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1. A felsőlégutak gyulladásos megbetegedései gyermekkorban. Orr- és orrmelléküreg 

gyulladások, tonsillitisek. Fülgyulladások. Betegedukációs feladatok a cseppfertőzések 

kivédésére. 

 

2.  A stroke lényegi felosztása, felismerése, tünetei, kivizsgálási módszerei. Kezelési és 

ápolási feladatai. A megelőzés és felismerés fontossága. A rehabilitáció jelentősége a 

beteg életminőségének javulásában.  

 

3. A tüdőgyulladásos megbetegedései. Pneumoniák, tuberculosis. Szűrővizsgálatok 

jelentősége, diagnosztikus és terápiás lehetőségek. Szakápolói feladatok. 

 

4. A légzőrendszer allergiás megbetegedései. Asthma bronchiale lényege, tünetei, 

kivizsgálási lehetőségei, kezelési elvei. Status asthmaticus ellátásának alapelvei. 

Anaphylaxiás reakció lényege, ellátása. Betegedukáció allergiás megbetegedések 

esetén. 

 

5. Primer és szekunder epilepszia okai, keletkezési mechanizmusa. 

Fokális és generalizált epilepsziás rohamok fajtái, klinikai tünetei, kivizsgálása, 

terápiája. A status epilepticus fogalma, sürgősségi kezelésének szükségessége.  

Ápolói feladatok. 

 

6. Parkinson-kór lényege, oka, tünetei, kezelési alapelvei.  Szakápolói feladatok kórházi 

ellátás és otthonápolás során. Hosszútávú ápolási terv Parkinson kórban szenvedő beteg 

ellátása során.  

 

7. Krónikus obstruktív tüdőbetegségek (COPD) típusai, oka, megelőzése, 

népegészségügyi jelentősége. Kezelési alapelvei, ápolása és hosszútávú gondozási 

feladatai.  

 

8. A légzőrendszer daganatos megbetegedései. Gége, hörgő, tüdő, mellhártya daganatai. 

Szakápolói postoperatív feladatok total laryngectomia esetén. A hosszútávú ápolás 

feladatai. 

 



9. Az ischaemiás szívbetegség rizikófaktorai. Angina pectoris és infarctus  myocardiaii 

lényege, oka, tünetei. Azonnali és hosszútávú ellátás lehetőségei. Szívkatéterezés 

jelentősége, módszerei. Rehabilitáció és betegoktatás. 

 

10. Veleszületett és szerzett vitiumok lényege, tünetei, vizsgálatok, kezelési és ápolási 

feladatai. A szív gyulladásos megbetegedései gyermek- és felnőttkorban.  

A szívsebészet jelentősége napjainkban. 

 

11. Akut szívelégtelenség kialakulása, okai, tünetei, sürgősségi ellátása. Szakápolói 

teendők asthma cardiale esetén. Tüdőoedema lényege, jelei, megelőzése, azonnali 

ellátása. 

 

12. A krónikus szívelégtelenség lényege, felosztása. Jobb és balszívfél elégtelenség tünetei. 

Cardialis decompensatio kialakulása, diagnosztikus lehetőségei, kezelési alapelvei. 

Hosszútávú ápolási feladatok.  

 

13. Az artériás rendszer megbetegedései. Atherosclerosis. A magasvérnyomás betegség 

okai, kialakulása, tünetei. Vizsgáló eljárások. Kezelési alapelvek. Ápolói feladatok, 

betegoktatás. 

 

14. A vénák betegségei. Thromboemboliás kórképek. Mélyvénás thrombosis okai, kezelése 

és ápolói feladatai. A tüdőembólia kockázati tényezői, ellátása, ápolói feladatai. 

Betegoktatás. 

 

15. A szív ingerképzési és ingerületvezetési zavarai. Ritmuszavarok diagnosztikája. 

Pacemaker terápia lényege. Pacemakerrel élő beteg gondozása.  

 

16. Shock lényege, típusai, ellátási protokoll. Ápolói teendők. 

 

17. Vérképzőszervi betegségek. Anaemiák felosztása, kezelése. Szakápolói feladatok, rövid 

és hosszútávú ápolási tervek. Transzfúzió. 

 

18. Leukémiák lényege, tünetei, kezelése. Az isolatio ápolói feladatai. Transzplantáció. 

 

19. A nyelőcső leggyakoribb megbetegedései, tünetei, vizsgálati módszerek.  

Gasztro-duodenalis fekélybetegség tünetei, kezelési és ápolási alapelvei.  

Ápolói feladatok gastrectomia postoperativ időszakában. 

 

20. A máj betegségei. Májgyulladások. Szakápolói feladatok fertőző beteg szakápolása 

esetén.  Chirrosis hepatis. Oesophagus varix ruptura esetén alkalmazandó protokoll 

ápolói teendői. Betegedukáció. 

  



21. Epehólyag és epeutak betegségei. Diagnosztikus és terápiás eljárások, ápolói feladatok. 

Epehólyag- epeutak sebészeti kezelése és perioperatív ápolói feladatai. 

 

22. Acut has fogalma, etiológiája, tünetei, diagnosztikai lehetőségei. Ileus. Perforatio. Acut 

has kialakulásához vezető gyulladásos betegségek. Szakápolói feladatok a műtéti  

előkészítésben és utókezelésben. 

 

23. A hasnyálmirigy betegségei. Akut és krónikus gyulladások, daganatok. Diagnosztikus  

lehetőségek. Parenterális és szondatáplálás fogalma, módszerei. Életvezetési tanácsok 

szondatáplálás során.  

 

24. A vastagbél és végbél daganatos megbetegedései. Népegészségügyi jelentősége, 

szűrővizsgálati módszerei. Tünetek, diagnosztikus módszerek és sebészeti kezelési 

lehetőségek. Peri- és postoperatív ápolási feladatok. Stomával élő betegek hosszútávú 

ápolási feladatai. Életvezetési tanácsok. Onkológiai gondozás. 

 

25. Diabetes mellitus felosztása, okai, tünetei, diagnosztikai lehetőségei, kezelése, ápolása, 

szövődményei. Betegoktatás diabetes mellitusban szenvedő gyermek és felnőtt esetén.  

 

26. A pajzsmirigy és mellékpajzsmirigy betegségei. Hyper- és hypothyreosis okai, tünetei, 

vizsgálati módszerei, kezelése. A pajzsmirigy sebészete, ápolói feladatai.  Életvezetési 

tanácsok a pajzsmirigy megbetegedései estén.   

 

27. A hypophysis szabályozó funkciója és megbetegedései. A mellékvese leggyakoribb 

megbetegedései: Addison kór, Cushing syndroma. Okok, tünetek, vizsgálatok, kezelési 

alapelvek, ápolási feladatok.  

 

28. A nőgyógyászati daganatok népegészségügyi jelentősége, gyakorisága, felosztása. A 

sugár- és kemoterápiával kapcsolatos ápolói feladatok. A daganatos megbetegedések 

lélektani vonatkozásai, betegvezetés, fájdalomcsillapítási módok. 

 

29. Élettani terhesség, élettani szülés jellemzői. A szülés szakaszai. Ápoló teendők a 

gyermekágyi szakaszban. Újszülöttellátás. Rooming-in rendszer. 

 

30. A menstruációs ciklus. Vérzési zavarok. A meddőség és infertilitás okai a női és férfi 

szervezetben. Menopausa élettani változásai. Edukációs feladatok. Osteoporosis 

lényege, szűrése és megelőzése a változókorban. 

 

31. Gyermekkori fertőző betegségek felosztása, népegészségügyi jelentősége. Varicella, 

Rubeola, Scarlatina okai, tünetei, ápolási feladatai. Aktív és passzív immunizálás. 

Fertőző betegségben szenvedő gyermek szakápolása.  

 



32. Akut és krónikus, belgyógyászati vesebetegségek felosztása, tünetei, diagnosztikus 

lehetőségei, kezelési elvek, szakápolási feladatok. Krónikus veseelégtelenség és 

vesepótló kezelések. Életvezetési tanácsok vesebetegségek esetén. 

 

33. A prostata betegségei: gyulladások, jóindulatú prostata megnagyobbodás, prostata 

rosszindulatú daganat. Tünetek, diagnosztika, kezelés. Az urológiai műtétek 

perioperatív ápolói feladatai. A tartós hólyagkatéter alkalmazásával összefüggő 

beteggondozási feladatok.  

 

34. Krónikus mozgásszervi betegségek felosztása, népegészségügyi jelentősége. 

Vizsgálatok, tünetek, kezelési alapelvek. Rheumatoid arthritis, artrosis. Fizioterápia és 

műtéti kezelési lehetőségek.  

 

35. A traumatológiai ellátás, sürgősségi állapotfelmérés. A pre- és postoperatív szakápolói 

feladatok a traumatológiai ellátás során. Rövid és hosszútávú ápolási folyamat feladatai 

medence- és csípőtáji törések esetén. 

 

36. A szem betegségeinek felosztása. Cataracta, glaucoma lényege, tünetei, diagnosztizálási 

lehetőségei, kezelési alapelvei. Elsősegélynyújtás a szem sérülései esetén. 

 

37. A bőr és függelékeinek fertőző betegségei. Ápolói feladatok a fertőzések kivédésében, 

asepsis, fertőtlenítési módszerek. A bőr daganatos megbetegedései. Szűrővizsgálatok.  

 

38. A skizofrénia lényege, tünetei, kórjóslata és kezelési lehetőségek. A pszichiátriai beteg  

fogadása, a beteg jogai. Korlátozó intézkedések, korlátozó eszközök és alkalmazásuk 

törvényes módszerei. Speciális ápolói feladatok a pszichiátriai osztályon. 

 

39. Szenvedélybetegségek lényege, felismerése. Függőségekben szenvedő beteg ápolási 

feladatai (alkohol, drog, gyógyszerfüggőség). Acut intoxikált beteg ellátási protokollja. 

Rehabilitációs módszerek, alapelvek a pszichiátriában.  

 

40. Geriátriai alapfogalmak. Az idős korra jellemző leggyakoribb betegségek. Demenciák 

típusai. A szakápolói feladatok az idősellátásban és a kórházi kezelés során. 

 

41. COVID-19 pandémia: az infekció tünettana, diagnosztikája, járványügyi szabályok. 

Vakcináció lehetőségei. Szervi manifesztáció, poszt-COVID infectio hatásai. 

 

 

 


