TEMATIKA
PULMONOLÓGIAI FIZIOTERÁPIA GYAKORLATI
III. évfolyam

A III. éves hallgatók VI. félévben tanulják a pulmonológiai, kardiológiai és intenzív
osztályos fizioterápiát.
A pulmonológiai elméleti oktatás mellett van alkalmuk a különböző diagnosztikus és
terápiás eljárások megtekintésére a demonstrációs gyakorlaton, mint pl. légzésfunkciós
vizsgálat, bronchoscopia, allergia teszt és különböző laborvizsgálatok, terheléses tesztek, stb.
A pulmonológiai fizioterápia tematikája tartalmazza az alapvető mellkasi fizioterápiás
eljárások elméleti és gyakorlati oktatását.
A hallgatók elsajátítják a különböző expectoratios technikák elméletét és gyakorlati
alkalmazását, a részletes betegvizsgálatot, a mellkasi mobilizációs technikákat, a légző és
segédlégző izmok nyújtását, relaxálását és erősítését, valamint a cardiopulmonalis tréning
alapelveit és alkalmazásának szabályait. Megtanulják ezen eljárások alkalmazhatóságát a
leggyakoribb és legjellemzőbb pulmonológiai kórképekben és állapotokban, mint pl.: KALB,
pleuritis, pleuralis adhesio és callus, pneumóniák, asthma bronchiale, mellkast és hasüreget
érintő műtétek, a rekeszizom sérülése, bénulása, műtéte, CF, stb.). A különböző technikákat a
főiskolai gyakorlati órákon egymáson megtanulják, betegeken csak a heti 1 óra demonstrációs
gyakorlaton van alkalmuk megtekinteni.
A cardiológia és a cardiológiai fizioterápia előadások és gyakorlatok oktatása során a
hallgatók az arteriás-, vénás- és nyirokkeringési zavarok, a ritmuszavarok, ischemiás
szívbetegségek, az AMI, szív- és nagyerek műtéteivel kapcsolatos, valamint a diabetes
mellitus klinikai és fizioterápiás elméleti és gyakorlati ismereteket szerzik meg, többnyire
elméleti és főiskolai gyakorlati órák keretein belül. A klinikai demonstrációs órákon csak
tájékozódási lehetőségük van.
A nyári gyakorlat célja, hogy a hallgatók elméleti és főiskolai gyakorlaton szerzett
ismereteiket betegeken alkalmazhassák, szakképzett gyógytornász felügyelete mellett. Legyen
alkalmuk a diagnosztikus vizsgálati leletek (labor, légzésfunkció, ASTRUP, EKG, stb.) önálló
értékelésére, betegvizsgálatra felügyelet melletti önálló munkavégzésre.
Elsősorban cél a pulmonológiai és a gyermekgyógyászati fizioterápia terén gyakorlati
ismereteket nyújtani a hallgatóknak. Ezek mellett örömmel vennénk, ha a cardiológiai osztály
munkájába is bekapcsolódhatnának.
A hallgatók értékelését kérjük a mellékelt Minősítési lapon elvégezni.
A hallgatók önálló munkát nem végezhetnek, szigorúan csak gyógytornász
felügyelete mellett dolgozhatnak! A hallgatók gyakorlati munkájáért a felelősséget
mindenkor a gyakorlatvezető gyógytornász vállalja!

