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1. A női medence (csontok, szalagok, összeköttetések, átmérők, síkok) 

 A szülés várható időpontjának kiszámítása, UH. terminus 

 A hüvelygyulladás tünetei, felismerése, kezelése 

 Újszülöttek állapotának megítélése, elsődleges ellátása 

 Előkészítés onkocytológiai kenetvételhez (eszközök, beteg) 

 

 

2. A külső és belső női nemi szervek anatómiája, élettana 

 A magzat áthaladása a szülőcsatornán 

 Szexuális úton terjedő betegségek (felismerése, a megelőzés lehetőségei, kezelés) 

 Újszülöttek szomatikus és funkcionális jellemzői 

 A nőgyógyászati osztály tagozódása, higiénés szabályai. 

 

 

3. A méh ér-, nyirok-és idegellátása 

Várandósgondozás (célja, kötelező vizsgálatok, térítés ellenében igénybe vehető 

vizsgálatok) 

 A rosszindulatú emlődaganatok (felismerés, kezelés, megelőzés) 

 Koraszülöttek anatómiai és funkcionális jellemzői 

 A beteg pszichés vezetése 

 

 

4. A szülészeti statisztika jelentősége, története, alapfogalmak (szülésszám, intézeten 

kívüli szülés, koraszülés, kis súlyú születés, perinatalis mortalitás, méhenbelüli 

elhalás, csecsemőhalandóság 

 Ovarialis és menstruácios ciklus. Meddőség 

 Az újszülött szülési sérülései (csonttörések, vérzéses állapotok) 

 Személyiségközpontú ápolás, az ápolási folyamat dokumentálása, az ápolási terv 

 

 

5. A terhesség gyanú, valószínűségi és biztos jelei 

 Élettani változások a terhesség alatt 

 Organikus és funkcionális eredetű vérzés zavarok 

 Perinatalis asphyxia fogalma, okai, formái 

 Tanácsadás a gestatios periódusra, a terhes életmódja, életvitele 

 

 

6. A placenta és a mellékrészek kialakulása és működésük 

Élettani változások a gyermekágyas szervezetében. Tejelválasztás, szoptatás.  

 Endometriosis fogalma, kialakulása, tünete, kezelése 

 Újszülöttkori légzészavarok 

  A mell ápolása, a szoptatás tanítása, segítése. Tanácsadás. 
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7. A spontán vetélés (típusai felismerése, kezelése).  

A várandósgondozás törvényi szabályozása. Anyasággal kapcsolatos rendelkezések, 

juttatások. 

A menopauza 

Újszülöttkori veleszületett szívbetegségek osztályozása 

Szülésznői feladatok a vetélés esetén, előkészítés (eszközök, beteg) 

 

 

8. A szülés megindulásának okai. A szülés szakaszainak meghatározása. 

Fenyegető méhrepedés. Anyai sérülések a szülés során. 

Fogamzásgátlás, hagyományos fogamzásgátló eljárások, antikoncipiensek, minipil, 

kombinált antikoncipiensek 

Újszülöttkori infekciók 

A szülőnő fogadásával, felvételével kapcsolatos szülésznői feladatok  

 

 

9. A méhtevékenység rendellenességei 

Ikerterhesség (kialakulása, felismerése, szülésvezetés) 

Uterus jóindulatú daganatai, a myoma kialakulásának oka, formái, tünetek, kezelés 

Ajak- és szájpadhasadék 

Szövődménymentes gyermekágyas megfigyelése, ápolása, gondozása. 

 

 

 

10. A magzati vérkeringés 

Koraszülés: fogalma, kockázati tényezők, teendők a terhesség és a szülés alatt. 

A nemi szervek süllyedéses betegségei (uterus descendens, uterus prolapsus, 

cystocele, rectocele, enterocele), kialakulása, etiológiája, kezelése 

A csecsemő anyatejes és mesterséges táplálása 

Az emlő önvizsgálatának tanítása. A vizsgálat elsajátításának jelentősége 

 

 

 

11. Kóros terhesség: a keringési rendszer, légzőszervek és az emésztőrendszer betegségei 

a terhesség alatt 

Családközpontú szülészeti ellátás alapelvei. A rooming-in rendszerű ellátási rendszer 

(lényege, feltételei, előnyei) „Baba-barát mozgalom lényege, célkitűzései.       

A mesterséges megtermékenyítés fogalma (IVF, ICSI, superovulatios refertilisatios 

műtétek) 

Az újszülött másodlagos ellátása 

A beteg általános megfigyelése, vitális paraméterek ellenőrzése 

 

 

 

12. Magzati állapot diagnosztika a terhesség és a szülés alatt (NST, OTT, FTT, EST, 

Flowmetria, biofizikai profil) 

 A hüvelyi szülést befejező műtétek (fajtái, feltételei, javallatai)  

 Endometriumcarcinoma tünettana, kezelése 

 Hialin membrán betegség (IRDS) 

Szülésznői feladatok a megszült nő gyermekágyas osztályra helyezésekor 
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13. Szimmetrikus és aszimmetrikus retardatio kimutatása, okai, veszélyei, kezelése 

 Magzatvíz vizsgálata a terhesség és a szülés alatt (amniocentesis, amnioscopia) 

 Endometrium hyperplasia, endometrium polypok 

 Oesophagus- és duodenum atresia újszülöttkorban 

 A szülésznő feladatai nőgyógyászati műtétek előkészítésénél. 

 

 

 

14. Szénhidrát anyagcserezavar terhesség alatt (diabetes mellitus, gestatios diabetes 

mellitus) 

 Medencevégű fekvés (tartási variációk, felismerés, szülésvezetés) 

 Nőgyógyászati onkocytológiai vizsgálat (cél, kivitelezése, értékelés) 

 Az érett újszülött jellemzői 

 A szülésznő feladatai nőgyógyászati műtétek után ((post operatív őrzőben, osztályon) 

 

 

15. Praeeclampsiás  toxaemia (etiológia, tünettan, kezelés) 

A gyermekágy lefolyása, involutios történések. 

 Interruptio módozatai, törvényi szabályozása 

 Direct és indirect hyperbilirubinaemiák újszülöttkorban 

 Szülésznői feladatok, teendők eclampsia esetén  

 

 

 

16. HELLP syndroma (etiológia, tünettan, kezelés) 

 Vérzések a terhesség, illetve szülés alatt (oka, kezelése) 

 Nőgyógyászati incontinencia fogalma, kezelési lehetőségek 

 Újszülöttkori szűrővizsgálatok 

Szülésznői feladatok atonia esetén. Bosemann jelentősége, előkészítés, kivitelezés 

 

 

 

17. Gyermekágyi szövődmények: (fertőzés, tejpangás, mastitis, emlőtályog, thrombosis, 

embólia) 

 Császármetszés aneszteziológiája (lumbális, spinális, epidurális anesztézia,

 intratracheális narkózis) 

 Petefészek rákok tünetei, felismerés, kezelés 

 Újszülöttkori sepsis (okai, tünetei, kezelése 

Gyermekágyas ellátása kóros esetekben 

  

 

 

 

18. Az anyai szervezet terhességtől független betegségei 

A placentáris szak vezetése, lepényleválás jelei, műfogások 

 A női életkor szakaszainak jellemzése 

 Újszülöttkori rhytmuszavarok 

 Intézményen kívüli szülés, otthonszülés. Szülésznői feladatok 

 

 



Ápolás és betegellátás alapszak  Szülésznő szakirány 

 

 

 

19. A császármetszés (fajtái, feltételei, javallatai).  

 A lepényi szak rendellenességei. Vérzés a lepényi szakban. Atonia uteri és az uterus

 ruptura elkülönítése.  

 Cevixcarcinoma tünettana kezelése 

 Az egészséges csecsemő fejlődése, gondozása 

A szülésznő feladatai császármetszés előkészítésénél 

 

 

 

20. Vetélések típusai, felismerése, kezelése.  

 Szülési fájdalomcsillapító eljárások Szülésznői feladatok 

 Műtétek javallatai, ellenjavallatai. Laparoscopia, laparotomia 

 Az újszülött születéskor kiváltható reflexei, elemi mozgásminták 

 Az ápolás funkciói, szülésznői kompetenciák 

 

 

21. A méhlepény tapadási rendellenességei, fajtái, tünetei, differenciáldiagnózis 

 Pszichoszomatikus szülészeti kórképek 

 Mola hydatidosa, choriocarcinoma (felismerés, kezelési lehetőségek) 

 Oltási naptár, védőoltások jelentősége 

 Lázas beteg ápolása. Lázcsillapító módszerek, eljárások 

 

 

22. Köldökzsinór, lepény, magzatvíz rendellenességei 

 Beilleszkedési, forgási és tartási rendellenességek (felismerés, szülésvezetés)  

 A felső genitális traktus endometritis, salpingitis) acut, subacut és krónikus gyulladása 

 Veleszületett kromoszóma-rendellenességek, (Down-syndroma, Edwards-syndroma,

 Patau-syndroma) és diagnosztikája 

 A beteg dokumentációja 

 

 

 

23. Idegcső záródási rendellenességek, hygroma colli, anencephalia, omphalocele, major- 

és minor anomáliák fogalma 

 Szülésvezetés, gátvédelem, gátmetszés fejvégű fekvés esetén. 

 Primer- és secunder amenorrhoeak 

Neonatalis alapfogalmak: életjel, újszülött, koraszülött, éretlenség, extrém éretlenség, 

kis súlyú újszülött, retardált újszülött, gestatios idő, perinatalis idő, 

csecsemőhalálozás, élveszületés  

 Szülésznői feladatok a tágulási szakban 

 

 

 

24. Burokrepedés formái, teendők 

 Cervix index, a cervix tágulása, vizsgálatának módszerei 

 Méhenbelüli fogamzásgátló eszközök, a felhelyezés feltételei, eszközei, ellenőrzés,

 szövődmény  

 A magzatot és az újszülötteket ért károsító hatások 

 Előkészítés varratszedéshez (hasfali, gát), szülésznői feladatok 
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25. A szülészeti ultrahang diagnosztika: lényege, terhességi szűrővizsgálatok.  

 A magzati szívműködés ellenőrzésének lehetőségei a terhesség alatt 

 A nemi szervek gyulladásos megbetegedései gyermek és serdülőkorban 

 Leggyakoribb újszülöttkori betegségek  

 A magzat méhen belüli monitorizálásának szülésznői feladatai  

 

 

 

  

  

  

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 


