
AZ EGÉSZSÉGÜGYI GONDOZÁS ÉS PREVENCIÓ ALAPKÉPZÉSI 
SZAK 

KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI 
 
 
1. Az alapképzési szak megnevezése: egészségügyi gondozás és prevenció (Health Care and 
Disease Prevention) 
 
2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben 
szereplő megjelölése:  
− végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BSc)  
− szakképzettség:  

a) népegészségügyi ellenőr,  
b) védőnő  

− a szakképzettség angol nyelvű megjelölése:  
a) Public Health Supervisor,  
b) Health Visitor  

− választható szakirányok: népegészségügyi ellenőr, védőnő (Public Health Care Inspector, 
Health Visitor)  

 
3. Képzési terület: orvos és egészségtudomány 
 
4. Képzési ág: egészségtudományi  
 
5. A képzési idő félévekben: 8 félév  
 
6. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 240 kredit  
6.1. A képzési ágon belüli közös képzési szakasz minimális kreditértéke: 25 kredit;  
6.2. A szakirányhoz rendelhető minimális kreditérték: 100 kredit;  
6.3. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 12 kredit;  
6.4. A szakdolgozathoz rendelt kreditérték: 20 kredit;  
6.5. A gyakorlati ismeretekhez rendelhető minimális kredit: 95 kredit;  
6.6. Intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzésben szerezhető minimális kreditérték: -  
 
7. Az alapképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:  
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik az egészségtudomány eredményei alapján az 
emberi egészség megőrzése törvényszerűségeinek megismerésével gondozzák a társadalom 
egyéneit, közösségeit és elősegítik az egészségük fejlesztésének lehetőségeit. Kellő ismerettel 
rendelkeznek a képzés második ciklusában történő folytatásához. 
 
Közös kompetenciák az egészségügyi gondozási és prevenció alapképzési szakon  
Az alapfokozattal rendelkező szakemberek ismerik:  
− az egészségügyi kockázatot hordozó helyzeteket, a baleset-megelőzési előírásokat;  
− az egészséges emberi szervezet alapvető biológiai és pszichológiai működését;  
− az egészségmagatartás meghatározóit;  
− az egészségügyi rendszer felépítését és működésének elemeit;  
 
képesek:  
− sürgős szükség esetén elsősegélyt nyújtani;  



− az idegen nyelvű szakirodalomban tájékozódni;  
− a megfelelő és helyes szakmai kommunikációra;  
− a számítástechnika felhasználói szintű alkalmazására;  
− az általános etikai normák betartására;  
− az egészség megőrzését szolgáló alapvető tevékenységek társadalommal történő 

megismertetésére.  
 
A népegészségügyi ellenőr ismeri:  
− a népegészségügyi hatósági feladatok végzésének szabályait;  
− a járványügyi állapotjelentés alapján megfelelő járványügyi vizsgálatok, 

baktériumhordozók felkutatásának és ellenőrzésének, továbbá a fertőző betegek 
nyilvántartásának és statisztikáinak értékelését;  

− a levegő-, víz-, talajszennyeződés, a szennyvíz, valamint a hulladék emberre és a 
környezetére gyakorolt hatásait, az esetlegesen kialakuló környezeti károsodások 
megelőzésének és/vagy felszámolásának módozatait és lehetőségét, továbbá képesek azok 
végrehajtására;  

− az élelmiszerekkel kapcsolatos egészségkárosodásokat, azok vizsgálati módszereit, 
továbbá az ételfertőzésre, ételmérgezésre gyanús megbetegedések tüneteit, valamint a 
szükséges intézkedéseket és az élelmiszerek előállítását, forgalmazását szabályozó 
előírásokat;  

− az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeit, a megfelelő munkakörnyezet 
kialakításának feltételeit;  

− kórházak, üzemek és intézmények üzemeltetésének higiénés feltételeit;  
− valamint a szakterülettel összefüggő információs és kommunikációs rendszereket és 

képesek azok alkalmazására;  
 
alkalmas:  
− népegészségügyi hatósági tevékenység ellátásra a jogszabályok alapján szükséges 

intézkedések megtételére és ellenőrzésére,  
− nem hatósági tevékenységi körében a vonatkozó jogszabályok alapján a megfelelő 

hatósági ellenőrzés eredményes lefolytatására,  
− járványügyi feladatok kezdeményezésére, megszervezésére és lebonyolítására,  
− járványügyi vizsgálatok eredményeinek elemzésére, értelmezésére, felhasználására és 

kritikus alkalmazására,  
− szakterületével összefüggésben vizsgálata eredményeinek és a szükséges intézkedéseknek 

közérthető formában történő kommunikálásra,  
− a lakosság egészségi állapotát javító helyi és központi egészségpolitikai kidolgozására és 

megvalósítására,  
− nosocomialis surveillance megtervezésére és kivitelezésére,  
− a lakosság egészségi állapotának monitorizálására, betegségmegelőző programok 

tervezésére, szervezésére, lebonyolítására és értékelésére.  
 
A védőnő ismeri:  
− az egészségvédelmi szűrővizsgálatok rendszerét és elvi alapjait,  
− egészségmegőrzés, egészségfejlesztés gyakorlati ismereteit,  
− a védőnői munka során alkalmazható eljárásokat és módszereket,  
− az egyes életkorokhoz kapcsolódó funkcionális és diszfunkcionális működéseket és a 

hozzájuk kapcsolódó ellátást,  
− gondozási, egészségfejlesztési és prevenciós modelleket,  
− valamint a szakterülettel összefüggő információs és kommunikációs rendszereket,  



− a kliensek, gondozottak jogait és azok érvényesítési módját,  
− a hátrányos helyzetű családok egészségügyi és szociális ellátásának sajátosságait;  
 
alkalmas:  
− az egészségügyi és szociális szolgáltatások rendszerében, tervezésében, fejlesztésében, 

kivitelezésében és értékelésében együttműködni,  
− az egyén, család, közösség szintjén a kliensek, gondozottak – egészségügyi és szociális – 

szükségleteinek feltárására és megállapítására, segítséget nyújt ezen igények 
megállapítására, kielégítésére,  

− az egészségi és szociális problémák felismerésére, rangsorolására, lehetőség szerint 
megoldására, illetve a megfelelő szakemberek ezen feladatok megoldására történő 
bevonására,  

− a rendelkezésre álló és feltárható erőforrások gazdaságilag optimális hasznosítására, 
kliensek, illetve közösségek ellátására,  

− a népegészségügyi adatok kezelésére és értékelésére, illetve kutatások végzésére, 
meghatározott szűrővizsgálatok, diagnosztikus eljárások elvégzésére, értékelésére és az 
eredmények dokumentálására,  

− otthoni és intézeti körülmények között nővédelmi szűrővizsgálatok szervezésében való 
részvételre,  

− családtervezéssel kapcsolatos tanácsadásra, anyaságra és szülői szerepre való 
felkészítésre,  

− várandós anyák célzott gondozására, szűrővizsgálatok elvégzésére, szükség esetén 
szociális támogatás, anyaotthoni vagy sürgősség esetén kórházi elhelyezés 
kezdeményezésére,  

− a gyermekágyas, szoptatós anyák ápolására, gondozására és az aktuális állapotuknak és 
szükségleteiknek megfelelő ellenőrző vizsgálatok elvégzésére,  

− az anyatejes táplálás, a szoptatás módszereinek a tanítására,  
− a koraszülöttek, újszülöttek, az egészséges és veszélyeztetett csecsemők állapotának és 

fejlődésének a figyelemmel kísérésére, a jogszabályokban meghatározott szűrővizsgálatok 
végzésére,  

− folyamatos egyéni, igény szerint célzottan 0-18 éves gyermekek ápolására, gondozására, a 
nevelés, a szocializáció és az egészséges táplálás területén történő útmutatásra, illetve e 
területen történő szűrővizsgálatok elvégzésére,  

− gyermekek és ifjak közösségi-egészségügyi gondozására (3-18 éves),  
− segítséget nyújtani a magatartási zavarok, káros szokások és szenvedélyek 

megelőzésében, a serdülőkor problémáinak a megoldásában, illetve megfelelő 
szakemberhez való irányításban,  

− gyermekvédelemmel kapcsolatos „jelzőfunkció” szerepének betöltésére,  
− családok mentálhigiénés támogatására, krízis prevencióra,  
− a családot érintő szociális és jogi ismeretek átadására,  
− a védőoltásokkal kapcsolatos szervezési feladatok ellátására,  
− egyéneknek, családoknak és közösségeknek egyaránt az egészséges életmódra vonatkozó 

és az egészség megőrzéséhez szükséges ismereteket átadni.  
 
8. A törzsanyag (a szakképzettség szempontjából meghatározó) ismeretkörök:  
– alapozó ismeretek: 25-35 kredit  
biológia, kémia, ökológia, pszichológia, szociológia, kommunikáció, bioetika, jogi 
alapismeretek, népegészségtan, elsősegélynyújtás, informatika  
– szakmai törzsanyag: 50-65 kredit  



anatómia, biokémia, sejtbiológia, genetika, élettan, gyógyszertan, mikrobiológia, 
egészségpszichológia, ápolástan, egészségszociológia, pedagógia, egészségfejlesztés, klinikai 
propedeutika, egészségügyi informatika, egészségügyi menedzsment, latin nyelv  
– differenciált szakmai anyag: 100-115 kredit  
népegészségügyi ellenőr szakirány: biostatisztika, epidemiológia, népegészségügyi medicina, 
környezetegészségtan, táplálkozás egészségtan, munka- és sugáregészségtan, gyermek és 
ifjúság egészségügy, egészségfejlesztés, közigazgatási és jogi ismeretek; népegészségügyi 
terep és laboratóriumi gyakorlatok;  
védőnő szakirány: szakápolástan, klinikai ismeretek, egészségfejlesztés gyakorlata, védőnői 
módszertan, táplálkozástan, speciális gondozási ismeretek, szakmai vezetési és irányítási 
ismeretek. 
 
9. Szakmai gyakorlat:  
A gyakorlati képzés magában foglalja a gyakorlati órákat és a területi gyakorlatokat. A 
területi szakmai gyakorlat a gyakorlati készségek elsajátítása és elmélyítése érdekében az 
intézményen kívüli szakmai területen az intézmény által irányított, ellenőrzött, oktató 
vezetésével tanóra keretében végzett szakmai tevékenység. A külső szakmai helyen végzett 
összefüggő szakmai gyakorlat időtartama legalább 6 hét. 
 
10. Idegennyelvi követelmények:  
Az alapfokozat megszerzéséhez az Európai Unió tagállamainak valamely hivatalos idegen 
nyelvéből vagy orosz nyelvből vagy nemzeti és etnikai kisebbségi nyelvből egy államilag 
elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi 
bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges. 
 
 

AZ OKTATÁSI HIVATAL NYILVÁNTARTÁSÁBAN SZEREPLŐ 
ADATOK 

 
 
a) A képzés megnevezése: egészségügyi gondozás és prevenció alapképzési szak 
b) A képzés kódja: - 
c) A képzés besorolása: orvos- és egészségtudomány képzési terület 
d) Szakirányok: védőnő 
e) Megszerezhető végzettség, szint és annak ISCED besorolása: alapfokozat 
f) Megszerezhető szakképzettség(ek): védőnő 
g) A képzés nyelve: magyar 
h) A képzés helye: székhelyen (Miskolc) 
i) Képzési idő: 8 félév 
j) A képzés során megszerzendő kreditek száma: 240 kredit 
k) A nyilvántartásba vétel ideje: OH-FRKP/17694-1/2007. sz. határozat jogerőre emelkedése 
l) A meghirdetés kezdetének ideje: 2006/2007. tanév 
m) A meghirdetés végének ideje: - 
n) Képzési együttműködések: - 
o) Közös illetve affiliációs képzés: nem 
p) Oklevelet kiállító intézmény: Miskolci Egyetem 
q) A képzés folytatásához szükséges határozat(ok) adatai: 
 Egyetemi Tanács 118/2004. sz. határozata (2004. december 16.) 
 MAB 2005/7/IX/2/46. sz. határozat (2005. szeptember 30.) 
 oktatási miniszter 3692-11/2005. sz. engedélye (2005. október 28.) 



r) Szakfelelős oktató neve, oktatói azonosítója: Dr. Kiss-Tóth Emőke, 72133716605 
s) Képzési és kimeneti követelmény: 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet 
 


