DEBRECENI EGYETEM BALÁSHÁZY JÁNOS GYAKORLÓ
TECHNIKUMA, GIMNÁZIUMA ÉS KOLLÉGIUMA
H-4002 Debrecen, Mezőgazdász u. 1
Tel.: 52/518-690, e-mail: titkarsag@balashazy.unideb.hu

EGÉSZSÉGÜGYI ASSZISZTENS


Ágazat:

Egészségügy



Szakma azonosító száma:

5 0913 03 02



Belső kód:

0401



Képzési idő:

5 év



Tanult idegen nyelv:

angol vagy német

Az egészségügyi asszisztens a járóbeteg-szakrendelőkben, gondozókban, orvos irányítása
mellett, önállóan vagy vele együttműködve végzi a munkáját. Elősegíti és biztosítja a betegellátás, gondozás feltételeit, asszisztál a beavatkozásoknál, segédkezik a műszeres és fizikális
vizsgálatok végzésében.
Ajánlott minden fiatal számára, aki jó verbális képességgel rendelkezik, könnyen teremt kapcsolatot, fontos számára a mások iránti felelősségvállalás és segítségnyújtás, érdeklődik a fejlett egészségügyi technológiák iránt.

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, történelem, 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

1

SZAKMAIRÁNY: KARDIOLÓGIAI ÉS ANGIOLÓGIAI ASSZISZTENS
A kardiológiai és angiológiai asszisztens az egészségügyi ágazatba tartozó, járóbeteg szakellátásban, fekvőbeteg intézményekben dolgozó egészségügyi szakdolgozó., aki a gyógyító csapat tagjaként, az orvos utasítására önállóan, vagy az orvossal együttműködve végzi tevékenységeit. Megfelelő kapcsolatteremtő, jó kommunikációs képességgel rendelkezik. Munkáját
hivatásként gyakorolja, betartja annak etikai és jogi normáit, biztosítja a minőségi betegellátást. A betegeket vizsgálatok, beavatkozások előtt, alatt és után szakszerűen, kompetenciája
keretein belül tájékoztatja. Szakorvos irányítása mellett önállóan, vagy az orvossal együttműködve elvégzi a szív és érrendszeri megbetegedésekben szenvedők állapotfelmérését és vizsgálatát. Előkészíti a vizsgálatokhoz szükséges eszközöket és berendezéseket. Gondoskodik
azok megfelelő, biztonságos működéséről és működtetéséről. Vizsgálatok és beavatkozások
alatt és közvetlenül utána asszisztál, segédkezik, észleli a beteg állapotát, állapotváltozásait.
Szív- és érrendszeri rosszulléteket felismeri, az orvos megérkezéséig az életveszély elhárítását
megkezdi. Az eszközöket tisztán tartja, előkészíti az 3 aszepszis - antiszepszis szabályai szerint. Egészségnevelő, egészségfejlesztő tevékenységet folytat. Vizsgálati, kezelési, ellátási
időpontokat előjegyez, koordinál. A betegek adatait, vizsgálati eredményeit és a kezeléseket
szakszerűen és pontosan dokumentálja. Szakmai, nyilvántartási és ügyviteli adminisztrációt
végez. Szakmai tudását folyamatosan fejlesztve közreműködik a gyakorlati oktatásban, a kutatómunkában, minőségfejlesztésben.
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SZAKMAIRÁNY: PERIOPERATÍV ASSZISZTENS
Az érzéstelenítési eljárások után a beteg megfigyelését és ellátás ápolási szempontjainak elsajátíttatását elvégzi. Segítséget nyújt a diagnosztikus vizsgálatok és terápiás eljárások előkészítésében, elvégzésében és a vizsgálat utáni teendőkben is. A perioperatív asszisztens részt vesz
az operáló team tagjaként a munkában, a műtéti beavatkozások során a műtői tevékenység
megszervezésében, az anyagok és eszközök megrendelésében, dokumentálásában.
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SZAKMAIRÁNY: RADIOGRÁFIAI ASSZISZTENS
A radiográfiai asszisztens diagnosztikai és terápiás betegellátás területén tevékenykedik, csapat tagjaként, szakorvos, vagy diplomás képalkotó diagnoszta irányításával. Munkáját hivatásként gyakorolja, betartja etikai normáit. A hivatásához szükséges kommunikációs készséggel rendelkezik, segíti az ellátásra kerülő egyén szükségleteinek kielégítését, prevenciós feladatokat lát el. Kompetenciájának megfelelően egészségnevelést és betegedukációt végez. A
vizsgálati kérőlapoknak megfelelően képi diagnosztikai vizsgálatokat (alap-, speciális, és kiegészítő felvételek) végez, részben önállóan, részben orvosi utasításra, valamint diagnosztikus
és terápiás eljárások során a beteget előkészíti, a vizsgálatoknál asszisztál. Invazív beavatkozásokhoz ellenőrzi, előkészíti a kontrasztanyagokat, készenléti gyógyszereket, eszközöket. A
vizsgálat alatt folyamatosan monitorozza a beteget, az észlelt elváltozásokat azonnal jelzi
szakmai felettesének (szakasszisztens, diplomás képalkotó diagnoszta, radiológus), és haladéktalanul megkezdi a kontrasztanyag szövődmények elhárítását. Munkája során fertőtlenítő
eljárásokat alkalmaz, a higiénés előírásokat betartja és betartatja. Kikérdezi a beteget a vizsgálattal összefüggő anamnesztikus adatokról (korábbi, vagy jelenlegi betegségeiről, szedett
gyógyszereiről, esetleges korábbi allergiás reakciókról), valamint a beteg állapotáról. Tájékoztatja a beteget a vizsgálat előkészületeiről, vizsgálat menetéről, és a vizsgálat utáni teendőkről. Folyamatoson bővíti szakmai tudását, szakmai konferenciákon részt vesz.

PÁLYAALKALMASSÁG
Matematikai ismeretek megfelelő alkalmazása (alapműveletek, százalék, törtek, mértékegységek ismerete, átváltása). Jó megfigyelőképesség (ábrák, jelenségek megfigyelése, értelmezése). Alapvető összefüggések meglátása. Megfelelő kommunikáció szóban és írásban (érthető
beszéd, képes a tapasztalatait megfogalmazni, figyelembe veszi mások véleményét, megérti és
visszaadja az írásban vagy szóban kapott információt, olvasható írás, szöveg pontos leírása,
rövid szöveg alkotása). Alapvető viselkedési normák betartása.
KIZÁRÓ

TÉNYEZŐK:

Jelentősen korlátozott kommunikációs képesség. A magyar nyelv elemi

szintű ismeretének hiánya.
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