Tájékoztató
KLINIKAI FOGÁSZATI HIGIÉNIKUS
OKJ szám 55 725 11 emeltszintű egészségügyi szakképesítés- ráépülésről
Képzés nyilvántartási száma: E-000751/2014/A002
A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása:
A klinikai fogászati higiénikus a fogorvosi team tagja. Rendelkezik a szükséges anatómiaiélettani, táplálkozási, fogászati, fogpótlástani, szájsebészeti, szájhigiénés szakmai ismeretekkel,
így a klasszikus asszisztensi feladatok ellátásán kívül önállóan - akár saját praxisban is - képes
a szájüregi vizsgálatokat és fogászati megelőző eljárásokat alkalmazni, képes a fogászati
egészségnevelésre, illetve a fogászati betegek ápolására és gondozására. A fogászati
megbetegedések megelőző tevékenységeit az orvos irányításával, egészségmegőrző, preventív
fogászati ellátást önálló munkakörben végzi.
A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:












összefüggésében látni az ember egészségi állapotát és a szájüreg egészségét
információs, kommunikációs feladatokat ellátni
biztonságos munkakörülményeket kialakítani
fogászati beavatkozásokhoz előkészíteni és a fogorvosi, szájsebészeti kezeléseknél,
beavatkozásoknál asszisztálni
hatékony egészségnevelői tevékenységet végezni
fogászati betegek ápolását és gondozását végezni
a munkaterület feladatait és a munkafolyamatokat szervezni
alkalmazni és megtanítani a szájhigiénés eljárások formáit
elvégezni a szájüreg vizsgálatát, alkalmazni a prevenciós (megelőzési) eljárásokat
a higiéniai-, az etikai-, a munka- és balesetvédelmi előírásokat és szabályokat betartani
önállóan elvégezni a preventív fogászati beavatkozásokat, szájhigiénés kezeléseket
ambuláns és fekvőbetegeken

Képzés célcsoportja:


Érettségizett, fogászati asszisztens végzettséggel
elkötelezettek az egészségügyi szakmaterület iránt

rendelkező
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felnőttek,

akik

A képzésben való részvétel feltétele:




Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Szakmai előképzettség: 54 720 02 Fogászati asszisztens, 52 720 01 0010 52 02
Fogászati asszisztens szakképesítés
Egészségügyi alkalmasság

Képzési idő: 6-8 hónap



Elméleti képzési idő aránya: 50%
Gyakorlati képzési idő aránya: 50%

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: hetente egy/kettő alkalommal
Gyakorlat:
 Fogászati higiénés tevékenységek gyakorlati alkalmazása
 Klinikai fogászati gyakorlat
Képzés moduljai:
11192-12 Fogászati higiénikus tevékenysége
11193-12 Fogászati prevenció, szájhigiéné
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: 160.000 Ft + vizsgadíj



Kedvező részletfizetési lehetőséget biztosítunk.
A képzési díj első részletét 50.000 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!
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