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(Útmutató a tételek kidolgozásához)

Valamennyi tételt a komplex szemlélet jegyében szükséges kidolgozni.
A feleletben a betegség orvosi diagnózisa, terápiája és a szövődmények megbeszélése
után, ki kell térni az ápolási folyamat egyes lépéseire (vagyis az ápolási anamnézis jellemző
kérdéseire, a jellemző ápolási problémákra, az ápolás megtervezésére). A feleletnek ez legyen
a hangsúlyos része. Az egészséges szervezet anatómiájából, élettani működéséből, pszichés
jellemzőiből kell kiindulni.
A tételkifejtésnél az életkori sajátságokat (csecsemőkor, gyermekkor, felnőttkor,
időskor) is figyelembe kell venni.
Fontos kitérni az egyes kórképek népegészségtani jelentőségére.
Valamennyi

betegség

esetén

meg

kell

határozni,

milyen

betegvezetési,

egészségnevelési, pedagógiai feladatai vannak az ápolónak.
A klinikai környezetben történő ápolás mellett, ki kell térni a közösségben (területen)
gyakorolható ápolási feladatokra is.

1. Az ápolás története, fejlődése
-

Az ápolás története (nemzetközi, hazai)
Az ápolás fogalmi rendszere, funkciói, összetevői
Ápolási rendszerek, az ápolás szervezeti formái

2. Ápolási modellek
-

Az ápolási modell fogalma, létrehozásának alapelvei, a modellek közös és eltérő
vonásai
Henderson, Rogers, Orem, Roy ápolási modelljének alapelvei, gyakorlati
alkalmazásának lehetőségei

3. Az ápolási folyamat és dokumentációja
-

Az ápolási folyamat, mint munkamódszer a betegközpontú ápolási rendszer keretei
között
Az ápolási tervek típusai
Az ápolási dokumentáció

4. Az eszméletlen beteg
-

eszméletlenség fogalma, eszméletlenséghez vezető kórképek (gyermekgyógyászati,
belgyógyászati, traumatológiai, ideggyógyászati vonatkozások)
stroke fogalma, tünetei
koponyaűri nyomásfokozódáshoz vezető állapotok, tünetei
az eszméletlen beteg ápolása

5. Devianciák
- Normalitás és abnormalitás (4D modell, szocializáció)
- A deviancia pszichopatológiai meghatározottsága
- Az élet fordulópontjai (Erikson fejlődéspszichológiai elmélete alapján)
- Krízis, krízisintervenció (ápolói kompetenciának megfelelően), szuicidum
- Addikció, abúzus, dependencia
- A kémiai addikciók okai, formái, csoportosításuk (drogok hatásmech., tünetei.,
stb.)
- Egészségnevelés és rehabilitációs lehetőségek
- Szenvedélybetegek ápolása
6. Az egészségtudomány alapfogalmai
-

egészség és betegség fogalma, jellemzői, meghatározó tényezői
a lakosság egészségi állapotának jellemzői, mutatói
a megelőzés fogalma, szintjei, preventív szemlélet és gyakorlat
az egészségnevelés, egészségfejlesztés fogalma, alapelvei, módszerei, gyakorlata

7. A fertőző beteg
-

a fertőző betegségek terjedésének faktorai (kórokozók, fogékony szervezet, a
terjedés módja)
jellegzetes fertőző betegségek különböző életkorokban (csecsemő, kisded, felnőtt,
idős)
az ápoló szerepe a primer és szekunder prevencióban (pl.: aktív- passzív
immunizálás, védőoltások, stb.)
nosocomialis infectiok, az ápoló szerepe a nosocomialis infectiok megelőzésében

8. Betegellátás székletürítési zavarok esetén
-

a székletürítés szükségletének jellemzői különböző életkorokban
a székrekedés fogalma, okai, tünetei
a hasmenés fogalma, okai, tünetei
az antibiotikus terápia
diétás alapelvek, infúziós terápia
jellemző ápolási problémák és teendők hasmenéssel járó kórképekben

9. Görccsel járó állapotok
-

görcsöt kiváltó állapotok, ezek veszélyei, okok, tünetek, terápia (eclampsia, lázas
állapot, epilepszia, tetanus, delírium tremens)
ápolási problémák, ápolói teendők görccsel járó állapotokban

10. A perioperatív időszak
-

pszichés előkészítés
fizikai előkészítés (gyógyszerek, az érzéstelenítés fajtái)
posztoperatív szövődmények, ápolási teendők
asepsis, antisepsis
transzfúziós terápia, ápolási teendők
parenterális folyadék- és elektrolit terápia

11. Shock, collapsus
-

shock patomechanizmusa, jellemző tünetek
a shock formái, kezelése
az ápoló feladatai a shockos beteg megfigyelésében, kezelésében
speciális ápolási teendők a shocktalanításban

12. Veseelégtelenség
-

veseelégtelenség fogalma, formái (acut, chronicus)
chronicus veseelégtelenséghez vezető kórképek
uraemia tünetei, uraemiás coma
az uraemiás beteg ápolása
vesepótló kezelések

13. A haldokló beteg
-

terminális állapot fogalma, a haldoklás pszichológiai aspektusai
a haldoklás folyamata, az ápolási szükségletek eltérései életkoronként
a haldokló beteg ápolása, a haldokló és családjának pszichés vezetése
a gyász (szakaszai, patológiás gyász, stb.), a gyászoló család mentálhigiénés
segítésének lehetőségei (ápolói kompetenciakörön belül)
hospice
az eutanázia fogalma, formái

14. Infektív légúti betegségek
-

pneumonia tünetei, típusai, terápiája, sajátosságai, tünetei, típusai
TBC tünetei, terápiája, megelőzés
antibiotikus terápia
ápolási teendők az infektív légúti betegségek esetén

15. Krónikus obstruktív pulmonológiai betegségek és az asthma bronchiale
-

krónikus obstruktív bronchitis fogalma, tünetei, diagnózisa
emphysema pulmonum fogalma, tünetei
asthma bronciale fogalma, tünetei
oxigénterápia formái, jelentősége
a lélegeztetett beteg ápolása

16. Keringési elégtelenség
-

jobb és bal szívfél elégtelenség, cor pulmonale chronicum fogalma, tünetei,
kivizsgálása, terápia, gondozás, prevenció
dekompenzált beteg ápolása

17. Hangulatzavarban és szorongásos kórképekben szenvedő betegek ápolása
-

Mentális egészség fogalma, hiánya, a prevenció lehetőségei
Hangulatzavarok (csoportosítás, tünetek, diagnózis, th.-s lehetőségek)
Szorongásos kórképek (csoportosítás, tünetek, diagnózis, th.-s lehetőségek)
Kommunikációs alapelvek és ápolási feladatok a hangulatzavarban és szorongásos
kórképekben szenvedő betegek betegvezetésében-ápolásában
Terápiás környezet a pszichiátriai osztályon (kórtani sajátságoknak megfelelően)

18. Pszichotikus beteg ápolása
-

Mentális egészség fogalma, hiánya, a prevenció lehetőségei
Schizophrenia és paranoid (deluzív) zavar (csoportosítás, tünetek, diagnózis, th.-s
lehetőségek)
Kommunikációs alapelvek és ápolási feladatok a schizophreniában és paranoid
(deluzív) zavarban szenvedő betegek betegvezetésében-ápolásában
Terápiás környezet a pszichiátriai osztályon (kórtani sajátságoknak megfelelően)

19. Icterusok
-

icterusok formái, kialakulásának okai
epeút betegségei, tünetei, diagnózis, terápia
ápolói teendők, prevenció

20. Vizeletürítési zavarokkal küzdő beteg
-

a vizeletürítés szükséglete, jellegzetes ápolási problémák
diagnosztikai eljárások a kiválasztó rendszer betegségeinél
cystitis, pyelonephritis kialakulásának okai, tünetei, kezelése
incontinens beteg ápolása
ápolói feladatok a betegek ellátása során

21. A szívbillentyűk rendellenességei
-

szerzett és congenitalis vitiumok
diagnosztikus vizsgálatok, ápolói feladatok
antikoaguláns terápia
ápolási problémák, feladatok

22. Ischemiás szívbetegségek
-

angina pectoris tünetei, diagnózisa
acut coronaria syndroma
népegészségügyi jelentősége, a prevenció lehetősége
ápolói feladatok, gondozás, rehabilitáció

23. Ingerképzési és ingerületvezetési zavarok
-

ingerképzési és ingerületvezetési zavarok kialakulásának okai, tünetei, kezelése
pacemaker kezelés indikációi
ápolói teendők

24. Terhesség
-

megtermékenyítés, beágyazódás, a pete és mellékrészek fejlődése
a terhesség és annak felismerése
terhesgondozás
a terhesség hatása az anyai szervezetre (élettani terhesség)
terhességi vészes hányás, toxaemia
vérzéssel járó terhességi kórképek
méhen kívüli terhesség

25. Szülés, gyermekágy
-

a magzati szívműködés vizsgálata
a magzatvíz vizsgálata, a burokrepedés rendellenességei
ultrahang szerepe a szülészeti gyakorlatban
fekvési rendellenességek, túlhordás
a szülés szakaszai
gyermekágy, kóros gyermekágy, ápolói teendők

26. Koraszülés, az egészséges újszülött
-

a koraszülés okai, jelentősége
a koraszülöttek jellemzői és ellátása
az egészséges újszülött életjelenségei, APGAR értékek
ápolói teendők az újszülött ellátása során

27. Heveny életveszély elhárítása
-

a komplett cardiopulmonalis resustitatio (CPR) intézményi és oxyológiai
vonatkozásai (BLS, ALS)
CPR-t igénylő állapotok a gyermek- és felnőttkorban
intenzív osztályos betegellátás

28. Az idős beteg
-

A fiziológiás és patofiziológiás öregedés (komplex biopszichoszociális keretben)
Az idős ember szomatikus, pszichés és szociális szükségletei
Az időskorra jellemző jellegzetes kórfolyamatok és kórállapotok (a legfontosabb
légzőszervi, keringési, pszichiátriai betegségek)
Dementiák (csoportosítás, ok, tünet, dg., th.)

29. Az erek betegségei
-

artériák és vénák betegségei, okai, csoportosításuk
rizikófaktorok, prevenció
gondozás, rehabilitáció, sebészeti kezelés
ápolói teendők, lábápolás jelentősége

30. Májbetegségek
-

acut hepatitisek
chronicus hepatitisek
cirrhosis hepatis
coma hepatis
ápolói teendők hepatitises betegek ellátása során, prevenció

31. Metabolikus syndroma
-

metabolikus syndroma összetevői
obesitas
diétás alapelvek, életmód, egészségnevelés

32. Endokrin betegségek
-

hyperthyreosis okai, tünetei, diagnózis, kezelés
hypothyreosis okai, tünetei, diagnózis, kezelés
Cushing kór okai, tünetei, diagnózis, kezelés
ápolói teendők a betegek ellátása során

33. Cukorbetegség
-

diabetes mellitus fajtái, kialakulásának okai, diagnosztika, kezelés, prevenció
dietetikai megfontolások
diabetes szövődményei
gondozás
diabetes és terhesség

34. Diabeteses sürgősségi állapotok
-

hypoglycaemia kialakulásának okai, tünetei
hyperglycaemia kialakulásának okai, tünetei
hyperosmolaris állapot
diabeteses ketoacidosis kialakulásának okai, tünetei
ápolói teendők

35. Intoxikált beteg
-

A presuicidális és suicid állapot főbb pszichés jellegzetességei és összefüggései
Az öngyilkosság biopszichszociokulturális meghatározottsága (vulnerabilitás)
szándékos és véletlen mérgezések gyermek és felnőttkorban (altató- és
növényvédő szer mérgezés, ételmérgezések, alkoholmérgezés)
oki tényezők, tünetek, diagnosztika, terápia, szövődmények, ápolás

36. Ápolási feladatok gyermekkorban a perinatalis időszaktól kezdődően
-

-

A főbb életkori sajátságok bemutatása (0-18 év között) Piaget fejlődéslélektani
elmélete alapján (kitérve a biológiai, pszichés és szociális fejlődésre (BPSZ
modell)
gyakoribb fejlődési rendellenességek újszülöttkorban, újszülöttkori sérülések
táplálás és folyadékbevitel csecsemő és gyermekkorban
a koraszülött leggyakoribb megbetegedései, ápolási teendők

37. Hypertonia
-

a vérnyomás fogalma
hypertonia csoportosítása, diagnosztikája
az életmód szerepe, rizikófaktorok
hypertenzív krízis
kezelés, gondozás
hypertoniás beteg ápolása

38. A női nemi ciklus
-

a menstruációs ciklus fiziológiás történései, hormonális változások
a menstruációs ciklus zavarai (vérzészavarok)
a női nemi szervek gyulladásos betegségei (külső, belső)
a betegségek kialakulásának okai, tünetei, diagnosztikai, terápiás lehetőségei

39. Családtervezés, vetélés, meddőség
-

fogamzásgátlás
művi terhességmegszakítás
endometriosis (externa, interna)
sterilitás (meddőség)

40. Nőgyógyászati betegségek
-

külső, belső női nemi szervek
a női nemi szervek daganatai
a betegségek kialakulásának okai, tünetei, diagnosztikai, terápiás lehetőségei
a női climax történései

41. Autoimmun mozgásszervi betegségek
-

sclerosis multiplex
RA
SLE
M. Bechterew
a betegségek tünetei, diagnosztikája, kezelése, ápolói teendők

42. Vérképzőszervi betegségek
-

anaemiák fajtái, tünetei, terápia
coagulopathiák fajtái
haematológiai malignus betegségek csoportosítása, diagnosztika, terápia
agranulocytosis fogalma, kialakulásának okai, ápolói teendők

43. Betegellátás a gastrointestinalis rendszer megbetegedéseiben
-

gyomorfekély okai, tünetei, diagnosztika
ápolói teendők endoscopos vizsgálatok előkészítésénél
gastrointestinális vérzés formái, okai, kezelése
ápolói teendők

44. A tápcsatorna gyulladásos betegségei
-

a colitis ulcerosa okai, tünetei, kezelése
Crohn betegség okai, tünetei, kezelése
dietetikai és életmódbeli megfontolások
ápolói teendők

45. Felszívódási zavarok
-

pancreatitis chr., coeliacia, laktóz intolerancia okai, tünetei, diagnosztika
pancreas carcinoma
dietetikai és életmódbeli megfontolások
ápolói teendők

46. Betegellátás a hashártya gyulladásos betegségeiben
-

peritonitis, fogalma, formái
hasüregi tályogok
ápolói teendők a műtéti előkészítés és utókezelés során

47. Vastagbél carcinoma
-

vastagbél carcinoma tünetei, formái, szövődményei
ápolói teendők vastagbél tumoros beteg műtéti előkészítése során
stomás beteg ellátása, ápolási és gondozási feladatok

48. Betegellátás passage zavar esetén
-

mechanikus ileus fogalma, kezelése
paralyticus ileus fogalma, leggyakoribb kiváltó okai, kezelése
ápolói teendők

