
Egészségfejlesztési segítő (OKJ 32 720 01)

E-001287/2015/A031

A képzés helyszíne: Kaposvár
A képzés típusa: OKJ szerinti szakmai képzés
A képzés időtartama: 480 óra (240 óra elmélet, 240 óra gyakorlat)

Képzés célja:
A szakképesítés betöltéséhez szükséges kompetenciák elsajátítása. A képzés elvégzésével a
résztvevő képes lesz a különböző egészségfejlesztéshez kapcsolódó színtereken elsősorban a
családok körében tevékenykedni, a szociális ellátásban segédkezni, egészségi állapot
megőrzésében, a primer prevencióban hatékonyan közreműködni.

A képzés során megszerezhető kompetenciák/a szakképesítés munkaterületének rövid
leírása:

Az egészségfejlesztési segítő képes az egészségügyi szolgálatokkal együttműködni, a lakosság
egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférését előmozdítani, és a különböző
egészségfejlesztéshezkapcsolódó színtereken team munkában dolgozni. Munkájuk során
kapcsolatot alakítanak ki és tartanak fenn a köznevelési intézményekkel és civil szervezetekkel.
Munkáját szakmai irányítás mellett, a lakosság körében, elsődlegesen a családok mellett végzi.

A szakképesítéssel rendelkező képes :

- Felismerni az ellátottak körében a halandóság szempontjából kiemelten fontos
rizikótényezők jelenlétét, az egyént az alapellátáshoz irányítani.

- Felismerni a hátrányos, vagy halmozottan hátrányos helyzetben lévő egyéneket és
családokat, képes egyszerű problématérképet készíteni.

- Felismerni az akadályozottság különböző formáit, segíti a családot az ellátásban való
hozzáférésben, valamint az egyszerűbb akadálymentesítési feladatok szervezésében,
elvégzésében.

- Kapcsolatot tartani a rászoruló családokkal, együttműködik a megélhetési problémákból
fakadó krízishelyzetek kezelésében, megoldásában.

- Fenntartani az infokommunikációs kapcsolatot szakmai irányítóval és szükség esetén
egyéb, a segító folyamatba bevont szervezettel, vagy annak képviselőjével.

- Felmérni az egyén és a család alapvető szükségleteit és felismeri a szükségletek
módosulása miatt bekövetkező problémákat.

- Felismeri a családi vagy egyéni krízishelyzeteket, a krízishelyzetbenlévő egyént vagy
családot a megfelelő helyre irányítja.

- Segíteni a családnak a tartósan beteg személy gondozása során.
- Segíti a családot a haldokló ápolásában, kapcsolatot tart a hozzátartozókkal és a

szakemberekkel.
- Segíteni a halott körüli ügyintézési feladatokat, támogatást nyújt a hozzátartozóknak.
- Segiteni a családot a krónikus beteg személy megváltozott szükségleteinek

kielégítésében, odafigyel a család és a hozzáratozók mentális és fizikai állapotára is.
- Tarrtósan fekvő beteg estetén felméri az alapvető ápolási-gondozási hibákat, vagy az

önellátásiképesség részleges vagy teljes elvesztéséből fakadó problémákat ( mozgatás
hiánya, felfekvés, alultápláltság, kiszáradás) és haladéktalanul segítséget hívni.



- Megtanítani a családtagokat, hozzáratozókat az otthonában ápolt beteg egyszerűbb 
gondozási műveleteinek elsajátítására, az ápolást könnyítő eszközök használatára. 

- Felismeri a háztartási baleseteket hordozó kockázati tényezőket, segít a családnak azok 
elhárításában. 

- Alapszinten, eszköz nélkül elsősegélyt nyújtani, biztonsággal hívni orvost, mentőt. 
- Részt venni a közösségi színterek munkáiban, szervezőként részt venni a közösség 

eseményein, szervezett rendezvényein. 
- Segíteni a lakosság körében végzett rendszeres, vagy alaklomszerű szűrővizsgálatok 

létrejöttét. 
- Környezetében felismerni a közegészségügyi-járványügyi kockázatokat hordozó 

tényezőket. 
- Részt venni a fejtetű, a rühesség szűrésében, egyszerűbb esteinek ellátásában, a higiénés 

szabályokra vonatkozó ismeretek gyakorlati elsajátíttatásában. 
- Felismerni a magas rizikócsoportba tartozó populációban előforduló betegségeket              

(tuberkolózis, szexuális úton terjedő  betegségek.) 
- Támogatni az egyént és a családot a dohányzásról való leszoktatásban és az egyéb káros 

szenvedélyek leküzdésében. 
- Hiteles kommunikációt folytatni, példamutatóan viselkedni. 

 
 
A korábban megszerzett kompetenciák beszámításának lehetőségei: előzetes tudásszint 
felmérés és beszámítás. 
  
A képzés megkezdésének feltételei: 
 
- Iskolai végzettség: alapfokú iskolai végzettség, vagy iskolai előképzettség hiányában a képzés 
megkezdhető 37/2013. (V. 28.) EMMI rendelet 6. mellékletében az Egészségügyi 
szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában. 
 
Egészségügyi alkalmasság: szükséges, A 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet a munkaköri, 
szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről 
alapján. 
 
 
A képzés moduljai: 

Képzési program moduljai ÓRASZÁM Modulzáró vizsga 
vizsgatevékenységei Elmélet Gyakorlat Összesen 

11491-12 Kommunikáció és 
interakció a segítő munkában 

18 40 58 gyakorlati 

11492-12 Egészséggondozás és 
egészségfejlesztés a segítő 
munkában 

90 160 250 szóbeli 

11493-12 Alapszintű 
elsősegélynyújtás, tűz és 
környezetvédelem 

36 40 76 gyakorlati 

11497-12 Foglalkoztatás I. 60 0 60 írásbeli 
11499-12 Foglalkoztatás II. 18 0 18 írásbeli 
11500-12 Munkahelyi egészség és 
biztonság 

18 0 18 írásbeli 

Képzési program összes óraszáma 240 240 480  



  
 
Vizsgára bocsátás feltételei: 

- a modulzáró vizsgák eredményes teljesítése 
- a képzési programban meghatározott gyakorlat teljesítése 
- a képzés óraszámának és az egyes modulok óraszámának 20 %-át meg nem haladó 

hiányzás 
- a képzés során elkészített munkák bemutatása, leadása legkésőbb a vizsgára 

jelentkezéskor 
 

 


