Emberi Erőforrás Fejlesztési Főigazgatóság
1085 Budapest, Horánszky utca 15., 1444 Budapest, Pf. 270.
Tel.: + 36 1 919 0343, Fax: + 36 1 338 3944

Műtőssegéd-gipszmester
Képzési program nyilvántartásba vételi szám: E-000748/2014/A013
A szakképesítés azonosító száma: 32 725 01
Szakképesítés megnevezése: Műtőssegéd-gipszmester
Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 600
A képzés megkezdésének feltételei:
Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
Bemeneti kompetenciák: Szakmai előképzettség: Előírt gyakorlat: 0,5 év munkahelyi gyakorlat egészségügyi intézményben
Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
Pályaalkalmassági követelmények: Elméleti képzési idő aránya: 50%
Gyakorlati képzési idő aránya: 50%
Szintvizsga: A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A műtőssegéd-gipszmester jártas a műtéti beavatkozások során az előkészítési munkákban.
Alkalmazza a különböző műtéti eljárásokhoz kapcsolódó beteg-előkészítési és fektetési
módozatokat. Ismeri és használja a műtői berendezéseket, ellátja műtét során az operáló csapat
számára szükséges feladatokat, műtétek után kompetenciájának megfelelően gondoskodik a
betegről és a műtők szakszerű rendbetételéről. Gipszelési tevékenységet végez a járó- és
fekvőbeteg intézményekben az orvos által megadott útmutató alapján. A gipszeléshez szükséges
anyagokat, eszközöket ismeri, és azokat szakszerűen alkalmazza.
A szakképesítéssel rendelkező képes:
a műtőben használatos berendezéseket használni, működési alapelvüket ismerni
a műtőben használatos berendezések biztonságtechnikai előírásait figyelembe venni
a műtőben használatos berendezéseket tisztítani, karbantartani
az aszepszis-antiszepszis szabályait betartani
gipszelni

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

Modulzáró vizsgák: (SZVK szerint)
A
azonosító száma

-

B
C
A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
a modulzáró vizsga
megnevezése
vizsgatevékenysége

11203-12

Egészségügyi-etikai-jogi alapismeretek

gyakorlati

11204-12

Műtőszolgálati tevékenységek

gyakorlati

11497-12

Foglalkoztatás I

írásbeli

11499-12

Foglalkoztatás II.

írásbeli

11500-12

Munkahelyi egészség és biztonság

írásbeli

A képzés várható időtartama és időbeosztása:
Időtartama: kb. 10 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: 323 400 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

