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Név: Moskola Vladimír Születési év: 1987

Beosztás: Főiskolai tanársegéd
Végzettség és szakképzettség és kiállító:

2005-2009 Debreceni Egyetem, Egészségügyi Kar, Mentőtiszt szak
2009-2011 Debreceni Egyetem, Népegészségügy Kar, Népegészségügyi MSc szak

Tudományos fokozat(ok):

2011- PhD fokozat szerzés folyamatban

Doktori/kandidátusi értekezés témája:

-

Szakmai-tudományos életpálya:

2009-2011 Országos Mentőszaolgálat, Tiszafürdei Mentőállomás, Kivonuló Mentőtiszt
2011-jelenleg is Országos Mentőszaolgálat, Budapesti, Központi Mentőállomás, Kivonuló Mentőtiszt
2011-jelenleg is Semmelweis Egyetem, Oxiológia és Sürgősségi ellátás Tanszék, tanársegéd

Oktatott tantárgyak:

Tantárgy neve: Leírása:
Reanimatológia I. 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.

Reanimatológia II. 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.

Bevezetés az oxiológiába
I.

Mentéstechnikai és eszköz ismeret.

Elsősegélynyújtás I., II. Elmélet: 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. Légi mentés és
betegszállítás indikációi, kontraindikációi. Gyakorlat: A beteg megfigyelése és vizsgálata. Kimentés,
betegmozgatás. Légútbiztosítás. Lélegeztetés. A keringés mesterséges pótlása. Komplex újraélesztés.
Szituációs gyakorlatok. Vérzéscsillapítás, sebellátás. Kötözés. Rögzítés. Betegmozgatás és
betegszállítás.

Gyakorlatvezetés:

Leírása:
Gyakorlatot vezetek, elsősegélynyújtásból, reanimatológiából és bevezetés az oxiológiába I. c. tárgyakból
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-

Közéleti tevékenység:

2011- Magyar Resuscitatios Társaság, tag
2012- Magyar Oxyologiai Társaság, tag
2012 Magyar Sürgősségi Orvostani Társaság Közhasznú Egyesület, tag
2011 Magyar Mentő és Mentőtiszti Egyesület, tag
2012 Népegészségügyi Tudományos Társaság, tag
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-
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-

Részvétel TDK munkában:

-

Lezárva: 2014-09-14

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               cv-CSWS6S-1410700064vpbxfubw 2014-09-14             2 / 2

http://www.tcpdf.org

