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Aktuális ⦿

Az Innovatív Képzéstámogató Központ Zrt. www.ikk.hu 
honlapján közzétételre került 2021. március 8-án a 
09165001 számú Gyógyszertári szakasszisztens megneve-
zésű szakképesítés megszerzésére irányuló szakmai képzé-
seket megalapozó programkövetelmény.

Változik az elnevezés utalva arra, hogy nem kizárólag 
a gyógyszerkiadás a szakasszisztens kompetenciája, ha-
nem ezen végzettséggel és a jövőben esetlegesen erre épü-
lő lincenszekkel speciális szakfeladatokat végezhet akár 
a közforgalmú, akár a kórházi gyógyszertárban vagy pél-
dául gyógyszernagykereskedőnél is. 

Ki jelentkezhet?  Melyek lesznek a bemeneti feltételek?
Négy feltételnek kell együttesen megfelelni:

 − iskolai előképzettség: érettségi végzettség, 
 − szakmai előképzettség: gyógyszertári asszisztens vég-

zettség (6.3), 
 − egészségügyi alkalmassági követelmény: Az egészség-

ügyi tevékenység végzéséhez szükséges egészségi al-
kalmasság vizsgálatáról és minősítéséről szóló 40/2004. 
(IV.26.) ESzCsM rendeletben foglaltak szerint az egész 
ségügyi tevékenységre való alkalmasságot kizáró korlá-
tozások fi gyelembevételével történik. 

A legnagyobb változás, hogy az új szabályozás nem 
a vizsgára bocsájtás feltételül ír elő kettő év gyógyszertá-
ri asszisztensi munkakörben megszerzett gyakorlatot, ha-
nem a képzés megkezdésének feltételeként került az egy 
év rögzítésre.

Milyen hosszúak a képzések? Milyen témákat tanulnak?
A képzés időtartama 600 – 660 óra kell legyen. Elméle-
ti és gyakorlati képzési idő aránya 50% – 50% kell legyen. 
A  képzés során: jogszabályismeret, szakmai kommuni-
káció, gyógyszergazdálkodás és üzemvitel, gyógyszertan, 
kórélettan, gyógyszertári informatika valamint egészség-
fejlesztés, egészségnevelés kötelező tartalom, amely tudás-
ról az írásbeli vizsgán is számot kell adniuk.

Végezhető-e ez a szakmai képzés távoktatásban?
A gyógyszertári szakasszisztens képzés a jövőben kizáró-
lag távoktatási formában nem szervezhető.

Kik képezhetnek gyógyszertári asszisztenst?
Ez a képzés a szakmai képzések kategóriájába tartozik, 
így mind a szakképzést folytató (iskolarendszerű képzők), 
mint a felnőttképzést folytató (iskolarendszeren kívüli 
képzők) indíthatják ezeket a képzéseket. 

Az új rendszerben  induló képzések a Felnőttképzé-
si Adatszolgáltatási Rendszerében lesznek elérhetőek: 
www.far.nive.hu – az új képzések közzététele és indulása 
idén májusra várható.

Dr. Horváth-Sziklai Attila
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A „gyógyszerkiadó szakasszisztens 

a továbbiakban gyógyszertári szakasszisztens” 

–  Közzétették a Gyógyszertári szakasszisztens 

szakképesítés megszerzésének 

követelményeit.
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BIZALMAS IRATMEGSEMMISÍTÉS!
Vállaljuk gyógyszertárak receptjeinek, számláinak megsemmisítését. Forgó Béla • Tel.: (06-30) 945-7185

ELJUT ÖNHÖZ A KAMARA ELEKTRONIKUS HÍRLEVELE?
A Hírlevél elsődleges feladata, hogy a közérdekű hírek és információk – ha kell, rendkívüli 

hírlevélként – minden kamarai tag levelező rendszerében megjelenhessenek, a normál ütemezés 

szerinti hírlevelek pedig emlékeztessenek az elmúlt napok legfontosabb híreire és a teendőkre.   

Ha eddig nem kapta a Hírlevelet, a www.mgyk.hu bal felső sarkában tud regisztrálni rá.
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