PALLIATÍV ORVOSLÁS
Szükséges szakképesítés: belgyógyászat, klinikai onkológia, neurológia,
aneszteziológia és intenzív terápia, tüdőgyógyászat, geriátria, háziorvostan,
sebészet, fül-orr-gégegyógyászat, urológia, csecsemő- és gyermekgyógyászat,
pszichiátria, arc-, állcsont- és szájsebészet, bőrgyógyászat, gasztroenterológia,
hematológia, sugárterápia, szemészet vagy szülészet-nőgyógyászat
A képzés időtartama: 12 hónap
Jelölt neve:............................................................................ Pecsétszáma:......................................
Születési hely, idő:............................................................................................................................
Képzés kezdete:................................................................................................................................
Munkáltató:.......................................................................................................................................

Letöltendő gyakorlatok:
Gyakorlat neve
A képzés időtartalma

Gyakorlat
időtartama

Gyakorlat
elvégzésének helye

Tutor neve

12 hónap

1. elméleti képzés

80 óra

2. gyakorlati képzés

11,5 hónap

a) gyakorlat hospice
bennfekvő részlegen
b) hospice otthoni
ellátásban való
részvétel
c) onkológiai
gyakorlat
d) belgyógyászati
gyakorlat

3 hónap

e) sebészeti gyakorlat

2 hét

f) aneszteziológiai
gyakorlat,
fájdalomambulancián
g) neurológiai
gyakorlat
h) pszichiátriai
gyakorlat

Gyakorlat
elvégzésé-nek
ideje (-tól –ig)

1 hónap
2 hónap
6 hét

1 hónap
1 hónap
2 hét

i) urológiai gyakorlat

2 hét

j) fül-orr-gégészeti
gyakorlat

2 hét

23/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet a szakorvosok, szakfogorvosok, szakgyógyszerészek és szakpszichológusok egészségügyi szakirányú szakmai
továbbképzéséről

A képzés és vizsga szakmai tartalma:
4.1. Elméleti képzés:
a) palliatív ellátás alapjai, szemlélet, gyakorlat, ellátási formák
b) onkológia alapjai, végállapotú onkológiai betegek ellátása
c) a végállapotú máj-, vese-, tüdő- és szívbetegek ellátása
d) a végállapotú neurológiai, neurodegeneratív betegek ellátása
e) gyógyszertani ismeretek
f) fájdalomcsillapítás, speciális fájdalomformák
g) neurológia alapjai, neurológiai tünetek
h) légúti tünetek
i) kardiológiai tünetek
j) gastrointestinalis tünetek
k) urológiai tünetek
l) nőgyógyászati tünetek
m) pszichiátriai tünetek
n) bőrtünetek
o) paraneoplasztikus szindrómák
p) agonális időszak
q) sürgősségi ellátás
r) kommunikáció beteggel, családdal
s) etikai ismeretek
t) normál, komplikált gyász
u) pszichoszociális támogatás
v) spiritualitás
w) vallási, kulturális szempontok
x) szervezéstani alapismeretek
y) team munka, kiégés megelőzése

Licencvizsgára bocsátás feltételei:
1. az elméleti képzés lezárása vizsgával
2. gyermekhospice ellátó egységben tett szakmai látogatás
3. négy önálló eset feldolgozása, ismertetése

Dátum: 20.…….........……………..

PH.

…………………………………..
Dr. Horváth Zsolt
grémiumvezető
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