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Klinikai neurofiziológiai asszisztens
Képzési program nyilvántartásba vételi szám: E-000748/2014/A047
A szakképesítés azonosító száma: 54 725 07
Szakképesítés megnevezése: Klinikai neurofiziológiai asszisztens
Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 1200
A képzés megkezdésének feltételei:
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Bemeneti kompetenciák: Szakmai előképzettség: Előírt gyakorlat: Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
Pályaalkalmassági követelmények: Elméleti képzési idő aránya: 40%
Gyakorlati képzési idő aránya: 60%
Szintvizsga: A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A klinikai neurofiziológiai asszisztens .neurofiziológiai laborban szakterületéhez kapcsolódó
asszisztensi feladatokat lát el. Tevékenysége során a központi és perifériás idegrendszer
működését, vizsgáló eljárásokat alkalmaz. Tevékenységét szakmai elrendelés alapján, önállóan, a
vizsgált személy állapotához és szükségleteihez illeszkedően teljesíti. Méri, regisztrálja, archiválja a
kapott eredményeket, dokumentumokat.. Az orvos által végezhető neurofizológiai vizsgálatoknál
asszisztál. Az egészségügyi munkakörökkel szemben támasztott elvárások mellett a műszeres
vizsgálatok végzéséhez szükséges műszaki ismerettel, jártassággal
rendelkezik. Az orvostechnológiai fejlesztésekkel kapcsolatos új ismereteket, eljárásokat a
tevékenységébe folyamatosan beépíti.
A szakképesítés rendelkező képes:
egészségügyi szolgáltatás területén asszisztensi feladatokat ellátni
vizsgálati, kezelési, ellátási időpontokat előjegyezni, koordinálni
előkészíteni a beteget a neurofiziológiai vizsgálatokra
EEG, EP, alvás- polysomnografiat, speciális vizsgáló módszereket: transzkraniális mágneses
ingerlés, elektronystagmográfia, tremorometria, szimpatikus bőrválasz -vizsgálatot végezni,
közreműködni és segédkezni az egyéb neurofiziológiai vizsgálatokban: ENG, EMG
felmérni és biztosítani a használandó gépek, eszközök műszaki állapotát
szakszerűen és biztonságosan kezelni és használni a műszereket, eszközöket
elvégezni a műszerek, eszközök napi beállítását, kalibrálását
biztosítani a biztonságos betegellátás megvalósulását
felvételt előkészíteni leletezéshez
dokumentálni a beteg adatait, vizsgálati eredményeit és a kezeléseket
segíteni a betegeket a vizsgálat előtt, alatt és után

Szakképzés Szervezési Főosztály
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Felnőttképzési tevékenység hatósági engedélyszám: E-000748/2014

Modulzáró vizsgák: (SZVK szerint)
A
azonosító száma
12117-16

-

B
C
A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
a modulzáró vizsga
megnevezése
vizsgatevékenysége
Klinikai neurofiziológiai asszisztensi
írásbeli
tevékenység elmélete és gyakorlata

11221-16

Alapápolás

gyakorlati

11110-16

Egészségügyi alapismeretek

írásbeli

11222-16

Klinikumi ismeretek

szóbeli

11498-12

Foglalkoztatás I. (érettségire épülő
képzések esetén)

írásbeli
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Foglalkoztatás II.

írásbeli

11500-12

Munkahelyi egészség és biztonság

írásbeli

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: 359 400 Ft
A szakmai vizsga tervezett díja: 38 700 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

