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EGÉSZSÉGÜGYI LABORÁNS 

 Ágazat: Egészségügy 

 Szakma azonosító száma: 5 0914 03 03 

 Belső kód: 0402 

 Képzési idő: 5 év 

 Tanult idegen nyelv: angol vagy német 

Az egészségügyi laboráns klinikai, kórházi vagy rendelőintézeti laboratóriumban vagy pato-

lógiai laboratóriumban dolgozik. A klinikai laboratóriumi asszisztens az emberekből szárma-

zó különféle vizsgálati anyagokból megfelelő módszerekkel elemzéseket végez. A szövettani 

asszisztens feladata a különféle szövetminták technikai előkészítése az orvosi mikroszkópos 

diagnosztikára. 

Ajánlott minden fiatal számára, aki jó kézügyességgel rendelkezik, szeretne laboratóriumi 

környezetben dolgozni, prezíc munkát végezni. 

FELVÉTELI MÓDJA 

A jelentkező tanulók felső tagozatos valamennyi osztályzatát bekérjük és ezekből a 7. év végi 

és 8. félévi eredményét vesszük figyelembe magyar nyelv és irodalom, matematika, történe-

lem, idegen nyelv és biológia tantárgyakból. Maximális pontszám: 50 pont 

Felmentés miatt hiányzó érdemjegyet a hozott jegyek átlagából számolunk. Pontegyenlőség 

esetén a felsorolt tantárgyak felső tagozatos osztályzataiból képzett pontszám dönt. 

ALKALMASSÁGI KÖVETELMÉNYEK 

Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat szükséges. A vizsgálatot az iskolaorvos 

végzi előre megadott időpontban. 

EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREINK 

 Debreceni Egyetem Klinikai Központ 

 Debreceni Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórház 
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SZAKMAIRÁNY: SZÖVETTANI ASSZISZTENS 

A szövettani asszisztens az egészségügyi intézmények és különböző kutatóhelyek, gyógy-

szergyárak szövettani laboratóriumaiban önállóan dolgozik. Kutatási, kísérletes munka, vagy 

az orvosi beavatkozások során eltávolított szövetmintákat készít elő orvosi mikroszkópos di-

agnosztikára. A minta laboratóriumba érkezését követően az orvos mellett asszisztensi felada-

tokat lát el az indítási folyamatban. Előkészíti a szövetmintát metszésre és metszeteket készít. 

A metszetekből rutin és speciális szövettani festéseket, kimutatási eljárásokat végez. Működ-

teti a munkafolyamatokhoz használt speciális eszközöket, automata berendezéseket. Ismeri és 

használja a medikai rendszert, felhasználói szinten szövegszerkesztő és táblázatkezelő prog-

ramot kezel. Archiválási feladatokat lát el. Munkája során laboratóriumi minőségbiztosítási 

módszereket követ. Fokozottan betartja a környezet- és munkavédelmi előírásokat. 
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SZAKMAIRÁNY: KLINIKAI LABORATÓRIUMI ASSZISZTENS 

Nem áll rendelkezésre hivatalos leírás. 


