27/2016. (IX. 16.) EMMI rendelet az emberi erőforrások minisztere ágazatába tartozó szakképesítések szakmai
és vizsgakövetelményeiről
Hatályos: 2016.09.16-től
A 46. sorszámú Klinikai laboratóriumi szakasszisztens megnevezésű szakképesítés–ráépülés szakmai és
vizsgakövetelménye
1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1.

A szakképesítés–ráépülés azonosító száma: 55 725 18

1.2.

Szakképesítés–ráépülés megnevezése: Klinikai laboratóriumi szakasszisztens

1.3.

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 0,5

1.4.

Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 360–440
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: 54 725 04 Gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztens szakképesítés

2.3.

Előírt gyakorlat: –

2.4.

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5.

Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek

2.6.

Elméleti képzési idő aránya: 60%

2.7.

Gyakorlati képzési idő aránya: 40%

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.
3.1.2.
3.1.3.

legjellemzőbben

betölthető

munkakör,

munkakörök,

foglalkozás,

A

B

C

FEOR száma
3324

FEOR megnevezése
Orvosi laboratóriumi asszisztens

A szakképesítés–ráépüléssel betölthető munkakör(ök)
Klinikai laboratóriumi asszisztens

Klinikai laboratóriumi
asszisztens

Klinikai laboratóriumi asszisztens

3.2. A szakképesítés–ráépülés munkaterületének rövid leírása:
A klinikai laboratóriumi asszisztens olyan laboratóriumban dolgozik, ahol az emberekből származó különféle
vizsgálati anyagokból, megfelelő módszerekkel vizsgálatokat végez.
Jellemző tevékenységei: adminisztráció, vérvétel, klinikai kémiai–, hematológiai–, immunkémiai–,
mikrobiológiai– és véralvadási vizsgálatok, mérések önálló elvégzése.
A szakképesítés–ráépüléssel rendelkező képes:
– különféle vizsgálati mintákból kémiai és immunkémiai meghatározásokat végezni
– hormonokat, marker fehérjéket és gyógyszerszinteket mérni
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

drogokat és metabolitjaikat meghatározni
hematológiai vizsgálatokat végezni
hemosztazeológiai vizsgálatokat végezni
vércsoport–szerológiai vizsgálatokat és ellenanyagszűrést végezni
vizsgálati mintákat feldolgozni a vizsgálat irányának megfelelően
baktériumok azonosításában segédkezni
antibiotikum érzékenységi vizsgálatokban segédkezni
mikrobiológiai szerológiai vizsgálatokat kivitelezni
technikai validálást végezni
munkáját a laboratóriumi minőségirányítási rendszer szerint végezni
betartja a munkájához kapcsoló munka–, tűz– és környezetvédelmi előírásokat
veszélyes hulladékot kezel

3.3. Kapcsolódó szakképesítések
A

B

C

A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés–ráépülés

3.3.1.
3.3.3.

azonosító száma
55 720 01

3.3.4.

54 720 01

Perioperatív asszisztens

azonos ágazat

3.3.5.

54 720 02

Fogászati asszisztens

azonos ágazat

3.3.6.

54 720 03

Gyógyszertári asszisztens

azonos ágazat

3.3.7.

54 723 01

Gyakorló mentőápoló

azonos ágazat

3.3.8.

54 723 02

Gyakorló ápoló

azonos ágazat

3.3.9.

54 723 03

Gyakorló csecsemő és gyermekápoló

azonos ágazat

3.3.10.

54 725 02

azonos ágazat

3.3.11.

54 725 03

Audiológiai asszisztens és
hallásakusztikus
Fizioterápiás asszisztens

3.3.12.

54 725 05

Gyakorló szövettani asszisztens

azonos ágazat

3.3.13.

54 725 06

azonos ágazat

3.3.14.

54 725 07

Kardiológiai és angiológiai
szakasszisztens
Klinikai neurofiziológiai asszisztens

3.3.15.

54 725 09

Radiográfiai asszisztens

azonos ágazat

3.3.16

54 726 03

Ergoterapeuta

azonos ágazat

3.3.17

54 726 04

Gyógymasszőr

azonos ágazat

3.3.18

55 723 01

Ápoló

azonos ágazat

3.3.19

55 723 02

Csecsemő és gyermekápoló

azonos ágazat

3.3.20

55 723 11

Mentőápoló

azonos ágazat

3.3.21

55 725 11

Klinikai fogászati higiénikus

azonos ágazat

3.3.22

55 725 21

Szövettani szakasszisztens

azonos ágazat

3.3.23

55 726 02

Sportmasszőr

azonos ágazat

3.3.2.

megnevezése
Egészségügyi gyakorlatvezető

a kapcsolódás módja
szakképesítés–ráépülés

azonos ágazat

azonos ágazat

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
A
4.1.
4.2.
4.3.

B

A szakképesítés–ráépülés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert
szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
azonosító száma
11194–12

megnevezése
Részletes laboratóriumi ismeretek
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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 gyakorlatok igazolt teljesítése.
Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített
tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott
követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.
5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:
A

B

C

A szakképesítés–ráépülés szakmai követelménymoduljainak

5.2.1.

azonosító
száma
11194–12

a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
megnevezése
Részletes laboratóriumi ismeretek

írásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt
feladat végrehajtása legalább elégségesre (2) értékelhető.
5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Részletes laboratóriumi vizsgálatok
A vizsgafeladat ismertetése: A feladatleírásnak megfelelően:
– vett vagy érkeztetett minta előkészítése vizsgálatra a vizsgálatkérésnek megfelelően
– vizsgálat elvégzése, technikai validálása, dokumentálása
A vizsgafeladat időtartama: 40 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 60%
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: –
A vizsgafeladat ismertetése: –
A vizsgafeladat időtartama: –
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Laboratóriumi vizsgálatok
A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai
követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazzák
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 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
vonatkozó részletes szabályok:
A szakképesítés–ráépüléssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv
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http://www.nive.hu/ című weblapján érhetők el a Szak– és Felnőttképzés Vizsgák menüpontban
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –
6. ESZKÖZ– ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
A

6.2.

A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges
eszközök minimumát meghatározó eszköz– és felszerelési jegyzék
Oktatástechnikai eszközök

6.3.

Laboratóriumi Információs Rendszer (LIR)

6.4.

Mintavételi eszközök, transzfer eszközök, térfogatmérő eszközök

6.5.

Hematológiai automaták

6.6.

Klinikai kémiai és immunkémiai analizátor

6.7.

Laboratóriumi centrifuga, mikroszkóp, hűtőszekrény

6.8.

Egyszer használatos mikrobiológiai eszközök és táptalajok

6.9.

Koagulációs automata

6.1.

7. EGYEBEK
7.1. A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet:
Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara

