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Tájékoztató 

GYÓGYSZERKIADÓ SZAKASSZISZTENS képzésről 

OKJ száma: 52 720 01 0001 54 05 

EMELT SZINTŰ szakképzés 

 

 

A képzés a Gyógyszertári asszisztens OKJ-s középfokú szakképzés ráépülése 

 

 

Kinek és miért ajánljuk ezt a képzési formát? 

 gyógyszertári asszisztenseknek, akik gyógyszertárakban, gyógyszer-

nagykereskedelmekben gyógyszerkiadóként is szeretnének tevékenykedni 

 

 

A gyógyszerkiadó szakasszisztens képzés célja:  

Olyan speciális ismeretekkel rendelkező szakasszisztensek képzése, akik felkészültségük alapján 

képesek a gyógyszertárakban, gyógyszer-nagykereskedelemben a gyógyszerészek közvetlen 

irányításával és felügyeletével felelősségteljes munkavégzésre, ami elsősorban - gyógyszerek 

kezeléséből - asszisztensi technológiai műveletek végzéséből - kommunikációs és információs 

feladatok ellátásából - dokumentációs tevékenységből - számítógépes adatfeldolgozásból - a 

megfelelő higiénés környezet kialakításából áll. 

 

A szakképesítéssel betölthető munkakör, foglalkozás:  

 Egészségügyi asszisztens (FEOR 3231) 

 

A képzésben való részt vétel feltétele (jelentkezési feltétel):  

 A képzésben való részt vételnek nincs felső korhatára 

 Jelentkezéskor: Szakmai előképzettség: OKJ 52 720 01 0010 52 03 Gyógyszertári 

asszisztens szakképesítés vagy 52 szintű egészségügyi szakmacsoporton belüli szakirányú 

ismereteket tartalmazó szakképesítés, vagy ennek megfelelő, OKJ előtti, államilag elismert 

szakképesítés kompetenciaméréssel az 52 720 01 0010 52 03 Gyógyszertári asszisztens 

szakképesítés követelmény moduljaiból. Tantárgyi felvételi vizsga nincs, a jelentkezéseket a 

beérkezés sorrendjében tudjuk figyelembe venni 

 Egészségi alkalmassági vizsgálat (orvosi alkalmassági vizsgálat) 

 

A tanfolyam tervezett időtartama: 8 hónap 

 

A tanulmányok során elsajátítható ismeretkörök: 

 Gyógyszerkiadási ismeretek 

 Jogszabályismeret 

 Gyógyszertári szakmai kommunikáció 
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 Gyógyszertári gazdálkodási és üzemeltetési ismeretek 

 Gyógyszer technológia (korszerű gyógyszerkészítmények) 

 Gyógyszertári informatika 

 Egészségfejlesztés 

 Klinikai ismeret 

 Gyógytermék ismeret 

 

Tandíj:       

 Az aktuális tandíjról és vizsgadíjról érdeklődjön az oktatásszervezőnél.  

Elérhetőségek: a http://griffkft.hu/telefonkonyv címen. 

 

 Internetes honlapunk is hallgatóink rendelkezésére áll, ami egyrészt az oktatást támogató 

segédanyagok, jegyzetek és további információk gyűjtőhelye, másrészt a folyamatos 

kapcsolattartás eszköze. 

 

Oktatás: Heti egy alkalommal szombaton (esetenként vasárnap) egész nap, 9.00 – 15.00-ig 

 

Helyszín:  Griff Vállalkozásfejlesztő Kft.  

 Baja, Budapest, Győr, Nagykanizsa, Pécs, Szombathely, Veszprém 

 

Tantárgyi blokk, modul: 

2437-06 Gyógyszerkiadás 

     

Előadások keretében történik a modul megismertetése, az egyéni tanulás elindításához szükséges 

információk megadása. Csoportos konzultáció formájában az esettanulmányok feldolgozása, 

egyes témakörök szituációs gyakorlatként való megbeszélése. 

 

A szakmai képesítés megszerzéséhez szükséges vizsgák:  

Szóbeli, írásbeli és gyakorlati modulzáró vizsga eredményes letétele: 

A szakmai záróvizsga a fenti modulhoz rendelt írásbeli, gyakorlati, és szóbeli vizsgarészekből 

áll. 
 

 

A vizsgázó kérésére, a sikeres szakmai vizsgát követően, térítési díj ellenében, Europass - keretrendszerbe 
illeszkedő bizonyítvány kiegészítőt állítunk ki, melynek segítségével elfogadhatóbbá válik külföldön a 

megszerzett képesítés!  
 

A felvétel a jelentkezések sorrendjében történik. 

A jelentkezés a jelentkezési űrlap kitöltésével, a végzettsége(ke)t igazoló dokumentumok 
bemutatásával válik érvényessé! 

 

http://griffkft.hu/telefonkonyv

