
ÖNÉLETRAJZ

Név:
Lőrincz Attila

Születési év:
1981

Beosztás:
tanársegéd

Végzettség és szakképzettség és kiállító:

2011- Semmelweis Egyetem Doktori Iskola
- tanulmányok megkezdése

2010 Egészségügyi szaktanár / Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar
2007 Klinikai szakápoló (Intenzív betegellátó szakápoló) / Semmelweis Egyetem Ápolásvezetési és

Szakdolgozói Oktatási Iroda
2006 Diplomás Ápoló / Semmelweis Egyetem Egészéségügyi Főiskolai Kar
2002 Ápoló (54) felnőtt szakápoló / Batthyány-Strattmann L. Eü. Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnázium
2013 KÉPZŐK KÉPZÉSE – E-LERNING A SEMMELWEIS 

EGYETEMEN / TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0015 
"Egészségügyi Ügyvitelszervező Szakirány: Elektronikus 
tananyag és tartalomfejlesztés a BSc rendszerben” 

Tudományos fokozat(ok):

-

Doktori/kandidátusi értekezés témája:

-

Szakmai-tudományos életpálya:

2017- Tallinn Health Care College
2012- Szent Imre Kórház Sürgősségi Betegellátó Osztály
2010- SE-ETK Alkalmazott Egészségtudományi Intézet
2006-2010 SE-ETK Ápolástudományi és Egészségpedagógiai Intézet
2002-2006 SE-ÁOK Neurológiai Klinika Intenzív Terápiás Osztály

Oktatott tantárgyak:

Tantárgy neve: Leírása:
Triage a Sürgősségi
Osztályon

A triage története, fogalomrendszere. Triage a sürgősségi osztályon. Az osztályozási rendszerek célja. A
triage funkciója. Sürgősségi triage skálák. The Australasian Triage Scale (ATS), Canadian Triage and
Acuity Scale (CTAS), Manchester Triage Scale (MTS), Emergency Severity Index (ESI), Az osztályozás
jelentősége, under-triage, correct triage, over-triage. Kommunikációs stratégiák és triage során.
Kommunikációs problémák triage során. A triage alapjai. Triage mentális megbetegedéseknél. Táv-
triage. A fájdalom értékelése triage során. Gyermek triage. A terhesség és a triage. Igazságügyi
orvosszakértői kérdések.

Ápolástani alapismeretek
(ápolók számára)

Az ápolás fogalma, a betegellátás keretei. Az ápolás története, jogi és etikai vonatkozásai. Az ápolási
folyamat alkalmazásának lehetőségei. A betegmegfigyelés területei, az alapvető szükségletek
kielégítésének módjai. Az ápolási tevékenységek és kivitelezésük. A különböző diagnosztikus és terápiás
eljárások ápolástani vonatkozásai. Az egészségügyi és ápolási dokumentáció elemeinek megismerése és
a dokumentáció vezetése.

Klinikai szimuláció A tantárgy oktatásának célja, a hallgatók szintetizáló képességének kialakítása, fejlesztése, az
anatómiai, (kór)élettani, egészségügyi, klinikai és elsősegélynyújtási ismeretek koncentrációja és
integrációja révén. A korábban megszerzett ismereteik integrálásával és elmélyítésével célunk az ember
egységes egészként történő szemléletének kialakítása, és a hallgatók alkalmassá
tétele az ember normális és kóros élettani jelenségeinek elkülönítésére. A szimulációs kurzus végére
képesek a fizikális vizsgálat önálló végzésére, a különböző klinikai manifesztációk kialakulásához vezető
etiológiai tényezők, patofiziológiai mechanizmusok és a klinikum lefolyásának megértésére, ok-okozati
összefüggések felismerésére. Képesek a vitális funkciók szakszerű jellemzésére, a kóros eltérések
értékelésére, a mérési eszközök szakszerű használatára. Képesek a beteg önálló monitorozására, a
látott értékek leolvasására, értelmezésére, és szakszerű dokumentálására. Képesek a homeostasis
felborulásának felismerésére, a szakszerű beavatkozásra, valamint a kritikus állapotú beteg felügyelettel
történő menedzselésére. A tantárgy oktatásának feladata különböző klinikai szituációk, problémák
virtuális, ugyanakkor valósághű környezetben történő bemutatása, feldolgozása annak érdekében, hogy
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a hallgató észlelje és megértse az egyes kórokok, beavatkozások hatására létrejövő patofiziológiai
változásokat. A hallgatók szimulált esetekkel találkoznak, és lehetőséget kapnak a fizikális, valamint
műszeres vizsgálatok végzésére, különböző beavatkozások végrehajtására, továbbá tevékenységük
eredményének nyomon
követésére.

Szimulációs
esettanulmányok

Részletesen foglalkozunk a cardiovascularis kórképek keretében az Acut Coronaria Syndroma,
szívritmuszavarok,valamint az AMI etiológiájával, patomechanizmusával, tüneteivel, vizsgáló- és
diagnosztikus eljárásaival, terápiájával, ápolásával, rehabilitációval. A pulmonológiai betegségek
körében kitérünk az ARDS-re. foglalkozunk továbbá a gastroenterológia tárgykörében a gyomor és
bélrendszer vérzéses kórképeivel. A nephrológiai esetek közül a veseelégtelenséggel, a neurológiai
megbetegedések közül a TIA, Stroke, neurogen shock, acut ellátásával, valamint a diabetesben
szenvedők kórházi és intenzív terápiás környezetben történő ellátásával. Áttekintjük a sebészeti
beavatkozások után leggyakrabban előforduló krízisállapotokat és azok ellátását. Az egyes kórképek
kezelését az ápoló szemszögéből, a szakmai irányelveknek és az ápoló szakmai, etikai jogi
kompetenciáinak megfelelően dolgozzuk fel.

Gyakorlatvezetés:

Leírása:
-

Az utóbbi 5 év fontosabb publikációi:

Szerző(k): Cím: Kiadás: Oldalszám:
Borján, E., Lőrincz, A.,
Mészáros, J.

Szimulációs csúcstechnika az egészségügyi oktatásban Nővér, 2010. 23, 2, 32-39.

Csernus Mariann PhD, Lőrincz
Attila, Harcsa Márta, Páll
Nikoletta, Simkó Katalin, Balogh
Zoltán PhD

Innováció az ápolásoktatásban –lehetőségek és a valóság Magyar Minőség XXIV.
évfolyam 12. szám 2015.
december

A szakmai érdeklődés szempontjából legfontosabb 5 publikáció/tudományos eredmény:

Szerző(k): Cím: Kiadás: Oldalszám:
-

Közéleti tevékenység:

2005- MESZK tag

Pályázatok:

2017- Erasmus+ KA2 project "Chronic Wound Care in Simulation Environment"

Részvétel doktori képzésben:

2011- Patológia Tudományok Doktori Iskola

Részvétel TDK munkában:

-

Lezárva: 2018-08-27
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