
ÖNÉLETRAJZ

Név: Demjénné Németh Sarolta Születési év: 1962

Beosztás: tanársegéd
Végzettség és szakképzettség és kiállító:

2009 egészségügyi szaktanár - Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar
2004 egészségügyi szakoktató - Semmelweis Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar
1999 röntgenasszisztens - Szentágothai János Egészségügyi Szakközépiskola
1982 szülésznő - Egészségügyi Dolgozók Szakiskolája
1980 általános ápoló és asszisztens - Kállai Éva Egészségügyi Szakközépiskola

Tudományos fokozat(ok):

-

Doktori/kandidátusi értekezés témája:

-

Szakmai-tudományos életpálya:

-

Oktatott tantárgyak:

Tantárgy neve: Leírása:
Komlex emlődiagnosztika A hallgató megismeri a szűrővizsgálatok, valamint a komplex klinikai emlődiagnosztika lényegét,

betekintést kap a mammográfiai vizsgálatok előjegyzési folyamatába, a különböző alap és speciális
felvételek elkészítésének menetébe, a mammográfiás vizsgálók munkafolyamatába a betegfelvételtől a
vizsgálat kidolgozásáig, az adminisztrációs tevékenységbe. Továbbá megismeri az emlődiagnosztika
során alkalmazott intervenciós beavatkozásokat, azok menetét, a diagnosztikai analitikus feladatát a
különböző munkafolyamatok során.

Traumatológia A traumatológiai gyakorlat során a hallgatók megismerik a Sürgősségi Betegellátó Osztályhoz tartozó
Sürgősségi röntgen berendezéseit, a különböző eszközöket, melyek megkönnyítik a súlyosan sérült
betegek vizsgálatát. Elsajátítják a traumas és polytramatisalt betegek ellátásának protokolljait, a
speciális röntgenfelvételek elkészítését. Megismerik a traumatológiai és sürgősségi betegellátó
részlegek munkáját. Jártasságot szereznek a sérült betegekkel, azok hozzátartozóival, a rendvédelmi
szervek képviselőivel való helyes interakció kialakításában, a kompetenciájának megfelelő szintű
tájékoztatásban. Összefogó képet kapnak a klinikusokkal, a traumatológusokkal, a sürgősségi osztály
orvosaival, ápolóival történő team munkáról. A kurzus végén felismerik a képalkotó módszerek
jelentőségét, szerepét, az etikai vonatkozásokat a traumatológiai és a sürgősségi betegek ellátása
során.

Képalkotó eljárások helye
az ellátórendszerben

A hallgatók a kurzus során betekintést nyernek a különböző képalkotó diagnosztikai eljárások
lényegével, azok szerepével az ellátórendszerben.

Gyakorlatvezetés:

Leírása:
A területi gyakorlatok a Magyar Honvédség Egészségügyi Központjának Központi Radiológiai Diagnosztika Osztályán történnek. A
gyakorlatok irányítása, az oktatói, valamint mentori tevékenység mellett a hallgatók egyéni gyakorlatainak szakmai felügyelet

Az utóbbi 5 év fontosabb publikációi:

Szerző(k): Cím: Kiadás: Oldalszám:
-

A szakmai érdeklődés szempontjából legfontosabb 5 publikáció/tudományos eredmény:

Szerző(k): Cím: Kiadás: Oldalszám:
-

Közéleti tevékenység:

2004-2012 Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Képalkotó-diagnosztika Tagozat országos tagozatvezetője

Pályázatok:

-

Részvétel doktori képzésben:

2012 szeptembertől 8. számú Doktori Iskola hallgatója

Részvétel TDK munkában:
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