CITOLÓGIA, CITOPATOLÓGIA
Patológia

SZAKMAKÓD:
Szakma főcsoport

5402
54

Citológia/Citopatológia
Tevékenységek progresszív ellátási szint szerint

14720
2709D
27594
29400
29450
29600
29602
42700

Progresszív ellátási szint
I
II
III
Cervicalis kenetvétel
X
X
X
Parazita kimutatása festett készítményben
X
X
X
Parazita meghatározása kenetben
X
X
X
Diagnosztikus aspirációs/exfoliatív citológia a szokásos módszerrel
X
X
X
Citológiai vizsgálat immuncitokémiai reakcióval
X
X
X
Hormoncitológia
X
X
X
Diagnosztikus nőgyógyászati citológiai vizsgálat
X
X
X
Nőgyógyászati citológiai szűrővizsgálat
X
X
X

Személyi minimumfeltételek
Citopatológus szakorvos

Citológiai technikai asszisztens
Citológiai előszűrő szakasszisztens
Adminisztrátor
Takarító személyzet

1/15.000
nőgyógyászati citológia
1/3500 nem
nőgyógyászati citológia
1/15.000 citológia
1/7.000-10.000 eset
1
3
4
szükség szerint

Tárgyi minimumfeltételek:
mikrohullámú készülék
küvetta és/vagy festőautomata (forgalomtól függően)
borszeszégő
mérőhenger
Petri-csésze
jelzőóra
lapcsipesz
elszívó berendezésNÉ
mikroszkópNÉ
thermosztátNÉ
hűtőszekrény
PC rendszer
diktafon
metszettároló szekrény
védőruha
fogyóeszközök: vegyszerek, fertőtlenítő szerek, egyszerhasználatos eszközök, irodaszerek, festékek

ELEKTRONMIKROSZKÓPIA
Patológia

SZAKMAKÓD
Szakma főcsoport

5402
54

Elektronmikroszkópia
Tevékenység progresszív ellátása szint szerint
I
29060

29061
29062
29063
29064
29065
29460

EM szövettani vizsgálat
Frissen eltávolított szövetek fixálása, beágyazása műanyagba,
félvékony metszet készítése tájékozódó jelleggel, a kiválasztott
blokk(ok) metszése, festése és elektronmikroszkópos vizsgálata,
valamint lelet elkészítése, beleértve a reprezentáns területről készült
fényképmásolat melléklését.
Fixálás, beágyazás EM vizsgálatra
Félvékony metszet készítése
Ultravékony metszet készítése EM vizsgálatra kontrasztozással
EM vizsgálat leletkészítéssel
EM észlelet dokumentálása filmre
EM citológia
Citológiai vizsgálat elektronmikroszkópos módszerekkel. A
tevékenység magába foglalja elektronmikroszkópos vizsgálatra
alkalmas citológiai preparátum készítését, megfestését,
elektronmikroszkópos vizsgálatát és a lelet értékelését.

Progresszívitás szintje
II
III
X

X
X
X
X
X
X

Személyi minimumfeltételek
I
Szakorvos
Elektronmikroszkópos szakasszisztens
Technikus, fotós
Takarító személyzet
Tárgyi minimumfeltételek:
elektronmikroszkópNÉ
fénymikroszkópNÉ
sztereomikroszkópNÉ
ultramikrotomNÉ
desztilláló készülékNÉ
vegyifülke
hűtőszekrény
termosztát
késkészítő
pH mérő
metszettároló szekrény
analitikai mérlegNÉ
fotó nagyító
képszárító
PC rendszer
mérőhengerek
lombikok
pipetták

Progresszívitás szintje
II
III
1/250 eset
1
1
Szükség szerint

tárgylemez
fedőlemez
üvegkés
elszívó berendezés
Petri csésze
ollók
kések
csipeszek
borotvapenge
üvegkarcoló
melegítő lap
Bunsen égő
lapcsipesz
elszívó berendezés
védőruha
fogyóeszközök: vegyszerek, fertőtlenítő szerek, egyszer használatos eszközök, irodaszerek, festékek

