
ÖNÉLETRAJZ

Név: Páll Nikoletta Születési év: 1987.

Beosztás: tanársegéd
Végzettség és szakképzettség és kiállító:

2013. Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar - Ápolás Mesterképzési szak
2009. Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar - Ápoló szak
2005. Zay Anna Egészségügyi Szakközépiskola és Gimnázium

Tudományos fokozat(ok):

-

Doktori/kandidátusi értekezés témája:

-

Szakmai-tudományos életpálya:

2013.- Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar - Alkalmazott Egészségtudományi Intézet- Ápolástan
Tanszék

2009.- Péterfy Sándor utcai Kórház- Rendelőintézet és Baleseti Központ Gyermektraumatológia
2009.-2013. Pannon Kincstár Tanoda Gimnázium,Szakiskola, Szakközépiskola (óraadó)
2008. Központi Stomatológiai Intézet (fogászati aszisztens)

Oktatott tantárgyak:

Tantárgy neve: Leírása:
Csecsemő-
gyermekgyógyászat és
ápolástana

A 0-18 éves gyermekek fejlődése; anatómiai, élettani és pszichoszomatikus sajátosságai. Az újszülöttek
jellemzői, fejlettségük és
állapotuk megítélése, szűrővizsgálataik. A csecsemő szomatikus, mozgás, értelmi, érzelmi és szociális
fejlődése; a csecsemő
ápolás-gondozás szükséges kellékei. Szoptatás, anyatejes táplálás. csecsemők és gyermekek táplálása.
A kisded, kisgyermek
fejlődése. A kisgyermek és az iskolás gyermek fejlődése. Praepubertás, pubertás. A gyermekek
ellátásának egészségügyi
intézményei.
A leggyakoribb gyermekkori megbetegedések (neonatológiai-, endokrinológiai-, gastroenterológiai- és
sebészeti megbetegedések)
etiológiája, tünettana, prevenciója, a betegségek felismeréséhez szükséges diagnosztikus módszerek,
valamint ezen
megbetegedésekben szenvedő gyermekek szükségleteken alapuló ápolása. A Gyermekgyógyászati
klinikumi ismeretekre alapozva
a hallgató képes legyen az akut és krónikus betegségekben szenvedő csecsemők és gyermekek
ellátására, ápolására. A hallgató
biztonsággal ismerje fel az újszülöttek és csecsemők betegségére utaló első tüneteket és képes legyen
ezek pontos, megbízható
ellátására, ápolására, legyen képes a szakszerű kommunikációra a beteg gyermekkel és a szülőkkel
egyaránt. Vonja be a szülőket
az ápolásba, a kompetencia határok figyelembe ételével.

Neonatológia, csecsemő,
gyermekgyógyászat és
ápolástana

Neonatológia. Újszülötthalálozás, az újszülöttek osztályozása, az érett újszülött jellemzői, szülőszobai
teendők, asphyxia, szülési
sérülések, az újszülöttosztály feladatai, szűrővizsgálatok, hazaadás, az anyatej. Fejlődési
rendellenességek, perinatális infectiók.
Újszülöttkori légzészavarok és keringési rendellenességek. Icterus, anaemia, hyperviscisitas
újszülöttkorban. Koraszülöttség,
dysmaturitas, postmaturitas, IDM, neuroneonatológia. A D-vitamin anyagcseréje, a rachitis kórtana,
tünetei, diagnózisa, kezelése,
profilaxisa, tetania. A test víztartalma, folyadékterek egyensúlyának szabályozása, dehydratio,
hyperhydratio, a kálium anyagcsere
zavarai.A gyermekkorban előforduló emésztőrendszeri betegségek és azok ápolástani vonatkozásai. A
gyermekkorban előforduló
vizelet-kiválasztó és elvezető rendszer betegségei és azok ápolástani vonatkozásai. A gyermekkori
bőrbetegségek és ápolástani
vonatkozásai. Az endocrin rendszer betegségei és ápolástani vonatkozásai. A gyermekkorban előforduló
légzőrendszeri betegségek
és azok ápolástani vonatkozásai. A gyermekkorban előforduló szív betegségek és azok ápolástani
vonatkozásai. A gyermekkorban
előforduló idegrendszeri betegségek és azok ápolástani vonatkozásai. A vérképzőrendszer betegségei és
azok ápolástani
vonatkozásai. A gyermekkori fertőző betegségek és azok ápolástani vonatkozásai.

Egészségtudományi
alapismeretek

Egészségtudomány helye a tudományok rendszerében, a humán tudományok összefüggései,
kapcsolatrendszerei. Az
ápolástudomány múltja, jelene és a jövő kihívásai. Egészség és betegség alapfogalmai, definíciói. Az
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egészséget és a betegség
kialakulását befolyásoló tényezők. Emberi szükségletek tipizálása. Az emberi szükséglete felmérésének
módszerei, formái.
Bevezetés az ápolási folyamatba. Bevezetés az alapvető tünetek megfigyelésébe. A kardinális tünetek
észlelésének és
dokumentálásának módszerei. Alapvető szükségletek és kielégítésük. Bevezetés a mindennapos
beavatkozásokba. Higiénés
rendszabályok.

Ápolási alapismeretek Az egészség – betegség - ápolás fogalma, a betegellátás kerete, a kórház és jellemzői. Az ápolás
története, az ápolás jogi, etikai szabályai, az ápolási és ellátási rendszer elemei. Az ápolási folyamat,
mint módszer alkalmazásának lehetőségei, az ápolási szükségletek felmérésének és megállapításának
módszerei. Ápolási tevékenységek megvalósítása. A megfigyelés területei, az alapvető szükségletek
kielégítésének módjai. A különböző diagnosztikus – és terápiás eljárások ápolástani vonatkozásai. Az
ápolás értékelése és a különböző ellátási szinteken alkalmazott dokumentációs formák megismerése és
az ápolási dokumentáció vezetése.

Diplomamunka E gyakorlati órákat a hallgatók egyéni munkával töltik: ki-ki a konzulenssel való egyeztetés, irányítás
alapján. Ennek keretében áttanulmányozza az „Útmutató a szakdolgozat készítéshez” c. segédanyagot,
valamint a „Tanulmányi és vizsgaszabályzat” ide vonatkozó fejezetét. A konzultációkon megadott ütem
szerint feltárja a szakdolgozathoz rendelt irodalmat, megírja a dolgozat egyes elméleti fejezeteinek
tervezetét, azt bemutatja, megvitatja konzulensével, s amennyiben szükséges, további feltárást végez, s
épít be munkájába. Közben – kutatás-módszertani tanulmányaira építve – előkészíti az önálló kutató
munkáját: megismerkedik a kutatóhellyel, összeállítja kérdőíveit, s elvégzi az adatfelvételt. Ezek
feldolgozása és megszerkesztése során rendszeres kapcsolatot tart konzulensével; s a szakdolgozati
munkája e részén különösen nagy figyelmet fordít a majdani értékelés szempontjaira: tartalmi és formai
követelményeire, a következtetések gyakorlati hasznosíthatóságára – a minden irányú igényességre

Ápolási esettanulmányok Betegmegfigyelés belgyógyászati beteg ellátása során. A veszélyeztető állapotok felismerése, a
szükséges lépések megindítása. Sebészeti betegek ápolási sajátosságai. Sebellátás. A decubitus
prevenciós lehetőségei, a már kialakult decubitus stádiumának meghatározása, speciális ellátása.
Vajúdás és ápolási sajátosságai. Szülés utáni állapotok megfigyelési szempontjai. Stroke. Stroke-on
átesett beteg ápolási sajátosságai. Speciális fektetési módok. Intenzív osztályon kezelt beteg ápolási
sajátosságai. A lélegeztetett beteg ápolása. Gyermekek ápolása. A koraszülött ellátásának sajátosságai.
A szülő bevonása az ápolásba.

Gyakorlatvezetés:

Leírása:
-

Az utóbbi 5 év fontosabb publikációi:

Szerző(k): Cím: Kiadás: Oldalszám:
Páll Nikoletta- Fülöp Emőke Traumán átesett gyermekekkel való munka hatása a

gyermekápolókra
Nővér 2013. 26.
évfolyam 5. szám

1-11.

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

Biczó Annamária, Kovács
Császár Melinda

Gyermekintenzív szakápolástan Egészségügyi
Nyilvántartási és Képzési
Központ, 2016.

Fejezetek: 
16. Intracra
niális drén
behelyezése
és intracran
iális nyomás
mérés
125-128.
oldal
37. A sérült
gyermek
intenzív
ellátása
259-370.
oldal

Fülöp Emőke – Páll Nikoletta-
Dr. Csabai Márta

Amikor elfogy az energia – kiégés és a hozzá kapcsolódó
jelenségek a gyógyításban

Gyermekgyógyászati
Továbbképző szemle
XXI. évf. 2016.
szeptember

169-173.

A szakmai érdeklődés szempontjából legfontosabb 5 publikáció/tudományos eredmény:

Szerző(k): Cím: Kiadás: Oldalszám:
Páll Nikoletta Cranio- maxillo- faciális sérülések ápolási feladatai a

gyermektraumatológiai ellátásban
I. helyezés: 
Arc- Állcsont és
Szájsebészeti Társaság
XVII. Nemzeti

                               cv-D3VEFD-1511256957aswpjvbt 2017-11-21             2 / 3



Kongresszus, 9.
Nemzetközi Danubius
Kongresszus Budapest
2013.

Páll Nikoletta- Fülöp Emőke Traumán átesett gyermekekkel való munka hatása a
gyermekápolókra

I. helyezés: 
Magyar Gyermeksebész
Társaság Tavaszi
Tudományos Ülésének
Szakdolgozói szekció-
Budapest 2013

Páll Nikoletta Traumán átesett gyermekekkel való munka hatása a
gyermekápolókra

Legjobb előadói díj:
MESZK II. Szakdolgozói
Tudományos
Kongresszusa Siófok,
2015.

Közéleti tevékenység:

2015. MESZK tagság - Területi képviselő

Pályázatok:

-

Részvétel doktori képzésben:

2014. Semmelweis Egyetem Doktori Iskola

Részvétel TDK munkában:

-

Lezárva: 2017-11-21
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