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09144002 számú Fertőtlenítő-sterilező megnevezésű   

szakképesítés megszerzésére irányuló szakmai képzéseket megalapozó 

programkövetelmény  
  

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

1.1 Megnevezése: Fertőtlenítő-sterilező  

1.2 Ágazat megnevezése: Egészségügy ágazat  

1.3 Besorolása a képzési területek egységes osztályozási rendszere (KEOR) szerinti 
kód alapján: 0914 Orvosi diagnosztikai és kezelési technológiák  

10 A képesítő vizsga megszervezéséhez szükséges feltételek és a képesítő vizsga 

vizsgatevékenységeinek részletes leírása:  

a. 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: Fertőtlenítés és sterilizálás elméleti alapjai  

10.2.2 A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:  

 Aszepszis, antiszepszis  

   Mikrobiológia, Járványtan  

   Műszerismeret-műszertan  

   Surveillance  

�  Infekciókontroll  
   Védőoltások  

   Fertőző betegségek előfordulás   

   Munkavédelem  

   Környezetvédelem  

   Fertőtlenítés  

   Sterilizálás  

10.2.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc  

10.2.4 A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 30 %  

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: Fertőtlenítés és sterilizálás gyakorlata  

10.3.2 A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:  

� Nagy értékű orvostechnikai eszköz átvétele, elhelyezése a mosogatógép 
munkaterében. Megfelelő program kiválasztása.  STF test elhelyezése a 
mosogatótérben. Dokumentáció vezetése az eszköz mosogatásáról.  

� Sebészeti típusú műtéti tálca összeállítása a dokumentáció alapján. A 
csomagolás ellátása kémiai indikátorokkal. Behelyezése a munkatérbe. A 
megfelelő program kiválasztása. A dokumentáció vezetése.  

� A gőzsterilizáló berendezés ellenőrzése a program indítása előtt. Bowie Dick 
teszt elhelyezése a megfelelő csomagolásban, a munkatérben. A 
tesztprogram indítása, a dokumentáció vezetése.  

10.3.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 30 perc  

10.3.4 A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 70 %  

10.3.5 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:  

 Aszepszis, antiszepszis betartása a vizsgafeladat végrehajtása során.  

 Védőfelszerelés előírás szerinti alkalmazása a vizsgafeladat teljesítésekor.  

 A megadott vizsgafeladatot biztonsággal, elméleti tudása és gyakorlati 
tapasztalata birtokában végi el.  

 Legyen tisztába a vizsgafeladat teljesítése alkalmával vétett hiányosságok 
következményeivel.  

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 vizsgázó a 
gyakorlati feladat bemutatását a központi sterilizáló vezetőjének felügyelete mellett 
végzi.  

10.5 A vizsgatevékenységek lebonyolításához szükséges tárgyi feltételek:  

- átadós rendszerű műszermosogató gép,   

- ultrahangos műszertisztító készülék,   

- magasnyomású átfúvó pisztoly,  

- magasnyomású vízipisztoly,  

- átadós rendszerű szárító berendezés,   

- átadós rendszerű gőzsterilizátor BOWIE-DICK és legalább MSZ EN  
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13060:2004+A1:2009 szabvánnyal rendelkező programmal, - 
 alacsony hőmérsékletű sterilizáló berendezés.  

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.  

10.8 A vizsgatevékenységek megszervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra 
vonatkozó sajátos feltételek: -  

11. A szakmai képzés megszervezéséhez kapcsolódó különös, egyedi, speciális feltételek  

Elméleti és gyakorlati képzési idő aránya: 40 % - 60 %  


