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09134002 számú Műtőssegéd-gipszmester megnevezésű   

szakképesítés megszerzésére irányuló szakmai képzéseket megalapozó 

programkövetelmény  

  

1. A programkövetelmény, illetve az ennek alapján szervezhető szakmai képzés  

1.1 Megnevezése: Műtőssegéd-gipszmester  

1.2 Ágazat megnevezése: Egészségügy ágazat  

1.3 Besorolása a képzési területek egységes osztályozási rendszere (KEOR) szerinti 
kód alapján: 0913 Ápolás és szülésznőképzés  

  

10. A képesítő vizsga megszervezéséhez szükséges feltételek és a képesítő vizsga 

vizsgatevékenységeinek részletes leírása:  

10.1 A képesítő vizsgára bocsátás feltétele: az oktatási programban előírt elméleti és 
gyakorlati képzési tartalmak sikeres teljesítése.  

A szakmai képzés követelményeinek igazolásáról a képző intézmény által kiállított 
tanúsítvány.  

Egyéb feltételek: -  

10.2 Írásbeli vizsga  

10.2.1 A vizsgatevékenység megnevezése: Műtéti tevékenység elméleti 
alapjai  

10.2.2 A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:  

� aszepszis-antiszepszis betartása, szabályainak biztosítása  

� műtőssegéd feladatai a műtét előtt, alatt, után  

� eszközismeret  

� elsősegélynyújtás  

� jogi, etikai ismeretek  

10.2.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 60 
perc  

10.2.4 A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 20 %  

10.2.5 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: -  
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10.2.6 A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a 
megszerezhető összes pontszám legalább 50 %-át elérte.  

10.3 Projektfeladat  

10.3.1 A vizsgatevékenység megnevezése: Műtői munka gyakorlata  

10.3.2 A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: Segédkezés egy műtét 
előkészítésében vagy műtétét közben vagy műtétet követő feladatok 
végzésében.  

10.3.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 40 
perc  

10.3.4 A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 80 %  

10.3.5 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: betegbiztonság, 
aszeptikus környezet biztosítása, sterilitás betartása, beteg elhelyezése, 
fektetés, technikai eszközök, műtő felszerelési tárgyainak ismerete, 
használata, kommunikáció, helyzetfelismerés, végrehajtás módja, 
megjelenés.  

10.3.6 A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a 
megszerezhető összes pontszám legalább 50 %-át elérte.  

10.4 A vizsgatevékenységek lebonyolításához szükséges személyi feltételek: a 
vizsgatevékenységet vezető műtősnő felügyelete mellett végzi a vizsgázó  

10.5 A vizsgatevékenységek lebonyolításához szükséges tárgyi feltételek: központi 
műtő sebészeti, traumatológiai műtő a következő felszereltséggel:   

� laparoszkópos torony,   

� elektrosebészeti eszközök,   

� képerősítő,   

� extensiós asztal,   

� sűrített levegő,   

� vértelenítő mandzsetta,   

� oszcillációs fűrész,   

� fúrók,   

� mikroszkóp,   

� lézer,   

� egyszerhasználatos műtéti izolálások.  

10.6 A vizsgatevékenységek alóli felmentések speciális esetei, módja, és feltételei: -  

10.7 A képesítő vizsgán használható segédeszközökre és egyéb dokumentumokra 
vonatkozó részletes szabályok: A projekt feladat teljesítéséhez a 11.5 pont alatt 
felsorolt eszközök használhatók.  
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10.8 A vizsgatevékenységek megszervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a 
vizsgaidőszakokra vonatkozó sajátos feltételek: -  


