Fogászati asszisztens
OKJ: 54 720 02
E-001286/2015/A003
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Óraszám: 1080 óra
Képzési idő: 16 hónap
Elméleti képzési idő aránya: 50 % (540 óra)
Gyakorlati képzési idő aránya: 50 % (540 óra)
Képzés díja: 22.000.- forint x 16 hónap +40.000.- forint vizsgadíj= 392.000.- forint
A képzés ideje: minden szombaton 8.30 – 14.30-ig.
Helyszín: 5700 Gyula, Karácsonyi János u. 13.
A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
–
megteremti a biztonságos betegellátáshoz szükséges környezetet
–
gondoskodik a rendelői higiénéről
–
eszközös és beteg előkészítést végez a kezelések kivitelezéséhez.
–
diagnosztikus és terápiás eljárások kivitelezésében segédkezik konzerváló fogászati,
fogpótlási, parodontológiai, dentoalveoláris sebészeti, gyermekfogászati és
fogszabályozási beavatkozásoknál.
–
adminisztratív tevékenységet végez
–
szervező, koordináló feladatokat lát el a praxis, a páciensek, a fogtechnikai
laboratórium (ok) között.
A szakképesítéssel rendelkező képes:
–
előkészíteni a fogászati kezelésekhez műszereket, anyagokat, eszközöket,
gyógyszereket
–
a munkakörhöz szükséges műszerek, eszközök, gépek precíz kezelését végezni
–
ismereteinek gyakorlatban való alkalmazására, a kezelési folyamatok átlátására,
összefüggések
–
felismerésére, megfelelő következtetések levonására
–
prevenciós, diagnosztikai, konzerváló fogászati, parodontológiai, protetikai, dento–
alveoláris sebészeti, gyermekfogászati, fogszabályozási, vizsgálatoknál, kezeléseknél,
beavatkozásoknál a fogorvosnak segédkezni
–
képalkotó módszereket szakszerűen alkalmazni; fogászati röntgenfelvételeket
készíteni
–
és archiválni
–
orvosi utasításra önállóan végezni kompetencia–körnek megfelelő ellátási–,
vizsgálati–, gondozási–, rehabilitációs feladatokat
–
pszichés támogatást nyújtani a páciensnek
–
betegmegfigyelést végezni
–
sürgősségi esetek ellátásában segédkezni az orvosnak
–
a fogászati eljárásokkal kapcsolatban felvilágosítást nyújtani és a pácienst segíteni

–
–
–
–
–
–
–
–

fogászati preveciós tevékenységekben, szűrővizsgálatokban segédkezni
egészségnevelő, –fejlesztő tevékenységet folytatni
felvilágosítást adni a fogak és a szájüreg higiénéjének fenntartása érdekében, a tisztítás
(speciális)
módjairól, eszközeiről
a vizsgáló–, kezelőhelyiségeket és a műszereket tisztán, sterilen tartani, fertőtlenítési,
sterilezési eljárásokat szakszerűen alkalmazni
felhasználói szintű informatikai tevékenységet végezni
dokumentációs, ügyviteli, koordinációs feladatot ellátni
környezet–, tűz–, munka– és balesetvédelmi szabályokat betartani

Képzéseinket folyamatosan, létszámtól függően indítjuk minimum 10 fős létszámmal.
Érdeklődni lehet:

Szöllősi Szabolcs – szakképzési ig.h., tel.: 06-20-561-5511
Jova Anna – ügyintéző, tel.:06-20-383-6285

