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RÉSZLETES SZAKMAI TÁJÉKOZTATÓ
(készült a szakma 2021.12. 09.-i Képzési- és kimeneti követelménye alapján)
A szakma megnevezése: EGÉSZSÉGÜGYI ASSZISZTENS/ RADIOGRÁFIAI ASSZISZTENS
A szakma azonosító száma: 5 0913 03 02
A szakma keretében ellátható legjellemzőbb tevékenység, valamint a munkaterület leírása:
 A radiográfiai asszisztens diagnosztikai és terápiás betegellátás területén tevékenykedik,
csapat tagjaként, szakorvos, vagy diplomás képalkotó diagnoszta irányításával.
 Munkáját hivatásként gyakorolja, betartja etikai normáit.
 A hivatásához szükséges kommunikációs készséggel rendelkezik, segíti az ellátásra kerülő
egyén szükségleteinek kielégítését, prevenciós feladatokat lát el.
 Kompetenciájának megfelelően egészségnevelést és betegedukációt végez.
 A vizsgálati kérőlapoknak megfelelően képi diagnosztikai vizsgálatokat (alap-, speciális, és
kiegészítő felvételek) végez, részben önállóan, részben orvosi utasításra, valamint
diagnosztikus és terápiás eljárások során a beteget előkészíti, a vizsgálatoknál asszisztál.
 Invazív beavatkozásokhoz ellenőrzi, előkészíti a kontrasztanyagokat, készenléti
gyógyszereket, eszközöket. A vizsgálat alatt folyamatosan monitorozza a beteget, az észlelt
elváltozásokat azonnal jelzi szakmai felettesének (szakasszisztens, diplomás képalkotó
diagnoszta, radiológus), és haladéktalanul megkezdi a kontrasztanyag szövődmények
elhárítását.
 Munkája során fertőtlenítő eljárásokat alkalmaz, a higiénés előírásokat betartja és betartatja.
 Kikérdezi a beteget a vizsgálattal összefüggő anamnesztikus adatokról (korábbi vagy jelenlegi
betegségeiről, szedett gyógyszereiről, esetleges korábbi allergiás reakciókról), valamint a
beteg állapotáról.
 Tájékoztatja a beteget a vizsgálat előkészületeiről, vizsgálat menetéről, és a vizsgálat utáni
teendőkről. Folyamatoson bővíti szakmai tudását, szakmai konferenciákon részt vesz.
A szakképzésbe történő belépés feltételei
Iskolai előképzettség:
 Alapfokú iskolai végzettség 5 éves képzés esetén
 Érettségi vizsga 2 éves képzés esetén
Alkalmassági követelmények:

Foglalkozásegészségügyi alkalmassági vizsgálat: Szükséges
Az egészségügyi tevékenység végzéséhez szükséges egészségi alkalmasság vizsgálatáról és
minősítéséről szóló 40/2004. (IV.26.) ESZCSM rendeletben foglaltak szerint az egészségügyi

tevékenységre való alkalmasságot kizáró korlátozások figyelembevételével történik. A
munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és
véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet 4. §. (3) a pontjában meghatározott
szakmai alkalmassági vizsgálat.
Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges
A szakmával kapcsolatos további információkat a szakma Programtanterve és Képzési és
Kimeneti Követelménye tartalmazza:
https://api.ikk.hu/storage/uploads/files/ptt_eu_egeszsegugyi_asszisztenspdf1601455897825.pdf
https://api.ikk.hu/storage/uploads/files/egeszsegugyi_asszisztens_kkk_modositas_2021_12_p
df-1639038142321.pdf

