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Aneszteziológiai szakasszisztens
Képzési program nyilvántartásba vételi szám: E-000748/2014/A007
A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55 725 01
Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Aneszteziológiai szakasszisztens
Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 1200
A képzés megkezdésének feltételei:
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Bemeneti kompetenciák: Szakmai előképzettség: 55 723 01 Ápoló, 55 723 02 Csecsemő- és gyermekápoló, 54 720 04
Perioperatív asszisztens szakképesítés, 54 720 01 azonosító számú Egészségügyi asszisztens
szakképesítés, az ápolás és betegellátás alap és mesterképzési szakokon szerzett ápolói, illetve
mentőtiszti szakképzettség
Előírt gyakorlat: 1 év aneszteziológiai munkaterületen eltöltött szakirányú gyakorlat
Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
Pályaalkalmassági követelmények: Elméleti képzési idő aránya: 40%
Gyakorlati képzési idő aránya: 60%
Szintvizsga: A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása:
Az aneszteziológiai szakasszisztens ismereteit az aneszteziológia területén következetesen és
megfelelő helyzetfelismerő képességgel alkalmazza. Feladatait felelősségteljesen és megbízhatóan
végzi. Részt vesz az általános, a speciális és a regionális anesztézia megvalósításában, a beteg körüli
teendők ellátásában.
A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:
- használni az aneszteziológiában használatos gyógyszereket, módszereket, eszközöket és
készülékeket
csapat-munkában dolgozni
előírás szerint használni a műtéti zsiliprendszert
a perioperatív asszisztens tevékenységét koordinálni
kommunikálni a beteggel
megteremteni és fenntartani a biztonságos és higiénés környezetet
betartani az aszepszis, antiszepszis szabályait
fogadni a beteget a műtőben
dokumentálni a beteg adatait, vizsgálati eredményeit, a kezeléseket és a gyógyszerelést
alkalmazni az aneszteziológiában használatos gyógyszereket, módszereket, eszközöket és
készülékeket
őrizni és észlelni a beteget a peri- és korai posztanesztéziás időszakban
azonnal felismerni a vitális funkciók romlását
aktívan részt venni az életmentő beavatkozásokban
elvégezni a műtéti érzéstelenítés előtti teendőket
elvégezni a műtéti érzéstelenítés bevezetése alatti teendőket
elvégezni a műtéti érzéstelenítés fenntartása alatti teendőket
asszisztálni az anesztézia befejező szakaszában
megteremteni a gerincközeli érzéstelenítéshez szükséges körülményeket
segédkezni a regionális anesztézia kivitelezésében
részt venni a beteg osztályra kísérésében, elhelyezésében, tájékoztatást adni az alkalmazott
anesztéziáról, a szükséges ápolási és monitorozási feladatokról
Szakképzés Szervezési Főosztály
1085 Budapest, Horánszky utca 15. Tel.: +36/1/919-0343 Fax: +36/1/338-3944 E-mail: oktatas@aeek.hu
Felnőttképzési tevékenység hatósági engedélyszám: E-000748/2014

-

közreműködni szakmai gyakorlatukat töltő asszisztensek oktatásában, az aneszteziológia
kutatásában, fejlesztésében

Modulzáró vizsgák: (SZVK szerint)
A

B
C
A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak
azonosító száma
a modulzáró vizsga
megnevezése
vizsgatevékenysége
11105-12
Élettani ismeretek az aneszteziológiában
szóbeli
11106-12
Általános és speciális aneszteziológia
szóbeli
11107-12
Regionális aneszteziológia
szóbeli

-

A képzés várható időtartama és időbeosztása:
Időtartama: kb. 20 hónap
Időbeosztása: várhatóan havonta 4 nap elmélet és 4 nap gyakorlat
Az elméleti órák központosítva egy helyen, Budapesten kerülnek megszervezésre. A gyakorlatok letöltése is
központi szervezésű, a szak szakértőjének bevonásával kerülnek kiválasztásra a gyakorló helyek, figyelembe
véve az oktatásban részt vevők munkahelyi lehetőségeit.
A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele, az
előírt szakmai gyakorlatok teljesítése.
A képzés tervezett időpontja: 2017. III. negyedév
Jelentkezési határidő: 2017. augusztus 15.
A képzés indításához szükséges létszám meglétét követően a tájékoztató nap pontos időpontjáról értesítést
küldünk az érdeklődőknek.
Jelentkezés a képzésre:
Jelentkezési lap honlapunkról letölthető: www.enkk.hu
Ehhez csatolni szükséges:
 a képzés megkezdésének feltételeinél felsorolt végzettségekről szóló bizonyítványok másolatait
 az egészségügyi alkalmasság igazolásának másolatát (a 33/1998. (VI.24.) NM rendelet 15.
melléklete szerint dokumentált előzetes szakmai alkalmassági vizsgálattal)
A képzés költsége: 499 800 Ft
A szakmai vizsga tervezett díja: 49.800 Ft

Jelentkezését várjuk az oktatas@aeek.hu e-mail címre!
Felmerülő kérdéseivel az alábbi elérhetőségen kérhet tájékoztatást: 1/919-03-43
Képzési koordinátorok: Saxné Fruh Katalin és Skrapits Ágnes

