápolás és
betegellátás alap és mesterképzési szakokon szerzett ápolói szakképzettséget.
7.2. A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet:
Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara

