EGÉSZSÉGÜGYI GONDOZÁS ÉS PREVENCIÓ ALAPKÉPZÉSI SZAK
NÉPEGÉSZSÉGÜGYI ELLEN R SZAKIRÁNY
SPECIÁLIS RÉSZ

7.1.2. Szakirányokon szerezhet további sajátos kompetenciák
7.1.2.1. Népegészségügyi ellen r szakirányon továbbá a népegészségügyi ellen r
a) tudása - Ismeri a népegészségügyi hatósági feladatok végzésének szabályait. - Ismeri a
járványügyi állapotjelentés alapján megfelel járványügyi vizsgálatok, baktériumhordozók
felkutatásának és ellen rzésének, továbbá a fert
betegek nyilvántartásának és
statisztikáinak értékelését. - Ismeri a leveg -, víz-, talajszennyez dés, a szennyvíz, az épített
környezet, valamint a hulladék emberre és a környezetére gyakorolt hatásait, az esetlegesen
kialakuló környezeti károsodások megel zésének, felszámolásának módozatait és lehet ségét.
- Ismeri az élelmiszerekkel kapcsolatos egészségkárosodásokat, azok vizsgálati módszereit,
továbbá az ételfert zésre, ételmérgezésre gyanús megbetegedések tüneteit, valamint a
szükséges intézkedéseket és az élelmiszerek el állítását, forgalmazását szabályozó
el írásokat. - Ismeri az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeit, a megfelel
munkakörnyezet kialakításának feltételeit. - Ismeri a kórházak, üzemek és intézmények
üzemeltetésének higiénés feltételeit. - Ismeri a szakterülettel összefügg információs és
kommunikációs rendszereket. - Ismeri az egészségügyi ellátással összefügg fert zések
megel zésére vonatkozó jogszabályokat, el írásokat, módszertanokat
b) képességei - Képes népegészségügyi hatósági tevékenység ellátására a jogszabályok
alapján szükséges intézkedések megtételére és ellen rzésére. - Nem hatósági tevékenységi
körében képes a vonatkozó jogszabályok alapján a megfelel hatósági ellen rzés eredményes
lefolytatására. - Képes járványügyi feladatok kezdeményezésére, megszervezésére és
lebonyolítására. - Képes járványügyi vizsgálatok eredményeinek elemzésére, értelmezésére,
felhasználására és kritikus alkalmazására. - Alkalmazza az élelmezéssel-táplálkozással,
környezettel, munkakörnyezettel és munkavégzéssel kapcsolatban esetlegesen kialakuló
károsodások megel zésének, illetve felszámolásának módozatait. - Szakterületével
összefüggésben képes vizsgálata eredményeinek és a szükséges intézkedéseknek közérthet
formában történ kommunikálására. - Képes a lakosság egészségi állapotát javító helyi és
központi egészségpolitikai koncepció kidolgozására és megvalósítására. - Képes nosocomialis
surveillance megtervezésére és kivitelezésére. - Képes a lakosság egészségi állapotának
monitorizálására, betegségmegel
programok tervezésére, szervezésére, lebonyolítására és
értékelésére. - Egészségmodellek alapján képes az egészséget meghatározó tényez k és az
egészséget veszélyeztet kockázatok azonosítására, a mikro-szint kockázatok elhárítására. Képes azonosítani az egészségre ható környezeti, foglalkozási, élelmiszerbiztonsági
tényez ket, koncepcionális javaslatot tesz azok csökkentésére vagy elhárítására. - Alkalmazza
a szakterülettel összefügg információs és kommunikációs rendszereket. - Képes az
egészségügyi ellátással összefügg
fert zések megel zésére irányuló intézkedések
végrehajtatására. - Képes az egészségügyi ellátással összefügg fert zések el fordulása esetén
a terjedés megakadályozására irányuló intézkedések végrehajtatására.

c) attit dje - Hitelesen képviseli a népegészségügyi tevékenység gyakorlásában alapelveknek
(esélyegyenl ség, partnerség, szolidaritás) tekintett értékeket. - Tevékenységének korlátait
respektálva, de lehet ségeit teljes mértékben kihasználva tevékenykedik a lakosság, illetve a
rábízott közösség egészségi állapotának javítása érdekében. - Meg rzi igényét ismereteinek és
képességeinek folyamatos fejlesztésére. - Koncepcionális javaslataival törekszik a
népegészségügyi alapképzés javítására.
d) autonómiája és felel ssége - Hatósági feladatainak végrehajtása során kizárólag szakmai
szempontok respektálásával kialakított bizonyítékokon alapuló véleményt alkot. Szaktudásával támogatja a határterületi tevékenységet kifejt
munkatársait. - A
népegészségügyi tevékenység etikai normáit követve tevékenykedik. - Koncepcionális
javaslatokat kezdeményez az egészséget támogató politikai döntésekben helyi szinten.

