EGÉSZSÉGÜGYI GONDOZÁS ÉS PREVENCIÓ ALAPKÉPZÉSI SZAKNÉPEGÉSZSÉGÜGYI ELLENŐR SZAKIRÁNY
1. Az alapképzési szak megnevezése: egészségügyi gondozás és prevenció (Health Care
and Disease Prevention)
2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése
- végzettségi szint: alap- (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BSc-) fokozat
- a szakképzettség:
- népegészségügyi ellenőr
- védőnő
- dentálhigiénikus
- szakképzettség angol nyelvű megjelölése:
- Public Health Supervisor
- Health Visitor
- Dental Hygienist
- választható szakirányok: népegészségügyi ellenőr, védőnő, dentálhigiénikus
3. Képzési terület: orvos- és egészségtudomány
4. A képzési idő félévekben: 8 félév
5. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 240 kredit
- a szak orientációja: kiegyensúlyozott (40-60 százalék)
- a szakdolgozat készítéséhez rendelt kreditérték: 20 kredit
- intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzés minimális kreditértéke: 10 kredit
- a szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 12 kredit
- a szakirányhoz rendelhető minimális kreditérték: 120 kredit
6. A szakképzettség képzési területek egységes osztályozási rendszere szerinti
tanulmányi területi besorolása: 723
7. Az alapképzési szak képzési célja és a szakmai kompetenciák
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik az egészségtudomány eredményei alapján
a betegségmegelőzés, egészségvédelem és egészségfejlesztés törvényszerűségeit ismerve
gondozzák a társadalom egyéneit, közösségeit és elősegítik az egészségük fejlesztésének
lehetőségeit. Képességeiket azon országban, intézményben alkalmazhatják a gyakorlatban is,
ahol az akalmazandó jogszabályok, irányelvek, protokollok ezt lehetővé teszik. Felkészültek
tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

7.1. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák
7.1.1. Az egészségügyi gondozás és prevenció területén a szakemberek
a) tudása
- Részletesen ismeri a szervezet biokémiai felépítését, törvényszerűségeit, a különböző
alkotóelemek funkcióját, a biokémiai szabályozási valamint az anyagcsere folyamatokat.
- Részletekbe menően ismeri a szervrendszereket felépítő struktúrákat, a szervrendszerek
mikroszkópos és makroszkópos felépítését, a képletek felszíni struktúráit, a szervezet élettani
és kóros működését, azok szabályozását, és a szervezetben lejátszódó kóros folyamatok
kóroktanát.
- Ismeri a terápiás környezet sajátosságait, a különböző ágytípusok, ágyhelyzetek,
testhelyzetek, kényelmi eszközök mobilizációs eszközök és eljárások hatásait, indikációs
körét és a kivitelezés menetét.
- Ismeri a fájdalomcsillapítás anatómiai és élettani alapjait, valamint a különböző
fájdalomcsillapítási módokat.
- Ismeri a fiziológiás szükségletek kielégítésének alapjait.
- Ismeri az egészségügyi dokumentáció alapjait.
- Ismeri az asepsis-antisepsis, nozokómiális surveillance fogalmait, az elkülönített
hulladékgyűjtés lényegét és menetét.
- Ismeri a vitális paraméterek mérésének indikációs körét, a beavatkozások és a kapott
eredmények értékelésének menetét (beleértve a köpeny és magtemperatúra, láztípusok,
légzésszám-minta-típusok, pulzusszám és qualitások, pulzusdeficit, non-invazív méréssel az
artériás vérnyomás meghatározását).
- Ismeri a higiénés szükségletek kielégítésének elemeit (beleértve az alkalmazandó
eszközöket, eljárásokat és indikációs kört).
- Részletesen ismeri a kommunikáció alapelemeit, formáit, irányait, csatornáit, az
életkornak megfelelő kommunikációs stratégiákat, a problémafeltáró és problémamegoldó,
valamint ösztönző kommunikáció jellegzetességeit.
- Ismeri a személyiség fogalmát, a személyiség tipológiákat, az érett személyiség
jellemzőit, az önismeret és önértékelés aspektusait, az egészségpszichológia alapjait, a
különböző életszakaszok fejlődés lélektani alapjait, a konfliktusok fajtáit, okait.
- Részletesen ismeri a terapeuta munka alapelveit, jellemzőit, intervenciós szintjeit, az
ápolási és betegvezetési folyamat összefüggéseit, a betegvezetés elméleti alapjait, formáit, a
paramedikális tanácsadás szintjeit, készségeit és stratégiáit; személyiségének és szakmai
felkészültségének folyamatos, tervszerűen tudatos fejlesztésének lehetőségeit.

- Ismeri az etikai alapfogalmakat, az etikus egészségügyi ellátás jellemzőit, hazai
viszonylatban az egészségügyi rendszerben előforduló etikai problémákat és azok lehetséges
megoldási lehetőségeit, alternatíváit.
- Széleskörűen ismeri a jogi alapfogalmakat, a jogszerű egészségügyi ellátás jellemzőit,
hazai viszonylatban az egészségügyi rendszerben előforduló jogi problémákat és azok
lehetséges megoldási lehetőségeit, alternatíváit, valamint a kliensek és az ellátást végzők
jogait és kötelezettségeit.
- Részletesen ismeri a demográfiai alapmutatókat, a népesség egészségi állapotát jellemző
epidemiológiai mutatószámokat, a főbb népbetegségek gyakoriságát, rizikófaktorait, a
népegészségügyi törekvéseket, tevékenységi köröket, a szociológiai, egészségszociológiai
elméleteket és szemléletmódot, ismeri az egészségmegőrzés és -fejlesztés szociológiai,
egészségszociológiai megközelítését.
- Ismeri a szociális ellátás különböző formáit és a szociális gondoskodás aktuálpolitikai
irányait.
- Ismeri az addikciók pszichés és fizikális alapjait, a leggyakoribb típusait, az önsegítő
programok és csoportok jelentőségét és egyéb kezelési és leszokási lehetőségeket. Ismeri a
deviáns viselkedési formákat, és azok lehetséges integrációs, kezelési megoldásait.
- Átfogóan ismeri az egészség és az egészségfejlesztés fogalmait, módszereit és holisztikus
szemléletét, az egészségfejlesztő tevékenységeket, az egészségfejlesztés modelljeit, az
egészség-tanácsadás lényegét.
- Ismeri az egészségi állapotot meghatározó tényezőket, az egészségfejlesztés elméleti és
gyakorlati vonatkozásait.
- Ismeri a gyógyszertan alapfogalmait, a leggyakoribb megbetegedések kapcsán a
gyógyszeres terápia hatásmechanizmusait, szövődményeket, mellékhatásokat, a különböző
gyógyszerformák alkalmazását, ennek eszközrendszerét.
- Ismeri a pedagógia fogalmait, jellegzetességeit.
-

Ismeri

a

legfontosabb

életmentési

feladatokat,

a

leggyakrabban

előforduló

egészségkárosodások esetén szükséges teendőket a mindenkor hatályos ajánlásoknak
megfelelően, az alapszintű életmentő beavatkozásokat (BLS) és eszközöket.
- Ismeri a menedzsment alapvető fogalmait és feladatait, az ellátórendszer szereplőit és
azok tevékenységi körét, hatáskörét, átfogó elméleti ismeretekkel rendelkezik az egészségügy
gazdasági,

vezetési

és

szervezési

technikáira

vonatkozóan,

részletesen

ismeri

a

humánerőforrás gazdálkodás alapjait, a minőség fogalmát, valamint annak alkalmazási,
mérési és fejlesztési lehetőségeit az egészségügyben.

- Ismeri a közegészségtan-járványtan tárgyát, feladatait, felosztását, módszereit, a munkaegészségtan alapfogalmait, a megelőzés lehetőségeit, a környezet hatását az emberre.
- Részletesen ismeri a mikrobiológia tárgyát, feladatait, felosztását, a mikrobák felosztását,
és mindazon jellemzőit, amelyek lényegesek a fertőzések kialakulásában.
- Széles körűen ismeri a mikroorganizmusok, mint kórokok kimutatásának és
elpusztításának lehetőségeit, a mintavétel szabályait, a mintavétel módját.
- Átfogóan ismeri az egészségügyi informatika alapfogalmait, az operációs rendszereket, a
szövegszerkesztő és táblázatkezelő programokat, az egészségügyi informatikai alapadatok
feldolgozásának módszereit, a kapott eredmények prezentálását, továbbá az adatbázisokat,
kódrendszereket.
- Részletesen ismeri a saját szakterületén alkalmazott egészségügyi dokumentáció
vezetésének, kezelésének előírásait, valamint az adatszolgáltatással összefüggő szabályokat.
- Átfogóan ismeri a bizonyítékokon alapuló ellátás szemléletét, a kutatás, irodalomkutatás
folyamatát, az adatgyűjtési módszereket, az adatbázis készítésének menetét, a statisztikai
programokat, az egyváltozós statisztikai eljárásokat, az eredmények értelmezésének,
értékelésének menetét, kritikus gondolkodással bír.
-

Ismeri

a

munkavégzésre

vonatkozó

munkabiztonsági

és

munkaegészségügyi

követelményeket, tűzvédelmi előírásokat, a mindenkori hatályos jogszabályi előírásokat, és az
uniós szabályokat.
- Ismeri a munkavállaló egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatokat és a
munkaeszközök biztonságos használatát.
- Ismeri az egészségtudományi szakterület szakmai szókincsét anyanyelvén, valamint latin
nyelven (orvosi latin).
b) képességei
- Képes az egészséget károsító tényezőket felismerni, az élettani és kóros működések
egymástól való elkülönítésére, kompetencia szintjének megfelelő lépéseket vagy javaslatot
tenni a megoldásra.
- Képes gyakorlati munkája során alkalmazni ismereteit a jellegzetes patológiai eltérések,
elváltozások kapcsán.
- Képes az asepsis-antisepsis szabályai és a nozokómiális surveillance kritériumai, valamint
az elkülönített hulladékgyűjtés szabályai szerint a munkafolyamatokat ellátni, valamint a
higiénés szükségletek kielégítésével kapcsolatos (az intézményben alkalmazandó eszközök,
eljárások) feladatok ellátására.

- Képes a vitális paraméterek megfigyelését (beleértve a köpeny és magtemperatúra,
láztípusok, légzésszám-minta-típusok, pulzusszám és qualitások, pulzusdeficit, non-invazív
méréssel a vérnyomás meghatározását) önállóan kivitelezni, a kapott eredményeket értékelni.
- Képes a fizikális lázcsillapítás kivitelezésére.
- Képes a fájdalom felmérésére és a fizikális fájdalomcsillapítási eljárások alkalmazására.
- Képes adekvát, a partnerhez igazított szakmai kommunikáció folytatására, szóban és
írásban is, hatékonyan kommunikál a pácienssel, családdal, közösséggel, az interperszonális
készségek révén képes a bizalom kialakítására a pácienssel, családdal, közösséggel.
- Képes a hivatása gyakorlása során a szükséges pszichológiai alap alkalmazására, pszichoszomatikus szemlélet követésére, képes a beteg-egészségügyi szakember interperszonális
kapcsolatában felmerülő problémák adekvát kezelésére, a beteg ember speciális pszichés
jellemzőinek felismerésére és alapvető kezelésére.
- Képes átlátni az egészségügyet meghatározó jogforrások rendszerét, azok alkalmazásának
szabályait,

valamint

kompetenciahatárainak

megfelelően

alkalmazza

megfelelően

képes

a

releváns

tájékoztatást

jogi

nyújtani

szakkifejezéseket,
a

klienseknek

a

betegjogokról és azok érvényre juttatásának lehetőségeiről.
- Munkája során betartja az egészségügyi dolgozókra vonatkozó kötelezettségeket, és
felismeri felelősségének határait.
- Egyéni és közösségi szinten képes felmérni a lakosság egészségi állapotát, prioritásokat
meghatározni, és képessé válik hatékony beavatkozás megtervezésére, végrehajtására.
- Szakterületének megfelelően képes aktívan közreműködni a népegészségügyi kérdések
megoldásában, szűrővizsgálatok szervezésében, és kivitelezésében, egészségfejlesztő anyagok
készítésében és alkalmazásában, valamint az epidemiológiai ismeretek alapján képes értékelni
adott területen élő lakosság egészségi állapotát és a prevenciós tevékenységek hatékonyságát.
- Képes egyéni egészségtervet készíteni, egészség-tanácsadást végezni, és a közösség
egészségi állapotának javítása érdekében eredményesen együttműködni a team tagokkal.
- Képes felismerni és megfelelően integrálni az ellátórendszerben az addikcióval küzdő
beteget, valamint képes az addiktív viselkedés kialakulásában szerepet játszó rizikó és
protektív faktorok elkülönítésére és felismerésére, felismeri a deviáns magatartást, és a
pácienst a megfelelő ellátórendszerbe irányítja.
- Képes szakterületével összefüggő egészségfejlesztő, egészség-nevelő feladatok ellátására.
- Képes az alkalmazott gyógyszercsoportok indikációjával, hatásmechanizmusával,
mellékhatásaival kapcsolatos tárolási kliensoktatási és non-invazív alkalmazási feladatok
ellátására.

- Képes megválasztani, és alkalmazni a szakterületéhez kapcsolódó pedagógiai ismereteket,
módszereket, és képes egyéni és csoportos kliens, betegoktatási feladatok ellátására a
gondozott életkorának, társadalmi státuszának, értelmi és érzelmi képességének, betegségének
megfelelően.
- Képes alkalmazni azokat az eszköz nélküli és esetenként eszközös beavatkozásokat,
melyek a hirtelen bekövetkezett egészségkárosodás esetén a beteg, sérült életét megmenthetik.
- Képes költségérzékeny döntések meghozatalára és a humánerőforrás optimális
felhasználására a tevékenységei során.
- Képes középvezetőként hatékonyan közreműködni szervezői feladatok ellátásában.
- Képes a munkáját a bizonyítékokon alapuló ellátás alapelveinek és gyakorlati
szempontjainak figyelembe vételével a minőségügyi rendszer előírásai alapján végezni, a
minőség javítása érdekében a különböző módszereket, eszközöket összehangoltan alkalmazni.
- Képes mikrobiológiai ismeretei birtokában a fertőző betegségek és járványok
megelőzésére, felismerésére.
- Képes közreműködni bizonyítékokon alapuló, kutatásmódszertani és biostatisztikai
ismeretekre alapozott, releváns hazai és nemzetközi kutatások eredményeire támaszkodó,
szakterületének megfelelő vizsgálatok elvégzésében és azok prezentálásában. Képes az adatok
kezelésére, feldolgozására, a kapott eredmények prezentálására.
- Képes a munkavégzése során betartani és betartatni a munkavédelmi, balesetvédelmi és
tűzvédelmi előírásokat.
- Jól használja a munkájához szükséges szakmai (orvosi latin) nyelvet.
c) attitűdje
- A magas szintű ellátás megvalósítása és a folyamatos fejlődés biztosítása érdekében
nyitott az új eljárások, szakmai innovációk megismerésére.
- Holisztikus, proaktív szemlélettel rendelkezik.
- Fogékony az egészségtudomány tudományosan bizonyított eredményeinek megismerésére
és alkalmazására.
- Az emberi élet és egészség védelmét középpontba állítva törekszik korrekt szakmai
magatartásra.
- Nyitott mások véleményének figyelembevételére, kritikus mérlegelésére, empátiával
viszonyul partnereihez, respektálja az egészségügyi ellátás és a népegészségügyi
szolgáltatások különböző szintjein és szinterein tevékenykedő szakemberek tudását és
képességeit, megbecsüli munkájukat, igényt tartva támogató együttműködésükre.

- Nyitott a dokumentációs eljárásokban bekövetkező változások követésére, nyitott új
infokommunikációs eszközök, eljárások megismerésére és alkalmazására.
- Nyitott az egészségügyi ellátórendszer folyamatszemlélete és az ellátás javítása iránt.
- Munkájában a prevenció szemléletét követve törekszik a betegségek megelőzésére, a
veszélyeztető tényezők, kórállapotok korai felismerésére.
- Kommunikációját egyénekkel és közösségekkel egyaránt empátia, felelősség, a jó
szándék és a szakértelem meggyőző közvetítésére való törekvés hatja át.
d) autonómiája és felelőssége
-

Munkáját

minden

körülmények

között

felelősen,

tudományos

és

gyakorlati

megalapozottsággal, szakterületének méltánylását elérve és elvárva végzi, mindenkor
figyelembe véve és törekedve a kliensek, gondozottak jól-létére és elégedettségére.
- Felelősséggel végez egészségfejlesztő, egészségnevelő feladatokat, önállóan vagy team
tagjaként.
- Személyes felelősségérzettel, szakmai önismerettel és minőségtudattal bír, igénnyel
szaktudásának és készségeinek folyamatos fejlesztésére.
- Tudományosan és módszertanilag megalapozott szakmai döntéseit, valamint azok
következményeit felelősséggel vállalja.
- Szakmai fejlődésének irányításában tudatosan és felelősséggel együttműködik.
- Felelősséget vállal az emberi élet és egészség védelmére irányuló tevékenységéért.
- Autonóm módon képes felismerni szerepét és helyét egyéni munkaszituációban és
teamben egyaránt.
- Felelősséget vállal az egészségügyi dokumentáció pontos vezetéséért, tartalmáért.
- Önálló és felelős módon képes a kliens betegúton való vezetésére.
- A szakmai irányelveknek megfelelően, minőségi ellátást végez önállóan vagy teamtagként másokkal együttműködve.
7.1.2. Szakirányokon szerezhető további sajátos kompetenciák
7.1.2.1. Népegészségügyi ellenőr szakirányon továbbá a népegészségügyi ellenőr
a) tudása
- Ismeri a népegészségügyi hatósági feladatok végzésének szabályait.
- Ismeri a járványügyi állapotjelentés alapján megfelelő járványügyi vizsgálatok,
baktériumhordozók

felkutatásának

és

ellenőrzésének,

nyilvántartásának és statisztikáinak értékelését.

továbbá

a

fertőző

betegek

- Ismeri a levegő-, víz-, talajszennyeződés, a szennyvíz, az épített környezet, valamint a
hulladék emberre és a környezetére gyakorolt hatásait, az esetlegesen kialakuló környezeti
károsodások megelőzésének, felszámolásának módozatait és lehetőségét.
- Ismeri az élelmiszerekkel kapcsolatos egészségkárosodásokat, azok vizsgálati módszereit,
továbbá az ételfertőzésre, ételmérgezésre gyanús megbetegedések tüneteit, valamint a
szükséges intézkedéseket és az élelmiszerek előállítását, forgalmazását szabályozó
előírásokat.
- Ismeri az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeit, a megfelelő munkakörnyezet
kialakításának feltételeit.
- Ismeri a kórházak, üzemek és intézmények üzemeltetésének higiénés feltételeit.
- Ismeri a szakterülettel összefüggő információs és kommunikációs rendszereket.
- Ismeri az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések megelőzésére vonatkozó
jogszabályokat, előírásokat, módszertanokat
b) képességei
- Képes népegészségügyi hatósági tevékenység ellátására a jogszabályok alapján szükséges
intézkedések megtételére és ellenőrzésére.
- Nem hatósági tevékenységi körében képes a vonatkozó jogszabályok alapján a megfelelő
hatósági ellenőrzés eredményes lefolytatására.
- Képes járványügyi feladatok kezdeményezésére, megszervezésére és lebonyolítására.
- Képes járványügyi vizsgálatok eredményeinek elemzésére, értelmezésére, felhasználására
és kritikus alkalmazására.
- Alkalmazza az élelmezéssel-táplálkozással, környezettel, munkakörnyezettel és
munkavégzéssel kapcsolatban esetlegesen kialakuló károsodások megelőzésének, illetve
felszámolásának módozatait.
- Szakterületével összefüggésben képes vizsgálata eredményeinek és a szükséges
intézkedéseknek közérthető formában történő kommunikálására.
- Képes a lakosság egészségi állapotát javító helyi és központi egészségpolitikai koncepció
kidolgozására és megvalósítására.
- Képes nosocomialis surveillance megtervezésére és kivitelezésére.
- Képes a lakosság egészségi állapotának monitorizálására, betegségmegelőző programok
tervezésére, szervezésére, lebonyolítására és értékelésére.
- Egészségmodellek alapján képes az egészséget meghatározó tényezők és az egészséget
veszélyeztető kockázatok azonosítására, a mikro-szintű kockázatok elhárítására.

- Képes azonosítani az egészségre ható környezeti, foglalkozási, élelmiszerbiztonsági
tényezőket, koncepcionális javaslatot tesz azok csökkentésére vagy elhárítására.
- Alkalmazza a szakterülettel összefüggő információs és kommunikációs rendszereket.
- Képes az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések megelőzésére irányuló
intézkedések végrehajtatására.
- Képes az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések előfordulása esetén a terjedés
megakadályozására irányuló intézkedések végrehajtatására.
c) attitűdje
- Hitelesen képviseli a népegészségügyi tevékenység gyakorlásában alapelveknek
(esélyegyenlőség, partnerség, szolidaritás) tekintett értékeket.
- Tevékenységének korlátait respektálva, de lehetőségeit teljes mértékben kihasználva
tevékenykedik a lakosság, illetve a rábízott közösség egészségi állapotának javítása
érdekében.
- Megőrzi igényét ismereteinek és képességeinek folyamatos fejlesztésére.
- Koncepcionális javaslataival törekszik a népegészségügyi alapképzés javítására.
d) autonómiája és felelőssége
- Hatósági feladatainak végrehajtása során kizárólag szakmai szempontok respektálásával
kialakított bizonyítékokon alapuló véleményt alkot.
- Szaktudásával támogatja a határterületi tevékenységet kifejtő munkatársait.
- A népegészségügyi tevékenység etikai normáit követve tevékenykedik.
- Koncepcionális javaslatokat kezdeményez az egészséget támogató politikai döntésekben
helyi szinten.
8. Az alapképzés jellemzői
8.1. Szakmai jellemzők
8.1.1. A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak
felépül:
- alapozó egészségtudományok 10-15 kredit
- alkalmazott egészségtudományok 30-35 kredit
- ápolástudományok 3-5 kredit
- táplálkozástudományok 2-4 kredit
- gyógyszertudományok 2-4 kredit
- természettudományok 8-12 kredit
- bölcsészettudományok 10-12 kredit
- társadalomtudományok 10-12 kredit

8.1.2. A szakirányok további tudományágai, szakterületei és azok kreditaránya
a) népegészségügyi ellenőr szakirány:
- alkalmazott egészségtudományok 15-20 kredit,
- népegészségügyi szakismeretek 85-100 kredit;
b) védőnő szakirány:
- alkalmazott egészségtudományok 12-15 kredit,
- ápolástudományi ismeretek 3-5 kredit,
- elméleti és klinikai orvostudományok 15-20 kredit,
- védőnői szakismeretek 70-80 kredit;
c) dentálhigiénikus szakirány:
- alkalmazott egészségtudományok 15-20 kredit,
- elméleti és klinikai orvostudományok 15-20 kredit,
- dentálhigiéniai szakismeretek 70-80 kredit.
8.1.3. A választható specializációkat is figyelembe véve népegészségügyi ellenőr, védőnő,
dentálhigiénikus szakma igényeinek megfelelő szakterületekről szerezhető speciális ismeret,
amelynek kreditértéke a szakirányhoz kapcsolódóan a képzés egészén belül legfeljebb 50
kredit.
8.2. Idegennyelvi követelmény
Az alapfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú
(B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél
megszerzése szükséges.
8.3. A szakmai gyakorlat követelményei
A szakmai gyakorlat időtartama legalább 10 hét. A szakmai gyakorlat további
követelményeit a szak tanterve határozza meg.

