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Név: Hornyák István Ph.D. Születési év: 1961

Beosztás: főiskolai docens
Végzettség és szakképzettség és kiállító:

1990 Mentőtitszt/OTE-EFK
1999 Pedagógus-pedagógia tanár/ELTE-BTK

Tudományos fokozat(ok):

2009 PhD

Doktori/kandidátusi értekezés témája:

2009 Az elsősegélynyújtás attitűd és tudás vizsgálata az iskolai oktatás fejlesztéséhez

Szakmai-tudományos életpálya:

1980 OMSZ, mentőápoló
1990 Mentőtiszt
1997 GATE távoktatási program készítő kurzus
1999 Egyetemi diploma ELTE
2004 ALS instruktor, ERC kurzus alapján
2008 ITLS instruktor
2009 PhD fokozat megszerzése

Oktatott tantárgyak:

Tantárgy neve: Leírása:
Bevezetés az oxiológiába A mentőmunkához szükséges mentőtiszti ismertek elsajátítása közben a hallgató betekintést nyer a

mentőmunka folyamatába. A munkavégzés jogi, adminisztrációs feladatainak megismerése és
alkalmazása elvezeti a biztonságos munkavégzéshez. A mentőegységek, mentőfelszerelések
megismerése, az eszközök használatának módja alapot jelent az oxiológiai munkavégzéshez. A
betegellátás, ezen belül a betegvizsgálat szabályainak, részleteinek és a kezelés módjainak, valamint
sorrendjének megtanítása révén megismeri a helyszíni munka jelentősebb fázisait. A mentéstechnikai
ismeretek segítségével az eszközök szabályos készség szintű használatát és a mentési eljárásokat
sajátítja el, ezen keresztül megismeri a mentőtiszti szintű mentési tevékenységet. 
Az általános gyógyszertanra ráépítve részletezésre kerül a mentőtiszti és sürgősségi ellátás során
alkalmazandó gyógyszerek részletes ismertetése.

Reanimatológia A reanimatológia tárgy keretében a hallgató elsajátítja a klinikai halál felismerésének lépéseit, az
újraélesztés indikációit, kivitelezését. Részletesen megismeri, és készség szinten elsajátítja az eszköz
nélküli és eszközös lélegeztetési és mellkas-kompressziós technikát, a reanimáció közbeni
elektroterápiát, az AED és defibrillátor biztonságos használatát. Betekintést kap az eltérő újraélesztési
módokba. Képessé válik az emelt szintű újraélesztés (ALS) önálló irányítására, kivitelezésére, az
alkalmazott gyógyszerek és algoritmusok megismerésén keresztül. Az elsajátított ismereteket és
készségeket képessé válik a csecsemők és gyermekek esetében is kifogástalanul alkalmazni.

Az elsőegélynyújtás
oktatása

A hallgatók megismerkednek az elsősegélynyújtás oktatásának alapvető jellemzőivel. 
A képzés során a már megszerzett elsősegélynyújtási ismereteikre építve, lépésről-lépésre bemutatásra
kerülnek, a tárgy oktatásához elengedhetetlen didaktikai elemek. A motiválás, tananyag elrendezés,
előadás, gyakorlati bemutatás, gyakoroltatás. A pozitív megerősítés szerepe. A gyerekek, felnőttek
oktatásának különbségei.
Felkészülés az egészségtan oktatás, egészségnevelés keretén belül elsősegélynyújtás óra megtartására.

Elsősegélynyújtás Az elsősegélynyújtás története. A helyszíni betegvizsgálat, diagnózisalkotás, ellátás szempontjai.
Teendők a bejelentéstől a szállításig. Légzés, keringés vizsgálata és mesterséges fenntartásának
módszerei, az újraélesztés alapjai, (BLS) algoritmusa, az újraélesztés gyógyszerei, elektroterápia, hibák
és szövődmények. A testtájékok jellemző sérülései, a sérült vizsgálata, sebzések, szövődményeik és
ellátásuk. Kimentés, immobilizáció, mentéstechnikai eszközök használata. Teendők tömeges baleset és
katasztrófa esetén. A nőgyógyászati beteg és a terhes nő vizsgálata, a helyszíni szülésvezetés. Az
újszülött vizsgálata és ellátása. A csecsemők- és gyermekek vizsgálatának és ellátásának szempontjai,
újraélesztés csecsemő és gyermekkorban. Mérgezések.

Szakdolgozat A tárgy keretében fokozatosan a hallgató felkészítést kap a szakdolgozat elkészítésére:
• módszertani előírások betartása
• célzott irodalomkutatás és annak felhasználása
• adekvát hipotézisek felállítása
• megfelelő statisztikai módszer alkalmazása
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• az adatok prezentálása, következtetések levonása
• hatékony diszkusszió összeállítása

Gyakorlatvezetés:

Leírása:
Bevezetése az Oxiológiába: Az immobilizáció eszközeinek tantermi gyakorlata; ezen belül a lapát hordágy, gerincágy, VM rögzítők,
KTD,
Reanimatológia: Az egyszerű légútbiztosító technikák, LMA, OPA, LT, I-GEL, az intubáció technikája
Sürgősségi rendszerismeret: Sürgősségi algoritmusok gyakorlati alkalmazása.
Reanimatológia: ALS szituációk vezetése
Bevezetés az oxiológiába: oxiológiai szituációk gyakorlata, szimulációval
Súlyos sérült ellátás: komplex szituációk vezetése.
Az elsősegélynyújtás oktatása: szemináriumi gyakorlatok a hallgatói előadások vezetése.

Az utóbbi 5 év fontosabb publikációi:

Szerző(k): Cím: Kiadás: Oldalszám:
Moskola Vladimír Hornyák
István

Mélyebb ismeretek a heveny balszívfél elégtelenség
helyszíni vonatkozásairól mentő szakápolók számára.

Nővér 2012

Hornyák István Elsősegélynyújtás Semmelweis Kiadó 2011

A szakmai érdeklődés szempontjából legfontosabb 5 publikáció/tudományos eredmény:

Szerző(k): Cím: Kiadás: Oldalszám:
Hornyák István Gyenge motiváció, alacsony szintű tudás LAM 2007 826-827
Hornyák István A nemzetközi és hazai újraélesztési módszer

összehasonlítása
Újraélesztés Resuscitatio
Hungarica 5(2)2007

49-52

Hornyák István Comparative analysis of ten to eighteen-year-old German
and Hungarian student’s attitude towards and abilities in
giving first aid

New Medicine 11:(3)2007 51-54

Hornyák I., Gäbler M., Enke K Rettungsoffizier in Ungarn: Neue Wege in der
Rettungsdienst-ausbildung?

Rettungsdienst:
Zeitschrift für
Präklinische
Nottfallmedizin
30(6)2007

77-79

Közéleti tevékenység:

2004 MRT vezetőségi tag
2004 Magyar Oxiológia Társaság, tag

Pályázatok:

2012 TÁMOP 6.2.2.B-12 Konzorciumi pályázat a kompetenciák fejlesztésre a mentőgyakorlatban
2013 NFA pályázat a szakképzés tárgyi feltételeinek fejlesztésére

Részvétel doktori képzésben:

-

Részvétel TDK munkában:

2007 Az elsősegélynyújtás oktatásának összehasonlító vizsgálata.
2010 A postresuscitatios kezelés helyszíni megvalósulása.
2013 Bíráló bizottsági tag.
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