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7.1. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák
7.1.4. Egészségturizmus szervez specializáción továbbá az egészségügyi szervez
a) tudása - Ismeri az egészségügyi és turisztikai intézmények rendszerét és m ködési módját,
tevékenységeinek jogi, pénzügyi, számviteli, adózási folyamatait, az európai együttm ködési
lehet ségeket. - Ismeri a speciális egészségturisztikai szolgáltatások megszervezésének
rendszereit, marketingmódszereit, a vendégekkel való bánásmód elméleti és gyakorlati
hátterét. - Ismeri a turizmus általános elméletét, a speciális turisztikai menedzsmentek és
stratégiák elemeit, a turisztikai piac nemzetközi m ködésének tendenciáit. - Ismeri a wellness
termékcsoport összetev it, a wellness és rekreációs központok felépítését és m ködését. Ismeri a fizioterápia, balneo- és egyéb gyógyterápiák alkalmazási köreit, a különböz kezelési
módok szerepét a rehabilitációban és a prevencióban, valamint az egészségturizmushoz
kapcsolódó intézmények programszervez i feladatait. - Ismeri a természeti értékek és a
környezetgazdálkodás kölcsönhatásait és turisztikai lehet ségeit, a falusi és ökoturizmusban
rejl rekreációs lehet ségeket. - Ismeri a nemzetközi turisztikai és egészségturisztikai
trendeket, fejlesztési lehet ségeket és irányokat. - Ismeri a kutatásmódszertan alapvet
eszköztárát, etikai és jogi kereteit, valamint az egészségügy, az egészségturizmus és a
turizmus általános területeit érint
kutatások speciális módszereit. - Ismeri a
pszichoszomatikus betegségek speciális stresszkezelési módszereit és alapvet eszköztárát. Ismeri a legújabb gasztronómiai és reformtáplálkozási trendeket, ezek alkalmazhatóságát az
egészségturisztikai szolgáltatásokban.
b) képességei - Képes munkája során alkalmazni a turizmushoz kapcsolódó egészségügyi és
turisztikai intézmények rendszerér l szerzett ismereteit, közrem ködni a dokumentációs és
informatikai rendszereik m ködtetésében, valamint adatszolgáltatási tevékenység végzésére. Képes kliensre szabott egészségturisztikai programok készítésére. - Képes az
egészségturisztikai programtervezés mellett az egyéb turisztikai területeken is
programtervezésre és kivitelezésre. - Képes a wellness és rekreációs intézményekben
személyre szabott rekreációs és wellness programok összeállítására és ismertetésére. - Képes
a kezel orvosi javaslat alapján a gyógyterápiás eljárások programszervezésére, ismertetésére
és az esetleges egészségügyi ellenjavallatok tájékoztatásra. - Képes felismerni a
szakterületében rejl értékeket, lehet ségeket, ezáltal képes innovációs fejlesztési programok
kidolgozására Képes turisztikai, statisztikai adatok elemzésére, valamint az alkalmazott
elemzési technikák fejlesztésére, továbbá turisztikai, egészségturisztikai pályázati
tevékenységek végzésére. - Képes egészségügyi, demográfiai, üzleti, statisztikai adatok
elemzésére, a kutatások megtervezésére és kivitelezésére. - Képes az egészségturizmusban
használható stresszkezelési eljárások, módszerek, adekvát alkalmazására. - Képes személyre
szabott, az egészséges táplálkozás igényeit is kielégít programok kidolgozására,
szervezésére. - Képes wellness és rekreációs intézményekben team tagként vagy vezet ként
programszervezésre.

c) attit dje - Törekszik az egészségügyi és turisztikai intézmények rendszerér l szerzett
ismereteinek b vítésére, támogatja a dokumentációs és informatikai rendszerek m ködését és
az adatszolgáltatási tevékenységet. - Képes elfogadni és megérteni az emberek közötti
különbségeket és azonosságokat, ezáltal befogadóbbá, nyitottabbá, érzékenyebbé válni. Érdekl dést mutat az egyéb turisztikai területek fejlesztési irányaira. - Elkötelezett az
egészségmeg rzés elvei iránt. - A gyógyeljárások programtervezése során a kliensekkel
segít kész, etikus, empatikus magatartást tanúsít. - Elkötelezett a környezetvédelem ügye és a
természeti értékek meg rzése iránt. - Nyitott a természet közeli és a vidékfejlesztést érint
egészségturisztikai területek fejlesztésére. - Fontosnak tartja az új egészségturisztikai trendek
megismerését, valamint a hazai egészségturizmus fejlesztését. - Fontosnak tartja a
demográfiai, a morbiditási és a turizmus általános területeit érint statisztikai elemzések
elvégzését. Kezdeményezi az elemzések módszertanának fejlesztését, elkötelezett a kit zött
célok megvalósítására. - Elkötelezett a stressz elleni módszerek megismerésére és
alkalmazására. - Fontosnak tartja, hogy az egészségturisztikai programokban szerepet kapjon
az egyénre szabott, egészséges táplálkozás követelménye.
d) autonómiája és felel ssége - Képes együttm ködni munkatársaival a turisztikai
intézmények dokumentációs és informatikai rendszereinek m ködéséhez és adatszolgáltatási
tevékenységéhez kapcsolódó feladataik ellátásában, továbbá önálló munkavégzésre. Egészségturisztikai ismereteire alapozva felel sséggel, megfelel önképzéssel képes egyéb
turisztikai területek menedzselésére. - Önállóan ellátja a wellness és rekreációs programokhoz
kapcsolódó egészség-meg rzési és dokumentációs feladatokat. - A rendelkezésére álló, a
kliensek egészségügyi adatait tartalmazó dokumentáció alapján, képes a javasolt
gyógyeljárások önálló szervezésére. - Felel sséget érez a gyógykezelési program optimális
megvalósítására és a kliensek gyógyulásának el segítésére. - Képes innovatív módon
felismerni a speciális turisztikai lehet ségeket a természeti értékek kiaknázásával. - Képes
önállóan felismerni a nemzetközi lehet ségeket, irányokat és ezt átültetni a hazai gyakorlatba.
- Felel sséget érez a demográfiai, a morbiditási, a turisztikai, valamint más statisztikai adatok
magas színvonalú – az etikai és a jogi keretek figyelembe vételével – elemzéséb l levont
következtetések helytállóságáért. - Önállóan és felel sséget érezve segíti klienseinek stressz
elleni megküzdését az elsajátított stresszkezelési eljárások birtokában. - Képes önállóan,
felel sségteljesen megszervezni a szakterületén, az egyéni igényeknek megfelel
gasztronómiai és reformtáplálkozási programokat kliensei számára.

