Tájékoztató
FOGÁSZATI ASSZISZTENS képzésről
OKJ szám 54 720 02 emeltszintű egészségügyi szakképesítés
Képzés nyilvántartási száma: E-000751/2014/A001
A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A fogászati asszisztens a fogorvos irányítása és ellenőrzése mellett segédkezik a fogászati
kezeléseknél, tisztán tartja, fertőtleníti, előkészíti a műszereket és a kezeléshez szükséges
különböző fogászati eszközöket, elvégzi az adminisztratív teendőket.
A szakképesítéssel rendelkező képes:













előkészíteni a fogászati kezelésekhez műszereket, anyagokat, eszközöket
a munkakörhöz szükséges műszerek, eszközök, gépek precíz kezelését végezni
prevenciós, diagnosztikai, konzerváló fogászati, parodontológiai, protetikai, dentoalveoláris
sebészeti,
gyermekfogászati,
fogszabályozási
kezeléseknél,
beavatkozásoknál a fogorvosnak segédkezni
orvosi utasításra önállóan végezni kompetencia-körnek megfelelő ellátási-, vizsgálati-,
gondozási-, rehabilitációs feladatokat
pszichés támogatást nyújtani a páciensnek
sürgősségi esetek ellátásában segédkezni az orvosnak
a fogászati eljárásokkal kapcsolatban felvilágosítást nyújtani és a pácienst segíteni
egészségnevelő, fejlesztő tevékenységet folytatni
a vizsgáló-, kezelőhelyiségeket és a műszereket tisztán, sterilen tartani
felhasználói szintű informatikai tevékenységet végezni
dokumentációs, ügyviteli, koordinációs feladatot ellátni

Képzés célcsoportja:


18. életévüket betöltött, érettségizett felnőttek, akik elkötelezettek az egészségügyi
szakmaterület iránt

Képzésben való részvétel feltétele:




érettségi bizonyítvány
egészségügyi alkalmasság
hepatitis B elleni védőoltás

Képzési idő: 2 év



Elméleti képzési idő aránya: 50%
Gyakorlati képzési idő aránya: 50%
Soproni Tudós Ismeretterjesztő Társulat (SOPRONI TIT)
9400 Sopron, Várkerület 98. I. em.
Tel.: (99) 511 630 Fax: (99) 511 631
E-mail: sopronitit@sopronitit.hu Honlap: www.sopronitit.hu
Felnőttképzési nyilvántartási szám: E-000751/2014

Megengedett hiányzás: a képzés összes óraszámának 10%-a. Igazolatlan hiányzás vagy a
megengedett értéknél magasabb igazolt hiányzás a képzésről történő kizárást vonja maga után.
Elméleti oktatás: heti két alkalommal, 16,00-19,00-ig
Gyakorlatok:






Ápolástan- gondozástan gyakorlat (bölcsőde, csecsemőotthon; idősek otthona;
rendelőintézet; szakrendelő)
Klinikumi gyakorlat (belgyógyászati osztály; sebészeti osztály; traumatológia;
csecsemő- és gyermekosztály)
Fogászati szakismeretek gyakorlat (konzerváló fogászati osztály/rendelő; fogpótlástan
osztály/rendelő; dentoalveoláris sebészeti; implantológiai osztály/rendelő; radiológiai
osztály/részleg; fogtechnikai labor)
Gyermekfogászat, fogszabályozás gyakorlat (gyermekfogászati rendelő/osztály;
fogszabályozó rendelő/osztály; fogtechnikai labor)

Képzés moduljai:
11110-12 Egészségügyi alapismeretek
11221-12 Alapápolás
11222-12 Klinikumi ismeretek
11142-12 Fogászati ismeretek
11143-12 Gyermekfogászat, fogszabályozás
11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
11499-12 Foglalkoztatás II.
11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság
A képzésben résztvevő a képzési modulok utolsó tanóráin modulzáró vizsgát, majd a képzés
végén szakvizsgát tesz. Felmentésekről, az előzetesen megszerzett tudás beszámításáról az
iskola vezetője dönt írásbeli kérvény alapján!
Képzési díj: 310.000 Ft + vizsgadíj



Kedvező részletfizetési lehetőséget biztosítunk.
A képzési díj első részletét 70.000 Ft-ot, a felnőttképzési szerződés megkötésekor kell
befizetni.

Elméleti oktatás helyszíne: Soproni Tudós Ismeretterjesztő Társulat (Soproni TIT)
Képzés formája: iskolarendszeren kívüli felnőttoktatás – csoportos képzés
Várjuk további érdeklődését személyesen, telefonon vagy e-mailben!
Soproni Tudós Ismeretterjesztő Társulat (SOPRONI TIT)
9400 Sopron, Várkerület 98. I. em.
Tel.: (99) 511 630 Fax: (99) 511 631
E-mail: sopronitit@sopronitit.hu Honlap: www.sopronitit.hu
Felnőttképzési nyilvántartási szám: E-000751/2014

