
27/2016. (IX. 16.) EMMI rendelet az emberi erőforrások minisztere ágazatába tartozó szakképesítések szakmai 
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Az 58. sorszámú Perioperatív asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 

 

3.  AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 

 

1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 720 04 

 

1.2. Szakképesítés megnevezése: Perioperatív asszisztens 

 

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2  

 

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 1080–1320  

 

4. EGYÉB ADATOK 

 

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:  

 

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség 

 

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: – 

 

2.2. Szakmai előképzettség: – 

 

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: 

 

5 évfolyamos képzés esetén a 10. évfolyamot követően 140 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra; 

2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra. 

 

3. PÁLYATÜKÖR 

 

3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, munkakörök, foglalkozás, foglalkozások  

 

 A B C 

3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök) 

3.1.2. 
3321 

Általános egészségügyi 

asszisztens 

Perioperatív asszisztens 

 

3.2.A szakképesítés munkaterületének rövid leírása 

 

A perioperatív asszisztens szakértelmével hozzájárul a műtői környezetben végzett műtéti, és egyéb invazív 

beavatkozások kivitelezésében. Kompetencia szintjének megfelelően szorosan együttműködik a beavatkozást 

végző személyekkel, műtői személyzettel, aneszteziológussal, műtői beavatkozásokat támogató technikai 

személyzettel függő és független tevékenységek kivitelezésében. Együttműködik a páciens állapotfelmérésében, 

kezelési terv elkészítésében, a beavatkozás alatti megfigyelésben, monitorizálásban, az értékelésben.  

Ismereteivel támogatja egy vagy több operatív ellátás területét, technikai eszközök használatát. A perioperatív 

asszisztens asszisztensi szolgáltatást nyújt az ellátás preoperatív, operatív és posztoperatív időszakában. A 
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perioperatív asszisztens óvja, és védi az ellátásra kerülő páciensi jogait, érdekeit. Szorosan együttműködik és 

támogatja a betegeket, azok hozzátartozóit. Szerves résztvevője az egynapos sebészeti beavatkozásra kerülő 

betegek menedzselésében, kompetencia szintjének megfelelően. Képesek önállóan, a páciens kritikus állapot 

romlása esetén segítségkérésre, majd az ALS vagy BLS algoritmusának megfelelő önálló tevékenységek 

elkezdésére.  

 

A szakképesítéssel rendelkező képes: 

– csapat munkában dolgozni 

– a betegjogokat a gyakorlatban alkalmazni 

– használni a perioperatív ellátásban alkalmazott orvosi és ápolási informatikai eszközöket (rendszeresített 

számítógépes betegdokumentációt) 

– dokumentálni a beteg adatait és a vizsgálati eredményeit 

– kommunikálni a beteggel, hozzátartozóval és a munkatársakkal 

– segédkezni a beteg fizikális vizsgálatában 

– előkészíteni a beteget a szükséges diagnosztikai vizsgálatokhoz 

– elvégezni a kompetenciájának megfelelő diagnosztikai vizsgálatokat 

– megteremteni és fenntartani a biztonságos és higiénés környezetet 

– betartani az aszepszis, antiszepszis szabályait 

– sterilizálásra szánt eszközöket, műszereket fertőtleníteni, csoportosítani, sterilizálásra előkészíteni 

– részt venni a perioperatív ellátásban használt eszközök, anyagok előkészítésében, alkalmazásában 

– segédkezni a betegek fogadásában és átadásában a különböző munkaterületeken 

– segédkezni a szakszerű fektetésben 

– segédkezni a nem invazív és az invazív beavatkozások előkészítésében 

– megfigyelni, értékelni és dokumentálni a beteg állapotát  

– felismerni az életveszélyes állapotokat 

– közreműködni az életveszélyes állapotok elhárításában 

– közreműködni a fájdalomcsillapításra alkalmazható eszközök/kényelmi eszközök előkészítésében 

– segédkezni az áthelyezésre és/vagy elbocsájtásra kerülő betegek dokumentációjának elkészítésében 

– használni az alkalmazott minőségirányítási rendszer útmutatásait, követelményeit 

– részt venni a páciens pszichés előkészítésében 

– előkészíteni az endoszkópokat és tartozékait a beavatkozáshoz 

– gondoskodni a vizsgálati és szövettani anyagok megfelelő kezeléséről és diagnosztikus helyre juttatásáról 

– alkalmazni a biztonságos munkavégzés feltételeinek betartásával az eszközöket, műszereket és 

berendezéseket  

– értelmezni a beavatkozások szakmai tartalmát 

– azonosítani és azonosítást követően cselekedni potenciálisan veszélyes anyagokkal történő beavatkozások 

tekintetében 

– felismerni a komplikációkat a beavatkozáshoz használt gyógyszerek alkalmazása kapcsán, beleértve a 

kontraszt anyagokat is 

 

3.3. Kapcsolódó szakképesítések 

 

 A B C 

3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés–ráépülés 

3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja 

3.3.3. 55 725 01 Aneszteziológiai szakasszisztens szakképesítés–ráépülés 

3.3.4. 55.725 04 Endoszkópos szakasszisztens szakképesítés–ráépülés 

3.3.5. 55 725 15 Műtéti szakasszisztens szakképesítés–ráépülés 

3.3.6. 55 725 17 Intervenciós szakasszisztens szakképesítés–ráépülés 

3.3.7. 55 720 01 Egészségügyi gyakorlatvezető szakképesítés–ráépülés 

3.3.8 54 720 02 Fogászati asszisztens azonos ágazat 

3.3.9. 54 720 03 Gyógyszertári asszisztens azonos ágazat 

3.3.10. 54 723 01 Gyakorló mentőápoló azonos ágazat 
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3.3.11. 54 723 02 Gyakorló ápoló azonos ágazat 

3.3.12. 54 723 03 Gyakorló csecsemő és gyermekápoló azonos ágazat 

3.3.13. 54 725 02 Audiológiai asszisztens és hallásakusztikus azonos ágazat 

3.3.14. 54 725 03 Fizioterápiás asszisztens azonos ágazat 

3.3.15. 54 725 04 Gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztens azonos ágazat 

3.3.16. 54 725 05 Gyakorló szövettani asszisztens azonos ágazat 

3.3.17. 54 725 06 Kardiológiai és angiológiai szakasszisztens azonos ágazat 

3.3.18. 54 725 07 Klinikai neurofiziológiai asszisztens azonos ágazat 

3.3.19. 54 725 09 Radiográfiai asszisztens azonos ágazat 

3.3.20. 54 726 03 Ergoterapeuta azonos ágazat 

3.3.21. 54 726 04 Gyógymasszőr azonos ágazat 

3.3.22. 55 723 01 Ápoló azonos ágazat 

3.3.23. 55 723 02 Csecsemő és gyermekápoló azonos ágazat 

3.3.24. 55 723 11 Mentőápoló azonos ágazat 

3.3.25. 55 725 11 Klinikai fogászati higiénikus azonos ágazat 

3.3.26. 55 725 18 Klinikai laboratóriumi szakasszisztens azonos ágazat 

3.3.27. 55 725 21 Szövettani szakasszisztens azonos ágazat 

3.3.28. 55 726 02 Sportmasszőr azonos ágazat 

 

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK 

 

 A B 

4.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai 

követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti 

4.2. azonosító 

száma 

megnevezése  

4.3. 11498–12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén) 

4.4. 11499–12 Foglalkoztatás II. 

4.5. 11500–12 Munkahelyi egészség és biztonság 

4.6. 11110–16 Egészségügyi alapismeretek 

4.7. 11222–16 Klinikumi ismeretek 

4.8. 11221–16 Alapápolás 

4.9. 11112–16 Fertőtlenítés–sterilizálás 

4.10. 11895–16 Perioperatív ellátás 

4.11. 12067–16 Intervenció és endoszkópia 

 

 

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK 

 

5.3. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei: 

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. alpontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes 

letétele, valamint az előírt szakmai gyakorlatok 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 
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5.2.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak 

5.2.2. azonosító 

száma 
megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége 

5.2.3. 11498–12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén) írásbeli 

5.2.4. 11499–12 Foglalkoztatás II. írásbeli 

5.2.5. 11500–12 Munkahelyi egészség és biztonság írásbeli 

5.2.6. 11110–16 Egészségügyi alapismeretek írásbeli 

5.2.7. 11222–16 Klinikumi ismeretek szóbeli 

5.2.8. 11221–16 Alapápolás gyakorlati 

5.2.9. 11112–16 Fertőtlenítés–sterilizálás írásbeli 

5.2.10. 11895–16  Perioperatív ellátás szóbeli és gyakorlati 

5.2.11. 12067–16 Intervenció és endoszkópia szóbeli 

 

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt 

feladat végrehajtása legalább elégségesre (2) értékelhető. 

 

7.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:  

 

7.3.1. Gyakorlati vizsga tevékenység  

 

Vizsgafeladat megnevezése:  

 

Operatív környezet aszeptikus előkészítése 

Páciens fogadása, azonosítása, állapotának felmérése a beavatkozás típusának megfelelő dokumentáció vezetése 

Páciens előkészítése, személyzet és betegbiztonság garantálást biztosító tevékenységek 

Beavatkozás jellegének megfelelő, megfigyelési rendszerek üzembe helyezése, riasztási értékek beállítása, 

alkalmazása 

Páciens elhelyezése a beavatkozáshoz, testpozíció váltás 

Sebellátás, vérzéscsillapítás eszközeinek használata 

Légútbiztosítás eszközeinek előkészítése, oxigenizáció mérése, oxigénadagolás lehetőségei 

Eszköz és páciens előkészítés invazív intervenciós beavatkozáshoz 

Eszköz és páciens előkészítés non –invazív radiológiai intervenciós beavatkozásokhoz 

Sugárvédelemi eszközök alkalmazása 

Flexibilis és merev endoszkópok előkészítése, beavatkozás követő előkészítése sterilizálásra 

Páciens előkészítése, endoszkópos beavatkozás alatti, és utáni megfigyelése 

 

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc  

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50% 

 

7.3.2.  Központi írásbeli vizsgatevékenység  

 

A vizsgafeladat megnevezése: Elméleti ismeretek reprodukálása 

 

A vizsgafeladat ismertetése:  

Központilag összeállított feladatsor, amely a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő 11110–16 

Egészségügyi alapismeretek, 11222–16 Klinikumi ismeretek, 11221–16 Alapápolás, 11112–16 Fertőtlenítés–

sterilizálás, 11895–16 Perioperatív ellátás, 12067–16 Intervenció és endoszkópia szakmai követelmény modulok 

témaköreinek mindegyikét tartalmazzák. 

 

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 15% 

 

7..3.3. Szóbeli vizsgatevékenység 

 

A vizsgafeladat megnevezése: A perioperatív asszisztensi feladatok ellátásához szükséges elméleti ismeretek 
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szóbeli felidézése 

 

A vizsgafeladatok ismertetése: A szóbeli vizsga központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai 

követelmények fejezetben szereplő 11112–16 Fertőtlenítés–sterilizálás, 11895–16 Perioperatív ellátás, 12067–16 

Intervenció és endoszkópia szakmai követelmény modulok témaköreinek mindegyikét tartalmazzák. 

 

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (30 perc felkészülés +15 válaszadási idő) 

A vizsgafeladat értékelési súlya: 35% 

 

7.4. A vizsgaszervezésre azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakra, a vizsgatevékenységek vizsgaértékelés 

útmutatóira, és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok: 

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.nive.hu/ 
című weblapján érhetők el a Szak– és Felnőttképzés Vizsgák menüpontban 

 

7.5 A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –  

 

5.  ESZKÖZ– ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK 

 

 A 

6.1 A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz– és 

felszerelési jegyzék 

6.2 Ágy melletti diagnosztikus eszközök, 

6.3 Alapápolási eszközök (bútorzat, textíliák, fém–, üveg–, műanyag– és gumi eszközök) 

6.4 Ápolási szimulációs fantomok 

6.5 Ápolási torzók, mulageok 

6.6 Beavatkozások, vizsgálatok eszközei 

6.7 Diagnosztikai eszközök, berendezések (RR mérő, vércukormérő, 

személymérleg testmagasság mérővel, stopperóra) 

6.8 Dokumentációs formanyomtatványok 

6.9 Dokumentálás és archiválás eszközei: számítógép, nyomtató, medikai egészségügyi cél rendszerprogramokkal 

6.10 Egyszer használatos steril eszközök 

6.11 EKG (12 csatornás) 

6.12 Elméleti oktatáshoz és a demonstrációs gyakorlatokhoz megfelelően felszerelt oktatóhelyiség 

6.13 Első ellátás, elsősegélynyújtás eszközei 

6.14 Fertőtlenítéshez, sterilizáláshoz használt eszközök, fertőtlenítőszerek, csomagolóanyagok 

6.15 Gyógyászati segédeszközök, kényelmi eszközök 

6.16 Gyógyszerelés eszközei 

6.17 Kötszer kocsi, sebellátáshoz szükséges kézi műszerekkel, egyszer 

használatos eszközök, anyagok 

6.18 Kötszerek, rögzítő eszközök 

6.19 “Kocsik”: ágyazó, előkészítő 

6.21 Légútbiztosítás eszközei 

6.21 Mérőműszerek 

6.22 Mozgást segítő eszközök  

6.23 Oktatástechnikai eszközök (tábla, projektor, számítógép) 

6.24 Orvosi műszerek – kézi műszerek 

6.25 Reanimáció eszközei, Újraélesztő fantom 

6.26 Veszélyes hulladékok tárolásához szükséges eszközök 

6.27 Altatógép 
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6.28 Betegellenőrző monitor 

6.29 Bronchofiberoszkóp 

6.30 Flexibilis endoszkópok 

6.31 Merev endoszkópok 

6.32 Mintavevő és terápiás eszközök endoszkópokhoz 

6.33 Vákuumeszközök 

6.34 Speciális fertőtlenítő és mosó eszközök 

6.35 Vérmentő készülékek 

6.36 Vérmelegítő készülékek 

6.37 Volumetrikus pumpák, fecskendős perfusorok 

6.38 Betegmelegítő eszközök 

6.39 Kényelmi eszközök , komfort –biztosítást  nyújtó eszközök 

6.40 Radiológiai beavatkozáshoz szükséges tűk (Touhy, Sheat–ek) 

6.41 Seldinger vezetők 

6.42 Angiographiás katéterek 

6.43 Egyszerhasználatos angiográfiás eszközök (csapok, irányítók) 

 

 

7. EGYEBEK 

 

 

7.1. A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet: 

 

Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara 

 

 


