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1.4. A program célja
A képzés célja olyan szakember képzése, aki gyógyszerész jelenlétében, önállóan látja el a vényköteles, a vény nélküli gyógyszerek,
gyógynövények, és a gyógyhatású készítmények, valamint egyéb, a gyógyszertárban forgalmazható termékek kiadását. Az expediálás
során betegtájékoztatást, tanácsadást végez. Segítséget nyújt a gyógyszerész alapszintű gyógyszerészi gondozási tevékenységéhez.
Adminisztrációs feladatokat lát el. Tudását, ismereteit naprakészen tartja. Megfelelő kommunikációt tart mind a betegekkel, mind a
gyógyszertárban dolgozó gyógyszerészekkel, asszisztensekkel, és egyéb személyzettel. A betegekkel való kommunikációja során képes a
gyógyszerhasználati adherencia növelésében részt venni. Tevékenységével a gyógyszerész munkáját segíti és a gyógyszertár feladataiban
közreműködik. Részt vesz a gyógyszertár logisztikai, gazdálkodási és minőségbiztosítási tevékenységében.
1.5. A program célcsoportja
A bekapcsolódás és részvétel feltételeinek megfelelő felnőttek, akik lehetnek a munkáltatójuk döntése alapján beiskolázott
munkavállalók, saját elhatározásukból a karrierjükön változtatni szándékozók, továbbá a támogatott munkaerőpiaci képzések keretében
képzésbe vont felnőttek. Külön figyelmet fordítunk a gyógyszerkiadó szakasszisztens végzettséggel rendelkezőkre. A képesítési
követelményt előíró jogszabály a program elkészítésének időpontjában: A közforgalmú, fiók- és kézigyógyszertárak, továbbá intézeti
gyógyszertárak működési, szolgálati és nyilvántartási rendjéről szóló 41/2007. (IX. 19.) EüM rendelet.

2. A PROGRAM SORÁN MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁK
2.1.

Képes ellenőrzi az orvosi vények alaki kellékeit. Megszerzett átfogó tudása alapján orvosi vényeket retaxál. Megérti az eHealth
megoldásokat, azokat magas szinten alkalmazza. Képes EESZT működési zavarok kezelésére.

2.2.

Átfogó gyógyszerbiztonsági ellenőrzést végez. Elvégzi a gyógyszerverifikációt.

2.3.

Sorozatgyártású gyógyászati segédeszközök, gyógytermékek és egyéb termékek teljes körű tájékoztatással történő kiadását
végzi.

2.4.

Képes a szakma szabályainak megfelelően, adekvát módon mellékhatást jelenteni. Hatósági igazolványokat, dokumentumokat
kezel. Egészségpénztári dokumentumokat kezel. Egészségügyi dokumentációkat rendez, kezel.

2.5.

Pénztárkezelést, bankkártya és egészségpénztári műveleteket végez.

2.6.

Magisztrális gyógyszerkészítésben közreműködik, kiszerel, dokumentál.

2.7.

Forgalomból való kivonással, felfüggesztéssel kapcsolatos feladatokat végrehajt.

2.8.

Gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és egyéb gyógyszertárban forgalmazható termékek rendelését, készletezését végzi.

2.9.

Gyógyszertárban forgalmazható termékek tárolását biztosítja, raktároz.

2.10.

A bevizsgáláshoz szükséges anyagokat, dokumentumokat előkészíti.

2.11.

Szakmai kompetenciájának megfelelően tájékoztatást ad gyógyszerkészítmények hatásáról, mellékhatásáról, helyes
alkalmazásáról, adagolásáról, eltartásáról, tárolásáról, elkészítési módjáról, szükség esetén gyógyszerészhez irányít.

2.12.

Egészségnevelési tanácsot ad.

2.13.

Szakmai tudását folyamatoson bővíti, szakmai konferenciákon, továbbképzéseken vesz részt.
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3. A PROGRAMBA VALÓ BEKAPCSOLÓDÁS FELTÉTELEI
3.1.

Iskolai előképzettség

Érettségi végzettség.

3.2.

Szakmai előképzettség

Gyógyszertári asszisztens végzettség.
Foglalkozás-egészségügyi szakellátó egészségügyi alkalmassági igazolása
szükséges.
Az alkalmasság megállapítása 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.

3.3.

Egészségügyi alkalmassági követelmény

3.4.

Szakmai gyakorlat területe és időtartama

Gyógyszertári asszisztens képzettség megszerzése után 1 éves gyógyszertári
asszisztensi munkakörben megszerzett gyakorlat.

3.5.

Előzetesen elvárt ismeretek

Nincsenek meghatározva.

3.6.

Egyéb feltételek

Nincsenek meghatározva.

4. A PROGRAMBAN VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI
Kontaktórákon: A résztvevő által aláírt jelenléti ív és a rendszeresített haladási
napló.
4.1.

Részvétel követésének módja

Valós idejű online oktatás órákon Az oktató által készített kimutatás.
A beszámítható órákon: A résztvevő tanulási eredményének követésével,
ellenőrzésével.

4.2.

Megengedett hiányzás

A felnőttképzési szerződésben rögzített kontaktórák 20%-a.
A gyakorlati képzést nyújtó szervezet a gyakorlatra történő befogadásra külön
feltételeket szabhat meg, például:

4.3.

Egyéb feltételek

-

védőoltások felvétele,
speciális laboratóriumi vizsgálatok,tesztek,
felelősségbiztosítás (képző feladata).

5. TERVEZETT KÉPZÉSI IDŐ
5.1.

Összes óraszám

600 óra

5.2.

A maximális beszámítható óraszám

300 óra

6. A TANANYAGEGYSÉGEK

6.1.

Tananyagegység megnevezése

Elmélet

Gyakorlat

Összesen

Gyógyszerkiadás, gyógyszerellátás elmélete és gyakorlata

300

300

600

Összesen

300

300

600
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6.1. TANANYAGEGYSÉG
6.1.1.
6.1.2.

Tananyagegység megnevezése

Gyógyszerkiadás, gyógyszerellátás elmélete – 300 óra

Tananyagegység célja

A tananyagegység célja, hogy a résztvevő sajátítsa el az expediálás elméleti
alapjait. Legyen képes gyakorlatban is alkalmazni a tanultakat az
ügyféltájékoztatás, a vényre történő és a vény nélküli expediálás során.
Gyógyszerkiadás, gyógyszerellátás elmélete és gyakorlata

6.1.3.

Tartalma (a foglalkozások megnevezésével)

•

Jogszabályismeret

•

Szakmai kommunikáció

•

Gyógyszergazdálkodás és üzemvitel

•

Gyógyszertan

•

Kórélettan

Gyógyszerkiadás, gyógyszerellátás gyakorlata – 300 óra
•

Gyógyszertári informatika

•

Egészségfejlesztés, egészségnevelés

•

Vényre történő expediálás

•

Vény nélküli expediálás

•

Egyéb gyógyszertári termékek kiadása

6.1.4.

Terjedelme

600 óra

6.1.5.

Munkaformák

Csoportos

6.1.6.

Képzési módszerek

Előadás, Tanulástámogató módszerek, Önálló tanulás/tananyag önálló
feldolgozása

6.1.7.

Beszámítható óraszám (kontaktórától eltérő
munkaforma alkalmazása esetén)

300 óra

6.1.8.

Az előzetes tudás mérése és
beszámításának lehetőségei és módja

Az előzetes tudásmérést (diagnosztikus értékelés) kérésre biztosítjuk. A
vizsgatevékenység írásbeli vagy szóbeli, az adott tananyagegység-rész
ismeretanyagának megfelelő tartalommal. A sikeres teljesítéshez "Megfelelt"
(50%) szint szükséges, amely alapján a résztvevőt fel kell menteni a
tananyagegység-rész foglalkozásainak látogatása alól.

6.1.9.

A tananyagegység elvégzéséről szóló
igazolás kiadásának feltételei

A felnőttképzési szerződésben foglaltak arányos teljesülése és a
tananyagegységi záróértékelés sikeres teljesítése.

7. CSOPORTLÉTSZÁM
7.1

Maximális csoportlétszám

40 fő

8. A KÉPZÉSBEN RÉSZT VEVŐ TELJESÍTMÉNYÉT ÉRTÉKELŐ RENDSZER LEÍRÁSA
Az előzetes tudásmérést (diagnosztikus értékelés) kérésre biztosítjuk. A vizsgatevékenység írásbeli, gyakorlati vagy szóbeli, az adott
tananyagegység-rész ismeretanyagától függően. A sikeres teljesítéshez "Megfelelt" (50%) szint szükséges, amely alapján a résztvevőt fel
kell menteni a tananyagegység-rész foglalkozásainak látogatása alól.
Képzés közbeni (fejlesztő) értékelést a képzés során időszakosan végzünk. A tanulási eredményt – a beszámítható órák esetén is –
gyakorlati, szóbeli, írásbeli vagy beadandó feladatokkal, portfólió összeállításával, esettanulmányok elemzésével mérjük.
Záróértékelés (szummatív értékelés): A képzés záróvizsgával zárul, melynek tartalma, formája megegyezik a vonatkozó követelményben
meghatározott vizsgával.
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9. A KÉPZÉS ZÁRÁSA
9.1.

9.2.

A képzés elvégzéséről szóló tanúsítvány
kiadásának feltételei

A képesítő vizsgára bocsátás feltételei

- A felnőttképzési szerződésben rögzítettek maradéktalan teljesítése.
- A záróértékelés „Megfelelt” szintű teljesítése.
A képesítő vizsgára bocsátás feltétele az oktatási programban előírt elméleti és
gyakorlati képzési tartalmak sikeres teljesítése. A szakmai képzés
követelményeinek teljesítését a képző által a 11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet
22.§-a szerint kiállított “Tanúsítvány” igazolja.

10. A KÉPZÉSI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES FELTÉTELEK
A Képzési és Kimeneti Követelményben meghatározott részszakma vagy a
programkövetelményekben szabályozott szakképesítés oktatásának esetén a
képzésben oktatóknak a 2019. évi LXXX. tv. a szakképzésről, továbbá a 12/2020.
(II. 7.) Korm. a szakképzésről szóló tv. végrehajtásáról rendelet előírásainak kell
megfelelni:
10.1.

Személyi feltételek

„... az ágazatnak megfelelő felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel vagy
felsőfokú végzettséggel és az ágazatnak megfelelő szakképesítéssel kell
rendelkeznie…
…A gyakorlati ismereteket oktató személynek legalább érettségi végzettséggel
és az ágazatnak megfelelő szakképesítéssel kell rendelkeznie…”
Az oktatók végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó
speciális elvárásokat tananyagegységenként rögzítjük, amennyiben szükséges.

Személyi feltételek biztosításának módja

Oktatók foglalkoztatását megbízási szerződéssel vagy munkaszerződéssel, vagy
az oktató alkalmazását bizonyító más szerződéssel oldjuk meg.

10.3.

Tárgyi feltételek

A közforgalmú, fiók- és kézigyógyszertárak, továbbá intézeti gyógyszertárak
működési, szolgálati és nyilvántartási rendjéről szóló 41/2007. (IX. 19.) EüM
rendeletben, a gyógyszertárak számára előírt tárgyi, nyilvántartási és
számítástechnikai feltételek.

10.4.

Tárgyi feltételek biztosításának módja

A szükséges tárgyi feltételeket a gyakorlati képzést nyújtóval kötött
együttműködési megállapodás, tulajdonjog, használati jog vagy bérleti
jogviszony alapján biztosítjuk.

10.5.

Egyéb speciális feltételek

A képzési program megvalósításához online oktatási- és élő online
videokonferencia platformot biztosítunk. Google Classroom, Google Meet,
Zoom, és egyéb megfelelő alkalmazások.

10.6.

Egyéb speciális feltételek biztosításának
módja

A szükséges speciális feltételeket tulajdonjog, használati jog vagy bérleti
jogviszony alapján biztosítjuk.

10.2.
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Szakértői vélemény

A program jellege

Szakképesítésre felkészítő szakmai képzés programja

Megnevezése

Gyógyszertári szakasszisztens

A programkövetelmény megnevezése

Gyógyszertári szakasszisztens 09165001

Szakértői megállapodások
1.

A képzési program tartalma megfelel a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvénynek és szakmai oktatás vagy szakmai
képzés esetén a szakképzésről szóló törvénynek és a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletnek.

2.

A képzési programban meghatározott tartalommal, feltételekkel és módon, valamint a képzéssel érintett célcsoport számára
megszerezhetők a képzési programban megjelölt kompetenciák.

3.

A képzési program minden oldala folyamatos oldalszámozással van ellátva, és az összefűzésre úgy került sor, hogy annak
szétválasztására sérülésmentesen nincs lehetőség.

A szakértői vélemény kelte

2022. május 16.

A felnőttképzési szakértő neve és
nyilvántartási száma

Pál Zoltán – FSZ/2020/000309

A felnőttképzési szakértő aláírása
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