
Mit csinál? Mit tanult? Mihez ért?

Fertőtlenítő, 

sterilező
Fertőtlenít és sterilizál

Alapfokú 

végzettség + OKJ

Orvosi eszközök és a környezet sterilizálása, tisztítása, fertőtlenítő 

berendezések kezelése. Vele mi nem nagyon találkozunk, de nagyon bízunk 

benne, hogy jól végzi a munkáját.

Betegkísérő
Betegfuvarozással 

foglalkozik

Alapfokú 

végzettség + OKJ
Egészségügyi alapismereteket, Logisztikát és Mentéstechnikát tanult

Szociális gondozó beteg- és idősgondozás
Alapfokú 

végzettség + OKJ
Segédápolói kompetenciákhoz hasonló

Műtőssegéd, 

gipszmester

Részt vesz a műtéti 

előkészítésben és 

gipszelés

Alapfokú 

végzettség + OKJ

Előkészíti a műtétre a beteget olyan apróságokkal, mint pl. a borotválás, 

vetkőztetés, megfelelő fektetés stb. Tudja, hogy melyik műtéthez mire van 

szükség, illetve gipszel is

Segédápoló (vagy 

mn. Ápolási 

asszisztens)

Támogatja az ápolók 

munkáját

Alapfokú 

végzettség + OKJ

alapápolási tevékenységeket végez: életfunkciókat figyel,e gyszerűbb 

méréseket végez és dokumentál (pl. pulzus, vérnyomás, légzés, 

hőmérséklet, vércukor, testsúly, testmagasság), alapszintű 

elsősegélynyújtás, szakszerű fektetés, vérzéscsillapítás, kötözések, szakszerű 

segélyhívás

Ergoterapeuta Rehabilitációs segítő Érettségi + OKJ

Akadályozott emberek kiesett, illetve megmaradt funkcióinak fejlesztésével 

életminőség javítás, a lehető legmagasabb szintű önállóság kialakítása a 

mindennapi élet tevékenységei során.

Egészségügyi 

asszisztens

Nagyjából az orvos 

jobbkeze, afféle személyi 

asszisztens vagy titkárnő.

Érettségi + OKJ

Asszisztál a beavatkozásoknál, segédkezik a műszeres és fizikális 

vizsgálatoknál, biztosítja a működés feltételeit, valamint szervezési és 

operatív irányítási feladatokat is ellát. 

Fizioterápiás 

szakasszisztens

fizioterápiás orvos 

munkájának támogatásával 

foglalkozik

Érettségi + OKJ

Érettségizett okleveles dolgozók akik már rendelkeznek minimum egy 

asszisztensi szintű egészségügyi végzettséggel. Végeznek ugyan itt-ott 

rehabilitációs és megelőzési feladatokat, de olyan dolgok is részét 

képezhetik munkakörülnek, mint az eszközök és a rendelő tisztántartása

Gyógy- és 

sportmasszőr
masszíroz Érettségi + OKJ

Jól képzett masszőrök, megfelelő egészségügyi ismeretekkel orvos által 

előírt terápiás masszázst végeznek

Okleveles ápoló, 

szakápoló
Betegápolási tevékenység Érettségi + OKJ

Az alap ápolási feladatokon túl szakmai specializációjának megfelelően olyan 

dolgokat is végezhet, mint a vérvétel, vénás injekciók beadása, infúzió 

bekötése, kötözés, vagy más, kisebb beavatkozások. Tevékenységét az orvos 

felügyelete mellett, annak utasításai szerint hajtja végre, önálló terápiás 

döntéseket nem hozhat.

Szakasszisztensek

Egyes szakterületre 

specializálódnak az 

egészségügyben

Érettségi + OKJ
Jellemzően magasan képzett (egyetemi vagy főiskolai diplomával 

rendelkező) ápolók vagy egészségügyi asszisztensek, jelentős szaktudással

Pszichológus
Pszichoterápiával 

foglalkozik
Egyetemi diploma

Gyógyszert nem írhat fel és nem minősül orvosnak, de vezethet önállóan 

pszichoterápiás foglalkozásokat. AZ ehhez a tevékenységhez tartozó 

módszerek köre nagyon szerteágazó, és nagyon nehezen körülhatáolható, 

hogy mi minősül még pszichoterápiának, és mi tartozik az alternatív 

lélekgyógyászat kategóriába.

Diplomás ápoló
Ugyanazt csinálja, mint a 

szakápoló

Főiskolai vagy 

egyetemi ápoló 

diploma

Nagyjából csak a képzési időben és a képzés alaposságában (meg nyilván a 

fizetésében) különbözik az okleveles szakápolóktól, de tudása 

mindenképpen egy külön nívót képvisel

Védőnő

Egészségvédelemmel, 

gyermekek 

egészségvédelmével és 

népegészségügyi 

tanácsadással foglalkozik

Főiskolai diploma

Alapvetően egészségkommunikációs és tancásadó szakemberek, akiknek 

feladata a kapcsolattartás és a tájékoztatás. Afféle preventív 

népegészségügyi tanácsadók, gyermekek és kismamák egészségvédelmével 

is foglalkoznak, szülés felkészítéssel, szülői szerepre való felkészítéssel, 

illetve ma már vannak méhnyak szűréssel is foglalkozó védőnők is.

Szülésznő

A vajúdás és a szülés 

folyamatát kíséri végig és 

szükség esetén 

beavatkozik

Főiskolai diploma
Beöntés, borotválás, gátmasszázs, gátvédelem, a szülés levezetése, 

alkalmasint a gátmetszést is elvégzi, végig ott van a szülő nő mellett

Dietetikus
Táplálkozási tanácsadó 

szakember
Főiskolai diploma

Általános és személyre szabott étrendeket állít össze preventív, gyógyító és 

rehabilitációs céllal, illetve tájékoztató, egészségnevelő  munkára is 

felkérhetik. Beavatkozást nem végez, és nem is szakács, sokkal inkább irodai 

jellegű munka.

Gyógytornász Mozgásterápiával gyógyít Egyetemi diploma

Egyéni és csoportos gyógytorna órákat tart, diagnózis alapján képes az egyes 

egészségügyi problémák kezelése a mozgásterápia és a mozgatásterápia 

(manuálterápia) eszközeinek használatával.

http://www.mindenok.hu/

