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EUROPASS KÉPESÍTŐBIZONYÍTVÁNY-
KIEGÉSZÍTŐ

1. A SZAKMA MEGNEVEZÉSE (HU)
09165001 Gyógyszertári szakasszisztens

2. A SZAKMA MEGNEVEZÉSÉNEK FORDÍTÁSA (EN)
Pharmacy assistant

(A MEGNEVEZÉS FORDÍTÁSA TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ)

3. A KÉSZSÉGEK ÉS KOMPETENCIÁK LEÍRÁSA
A szakember képes:
- a szakma hosszú távú és magas szintű műveléséhez szükséges gyakorlati módszerekkel és eszközökkel kapcsolatos ismeretekkel rendelkezni,

ezeket szükség szerint fejleszteni ;
- gyógyszerész jelenlétében önállóan ellátni a vényköteles, a vény nélküli gyógyszerek, gyógynövények, és a gyógyhatású készítmények,

valamint egyéb, a gyógyszertárban forgalmazható termékek kiadását;
- az expediálás során a beteget tájékoztatni, tanácsot tud adni részére a felmerülő kérdések vonatkozásában;
- segítséget nyújtani a gyógyszerész alapszintű gyógyszerészi gondozási tevékenységhez;
- adminisztrációs feladatokat ellátni (pl. : hatósági igazolványokat, dokumentumokat kezel, egészségpénztári dokumentumokat kezel) ;
- tudását, ismereteit naprakészen tartani;
- megfelelő kommunikációt tartani mind a betegekkel, mind a gyógyszertárban dolgozó gyógyszerészekkel, asszisztensekkel, és egyéb

személyzettel ;
- a betegekkel való kommunikációja során a gyógyszerhasználati adherencia növelésében részt venni;
- tevékenységével a gyógyszerész munkáját segíteni és a gyógyszertár feladataiban közreműködni;
- részt venni a gyógyszertár logisztikai, gazdálkodási és minőségbiztosítási tevékenységében;
- átfogó gyógyszerbiztonsági ellenőrzést végezni, gyógyszerverifikációt elvégezni;
- a magisztrális gyógyszerkészítésben közreműködni, kiszerelni, dokumentálni ;
- forgalomból való kivonással, felfüggesztéssel kapcsolatos feladatokat végrehajtani.

4. A SZAKMAI KÉPZÉS BESOROLÁSA A KÉPZÉSI TERÜLETEK EGYSÉGES OSZTÁLYOZÁSI
RENDSZERÉBE

0916 Gyógyszerészet

(*) Megjegyzések:
1 Eredeti nyelven. | 2 A megnevezés fordítása tájékoztató jellegű. | 3 Szükség esetén kitöltendő. Az oklevél-kiegészítő és a szakmai
bizonyítvány-kiegészítő további információkat nyújt a végzettségről, és önmagában nem rendelkezik jogi státusszal. A formátum a készségekre
és képesítésekre vonatkozó jobb szolgáltatások nyújtásának közös keretéről (Europass) szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/646
(2018. április 18.) határozatán és a 2241/2004 / EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló dokumentumon alapul.
©Európai Unió, 2002-2020 | europass.cedefop.europa.eu ©
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5. A KÉPESÍTÓ BIZONYÍTVÁNY HIVATALOS ALAPJA

A képesítő bizonyítványt kiállító szerv neve és
státusza

A képesítő bizonyítvány elismeréséért felelős nemzeti
hatóság neve és státusza

Innovációs és Technológiai Minisztérium

A képesítő bizonyítvány szintje (nemzeti vagy
nemzetközi)

MKKR szint: 5

EKKR szint: 5

Digitális Kompetencia Keretrendszer szint: 5

Osztályzási skála/Vizsgakövetelmények

Ötfokú: 5 jeles
4 jó
3 közepes
2 elégséges
1 elégtelen

A képesítő bizonyítvány sorozatjele: CXK A A képesítő vizsga elméleti és gyakorlati tantárgyainak
megnevezése és osztályzata az ötfokú skálának megfelelően

sorszáma: 123456 írásbeli
A képesítő bizonyítvány kiállításának időpontja: A gyógyszerellátás elméleti alapjai 100% 5
2022.07.11

projektfeladat
Gyógyszerkiadással, gyógyszerellátással kapcsolatos
feladatok 100% 5

Képesítő vizsga eredménye 100% 5

Továbblépés az oktatás következő szintjére Nemzetközi megállapodások

Szakképzés folyamatára vonatkozó egyéb információ

Jogi alap
319/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet módosításáról,
11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról.
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6. A KÉPESÍTŐ BIZONYÍTVÁNY MEGSZERZÉSÉNEK HIVATALOSAN ELISMERT MÓDJAI

Az ágazati alapképzés és a szakmai elméleti és gyakorlati
oktatás leírása

A teljes program százalékos megoszlása

Teljes képzési idő 660 óra

Belépési követelmények:
- Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
- Szakmai előképzettség: Gyógyszertári asszisztens végzettség
- Egészségügyi alkalmassági követelmény: Az egészségügyi tevékenység végzéséhez szükséges egészségi alkalmasság vizsgálatáról és
minősítéséről szóló 40/2004. (IV.26.) Egészségügyi, Szociális és Családügyi MInisztérium rendeletében foglaltak szerint az egészségügyi
tevékenységre való alkalmasságot kizáró korlátozások figyelembevételével történik.

- Szakmai gyakorlat területe és időtartama: Gyógyszertári asszisztens képzettség megszerzése után 1 éves gyógyszertári asszisztensi
munkakörben megszerzett gyakorlat.

További információk:

ÍRÁSBELI VIZSGATEVÉKENYSÉGEK
Jogszabályismeret
Szakmai kommunikáció
Gyógyszergazdálkodás és üzemvitel
Gyógyszertan
Kórélettan
Gyógyszertári informatika
Egészségfejlesztés, egészségnevelés

PROJEKT FELADATOK
Egy konkrét, gyógyszerkiadással kapcsolatos feladat elvégzése
Gyógyszerek vényre történő expediálása, gyógyszerek vény nélkül történő expediálása, egyéb gyógyszertárban forgalmazott készítmények
kiadása
Önállóan kiadni a betegnek megfelelő tájékoztatás mellett kompetenciakörébe tartozó gyógyszereket és termékeket, szükség szerint
gyógyszerészhez irányítás

A Programkövetelmények és Rendszerkövetelmények elérhetősége: https://ikk.hu
Jelen képesítő bizonyítvány-kiegészítő a szakképzésért felelős miniszter által nyilvántartásba vett programkövetelmény
alapján került kidolgozásra.
Nemzeti Referencia Pont: Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal : https://nrk.nive.hu

A vizsgaszervező vezetője:
Kiállítás dátuma: 2022.07.11 P. H.
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