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EGÉSZSÉGÜGYI ASSZISZTENS SZAKMA 

• Ágazat: Egyészségügy 

• Szakma azonosító száma: 5 0913 03 02 

• Képzési idő: 2 év 

VÁLASZTHATÓ SZAKMAIRÁNYOK 

• Kardiológiai és angiológiai asszisztens szakmairány: a szív- és érrendszert érintő di-

agnosztikai vizsgálatokra és a terápiás eljárásokra; 

• Perioperatív asszisztens szakmairány: a kisebb-nagyobb műtéti beavatkozások előtti, 

alatti és utáni feladatok elvégzésére; 

• Radiográfiai asszisztens szakmairány: az emberi testtájak különféle képalkotó vizs-

gálati módszereinek megismerésére és kivitelezésére készít fel. 

A SZAKMA ISMERTETÉSE 

Az egészségügyi asszisztens a járóbeteg szakrendelőkben, gondozókban, orvos irányítása mel-

lett, önállóan vagy vele együttműködve végzi a munkáját. Elősegíti és biztosítja a betegellátás, 

gondozás feltételeit, asszisztál a beavatkozásoknál, segédkezik a műszeres és fizikális vizsgá-

latok végzésében. 

KOMPETENCIAELVÁRÁS 

Precizitás, állóképesség, szervezőkészség, döntésképesség, konfliktusmegoldó készség, infor-

mációgyűjtés, gyakorlatias feladatértelmezés, rendszerező képesség, problémaelemzés és -

megoldás, hibaelhárítás, intenzív munkavégzés, műszaki érzék. 

ALKALMASSÁGI KÖVETELMÉNYEK 

Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat szükséges. A vizsgálatot az iskolaorvos 

végzi előre megadott időpontban. 

Pályaalkalmassági vizsgálat szükséges. 

Matematikai ismeretek megfelelő alkalmazása (alapműveletek, százalék, törtek, mértékegysé-

gek ismerete, átváltása). Jó megfigyelőképesség (ábrák, jelenségek megfigyelése, értelmezése). 
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Alapvető összefüggések meglátása. Megfelelő kommunikáció szóban és írásban (érthető be-

széd, 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. 

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ 

• előkészíti a rendelőt és a beteget a vizsgálatokra; 

• közreműködik a vizsgálatok és a beavatkozások során, önálló részfeladatokat lát el; 

• betegelőjegyzést, betegirányítást végez; 

• szükség esetén mentőt hív, betegszállítást intéz; 

• a szakrendelőkben lévő műszereket, eszközöket tisztán tartja.  

Ajánlott minden fiatal számára, aki jó verbális képességgel rendelkezik, könnyen teremt kap-

csolatot, fontos számára a mások iránti felelősségvállalás és segítségnyújtás, érdeklődik a fejlett 

egészségügyi technológiák iránt. 

EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREINK 

• Debreceni Egyetem Klinikai Központ 

• Debreceni Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórház 


