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FELNŐTTKÉPZÉSI SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY

1. a) A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MEGNEVEZÉSE
Betanított egészségügyi fertőtlenítő

b) SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGNEVEZÉSE
Betanított egészségügyi fertőtlenítő
Szakmai programkövetelmény
azonosító száma:

SzPk-00193-17-01 3 03 2

Szakmai programkövetelmény
érvényességének kezdete

2017-09-28

2. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁKKAL
új, önálló tevékenység, munkaterületi feladat végezhető el

3. A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MODULRENDSZERŰ
nem

4. A Z O K J - B A N S Z E R E P L Ő A Z O N S Z A K M A C S O P O R T ,
PROGRAMKÖVETELMÉNY BESOROLHATÓ

AMELYBE

A

1 - Egészségügy

5. AZ EKKR-HEZ KAPCSOLÓDÓ MAGYAR KÉPESÍTÉSI KERETRENDSZER SZERINTI
SZINTJÉNEK MEGHATÁROZÁSÁRA ÉS BESOROLÁSÁRA VONATKOZÓ MEGJELÖLÉSE
3 - szint

6. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG JELLEGÉTŐL FÜGGŐEN A KÉPZÉS MEGKEZDÉSÉHEZ
SZÜKSÉGES BEMENETI FELTÉTELEK
Iskolai előképzettség
alapfokú iskolai végzettség
Szakmai előképzettség
szakmai előképzettséghez nem kötött
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Egészségügyi alkalmassági követelmények
szükséges, éspedig:
Foglalkozás egészségügyi vizsgálat
Előírt gyakorlati idő
nem szükséges
Egyéb feltételek
nem szükséges

7. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL ELLÁTHATÓ LEGJELLEMZŐBB TEVÉKENYSÉG, VAGY
MUNKATERÜLET RÖVID LEÍRÁSA
A betanított egészségügyi fertőtlenítő a 18/1998.(VI.03) NM rendelet alapján, a rá vonatkozó szabályok
betartásával, az emberek, a gyermekek közvetlen környezetében végez egészségügyi fertőtlenítést
különböző fertőtlenítő szerekkel. Megelőzi a különböző fertőzések továbbterjedését a munkavédelmi
előírások betartásával. Folyamatos és zárófertőtlenítést végez. Tetvetlenít, és tetvességi vizsgálatokat
végez. Tanácsot ad a fertőzés továbbterjedésének a megakadályozására, kialakulására. Munkáját
elsődlegesen köznevelési intézményekben, otthonokban végzi. Az alábbi betegségeket, fertőzéseket
felismeri, illetve ezekkel összefüggő fertőtlenítést elvégzi: Tetvesség, Scabies(rühesség), Salmonella,
Campylobacteriosis fertőző megbetegedések.

8. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL BETÖLTHETŐ MUNKAKÖR MEGNEVEZÉSE ÉS
BESOROLÁSA
FEOR
száma

FEOR főcsoport megnevezése

3. Egyéb felsőfokú vagy középfokú
képzettséget igénylő foglalkozások

A szakmai végzettséggel
legjellemzőbben
ellátható tevékenység,
munkaterület

Foglalkozás
megnevezése
Egyéb,
humánegészségügyhöz
kapcsolódó foglalkozású

3339

Betanított egészségügyi
fertőtlenítő

9. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES KÉPZÉS KÉPZÉSI
FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÓRASZÁMA, ÉS AZ ELMÉLETI ÉS
GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA
A képzés "Egyéni felkészítés" képzési formában megvalósítható?
Nem releváns
A képzés "Csoportos felkészítés" képzési formában megvalósítható?
Igen
Csoportos felkészítés

Minimum

Maximum

A képzés óraszáma

240

300

Elméleti képzés idő aránya (%)

50

Gyakorlati képzés idő aránya (%)

50
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A képzés "Távoktatás" képzési formában megvalósítható?
Nem releváns

10.

SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK LEÍRÁSA

A legjellemzőbb tevékenység vagy munkaterület ellátásához szükséges szakmai kompetenciákat leíró szakmai
ismeretek, készségek és személyes kompetenciák, társas kompetenciák és módszerkompetenciák tanulási
eredmények szerinti leírása

Tudás

Képesség

Attitűd

Felelősség, autonómia

Világosan és érthetően
fogalmaz a kliensekkel
való kommunikációja
során. Nyitott további
ismeretek megszerzésére
és továbbadására.

Felelősségének tudatában
hozza meg a döntéseit.
Saját kompetenciája
birtokában ad tanácsot.
Tisztában van saját
lehetőségeivel és
korlátaival.

Megalapozott
ismeretekkel rendelkezik
a higiéniában, fertőző
betegségek
megelőzésében, az
egészséges életmód
kialakításában.
Tájékozott a környezeti,
életmódbeli,
egészségügyi hatások
csökkentéséhez szükséges
változásokban.

Képes tanácsot adni a
betegségek
továbbterjedésének a
megakadályozására.
Képes információkat
átadni a betegségek
megelőzéséhez és az
egészség megőrzéséhez.

Ismeri a fertőzések
továbbterjedésének a
megelőzését. Tájékozott
ezen fertőző betegségek
egészségre gyakorolt
hatásaiban.

Felismeri a fertőző
betegségeket. Képes a
fertőzések helyi
kezelésére, a
továbbterjedésének
megállítására.

Rendelkezik a tetvességi
vizsgálatok alapos
ismeretével.

Képes tetvességi
szűrővizsgálatokat
végezni, a klienseket
motiválni a
szűrővizsgálatban való
együttműködésre.

Törekszik a széles
életkorú és etnikumi
hovatartozást felölelő
személyekkel való
kommunikációja során a
teljes körű
helyzetfelismerésre.

A munkája során betartja
a szakmai, adatvédelmi és
etikai szabályokat.

Ismeri a tetvetlenítést
teljes folyamatát, a
különböző közösségekre
specifikusan
alkalmazható
módszereket.

Képes személyi kezelést,
tetvetlenítést végezni a
szabályok betartásával.

Munkáját elkötelezetten
és szakértelemmel végzi.
Odafigyeléssel, a kliensek
érdekének és
egészségének a szem előtt
tartásával végzi a
munkáját.

Felelősséget vállal
minden tevékenységéért,
tudatában van azok
lehetséges
következményeivel.

Ismeri a biztonságos
munkavégzés szabályait.

Képes a munkáját a
munkavédelmi szabályok
betartása mellett végezni.
Képes az egészséget
veszélyeztető tényezőket
felismerni.

Magabiztosan, mások
veszélyeztetése nélkül
alkalmazza az általa
használt eszközöket
szereket.

Saját és mások
egészségét, illetve
biztonságát szem előtt
tartva végzi a munkáját.

Önállóan és
magabiztosan alkalmazza
a különböző eljárásokat,
módszereket folyamatos
önellenőrzés mellett.
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Tudja a folyamatos és
záró fertőtlenítést teljes
folyamatát.

Képes a fertőtlenítés
teljes folyamatát
szakszerűen elvégezni.
Alapos ismeretekkel
rendelkezik a fertőtlenítés
folyamán használt
anyagokról.

Munkájában alapos és
körültekintő. A higiéniai
szabályok betartása
ismeretében dolgozik.

Saját kompetenciáján
belül dönti el, hogy mely
esetekben szükséges
további intézkedés.

Ismeri a Tetvesség,
Scabies(rühesség),
Salmonella,
Campylobacteriosis,
fertőzőbetegségeket, és
azok tüneteit.

Képes a Tetvesség,
Scabies(rühesség),
Salmonella,
Campylobacteriosis,
tüneteit felismerni,
fertőtlenítő kezelésének a
módját meghatározni.

Folyamatos
továbbképzési igény
jellemzi. Igényli a
szakmai fejlődést. A
fertőző betegségekkel
kapcsolatos ismereteit
folyamatosan bővíti.

Munkáját önállóan végzi,
szükség esetén
népegészségügyi
szakember segítségét
kéri. Adott esetben a
megfelelő szakemberhez
irányítja a klienst.

Ismeri a veszélyes
anyagok kezelésére és
tárolására vonatkozó
szabályokat.

Ismeri a veszélyes
anyagok, hulladékok
kezelésének a módját.
Képes betartani a
környezetvédelmi
előírásokat.

A környezetvédelmi és
munkavédelmi előírások
betartása mellett
biztonságosan használja a
veszélyes anyagokat.

Felelősséggel alkalmazza
az eljárások szabályait.
Képes önállóan
felismerni a munkával
járó veszélyeket.

11. A TERVEZETT KÉPZÉS MUNKAERŐ-PIACI RELEVANCIÁJA
Magyarország társadalma elég széles rétegű, így fontos a közösség egészségi állapotának a folyamatos
ellenőrzése, javítása. Fontos az emberek szemléletmódjának a megváltoztatása, a felnőttek és
gyermekek folyamatos felvilágosítása, ismereteinek a bővítése. A Betanított egészségügyi fertőtlenítő
munkája nagyon fontos. Jelenleg ilyen jellegű képzés nincs, viszont az ÁNTSZ Hajdú-Bihar Megyei
Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály megkeresése alapján nagyon nagy igény lenne ezen
végzettséggel rendelkező szakemberekre. Munkaerő-piaci szempontból hiányszakmának számít, amivel
a végzett szakemberek nagy számban tudnának elhelyezkedni.

12. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉT IGAZOLÓ DOKUMENTUM KIADÁSÁNAK
FELTÉTELEI
1. a képzés felnőttképzési szerződésben megjelölt óraszámának hetven százalékán való részvétel, és
2. a szakmai záró beszámoló sikeres teljesítése
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