PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM
Általános Orvostudományi Kar
Tanulmányi Hivatal

IGAZOLÁS
Szigorló Szülészet-Nőgyógyászat gyakorlatról
A.

A hallgató személyes adatai (a hallgató tölti ki)

Vezetéknév:

Utónév:

E-mail cím:

EHA kód:

Levelezési cím:

Telefonszám:

B.

.PTE

A gyakorlatra vonatkozó adatok (a fogadó intézmény, a gyakorló hely tölti ki):

Klinika/kórház teljes neve (osztály is!):
Cím:
A gyakorlat/gyakorlatrész kezdő és befejező időpontja (kezdő- és végdátum):
A
gyakorlat/gyakorlatrész
(órában):

összegzett

időtartama

A gyakorlatvezető (tutor) neve:

A gyakorlatvezető (tutor) beosztása:

E-mail címe:

Telefonszáma:

Fax:

Tematika Szülészet-Nőgyógyászat gyakorlathoz: teljesítendő legalább 5 hét és legalább 180 óra
1. Intenzív osztály
Műtéti előkészítés módszerei, gyógyszerelése. Prae- és postoperativ labora¬tóriumi vizsgálatok és az eredmények
értékelése. Postoperativ időszak észle¬lése, monitorizálása. Kapocsszedés, varratszedés, draineltávolítás stb.
Intramuscularis, intravénás injectiók adása, infuzios therápia.
2. Nőgyógyászati osztály
Nőgyógyászati kórlap felvétele. Bimanualis nőgyógyászati vizsgálat, hüvelyi feltárás, rectovaginalis vizsgálat, emlők
vizsgálata. Nőgyógyászati műtétek megfigyelése és a bennük való aktív részvétel.
3. Szülőszoba-gyermekágyas osztály-neonatológia
Szülés észlelése, a méhszáj tágasságának vizsgálata. Asszisztálás episioto¬mia elvarrásában. Szülészeti
fájdalomcsillapítás módszereinek megismerése. A magzat méhen belüli állapotának monitorizálása terhesség alatt
illetve szülés közben. Az újszülött acut szülőszobai ellátása, Apgar score. Gyerme¬kágyas ellenőrzése. Az újszülöttek
rutin viszgálatai, inkubátorok működése, lélegeztetés formái, infúziós kezelés; koraszülöttek észlelése, ellátása.
4. Terhespathologia
Koraterhesek bimanualis vizsgálata, későterhesek vizsgálata: Leopold féle műfogások. Lepényfunkciós paraméterek
értékelése. Terhességi ultrahang vizsgálatok. Fenyegető koraszülés, terhességi toxaemia kezelése.
5. Ambulancia
Special ambulanciák (családtervezés, meddőségi-, endokrin-, gyermeknőgyógyászati-, climacterium-, andrologiai
ambulantia) működése. Nőgyógyászati betegvizsgálat: hüvelyi, feltárás, natív hüvelykenet vétele, értékelése.
Kolposcopia: leggyakoribb leletek ismerete.
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6. Onkoradiolágiai ambulancia és osztály
Speciális onkológiai nőgyógyászati vizsgálatok. Nőgyógyászati sugárkeze¬lés (prae- és postoperativ), „after-loading”
kezelés, telecobalt therápia. Cytostatikus kezelés. Kolpocytológiai kenetvétel.

Igazolom, hogy a hallgató a fenti tematika szerint elvégezte a gyakorlatot.
Igazolom, hogy a hallgató az alábbiak kivételével elvégezte a gyakorlatot:

Gyakorlatvezető aláírása:
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