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A KREDITRENDSZER NÉHÁNY ALAPELVE: 
 
Az Általános orvos szakon minimum 360, a Fogorvos és Gyógyszerész szakokon minimum 
300 kreditpontot kell összesen összegyűjteni, ezt a mennyiséget 10%-kal túl lehet lépni 
költségtérítés fizetése nélkül (államilag finanszírozott képzésben). 
 
A felsőoktatási törvény (85. §. (4)) alapján a 360/300 kreditpontból  
- max. 80% a kötelező tárgyakból gyűlik össze,  
- legalább 5%-ot kell fakultatív tárgyakból teljesíteni (18/15 kreditpont), 
- így kb. 15%-ot kell az elektív tárgyakból teljesíteni (54/45 kreditpont - ebből Általános 
orvos és Fogorvos szakon 20, a Gyógyszerész szakon 10 kreditpont a diplomamunka értéke),  
A tárgyak egy része kritérium követelmény, amelyek aláírással (tehát vizsga nélkül) 
zárulnak, értük kreditpont nem adható, viszont teljesítésük az abszolutórium megszerzésének 
feltétele. 
 
Az Általános Orvostudományi Karon a tárgyak/kurzusok nem ismételhetőek, vagyis ha 
valaki már egy félévben felvette és kreditpontot szerzett az adott tárgyból, újból nem veheti 
fel azt. 
 
A hallgató a tárgyakat / kurzusokat a tárgyfelvételi időszakban veszi fel, az adott félévre 
meghirdetett listából, figyelembe véve az előtanulmányi rendet és az esetleges 
létszámkorlátokat. Érdemjegy és kreditpont csak az ETR-ben a tárgyfelvételi időszakban 
felvett tárgyakra szerezhető. 
A mintatantervek egy félévre 30 ± 3 kreditpont összegyűjtését célozzák.  
 
Az alapozó, preklinikai, klinikai, szigorló, „Biológiai és orvosi elméleti ismeretek”, 
„szaktudományi ismeretek” és kritérium követelmény modulban felsorakoztatott tárgyak 
kötelezően elvégzendőek, az elektív és fakultatív modulokban választhatóak a tárgyak. 
 
A tárgyakat jelző kódok felépítése a következő 
 

2006. előtt megkezdett kreditrendszerű tanulmányok esetén (aomane02, fogane02, gyoane02):  
1. karakter O = orvoskar  
2. karakter (szak) O = orvos szak, F = fogorvos szak, G = gyógyszerész szak  
3. karakter (modul)  A = alapozó, P = preklinikai, K = klinikai, R = kritérium követelmény,  
 E = elektív, F = fakultatív 
4-6. karakter: a tárgy nevéből képzett rövidítés 

 
pl. OOABK1 = általános orvos szakon alapozó modulban (kötelező) Biokémia 1 c. tárgy 

 
2006-ban megkezdett kreditrendszerű tanulmányok esetén (aokalt06, aokfog06, aokgyo06):  
1. karakter (szak) O = orvos szak, F = fogorvos szak, G = gyógyszerész szak  
2. karakter (képzés nyelve) M = magyar nyelvű képzés   
3-4. karakter (tanterv kelte) 06, vagyis a 2006/07. tanévtől elfogadott tanterv szerint 
5. karakter (modul)  A = alapozó, P = preklinikai, K = klinikai, R = kritérium követelmény,  
 E = elektív, F = fakultatív 
6-8. karakter: a tárgy nevéből képzett rövidítés, rendszerint azonos az aomane02 

jelzésű képzésnél használt 3 betűs rövidítéssel. 
 
Pl. OM06ABK1 = orvos szakon (o) magyar nyelven (m) a 2006/2007. tanévtől elfogadott tanterv 
adatai szerint induló (06) kötelező tárgy az alapozó modulban (A), név szerint a Biokémia 1 (BK1). 
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A választható tárgyak 
 

A következő lista a PTE ÁOK 2006/2007. tanévben élő kurzusainak összefoglaló táblázata. A sorrendezés szempontjai: 
intézmény – oktató – tárgy.  
A „tárgykód” oszlopban feltüntetett tárgykódok a tanulmányaikat 2003-2005. között megkezdett hallgatók esetében 
érvényesek (aomane02, fogane02, gyoane02 képzési programokban részt vevők), a tanulmányaikat 2006/2007. tanévben 
megkezdő hallgatók esetében az itt feltüntetett kurzuskód 1-2. karaktere a következő módon változik: OO → OM06, OF → 
FM06, OG → GM06. (Lásd előző oldal!) 
A „mikor” oszlopban feltüntetett érték a tárgy felvételének ajánlott félévét tartalmazza. Felhívjuk a figyelmet, hogy 
amennyiben azt az előfeltételek megengedik, a hallgató az ajánlott félévet megelőzően is felveheti a tárgyat.  
A „félév” oszlop értékei a követezőek lehetnek: ő = csak őszi félévben, t = csak tavaszi félévben, m = őszi és tavaszi 
félévben is meghirdetésre került a tárgy.  
Az egyes tárgyleírásokhoz történő navigáláshoz javasoljuk a Word Szerkesztés menüpont „Keresés” opcióját. 
 

 

felelős intézmény felelős oktató tárgy címe Σ órasz kredit kód  -  mikor félév 

    Diplomamunka 0 20 OFEDIP  -  10 t 

    Diplomamunka* 0 20 OOEDIP  -  10 t 

    Szakdolgozat 0 10 OGEDIP  -  11 t 

Anatómiai Intézet Dr. Csernus Valér 
Dr. Kovács Magdolna 

Neuroendokrin kísérletek elméleti és 
klinikai vonatkozásai 14 1 OOFNEK  -  5 

OFFNEK  -  5 ő 

Anatómiai Intézet Dr. Józsa Rita Ami a kötelező szövettan oktatásból 
kimarad 14 1 OOFKSI  -  3 

OFFKSI  -  3 ő 

Anatómiai Intézet Dr. Lázár Gyula Kétdimenziós anatómia - korszerű 
orvosi képalkotó eljárások  14 1 OFE2DA  -  4 

OOE2DA  -  4 t 

Anatómiai Intézet Dr. Rékási Zoltán A génexpresszió mennyiségi 
vizsgálata 

14 1 OOFGMV  -  2 
OFFGMV  -  2 

t 

Anatómiai Intézet Dr. Tima Lajos Tájanatómiai boncolási gyakorlatok 28 2 OFETAJ  -  2 
OOETAJ  -  2 t 

Aneszteziológiai és 
Intenzív Terápiás Intézet 

Dr. Sárosi István Orvosi elsősegély  14 1 OFEELS  -  1 ő 

Balesetsebészeti és 
Kézsebészeti Klinika Dr. Nyárády József Traumatológiai specialitások  14 1 OOETRS  -  9 ő 

Baranya Megyei Kórház 
– Mentálhygiénés Intézet Dr. Stark András Párkapcsolat, intimitás, szexualitás – 

filmművészeti alkotások tükrében 24 1 OOFPAR  -  2 
OFFPAR  -  2 m 

Baranya Megyei Kórház 
– Tüdőgyógyintézet Dr. Balikó Zoltán Pulmonológiai specialitások  14 1 OOFPUS  -  9 ő 

Bioanalitikai Intézet Dr. Aradi Ferenc Az NMR spektroszkópia és 
leképezés alapjai 14 1 OOFNMR  -  1 

OFFNMR  -  1 m 

Bioanalitikai Intézet Dr. Jeges Sára A felsőbb matematika alapjai 14 1 OOFFMA  -  1 
OFFFMA  -  1 

ő 

Bioanalitikai Intézet Dr. Jeges Sára Alkalmazott biometria  14 1 OOEABI  -  8 
OFEABI  -  8 t 

Bioanalitikai Intézet Dr. Jeges Sára Bevezetés a társadalomtudományi 
kutatások módszertanába 

14 1 OOFTKM  -  2 
OFFTKM  -  2 

t 

Bioanalitikai Intézet Dr. Kilár Ferenc A szakirodalom informatikája 28 2 
OOFSZI  -  1 
OFFSZI  -  1 
OGFSZI  -  1 

m 

Bioanalitikai Intézet Dr. Kilár Ferenc Bioanalitika 28 2 
OOFBAN  -  5 
OFFBAN  -  5 
OGEBAN  -  5 

ő 

Bioanalitikai Intézet Dr. Kilár Ferenc Kapilláris elektroforézis 28 2 OOFKAE  -  2 
OFFKAE  -  2 

t 
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felelős intézmény felelős oktató tárgy címe Σ órasz kredit kód  -  mikor félév 

Bioanalitikai Intézet Dr. Kilár Ferenc Orvosi informatika 28 2 OOEOIN  -  7 ő 

Bioanalitikai Intézet Dr. Pótó László A számítógép használata 
(alaptanfolyam) 14 1 OFFSZH  -  1 

OOFSZH  -  1 m 

Bioanalitikai Intézet Dr. Pótó László Adatok kezelése 14 1 
OOFADK  -  7 
OFFADK  -  7 m 

Bioanalitikai Intézet Dr. Pótó László Bevezetés a biometriába 14 1 
OOFBBM  -  1 
OFFBBM  -  1 
OGFBBM  -  1 

ő 

Bioanalitikai Intézet Dr. Pótó László Biometria 28 2 OFEMET  -  1 ő 

Bioanalitikai Intézet Dr. Pótó László Biometria feladatmegoldás 14 1 
OOFBFM  -  1 
OFFBFM  -  1 
OGFBFM  -  2 

m 

Bioanalitikai Intézet Dr. Pótó László Internet - Számítógépes 
alkalmazások 2. 

14 1 OOFNET  -  1 
OFFNET  -  1 

m 

Bioanalitikai Intézet Dr. Pótó László Irodai alkalmazások - Számítógépes 
alkalmazások 4. 14 1 OOFIRO  -  1 

OFFIRO  -  1 m 

Bioanalitikai Intézet Dr. Pótó László Személyi információkezelés - 
Számítógépes alkalmazások 3. 

14 1 OOFSIK  -  1 
OFFSIK  -  1 

m 

Bioanalitikai Intézet Dr. Pótó László Szövegszerkesztés - Számítógépes 
alkalmazások 1. 

14 1 OOFSZ1  -  1 
OFFSZ1  -  1 

m 

Bioanalitikai Intézet Dr. Pótó László Szövegszerkesztés haladóknak 14 1 OOFSZ2  -  7 
OFFSZ2  -  7 m 

Bioanalitikai Intézet Dr. Pótó László Tanulási módszerek  14 1 OOFTMO  -  1 
OFFTMO  -  1 

m 

Bioanalitikai Intézet Poór Viktória 
Dr. Kilár Ferenc Gázkromatográfia 14 1 

OFFGKR  -  6 
OOFGKR  -  6 
OGFGKR  -  6 

t 

Biofizikai Intézet Dr. Belágyi József Matematikai módszerek a 
biofizikában és a kémiában 14 1 

OOFMMB  -  1 
OFFMMB  -  1 
OGFMMB  -  1 

ő 

Biofizikai Intézet Dr. Lőrinczy Dénes Az izomműködés molekuláris alapjai  14 1 OOFIMA  -  2 
OFFIMA  -  2 t 

Biofizikai Intézet Dr. Lőrinczy Dénes Képalkotó módszerek fizikai alapjai 
és orvosi alkalmazásuk 

14 1 
OOFKMF  -  1 
OFFKMF  -  1 
OGFKMF  -  1 

ő 

Biofizikai Intézet Dr. Nyitrai Miklós A biofizika fizikai alapjai 28 2 OOFBFA  -  1 
OFFBFA  -  1 

ő 

Biofizikai Intézet Dr. Nyitrai Miklós Diagnosztikai és terápiás módszerek 
biofizikai alapjai 28 2 OOEDMB  -  6 

OFEDMB  -  6 t 

Biofizikai Intézet Dr. Nyitrai Miklós Modern biofizikai módszerek a 
gyógyszerkutatásban   

14 1 OGEMBM  -  2 t 

Biofizikai Intézet ifj. Dr. Kellermayer Miklós A citoszkeletális rendszer 14 1 
OOFCIR  -  2 
OFFCIR  -  2 
OGFCIR  -  2 

t 

Biofizikai Intézet ifj. Dr. Kellermayer Miklós Nanobiotechnológia 14 1 
OOFNAB  -  3 
OFFNAB  -  3 
OGFNAB  -  3 

ő 

Biokémiai és Orvosi 
Kémiai Intézet 

Dr. Berente Zoltán Mágneses magrezonancia 14 1 
OOFMMR  -  4 
OFFMMR  -  4 
OGEMMR  -  4 

t 

Biokémiai és Orvosi 
Kémiai Intézet Dr. Deli József Természetes és mesterséges 

színezékek 14 1 OOFTMS  -  2 
OFFTMS  -  2 t 

Biokémiai és Orvosi 
Kémiai Intézet Dr. Lóránd Tamás Bioaktív vegyületek kémiája  28 2 OOEBVK  -  2 

OFEBVK  -  2 t 

Biokémiai és Orvosi 
Kémiai Intézet Dr. Molnár Péter Fejezetek a természetes anyagok 

kémiájából: alkaloidok 16 1 
OOFLOI  -  2 
OFFLOI  -  2 
OGFLOI  -  6 

t 

Biokémiai és Orvosi 
Kémiai Intézet 

Dr. Molnár Péter Fejezetek a természetes anyagok 
kémiájából: karotinoidok, szteroidok 

16 1 OOFKAS  -  2 
OFFKAS  -  2 

t 
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felelős intézmény felelős oktató tárgy címe Σ órasz kredit kód  -  mikor félév 

Biokémiai és Orvosi 
Kémiai Intézet 

Dr. Ohmacht Róbert Bioaktív vegyületek analitikája 14 1 OOEBVA  -  2 
OFEBVA  -  2 

t 

Biokémiai és Orvosi 
Kémiai Intézet Dr. Ohmacht Róbert Kémiai számítások 28 2 OOFKSZ  -  1 

OFFKSZ  -  1 ő 

Biokémiai és Orvosi 
Kémiai Intézet 

Dr. Ohmacht Róbert Korszerű biokromatográfia 14 1 
OOFBKR  -  5 
OFFBKR  -  5 
OGFBKR  -  5 

ő 

Biokémiai és Orvosi 
Kémiai Intézet Dr. Tóth Gyula Bioszervetlen kémia 28 2 OOEBSK  -  1 

OFEBSK  -  1 ő 

Biokémiai és Orvosi 
Kémiai Intézet ifj. Dr. Gallyas Ferenc A modern biokémia laboratóriumi 

módszerei 28 2 OGEBLM  -  5 ő 

Biokémiai és Orvosi 
Kémiai Intézet ifj. Dr. Gallyas Ferenc Patobiokémia 1. 16 1 

OOFPB1  -  5 
OFFPB1  -  5 
OGFPB1  -  5 

ő 

Biokémiai és Orvosi 
Kémiai Intézet ifj. Dr. Gallyas Ferenc Patobiokémia 2. 16 1 

OOFPB2  -  6 
OFFPB2  -  6 
OGFPB2  -  6 

t 

Bőrgyógyászati Klinika Dr. Szepes Éva Dermatoimmunológia 14 2 OOEDEI  -  9 
OFEDEI  -  9 

ő 

Családorvostani Intézet 
és III. sz. Belgyógyászati 
Klinika 

Dr. Csikós Ágnes Beteg-központú orvoslás 14 1 OOFBKO  -  10 
OFFBKO  -  10 t 

Családorvostani Intézet 
és III. sz. Belgyógyászati 
Klinika 

Dr. Dormán Hajnalka "Junior Bálint" szeminárium  20 1 OOFJUN  -  6 
OFFJUN  -  6 

t 

Családorvostani Intézet 
és III. sz. Belgyógyászati 
Klinika 

Dr. Dormán Hajnalka 
A test, a lélek és az emberi érzelmek 
(Lelki jelenségek szerepe az 
orvoslásban) 

20 1 OOFTLE  -  6 
OFFTLE  -  6 

t 

Családorvostani Intézet 
és III. sz. Belgyógyászati 
Klinika 

Dr. Király Ágnes Neurogastroenterológia / 
funkcionális gastroenterológia 21 1 OOFNFG  -  7 m 

Családorvostani Intézet 
és III. sz. Belgyógyászati 
Klinika 

Dr. Nagy Lajos Klinikai farmakológia  28 2 OOEKFA  -  10 t 

Családorvostani Intézet 
és III. sz. Belgyógyászati 
Klinika 

Dr. Radnai Béla EKG vizsgálat szerepe a differenciál 
diagnosztikában 14 1 OOFEDD  -  8 t 

Családorvostani Intézet 
és III. sz. Belgyógyászati 
Klinika 

Dr. Radnai Béla Tünet orientált belgyógyászati 
diagnosztika 14 1 OOFTUO  -  6 t 

Családorvostani Intézet 
és III. sz. Belgyógyászati 
Klinika 

Dr. Stéger Miklós Családorvosi speciálkollégium  14 1 OOFCSS  -  8 t 

Családorvostani Intézet 
és III. sz. Belgyógyászati 
Klinika 

Dr. Végh Mária Palliatív Medicina - Hospice 14 1 OOEPAH  -  9 
OGEPAH  -  9 

ő 
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felelős intézmény felelős oktató tárgy címe Σ órasz kredit kód  -  mikor félév 

Családorvostani Intézet 
és III. sz. Belgyógyászati 
Klinika - Ápolásvezetés 

Kovácsné Kelemen Judit Ápolási ismeretek - elmélet 14 1 OOEAPI  -  2 
OFEAPI  -  2 t 

Egészségügyi Nyelvi és 
Kommunikációs Intézet 

Beck Engelbert  
Sprachwissenschaftliche 
Grundkenntnisse für 
Medizinstudenten 

28 2 OOFSWG  -  1 
OFFSWG  -  1 

m 

Egészségügyi Nyelvi és 
Kommunikációs Intézet 

Beck Engelbert  
Veränderungsmanagement im 
Rahmen von Studium und Arbeit im 
Ausland 

28 2 OOFAIA  -  1 
OFFAIA  -  1 

m 

Egészségügyi Nyelvi és 
Kommunikációs Intézet 

Dr. Rébék-Nagy Gábor Alapfogalmak és közlési funkciók az 
angol gyógyszerészeti szaknyelvben 

28 2 OGEAKG  -  2 m 

Egészségügyi Nyelvi és 
Kommunikációs Intézet Dr. Rébék-Nagy Gábor Alapfogalmak és közlési funkciók az 

angol orvosi szaknyelvben 28 2 OOEAKF  -  1 
OFEAKF  -  1 m 

Egészségügyi Nyelvi és 
Kommunikációs Intézet Dr. Rébék-Nagy Gábor Anamnézis-felvétel angol nyelven 28 2 OOEAFA  -  1 

OFEAFA  -  1 m 

Egészségügyi Nyelvi és 
Kommunikációs Intézet 

Dr. Rébék-Nagy Gábor Angol gyógyszerészeti szaknyelvi 
vizsga előkészítő 

28 2 OGFGSV  -  4 m 

Egészségügyi Nyelvi és 
Kommunikációs Intézet 

Dr. Rébék-Nagy Gábor Angol nyelvű tudományos 
közlemények olvasása és készítése 

28 2 OOFATK  -  4 
OFFATK  -  4 

m 

Egészségügyi Nyelvi és 
Kommunikációs Intézet Dr. Rébék-Nagy Gábor Angol orvosi szaknyelvi vizsga 

előkészítő 28 2 OOFOSV  -  4 
OFFOSV  -  4 m 

Egészségügyi Nyelvi és 
Kommunikációs Intézet 

Dr. Rébék-Nagy Gábor Az angol fogorvosi szaknyelv 
specifikumai 

28 2 OFFFSS  -  1 m 

Egészségügyi Nyelvi és 
Kommunikációs Intézet Dr. Rébék-Nagy Gábor Az EU egészségügyi rendszerének 

megismerése német nyelven 28 2 OOFEUN  -  1 
OFFEUN  -  1 ő 

Egészségügyi Nyelvi és 
Kommunikációs Intézet Dr. Rébék-Nagy Gábor Betegségek, gyógyszertípusok az 

angol gyógyszerészeti szaknyelvben 28 2 OGEBGT  -  1 m 

Egészségügyi Nyelvi és 
Kommunikációs Intézet Dr. Rébék-Nagy Gábor 

Bevezetés az angol 
orvosi/gyógyszerészeti szaknyelv 
tanulmányozásához I. 

28 2 
OOFAB1  -  1 
OFFAB1  -  1 
OGFAB1  -  1 

m 

Egészségügyi Nyelvi és 
Kommunikációs Intézet 

Dr. Rébék-Nagy Gábor 
Bevezetés az angol 
orvosi/gyógyszerészeti szaknyelv 
tanulmányozásához II. 

28 2 
OOFAB2  -  2 
OFFAB2  -  2 
OGFAB2  -  2 

m 

Egészségügyi Nyelvi és 
Kommunikációs Intézet 

Dr. Rébék-Nagy Gábor Prezentációs technikák az angol 
gyógyszerészeti szaknyelvben 

28 2 OGEGPA  -  3 m 



 7 

felelős intézmény felelős oktató tárgy címe Σ órasz kredit kód  -  mikor félév 

Egészségügyi Nyelvi és 
Kommunikációs Intézet 

Dr. Rébék-Nagy Gábor Prezentációs technikák az angol 
orvosi szaknyelvben 

28 2 OOEPTA  -  2 
OFEPTA  -  2 

m 

Egészségügyi Nyelvi és 
Kommunikációs Intézet Dr. Rébék-Nagy Gábor Szaknyelvi műfajok az angol 

gyógyszerészeti szaknyelvben 28 2 OGEGSM  -  4 m 

Egészségügyi Nyelvi és 
Kommunikációs Intézet Dr. Rébék-Nagy Gábor 

Szakszövegalkotás és szaknyelvi 
műfajok az angol orvosi 
szaknyelvben 

28 2 OOESMA  -  2 
OFESMA  -  2 m 

Egészségügyi Nyelvi és 
Kommunikációs Intézet Dr. Rébék-Nagy Gábor Szóbeli esetismertetés angolul 28 2 OOFASE  -  2 

OFFASE  -  2 t 

Egészségügyi Nyelvi és 
Kommunikációs Intézet Faubl Nóra Interkulturelle Kommunikation in 

Gesundheitsberufen 28 2 
OOFIKK  -  1 
OFFIKK  -  1 
OGFIKK  -  1 

m 

Egészségügyi Nyelvi és 
Kommunikációs Intézet Faubl Nóra Kulturelle Hintergründe des 

Ungarischen Gesundheitssystems 28 2 OOFKHG  -  1 
OFFKHG  -  1 m 

Egészségügyi Nyelvi és 
Kommunikációs Intézet 

Halász Renáta 
Zrínyi Andrea 

Anamnézisfelvétel német nyelven 28 2 OFEANN  -  1 
OFEANN  -  1 

m 

Egészségügyi Nyelvi és 
Kommunikációs Intézet 

Halász Renáta 
Zrínyi Andrea 

Bevezetés a német orvostudományi 
szaknyelvbe 

28 2 OOFBNS  -  1 
OFFBNS  -  1 

m 

Egészségügyi Nyelvi és 
Kommunikációs Intézet 

Halász Renáta 
Zrínyi Andrea Gyógyszerészi német szaknyelv 2 28 2 OGEGN2  -  2 m 

Egészségügyi Nyelvi és 
Kommunikációs Intézet 

Halász Renáta 
Zrínyi Andrea Német fogorvosi szaknyelv 28 2 OFFNFS  -  1 m 

Egészségügyi Nyelvi és 
Kommunikációs Intézet 

Halász Renáta 
Zrínyi Andrea 

Német írásbeli szaknyelvi 
kommunikáció 28 2 OOFNIK  -  1 

OFFNIK  -  1 m 

Egészségügyi Nyelvi és 
Kommunikációs Intézet 

Halász Renáta 
Zrínyi Andrea 

Prezentációs technikák német 
nyelven 

28 2 OOFPTN  -  1 
OFFPTN  -  1 

m 

Egészségügyi Nyelvi és 
Kommunikációs Intézet 

Takáts Zsuzsanna 
Az orvosi szaknyelv görög-latin 
alapjai. Történeti áttekintés 
klasszikus szövegek feldolgozásával 

28 2 
OOFGOL  -  2 
OFFGOL  -  2 
OGFGOL  -  2 

t 

Egészségügyi Nyelvi és 
Kommunikációs Intézet Takáts Zsuzsanna Gyógyszerekről dióhéjban - latin 

nomenclatura 28 2 
OOFDIO  -  2 
OFFDIO  -  2 
OGFDIO  -  2 

t 

Egészségügyi Nyelvi és 
Kommunikációs Intézet Takáts Zsuzsanna Latin nyelv 28 2 OOELAT  -  1 

OFELAT  -  1 ő 
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Egészségügyi Nyelvi és 
Kommunikációs Intézet 

Takáts Zsuzsanna Latin nyelv az orvostudományban és 
a klinikai gyakorlatban 

28 2 
OOFLOK  -  2 
OFFLOK  -  2 
OGFLOK  -  2 

t 

Egészségügyi Nyelvi és 
Kommunikációs Intézet Takáts Zsuzsanna Latinul a fogakról  28 2 OOFLAF  -  2 

OFFLAF  -  2 t 

Egészségügyi Nyelvi és 
Kommunikációs Intézet Zrínyi Andrea Az orvostudomány etikai kérdései 

németül 28 2 OOFETN  -  5 
OFFETN  -  5 m 

Egészségügyi Nyelvi és 
Kommunikációs Intézet Zrínyi Andrea Gyógyszerészi német szaknyelv 1 28 2 OGEGN1  -  1 m 

Egészségügyi Nyelvi és 
Kommunikációs Intézet Zrínyi Andrea Gyógyszerészi német szaknyelv 3 28 2 OGEGN3  -  3 m 

Egészségügyi Nyelvi és 
Kommunikációs Intézet Zrínyi Andrea Gyógyszerészi német szaknyelv 4 28 2 OGEGN4  -  4 m 

Egészségügyi Nyelvi és 
Kommunikációs Intézet 

Zrínyi Andrea Orvosképzés külföldön és 
Magyarországon 

28 2 OOFOKE  -  5 
OFFOKE  -  5 

m 

Élettani Intézet Dr. Hartmann Géza Szexológia  28 2 OOESEX  -  4 
OFESEX  -  4 m 

Élettani Intézet Dr. Jandó Gábor Elektrofiziológia 14 1 OOFEFI  -  3 
OFFEFI  -  3 

ő 

Élettani Intézet Dr. Karádi Zoltán 
A táplálkozás és anyagcsere 
központi szabályozása. Új 
megközelítések 

14 1 
OOFTIZ  -  4 
OFFTIZ  -  4 
OGFTIZ  -  6 

t 

Élettani Intézet Dr. Környei József L. Az emberi szervezet alkalmazkodási 
határainak élettana 28 2 OOFEAH  -  4 

OFFEAH  -  4 t 

Élettani Intézet Dr. Lénárd László Éhség, jóllakottság és a 
testsúlyszabályozás zavarai 

14 1 
OOFEHS  -  3 
OFFEHS  -  3 
OGFEHS  -  3 

ő 

Élettani Intézet Dr. Lénárd László Élettani konzultációk és szimulációs 
gyakorlatok 

28 2 
OOEEKS  -  3 
OFEEKS  -  3 
OGEEKS  -  5 

ő 

Élettani Intézet Dr. Lénárd László Molekuláris élettan 28 2 
OOEMOE  -  3 
OFEMOE  -  3 
OGEMOE  -  5 

ő 

Élettani Intézet Dr. Vértes Marietta Endokrin megbetegedések 
molekuláris alapja 28 2 

OGEEMM  -  6 
OOFEMM  -  4 
OFFEMM  -  4 

t 

Élettani Intézet Dr. Vértes Marietta 
Hormonális szabályozási 
mechanizmusok és azok 
meghibásodása 

28 2 
OOEHOS  -  3 
OFEHOS  -  3 
OGEHOS  -  5 

ő 

Élettani Intézet Dr. Vértes Zsuzsanna Az emberi táplálkozás alapjai 28 2 
OOFETA  -  4 
OFFETA  -  4 
OGFETA  -  6 

t 

Farmakognóziai Intézet Dr. Horváth Györgyi Egzotikus gyógynövények 28 2 OGFEGZ  -  5 ő 

Farmakognóziai Intézet Dr. Papp Nóra A Mecsek értékes 
gyógynövényeinek terepi vizsgálata 

25 1 
OOFMGY  -  6 
OFFMGY  -  6 
OGFMGY  -  6 

t 

Farmakognóziai Intézet Dr. Szabó László Gy. Gyógynövény-termékek 
gyógyszerészeti értékelése 28 2 OGFERT  -  6 t 
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Farmakológiai és 
Farmakoterápiai Intézet 

Dr. Barthó Loránd Mérgező gombák, 
gombamérgezések 

34 2 
OOFGOM  -  1 
OFFGOM  -  1 
OGFGOM  -  1 

ő 

Farmakológiai és 
Farmakoterápiai Intézet Dr. Gregus Zoltán Toxikológia  30 2 OOETOX  -  9 ő 

Farmakológiai és 
Farmakoterápiai Intézet Dr. Gregus Zoltán Toxikus szervkárosodások 14 1 OGETSK  -  10 t 

Farmakológiai és 
Farmakoterápiai Intézet Dr. Pethő Gábor Fájdalom és fájdalomcsillapítás 14 1 

OOFFAJ  -  6 
OFFFAJ  -  6 
OGEFAJ  -  8  

t 

Farmakológiai és 
Farmakoterápiai Intézet Dr. Pethő Gábor Kvantitatív farmakokinetika 14 1 OOFKFK  -  5 

OFFKFK  -  5 ő 

Farmakológiai és 
Farmakoterápiai Intézet Dr. Pintér Erika Kábítószer, gyógyszer, élvezeti szer 

abuzus  14 1 
OOEDRO  -  6 
OFEDRO  -  6 
OGEDRO  -  10 

t 

FEEK Dr. Ángyán Lajos Mozgástan  28 2 OOEMOZ  -  5 
OFEMOZ  -  5 ő 

FEEK Dr. Ángyán Lajos Sportélettan 20 1 OOFSEL  -  4 
OFFSEL  -  4 t 

FEEK Dr. Ángyán Lajos Sportorvostan  28 2 OOFSPO  -  6 
OFFSPO  -  6 t 

Fogászati és 
Szájsebészeti Klinika Dr. Szabó Gyula Fogászati implantológia 28 2 OFEFIM  -  9 ő 

Fogászati és 
Szájsebészeti Klinika 

Dr. Szabó Gyula Fogászati praxis szervezés 14 1 OFEFPS  -  8 t 

Fogászati és 
Szájsebészeti Klinika 

Dr. Szabó Gyula Fogpótlástan propedeutika - 
gyakorlatok 

98 7 OFEFPP  -  5 ő 

Fogászati és 
Szájsebészeti Klinika 

Dr. Tóth Vilmos Operatív fogászati propedeutika - 
gyakorlatok 

42 3 OFEOFP  -  5 ő 

Fül-orr-gégészeti és Fej-, 
Nyaksebészeti Klinika 

Dr. Gerlinger Imre Orr- és melléküregek endoszkópos 
sebészete 

14 1 OOEOES  -  9 ő 

Fül-orr-gégészeti és Fej-, 
Nyaksebészeti Klinika 

Dr. Pytel József Specialitások a fül-orr-gégészetben 28 2 OOFSFO  -  8 t 

Gyermekklinika  Dr. Adamovich Károly 
Etikai kérdések, szituáció és 
megoldásuk a neonatológia 
témakörében 

14 1 OOFENE  -  10 t 

Gyermekklinika  Dr. Adamovich Károly 
Újszülött-, csecsemő és gyermekkori 
légzési zavarok és respirációs 
kezelésük 

14 1 OOFULZ  -  9 ő 

Gyermekklinika Dr. Decsi Tamás Bizonyítékokon alapuló orvoslás 
elvei 

28 2 OOFBOE  -  8 t 

Gyermekklinika Dr. Pintér András Gyermeksebészet  28 2 OOEGYS  -  9 ő 
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Gyógyszerészeti Intézet  
és Egyetemi 
Gyógyszertár 

Dr. Botz Lajos 
Gyógyszerinterakciók és a 
gyógyszerészeti szakinformatika 
jelentősége a gyógyszerellátásban 

28 2 OGFGSG  -  9 ő 

Gyógyszerészi Kémiai 
Intézet 

Dr. Perjési Pál A validálás jelentősége az ipari 
gyógyszergyártásban 

28 2 OGEVAL  -  9 ő 

Gyógyszerészi Kémiai 
Intézet Dr. Perjési Pál Gyógyszermetabolizmus és 

gyógyszertoxicitás 28 2 OGFGMT  -  8 t 

Gyógyszerészi Kémiai 
Intézet Dr. Perjési Pál Gyógyszerstabilitás vizsgálatok 

fizikai-kémia alapjai 28 2 OGESTV  -  9 ő 

Gyógyszertechnológiai 
Intézet 

Dr. Dévay Attila 
Gyógyszerkészítés és 
gyógyszergyártás gyakorlati 
szempontjai 

28 2 OGEMIN  -  9 ő 

Gyógyszertechnológiai 
Intézet Dr. Dévay Attila Módosított hatóanyagleadású 

készítmények tervezése 28 2 OGESHK  -  9 ő 

I. sz. Belgyógyászati 
Klinika 

Dr. Hunyady Béla 
Diagnosztikai eljárások a 
gasztroenterológiában és 
hepatológiában 

14 1 OOEDGH  -  7 ő 

I. sz. Belgyógyászati 
Klinika Dr. Losonczy Hajna Őssejt-transzplantáció  14 1 OOEOST  -  9 ő 

I. sz. Belgyógyászati 
Klinika 

Dr. Mózsik Gyula 
Dr. Figler Mária 

Klinikai táplálkozástudomány és 
dietetika 

14 1 OGEDIE  -  9 ő 

I. sz. Belgyógyászati 
Klinika 

Dr. Mózsik Gyula 
Dr. Figler Mária 

Klinikai táplálkozástudomány és 
dietetika 14 1 OOEDIE  -  10  t 

I. sz. Belgyógyászati 
Klinika Dr. Tóth Kálmán Cardiovascularis preventio  28 2 OOFCVP  -  8 t 

I. sz. Belgyógyászati 
Klinika 

Dr. Tóth Kálmán 
Dr. Czopf László 

Non-invaziv kardiológiai 
diagnosztika és terápia 28 2 OOENKD  -  7 ő 

Idegsebészeti Klinika Dr. Balás István Mozgászavarok és krónikus 
fájdalom szindrómák kezelése 

14 1 OOFMKF  -  10 t 

Idegsebészeti Klinika Dr. Büki András Neurotraumatológia 14 1 OOFNTR  -  9 ő 

Idegsebészeti Klinika Dr. Dóczi Tamás Idegsebészet – Az agyi vaszkuláris 
betegségek sebészi vonatkozásai 14 1 OOFAVB  -  10 t 

Idegsebészeti Klinika Dr. Kövér Ferenc Endovascularis sebészi 
neuroradiológia 14 1 OOFESN  -  10 t 

Idegsebészeti Klinika Dr. Mészáros István Idegsebészet – az agydaganatok 
aktuális kezelési elvei 

14 1 OOFAAE  -  10 t 

Idegsebészeti Klinika Dr. Stefanits János Degenerativ gerincbetegségek 
idegsebészeti vonatkozásai 14 1 OOFDGI  -  10 t 

Igazságügyi Orvostani 
Intézet 

Dr. Bajnóczky István Halál az operaszínpadon III 16 1 OOFHO3  -  1 m 

Igazságügyi Orvostani 
Intézet Dr. Bajnóczky István Halál az operaszínpadon IV 16 1 OOFHO4  -  1 m 

Igazságügyi Orvostani 
Intézet 

Dr. Bajnóczky István Orvosszakértői származás-
megállapítás és személyazonosítás 

14 1 OOFOSE  -  8 t 

Igazságügyi Orvostani 
Intézet Dr. Bajnóczky István Orvosszakértői vizsgáló módszerek 14 1 OOFKRM  -  8 t 
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Igazságügyi Orvostani 
Intézet 

Dr. Jegesy Andrea Az „orvosi műhiba-perek” tanulságai, 
az orvos kártérítési felelőssége 

14 1 OOFMUH  -  3 
OFFMUH  -  3 

ő 

Igazságügyi Orvostani 
Intézet Dr. Jegesy Andrea 

Az orvos és az orvostudomány 
szerepe a bűncselekmények 
felderítésében és bizonyításában 

14 1 OOFOBU  -  3 
OFFOBU  -  3 ő 

Igazságügyi Orvostani 
Intézet Dr. Jegesy Andrea Az orvosi felelősség speciális 

kérdései 14 1 OOEOFE  -  8 t 

Igazságügyi Orvostani 
Intézet 

Dr. Jegesy Andrea Diagnosztikus tévedés vagy orvosi 
műhiba 

14 1 OOFTEV  -  4 
OFFTEV  -  4 

t 

Igazságügyi Orvostani 
Intézet Dr. Könczöl Franciska Erőszakos halál-okok. Kötelező 

boncolások 14 1 OOEEHO  -  8 t 

II. sz. Belgyógyászati 
Klinika és Nephrológiai 
Centrum 

Dr. Nagy Judit Nephrológiai klinikopathológiai 
esetmegbeszélések 

14 1 OOENKE  -  10 t 

Immunológiai és 
Biotechnológiai Intézet Dr. Balogh Péter A perifériás nyirokszövet 

fejlődésbiológiája és tévútjai 14 1 
OOFPNY  -  6 
OFFPNY  -  6 
OGFPNY  -  6 

t 

Immunológiai és 
Biotechnológiai Intézet 

Dr. Berki Tímea Immunológiai módszerek a rutin 
diagnosztikában és kutatásban 

16 1 OOFIRU  -  5 
OFFIRU  -  5 

ő 

Immunológiai és 
Biotechnológiai Intézet Dr. Berki Tímea Immuntechnikák a laboratóriumi 

gyakorlatban  28 2 OGEIMG  -  6 t 

Immunológiai és 
Biotechnológiai Intézet 

Dr. Berki Tímea Immuntechnikák a laboratóriumi 
gyakorlatban 

28 2 OOEIMG  -  7  ő 

Immunológiai és 
Biotechnológiai Intézet Dr. Németh Péter Gyógyszerészi biotechnológia 28 2 OGEGBT  -  7 ő 

Immunológiai és 
Biotechnológiai Intézet 

Dr. Németh Péter Immunpathológia 1. 28 2 OOEIM1  -  5 
OFEIM1  -  5 

ő 

Immunológiai és 
Biotechnológiai Intézet Dr. Pongrácz Judit Biotechnológia az orvosi 

gyakorlatban 84 6 OOFBTG  -  5 
OFFBTG  -  5 m 

Immunológiai és 
Reumatológiai Klinika Dr. Czirják László Orvosi rehabilitáció 14 1 OOEORE  -  10 t 

Infektológiai, 
Katasztrófaorvostani és 
Oxyológiai Intézet 

Dr. Aracsi László Katasztrófaorvostani alapismeretek 14 1 OOFKAT  -  9 ő 

Infektológiai, 
Katasztrófaorvostani és 
Oxyológiai Intézet 

Dr. Buda Péter Helyszíni sürgősségi betegellátás 
elmélete 28 2 OOFHSE  -  9 ő 

Infektológiai, 
Katasztrófaorvostani és 
Oxyológiai Intézet 

Dr. Buda Péter Helyszíni sürgősségi betegellátás 
gyakorlata 

28 2 OOFHSG  -  10 t 
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Infektológiai, 
Katasztrófaorvostani és 
Oxyológiai Intézet 

Dr. Ternák Gábor Trópusi betegségek 14 1 OGETRO  -  9 ő 

Infektológiai, 
Katasztrófaorvostani és 
Oxyológiai Intézet 

Dr. Ternák Gábor Trópusi betegségek 14 1 OOETRO  -  10  t 

Kisbéri Kórház Dr. Fehér Miklós Neuro-rehabilitáció 12 1 OOFNRE  -  9 m 

Kórélettani és 
Gerontológiai Intézet Dr. Balaskó Márta Krónikus obstruktív tüdőbetegségek 

(COPD) kórélettana és jelentősége 14 1 OOFCOP  -  6 
OFFCOP  -  6 t 

Kórélettani és 
Gerontológiai Intézet Dr. Garai János 

Közös pathomechanizmusok 
környezet determinált 
kórfolyamatokban - "Azzá válsz, 
amit megeszel…" - megiszol vagy 
belélegzel (stb.) 

16 1 OOFAZZ  -  6 
OFFAZZ  -  6 t 

Kórélettani és 
Gerontológiai Intézet 

Dr. Székely Miklós A gerontológia alapjai 28 2 OOEGER  -  6 t 

Kórélettani és 
Gerontológiai Intézet Dr. Székely Miklós Geriátria 14 1 OGEGER  -  9 ő 

Kórélettani és 
Gerontológiai Intézet Dr. Székely Miklós Humán energetika kórélettana: 

testtömeg és testhőmérséklet 14 1 OOFHEK  -  6 t 

Kórélettani és 
Gerontológiai Intézet Dr. Székely Miklós Komplex kórélettani mechanizmusok 14 1 OOEKKM  -  7 

OFEKKM  -  7 ő 

Kórházhygiénés 
Szolgálat 

Dr. Rauth Erika Infekciókontroll 15 1 OFEINK  -  8 
OOEINK  -  10 

t 

Központi 
Elektronmikroszkópos 
Laboratórium 

Dr. Ábrahám Hajnalka Az emberi agykéreg fejlődése és 
fejlődési rendellenességei 14 1 OOFEAF  -  5 ő 

Központi 
Elektronmikroszkópos 
Laboratórium 

Dr. Seress László 
Az elektronmikroszkópia alapjai és 
felhasználási lehetőségei a klinikai 
diagnosztikában  

28 2 OOEEMA  -  2 
OGFEMA  -  2 t 

Központi 
Elektronmikroszkópos 
Laboratórium 

Dr. Seress László 

Az emberi archicortex anatómiája, 
élettana, fejlődése és elváltozásai 
öregedés során, valamint 
memóriazavarokkal járó 
betegségekben és epilepsziában  

28 2 OOFEAA  -  5 ő 

Központi 
Elektronmikroszkópos 
Laboratórium 

Dr. Seress László 

Kísérletes demyelinizáció és 
válogatott szubmikroszkópos 
képletek, valamint ritka jelenségek 
elektronmikroszkópos analízise 

18 1 OOFMYE  -  5 ő 

Központi 
Elektronmikroszkópos 
Laboratórium 

Dr. Seress László 
Kísérletes kullancsencephalitis és 
más központi idegrendszeri 
vírusfertőzések 

14 1 OFFKUL  -  3 ő 

Laboratóriumi Medicina 
Intézet 

Dr. Kellermayer Miklós 
Az élő sejt: "programozott" fizikai, 
kémiai, mechanikai "gép". 
(Sejtélettani, sejtpathológiai kurzus) 

14 1 OOFPRO  -  2 
OFFPRO  -  2 

t 
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Laboratóriumi Medicina 
Intézet 

Dr. Kőszegi Tamás A komplementer medicina szerepe 
napjaink orvoslásában 

28 2 OOFKOM  -  8 t 

Laboratóriumi Medicina 
Intézet Dr. Kőszegi Tamás Klinikai laboratóriumi vizsgálatok 28 2 OGEKLV  -  9 ő 

Laboratóriumi Medicina 
Intézet Dr. Miseta Attila 

A molekuláris biológiai adatelemzés 
alapjai 14 1 

OOFMAD  -  2 
OFFMAD  -  2 t 

Magatartástudományi 
Intézet 

Dr. Bende István 

Az intelligencia neuropszichológiája 
(az intelligencia és kreativitás 
neurbiológiája, neuropszcihológiája 
és genetikája) 

14 1 OOFINE  -  6 
OFFINE  -  6 

t 

Magatartástudományi 
Intézet Dr. Czurkó András 

A hangulatzavarok és a 
schizophrenia neuropszichológiája, 
az alvás neurobiológiai alapjai 

15 1 OOFHSC  -  5 
OFFHSC  -  5 ő 

Magatartástudományi 
Intézet Dr. Csathó Árpád Humán ökológia: a humán variációk 

természete 28 2 OOFHOK  -  1 ő 

Magatartástudományi 
Intézet Dr. Füzesi Zsuzsanna Antropológia 14 1 OGEFIL  -  1 ő 

Magatartástudományi 
Intézet Dr. Füzesi Zsuzsanna Egészség-szociológia 28 2 OGESZO  -  1 ő 

Magatartástudományi 
Intézet 

Dr. Füzesi Zsuzsanna 
Hátrányos helyzetű társadalmi 
csoportok egészségi állapota, 
egészségügyi ellátása 

14 1 OOFHTC  -  6 
OFFHTC  -  6 

t 

Magatartástudományi 
Intézet 

Dr. Füzesi Zsuzsanna Orvosi antropológia  14 1 OFEANT  -  1 ő 

Magatartástudományi 
Intézet Dr. Füzesi Zsuzsanna Orvosi szociológia 28 2 OFESZO  -  4 t 

Magatartástudományi 
Intézet 

Dr. Jakab Tibor 
Dr. Füzesi Zsuzsanna 

A bioetika alapjai 14 1 
OOFBEA  -  2 
OFFBEA  -  2 
OGFBEA  -  2 

t 

Magatartástudományi 
Intézet 

Dr. Jakab Tibor 
Dr. Füzesi Zsuzsanna 

Bioetika szeminárium 28 2 
OOFBES  -  2 
OFFBES  -  2 
OGFBES  -  2 

t 

Magatartástudományi 
Intézet Dr. Jakab Tibor Etikai és jogi követelmények az 

orvosi gyakorlatban 28 2 OOEJOG  -  6 
OFEJOG  -  6 t 

Magatartástudományi 
Intézet 

Dr. Jakab Tibor Gyógyszerészi etika 14 1 OGEETI  -  2 t 

Magatartástudományi 
Intézet 

Dr. Jakab Tibor Orvosi etika 14 1 OFEOET  -  1 ő 

Magatartástudományi 
Intézet Dr. Kállai János Egészségpszichológia 14 1 

OOFEGP  -  3 
OFFEGP  -  3 
OGFEGP  -  3 

ő 

Magatartástudományi 
Intézet Dr. Kállai János Neuropszichológia 28 2 OFENEP  -  5 ő 

Magatartástudományi 
Intézet Dr. Karádi Kázmér Agy, tudat, gondolkodás: kognitív 

neuropszichológia 28 2 OOFKOG  -  5 
OFFKOG  -  5 ő 

Magatartástudományi 
Intézet 

Dr. Karádi Kázmér Téri megismerés és a nyelv 1. 14 1 OOFTM1  -  5 ő 

Magatartástudományi 
Intézet Dr. Karádi Kázmér Téri megismerés és a nyelv 2. 14 1 OOFTM2  -  6 t 

Magatartástudományi 
Intézet Dr. Tiringer István 

Komplex esetmegbeszélés: etikai és 
pszichológiai szempontok a betegek 
ellátásában 

28 2 OOFBCE  -  7 
OFFBCE  -  7 ő 

Magatartástudományi 
Intézet Dr. Tiringer István 

Megküzdési stratégiák és 
életminőség krónikus ill. malignus 
megbetegedésekben  

14 1 OOFKUZ  -  7 ő 

Magatartástudományi 
Intézet 

Dr. Tiringer István Orvosi pszichológia 1. 28 2 OFEOP1  -  5 ő 
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Magatartástudományi 
Intézet 

Dr. Tiringer István Orvosi pszichológia 2. 28 2 OFEOP2  -  6 t 

Magatartástudományi 
Intézet Dr. Tiringer István Pszichoszomatikus szemlélet 

alkalmazása 14 1 OOEPSO  -  6 t 

Magatartástudományi 
Intézet Dr. Varga József Az orvosi lélektan alkalmazása  28 2 OOEOLE  -  6 t 

Magatartástudományi 
Intézet 

Dr. Varga József Magatartásorvoslás 14 1 OOFMAO  -  6 t 

Magatartástudományi 
Intézet Dr. Varga József Stressz kezelés: relaxációs 

technikák 28 2 OOFREL  -  9 ő 

Magatartástudományi 
Intézet Dr. Varga József Szorongás és depresszió az 

általános orvos gyakorlatában  14 1 OOFDEP  -  7 ő 

Mozgástani Intézet Dr. Kiss Sándor A rendszeres testedzés szerepe az 
egészséges életmódban 

20 1 OOFRET  -  1 
OFFRET  -  1 

m 

Mozgástani Intézet Dr. Kiss Sándor Az úszás szerepe az 
egészségfejlesztésben 20 1 OOFUSE  -  3 

OFFUSE  -  3 m 

Mozgástani Intézet Farkas György A természetjárás szerepe az 
egészség megőrzésében 

22 1 OOFTSZ  -  2 
OFFTSZ  -  2 

t 

Mozgástani Intézet Téczely Tamás Az egészséges testedzés 
követelményei 

24 1 OOFETK  -  2 
OFFETK  -  2 

t 

Neurológiai Klinika Dr. Faludi Béla Alvásmedicina 14 1 OOFALV  -  7 
OFFALV  -  7 m 

Neurológiai Klinika Dr. Gáti István Az izombetegségek klinikuma 14 1 OOFIZK  -  9 ő 

Neurológiai Klinika Dr. Janszky József 
Epilepszia pathomechanizmusa, 
diagnosztikája, terápiája. Epilepszia 
és az agy funkcionális organizációja 

22 1 OOFEPD  -  5 
OFFEPD  -  5 m 

Neurológiai Klinika Dr. Nagy Ferenc A humán motoros rendszer fizikális 
és eszközös vizsgálata 28 2 OOFHMV  -  8 t 

Nukleáris Medicina 
Intézet Dr. Zámbó Katalin Nukleáris medicina  14 1 OOENUM  -  7 ő 

Nukleáris Medicina 
Intézet - Biofizikai Intézet 

Dr. Zámbó Katalin 
Dr. Lőrinczy Dénes 

Izotópdiagnosztikai és radioterápiás 
módszerek biofizikai alapjai és 
klinikai vonatkozásai 

17 1 OOFIDR  -  7 ő 

OEC Könyvtár Gracza Tünde Orvostudományi információkeresés 
alapjai 14 1 OFFOIA  -  1 ő 

OEC Könyvtár Gracza Tünde Orvostudományi információkeresés 
alapjai 

14 1 OGFOIA  -  1 ő 

OEC Könyvtár Gracza Tünde Orvostudományi információkeresés 
alapjai 

14 1 OOFOIA  -  1 ő 

OEC Szakosztálya Dr. Kellermayer Miklós Tanulságos Esetek Fóruma 24 1 
OOFTEF  -  5 
OFFTEF  -  5 
OGFTEF  -  5 

m 

Ortopédiai Klinika Dr. Bellyei Árpád Izületi endoprotetika korszerű elvei 
és gyakorlata 26 1 OOFIZE  -  7 ő 

Ortopédiai Klinika Dr. Bellyei Árpád Ortopédiai specializáció 42 3 OOEORS  -  8 t 

Ortopédiai Klinika Dr. Than Péter 

A gyakori sportsérülések modern 
sebészi ellátásának elméleti alapjai 
és gyakorlati ellátás megvalóstása, 
minimál invasiv (AS) módszerekkel 

12 1 OOFGSS  -  6 t 

Orvosi Biológiai Intézet Dr. Komáromy László A sejtmag patológiája 28 2 OOFSMP  -  2 
OFFSMP  -  2 

t 

Orvosi Biológiai Intézet Dr. Pap Marianna Molekuláris sejtbiológiai módszerek 28 2 OFFMSM  -  4 
OOFMSM  -  4 t 

Orvosi Biológiai Intézet Dr. Szeberényi József Molekuláris sejtbiológiai kísérletek I.  28 2 
OOEMS1  -  1 
OFEMS1  -  1 
OGEMS1  -  1 

ő 
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Orvosi Biológiai Intézet Dr. Szeberényi József Molekuláris sejtbiológiai kísérletek II.  28 2 
OOEMS2  -  2 
OFEMS2  -  2 
OGEMS2  -  2 

t 

Orvosi Genetikai és 
Gyermekfejlődéstani 
Intézet 

Dr. Kosztolányi György Klinikai genetika 14 1 OGEKGE  -  9 ő 

Orvosi Genetikai és 
Gyermekfejlődéstani 
Intézet 

Dr. Kosztolányi György Klinikai genetika  14 1 OOEKGE  -  10 t 

Orvosi Genetikai és 
Gyermekfejlődéstani 
Intézet 

Dr. Kosztolányi György Molekuláris medicina 28 2 
OOFMOM  -  2 
OFFMOM  -  2 
OGFMOM  -  2 

t 

Orvosi Mikrobiológiai és 
Immunitástani Intézet Dr. Emődy Levente Klinikai mikrobiológiai 

esettanulmányok  28 2 OOFKME  -  6 t 

Orvosi Mikrobiológiai és 
Immunitástani Intézet 

Dr. Kerényi Mónika Élelmiszeregészségügy 
mikrobiológiai vonatkozásai 

24 1 OOFEMV  -  6 
OGFEMV  -  6 

t 

Orvosi Mikrobiológiai és 
Immunitástani Intézet Dr. Nagy Gábor Vakcinológia 14 1 

OOFVAK  -  7 
OFFVAK  -  7 
OGFVAK  -  7 

ő 

Orvosi Mikrobiológiai és 
Immunitástani Intézet Dr. Pál Tibor Új és újra támadó fertőzések 28 2 OOFUTF  -  6 t 

Orvosi Mikrobiológiai és 
Immunitástani Intézet 

Dr. Szekeres Júlia Immunpathológia 2. 28 2 OOFIM2  -  6 t 

Orvosi Mikrobiológiai és 
Immunitástani Intézet Dr. Tigyi Zoltán 

Fertőző betegségek megelőzésével 
kapcsolatos kihívások és válaszok 
gyakorló orvosok számára 

28 2 OOFFBE  -  6 
OFFFBE  -  6 t 

Orvosi Népegészségtani 
Intézet Dr. Ember István A járványtan és nagy felfedezéseink 

története 14 1 OOFJAR  -  2 
OFFJAR  -  2 t 

Orvosi Népegészségtani 
Intézet 

Dr. Ember István 
Dr. Kiss László 

A közegészségügy története a II. 
világháborúig 

14 1 OOFMEU  -  1 
OFFMEU  -  1 

m 

Orvosi Népegészségtani 
Intézet Dr. Ember István Az egészségügy finanszírozása 14 1 OOFEUF  -  3 

OFFEUF  -  3 ő 

Orvosi Népegészségtani 
Intézet 

Dr. Ember István Boregészségtan 14 1 OOFBOR  -  2 
OFFBOR  -  2 

t 

Orvosi Népegészségtani 
Intézet 

Dr. Ember István Környezetünk és a rák 28 2 
OOFRAK  -  4 
OFFRAK  -  4 
OGFRAK  -  4 

t 

Orvosi Népegészségtani 
Intézet Dr. Ember István Preklinikai onkológia 42 3 OOEPKO  -  5 

OFEPKO  -  5 ő 

Orvosi Népegészségtani 
Intézet Dr. Ember István Táplálkozás és a rák 28 2 

OOFTSR  -  1 
OFFTSR  -  1 
OGFTSR  -  1 

ő 
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Orvosi Népegészségtani 
Intézet 

Dr. Horváth J. Attila Foglalkozás orvostan  14 1 OOEFOR  -  9 ő 

Orvosi Népegészségtani 
Intézet Dr. Kiss István Jogász a háznál: alapvető jogi 

ismeretek orvostanhallgatóknak 14 1 
OOFJOH  -  1 
OFFJOH  -  1 
OGFJOH  -  1 

ő 

Orvosi Népegészségtani 
Intézet 

Dr. Kiss István Molekuláris epidemiológia 28 2 OOFMEP  -  3 
OFFMEP  -  3 

ő 

Orvosi Népegészségtani 
Intézet Dr. Varga Csaba Genetikai toxikológia 28 2 

OOFGTO  -  5 
OFFGTO  -  5 
OGFGTO  -  5 

ő 

Orvoskari Múzeum Dr. Benke József Az orvostudomány története  28 2 
OOEOTT  -  1 
OFEOTT  -  1 
OGFOTT  -  1 

ő 

Pathológiai Intézet Dr. Pajor László Klinikopathológia  14 1 OOEKLP  -  6 
OFEKLP  -  6 

t 

Pszichiátriai és 
Pszichoterápiás Klinika Dr. Fekete Sándor Depresszió és öngyilkosság  14 1 OOFDON  -  10 t 

Pszichiátriai és 
Pszichoterápiás Klinika 

Dr. Fekete Sándor 
Dr. Palaczky Mária 

Gyermek- és ifjúságpszichiátria 30 2 OOFGIP  -  9 m 

Pszichiátriai és 
Pszichoterápiás Klinika 

Dr. Fekete Sándor Szenvedélybetegségek és 
drogfüggőség 

16 1 OOFSDF  -  7 
OGFSDF  -  7 

ő 

Pszichiátriai és 
Pszichoterápiás Klinika Dr. Gáti Ágnes A pszichoszomatika 

rendszerszemlélete 15 1 
OOFPRS  -  9 
OFFPRS  -  9 
OGFPRS  -  9 

ő 

Pszichiátriai és 
Pszichoterápiás Klinika Dr. Gáti Ágnes Tanatológia az orvos-beteg 

kapcsolatban  14 1 OOFTAN  -  6 
OFFTAN  -  6 t 

Pszichiátriai és 
Pszichoterápiás Klinika Dr. Tényi Tamás Pszichiátria és művészet  28 2 OOFMUV  -  6 

OFFMUV  -  6 m 

Pszichiátriai és 
Pszichoterápiás Klinika 

Dr. Tényi Tamás Sürgősségi pszichiátria  14 1 OOESUP  -  9 ő 

Radiológiai Klinika Dr. Battyáni István Gyakorlati ultrahang és CT 
diagnosztika  28 2 OOFGCT  -  8 t 

Radiológiai Klinika Dr. Battyáni István Klinikai radiológia alkalmazástana 14 1 OOEKRS  -  10 
OFEKRS  -  6 t 

Radiológiai Klinika Dr. Horváth László Regionális intervenciós daganat 
terápia  

28 2 OOFDAG  -  9 ő 

Radiológiai Klinika Dr. Szalai Gábor Testfelületi komplex lágyrész-
diagnosztika, emlőrák-szűrés 28 2 OOFKLD  -  8 t 

Radiológiai Klinika Dr. Weninger Csaba 
A CT és MRI berendezések 
működése, speciális vizsgálati 
alkalmazások 

20 1 OOFCMB  -  8 t 

Sebészeti Klinika Dr. Horváth Örs Péter Aktualitások, új műtéti eljárások a 
sebészetben  28 2 OOEAKM  -  7 ő 

Sebészeti Klinika Dr. Molnár F. Tamás Orvosi közműveltség 20 1 OOFOKM  -  1 
OFFOKM  -  1 

ő 

Sebészeti Oktató és 
Kutató Intézet 

Dr. Lantos János Szervek, szövetek ischemia-
reperfúziós károsodása  

14 1 OOFIRK  -  8 t 

Sebészeti Oktató és 
Kutató Intézet 

Dr. Rőth Erzsébet A mikrosebészet alapjai  14 1 OOFMSA  -  8 t 

Sebészeti Oktató és 
Kutató Intézet Dr. Rőth Erzsébet Minimál invaziv sebészeti 

alapismeretek  14 1 OOFMIS  -  6 t 
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Sebészeti Oktató és 
Kutató Intézet 

Dr. Rőth Erzsébet Oxidatív stressz és endogén 
adaptáció 

14 1 OGFOXS  -  6 
OOFOXS  -  6 

t 

Sebészeti Oktató és 
Kutató Intézet Dr. Rőth Erzsébet Sebészeti műtéttan  14 1 OOESMT  -  6 t 

Szerves és 
Gyógyszerkémiai Intézet 

Dr. Hideg Kálmán 
Szabad gyökök: jelentőségük a 
biológiában és az 
orvostudományban 

28 2 OGFGYO  -  4 t 

Szerves és 
Gyógyszerkémiai Intézet Dr. Kálai Tamás Válogatott fejezetek a heterociklusos 

kémiából 28 2 OGFVHK  -  5 ő 

Szerves és 
Gyógyszerkémiai Intézet Pápayné Dr. Sár Cecília Szerkezet-meghatározás a szerves 

kémiában 28 2 OGESME  -  4 t 

Szívgyógyászati Klinika Dr. Cziráki Attila 

Kardiológia. Noninvazív 
diagnosztika, gyógyszeres terápia, 
gondozás, primer és szekunder 
prevenció. 

28 2 OOEKKD  -  9 m 

Szívgyógyászati Klinika Dr. Horváth Iván 
Intervencionális kardiológia, 
korszerű diagnosztika és kezelési 
eljárások 

28 2 OOFIKD  -  10 m 

Szívgyógyászati Klinika Dr. Papp Lajos Szívsebészet  28 2 OOESZS  -  9 ő 

Szívgyógyászati Klinika Dr. Szabados Sándor 
Szívsebészet. Coronária sebészet 
tegnap, ma, holnap. 28 2 OOFCOS  -  8 m 

Szülészeti és 
Nőgyógyászati Klinika Dr. Szabó István AIDS és STD prevenciós kurzus 18 1 OOFSTD  -  5 

OFFSTD  -  5 ő 

Szülészeti és 
Nőgyógyászati Klinika Dr. Szabó István Nagykockázatú terhességek 14 1 OOENKT  -  9 ő 

TTK Általános és Fizikai 
Kémiai Tanszék 

Dr. Kunsági-Máté Sándor Gyógyszermolekulák vizsgálatának 
elméleti kémiai módszerei 

28 2 OGEGMO  -  3 ő 

TTK Általános és Fizikai 
Kémiai Tanszék 

Dr. Kunsági-Máté Sándor Molekulák gyenge 
kölcsönhatásainak vizsgálata 

28 2 OGFMGK  -  5 ő 

TTK Általános és Fizikai 
Kémiai Tanszék Dr. Nagy Géza Korszerű elektrokémiai módszerek 14 1 OGFKEM  -  4 t 

TTK Általános és Fizikai 
Kémiai Tanszék 

Dr. Nagy Lívia Ionok és elemek meghatározási 
módszerei és alkalmazások 

28 2 OGFIEM  -  1 m 

TTK Szervetlen Kémiai 
és Technológiai Tanszék Dr. Petőcz György  Kémiai számítások 28 2 OGEKSZ  -  1 ő 

Urológiai Klinika Dr. Farkas László Urológiai specialitások  28 2 OOFUGS  -  10 t 
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"Junior Bálint" szeminárium 
Családorvostani Intézet és III. sz. Belgyógyászati Klinika  

Dr. Dormán Hajnalka tudományos munkatárs 

A tematika rövid leírása: az orvos(tanhallgató)-beteg találkozás kommunikációs-pszichiológiai 
sajátosságainak feldolgozása az Ascona-modell alapján működő ún. Bálint-módszer segítségével, melyben a 
hallgatók műhelymunka keretében dolgozzák fel a betegágy mellett szerzett friss és érettebb tapasztalataikat. 
Az orvos szerep alapkérdései, mint pl. a kompetencia, a krízisintervenció, a haldoklás, a „nehéz” beteggel 
való szerepek stb. is feldolgozásra kerülnek. 
 
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: pszichológiai, pszichoterápiás ismeretek 
szerzése, pszichoszomatikus szemléletmód kialakítása, empátia, hitelesség gyakorlása. Orvosi magatartás, 
viselkedés és az orvosszerep menedzsmentjének pszichológiai alapjai. Részvételi lehetőség orvostanhallgatók 
Asconai pályázatán. 
 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 0 
modul: fakultatív  félévi 0 
ECTS kredit: 1 gyakorlat heti 0 
   félévi 0 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 1,43 
félévközi: írásbeli   félévi 20 
javítóvizsga: szóbeli 

 

félévi Σ óraszám  20 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
ETR-kód: OOFJUN OFFJUN 
javasolt helye: 6. szemeszter 6. szemeszter 
meghirdetve: csak tavaszi félévben csak tavaszi félévben 
előfeltétele(i): OOANEA, OOAEL2, OOABK2 OFANEA, OFAEL2, OFABK2 

 

 
 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 
Bálint Mihály: Az orvos, a betege és a betegség, Animula, 1999 
Luban Plozza: A Bálint csoportok elméleti és gyakorlati kérdései, Animula, 1998 
Császár Gyula: Pszichoszomatikus orvoslás, Medicina, 1980 
Buda Béla: Empátia 
Császár Gyula: Pszichoszomatika a gyakorlatban, Pszichoteam, 1989 
 
Foglalkozások témája és oktatója: 
8*2,5 óra szeminárium 
1. szeminárium: Kommunikáció a nehéz beteggel 
2. szeminárium: Rossz hír közlése 
3. szeminárium: Az addikciók széles spektruma 
4. szeminárium: A praeszuicidális szindróma felismerése, a szuicidium 
5. szeminárium: A depressziós beteg kezelése és felismerése 
6. szeminárium: Szorongásos zavarok, pánikbetegség felismerése és kezelése 
7. szeminárium: A család pszichológiai működése  
8. szeminárium: Esetmegbeszélés a hallgatók által hozott esetekből  
 
 
A félév elfogadásának kritériumai: esetbemutatás, adminisztráció, aktív részvétel.  
 
Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása: max. 2 igazolt hiányzás megengedett, irodalom. 
 
Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk: esettanulmányok 
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A bioetika alapjai 
Magatartástudományi Intézet  

Dr. Jakab Tibor egyetemi adjunktus és Dr. Füzesi Zsuzsanna egyetemi docens 

A tematika rövid leírása: a bioetika olyan kulturális, etikai és szociális kérdésekkel foglalkozik, melyek az 
egészségügy, a biológia (valamint a mezőgazdaság és a természeti környezet) széles területét érintik. A 
kurzus során a hallgatók elsősorban a modern orvoslás (egészségügyi ellátás) által felvetett erkölcsi 
kérdésekkel és az azokra adott konszenzusos vagy éppen egymással vitatkozó, markáns etikai és jogi 
válaszokat ismerhetik meg. 
 
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: A kurzus célja olyan, mindennapi életben 
hasznosítható műveltségi ismeretek átadása, melyek elősegítik a személy egészségügyi ellátásával (és saját 
testével) kapcsolatos, megalapozott autonóm döntéseinek meghozatalát. Azon hallgatók számára ajánljuk, 
akik nem hallgatták az "Orvosi etika" c. tárgyat. 
 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 0,86 
modul: fakultatív  félévi 12 
ECTS kredit: 1 gyakorlat heti 0 
   félévi 0 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 0,14 
félévközi: írásbeli   félévi 2 
javítóvizsga: szóbeli 

 

félévi Σ óraszám  14 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
ETR-kód: OOFBEA OFFBEA OGFBEA 
javasolt helye: 2. szemeszter 2. szemeszter 2. szemeszter 
meghirdetve: csak tavaszi félévben csak tavaszi félévben csak tavaszi félévben 
előfeltétele(i): nincs nincs nincs 

 
 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 
Ajánlott irodalom: 
Dr. Blasszauer Béla: Orvosi etika, Medicina, Budapest, 1995 
Dr. Blasszauer Béla: Eutanázia, Medicina, Budapest, 1997 
Dr. Kovács József: A modern orvosi etika alapjai. Bevezetés a bioetikába, második kiadás, Medicina, Budapest, 1999 
Tanulmányok jegyzékét a kurzus kezdetekor kapják kézhez a hallgatók 
 
Foglalkozások témája és oktatója: 
6*2 óra előadás 
1. A bioetika története és tárgya. Irányzatok a bioetikában. A bioetika szerepe a társadalomban - Pörczi 

Zsuzsanna  
2. Az orvosi-egészségügyi etika alapelvei. Az egészség és a betegség fogalma - Pörczi Zsuzsanna 
3. Az egészségügyi ellátásokkal kapcsolatos beavatkozásokba való „tájékozott beleegyezés” (informed 

consent) elve - Dr. Jakab Tibor 
4. Az életvégi orvosi kezelésekre vonatkozó döntések etikai és jogi feltételei. A szerv- és szövet-átültetés etikai 

kérdései, jogi szabályozása Magyarországon - Dr. Jakab Tibor 
5. A génterápiás eljárások etikai kérdései és jogi szabályozása Magyarországon - Dr. Jakab Tibor 
6.  Ember- és állatkísérletek etikája és a hazai jogi szabályozása - Pörczi Zsuzsanna - Dr. Jakab Tibor 
 
1*2 óra szeminárium  
Eutanázia a világban és Magyarországon (filmvetítés és megbeszélés) - Dr. Jakab Tibor - Pörczi Zsuzsanna 
 
 
A félév elfogadásának kritériumai: TVSz szerint 
Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása: TVSz szerint 
Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk: az írásbeli számonkérés: bioetika területéről szabadon 
választott támából esszé írása és záróteszt. 
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A biofizika fizikai alapjai 
Biofizikai Intézet - Dr. Nyitrai Miklós egyetemi docens 

A tematika rövid leírása: a kurzus a fizika azon részeinek áttekintése, amelyek ismerete feltétlenül 
szükséges a biofizika tantárgy anyagának elmélyült elsajátításához. Az elméleti anyagon túl a problémák 
megértését segítő egyszerű feladatok megoldását is tárgyaljuk. 
 
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: a kurzus célja a biofizika tantárgy 
elsajátításához szükséges fizikai alapok átadása, a középiskolás fizika-oktatás inhomogenitásának korrigálása. 
 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 0 
modul: fakultatív  félévi 0 
ECTS kredit: 2 gyakorlat heti 0 
   félévi 0 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 2 
félévközi: írásbeli   félévi 28 
javítóvizsga: írásbeli  

 

félévi Σ óraszám  28 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
ETR-kód: OOFBFA OFFBFA 
javasolt helye: 1. szemeszter 1. szemeszter 
meghirdetve: csak őszi félévben csak őszi félévben 
előfeltétele(i): nincs nincs 

 

 
 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 
a kurzus elején kerül kihirdetésre. 
 
Foglalkozások témája és oktatója: 
14*2 óra szeminárium 
1. Alap és származtatott mennyiségek és mértékegységek 
2. Skalárok és vektorok. Vektorok összegzése, felbontása, szorzata 
3. Newton törvényei 
4. Impulzusmegmaradás, ütközések 
5. Merev testek mozgása, forgatónyomaték 
6. Pontszerű és merev testek egyensúlya. Kényszererők 
7. Mozgásformák és azok dinamikai feltételei 
8. Súrlódás, energia disszipáció 
9. A munka fogalma. Munkatétel 
10. A mechanikai energia megmaradásának törvénye 
11. A harmonikus rezgés és jellemzői. Rezgések összetétele 
12. Hullámformák, polarizáció, elhajlás, interferencia 
13. Hidrosztatikai nyomás, Archimédesz törvénye 
14. Folyadékok áramlása (Bernoulli törvénye, Hagen-Poiseuille törvény) 
15. A nyomás statisztikus mechanikai értelmezése. Az ekvipartíció tétele 
16. Maxwell-Boltzmann eloszlás 
17. A termodinamika főtételei, entrópia 
18. Szabadenergia, szabadentalpia 
19. Elektrosztatika 
20. Ohm törvénye, Kirchhoff törvények 
21. Váltóáram (munka, teljesítmény, impedancia) 
22. Elektromágneses indukció 
23. Elektromágneses hullámok 
24. A fény terjedése (fénytörés, visszaverődés, interferencia) 
25. Tükrök és lencsék képalkotása 
26. Függvénytan (logaritmus, exponenciális függvények) 
27. Differenciál és integrálszámítás (geometriai értelmezés) 
28. Dolgozatírás 
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A félév elfogadásának kritériumai: a félév elfogadásának feltétele a megengedettnél nem több hiányzás.  
 
Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása: a félév során legfeljebb hat szemináriumi óráról lehet 
bármilyen indokkal hiányozni. A távolmaradás pótlására nincs lehetőség. 
 
Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk:  
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A citoszkeletális rendszer 
Biofizikai Intézet - ifj. Dr. Kellermayer Miklós egyetemi docens 

A tematika rövid leírása: a kurzus a citoszkeletális vázrendszert mutatja be - amely átszövi az egész sejtet és 
részt vesz szinte minden celluláris folyamatban. Bemutatásra kerülnek a citoszkeletális filamentumok és 
asszociált fehérjéik biofizikai, biológiai és biokémiai tulajdonságai, a vizsgálatukra használt módszerek, 
mindez videomikroszkópos felvételek és kísérleti technikák felhasználásával. 
 
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: a biomolekuláris rendszerek és jelenségek 
fizikai háttérismeretének bővítése. 
 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 1 
modul: fakultatív  félévi 14 
ECTS kredit: 1 gyakorlat heti 0 
   félévi 0 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 0 
félévközi: írásbeli   félévi 0 
javítóvizsga: írásbeli  

 

félévi Σ óraszám  14 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
ETR-kód: OOFCIR OFFCIR OGFCIR 
javasolt helye: 2. szemeszter 2. szemeszter 2. szemeszter 
meghirdetve: csak tavaszi félévben csak tavaszi félévben csak tavaszi félévben 
előfeltétele(i): nincs nincs nincs 

 
 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 
 
Foglalkozások témája és oktatója: 
14*1 óra előadás 
Előadók: ifj. Dr. Kellermayer Miklós, Dr. Nyitrai Miklós 

1. Bevezetés: a citoszkeleton madártávlatból 
2. Polimerizáció. Rugalmasság 
3. A vékony filamentális rendszer 
4. Aktin és aktin-asszociált fehérjék 
5. Intermedier filamentális rendszer 
6. Mikrotubuláris rendszer és mikrotubulus-asszociált fehérjék 
7. A mozgás és erőgenerálás molekuláris alapjai 
8. Motorfehérjék 
9. Intracelluláris motilitás 
10. A sejt mozgása és alakváltozása 
11. A sejtosztódás mechanizmusai és mechanikája 
12. Az izomkontrakció mechanizmusai 
13. A citoszkeletális rendszer vizsgálata (kinetikai és steady-state módszerek, egyensúlyi rendszerek 

spektroszkópiás vizsgálata) 
14. A citoszkeletális rendszer vizsgálata (mikroszkópos módszerek, pl. in vitro motilitási próba, „speckle“ 

mikroszkópia, atomerőmikroszkópia, egyedi molekula manipuláció) 
 

 
A félév elfogadásának kritériumai: maximum három hiányzás és érvényes vizsga. 
 
Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása:  
 
Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk:  
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A CT és MRI berendezések működése,  
speciális vizsgálati alkalmazások 

Radiológiai Klinika - Dr. Weninger Csaba egyetemi adjunktus 

A tematika rövid leírása: a kurzus során a hallgatók megismerkedhetnek a mai modern radiológiai 
módszerek, a CT és MRI berendezések működésével, fejlődésével, a rutin vizsgálatokon túl a speciális 
alkalmazásokkal is. A kurzus során olyan ismeretekre tehetnek szert a hallgatók, amire nem lehetett kitérni a 
radiológiai oktatás egy féléve alatt. 
 
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: a hallgatók, akiknek többsége nem radiológus 
lesz, de a napi munkában nap mint nap szüksége lehet a legmodernebb képalkotó diagnosztikai módszerek 
alkalmazására, több ismerettel rendelkezzenek. Ha jobban meg tudják majd ismerni a vizsgáló módszerek 
adta információt, akkor az indikációs körökkel is jobban tisztában lehetnek, gyorsabban képesek lesznek e 
módszerek révén diagnózishoz jutni. 
 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 0 
modul: fakultatív  félévi 0 
ECTS kredit: 1 gyakorlat heti 1,43 
   félévi 20 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 0 
félévközi: írásbeli és szóbeli  félévi 0 
javítóvizsga: szóbeli 

 

félévi Σ óraszám  20 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
ETR-kód: OOFCMB 
javasolt helye: 8. szemeszter 
meghirdetve: csak tavaszi félévben 
előfeltétele(i): OOKKRA 

  

 
 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 
 
Foglalkozások témája és oktatója: 
10*2 óra gyakorlat 
1. CT generációk, működési elv 
2. CT képrekonstrukciók, 3 dimenziós rekonstrukció, CT angiográfia 
3. Többszeletes CT berendezés (multislice CT) 
4. MRI berendezés működési elve 
5. A máj CT, MRI vizsgálatai, gócos betegségek 
6. Onkológiai vizsgálatok 
7. Sérült beteg vizsgálata 
8. Multislice CT és MRI berendezés megtekintése a Pécsi Diagnosztikai Központban 
9. Speciális neuroradiológiai vizsgálatok (Dr. Kövér Ferenc) 
10. Érdekes esetek 
 
 
A félév elfogadásának kritériumai: TVSz szerint. 
 
Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása:  
 
Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk:  
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A felsőbb matematika alapjai 
Bioanalitikai Intézet - Dr. Jeges Sára tudományos főmunkatárs 

A tematika rövid leírása: halmazelméleti és függvénytani alapismeretek. Határérték-számítás, 
differenciálszámítás, ezek alkalmazása szélsőérték-számítási feladatokban. Függvénysorok, hatványsorok, 
Taylor-sor. Határozatlan- és határozott integrálok kiszámítása. 
 
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: a tantárgy a halmazelmélet és matematikai 
analízis olyan fogalmait és eszközeit mutatja be, amelyek a biológiai, kémiai folyamatok leírásához 
nélkülözhetetlen differenciálegyenletek megértéséhez alapvetően fontosak. 
 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 0,5 
modul: fakultatív  félévi 7 
ECTS kredit: 1 gyakorlat heti 0,5 
   félévi 7 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 0 
félévközi: írásbeli   félévi 0 
javítóvizsga: szóbeli 

 

félévi Σ óraszám  14 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
ETR-kód: OOFFMA OFFFMA 
javasolt helye: 1. szemeszter 1. szemeszter 
meghirdetve: csak őszi félévben csak őszi félévben 
előfeltétele(i): nincs nincs 

 

 
 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 
 
Foglalkozások témája és oktatója: 
7*1 óra előadás, 7*1 óra gyakorlat 
1. Halmazelméleti alapfogalmak és alapműveletek. Számhalmazok (előadás) 
2. Függvénytani ismeretek: függvénytípusok. Függvény határértékének fogalma, definíciói (előadás) 
3. Függvénytani ismeretek: függvénytípusok. Függvény határértékének fogalma, definíciói (gyakorlat) 
4. A differencia- és differenciálhányados fogalma. Függvény differenciálása. Alapdifferenciálok (előadás) 
5. Differenciálási szabályok (előadás) 
6. Függvény differenciálása. Differenciálási szabályok (gyakorlat) 
7. A differenciálhányados alkalmazásai (előadás) 
8. A differenciálhányados alkalmazásai 1. (gyakorlat) 
9. A differenciálhányados alkalmazásai 2. (gyakorlat) 
10. Primitív függvény, határozatlan integrál (előadás) 
11. Parciális integrálás, integrálás helyettesítéssel 1. (gyakorlat) 
12. Parciális integrálás, integrálás helyettesítéssel 2. (gyakorlat) 
13. Határozott integrál. Improprius integrál (előadás) 
14. Határozott integrál. Improprius integrál (gyakorlat) 
 
 
A félév elfogadásának kritériumai: TVSZ szerint. 
 
Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása: pótlás egyéni konzultációval. 
 
Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk: feladatmegoldás a gyakorlatok anyagából. 
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A génexpresszió mennyiségi vizsgálata 
Anatómiai Intézet - Dr. Rékási Zoltán egyetemi docens 

A tematika rövid leírása: a reverz transzkripció - polimeráz láncreakció (RT-PCR) a jelenlegi 
legérzékenyebb módszer sejtek génexpressziójának in vitro tanulmányozására. Az izolált totál RNS-t egy 
retrovirális reverz transzkriptázzal komplementer DNS-sé (cDNS) írjuk át, melyet templátként használunk a 
PCR-ban, ahol specifikus primerekkel exponenciálisan amplifikáljuk a kiválasztott cDNS szakaszt. A 
gyakorlatban a módszernek sok buktatója van. Az amplifikáció hatékonyságában mutatkozó minták közötti 
viszonylag kis eltérés is nagy különbséggé erősödik fel a PCR során, mely hamis eredményt ad. A 
génexpresszió mennyiségi analízisére ezért a kvantitatív RT-PCR a legmegfelelőbb, mely során a vizsgált 
mRNS vagy cDNS együtt amplifikálódik egy belső kontrollal vagy kompetitorral ugyanabban a reakcióban. 
 
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: kiegészíti a molekuláris sejtbiológia és a 
biokémia tantárgyak módszertani képzését. 
 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 0 
modul: fakultatív  félévi 0 
ECTS kredit: 1 gyakorlat heti 0,71 
   félévi 10 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 0,29 
félévközi: írásbeli   félévi 4 
javítóvizsga: szóbeli 

 

félévi Σ óraszám  14 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
ETR-kód: OOFGMV OFFGMV 
javasolt helye: 2. szemeszter 2. szemeszter 
meghirdetve: csak tavaszi félévben csak tavaszi félévben 
előfeltétele(i): OOAMB1 OFAMB1 

 

 
 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 
intézeti jegyzet 
 
Foglalkozások témája és oktatója: 
5 * 2 óra gyakorlat, 2*2 óra szeminárium 
1. Az RNS izolálás és az RT-PCR/PCR alapjai - Dr. Rékási Zoltán (szeminárium, 1×2 óra) 
2. A kvantitatív PCR/RT-PCR elmélete, géldokumentáció és analízis - Dr. Rékási Zoltán (szeminárium, 1×2 óra) 
3. RNS izolálás gyakorlati alkalmazása - Dr. Rékási Zoltán (gyakorlat, 1×2 óra) 
4. RT gyakorlati alkalmazása - Dr. Rékási Zoltán (gyakorlat, 1×2 óra) 
5. PCR gyakorlatai alkalmazása - Dr. Rékási Zoltán (gyakorlat, 1×2 óra) 
6. Gélelektroforézis gyakorlati alkalmazása - Dr. Rékási Zoltán (gyakorlat, 1×2 óra) 
7. Gél dokumentáció és analízis gyakorlati alkalmazása - Dr. Rékási Zoltán (gyakorlat, 1×2 óra) 
 
 
A félév elfogadásának kritériumai:  

– elégtelen a teljesítmény és szóbeli utóvizsgára kötelez, ha az írásbeli tesztre adható pontszám 50%-át a 
hallgatónak nem sikerül megszereznie. Az e fölötti pontszám arányosan érdemesít a 2-5-ös 
érdemjegyekre, 

– maximális hiányzás: 2 óra (1 szeminárium vagy gyakorlat). 
 

Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása: távolmaradás pótlására nincs lehetőség. 
 
Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk:  
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A gerontológia alapjai 
Kórélettani és Gerontológiai Intézet - Dr. Székely Miklós egyetemi tanár 

A tematika rövid leírása: fiziológiás öregedés és biológiai öregedés-elméletek. Homeosztatikus működések 
változásai a korral. Pszichoszociális tényezők a gerontológiában. Geriátriai szindrómák, diagnosztikus és 
terápiás problémák idős betegeknél. Idős betegek ellátása: diéta, aktivitás, rehabilitáció, krónikus gondozás, 
hospice. 
 
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: a lakosság idősödik. A speciális élettani, 
pszichoszociális vonatkozások és korfüggő problémák, valamint az idős-ellátás módjainak ismerete szükséges 
a későbbi adekvát betegellátáshoz. 
 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 1 
modul: ELEKTÍV  félévi 14 
ECTS kredit: 2 gyakorlat heti 0,14 
   félévi 2 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 0,86 
félévközi: szóbeli  félévi 12 
javítóvizsga: szóbeli 

 

félévi Σ óraszám  28 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
ETR-kód: OOEGER 
javasolt helye: 6. szemeszter 
meghirdetve: csak tavaszi félévben 
előfeltétele(i): OOPKO1, OOPBPR 

  

 
 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 
Matos Lajos (szerk.): Időskorú betegek kezelése, Springer Hungarica, Budapest, 1997 
MSD Geriátriai kézikönyv, Melania Kiadó, Budapest, 1997 
Székács Béla (szerk.): Geriátria - az időskor gyógyászata, Semmelweis, Budapest, 2005 
 
Foglalkozások témája és oktatója: 
7*2 óra előadás, 1*2 óra gyakorlat, 6*2 óra szeminárium 
1. A gerontológia és geriátria alapfogalmai. Demográfia. Biológiai és kronológiai kor. Fiziológiás öregedés és 

a folyamatot módosító tényezők (előadás) - Dr. Székely Miklós 
2. Biológiai öregedés-elméletek (előadás) - Dr. Balaskó Márta 
3. Időskori akut/krónikus betegségek. Polimorbiditás. Diagnosztikus és terápiás problémák (szeminárium) - 

Dr. Hazafi Klára 
4. Homeosztatikus működések változásai a korral. Szabályozási rendszerek, adaptációs készség, 

teljesítőképesség, vulnerabilitás (előadás) - Dr. Székely Miklós 
5. A kardio-respiratorikus rendszer időskori eltérései (szeminárium) - Dr. Soós Szilvia 
6. Energetikai és gasztrointesztinális változások az életkorral (szeminárium) - Dr. Pétervári Erika 
7. Endokrin eltérések, diabetes mellitus időskorban (szeminárium) - Dr. Garai János 
8. Vese-funkciók, víz- és elektrolit-háztartás időskorba (szeminárium) - Dr. Székely Miklós 
9. Dietetika a gerontológiai gyakorlatban (előadás) - Dr. Figler Mária 
10. Mozgásszervi zavarok időskorban. Öregedés és immunfolyamatok (előadás) - Dr. Varjú Cecília 
11. Pszichoszociális tényezők a gerontológiában (előadás) - Dr. Lampek Kinga 
12. Geriátriai szindrómák (gyakorlat) - Dr. Huszár Judit 
13. Rehabilitáció, krónikus gondozás, hospice (előadás) - Dr. Hazafi Klára 
14. Idős-ellátás a családorvosi gyakorlatban (szeminárium) - Dr. Végh Mária 
 
 
A félév elfogadásának kritériumai: legfeljebb 3 hiányzás, sikeres szóbeli vizsga. 
Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása: távolmaradás pótlása a vonatkozó témából esszé írása. 
Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk: összesen 20 kérdés. 
Megjegyzés: a felkérendő oktatók szükség esetén mást delegálhatnak. 
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A gyakori sportsérülések modern sebészi ellátásának elméleti 
alapjai és gyakorlati ellátás megvalóstása, minimál invasiv (AS) 

módszerekkel 
Ortopédiai Klinika - Dr. Than Péter egyetemi tanár 

A tematika rövid leírása: a modern sportsérülések korszerű sebészi ellátásának elméleti alapjai és gyakorlati 
ellátás megvalósítása, elsősorban minimal invasiv, arthroscopos módszerekkel. 
 
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: kiegészíti a kötelező tananyagot, ahhoz 
szervesen illeszkedik. 
 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 0,43 
modul: fakultatív  félévi 6 
ECTS kredit: 1 gyakorlat heti 0,43 
   félévi 6 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 0 
félévközi: írásbeli és szóbeli  félévi 0 
javítóvizsga: szóbeli 

 

félévi Σ óraszám  12 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
ETR-kód: OOFGSS 
javasolt helye: 6. szemeszter 
meghirdetve: csak tavaszi félévben 
előfeltétele(i): OOKORT felvétele 

  

 
 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 
Tananyag: orthopaed tankönyv, orthopaediai kötelező képzés előadásai, gyakorlatok anyaga 
Gyakorlatnál: műtői ruházat 
 
Foglalkozások témája és oktatója: 
1*6 óra előadás 
 
1*6 óra gyakorlat 
A műtői program függvényében, előadóval egyeztetve, a műtői programban részvétel. 
 
 
A félév elfogadásának kritériumai: a kurzus elismerésének feltétele mind az elméleti, mind a gyakorlati órákon 
való részvétel. 
 
Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása: hiányozni a kurzus rövid ideje és tematikája miatt nem 
lehet. 
 
Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk:  
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A hangulatzavarok és a schizophrenia neuropszichológiája, az 
alvás neurobiológiai alapjai 

Magatartástudományi Intézet - Dr. Czurkó András egyetemi adjunktus 

A tematika rövid leírása: az affektivitás zavarai; major depresszió; bipoláris zavar; a depresszió különböző 
modelljei. Lítium: a csoda-fém; neuroendokrin és immunológiai funkciók zavara depresszióban; 
Schizophrenia (Sch.): genetikai adatok, pozitív tünetek: a Schizophrenia dopamin hipotézise; negatív tünetek: 
a Sch.a mint neurológiai megbetegedés; a Schizophreniaban érintett ideghálózatok. Az alvás regulációja, 
alvásszükséglet, az alvás és ébrenlét - EEG aktivitás, az SWS alvás, a REM alvás, az alvási EEG változása 
depresszióban, alvászavarok. Mi lehet az alvás funkciója? 
 
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: a preklinikai szemlélet formálásával az elméleti 
tantárgyakra építve hidat képez a klinikum felé. 
 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 0 
modul: fakultatív  félévi 0 
ECTS kredit: 1 gyakorlat heti 0 
   félévi 0 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 1,07 
félévközi: szóbeli  félévi 15 
javítóvizsga: szóbeli 

 

félévi Σ óraszám  15 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
ETR-kód: OOFHSC OFFHSC 
javasolt helye: 5. szemeszter 5. szemeszter 
meghirdetve: csak őszi félévben csak őszi félévben 
előfeltétele(i): OOANEA, OOAEL2 OFANEA, OFAEL2 

 

 
 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 
Klinikai neuropszichológia jegyzet: 222-275 oldal 
Kállai J., Bende I., Karádi K., Racsmány M.: Bevezetés a neuropszichológiába, Medicina, 2006 
 
Foglalkozások témája és oktatója: 
5*3 óra szeminárium 
1. Hangulatzavarok 1. 
2. Hangulatzavarok 2. 
3. Schizofrenia 1. 
4. Schizofrenia 2. 
5. Az alvás neuropszichológiája 
 
 
A félév elfogadásának kritériumai:  
 
Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása: 1 hiányzás megengedett, a távolmaradás pótlása: 
beszámoló. 
 
Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk:  
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A humán motoros rendszer fizikális és eszközös vizsgálata 
Neurológiai Klinika - Dr. Nagy Ferenc egyetemi adjunktus 

A tematika rövid leírása: a kurzus célja annak ismertetése, hogy neurológiai gyakorlatban jelentkező 
leggyakoribb mozgászavarok hátterében milyen károsodások állhatnak. A kurzuson az elméleti 
megfontolások mellett gyakorlati bemutatásra kerül a mozgászavarokat vizsgáló berendezések működése. A 
mozgászavarokon belül fő hangsúly a túlmozgásokkal járó kórképekre és a szemmozgások vizsgálatára 
valamint a vesztibuláris rendszerrel való kapcsolatának elemzésére kerül. 
 
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: a neurológiai betegészlelés fontos részének, a 
mozgászavarok észlelésének értékelésében ad elméleti és gyakorlati útmutatást. 
 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 1 
modul: fakultatív  félévi 14 
ECTS kredit: 2 gyakorlat heti 1 
   félévi 14 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 0 
félévközi: szóbeli  félévi 0 
javítóvizsga: szóbeli 

 

félévi Σ óraszám  28 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
ETR-kód: OOFHMV 
javasolt helye: 8. szemeszter 
meghirdetve: csak tavaszi félévben 
előfeltétele(i): OOKGT3 felvétele 

  

 
 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 
Mumenthaler: Neurológia 
Kandel: Principles of Neurological Sciences 
 
Foglalkozások témája és oktatója: 
7*2 óra előadás, 7*2 óra gyakorlat 
1. Motoros rendszer működése (elméleti előadás, 2 óra) - Dr. Nagy Ferenc 
2. A motoros rendszer károsodásának tünetei. (elméleti előadás, 2 óra) - Dr. Nagy Ferenc 
3. A motoros rendszer eszközös vizsgálata) bemutatással (EMG, EMG, MEP) (4 gyakorlati óra) - Dr. Nagy 

Ferenc 
4. Parkinson-kór, dystoniák, túlmozgások, tremorok demonstrációja (betegbemutatás, video felvételekről, 4 óra) 

- Dr. Nagy Ferenc 
5. A szemmozgások szerveződése (elméleti előadás, 4 óra) - Dr. Nagy Ferenc 
6. A szemmozgások károsodásának tünetei (video demonstráció, 2 óra) - Dr. Nagy Ferenc 
7. A szemmozgások vizsgálata (elmélet és gyakorlati bemutatás, 2 óra) - Dr. Nagy Ferenc 
8. A vesztibuláris érzékelés (elméleti előadás, 2 óra) - Dr. Nagy Ferenc 
9. A vesztibuláris érzékelés károsodásainak tünetei (elméleti előadás, 2 óra) - Dr. Nagy Ferenc 
10. A vesztibuláris érzékelés zavarának vizsgálata (gyakorlat, 2 óra) - Dr. Nagy Ferenc 
11. A tremorok vizsgálata (1 elméleti előadás és 1 gyakorlati óra) - Dr. Kovács Norbert 
 
 
A félév elfogadásának kritériumai:  
 
Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása:  
 
Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk:  
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A járványtan és nagy felfedezéseink története 
Orvosi Népegészségtani Intézet - Dr. Ember István egyetemi tanár 

A tematika rövid leírása: az orvostudomány története egészen a XX. század közepéig kisebb-nagyobb 
megszakítással a fertőző betegségek okozta járványok története.A fertőző betegségek elleni küzdelem a 
bakteriológiai érával vette kezdetét és igazi hőskora a XIX. század második felére tehető. Rendkívüli 
jelentőségük van azoknak a felfedezéseknek, amelyek lehetővé tették a járványok leküzdését. Ezekről a 
kulcsfelfedezésekről és járványügyi, történelmi tényekről kívánunk a hallgatóknak ízelítőt nyújtani. 
 
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: a kurzus során a hallgatók általános betekintést 
nyerhetnek a járványtan történetének nagy pillanatiba. Az orvostudomány történetének e speciális területét a 
napjainkban oly fontos megelőzési lehetőségekkel ötvözve oktatjuk. 
 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 1 
modul: fakultatív  félévi 14 
ECTS kredit: 1 gyakorlat heti 0 
   félévi 0 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 0 
félévközi: írásbeli   félévi 0 
javítóvizsga: szóbeli 

 

félévi Σ óraszám  14 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
ETR-kód: OOFJAR OFFJAR 
javasolt helye: 2. szemeszter 2. szemeszter 
meghirdetve: csak tavaszi félévben csak tavaszi félévben 
előfeltétele(i): nincs nincs 

 

 
 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 
Paul De Kruif: Bacillusvadászok 
Buda J: Védőoltások 
Benedek I.: Semmelweis 
Benedek I.: Semmelweis kora 
Heinz Schott: A medicina krónikája 
Fóti M.: Az orvostudomány és az élettan Nobel-díjasai 
Gorvay Gy.-Zoltán I.: Semmelweis élete és munkássága 
 
Foglalkozások témája és oktatója: 
7*2 óra előadás 
1. Bevezető előadás: A járványtan története. A fertőző betegségek jelentősége az elmúlt századokban és 

napjainkban - Dr. Ember István 
2. Pasteur munkássága és felfedezései - Dr. Varjas Tímea 
3. Semmelweis munkássága és felfedezései - Dr. Ember István 
4. Nagy járványok a történelemben - Dr. Varjas Tímea 
5. Nagy felfedezések a tuberculosis, diphtheria és pertussis kutatásában - Dr. Ember István 
6. A védőoltások története. A védőoltások típusai. Az alkalmazott védőoltások részletes ismertetése - Dr. Nádasi 

Edit 
7. A bioterrorizmus. A biológiai fegyverek típusai - Dr. Nádasi Edit 
 
 
A félév elfogadásának kritériumai: a félévi jegy megszerzésének feltétele minimum 3 oldalas házi dolgozat 

írása a félév tematikája alapján, valamint az utolsó előadáson megírt teszt. A két jegy átlagának 
kiszámításával történik a félévi gyakorlati jegy megállapítása. Törtszám esetén a teszten elért eredmény 
a mérvadó. 

Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása: Az előadásokon való részvétel kötelező, melyet 
katalógussal ellenőrzünk. 1x2 óra hiányzás megengedett, e felett a tárgy aláírását megtagadhatjuk. 

Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk: szóbeli beszámoló az adott óra anyagából. 
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A komplementer medicina szerepe napjaink orvoslásában 
Laboratóriumi Medicina Intézet - Dr. Kőszegi Tamás egyetemi docens 

A tematika rövid leírása: a komplementer (és alternatív) gyógymódok a hivatalos, tudományos orvoslás 
szempontjából jelenleg Magyarországon alárendelt vagy elutasított helyzetben vannak. A kurzus célja 
megismertetni a hallgatókkal a komplementer medicina legfontosabb területeit, azok tudományos, biokémiai 
és kórélettani alapjait, általános szemléletmódját, történeti, filozófiai, szociológiai, pszichológiai aspektusait, 
valamint ízelítőt adni az egyes módszerek lényegéből. 
 
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: a modern orvoslás nem nélkülözheti azokat a 
módszereeket, melyek a beteg javára válnak, ugyanakkor a lehető legkisebb mellékhatásokat okozzák. A ma 
orvosának felelőssége a medicina egységének szellemében elsajátítani  a kiegészítő orvoslás területeit és a 
fentiek szellemében megválasztani a beteg számára legkedvezőbb gyógymódot. 
 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 2 
modul: fakultatív  félévi 28 
ECTS kredit: 2 gyakorlat heti 0 
   félévi 0 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 0 
félévközi: írásbeli   félévi 0 
javítóvizsga: írásbeli  

 

félévi Σ óraszám  28 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
ETR-kód: OOFKOM 
javasolt helye: 8. szemeszter 
meghirdetve: csak tavaszi félévben 
előfeltétele(i): OOPBPR, OOPGT1, OOPPA2 

  

 
 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 
Dr. Hegyi Gabriella (szerk.): Természetes gyógymódok. Komplementer medicina, K.u.K. Kiadó, Budapest, 1999 
Karácsony F.: A méregtelenítés könyve, Á+SZ Mediterranica, Pécs, 1998 
Szabó L. Gy.: Gyógynövény-ismereti tájékoztató, Schmidt und Co, Melius Alapítvány, Baksa-Pécs, 2005 
 
Foglalkozások témája és oktatója: 
14*2óra előadás 
1. A komplementer medicina fogalma, területei, kapcsolata a modern orvoslással, jogi szabályozása - Dr. 

Kőszegi Tamás 
2. Az élő rendszerek sajátosságai, a betegségek kialakulásának általános és specifikus tényezői - Dr. Kőszegi 

Tamás 
3. A gyógyítás értelmezése a komplementer medicinában, terápiás alapfogalmak - Dr. Kőszegi Tamás 
4. A táplálkozás/életmód szerepe a modern kor betegségeinek kialakulásában - Dr. Kőszegi Tamás 
5. Fitoterápia alapjai - Dr. Kőszegi Tamás 
6. A böjt, mint a szervezet megújításának hatékony módszere - Dr. Kőszegi Tamás 
7. Daganatos betegségek kiegészítő terápiás lehetőségei - Dr. Kőszegi Tamás 
8. A komplementer medicina filozófiai alapjai - Dr. Buda László 
9. A komplementer medicina és a betegségmodellek - Dr. Buda László 
10. A komplementer medicina helyzete Magyarországon és külföldön - Dr. Buda László 
11. A legfontosabb komplementer gyógymódok - Dr. Buda László 
12. A komplementer medicina szociológiai háttere - Dr. Buda László 
13. A komplementer medicina pszichológiai háttere - Dr. Lampek Kinga 
14. A komplementer medicina kommunikációs aspektusai - Dr. Buda László 
 
 
A félév elfogadásának kritériumai: az előadások rendszeres látogatása, aktív részvétel, téma egyéni 
kidolgozása, a félév végén „Tudáspróba” esszé jellegű dolgozat beadása. A félév során egy megadott terület 
összegzését kell benyújtani esszé formájában. Az esszé dolgozatok témái/kérdései minden évben aktuálisan 
kerülnek megadásra. 
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Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása: 30%-ig megengedett a hiányzás, igazolás, pótlás nem 
szükséges. Kreditpont nem ítélhető meg 30%-nál nagyobb hiányzás és az évközi két írásbeli dolgozat leadása 
hiányában 
 
Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk:  
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A közegészségügy története a II. világháborúig 
Orvosi Népegészségtani Intézet - Dr. Ember István - Dr. Kiss László egyetemi tanár - 

A tematika rövid leírása: a kurzus során áttekintjük a magyar egészségügy intézményrendszerének 
alakulását, fejlődését a 19. század közepétől a második világháborúig. Figyelmet fordítunk az egészségügyi 
prevenció szervezetének kiépülésére, a prevenciós módszerek kialakulására, a környezet-egészségügy 
kérdéseire. Érintjük a modern kórházrendszer létrejöttének kérdéseit, a kuratív egészségügy alakulását, több 
szempontból megvizsgáljuk a lakosság egészségi állapotának alakulását, a járványok és egyéb betegségek 
történetét. 
 
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: a kurzus során a hallgatók megismerkednek a 
magyarországi egészségügyi intézményrendszer kiépülésének történetével, az egészségügyi prevenció 
eszméjének és alapjainak kialakulásával. A betegségtörténeti kérdések tárgyalása során képet kapnak a 
magyar lakosság egészségi állapotának múltbeli alakulásáról, az egyes betegségtípusok, betegségek 
társadalmi meghatározottságairól és az ellenük való küzdelem lépéseiről. 
 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 1 
modul: fakultatív  félévi 14 
ECTS kredit: 1 gyakorlat heti 0 
   félévi 0 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 0 
félévközi: írásbeli   félévi 0 
javítóvizsga: szóbeli 

 

félévi Σ óraszám  14 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
ETR-kód: OOFMEU OFFMEU 
javasolt helye: 1. szemeszter 1. szemeszter 
meghirdetve: őszi és tavaszi félévben is őszi és tavaszi félévben is 
előfeltétele(i): nincs nincs 

 

 
 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 
Daday András: Kuriózumok az orvostudomány magyarországi történetéből, (Sajtó alá rendezte: Gazda István), 

Akadémiai Kiadó, Budapest, 2002 
Gortvay György: Az újabbkori magyar orvosi művelődés és egészségügy története I., Akadémiai Kiadó, 

Budapest, 1953 
Hahn Géza: A magyar egészségügy története, Medicina, Budapest, 1960 
Hahn Géza - Melly József: Fodor József élete és munkássága, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1965 
Johan Béla: Gyógyul a magyar falu, OKI, Budapest, 1939 
Kertai Pál: Járványok és járványügy a magyar történelemben I., Magyar Epidemiológia, 2004/1, 49–55.  
Kertai Pál: Járványok és járványügy a magyar történelemben II., Magyar Epidemiológia, 2005/1, 13–24.  
Kiss László: Dögvész és epekórság. A pestis és a kolera Magyarországon a 19. században, Valóság, 2004/9, 19–

30.  
Kiss László: Egészség és politika. Az egészségügyi prevenció Magyarországon a 20. század első felében, Korall, 

2004/3, 107–137.  
Kiss László: A nemi betegségek története Magyarországon a 19. századtól a második világháborúig, Magyar 

Epidemiológia, 2005/2, 107–112.  
Kiss László: Ökológia és egészségügy. A környezet-egészségügyi gondolkodás kialakulása és a környezet-

egészségügy állapota Magyarországon a második világháborúig, Szociológiai Szemle, 2005/1, 41–59.  
Szél Tivadar: Egészségügyi statisztika, Magyar Orvosi Könyvkiadó Társulat, Budapest, 1930 
 
Foglalkozások témája és oktatója: 
7*2 óra előadás 
1. A magyar közegészségügy kialakulása. Fodor József munkássága. Az első magyar közegészségügyi törvény 
2. Járványok és járványügy Magyarországon a 19. század végéig 
3. Az egészségügyi prevenció első országos szervezője: a Stefánia Szövetség 
4. Az Országos Közegészségügyi Intézet és a Zöld Kereszt 
5. Járványügy a két világháború között 
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6. A környezet-egészségügy állapota a második világháborúig 
7. A modern kórházügy és a kórházrendszer kialakulása 
 
 
A félév elfogadásának kritériumai: a félévi jegy megszerzésének feltétele 3 oldalas házi dolgozat írása a félév 
tematikája és a megadott szakirodalom (esetleg egyéni egyeztetéssel további irodalmak) alapján, valamint az 
utolsó előadáson megírt teszt. A két jegy átlagának kiszámításával történik a félévi gyakorlati jegy 
megállapítása.Törtszám esetén a teszten elért eredmény a mérvadó. 
Az előadásokon való részvétel kötelező, melyet katalógussal ellenőrzünk. 1x2 óra hiányzás megengedett, e felett 
a tárgy aláírását megtagadhatjuk. 
 
Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása: távolmaradás pótlása: szóbeli beszámoló az adott óra 
anyagából. 
 
Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk:  
Aki a gyakorlati jeggyel nincs megelégedve, az a vizsgaidőszakban szóbeli javítóvizsgát tehet.   
1. Járványok Magyarországon a 19. század előtt (pestis, lepra, tífusz) 
2. 19. század járványtörténete 
3. Járványügy a két világháború közti Magyarországon 
4. A környezet-egészségügy a második világháborúig 
5. Az Országos Stefánia Szövetség 
6. Az OKI és a Zöld Kereszt 
7. A magyar kórházügy 1945-ig 
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A Mecsek értékes gyógynövényeinek terepi vizsgálata 
Farmakognóziai Intézet - Dr. Papp Nóra tudományos segédmunkatárs 

A tematika rövid leírása: növénytársulások élőhelyei, Mecseki, gyógynövényfajokban gazdag 
növénytársulások és főbb növénytaxonok, terepi növényvizsgálati módszerek. 
 
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: a kurzus célja, hogy a gyógyszerész hallgatók 
elsajátítsák és gyakorolják a gyógynövényfajok felismerését a természetben is az egyes élőhelyeken. A 
viszgálatok során a gyógynövények morfológiai és termőhelyi jellemzőit sajátítják el, különös tekintettel a 
mecseki gyógynövényfajok előfordulására. A terepi ismeretek nagy szerepet kapnak a taxonok pontos 
azonosításában, a különböző termőhelyek és környezeti hatásaik igen fontosak a fajok hatóanyagtartalmával 
kapcsolatban. 
 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 0,64 
modul: fakultatív  félévi 9 
ECTS kredit: 1 gyakorlat heti 1,14 
   félévi 16 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 0 
félévközi: írásbeli   félévi 0 
javítóvizsga: írásbeli  

 

félévi Σ óraszám  25 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
ETR-kód: OOFMGY OFFMGY OGFMGY 
javasolt helye: 6. szemeszter 6. szemeszter 6. szemeszter 
meghirdetve: csak tavaszi félévben csak tavaszi félévben csak tavaszi félévben 
előfeltétele(i):   OGAGNT 

 
 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 
Simon Tibor: A magyarországi edényes flóra határozója. Harasztok - virágos növények, Nemzeti 
Tankönyvkiadó Rt., Budapest, 1992 
Dános Béla: Farmakobotanika, Argumentum, Budapest, 1997 
terepi ruházat 
 
Foglalkozások témája és oktatója: 
3*3 óra előadás 
2. hét: Növénytársulások élőhelyeinek jellemzése: kőzettani, talajtani, éghajlattani tényezők hatása a társulások 

szerkezetére, a fontosabb gyógynövények megjelenésére, gyakoriságára és hatóanyag-tartalmukra 
4. hét: Mecseki, gyógynövényfajokban gazdag növénytársulások jellemzése, fontosabb mecseki gyógynövény-

taxonok ismertetése 
5. hét: Terepi növényvizsgálati módszerek (pl. jegyzőkönyvkészítés, növényfelvételezés), gyógynövényfajok 

azonosításának gyakorlata, növényhatározó könyvek használata 
 
4*4 óra gyakorlat 
Mecseki gyógynövényfajok terepi vizsgálata, felismerése és élőhelyeik jellemzése az alábbi helyszíneken  
8. hét: a csarnótai Nagykopasz-hegy mészkő-sziklagyepén élő gyógynövényfajok felismerése  
10. hét: a tettyei cseres-tölgyes és fekete fenyves gyógynövényfajainak felismerése 
11. hét: az árpádtetői gyertyános-tölgyes gyógynövényfajainak felismerése 
12. hét: a pellérdi mocsárrét gyógynövényfajainak felismerése 
 
 
A félév elfogadásának kritériumai: a fakultatív tantárgy teljesítésének feltétele a előadásokon és terepi 
gyógynövény-vizsgálatokon való aktív részvétel és 2 írásbeli dolgozat elkészítése a félév során. A hallgató a 
félév végi érdemjegyet az évközi aktív részvétel beszámításával, valamint 2 sikeres félévközi dolgozat 
elkészítésével szerezheti meg. 
Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása: hiányzás a félév során: 1 db, pótlás: nincs lehetőség 
Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk:  
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A mikrosebészet alapjai 
Sebészeti Oktató és Kutató Intézet - Dr. Rőth Erzsébet egyetemi tanár 

A tematika rövid leírása: a Sebészeti Műtéttani és a Traumatológiai ismeretekre épülő tantárgy előadásai 
során a mikrosebészet kialakulásának történeti áttekintését követően a hallgatók megismerkedhetnek e 
módszerek alkalmazhatóságának személyi és tárgyi feltételeivel, indikációival, korlátaival és eredményeivel. 
Ismertetésre kerülnek a mikroér-anasztamozisok és perifériás idegvarratok elkészítésének szabályai. A 
gyakorlatok alkalmával, speciális feladatok végrehajtása során sajátíthatják el a hallgatók a mikrosebészeti 
műszerek és az operációs mikroszkóp használatát. Továbbá a patkányon elvégzett műtétek alkalmával 
egyénileg gyakorolhatják a mikroérvarratok és idegvarratok elkészítésének módszereit. 
 
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: a tantárgy feladata, hogy a sebészeti 
beavatkozások egyik új dimenzióját bemutatva, lehetőséget nyújtson a sebészet és határterületei iránt 
különösen érdeklődő hallgatók manuális készségének speciális fejlesztésre. E mellett, a hosszú ideig tartó és 
fokozott koncentráló képesség, kitartás és önfegyelem fejlesztésével olyan tulajdonságokat erősít a 
hallgatókban, amelyek nélkülözhetetlenek az orvosi hivatás gyakorlásának folyamán. 
 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 0 
modul: fakultatív  félévi 0 
ECTS kredit: 1 gyakorlat heti 1 
   félévi 14 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 0 
félévközi: szóbeli  félévi 0 
javítóvizsga: szóbeli 

 

félévi Σ óraszám  14 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
ETR-kód: OOFMSA 
javasolt helye: 8. szemeszter 
meghirdetve: csak tavaszi félévben 
előfeltétele(i): OOESMT, OOKTRA 

  

 
 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 
Renner Antal: Traumatologia 
Gaál Csaba: Sebészet  
Nagyított sebészet, oktatási kézikönyv rezidensek számára, SZTE, PTE, DTE. 2006  
http://web.szote.u-szeged.hu/expsur/hefop/ 
 
Foglalkozások témája és oktatója: 
7*2 óra gyakorlat 
1. A mikrosebészet kialakulásának története. Mikrosebészetben használatos eszközök és azok használata. 

Műtőtermi gyakorlat: mikrosebészeti műszerek használata - Dr. Farkas Gábor, Dr. Borsiczky Balázs 
2. Mikroér-anasztomózisok a traumatológiai gyakorlatban - Dr. Nyárády József   
    Mikroérnyelű lebenyek alkalmazási lehetőségei - Dr. Vámhidy László  
3. Műtőtermi gyakorlat: patkány aorta preparálás és éranasztomózis készítésének gyakorlása patkányon - Dr. 

Jancsó Gábor, Dr. Farkas Gábor  
4. Perifériás idegsérülések ellátásának lehetőségei - Dr. Kovácsi Ákos  
5. Műtőtermi gyakorlat: nervus ischiadicus preparálás és idegvarrat készítésének gyakorlása patkányon - Dr. 

Jancsó Gábor, Dr. Farkas Gábor  
6. Műtőtermi gyakorlat: vena cava preparálás és érvarrat készítésének gyakorlása patkányon - Dr. Borsiczky 

Balázs, Dr. Jancsó Gábor  
7. Műtőtermi gyakorlat: arteria carotis communis preparálás és érvarrat készítésének gyakorlása patkányon - Dr. 

Ferencz Andrea, Dr. Farkas Gábor  
 
A félév elfogadásának kritériumai: részvétel valamennyi gyakorlaton. 
Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása: a mulasztott gyakorlat anyagának elvégzése a pótlás 
egyetlen lehetősége. 
Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk: a félév során kerül kiadásra. 
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A modern biokémia laboratóriumi módszerei 
Biokémiai és Orvosi Kémiai Intézet - ifj. Dr. Gallyas Ferenc egyetemi docens 

A tematika rövid leírása: a tárgy elsőkézből származó gyakorlati ismereteket ad a modern biokémiai 
laboratóriumban használatos legfontosabb kromatográfiás, általános laboratóriumi és molekuláris biológiai 
technikák megismerésére és elsajátítására. Konkrét feladatokon keresztül mutatja meg az adott technika 
alkalmazási körét, buktatóit, illetve a buktatók elkerülésének lehetőségeit. 
 
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: gyakorlati ismereteket ad a modern biokémiai 
laboratóriumi technikák megismeréséhez és elsajátításához. 
 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 0 
modul: fakultatív  félévi 0 
ECTS kredit: 2 gyakorlat heti 2 
   félévi 28 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 0 
félévközi: szóbeli  félévi 0 
javítóvizsga: szóbeli 

 

félévi Σ óraszám  28 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
ETR-kód: OGFBLM 
javasolt helye: 5. szemeszter 
meghirdetve: csak őszi félévben 
előfeltétele(i): 

  

OGOBK2 
 
 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 
Sambrok J, Fritsch EF and Maniatis T.: Molecular Cloning, a Laboratory Manual, 2nd edition, Cold Spring 

Harbor Lab Press, New York, 1989 
 
Foglalkozások témája és oktatója: 
14*2 óra gyakorlat 
1. Vízoldható enzímek izolálása kromatográfiás eljárásokkal, citrát-szintáz izolálás. Multienzim komplexek 

izolálásának lehetséges eljárásai, piruvát dehidrogenáz és ketoglutarát dehidrogenáz izolálása. Affinitás 
kromatográfiás eljárások lehetséges alkalmazásai (citokróm oxidáz, komplex I izolálása) 

2.  Polipeptid komponensek azonosítása natív és SDS-gél elektroforézissel, Western Blot 
3.  Northern és Southern blot 
4.  Eukarióta enzimek expressziója baktériumban, különböző expressziós rendszerek 
S.  Rekombináns DNS technológia 
6.  Sejtkultúrás módszerek 
7.  DNS micro-array technika 
8.  Bioinformatika 
9.  NMR spektroszkópia biológiai alkalmazásai 
10.  NMR képalkotás 
11.  Polimeráz láncreakció (PCR), valós idejű-PCR (RT -PCR) 
12.  Tömegspektrometria biológiai alkalmazásai 
13.  Géndiszrupció és génexpresszió élesztőben 
14.  Antisense RNS és siRNS technikák a génkifejezödés manipulálásában 
 
 
A félév elfogadásának kritériumai:  
 
Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása: nem lehet hiányozni, illetve a hiányzást pótolni kell. 
Pótlás egyéni konzultációval. 
 
Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk:  
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A molekuláris biológiai adatelemzés alapjai 
Laboratóriumi Medicina Intézet - Dr. Miseta Attila egyetemi docens 

A tematika rövid leírása: a genetikai kód megismerése a modern molekuláris biológia legalapvetőbb 
felfedezése. A genetikai kód széles körben használt minden molekuláris biológiai laboratóriumban és a 
medicinában is. A kurzus bevezet azokba a fiziko-kémiai és metabolikus elméletekbe, amelyek a genetikai 
kód kialakulásával kapcsolatban jöttek létre. Elméleti és gyakorlati útmutatást ad a genetikai adatbázisokban 
való keresést illetően. Bevezet a számítógépes szekvencia bevitelbe, editálásba, primer tervezésbe, restrikciós 
analízisbe, és a másodlagos szerkezet analízisbe. Betekintést ad a fajok rokonságának a vizsgálatába 
génanalízis segítségével. 
 
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: a molekuláris biológiai adatelemzés jelentősége 
az egyre bővülő genomikai és proteomikai ismeretek felhasználásában van. Mint ilyennek fontos szerepe van 
a molekuláris biológiai alapú diagnosztikában. 
 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 0 
modul: fakultatív  félévi 0 
ECTS kredit: 1 gyakorlat heti 0 
   félévi 0 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 1 
félévközi: írásbeli és szóbeli  félévi 14 
javítóvizsga: írásbeli  

 

félévi Σ óraszám  14 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
ETR-kód: OOFMAD OFFMAD 
javasolt helye: 2. szemeszter 2. szemeszter 
meghirdetve: csak tavaszi félévben csak tavaszi félévben 
előfeltétele(i): nincs nincs 

 

 
 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 
Li és Graur: Fundamentals of Molecular Evolution, Sinauer Associates Inc., ISBN 0-87893-266-6 
ill. a http://www.bioinfo.pte.hu/bioinf.htm-en elérhetők azok az internetes helyek, melyekről a kívánt anyagok 

letölthetők 
 
Foglalkozások témája és oktatója: 
14*1 óra szeminárium 
A genetikai kód megismerése a modern molekuláris biológia legalapvetőbb felfedezése 
A genetikai kód széles körben használt minden molekuláris biológiai laboratóriumban és a medicinában is  
A kurzus bevezet azokba a fiziko-kémiai és metabolikus elméletekbe, amelyek a genetikai kód kialakulásával 

kapcsolatban jöttek létre 
Elméleti és gyakorlati útmutatást ad a genetikai adatbázisokban való keresést illetően 
Bevezetés a számítógépes szekvencia bevitelbe, editálásba, primer tervezésbe, restrikciós analízisbe, és a 

másodlagos szerkezet analízisbe 
Betekintést ad a fajok rokonságának a vizsgálatába génanalízis segítségével 
 
 
A félév elfogadásának kritériumai: részvétel és gyakorlati vizsga. 
 
Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása: egyéni vagy csoportos megbeszélés. 
 
Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk:  
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A perifériás nyirokszövet fejlődésbiológiája és tévútjai 
Immunológiai és Biotechnológiai Intézet - Dr. Balogh Péter egyetemi docens 

A tematika rövid leírása: a kurzus célja azon szöveti kölcsönhatások ismertetése és kritikai részletezése, 
melyek a perifériás nyirokszövetek lymphoid és stroma-komponenseinek összehangolt fejlődését és 
elrendeződését irányítják. Itt az antitest-termelésért felelős B-sejtek és környezetük mint funkcionális egység 
fiziológiás és kóros differenciációs folyamatait ismertetjük a  kurzusban. Az állatkísérletes adatok bemutatása 
mellett a megfelelő humán kórfolyamatokra és a terápiás beavatkozási lehetőségekre is kitérünk. 
 
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: a nyirokszövetek dinamikus szerveződése mind 
az anatómiai-morfológiai, mind az immunológiai-immunpathológiai kurrikulumok során meglehetősen 
elhanyagolt részlet, ugyanakkor a nyirokszövet differenciálódásának megértése pontosabbá teheti különböző 
releváns kórképek (krónikus gyulladásos, autoimmun ill. lymphoproliferatív) pathomechanizmusának és 
esetleges terápiás befolyásolásának ismeretét. Ennek megfelelelően szövettani és immunológiai, valamint 
pathológiai és klinikai határterületeket is érint. 
 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 1 
modul: fakultatív  félévi 14 
ECTS kredit: 1 gyakorlat heti 0 
   félévi 0 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 0 
félévközi: írásbeli és szóbeli  félévi 0 
javítóvizsga: szóbeli 

 

félévi Σ óraszám  14 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
ETR-kód: OOFPNY OFFPNY OGFPNY 
javasolt helye: 6. szemeszter 6. szemeszter 6. szemeszter 
meghirdetve: csak tavaszi félévben csak tavaszi félévben csak tavaszi félévben 
előfeltétele(i): OOAIMM, OOANEA OFAIMM, OFANEA OGOIMM, OGOHA2 

 
 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 
előadásjegyzetek, online hozzáférhető irodalom 
 
Foglalkozások témája és oktatója: 
14*1 óra előadás 
1. Invocatio: Immunológia és/vagy fejlődésbiológia - Dr. Balogh Péter 
2. In vivo veritas, avagy mire jók az egerek? - Dr. Balogh Péter 
3. Minőség és mennyiség jelentősége a nyirokszövet szerveződésében: TNF és rokonai - Dr. Balogh Péter 
4. Nyirokszövet-fejlődésbiológia, avagy ami mindenhonnan kimarad - pedig van - Dr. Balogh Péter 
5. Panta rhei, avagy a nyirokszöveti statikus stromaelemek dinamikája - Dr. Balogh Péter 
6. Primer vagy szekunder, avagy a bél immunológiai szerepei - Dr. Balogh Péter 
7. Hívatlan vendég I, avagy a tercier nyirokszövetek kialakulása - Dr. Balogh Péter 
8. Hívatlan vendég II, avagy a lymphoid neogenezis szerepe a reumatoid arthritis immunpathológiájában - Dr. 

Sütő Gábor (Reumatológiai és Immunológiai Klinika) 
9. Immunológiai eredetű bélbetegségek - Dr. Sütő Gábor 
10. A bűn szépsége, avagy a B-sejtes nyirokszöveti daganatok sokfélesége - Dr. Kereskai László (Pathológia 

Intézet) 
11. Murphy törvénye I, avagy mi romlik el a B-sejtes nyirokszöveti daganatokban? - Dr. Kereskai László 
12. Murphy törvénye II, avagy a B-sejtes daganatok terápiás lehetőségei - Dr. Dávid Mariann, I. Belklin. 

Hematol. 
13. Megmentés és menekülés, avagy a kezelés-rezisztens tumoros nyirokszöveti elemek befolyásolása - 

rezisztencia - Dr. Dávid Mariann 
14. Konzultáció 
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A félév elfogadásának kritériumai: szakmai angol nyelvtudás ismerete szükséges a folyóirat-kutatáshoz. 
Minimum 80%-os részvétel A félévközi számonkérések jellege: kísérlet-elemzés, eset-elemzés. A kreditpont 
odaítélésének feltétele: az ismertetett sejtes és molekuláris résztvevők ismerete, szerepük bemutatása. Az 
érdemjegy kialakításának módja: részvétel, aktivitás, illetve a vizsgaeredmény együttesen (25-25-50%). 
 
Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása: pótlásra nincs mód 
 
Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk: ismertetett sejtes és molekuláris résztvevők ismerete, 
szerepük bemutatása. Rövid esszékérdések az előadások anyagából. 
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A pszichoszomatika rendszerszemlélete 

Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika - Dr. Gáti Ágnes egyetemi docens 

A tematika rövid leírása: az egyre szaporodó pszichoszomatikus kórképekben a szomatikus elváltozások 
mellett a pszichés tényezőknek is alapvető szerepük van. Az utóbbi évtizedekben sürgetővé vált a 
nézőpontváltás, így a lineáris (ok-okozati) modelleket a cirkuláris, rendszerszemléletű gondolkodás váltotta 
fel, mely az egyén pszichológiai rendszerén kívül a család és a környezet szerepét is vizsgálja. 
 
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: a kurzus célja a bio-pszicho-szociális modell 
megismerése a különböző pszichoszomatikus kórképekben (gasztrointesztinális, onkológiai, nőgyógyászati, 
fertilitási problémák, stb.), legnagyobb hangsúlyt fektetve az elsősorban fiatalok körében egyre szaporodó 
evészavarokra (anorexia nervosa, bulimia nervosa). 
 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 0 
modul: fakultatív  félévi 0 
ECTS kredit: 1 gyakorlat heti 0 
   félévi 0 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 1,07 
félévközi: szóbeli  félévi 15 
javítóvizsga: szóbeli 

 

félévi Σ óraszám  15 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
ETR-kód: OOFPRS OFFPRS OGFPRS 
javasolt helye: 9. szemeszter 9. szemeszter 9. szemeszter 
meghirdetve: csak őszi félévben csak őszi félévben csak őszi félévben 
előfeltétele(i): nincs nincs nincs 

 
 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 
Luidi Onnis: A pszichoszomatikus zavarok rendszerszemlélete, Animula Könyvkiadó, Budapest, 1993 
Tury Ferenc, Szabó Pál: A táplálkozási magatartás zavarai: anorexia nervosa és a bulimia nervosa, Medicina 
Könyvkiadó, Budapest, 2000 
 
Foglalkozások témája és oktatója: 
3*5 óra szeminárium 
1. A bio-pszicho-szociális modell ismertetése, történeti áttekintés - Dr. Gáti Ágnes 
2. A multidimenzionális szemlélet „nyeresége” a különböző pszichoszomatikus kórképekben - Dr. Ábrahám 

Ildikó 
3. Az evészavarok, mint „rejtett zavarok”, diagnosztika, epidemiológia, tünettan - Dr. Ábrahám Ildikó 
4. Az evészavarok etiopatogenezise, biológiai és pszichológiai tényezők - Dr. Karádi Zoltán, Dr. Gáti Ágnes 
5. A multimodális terápia lehetőségei. - Dr. Gáti Ágnes, Dr. Ábrahám 
 
 
A félév elfogadásának kritériumai: TVSZ szerint 
 
Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása: pótlás a kötelező pszichiátria gyakorlatokon lehetséges. 
 
Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk:  
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A rendszeres testedzés szerepe az egészséges életmódban 
Mozgástani Intézet - Dr. Kiss Sándor testnevelő tanár 

A tematika rövid leírása: a tervezett kurzus elméleti és gyakorlati foglalkozásokból áll. Az elméleti 
foglalkozás keretében ismertetjük a rendszeres testedzés szerepét az egészséges életmódban. Foglalkozunk az 
egyes sportágak speciális hatásaival, amelyek lehetővé teszik az adott sporttevékenység rekreációs és 
rehabilitációs testedzés keretében történő használatát. Felhívjuk a figyelmet a testedzés általános mozgástani 
követelményeire, valamint a rosszul vezetett testedzés veszélyeire. Az elméleti előadást követően a gyakorlati 
foglalkozásokon gyakoroltatjuk az egészség megőrzése céljából fontos elemeket! 
 
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: ismerjék meg a hallgatók a fizikai aktivitás 
fontosságát és szükségszerűségét a korszerű életmódban. Kapjanak ismereteket a rendszeres sportélettani 
alapokra helyezett testedzés egészségvédő, egészségfejlesztő hatásáról, ezzel is segítve az egyetemi 
testnevelés elméleti megalapozását! 
 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 0,29 
modul: fakultatív  félévi 4 
ECTS kredit: 1 gyakorlat heti 0,85 
   félévi 12 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 0,29 
félévközi: írásbeli és szóbeli  félévi 4 
javítóvizsga: szóbeli 

 

félévi Σ óraszám  20 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
ETR-kód: OOFRET OFFRET 
javasolt helye: 1. szemeszter 1. szemeszter 
meghirdetve: őszi és tavaszi félévben is őszi és tavaszi félévben is 
előfeltétele(i): nincs nincs 

 

 
 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 
Jákó Péter: Sportorvosi alap- és szakellátás feladatai a lakosság kondicionálásában                     
Dr. Ángyán Lajos (szerk.): Testnevelés: Alapelvek és gyakorlatok egyetemisták számára, Motio, Pécs 
Apor Péter: Belgyógyászati betegek rehabilitációja fizikai edzéssel, Budapest 
Dr. Mezey Béla: Rehabilitáció, Pécs, 2003 
Jákó Péter (szerk.): A sportorvoslás alapjai, Budapest, 1985 
 
Foglalkozások témája és oktatója: 
2*2 óra előadás:  
1. A fizikai aktivitás szerepe az egyes népbetegségek visszaszorításában 
 Az egészséges illetve a mozgásszegény életmód jellemzői, hatása az egészségi állapotra 
2. A rendszeres fizikai aktivitás hatása a szervezetre 
3. Humán motoros képességek fajtái fejlesztésük módszerei 
4. A biztonságos és hatékony tréningprogram kijelölésének követelményei 
 
6*2 óra gyakorlat: a foglalkozásokon az egészség megőrzése szempontjából fontos mozgáselemeket gyakoroljuk. 
(Sportágakat) 
 
2*2 óra szeminárium: az előadások anyagára épülő konzultáció. 
 
 
A félév elfogadásának kritériumai: a hiányzás mértéke a TVSZ szerint. A hallgató értékelése: esszédolgozat, 
óraközi aktivitás. 
 
Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása:  
 
Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk:  
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A sejtmag patológiája 
Orvosi Biológiai Intézet - Dr. Komáromy László egyetemi docens 

A tematika rövid leírása: a sejtmagban zajló különböző típusú patológiás és experimentális patológiai 
változások ultrastrukturájának analízise, ezek lehetséges molekuláris biológiai alapjainak értelmezése. Az 
egyes részproblémák az előadások során daganatsejtekben megnyilvánuló változásokra vonatkozóan 
koncentráltan kerülnek tárgyalásra. 
 
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: a tárgy sejtpatológiai alapismereteket ad, 
melyeket a preklinikai és klinikai tárgyak tanulása során alkalmazhatnak a hallgatók. A fő cél az 
ultrastruktúrális morfológiai és molekuláris' biológiai eredmények bemutatása sejtpatológiai szinten. 
 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 1 
modul: fakultatív  félévi 14 
ECTS kredit: 2 gyakorlat heti 0 
   félévi 0 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 1 
félévközi: írásbeli   félévi 14 
javítóvizsga: írásbeli  

 

félévi Σ óraszám  28 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
ETR-kód: OOFSMP OFFSMP 
javasolt helye: 2. szemeszter 2. szemeszter 
meghirdetve: csak tavaszi félévben csak tavaszi félévben 
előfeltétele(i): OOAMB1 OFAMB1 

 

 
 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 
Szeberényi József: Molekuláris sejtbiológia 
Ghadially, F.N.: Ultrastructural Pathology of the Cell and Matrix 
Constantinides, P.: Ultrastructural Pathology 
Cooper, G.M.: The Cell. A Molecular Approach 
Komáromy L., Szeberényi J. (szerk.): Molekuláris sejtbiológia gyakorlatok 
Az egyes témakörökkel foglalkozó aktuális közlemények, előadásvázlatok kéziratban 
 
Foglalkozások témája és oktatója: 
14*1 óra előadás, 14*1 óra szeminárium (előadások = E, szemináriumok= Sz) 

1. hét 
 E: A funkcionális morfológiában alkalmazott módszerek áttekintése I. (Fénymikroszkópos technikák). 
 Sz: Fénymikroszkópos felvételek értékelése. (Normál és patológiás sejtek) 
2. hét 
 E: A funkcionális morfológiában alkalmazott módszerek áttekintése II. (Fénymikroszkópos technikák). 
 Sz: Elektronmikroszkópos felvételek értékelése. (Normál és patológiás sejtek) 
3. hét 
 E: A sejtmag perifériájának felépítése 
 Sz: A sejtmag perifériáját demonstráló felvételek tanulmányozása 
4. hét 
 E: Fehérjeimport a sejtmagba, szabályozás és zavarai 
 Sz: A protein import és zavarai témakörrel foglalkozó közlemények megbeszélése 
5. hét 
 E: Az RNS export lehetséges mechanizmusai 
 Sz: Az RNS export vizsgálatával kapcsolatos közlemények elemzése 
6. hét 
 E: A kromatin szerveződés újabb adatai 
 Sz: A kromatin szerkezet és összetétel vizsgálatával foglalkozó közlemények elemzése 
7. hét 
 E: Kromatin struktúrák változásai a sejtműködés zavaraiban 
 Sz: Patológiás változások a kromatinban. Közlemények elemzése 
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8. hét 
 E: A nuklear matrix  
 Sz: A nuklear matrix vizsgálatának módszerei 
9. hét 
 E: A nuklear matrix patológiás változásai 
 Sz: A nuklear matrix vizsgálata és elemzése elektronmikroszkópos felvételeken 
10. hét 
 E: A nukleolusz szerkezetének és működésének változásai különböző patológiás állapotokban 
 Sz: A nukleoláris változásokat demonstráló elektronmikroszkópos felvételek tanulmányozása 
11. hét  
 E: Antimetabolit hatások a sejtmag és a nukleolusz ultrastruktúrájába  
 Sz: Különböző antimetabolitok által előidézett változások elemzése a sejtmag és a nukleolusz 

elektronmikroszkópos felvételein 
12. hét  
 E: Vírusok által indukált változások a sejtmag funkcionális morfológiájában 
 Sz: A vírushatásra létrejött nukleáris változások funkcionális morfológiája 
13. hét  
 E: Az apoptózist követő struktúrális változások a sejtben és a sejtmagban 
 Sz: Apoptotikus sejtek elektronmikroszkópos felvételeinek elemzése 
14. hét 
  Záró dolgozat 
 
 
A félév elfogadásának kritériumai: részvétel a foglalkozásokon a TVSZ előírása szerint. 
 
Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása: pótlásra nincs lehetőség. 
 
Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk: tesztvizsga az utolsó foglalkozáson. 
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A szakirodalom informatikája 
Bioanalitikai Intézet - Dr. Kilár Ferenc egyetemi tanár 

A tematika rövid leírása: a szakirodalom informatikája több területet ölel fel. Szakirodalom keresése az 
interneten vagy lokális adatbázisokban, saját adatbázis készítése, tudományos publikációk szerkesztése és 
megírása, hivatkozáslista megszerkesztése. 
 
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: a kurzust az Intézet számítógépes 
oktatótermében tartva az interneten való irodalom-keresést, adatbázisok elérését tanítja meg. A cél saját 
adatbázis készítése, tudományos publikációk szerkesztése és megírása, hivatkozáslista megszerkesztése. 
 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 0 
modul: fakultatív  félévi 0 
ECTS kredit: 2 gyakorlat heti 0 
   félévi 0 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 2 
félévközi: írásbeli és szóbeli  félévi 28 
javítóvizsga: szóbeli 

 

félévi Σ óraszám  28 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
ETR-kód: OOFSZI OFFSZI OGFSZI 
javasolt helye: 1. szemeszter 1. szemeszter 1. szemeszter 
meghirdetve: őszi és tavaszi félévben is őszi és tavaszi félévben is őszi és tavaszi félévben is 
előfeltétele(i): nincs nincs nincs 

 
 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 
a bemutatott adatbázisok segítő-oldalai (help-oldalak) 
 
Foglalkozások témája és oktatója: 
14*2 óra szeminárium 
1. Current Contents 
2. Medline 
3. Web of Science 
4-5. Science Direct 
6. SciFinder 
7. Scopus 
8-9. Egyéb adatbázisok az interneten 
10. Hivatkozás-kezelő programok 
11-12. Reference Manager 
13. Saját adatbázisok készítése és használata 
14. Adatbázisok és szövegszerkesztők összekapcsolása 
 
 
A félév elfogadásának kritériumai:  
 
Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása: pótlás nem lehetséges (időhiány miatt) 
 
Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk: a gyakorlattal összekötött vizsga feladata elkészíteni egy 
modell-közleményt, amelyhez hivatkozásokat az internetről kell letölteni, és azokat egy saját adatbázis és 
hivatkozás-kezelő programmal a szövegszerkesztőbe illeszteni. 
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A számítógép használata (alaptanfolyam) 
Bioanalitikai Intézet - Dr. Pótó László egyetemi docens 

A tematika rövid leírása: a tanfolyam számítógépes (PC) alapismereteket nyújt. A résztvevők alap-szintű 
gyakorlatot szereznek a Windows használatában, és benyomásokat kapnak a leggyakoribb számítógépes 
alkalmazási területekről. 
 
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: meglevő számítógépes ismeretek kiegészítése, 
rendezése, szemléletformálás. 
 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 0 
modul: fakultatív  félévi 0 
ECTS kredit: 1 gyakorlat heti 1 
   félévi 14 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 0 
félévközi: írásbeli és szóbeli  félévi 0 
javítóvizsga: szóbeli 

 

félévi Σ óraszám  14 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
ETR-kód: OOFSZH OFFSZH 
javasolt helye: 1. szemeszter 1. szemeszter 
meghirdetve: őszi és tavaszi félévben is őszi és tavaszi félévben is 
előfeltétele(i): nincs nincs 

 

 
 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 
Törzsanyag: nyomtatott vázlat és segédanyagok 
 
Foglalkozások témája és oktatója: 
14*1 óra gyakorlat 
A számítógép és a PC kialakulása, fejlődése 
A PC főbb részei, használati jellemzőik 
Az operációs rendszerek fejlődése, a Windows használata 
Főbb használati területek: irodai alkalmazások, hang és kép, internet 
 
 
A félév elfogadásának kritériumai: TVSz szerint 
 
Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása: max. 1 hiányzás, 1 pótgyakorlat 
 
Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk: a gyakorlatokon vett összes használati terület 
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A táplálkozás és anyagcsere központi szabályozása. Új 
megközelítések 

Élettani Intézet - Dr. Karádi Zoltán egyetemi docens 

A tematika rövid leírása: a táplálkozás és anyagcsere központi idegrendszeri szabályázásának legfontosabb 
idegi és humorális mechanizmusai. Testsúly-reguláció egészséges és kóros szervezetben. Az íz-információk 
perifériás és centrális feldolgozása, s e folyamatok részvétele a táplálék- és folyadékfelvétel központi 
szabályozásában. A népbetegségnek számító diabetes mellitus és az ún. metabolikus szindróma újszerű 
értelmezése. 
 
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: a korunkban egyre gyakoribb táplálkozási és 
anyagcsere betegségek gyógyítása ma még megoldatlan. A terápia hatékonyságának növelése, a társadalmi 
szinten enormis költségek csökkentése érdekében elengedhetetlenül szükséges új elméleti meggondolások 
kidolgozása és gyakorlati tesztelése. A fenti szempontok miatt is nagy jelentőségű lehet, hogy a hallgatók már 
tanulmányaik korai szakaszában megismerkedjenek ezen új elképzelésekkel, kísérleti tényekkel, jövőbeli új 
terápiás protokollok alapjaival. 
 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 1 
modul: fakultatív  félévi 14 
ECTS kredit: 1 gyakorlat heti 0 
   félévi 0 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 0 
félévközi: szóbeli  félévi 0 
javítóvizsga: szóbeli 

 

félévi Σ óraszám  14 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
ETR-kód: OOFTIZ OFFTIZ OGFTIZ 
javasolt helye: 4. szemeszter 4. szemeszter 6. szemeszter 
meghirdetve: csak tavaszi félévben csak tavaszi félévben csak tavaszi félévben 
előfeltétele(i): OOAMB2, OOAOK2, 

OOAAA2 
OFAMB2, OFAOK2, 
OFAAA2 

OGOEL1 

 
 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 
a tantárgyfelelős által kiadandó „hand-out” 
Fonyó A.: Az orvosi élettan tankönyve, Medicina 
ajánlott:  Halmos T.: Metabolikus X szindróma, Springer 

 Williams, G., Pickup, J.C., Blackwell: Handbook of Diabetes 
 
Foglalkozások témája és oktatója: 
14*1 óra előadás 
1.  A táplálék- és folyadékfelvétel, az anyagcsere élettani jelentősége 
2.  Motiváció 
3-4-5. A homeosztatikus működések központi szabályozásának neuronális és humorális tényezői: agyi 

központok, neurotranszmitterükkel jellemzett pályák, neuropeptidek I - II - III. 
6.  Exogén kémiai ingermodalitások 
7.  Az ízlelés fiziológiai szerepe 
8.  Központi íz-pályák, neuronok, „jelölt vonalak” 
9.  Íz-preferencia, íz-averzió; ízletesség, zamat, „palatabilitás”  
10.  Etológia és klinikum 
11-12.  A glukóz-monitorozó (GM) idegi hálózat I - II 
13.  Anyagcsere megbetegedések: diabetes mellitus, metabolikus szindróma 
14.  A GM rendszer zavarai? 
 
 
A félév elfogadásának kritériumai: az érvényes TVSz szerinti hiányzási limit, tematika szerinti felkészülés 
Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása: pótlás külön megbeszélés szerint. 
Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk:  
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A természetjárás szerepe az egészség megőrzésében 
Mozgástani Intézet - Farkas György testnevelő tanár 

A tematika rövid leírása: a kurzus bemutatja a természetjárás szakágait (gyalogos, kerékpáros, vízi, sí, 
hegymászó, barlangász). Ismerteti a túrán való részvétel egészségügyi, erőnléti és tárgyi feltételeit, valamint a 
túravezetés a balesetelhárítás és az elsősegély követelményeit. Tárgyalja a természetjárás kedvező élettani 
hatásait. Összefoglalja a túrázáshoz szükséges földrajzi és környezetvédelmi alapismereteket. 
 
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: a természetjárás megismerésén keresztül az 
egészséges életmód kialakítása, rendszeres testedzés kialakítása. 
 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 0 
modul: fakultatív  félévi 0 
ECTS kredit: 1 gyakorlat heti 1,14 
   félévi 16 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 0,43 
félévközi: írásbeli és szóbeli  félévi 6 
javítóvizsga: írásbeli  

 

félévi Σ óraszám  22 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
ETR-kód: OOFTSZ OFFTSZ 
javasolt helye: 2. szemeszter 2. szemeszter 
meghirdetve: csak tavaszi félévben csak tavaszi félévben 
előfeltétele(i): nincs nincs 

 

 
 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 
Németh Imre - Némethné Katona Judit: Zöld kalandra fel (ISBN: 963 04 49315)  
 
Foglalkozások témája és oktatója: 
2*8 óra gyakorlat, 3*2 óra szeminárium 
1. A természetjárás alapjai 
2. A túrázás szakágai 
3. A természetjárás egészségtana 
4. Kétnapos gyalogtúra a Mecsekben 
 
 
A félév elfogadásának kritériumai: az elméleti foglalkozásokon és a túrán való részvétel. 
 
Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása: megbeszélés szerinti pótolási lehetőség. 
 
Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk:  
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A test, a lélek és az emberi érzelmek  
(Lelki  jelenségek szerepe az orvoslásban) 

Családorvostani Intézet és III. sz. Belgyógyászati Klinika  
Dr. Dormán Hajnalka tudományos munkatárs 

A tematika rövid leírása: az orvosképzésben a pszichoszomatikus szemlélet, az orvos-beteg kapcsolat 
pszichológiai aspektusai, az orvos személyisége, mint a gyógyító folyamat jelentős tényezője, valamint az 
érzelmek, és az empátia oktatásának szerepe hátérbe szorul az egyetemi oktatás szomatikus hangsúlyú 
képzési rendszerében. Az érzelmek általános pszichológiája, a nem-verbális kommunikáció és az empátia, 
valamint a specifikus érzelmek: a szorongás, gyász, szégyen, düh, agresszió feldolgozása mellett külön 
figyelmet szentelünk a test és a lélek kölcsönhatásaiból származó tüneteknek, betegségeknek, ezek 
kialakulásának és gyógyításának. 
 
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: az érzelmek pszichológiájáról és kommunikatív 
jelentőségéről a kötelező és kötelezően választandó tárgyak között kevés ismeretet kapnak a hallgatók, ezért a 
kommunikáció, orvosi pszichológia illetve pszichiátria tárgyak alapozásaként, és kiegészítéseként hiánypótló 
szerepet szánunk a szemináriumnak.      
 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 0 
modul: fakultatív  félévi 0 
ECTS kredit: 1 gyakorlat heti 1,43 
   félévi 20 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 0 
félévközi: írásbeli   félévi 0 
javítóvizsga: szóbeli 

 

félévi Σ óraszám  20 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
ETR-kód: OOFTLE OFFTLE 
javasolt helye: 6. szemeszter 6. szemeszter 
meghirdetve: csak tavaszi félévben csak tavaszi félévben 
előfeltétele(i): OOANEA, OOAEL2, OOABK2 OFANEA, OFAEL2, OFABK2 

 

 
 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 
Orvosi pszichológia, Medicina, 2005 
Orvosi kommunikáció, Medicina, 2004 
Kulcsár Zsuzsa: Pszichoszomatika, Nemzeti Tankönyvkiadó, 1993 
Kulcsár Zsuzsa: Egészségpszichológia, ELTE Eötvös, 1998   
 
Foglalkozások témája és oktatója: 
8*2,5 óra gyakorlat 
1. A pszichoszomatikus medicina szemlélete, az orvos személyiségének szerepe - Dr. Dormán Hajnalka 
2. Az érzelmek általános pszichológiai megközelítése - Dr. Tiringer István 
3. Empátia szerepe a gyógyításban - Dr. Tiringer István 
4. Specifikus érzelmek I. - Dr. Tiringer István 
5. Specifikus érzelmek II. - Dr. Dormán Hajnalka 
6. Pszichoszomatikus tünetek és betegségek - Dr. Dormán Hajnalka 
 
 
A félév elfogadásának kritériumai: max. 2 igazolt hiányzás megengedett. 
 
Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása: pótlás: jegyzet 
 
Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk: tesztvizsga (30 kérdés)   
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A validálás jelentősége az ipari gyógyszergyártásban 
Gyógyszerészi Kémiai Intézet - Dr. Perjési Pál egyetemi docens 

A tematika rövid leírása:  
 
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában:  
 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 2 
modul: ELEKTÍV  félévi 28 
ECTS kredit: 2 gyakorlat heti 0 
   félévi 0 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 0 
félévközi: írásbeli és szóbeli  félévi 0 
javítóvizsga: írásbeli és szóbeli 

 

félévi Σ óraszám  28 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
ETR-kód: OGEVAL 
javasolt helye: 9. szemeszter 
meghirdetve: csak őszi félévben 
előfeltétele(i): 

  

OGGGK4, OGGGT4 
 
 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 
 
Foglalkozások témája és oktatója: 
14*1 óra előadás 
14*1 óra gyakorlat 
14*1 óra szeminárium 
 
 
A félév elfogadásának kritériumai:  
 
Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása:  
 
Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk:  
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Adatok kezelése 
Bioanalitikai Intézet - Dr. Pótó László egyetemi docens 

A tematika rövid leírása: a tudományos közleményekben gyakori adatértékelési módszerek áttekintése friss 
közlemények jó (és rossz!) példáin keresztül. 
 
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: az első/másodéves biometria anyag felfrissítése, 
felkészülés a diplomamunka és a publikálás ilyen természetű feladataira. 
 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 0 
modul: fakultatív  félévi 0 
ECTS kredit: 1 gyakorlat heti 1 
   félévi 14 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 0 
félévközi: írásbeli és szóbeli  félévi 0 
javítóvizsga: szóbeli 

 

félévi Σ óraszám  14 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
ETR-kód: OOFADK OFFADK 
javasolt helye: 7. szemeszter 7. szemeszter 
meghirdetve: őszi és tavaszi félévben is őszi és tavaszi félévben is 
előfeltétele(i): OOAMET OFEMET 

 

 
 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 
a résztvevők alkalmanként segédanyagot kapnak 
 
Foglalkozások témája és oktatója: 
14*1 óra gyakorlat 
A hallgatók által hozott szakirodalom (ami a TDK- vagy diplomamunkájukhoz szükséges) alapján válogatunk 
hétről-hétre 1-2 tanulságos példát, aminek adatgyűjtési, leírási, elemzési, következtetési és bemutatási 
vonatkozásait dolgozzuk fel - előzetés felkészülés alapján. Így minden hallgató a saját személyes érdeklődésének 
megfelelő, valamint a többiek által hozott példák alapján is tud tanulni - a közleményekben megjelenő pozitív 
példákból csakúgy, mint a kevésbé sikeres vagy helytelen megoldásokból. 
 
 
A félév elfogadásának kritériumai: TVSz szerint. A kredit odaítélése az otthoni felkészülés, az órai 
prezentáció és aktivitás, a munka eredményessége alapján történik. 
 
Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása: max. 1 hiányzás 
 
Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk:  
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Agy, tudat, gondolkodás: kognitív neuropszichológia 
Magatartástudományi Intézet - Dr. Karádi Kázmér egyetemi docens 

A tematika rövid leírása: a neuropszichológia a kognitív funkciók és az agy kapcsolatát vizsgálja, főleg agy 
léziót követően, jól kidolgozott tesztekkel. Manapság az orvosi gyakorlatban jelentős szerepet kap a 
gyógyszeres terápia. Legyen az pszichofarmakon vagy hagyományos farmakológiai anyag, mindegyik 
jelentős hatást fejt ki az idegrendszerre. Ezért a jelen kurzus célja annak bemutatása, hogy az idegrendszer 
kognitív és motoros funkcióinak felmérése, zavarainak ismerete (mint modell), milyen segítséget nyújt a 
gyógyszerészeknek. 
 
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: agy és magatartás/kognitív képességek 
kapcsolatának szorosabb megismerése. 
 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 2 
modul: fakultatív  félévi 28 
ECTS kredit: 2 gyakorlat heti 0 
   félévi 0 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 0 
félévközi: szóbeli  félévi 0 
javítóvizsga: szóbeli 

 

félévi Σ óraszám  28 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
ETR-kód: OOFKOG OFFKOG 
javasolt helye: 5. szemeszter 5. szemeszter 
meghirdetve: csak őszi félévben csak őszi félévben 
előfeltétele(i): OOAEL2 OFAEL2 

 

 
 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 
 
Foglalkozások témája és oktatója: 
Előadó: Dr. Karádi Kázmér, Dr. Csathó Árpád  
14*2 óra előadás 
1. Percepció neuropszichológiája, betegségeinek vizsgálata 
2. Figyelem agyi háttere, tesztelése 
3. Memória, memóriazavarok és azok vizsgálata I.  
4.  Memória, memóriazavarok és azok vizsgálata II.  
5. Demenciák felosztása, háttere, felismerése és kezelése 
6. „Executive function”, frontális lebeny neuropszichológiája, és ahhoz kötött tesztek 
7. Motoros-praxis funkciók neuropszichológiája, praxis zavarainak vizsgálata 
8. Nyelv, beszéd idegrendszeri háttere, zavarai, afázia felosztása 
9. Olvasás és írás zavarai és mérése 
10. Térészlelés, téri hemineglect kialakulása és vizsgálata 
11. Kalkulációs készségek neuropszichológiája és zavarai 
12. Emóciók neuropszichológiája és mérése 
13.  Agy és a kognitív funkciók nemi különbsége I.  
14.  Agy és a kognitív funkciók nemi különbsége II. 
 
 
A félév elfogadásának kritériumai: az órákon való részvétel + szóbeli vizsga. 
 
Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása: szóbeli beszámoló az adott anyagból. 
 
Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk:  
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AIDS és STD prevenciós kurzus 
Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika  - Magyar Orvostanhallgatók Egyesülete Pécsi Helyi Bizottsága  

Dr. Szabó István egyetemi tanár 

A tematika rövid leírása: a Magyar Orvostanhallgatók Egyesülete Pécsi Helyi Bizottság (MOE PHB) 
reproduktív-egészségügyi (SCORA- Standing Committee on Reproductive Health Including AIDS) 
munkacsoportja elsősorban az AIDS és az egyéb nemi úton terjedő betegségek primer prevenciójával, 
fogamzásgátlással, családtervezéssel, valamint a fiatalságot érdeklő és érintő, egészségmegőrzéssel 
kapcsolatos témákkal foglalkozik. A kurzus résztvevői teljes körű előadássorozat hallgathatnak a HIV-ről, az 
AIDS-ről illetve egyéb nemi betegségekről, továbbá a kurzust elvégzőknek lehetőségük nyílik, hogy 
közép/általános iskolákban tartsanak prevenciós órákat a témakörben, így hasznosítva megszerzett tudásukat, 
és mint leendő orvosok, már most is bekapcsolódhassanak azon munkába, melynek célja az ország 
egészségügyi helyzetének javítása. A kurzus elvégzéséért illetve a megtartott előadások után a MOE PHB 
(HuMSIRC) pontokat ad, amelyek a HuMSIRC által szervezett külföldi, nyári cseregyakorlatos pályázatainál 
hasznosíthatók. 
 
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: a kurzust elvégzőknek lehetőségük nyílik, hogy 
közép/általános iskolákban tartsanak prevenciós órákat a témakörben, így hasznosítva megszerzett tudásukat, 
és mint leendő orvosok, már most is bekapcsolódhassanak azon munkába, melynek célja az ország 
egészségügyi helyzetének javítása. 
 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 0 
modul: fakultatív  félévi 0 
ECTS kredit: 1 gyakorlat heti 0 
   félévi 0 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 1,29 
félévközi: írásbeli   félévi 18 
javítóvizsga: írásbeli  

 

félévi Σ óraszám  18 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
ETR-kód: OOFSTD OFFSTD 
javasolt helye: 5. szemeszter 5. szemeszter 
meghirdetve: csak őszi félévben csak őszi félévben 
előfeltétele(i): nincs nincs 

 

 
 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 
 előadáson elhangzott anyag 
 
Foglalkozások témája és oktatója: 
9*2 óra szeminárium 
1. Az AIDS és más nemi úton terjedő betegségek (gonorrhoea, syphilis, chlamydiasis, genitalis herpes, scabies, 

condyloma stb.) mikrobiológiája - Dr. Kocsis Béla 
2. Az AIDS és STD-k epidemiológiája - Dr. Kiss István 
3. Az AIDS és más STD-k nőgyógyászati vonatkozásai, családtervezés, nővédelem, különös tekintettel a 

jelenlegi magyarországi tizenévesek vonatkozásában - Dr. Kerecsényi Péter 
4. Az AIDS és más nemi úton terjedő betegségek (gonorrhoea, syphilis, chlamydiasis, genitalis herpes, scabies, 

condyloma stb.) patológiája - Dr. Kálmán Endre 
5. Az AIDS és más STD-k pszichológiai aspektusai - Dr. Varga József  
6. Az AIDS és az STD-k (Sexually Transmitted Disaeses) jellegzetes bőrgyógyászati tünetei - Dr. Péter Iván 
7. A gyógyszeres fogamzásgátlás, contraceptívumok hatásmechanizmusa és mellékhatásai I.  - Dr. Bódis József 
8. A gyógyszeres fogamzásgátlás, contraceptívumok hatásmechanizmusa és mellékhatásai, új utak a hormonális 

fogamzásgátlásban II., gyakorlati problémák - Dr. Kovács Kálmán 
9. Előadástechnikai nap, avagy hogyan tartsunk hatásos előadást közép és általános iskolásoknak - Dr. Tóth 

Ildikó (volt NPO - National Public Health Officer) 
 
 
A félév elfogadásának kritériumai: max. 20%-os hiányzás, tesztvizsga kitöltése. 
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Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása: pótlásra nincs lehetőség. 
 
Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk:  
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Aktualitások, új műtéti eljárások a sebészetben 
Sebészeti Klinika - Dr. Horváth Örs Péter egyetemi tanár 

A tematika rövid leírása: az adott témában elöljáró oktatók által tartott szeminárium, illetve gyakorlat a 
mellékelt tematika szerint. 
 
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: érdekességek, aktualitások, új műtéti, sebészeti 
eljárások megismertetése. 
 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 0 
modul: ELEKTÍV  félévi 0 
ECTS kredit: 2 gyakorlat heti 0 
   félévi 0 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 2 
félévközi: írásbeli   félévi 28 
javítóvizsga: írásbeli  

 

félévi Σ óraszám  28 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
ETR-kód: OOEAKM 
javasolt helye: 7. szemeszter 
meghirdetve: csak őszi félévben 
előfeltétele(i): OOPSPR, OOPPA2, OOKSE1 felvétele 

  

 
 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 
tekintettel a téma aktualitására, csak az elhangzottak lépezik a tananyagot 
 
Foglalkozások témája és oktatója: 
14*2 óra gyakorlat 
1. A hasnyálmirigyen végzett műtétek - Dr. Kelemen Dezső 
2. Aktualitások a mellkassebészetben - Dr. Molnár F. Tamás 
3. Újdonságok a nyelőcsősebészetben - Dr. Cseke László 
4. A gyomorműtétekről - Dr. Cseke László 
5. Újdonságok a máj sebészetében  Dr. Kalmár Nagy Károly 
6. Lehetőségek a laparoscopos sebészetben - Dr. Vereczkei András 
7. Műtétek a vastagbélen - Dr. Illényi László 
8. Aktualitások a colo-proctológiában - Dr. Kassai Miklós 
9. Új lehetőségek az érsebészetben  - Dr. Wéber György 
10. Érdekességek a szívsebészetben - Dr. Pataki  
11. A szervátültetésekről - Dr. Kalmár Nagy Károly 
 
 
A félév elfogadásának kritériumai: minden foglalkozáson kötelező a részvétel, ez alól csak orvosi igazolás ad 
felmentést.  
 
Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása: pótlás az adott téma előadójánál lehetséges. 
 
Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk:  
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Alapfogalmak és közlési funkciók az angol gyógyszerészeti 
szaknyelvben 

Egészségügyi Nyelvi és Kommunikációs Intézet  
Dr. Rébék-Nagy Gábor egyetemi docens 

A tematika rövid leírása: a gyógyszerészeti szakirodalom nyelvi és nyelvhasználati sajátosságainak 
megismertetése, anamnézisfelvétel, betegtájékoztatás, szóbeli referáló készségek és jártasság kialakítása 
angol nyelven. 
 
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: az alapozó és preklinikai modulok szaktárgyai 
által megkívánt angol nyelvű szakirodalom olvasásának előkészítése. Angolul beszélő páciensek 
anamnézisének felvétele. Európai Uniós mobilitás elősegítése. 
 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 0 
modul: ELEKTÍV  félévi 0 
ECTS kredit: 2 gyakorlat heti 2 
   félévi 28 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 0 
félévközi: írásbeli és szóbeli  félévi 0 
javítóvizsga: írásbeli  

 

félévi Σ óraszám  28 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
ETR-kód: OGEAKG 
javasolt helye: 2. szemeszter 
meghirdetve: őszi és tavaszi félévben is 
előfeltétele(i): 

  

OGEBGT vagy alapszintű angol nyelvismeret 
 
 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 
Hegedűs Anita: Angol szaknyelvi jegyzet gyógyszerészhallgatók számára - jegyzet 
 
Foglalkozások témája és oktatója: 
Gyakorlatvezetők: Hamarné Sávay Judit, Hegedűs Anita, Lókodiné Szolcsányi Judit, Mészégetőné Halmos Éva, 
Molnár Eszter, Dr. Rébék-Nagy Gábor, Tóth Ida, Váradi Katalin, Warta Vilmos 
14*2 óra gyakorlat 
1. Forms of Medication (1) 
2. The Home Medicine Cabinet 
3. Forms of Medication (2) 
4. Test (1) 
5. Antitussives 
6. Proper Use of Medications 
7. How to Use Eye Drops 
8. Side Effects, Drug Response 
9. Test (2) 
10. Antihypertensives; Cause and Effect 
11. Drug Interactions 
12. Insect Bites 
13. Test (3) 
14. Evaluation 
 
 
A félév elfogadásának kritériumai: a foglalkozáson való részvétel kötelező. A teljes óraszám 15%-át 
meghaladó, de a 30%-át el nem érő hiányzásokat a kurzus vezetője igazolhatja. A teljes óraszám 30%-át 
meghaladó hiányzások esetében a kurzus nem tekinthető teljesítettnek. 
 
Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása: pótlásra nincs lehetőség. 
 
Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk:   
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Alapfogalmak és közlési funkciók az angol orvosi szaknyelvben 
Egészségügyi Nyelvi és Kommunikációs Intézet 

 Dr. Rébék-Nagy Gábor egyetemi docens 

A tematika rövid leírása: a biomedicinális szakirodalom nyelvi és nyelvhasználati sajátosságainak 
megismertetése, valamint készségek és jártasság kialakítása a biomedicinális diskurzusközösség által 
leginkább használt írott műfajok szakmai kommunikációban való felhasználásának területén. 
 
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: az alapozó és preklinikai modulok szaktárgyai 
által megkívánt angol nyelvű szakirodalom olvasásának előkészítése, valamint jártasság kialakítása a 
szakterület írásbeli műfajainak használatában. 
 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 0 
modul: elektív  félévi 0 
ECTS kredit: 2 gyakorlat heti 2 
   félévi 28 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 0 
félévközi: írásbeli és szóbeli  félévi 0 
javítóvizsga: írásbeli  

 

félévi Σ óraszám  28 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
ETR-kód: OOEAKF OFEAKF 
javasolt helye: 1. szemeszter 1. szemeszter 
meghirdetve: őszi és tavaszi félévben is őszi és tavaszi félévben is 
előfeltétele(i): alapszintű angol nyelvismeret alapszintű angol nyelvismeret 

 

 
 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 
O'Brien, T.: Nucleus Medicine, 12. átdolgozott kiadás, Longman Group Ltd., 1994 
 
Foglalkozások témája és oktatója: 
Gyakorlatvezetők: Hamarné Sávay Judit, Hegedűs Anita, Lókodiné Szolcsányi Judit, Mészégetőné Halmos Éva, 
Molnár Eszter, Dr. Rébék-Nagy Gábor, Tóth Ida, Váradi Katalin, Warta Vilmos 
14*2 gyakorlat 
1. Introduction 
2. Shapes and Properties (1) 
3. Shapes and Properties (2) 
4. Location (1) 
5. Location (2) 
6. Test 1 
7. Structure (1) 
8. Structure (2) 
9. Measurement (1) 
10. Measurement (2) 
11. Processes (1) 
12. Processes (2) 
13. Test 2 
14. Consolidation 
 
 
A félév elfogadásának kritériumai: a foglalkozáson való részvétel kötelező. A teljes óraszám 15%-át meghaladó, 
de a 30%-át el nem érő hiányzásokat a kurzus vezetője igazolhatja. A teljes óraszám 30%-át meghaladó hiányzások 
esetében a kurzus nem tekinthető teljesítettnek. 
 
Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása: pótlásra nincs lehetőség. 
 
Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk:  
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Alkalmazott biometria 
Bioanalitikai Intézet - Dr. Jeges Sára tudományos főmunkatárs 

A tematika rövid leírása: a szakirodalomban gyakrabban előforduló biometriai módszerek (pl.: 
túlélésanalízis, varianciaanalízis, regressziószámítás) alkalmazását mutatja be különböző (klinikai, 
epidemiológiai, egészségszociológiai stb.) kutatástípusokat reprezentáló példákon keresztül. 
 
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: a tudományos kutatások eredményeinek 
megértéséhez, saját kutatás tervezéséhez és az adatok kiértékeléséhez nélkülözhetetlen bizonyos statisztikai 
és biometriai módszerek ismerete. 
A tantárgy célja, hogy a Biometria keretében megszerzett alapismereteket gyakorlati probléma - 
megoldásokon keresztül kibővítse és elmélyítse. 
 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 0,43 
modul: elektív  félévi 6 
ECTS kredit: 1 gyakorlat heti 0,57 
   félévi 8 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 0 
félévközi: szóbeli  félévi 0 
javítóvizsga: szóbeli 

 

félévi Σ óraszám  14 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
ETR-kód: OOEABI OFEABI 
javasolt helye: 8. szemeszter 8. szemeszter 
meghirdetve: csak tavaszi félévben csak tavaszi félévben 
előfeltétele(i): OOAMET, OOKME2 OFEMET, OFKMEN 

 

 
 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 
Hunyadi l:-Mundruczó Gy.-Vita L.: Statisztika, Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem, Aula Kiadó, 1996 
Hajtman Béla: Bevezetés a matematikai statisztikába (Pszichológusok számára), Akadémiai Kiadó, Budapest 

1968 
Andrew F. Siegel: Statistics and Data Analysis. An Introduction, John Wiley & Sons, 1988 
Douglas G. Altman: Practical Statistics for Medical Research, Chapman & Hall, 1994 
P. Armitage and G. Berry: Statistical Methods in Medical Research, Blackwell Science, 1994 
Robert R. Sokal / F. James Rohlf: Biometry, W. H. Freeman and Company, New York 1981 
 
Foglalkozások témája és oktatója: 
Előadók: Dr. Jeges Sára, Dr. Pótó László 
6 *1 óra előadás, 8*1 óra gyakorlat 
1. Biometriai ismeretek felelevenítése 1. (előadás) 
2. Biometriai ismeretek felelevenítése és az SPSS használata (gyakorlat) 
3. Varianciaanalízis. Post hoc tesztek (előadás) 
4. Varianciaanalízis. Post hoc tesztek. Példák a klinikai kutatások területéről (gyakorlat) 
5. Többszörös lineáris regresszió (előadás) 
6. Többszörös lineáris regresszió. Példák az egészségszociológia területéről (gyakorlat) 
7. Túlélésanalízis. Cox - féle többszörös regresszióanalízis.(előadás)  
8. Túlélésanalízis. Cox - féle többszörös regresszióanalízis. Példák a gyógyszerkutatás területéről (gyakorlat) 
9. Többszörös logisztikus regresszió (előadás) 
10. Többszörös logisztikus regresszió. Példák a demográfiai területéről (gyakorlat) 
11. Faktoranalízis (előadás) 
12. Faktoranalízis. Pszichológiai, illetve pszichiátriai kutatásokból vett példák (gyakorlat) 
13. Vegyes feladatok (gyakorlat) 
14. Számonkérés (gyakorlat) 
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A félév elfogadásának kritériumai: a számonkérés formája feladatmegoldás, jellege szóbeli. Igazolatlan 
hiányzás max. 2 óra lehet. 6-nál több óráról való hiányzás esetén nem adható kredit. Követelmény az 
előadásokon bemutatott módszerek és példák lényege, a módszerek alkalmazhatóságának főbb kritériumai. 
 
Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása: egyéni konzultáció. 
 
Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk:  
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Alvásmedicina 
Neurológiai Klinika - Dr. Faludi Béla egyetemi adjunktus 

A tematika rövid leírása: az alvászavarok a populáció nagy hányadában meglévő, azonban meglehetősen 
elhanyagolt betegségek. Az előadások célja egy multidiszciplináris tárgy, az alvásmedicína bemutatása. A 
kurzus anyaga felöleli a normál alvás szerkezetét, az alvás, az alvás-ébrenlét ciklus szabályozását, a fontosabb 
alvászavarok jellegzetességeit. Bemutatásra kerülnek az alvászavarok vizsgálóeljárásai (pl.: 
poliszomnográfia), valamint az egyes alvászavarok modern terápiás eljárásai. 
 
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: az egyes belgyógyászati (cardiovasculáris), 
neurológiai (cerebrovasculáris) kórképek patofiziólógiájában jelentős szerepet játszanak alvás alatt 
bekövetkező patológiás folyamatok. Ezek ismerete hozzájárul az említett betegségcsoportok hatékony 
megelőzéséhez, kezeléséhez. 
 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 1 
modul: fakultatív  félévi 14 
ECTS kredit: 1 gyakorlat heti 0 
   félévi 0 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 0 
félévközi: szóbeli  félévi 0 
javítóvizsga: szóbeli 

 

félévi Σ óraszám  14 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
ETR-kód: OOFALV OFFALV 
javasolt helye: 7. szemeszter 7. szemeszter 
meghirdetve: őszi és tavaszi félévben is őszi és tavaszi félévben is 
előfeltétele(i): nincs nincs 

 

 
 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 
Az előadások anyaga 
Köves P (szerk.): Az obstruktív alvási apnoe szindróma 
Novák M. (szerk.): Az alvás és ébrenléti zavarok diagnosztikája és terápiája 
Human Frontier Workshop VIII: The Regulation of Sleep 
 
Foglalkozások témája és oktatója: 
14*1 óra előadás 
1. Az alvás biológiai funkciója, az alvás onto és filogenezise 
2, Az alvás szerkezete, alvás alatti elektromos (EEG) és vegetatív változások 
3. Az alvás-ébrenléti ciklus szerveződése, szabályozása 
4. Az alvászavarok vizsgálóeljárásai: poliszomnográfia 
5. Alvászavarok patofiziológiája: Alvásfüggő légzés és mozgászavarok 
6. Az alvászavarok nemzetközi osztályozása (ICSD), Cirkadián alvászavarok 
7. Inszomniák 
8. Az obstruktív alvási apnoe betegség I.: etiológia, patogenezis, klinikum 
9. Az obstruktív alvási apnoe betegség II.: diagnosztika, terápia 
10. A nyugtalan láb szindróma és periódikus végtagmozgászavar betegség 
11. Hiperszomniák I.: főbb képviselők, diagnosztika 
12. Hiperszomniák II.: narkolepszia, Hiperszomniák terápiája 
13. Paraszomniák 
14. Alvászavarok neurológiai betegségekben 
 
 
A félév elfogadásának kritériumai:  
 
Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása: max. 2 hiányzás, pótlásra nincs lehetőség. 
 
Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk:  
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Ami a kötelező szövettan oktatásból kimarad 
Anatómiai Intézet - Dr. Józsa Rita egyetemi docens 

A tematika rövid leírása: a szövettani és funkcionális anatómiai ismeretek kiemelt témáinak ismertetése a 
kötelező tárgy keretei közé nem férő anyagrészek megbeszélésével és készségek fejlesztésével elméleti 
intézetekben és klinikákon dolgozó szakemberek részvételével. 
 
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: speciális érdeklődésre számot tartó anyagrészek 
megismerése. 
 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 1 
modul: fakultatív  félévi 14 
ECTS kredit: 1 gyakorlat heti 0 
   félévi 0 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 0 
félévközi: írásbeli   félévi 0 
javítóvizsga: írásbeli  

 

félévi Σ óraszám  14 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
ETR-kód: OOFKSI OFFKSI 
javasolt helye: 3. szemeszter 3. szemeszter 
meghirdetve: csak őszi félévben csak őszi félévben 
előfeltétele(i): OOASF1 OFASF1 

 

 
 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 
jegyzetek (handout) 
 
Foglalkozások témája és oktatója: 
14 * 1 óra előadás 
1. Hogyan nézzük a kétdimenziós metszeteket három-dimenziós szemlélettel? - Dr. Horváth Judit 
2. Látható-e a láthatatlan? A kapillárisok falszerkezete, pericyták, bazalis membrán, billentyűk elektron-

mikroszkópos megjelenése - Dr. Seress László 
3. Multimédia felhasználási lehetőségei a fénymikroszkópos metszetek tanulmányozásában - Dr. Lengvári István 
4. Biológiai ritmusok. A tobozmirigy és a biológiai óra - Dr. Mess Béla 
5. A szív szerkezete, a pitvar- és a kamra izomzat szövettani megjelenése, a szívbillentyűk, a szív ingervezető-

rendszere - Dr. Tóth Kálmán 
6. A bőr szerkezete: az epidermis sejttípusainak speciális jellemzői, a bőr járulékos elemeinek szerkezete 

(hajszál, köröm, hyponychia) - Dr. Tima Lajos 
7. Az emésztőtraktus egyes szakaszainak jellegzetességei: bélboholy háromdimenziós szerkezete, a májlebenyke 

térszerkezete - Dr. Józsa Rita 
8. Vérfejlődési alakok a csontvelőben. Vérképző őssejtek. Mononucleáris phagocyta rendszer - Dr. Losonczy 

Hajna 
9. A nyirokrendszer; lymphoid-, járulékos- és egyéb sejtek morfoplogiája, marker-specificitása - Dr. Németh 

Péter 
10. A retina: az elsődleges képanalizálás - Dr. Tóth Pál 
11. Azonosak-e az idegsejtjeink? Morfológiai és utrastrukturális diverzitás. Serkentő- és gátló neuronok, 

neuroszekretoros idegsejtek. Vér-agy gát - Dr. Kozicz Tamás, Dr. Seress László 
12. Mi a glia sejtek szerepe? - Dr. Lázár Gyula 
13. Élet vagy halál: az apoptózis - Dr. Reglődi Dóra 
14. A reprodukció ciklus. A tüszőérés folyamata. Miért csak egy tüsző érése válik teljessé? - Dr. Kovács 

Magdolna 
 
 
A félév elfogadásának kritériumai: két sikeres évközi írásbeli teszt. 
Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása: TVSZ szerint, pótlásra nincs lehetőség. 
Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk:  
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Anamnézis-felvétel angol nyelven 
Egészségügyi Nyelvi és Kommunikációs Intézet  

Dr. Rébék-Nagy Gábor egyetemi docens 

A tematika rövid leírása: anamnézis-felvétel, betegtájékoztatás, szóbeli referáló készségek és jártasság 
kialakítása angol nyelven.  A kórházi kommunikáció angol nyelvhasználati sajátosságainak megismertetése. 
 
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: a klinikai modul keretében végzett gyakorlatok 
során külföldi betegekkel való kommunikáció. Külföldi klinikai gyakorlat előkészítése. Angolul beszélő 
páciensek anamnézisének felvétele. Európai Uniós mobilitás elősegítése. 
 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 0 
modul: ELEKTÍV  félévi 0 
ECTS kredit: 2 gyakorlat heti 2 
   félévi 28 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 0 
félévközi: írásbeli és szóbeli  félévi 0 
javítóvizsga: írásbeli  

 

félévi Σ óraszám  28 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
ETR-kód: OOEAFA OFEAFA 
javasolt helye: 1. szemeszter 1. szemeszter 
meghirdetve: őszi és tavaszi félévben is őszi és tavaszi félévben is 
előfeltétele(i): alapszintű angol nyelvismeret alapszintű angol nyelvismeret 

 

 
 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 
M. Györffy: English for Doctors, 2. átdolgozott kiadás, Idióma Bt., Pécs, 2001 
 
Foglalkozások témája és oktatója: 
Gyakorlatvezetők: Hamarné Sávay Judit, Hegedűs Anita, Lókodiné Szolcsányi Judit, Mészégetőné Halmos 

Éva, Molnár Eszter, Dr.Rébék-Nagy Gábor, Tóth Ida, Váradi Katalin, Warta Vilmos 
14*2 gyakorlat 
1. Introduction 
2. Past medical History; Family History 
3. Social History; Present Complaints 
4. Pain; Headache 
5. Vertigo; Body Temperature and Sweat 
6. Test 1 
7. Nausea and Vomiting; Dyspnoea 
8. Cough; Heart Symptoms 
9. Body Weight and Diet; Bowel Movements 
10. Blood; Medical Examination; Isotope Scanning 
11. Prescriptions; Therapeutic Effects of Drugs 
12. Side-Effects of Drugs; Administration of Medication 
13. Test 2 
14. Consolidation 
 
 
A félév elfogadásának kritériumai: a foglalkozáson való részvétel kötelező. A teljes óraszám 15%-át 
meghaladó, de a 30%-át el nem érő hiányzásokat a kurzus vezetője igazolhatja. A teljes óraszám 30%-át 
meghaladó hiányzások esetében a kurzus nem tekinthető teljesítettnek. 
 
Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása: távolmaradás, hiányzás pótlására nincs lehetőség. 
 
Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk:  
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Anamnézisfelvétel német nyelven 
Egészségügyi Nyelvi és Kommunikációs Intézet  

Halász Renáta - Zrínyi Andrea nyelvtanár 

A tematika rövid leírása: anamnézis-felvétel, betegtájékoztatás német nyelven, szóbeli referáló készségek és 
jártasság kialakítása német nyelven, kórházi kommunikáció. 
 
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: a klinikai modul keretében végzett gyakorlatok 
során külföldi betegekkel való kommunikáció. Külföldi klinikai gyakorlat nyelvi előkészítése. Németül 
beszélő páciensek anamnézisének felvétele, tájékoztatása. 
 
 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 0 
modul: fakultatív  félévi 0 
ECTS kredit: 2 gyakorlat heti 2 
   félévi 28 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 0 
félévközi: írásbeli és szóbeli  félévi 0 
javítóvizsga: szóbeli 

 

félévi Σ óraszám  28 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
ETR-kód: OOEAFN OFEAFN 
javasolt helye: 1. szemeszter 1. szemeszter 
meghirdetve: őszi és tavaszi félévben is őszi és tavaszi félévben is 
előfeltétele(i): alapszintű német 

nyelvismeret 
alapszintű német 
nyelvismeret 

 

 
 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 
Szemler-Halász: Sprechstunde auf Deutsch, 1997 
Nagel-Romberg: Deutsch im Beruf: Medizin 
 
Foglalkozások témája és oktatója: 
14*2 óra gyakorlat 
1. Kórház felépítése, személyzet Magyarországon 
2. Kórház felépítése német nyelvterületen 
3. Betegségek, szimptómák 
4. A betegségek lefolyása 
5. A kommunikáció pragmatikája 
6. Kezelési módszerek 
7. Anamnézis lap és nyomtatványok kitöltése 
8. Teszt 
9. Orvosi konzultáció szóban 
10. Orvosi konzultáció írásban 
11. Referátum készítése szóban 
12. Referátum készítése írásban 
13. Pályázat írás 
14. Teszt 
 
 
A félév elfogadásának kritériumai: a foglalkozásokon való részvétel kötelező. A teljes óraszám 15%-át 
meghaladó, de a 30%-át el nem érő hiányzásokat a kurzus vezetője igazolhatja. A teljes óraszám 30%-át 
meghaladó hiányzások esetében a kurzus nem tekinthető teljesítettnek. 
 
Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása:  
 
Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk:  
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Angol gyógyszerészeti szaknyelvi vizsga előkészítő 
Egészségügyi Nyelvi és Kommunikációs Intézet  

Dr. Rébék-Nagy Gábor egyetemi docens 

A tematika rövid leírása: a Kari Szaknyelvi Vizsga részét képező nyelvi készségek fejlesztése. 
 
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: felkészítés a Kari Szaknyelvi Vizsgára. 
 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 0 
modul: fakultatív  félévi 0 
ECTS kredit: 2 gyakorlat heti 2 
   félévi 28 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 0 
félévközi: írásbeli és szóbeli  félévi 0 
javítóvizsga: írásbeli  

 

félévi Σ óraszám  28 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
ETR-kód: OGFGSV 
javasolt helye: 4. szemeszter 
meghirdetve: őszi és tavaszi félévben is 
előfeltétele(i): 

  

nincs 
 
 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 
 Intézeti jegyzetek 
 
Foglalkozások témája és oktatója: 
Gyakorlatvezetők: Hamarné Sávay Judit, Hegedűs Anita, Lókodiné Szolcsányi Judit, Mészégetőné Halmos Éva, 
Molnár Eszter, Dr. Rébék-Nagy Gábor, Tóth Ida, Váradi Katalin, Warta Vilmos 
14*2 óra gyakorlat 
1. Bevezetés 
2. Írott szövegértés 
3. Beszédértés 
4. Hivatalos levél írása 
5. Szakember - kliens szituáció 
6. Szakfordítás célnyelvre 
7. Ábraelemzés/gyógyszerismertető 
8. Írott szövegértés 
9. Beszédértés 
10. Hivatalos levél írása 
11. Szakember - kliens szituáció 
12. Szakfordítás célnyelvre 
13. Ábraelemzés/gyógyszerismertető 
14. Összefoglalás 
 
 
A félév elfogadásának kritériumai: a foglalkozáson való részvétel kötelező. A teljes óraszám 15%-át 
meghaladó, de a 30%-át el nem érő hiányzásokat a kurzus vezetője igazolhatja. A teljes óraszám 30%-át 
meghaladó hiányzások esetében a kurzus nem tekinthető teljesítettnek. 
 
Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása:  
 
Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk:  
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Angol nyelvű tudományos közlemények olvasása és készítése 
Egészségügyi Nyelvi és Kommunikációs Intézet  

Dr. Rébék-Nagy Gábor egyetemi docens 

A tematika rövid leírása:  
 
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: a kurzus célja a hallgatók megismertetése az 
angol nyelven írott tudományos közlemények strukturális-funkcionális műfaji sajátosságaival, formai 
követelményeivel, nyelvi konvencióival illetve a közlemények készítéséhez szükséges alapvető angol nyelvi, 
nyelvhasználati és pragmatikai készségek kifejlesztése. 
 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 0 
modul: fakultatív  félévi 0 
ECTS kredit: 2 gyakorlat heti 2 
   félévi 28 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 0 
félévközi: írásbeli és szóbeli  félévi 0 
javítóvizsga: írásbeli  

 

félévi Σ óraszám  28 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
ETR-kód: OOFATK OFFATK 
javasolt helye: 4. szemeszter 4. szemeszter 
meghirdetve: őszi és tavaszi félévben is őszi és tavaszi félévben is 
előfeltétele(i): haladó szintű szaknyelvtudás haladó szintű szaknyelvtudás 

 

 
 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 
Intézeti jegyzetek. 
 
Foglalkozások témája és oktatója: 
Gyakorlatvezetők: Hamarné Sávay Judit, Hegedűs Anita, Lókodiné Szolcsányi Judit, Mészégetőné Halmos Éva, 
Molnár Eszter, Dr.Rébék-Nagy Gábor, Tóth Ida, Váradi Katalin, Warta Vilmos 
14*2 óra gyakorlat 
1. A tudományos cikkek műfaja 
2. A tudományos cikkek felépítése 
3. Absztraktok 
4. Bevezetések 
5. A szakirodalom áttekintése 
6. 1. dolgozat 
7. Anyagok leírása 
8. Betegek leírása 
9. Módszer leírása 
10. Eredmények leírása 
11. Illusztrációk, táblázatok, grafikonok 
12. Megbeszélések műfaja 
13. Összefoglalás 
14. 2. dolgozat 
 
 
A félév elfogadásának kritériumai: a foglalkozáson való részvétel kötelező. A teljes óraszám 15%-át 
meghaladó, de a 30%-át el nem érő hiányzásokat a kurzus vezetője igazolhatja. A teljes óraszám 30%-át 
meghaladó hiányzások esetében a kurzus nem tekinthető teljesítettnek. 
 
Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása: távolmaradás pótlására nincs lehetőség. 
 
Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk:  
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Angol orvosi szaknyelvi vizsga előkészítő 
Egészségügyi Nyelvi és Kommunikációs Intézet  

Dr. Rébék-Nagy Gábor egyetemi docens 

A tematika rövid leírása:  
 
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában:  
 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 0 
modul: fakultatív  félévi 0 
ECTS kredit: 2 gyakorlat heti 2 
   félévi 28 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 0 
félévközi: írásbeli és szóbeli  félévi 0 
javítóvizsga: írásbeli  

 

félévi Σ óraszám  28 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
ETR-kód: OOFOSV OFFOSV 
javasolt helye: 4. szemeszter 4. szemeszter 
meghirdetve: őszi és tavaszi félévben is őszi és tavaszi félévben is 
előfeltétele(i): nincs nincs 

 

 
 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 
intézeti jegyzetek 
 
Foglalkozások témája és oktatója: 
Gyakorlatvezetők: Hamarné Sávay Judit, Hegedűs Anita, Lókodiné Szolcsányi Judit, Mészégetőné Halmos Éva, 
Molnár Eszter, Dr. Rébék-Nagy Gábor, Tóth Ida, Váradi Katalin, Warta Vilmos 
14*2 óra gyakorlat 
1. Bevezetés 
2. Írott szövegértés 
3. Beszédértés 
4. Hivatalos levél írása 
5. Anamnézis felvétel 
6. Szakfordítás célnyelvre 
7. Ábraelemzés 
8. Írott szövegértés 
9. Beszédértés 
10. Hivatalos levél írása 
11. Anamnézis felvétel 
12. Szakfordítás célnyelvre 
13. Ábraelemzés 
14. Összefoglalás 
 
 
A félév elfogadásának kritériumai: a foglalkozáson való részvétel kötelező. A teljes óraszám 15%-át 
meghaladó, de a 30%-át el nem érő hiányzásokat a kurzus vezetője igazolhatja. A teljes óraszám 30%-át 
meghaladó hiányzások esetében a kurzus nem tekinthető teljesítettnek. 
 
Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása:  
 
Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk:  
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Antropológia 
Magatartástudományi Intézet - Dr. Füzesi Zsuzsanna egyetemi docens 

A tematika rövid leírása: az antropológia röviden úgy jellemezhető, mint a betegségek kialakulásának és 
gyógyításának bio-kulturális alapjaival foglalkozó tudomány. A jelen tantárgy fő célja hogy a széles körben 
elterjedt bio-szomatikus gondolkodásmód mellett, a bio-pszicho-szociális szemléletmódot is megalapozza a 
hallgatók körében. Ennek a szemléletmódnak a jelentőségét két elméleti keretre építve fejtjük ki. Egyrészt, 
bemutatjuk az alapvető filozófia antropológiai ismereteket, így az emberkép differenciálódásának és a 
medikalizációnak a kapcsolatát. Másrészt, számos példán keresztül, szemléltetjük a humán biokulturális 
variabilitás és a betegségek kialakulásának összefüggéseit, vagy is az ökológiai szemléletmód jelentőségét az 
orvoslásban. 
 
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: a hallgatóknak el kell sajátítania az alapvető 
antropológiai fogalmakat, illetve ismerniük kell a betegségek kialakulásában szerepet játszó legfontosabb bio-
kulturális kölcsönhatásokat. 
 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 1 
modul: ELEKTÍV  félévi 14 
ECTS kredit: 1 gyakorlat heti 0 
   félévi 0 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 0 
félévközi: írásbeli   félévi 0 
javítóvizsga: szóbeli 

 

félévi Σ óraszám  14 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
ETR-kód: OGEFIL 
javasolt helye: 1. szemeszter 
meghirdetve: csak őszi félévben 
előfeltétele(i): 

  

nincs 
 
 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 
előadás jegyzet (kötelező) 
Buda Béla és Kopp Mária (szerk.): Magatartástudomány, Medicina Kiadó, 2001 (kötelező) 
Ajánlott: 
Peter 1. Brown: Understanding and Applying Medical Anthropology, Mayfield Publishing C. London, 1998  
Donald Joralemon: Exploring Medical Anthropology, Allyn and Bacon, 1999  
Tony McMichael, Human Frontiers: Environments and Disease, Cambridge University Press, 2001  
 
Foglalkozások témája és oktatója: 
14*1 óra előadás 
1. Az antropológia tárgya, fő területei és helyük a tudomány rendszerében 
2. Az antropológia az emberi lényegről 
3. Az emberkép differenciálódása 
4. Test-lélek probléma 
5. A humán biológiai evolúció alapjai 
6. A humán intelligencia fejlődéstörténete 
7. A környezeti rendszerek és a humán válasz rendszerek kapcsolata (bevezetés az ökológiába) 
8. Főbb adaptációs ágensek I.: biokultrális adaptáció és fertőző betegségek 
9. Főbb adaptációs ágensek II.: a humán táplálkozás evolúciója és variabilitása 
10. Főbb adaptációs ágensek III.: humán klimatikus adaptáció 
11. A humán öregedés populációk közötti különbségei 
12. A fájdalom észlelés biokulturális variabilitása 
13. A placebo-nocebo hatás 
14. A humán agresszió alapjai és variabilitása 
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A félév elfogadásának kritériumai: előadásokon részvétel. 
 
Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása: maximális hiányzás 2 óra (2 előadás). 
 
Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk:  
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Ápolási ismeretek - elmélet 
Családorvostani Intézet és III. sz. Belgyógyászati Klinika - Ápolásvezetés  

Kovácsné Kelemen Judit  

A tematika rövid leírása: komplex egészség-betegség szemlélet alapú ápolásszakmai ismeretek, az orvosi 
tevékenység partneri rendszerébe illeszkedő tananyag struktúrában. Felkészítő jellegű tematikus és 
konzultációs foglalkozások a klinikai betegellátás gyakorlatának megismerésére. 
 
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: alapvető ápolási ismeretek nyújtása és 
készségfejlesztés az első közvetlen betegellátási/betegágy melletti tevékenység megkezdésének segítéséhez, a 
holisztikus szemlélet kialakításához. 
 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 0,5 
modul: elektív  félévi 7 
ECTS kredit: 1 gyakorlat heti 0,5 
   félévi 7 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 0 
félévközi: szóbeli  félévi 0 
javítóvizsga: szóbeli 

 

félévi Σ óraszám  14 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
ETR-kód: OOEAPI OFEAPI 
javasolt helye: 2. szemeszter 2. szemeszter 
meghirdetve: csak tavaszi félévben csak tavaszi félévben 
előfeltétele(i): nincs nincs 

 

 
 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 
1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről 
Egészségügyi Minisztérium: Decubitus kezelés, oktatófilm 
Elkin, Martha - Perry, Anne - Potter, Patricia: Ápolói beavatkozások és műveletek, Medicina Könyvkiadó Rt. 

Budapest, 2000 
Környezetvédelmi Minisztérium - SEPTOX Kft.: Veszélyes kórházi hulladék gyűjtése és kezelése, oktatófilm 
Kőszegfalvi Edit: Egészségügyi és betegjogi kézikönyv, KJK-KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft. Budapest, 

2001 
Lemon Füzetek 1-14. Lemon Learning Material on Nursing, ápolási tananyag-csomag, MEDINFO, Budapest, 

1997 
Milliken, Mary Elizabeth: Mindennapos betegápolás: az ápolónői hivatás kézikönyve, Medicina Könyvkiadó Rt. 

Budapest, 2003 
Országos Munkabiztonsági és Balesetmegelőzési Főosztály - Baranya Megyei Kórház Ápolásigazgatás: 

Korszerű betegmozgatás, oktatófilm 
Pearson, Alan - Vaughan, Barbara: Az ápolási gyakorlat modelljei. Medicina Könyvkiadó Rt. Budapest, 1995 
Polecsák Mária (szerk.): A betegek jogai, Vince Kiadó, Budapest, 1999 
Potter, Patricia A. - Perry, Anne Griffin: Az ápolás elméleti és gyakorlati alapjai, Medicina Könyvkiadó Rt. 

Budapest, 1996 
PTE-OEC Ápolásvezetés - Egyházmegyei Karitasz: Ülőtánc, oktatófilm 
 
Foglalkozások témája és oktatója: 
7*1 óra előadás 
1. óra: Az élet teljessége, annak károsodása. Az emberi szükségletek, ápolási szükségletek - Kovácsné 

Kelemen Judit  
2. óra: Az ápolás meghatározása, küldetése "missziója" - kórházi/klinikai strukturális helye - Kovácsné 

Kelemen Judit 
3. óra: Az ápolás színtere, az ápolás eszköze. A beteg és az ápoló személye. Illemkódex az ágy mellett. 

Betegjogok az ápolásban - Hegyi Zsuzsanna 
4. óra: Az ápolási folyamat - ápolási modellek - Dr. Rideg Lászlóné  
5. óra: Az ápolást segítő környezet. A bevonható család. A kórházi önkéntes - Kovácsné Kelemen Judit  
6. óra: A beteg segítő környezetének kialakítása. Betegágy, ágyazás, kényelmi eszközök. Otthoni környezet, 

bútorok elhelyezése, segítő használata  - Dr. Rideg Lászlóné  
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7. óra: A véges emberi élet és az ápoló. A súlyos beteg ápolása, az agonizáló beteg melletti jelenlét. Az 
elhunyt beteg melletti aktuális teendők  - Kovácsné Kelemen Judit  

 
7*1 óra gyakorlat:  
1. gyakorlat: Sajátélmény alapú esetbemutatás - beteg a családban - Kovácsné Kelemen Judit  
2. gyakorlat: Mindennapos betegmegfigyelés, mérések, dokumentáció, ellenőrzés - Dr. Rideg Lászlóné  
3. gyakorlat: Alapápolás - Szekeresné Izsák Margit  
4. gyakorlat: Szakápolás - Dr. Rideg Lászlóné  
5. gyakorlat: Korszerű betegmozgatás - Kovácsné Kelemen Judit  
6. gyakorlat: Ápolási modellek - Szekeresné Izsák Margit  
7. gyakorlat: Ápolási dokumentáció. Ápolási zárójelentés. Adatvédelem - Hegyi Zsuzsanna 
 
 
A félév elfogadásának kritériumai: maximum 20% hiányzás. 
 
Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása:  
 
Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk:  
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Az „orvosi műhiba-perek” tanulságai, az orvos kártérítési 
felelőssége 

Igazságügyi Orvostani Intézet - Dr. Jegesy Andrea egyetemi docens 

A tematika rövid leírása: az orvos büntetőjogi kártérítési felelősségének tárgyalása konkrét esetek, perek 
kapcsán. Az orvosi tevékenység felelősségbiztosítási lehetőségei. 
 
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: bevezetés az orvosi felelősség kérdéseinek 
megismeréséhez. 
 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 0 
modul: fakultatív  félévi 0 
ECTS kredit: 1 gyakorlat heti 0 
   félévi 0 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 1 
félévközi: írásbeli   félévi 14 
javítóvizsga: írásbeli  

 

félévi Σ óraszám  14 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
ETR-kód: OOFMUH OFFMUH 
javasolt helye: 3. szemeszter 3. szemeszter 
meghirdetve: csak őszi félévben csak őszi félévben 
előfeltétele(i): nincs nincs 

 

 
 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 
Egészségügyi Törvény 
a MOK Etikai Statuuma 
 
Foglalkozások témája és oktatója: 
14*1 óra szeminárium 
Témák: konkrét esettanulmányok 
Előadók: Dr. Jegesy Andrea, Dr. Lakatos István 
 
 
A félév elfogadásának kritériumai: aktivitás + a kurzus végén zárthelyi dolgozat. Maximális hiányzás: 3 
igazolt hiányzás. 
 
Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása: távolmaradás pótlására nincs lehetőség 
 
Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk: zárthelyi dolgozatban: az egészségügyi Törvény 
vonatkozó fejezetéből. 
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Az angol fogorvosi szaknyelv specifikumai 
Egészségügyi Nyelvi és Kommunikációs Intézet  

Dr. Rébék-Nagy Gábor egyetemi docens 

A tematika rövid leírása:  
 
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában:  
 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 0 
modul: fakultatív  félévi 0 
ECTS kredit: 2 gyakorlat heti 2 
   félévi 28 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 0 
félévközi: írásbeli és szóbeli  félévi 0 
javítóvizsga: írásbeli  

 

félévi Σ óraszám  28 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
ETR-kód: OFFFSS 
javasolt helye: 1. szemeszter 
meghirdetve: őszi és tavaszi félévben is 
előfeltétele(i): 

 

nincs 

 

 
 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 
 
Foglalkozások témája és oktatója: 
14*1 óra gyakorlat 
 
 
A félév elfogadásának kritériumai:  
 
Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása:  
 
Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk:  
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Az egészséges testedzés követelményei 
Mozgástani Intézet - Téczely Tamás testnevelő tanár 

A tematika rövid leírása: a kurzus az alapfogalmak tisztázása után összefoglalja az egészséges életmód 
összetevőit, amelyek között meghatározó szerepe van a rendszeres testedzésnek. A testedzés csak akkor érheti 
el célját, vagyis az egészség megőrzését és az erőnlét fejlesztését, hogyha alkalmazza a sporttudomány által 
feltárt feltételeket és követelményeket. A legfontosabb alapelvek és gyakorlatok összefoglalása után a kurzus 
ismerteti a szabadidősport és a versenysport lehetőségeit egyetemünkön. 
 
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: a kurzusnak két fő célja van: (1) elősegíteni a 
rendszeres testedzés beépítését az egyes hallgatók életmódjába. (2) a testneveléssel és sporttal kapcsolatos 
olyan alapismeretek összefoglalása, amelyeket a hallgatók hasznosíthatnak a későbbi tanulmányaik, s majdani 
orvosi gyakorlatuk során is. 
 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 0 
modul: fakultatív  félévi 0 
ECTS kredit: 1 gyakorlat heti 0 
   félévi 0 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 1,71 
félévközi: írásbeli és szóbeli  félévi 24 
javítóvizsga: írásbeli  

 

félévi Σ óraszám  24 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
ETR-kód: OOFETK OFFETK 
javasolt helye: 2. szemeszter 2. szemeszter 
meghirdetve: csak tavaszi félévben csak tavaszi félévben 
előfeltétele(i): nincs nincs 

 

 
 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 
Dr. Ángyán Lajos (szerk.): Testnevelés; alapelvek és gyakorlatok egyetemisták számára, MOTIO, Pécs, 2002 
Dr. Ángyán Lajos: Mozgástani fogalomtár, MOTIO, Pécs, 2000 
Dr. Ángyán Lajos: Élettani tanulmányok, MOTIO, Pécs, 2001 
 
Foglalkozások témája és oktatója: 
12*2 óra szeminárium 
1. Alapfogalmak  
 Egészség - életmód - életmódi tényezők - fizikai aktivitás - testedzés - szabadidősport - versenysport 
2. A testedzésjellemzői  
 Edzéstípusok - edzésparaméterek - a testedzés folyamata: bemelegítés - terhelés - levezetés 
3. Edzettség - állóképesség - erőnlét  
 Általános és sportágspecifikus edzettség 
4. A testedzés követelményei  
 Személyi, tárgyi és környezeti feltételek  
5. A sport életkori sajátosságai  

Gyermek: a mozgáskészlet fejlesztése. Pubertás: a személyiség fejlesztése. Fiatal felnőtt: a 
teljesítőképesség fejlesztése. Időskor: az egészség megőrzése 

6. A sportversenyek jelentősége  
A sportoló felkészítése és teljesítménye.  A szurkolók kiszolgálása.  Nagy nemzetközi versenyek (pl. 
olimpia) társadalmi jelentősége 

7. Sportlétesítmények  
 Zárt térben (uszoda, tornaterem stb.) és a szabadban folyó testedzés szempontjai 
8. Sportegészségügyi alapismeretek  
 Előzetes és időszakos orvosi vizsgálat jelentősége. Testápolás. A környezet tisztasága. Biztonsági tényezők. 
9. A testnevelés helye az orvosképzésben  
 A testnevelés kritériumtárgy követelményei, eddigi tapasztalatok 
10. Erőnlét-diagnosztika  
 Elméleti alapok, vizsgálati lehetőségek 
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11. Erőnlét-diagnosztikai gyakorlatok  
 Mérések bemutatása 
  A szabadidősport és a versenysport lehetőségei egyetemünkön  

Az egyetemi sport szervezeti felépítése. PEAC, Medikus Sportegyesület, Medikus Diáksportkör, 
versenyrendszerek 
 

 
A félév elfogadásának kritériumai: sikeres teszt. 
 
Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása: személyes megbeszélés alapján. 
 
Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk: 15 kérdés a kurzus anyagából. 
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Az egészségügy finanszírozása 
Orvosi Népegészségtani Intézet - Dr. Ember István egyetemi tanár 

A tematika rövid leírása: az egészségügyben dolgozók ismereteinek bővítése alapvetően fontos ahhoz, hogy 
a jelen finanszírozási rendszerben eligazodjanak. Az ismeretek kiterjednek a rendszer működésére és a 
finanszírozás elveire és gyakorlatára is. 
 
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: az egészségügyi szolgáltatások finanszírozási 
gyakorlatának, ismereteinek megszerzéséhez nyújt segítséget. 
 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 1 
modul: fakultatív  félévi 14 
ECTS kredit: 1 gyakorlat heti 0 
   félévi 0 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 0 
félévközi: írásbeli   félévi 0 
javítóvizsga: szóbeli 

 

félévi Σ óraszám  14 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
ETR-kód: OOFEUF OFFEUF 
javasolt helye: 3. szemeszter 3. szemeszter 
meghirdetve: csak őszi félévben csak őszi félévben 
előfeltétele(i): nincs nincs 

 

 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 
Boncz I., Horváth B. (szerk.): Az egészségügyi menedzsment és gazdaságtan alapvonalai, főiskolai jegyzet, PTE 

EFK, Pécs, 2001 
Sebestyén A., Boncz I., Dózsa Cs., Nyárády J.: Trochantertáji törések ellátásának költségvizsgálata a műtéti 

eljárások és a progresszív ellátási szintek szerint finanszírozói szemszögből, Orvosi Hetilap, 2004, 145(21): 
1115-1121 

Boncz I., Sebestyén A., Gulácsi L., Pál M., Dózsa Cs.: Az emlőrákszűrések egészség-gazdaságtani elemzése. 
Magyar Onkológia, 2003, 47(2): 149-154 

 
Foglalkozások témája és oktatója: 
7*2 óra előadás 
1. Az egészségügyi ellátások forrásoldala; egészségügyi kiadások mérése; nemzetközi összehasonlítások  
2. Az egészségügyi rendszerek történelmi fejlődése, típusai és felépítése; nemzetközi összehasonlítások 

(Beveridge, Bismarck, Szemasko, magánbiztosítás)  
3. Forrásallokációs és finanszírozási technikák és elvi lehetőségek az egészségügyben (capitation, fee for service, 

global budget, DRG elv, managed care, stb.) és a magyar egészségügyi rendszer finanszírozása I. (aktív és 
krónikus fekvőbeteg szakellátás, HBCs rendszer)  

4. A magyar egészségügyi rendszer finanszírozása II. (háziorvos, fogorvos, védőnő, gondozók, járóbeteg 
szakellátás, CT/MRI, otthoni szakápolás)  

5. A demográfiai változások egészség-gazdaságtani kihívásai és az ápolásbiztosítás  
6. Egészség-gazdaságtani elemzések az egészségügyben I. (Költség analízis, költség-konzekvenciák analízis, 

Költség kategóriák; „combnyaktörés” esettanulmány)   
7. Egészség-gazdaságtani elemzések az egészségügyben II. (költség-minimalizálás, költség-hatékonyság, 

költség-hasznosság, költség-haszon; „emlőszűrés” esettanulmány)  
 
 
A félév elfogadásának kritériumai: a félévi jegy megszerzésének feltétele az előadásokon megírt két teszt. A 
jegyek átlagának kiszámításával történik a félévi gyakorlati jegy megállapítása. Törtszám esetén az utolsó, 
záróteszten elért eredmény a mérvadó.  
Az előadásokon való részvétel kötelező, melyet katalógussal ellenőrzünk. 1x2 óra hiányzás megengedett, e felett 
a tárgy aláírását megtagadhatjuk. 
Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása: távolmaradás pótlásaként szóbeli beszámoló az adott óra 
anyagából. 
Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk:  
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Az elektronmikroszkópia alapjai és felhasználási lehetőségei a 
klinikai diagnosztikában 

Központi Elektronmikroszkópos Laboratórium - Dr. Seress László egyetemi tanár 

A tematika rövid leírása: részletesen ismertetjük az elektronmikroszkópos fixálás, beágyazás és metszetkészítés 
módszereit és a gyakorlatban megismertetjük a hallgatókkal a mikroszkóp használatát. Foglalkozunk a sejt 
alkotóelemeinek felismerésével, illetve egyes szövetek normál elektronmikroszkópos szerkezetével. Bemutatjuk a 
kutatásban alkalmazott módszereket és az így nyert eredményeket. Ismertetjük, hogy a klinikai gyakorlatban az 
egyes szervek betegségeinél mikor és milyen célból lehet vagy kell használni az elektronmikroszkópos 
módszereket. 
 
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: az alapismeretek mellett egy kevéssé ismert 
szövettani eljárás elméleti és klinikai felhasználásának lehetőségeire tanítjuk meg a hallgatókat. Ezzel 
bővítjük a Molekuláris Biológia, valamint a humán anatómia általános szövettan tantárgy keretében adott 
ismereteket. 
 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 1,71 
modul: ELEKTÍV / fakultatív  félévi 24 
ECTS kredit: 2 gyakorlat heti 0,29 
   félévi 4 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 0 
félévközi: szóbeli  félévi 0 
javítóvizsga: szóbeli 

 

félévi Σ óraszám  28 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
ETR-kód: OOEEMA OGFEMA 
javasolt helye: 2. szemeszter 2. szemeszter 
meghirdetve: csak tavaszi félévben csak tavaszi félévben 
előfeltétele(i): OOAMB1 

 

OGAMB1 
 
 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 
Dr. Virágh Szabolcs: Jegyzet elektronmikroszkópos kórbonctani asszisztensek számára 
Dr. Virágh Szabolcs: Elektronmikroszkópos atlasz 
Dr. Molnár László és Dr. Gábriel Róbert: Fény-és elektronmikroszkópos mikrotechnika 
A segédanyagok megvásárlása nem szükséges, az intézet biztosítja a megfelelő részek Xerox másolatát. 
 
Foglalkozások témája és oktatója: 
12*2 óra előadás, 2*2 óra gyakorlat 
1. Az elektronmikroszkópos vizsgálatok célja, felhasználási területei. Az elektronmikroszkópos vizsgálatok 

indikációi. Sejtek, sejtorganellumok és zárványok felismerésének lehetőségei a fixálásig eltelt idő és a 
fixálás minősége függvényében. Leggyakrabban elkövetett hibák az elektronmikroszkópos feldolgozás 
során. A szövetminták feldolgozásának rutinhibái a klinikai gyakorlatban - Dr. Mázló Mária 

2. A perfúziós, biopsziás, autopsziás mintavétel, formalinban fixált és paraffinba ágyazott anyagok 
vizsgálatának lehetőségei. Ideális fixálás az elektronmikroszkópos vizsgálat céljaira. Fixálók összetétele. 
Fixálók és a fixálás idejének megválasztása a vizsgálandó szövet függvényében - Dr. Seress László 

3. Az elektronmikroszkópos gridek és hordozóhártyák. Előnyök és hátrányok. 
 A transzmissziós elektronmikroszkóp kezelése. A tárgy elhelyezése, fény, kontraszt és fókusz beállítása. 

Felvételek készítése az elektronmikroszkópban (gyakorlati foglalkozás) - Dr. Ábrahám Hajnalka 
4. A sejt ultrastruktúrája I. - Dr. Seress László 
5. A sejt ultrastruktúrája II. - Dr. Ábrahám Hajnalka 
6. A baktériumok és vírusok ultrastruktúrája - Dr. Mázló Mária 
7. Kullancselcephalitis. Vírusfertőzés elektronmikroszkópiája. Vírus replikáció. Vírusfertőzésre adott sejtes 

válaszreakció. Vírusvándorlás - Dr. Mázló Mária 
8. Az idegsejtek szerkezeti különbségei. Izgató és gátló neuronok ultrastruktúrája. Axon, dendrit, szinapszis. A 

gliaféleségek fínomszerkezete. A kapillárisok szerkezete. Vér-agy gát - Dr. Seress László 
9. A vese finomszerkezete - Dr. Degrell Péter 
10. A perifériás izom elektronmikroszkópiája - Dr. Pál Endre 
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 A máj elektronmikroszkópos szerkezete - Dr. Seress László 
11. Sejtosztódás és sejthalál elektronmikroszkópiája. Nekrózis, apoptózis ultrastruktúrális jelei. Az agyat ért 

trauma szöveti jelei. Ezüstözési eljárások, sötét sejt - Dr. Ábrahám Hajnalka 
12. Különböző szövettani eljárások kombinációja az elektronmikroszkópos technikával, mint pl. Golgi-EM, 

immuncytokémia-EM, Timm-EM valamint a degenerációs technika és az axon-transzport kombinálása 
elektronmikroszkópiával. Az elektronmikroszkópia felhasználása a biológiai kutatásban - Dr. Seress László 

13. Gyakorlati foglalkozás a scanning és a transzmissziós elektronmikroszkópban. Különböző szövetek önálló 
vizsgálata, felvételek készítése - Dr. Ábrahám Hajnalka 

14. Összefoglalás, képelemzés részben a kurzus lezárása érdekében, részben a Biológia gyakorlati vizsgára 
való felkészülésként - Dr. Seress László 

 
 
A félév elfogadásának kritériumai: a szemináriumok 80%-án részt kell venni. A kurzus végén 
elektronmikroszkópos képelemzés formájában hasonló beszámolót tartunk, mint amilyen a Molekuláris Biológia 
tantárgy keretében a gyakorlatos vizsgán van. 
 
Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása:  
 
Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk:  
 
 



 78 

Az élő sejt: "programozott" fizikai, kémiai, mechanikai "gép" 
(Sejtélettani, sejtpathológiai kurzus) 

Laboratóriumi Medicina Intézet - Dr. Kellermayer Miklós egyetemi tanár 

A tematika rövid leírása: az élő sejt nem csupán heterogén molekuláris összetételében, hanem él is. Az 
egyetemi évek alatt kevés figyelmet fordítanak erre a fontos tényre. Alapvető kérdés, hogy a XXI. század 
kezdetére, milyen mélységű ismerete van az emberiségnek az élővé szerveződés lényegéről. Mi a lényegi 
különbség a halott sejt és az élő sejt között? Milyen saját képe van ma az élő sejtről egy orvostanhallgatónak, 
egy gyógyszerész, vagy biológushallgatónak? Mik a tények és az elméletek (hipotézisek) az élő sejtről? 
Hogyan lehet ezeket elkülöníteni? Mi a génekhez (DNS) kötött „lineáris-memória” és mi a dinamikusan 
asszociált fehérjerendszerekhez kapcsolt „tér-memória” lényege? Membránnal körülvett szabad oldat-e az élő 
sejt, vagy olyan dinamikus rendszer, amelyben a víz is szerkezeti elem? Ezekre a kérdésekre próbálunk a 
kurzus keretében a feltárt igazságok, a tények számbavételével eligazítást adni.   
 
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: szemlélet-alakítás. A saját világkép 
kiépítésének, az igazság keresésének és a tények, vizsgálati eredmények összegzésének felelősségére nevelés. 
 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 1 
modul: fakultatív  félévi 14 
ECTS kredit: 1 gyakorlat heti 0 
   félévi 0 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 0 
félévközi: írásbeli és szóbeli  félévi 0 
javítóvizsga: írásbeli és szóbeli 

 

félévi Σ óraszám  14 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
ETR-kód: OOFPRO OFFPRO 
javasolt helye: 2. szemeszter 2. szemeszter 
meghirdetve: csak tavaszi félévben csak tavaszi félévben 
előfeltétele(i): nincs nincs 

 

 
 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 
Gilbert N. Ling: A Revolution in the Physiology of the Living Cell, Krieger Publ, 1992 
Ajánlott: 
Kellermayer Miklós: Az élő sejtről diákoknak, segéd tankönyv 
Geoffrey M. Cooper: The Cell - A Molecular Approach  
Bruce Alberts, Dennis Bray et all: Molecular Biology of The Cell 
 
Foglalkozások témája és oktatója: 
7*2 óra előadás 
1. Bevezetés: A valóságalapú saját világkép az élő sejtről. „Omnis cellula e cellula” (Minden sejt sejtből 

keletkezik). Az első élő sejtet Darwin progenitornak nevezte és belőle származtatta, belőle származtatja a 
modern tudomány is  az összes élő sejtet. Mi az élő állapot? (Szent Györgyi Albert válasza). A tények és a 
hipotézisek közti különbség az élő sejt analízisének példái alapján 

2. Az élő sejtben a biokémiai folyamatok tér-idő koordináták közt zajlanak. Ez a tény önmagában ellentmond 
az intracelluláris szabad oldat hipotézisnek. Az élő sejt magján belül a gének (DNS) nincsenek kitéve egy 
150-200 mmol/l szabad elektrolit oldatnak. (Saját megfigyelések) 

3. Hol van az élő sejt határa? Problémák a sejtfelszíni kettős lipoid membrán körül. Problémák a membrán 
pumpa - szabad oldat hipotézissel. Kritikai megjegyzések a mikro elektródás mérésekről. (Gilbert Ling 50 
évvel ezelőtti eredeti megfigyelései) 

4. Az élő sejt energia tára. A felszíni membrán pumpák sokkal nagyobb energiát igényelnének, mint ami 
rendelkezésre áll. Probléma az ATP hidrolízis, makroerg foszfát felhasználás elmélete körül. Az 
adszorbeált ATP teremti meg, tartja fenn a fehérjék magas energia állapotát. A fehérjék munkavégzése 

5. A dinamikusan felépített cytoskeleton, membránskeleton és extracelluláris mátrix. A „térmemória”, mint az 
élő sejt alapvető karakterisztikuma. A sejtdifferenciálódás problematikája. Az őssejtek (stem cells) 
kutatásának eddigi fő eredményei. A sejtek fúziója, hibridizációja és a klónozás 
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6. Az élő sejt dinamikus fehérje-ATP-K-H2O co-compartmentalizációja. A sejtfehérjék magas szabad energia 
állapota az újdonképződéskor és később. A dinamikus újrarendeződés, az intracelluláris fehérjetranszport a 
chaperonok szerepének megvilágításában 

7. Az élő állapot Szent Györgyi Albert, Gilbert Ling és saját kutatásaink alapján normál és pathológiás 
viszonyok között.  A sejtek agóniája és halála. A sejt újdonképződés (cell replacement) az emberi 
szervezetet felépítő 1014 élő sejt „társadalmában” 

 
 
A félév elfogadásának kritériumai: min. 4 oldalas esszészerű dolgozat, max. 2 óra hiányzás. 
 
Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása: nincs mód a távolmaradás pótlására. 
 
Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk:  
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Az emberi agykéreg fejlődése és fejlődési rendellenességei 
Központi Elektronmikroszkópos Laboratórium  

Dr. Ábrahám Hajnalka egyetemi adjunktus 

A tematika rövid leírása: részletesen ismertetjük az agykéreg normális fejlődésénak folyamatát, a prenatalis 
és postnatalis korban zajló folyamatokat. Részletesen foglalkozunk az idegrendszert értintő fejlődési 
rendellenességek leggyakoribb okaként ismert sejtvándorlással és az azt befolyásoló tényezőkkel, valamint a 
sejtvándorlás zavaraival. A hallgatók betekintést nyerhetnek abba, hogy mennyiben tér el az agykéreg 
fejlődése koraszülöttekben, és triszómiákban (Down, Edwards és Patau szindrómában) a normálistól. 
 
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: az idegrendszer fejlődésének egy fontos, más 
tárgy keretében nem oktatott, ám ma már részletesen ismert területét, az agykéreg pre- és postanatlis 
fejlődését ismerhetik meg a hallgatók. Az agykéreg fejlődésének zavarai (pl. a sejtvándorlás zavara) több 
gyermekgyógyászati, neurológiai és pszichiátriai kórkép oka. Megismertetjük e betegségek genetikai, 
molekuláris és patológiai hátterét, bővítve ezzel a Pathológia tantárgy keretében adott ismereteket, és alapot 
nyújtva későbbi klinikai tárgyakhoz. 
 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 0 
modul: fakultatív  félévi 0 
ECTS kredit: 1 gyakorlat heti 0 
   félévi 0 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 1 
félévközi: írásbeli   félévi 14 
javítóvizsga: írásbeli  

 

félévi Σ óraszám  14 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
ETR-kód: OOFEAF 
javasolt helye: 5. szemeszter 
meghirdetve: csak őszi félévben 
előfeltétele(i): OOANEA 

  

 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 
Dr. Halász Péter: Hippocampus mint neuropszichiátriai betegségek közös nevezője 
A segédanyag megvásárlása nem szükséges, az intézet biztosítja a megfelelő részek, valamint a releváns magyar 
és kívánság szerint angol nyelvű cikkek Xerox másolatát. 
 
Foglalkozások témája és oktatója: 
7*2 óra szeminárium 
1. Neocortex és archicortex szerkezete és működése. Az agykéreg fejlődésének főbb szakaszai, a fejlődő 

agykéreg szerkezete - Dr. Ábrahám Hajnalka 
2. A sejtosztódás helye (germinális mátrix). A piramissejtek, interneuronok és gliasejtek keletkezése. Születés 

utáni neuronképződés - Dr. Seress László 
3. A sejtvándorlás formái, az azt irányító és befolyásoló faktorok - Dr. Ábrahám Hajnalka 
4. Az idegsejtek és szinapszisok típusai. Az idegsejtek érése, szinapszisok kialakulása. Myelinizáció - Dr. 

Seress László 
5. Postnatalis sejtosztódás és differenciáció koraszülöttekben. Számonkérés - Dr. Ábrahám Hajnalka 
6. A sejtosztódás és sejtvándorlás zavarának következményei. Lyssencephalia, polymicrogyria, epilepszia, 

schizofrenia stb. - Dr. Ábrahám Hajnalka 
7. Az agykéreg fejlődése triszómiákban (Down, Edwards és Patau-szindrómában). Számonkérés - Dr. 

Ábrahám Hajnalka 
 
A félév elfogadásának kritériumai: a szemináriumok 85%-án részt kell venni. Az 5. héten és a kurzus végén 
írásbeli számonkérés van teszt formájában, amelyek átlagosan 60%-os teljesítése esetén a kurzus elfogadásra 
kerül. 
Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása: maximálisan 2 óra igazolatlan hiányzás megengedett. A 
hiányzások igazolása a TVSZ szabályai szerint történik. Pótlásra nincs lehetőség. 
Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk: a tesztkérdések kizárólag a szemináriumokon megtárgyalt 
tananyagból lesznek összeállítva. 
 



 81 

Az emberi archicortex anatómiája, élettana, fejlődése és 
elváltozásai öregedés során, valamint memóriazavarokkal járó 

betegségekben és epilepsziában 
Központi Elektronmikroszkópos Laboratórium - Dr. Seress László egyetemi tanár 

A tematika rövid leírása: a kurzus célja a humán archicortex struktúrájának, funkciójának és betegségeinek 
részletes bemutatása. Foglalkozunk a hippokampusz, szubikuláris komplex és az entorhinális kéreg 
makroszkópos és mikroszkópos anatómiájával, afferens és efferens kapcsolataival, a limbikus rendszerben 
elfoglalt helyével. Bemutatjuk a születés utáni fejlődés stádiumait és ezek összefüggését a memóriaképzés 
fejlődésével. Tárgyaljuk a születés körül kialakuló hippokampális károsodások jellemzőit és ezek 
funkcionális következményeit, valamint a normális öregedés során jelentkező elváltozásokat. Részletesen 
foglalkozunk a hippokampusz és epilepszia kapcsolatával, ismertetjük az epilepszia kísérletes modelljeit. 
Tárgyaljuk a különböző memóriazavarok kapcsolatát a hippokampusszal, az Alzheimer kór stádiumait és 
ezek morfológiai jellemzőit. 
 
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: egy olyan agyterületről van szó, amelyiknek 
sem anatómiáját sem élettanát sem pathológiáját nem tartalmazza a kötelező tananyag olyan részletességgel 
aminek alapján betegségeit értelmezni lehetne, lásd “kezelhetetlen gyermek szindróma”, epilepszia, 
Alzheimer kór vagy a szenilis memóriazavarok. A komplex memória kialakulása, a temporális lebeny 
epilepszia sebészi gyógyítása, vagy pl. az Alzheimer kór stádiumai nem magyarázhatóak az archicortex 
ismerete nélkül. 
 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 2 
modul: fakultatív  félévi 28 
ECTS kredit: 2 gyakorlat heti 0 
   félévi 0 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 0 
félévközi: írásbeli   félévi 0 
javítóvizsga: nincs 

 

félévi Σ óraszám  28 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
ETR-kód: OOFEAA 
javasolt helye: 5. szemeszter 
meghirdetve: csak őszi félévben 
előfeltétele(i): OOAEL2, OOANEA 

  

 
 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 
nem szükséges. Írásos tananyag nincs, angol nyelvű irodalom van 
 
Foglalkozások témája és oktatója: 
14 *2 óra előadás 
1. Az archicortex makroszkópos anatómiai szerkezete rágcsálókban és emberben. Neocortex, paleocortex, 

archicortex tipikus szerkezete 
2. A gyrus dentatus jellemző sejttípusai és asszociációs kapcsolataik 
3. Az Ammon szarv sejttípusai és asszociációs kapcsolataik 
4. Az archicortex mikroszkópos anatómiája majomban és emberben 
5. Az archicortex afferens és efferens kapcsolatai, helye a limbikus rendszerben és kapcsolatai a Papez kört 

alkotó struktúrákkal 
6. A hippokampusz sejtképződése és fejlődése. Felnőttkori neuronképződést bizonyító adatok és azok 

kritikai elemzése 
7. Infantile amnesia. Memória gyermekkorban, vizsgálati módszerek 
8. Plasztikus változások a hippokampuszban. Különbségek a fiatalkori és időskori sérülések esetében 
9. A hippokampusz elváltozásai öregedés során, valamint memóriazavarokkal járó betegségekben, mint pl. 

Alzheimer kór vagy schizophrenia 
10. A hippokampusz elváltozásai epilepsziában. Korai és késői jelenségek az emberi pathológiában. Fokozott 

izgatás vagy csökkent gátlás? 
11. A temporális lebeny epilepszia kísérletes modelljei patkányban és majomban 
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12. Hippokampusz függő memóriafolyamatok kísérletes vizsgálati módszerei és eredményei rágcsálókban, 
allothetikus és idiothetikus tájékozódás 

13. Hippokampusz függő memóriafolyamatok vizsgálata főemlősökben 
14. Memória vizsgálata emberben. Hányféle komplex memória van?  
 
 
A félév elfogadásának kritériumai:  
 
Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása: maximum 2 hiányzás 
 
Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk: 10 kérdésből álló írásos vizsga 
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Az emberi szervezet alkalmazkodási határainak élettana 
Élettani Intézet - Dr. Környei József L. egyetemi docens 

A tematika rövid leírása: a témakörök felölelik a különböző légköri magasságokban, víz alatti 
mélységekben, magas és alacsony környezeti hőmérsékleten, éhezés és túltáplálás, kiszáradás és víz-, 
sóterhelés során, fizikai munka, mozgás vagy inaktivitás, gravitációs hatások, gyorsulások, kinetózis, 
súlytalanság, majd látás, hallás, szellemi munka, figyelem, koncentrálás, tanulás/memória, kimerülés, alvás, 
pszichés megterhelés során a szervezet által használt fiziológiás szabályozások együttműködését, különös 
tekintettel a lehetséges élettani határokra és azok okaira, valamint a határok magatartási tevékenységgel, 
eszközök használatával történő lehetséges kiterjesztésére. 
 
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: a kurzus az alapvető élettani folyamatok 
felfrissített ismeretére építve, az emberi szervezet alkalmazkodási mechanizmusait extrém terhelési 
helyzetekben tárgyalja. Elvégzése az általános orvostan hallgatóknak segítséget nyújt a szervezet egészének, 
a szervrendszerek együttműködésének megértéséhez. 
 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 2 
modul: fakultatív  félévi 28 
ECTS kredit: 2 gyakorlat heti 0 
   félévi 0 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 0 
félévközi: írásbeli   félévi 0 
javítóvizsga: írásbeli  

 

félévi Σ óraszám  28 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
ETR-kód: OOFEAH OFFEAH 
javasolt helye: 4. szemeszter 4. szemeszter 
meghirdetve: csak tavaszi félévben csak tavaszi félévben 
előfeltétele(i): OOAEL1 OFAEL1 

 

 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 
orvosi élettan tankönyvek 
 
Foglalkozások témája és oktatója: 
14*2 óra előadás 
1. Bevezetés, a kurzus tárgya, célja, témakörök, módszerek  
 Felfelé emelkedések formái I., a határértékek élettana: Hegymászás 
2. II. Hegymászás élettani problémái, határértékei, és azok okai 
3. III. Gravitációs hatások, gyorsulások és érzékelésük, a súlytalanság élettana 
4. Víz alá merülések formái I., a határértékek élettana 
5. Mélységi víz alá merülések II., a határértékek élettana 
6. Hőmérsékleti terheléses helyzetek I.: egésztest és lokális hideghatások 
7. Hőmérsékleti terheléses helyzetek II.: egésztest és lokális meleghatások 
8. Az emberi test mechanikai ellenállása: passzív végletek (baleseti sérülések) 
9. Reakcióidő, mozgáskoordináció, aktív mechanikai határok élettana (balesetek okai), izommunka végletek 

élettana 
10. Elektromos áram, radioaktivitás határok, időjárási frontok, tájékozódás élettana 
11. Érzékszervi határértékek emberben 
12. Szellemi munka, memória, alvás és megvonása, akaraterő, túlélési helyzetek 
13. Bioritmusok, fotoperiódusok, időeltolódás problémák élettana 
14. Problémamegoldó alkalmazásteszt, közös értékelés és megbeszélés      
 
A félév elfogadásának kritériumai: írásbeli problémamegoldó alkalmazás teszt, maximum 2 nem pótolt 
hiányzás. 
Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása: pótlás: az ábra és film anyag megtekintése egyeztetett 
időpontban. 
Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk: megtörtént esetek elemzése a foglalkozások témaköréből 
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Az emberi táplálkozás alapjai 
Élettani Intézet - Dr. Vértes Zsuzsanna egyetemi docens 

A tematika rövid leírása: a táplálkozás élettana, az egészséges táplálkozás alapelvei, szerepe a betegségek 
megelőzésében ill. a gyógyításban. 
 
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: koordinálni a hallgatók biológiai, élettani és 
biokémiai alapismereteit az emberi táplálkozás aspektusait illetően, felkészítve őket azok klinikai 
vonatkozásaira. 
 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 2 
modul: fakultatív  félévi 28 
ECTS kredit: 2 gyakorlat heti 0 
   félévi 0 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 0 
félévközi: szóbeli  félévi 0 
javítóvizsga: szóbeli 

 

félévi Σ óraszám  28 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
ETR-kód: OOFETA OFFETA OGFETA 
javasolt helye: 4. szemeszter 4. szemeszter 6. szemeszter 
meghirdetve: csak tavaszi félévben csak tavaszi félévben csak tavaszi félévben 
előfeltétele(i): OOAEL1 OFAEL1 OGOEL1 

 
 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 
Ajánlott irodalom: Barna Mária: Táplálkozás, diéta 
 Garrow James: Human Nutrition and Dietetics 
 
Foglalkozások témája és oktatója: 
14*2 óra előadás 
1. hét: Emésztés, felszívódás, transzport, kiválasztás 
2. hét: A fehérjék táplálkozás-élettani szerepe 
3. hét: A szénhidrátok táplálkozás-élettani szerepe. Növényi rostok 
4. hét: Lipidek. Vitaminok 
5. hét: Ásványi anyagok. A szervezet folyadék- és elektrolit-háztartása 
6. hét: Az egészséges táplálkozás alapelvei, fontossága a betegségek megelőzésében 
7. hét: A helyes táplálkozás szerepe az általános betegségekben 
8. hét: Táplálkozásfüggő betegségek: az éhezéstől az elhízásig 
9. hét: Táplálkozás és a szív- érrendszeri betegségek 
 Táplálkozás és diabetes mellitus 
10. hét: Táplálkozás és a rosszindulatú daganatok 
 Táplálkozás és osteoporosis 
11. hét: A táplálék mennyiségi és minőségi összetevőinek módosítása speciális körülmények között: terhesség, 

laktáció, gyermekkor 
12. hét: Táplálkozás és sport 
13. hét: Táplálék és gyógyszer-kölcsönhatások 
14. hét: Írásbeli számonkérés 
 
 
A félév elfogadásának kritériumai: TVSZ szerint. 
 
Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása: távolmaradás pótlásaként teszt az előadás anyagából. 
 
Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk:  
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Az EU egészségügyi rendszerének megismerése német nyelven 
Egészségügyi Nyelvi és Kommunikációs Intézet  

Dr. Rébék-Nagy Gábor egyetemi docens 

A tematika rövid leírása: az EU egészségügyi rendszerének megismerése. 
 
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: a kurzus elsősorban azon hallgatók számára 
ajánlott, akik külföldön szeretnének tanulmányokat folytatni ill. munkát vállalni. A kurzus segítséget nyújt a 
rendszerben való tájékozódáshoz. 
 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 0 
modul: fakultatív  félévi 0 
ECTS kredit: 2 gyakorlat heti 2 
   félévi 28 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 0 
félévközi: szóbeli  félévi 0 
javítóvizsga: szóbeli 

 

félévi Σ óraszám  28 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
ETR-kód: OOFEUN OFFEUN 
javasolt helye: 1. szemeszter 1. szemeszter 
meghirdetve: csak őszi félévben csak őszi félévben 
előfeltétele(i): alapszintű német nyelvismeret  alapszintű német nyelvismeret 

 

 
 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 
német nyelvű újságcikkek és tájékoztató szakanyag 
 
Foglalkozások témája és oktatója: 
Gyakorlatvezetők: Hambuchné Kőhalmi Anikó, Szelényi András, Zrínyi Andrea, Kanizsainé Kránicz Rita 
14*2 óra gyakorlat 
1. Európa Parlament 
2. EU egészségügyi jogrendszere  
3. Az EU és a tagországok hatásköre az egészségügyi rendszerekben 
4. Az EU munkajogi szabályai az egészségügy területén 
 
 
A félév elfogadásának kritériumai: TVSZ szerint. 
 
Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása: a foglalkozásokon való részvétel kötelező. A teljes 
óraszám 15%-át meghaladó, de 30 %-át el nem érő hiányzásokat a kurzus vezetője igazolhatja. A teljes óraszám 
30 %-át meghaladó hiányzások esetében a kuzus nem tekinthető teljesítettnek. 
 
Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk:  
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Az intelligencia neuropszichológiája (az intelligencia és kreativitás 
neurbiológiája, neuropszcihológiája és genetikája) 

Magatartástudományi Intézet - Dr. Bende István egyetemi adjunktus 

A tematika rövid leírása: a neuropszichológia és általános és összehasonlító pszichológia, továbbá a 
neurobiológia és határterületein helyet foglaló normális és kóros intellektuális funkciók rövid elméleti 
áttekintése. 
 
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: a neuropszichológia tantárgyát kiegészítő 
speciális kurrikulum. 
 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 1 
modul: fakultatív  félévi 14 
ECTS kredit: 1 gyakorlat heti 0 
   félévi 0 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 0 
félévközi: szóbeli  félévi 0 
javítóvizsga: szóbeli 

 

félévi Σ óraszám  14 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
ETR-kód: OOFINE OFFINE 
javasolt helye: 6. szemeszter 6. szemeszter 
meghirdetve: csak tavaszi félévben csak tavaszi félévben 
előfeltétele(i): OOANEA, OOAEL2, OOABK2 OFANEA, OFAEL2, OFABK2 

 

 
 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 
nincs 
 
Foglalkozások témája és oktatója: 
7*2 óra előadás 
1. Az intelligencia fogalma 
2. Az intelligencia filogenetikus megközelítése 
3. A humán intelligencia paleoantropológiai megközelítésben  
4. Az intelligencia összehasonlító pszichológiája, az állati és emberi intelligencia összehasonlítása 
5. Az állati és a humán intelligencia mérése 
6. A humán intelligencia és az értelmi fogyatékosság genetikája 
7. Kreativitás, játék és intelligencia összefüggései  
 
 
A félév elfogadásának kritériumai: legalább 12 óra meghallgatása. 
 
Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása: nincs mód a távolmaradás pótlására. 
 
Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk:  
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Az izombetegségek klinikuma 
Neurológiai Klinika - Dr. Gáti István egyetemi docens 

A tematika rövid leírása: az izomrendszer megbetegedéseinek általános orvos számára is hasznos 
bemutatása. 
 
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: ismerteti a klinikai tüneteket, a megbetegedések 
pathomechanizmusait, a diagnosztikus módszereket, a gyógyítás lehetőségeit. Tárgyalja a betegségek aktuális 
genetikai vonatkozásait, az ezzel összefüggő terápiás próbálkozásokat. 
 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 0 
modul: fakultatív  félévi 0 
ECTS kredit: 1 gyakorlat heti 1 
   félévi 14 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 0 
félévközi: szóbeli  félévi 0 
javítóvizsga: szóbeli 

 

félévi Σ óraszám  14 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
ETR-kód: OOFIZK 
javasolt helye: 9. szemeszter 
meghirdetve: csak őszi félévben 
előfeltétele(i): nincs 

  

 
 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 
 
Foglalkozások témája és oktatója: 
14*1 óra gyakorlat 
 
 
A félév elfogadásának kritériumai:  
 
Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása:  
 
Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk:  
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Az izomműködés molekuláris alapjai 
Biofizikai Intézet - Dr. Lőrinczy Dénes egyetemi docens 

A tematika rövid leírása: az izom szerkezete fény, fáziskontraszt, polarizációs és elektronmikroszkópos 
vizsgálatok alapján. Nyugvó és aktív izom rugalmas tulajdonságai, az izomkontrakciók típusai, erőkifejtés-
izomhossz kapcsolata. Az izom munkavégzése, hőtermelése, az izomműködés hatásfoka, termoelasztikus 
viselkedése. Mechanikai és szerkezeti vizsgálatok alapján javasolt izommodellek. Bioelektromos jelenségek, 
az ingerület és kontrakció kapcsolata. Az izomműködés energetikája, izomfehérjék, aktin és miozin 
szerkezete, a sliding modell részletes elemzése. Energetikai és spektroszkópiai vizsgálatok az izomműködés 
molekuláris dinamikai történéseinek és azok termodinamikai hátterének felderítésére. 
 
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: a kötelező kurrikulumban fő vonalakban 
ismertetett izomműködés részletes szerkezeti, mechanikai és energetikai háttere, speciális izomkutatási 
mérések elvégzésének és kiértékelésének módszertana. 
 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 1 
modul: fakultatív  félévi 14 
ECTS kredit: 1 gyakorlat heti 0 
   félévi 0 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 0 
félévközi: írásbeli   félévi 0 
javítóvizsga: szóbeli 

 

félévi Σ óraszám  14 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
 OOFIMA OFFIMA 

javasolt helye: 2. szemeszter 2. szemeszter 
meghirdetve: csak tavaszi félévben csak tavaszi félévben 
előfeltétele(i): nincs nincs 

 

 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 
a kurzus elején kerül kihirdetésre a PTE ÁOK, TTK és a Biofizikai Intézet könyvtári lehetőségei szerint. Állandó 
forrás az Internetes barangolás. 
 
Foglalkozások témája és oktatója: 
14*1 előadás 
1. Az izom szerkezete fény, fáziskontraszt, polarizációs és ELMI vizsgálatok (elektronmikroszkóp) alapján 
2. Az izomkontrakciók típusai, nyugvó és aktív izom rugalmas tulajdonságai, az erőkifejtés-izomhossz 

kapcsolata 
3. Az izom munkavégzése, hőtermelése, az izomműködés hatásfoka, termoelasztikus viselkedése 
4. Mechanikai és szerkezeti vizsgálatok alapján javasolt izommodellek 
5. Bioelektromos jelenségek, az ingerület-kontrakció kapcsolata 
6. Voltage és patch-clamp technikák ismertetése 
7. Az izomműködés biokémiai alapjai, energetikája 
8. Az izomfehérjék-aktin és miozin, aktomiozin komplex-szerkezete 
9. A sliding modell részletes elemzése 
10. Differenciál scanning kalorimetria elve 
11.  Energetikai és spektroszkópiás vizsgálatok az izomműködés molekuláris dinamikai (EPR) történéseinek és 

azok termodinamikai hátterének (DSC) kutatásában 
12. Kötetlen konzultáció (a tematika anyagából ill. saját problémák) 
13. Írásbeli teszt 
14. A teszttel kapcsolatos problémák közös megbeszélése, végső értékelés 
 
 
A félév elfogadásának kritériumai: egynél több hiányzás esetén (maximum három hiányzásig, amelyben nem 
lehet a konzultáció és a teszt) a kurzusvezető által megadott szempontok szerint felkészül és beszámol a mulasztott 
témá(k)ból. Háromnál több hiányzás esetén nem vizsgázhat, a kurzus elvégzése nincs elismerve. 
Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása:  
Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk:  
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Az NMR spektroszkópia és leképezés alapjai 
Bioanalitikai Intézet - Dr. Aradi Ferenc egyetemi docens 

A tematika rövid leírása: sztatikus mágneses térben az atommagok mágnessége mérhetően „érzékeli” a 
molekuláris környezetet. Ezt a jelenséget rádiófrekvenciás elektromágneses sugárzással „kiolvasva”, 
lehetőség kínálkozik egyrészt molekula-szerkezet meghatározására, másrészt kiterjedt objektumok rétegszerű 
leképezésére. A megfelelő technikai megvalósítás a molekula-spektroszkópiai célú nukleáris mágneses 
rezonancia spektroszkópia (NMRS) és a diagnosztikai célú nukleáris mágneses rezonancia imaging (NMRI 
vagy röviden MR) eszközei. A kurzus a két eljárás alapjait ismerteti. 
 
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: molekula-spektroszkópiai és képalkotási 
alapismeretek. 
 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 1 
modul: fakultatív  félévi 14 
ECTS kredit: 1 gyakorlat heti 0 
   félévi 0 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 0 
félévközi: szóbeli  félévi 0 
javítóvizsga: szóbeli 

 

félévi Σ óraszám  14 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
ETR-kód: OOFNMR OFFNMR 
javasolt helye: 1. szemeszter 1. szemeszter 
meghirdetve: őszi és tavaszi félévben is őszi és tavaszi félévben is 
előfeltétele(i): nincs nincs 

 

 
 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 
P.W.Atkins: Fizikai kémia, Nemzeti Tankönyvkiadó Rt., Budapest, 1998 
 
Foglalkozások témája és oktatója: 
7*2 óra előadás 
1 - 2 ea. Nukleáris mágnesség és molekula-spektroszkópia - bevezetés 
3 - 4 ea. Nukleáris indukció és nukleáris mágneses rezonancia 
5 - 6 ea. Relaxációs jelenségek 
7 - 8 ea. Nagyfelbontású NMR spektrumok paraméterei 
9 -10 ea. Kísérleti vonatkozások 
11 - 12 ea. Szelektív rezonancia és az NMR leképezés módszere 
13 - 14 ea. NMRS és NMRI alkalmazása - áttekintés  
 
 
A félév elfogadásának kritériumai: szeminárium-jellegű beszámoló. 
 
Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása:  
 
Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk:  
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Az orvos és az orvostudomány szerepe a bűncselekmények 
felderítésében és bizonyításában 

Igazságügyi Orvostani Intézet - Dr. Jegesy Andrea egyetemi docens 

A tematika rövid leírása: bevezetés az orvostudomány és a jogtudomány kapcsolatának megismeréséhez a 
gyakorló orvos szemszögéből. 

A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: olyan konkrét bűncselekmények ismertetése, 
gyakorlati feldolgozása, ahol a gyakorló orvos feladatának megismertetése a cél a bűncselekmény helyszínén, 
illetve az orvostudomány eredményeinek alkalmazása segíti a nyomozó hatóságot a felderítésben és 
bizonyításban.  
 
 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 0 
modul: fakultatív  félévi 0 
ECTS kredit: 1 gyakorlat heti 0 
   félévi 0 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 1 
félévközi: írásbeli   félévi 14 
javítóvizsga: nincs 

 

félévi Σ óraszám  14 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
ETR-kód: OOFOBU OFFOBU 
javasolt helye: 3. szemeszter 3. szemeszter 
meghirdetve: csak őszi félévben csak őszi félévben 
előfeltétele(i): nincs nincs 

 

 
 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 
Sótonyi Péter (szerk.): Az igazságügyi orvostan tankönyve, Medicina 
 
Foglalkozások témája és oktatója: 
7*2 óra szeminárium 
Magzatelhajtás, gyermekölés esetei (2 óra) 
Fulladásos halálnemek (2 óra) 
Éles, szúró eszközös hatásra keletkező sérülések megítélése (2 óra) 
Tompa erőbehatásra keletkező sérülések megítélése (4 óra) 
Az orvos szerepe a közlekedési balesetek okozta sérülések megítélésében ( 2 óra) 
Az orvos szerepe a nemi bűncselekmények bizonyításában (2 óra) 
 
 
A félév elfogadásának kritériumai: aktivitás, teszt megírása. Maximális hiányzás: 3 igazolt hiányzás. 
 
Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása: hiányzás pótlására nincs mód. 
 
Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk: az esetekben szereplő tanulságok tesztvizsga formájábna 
történő számonkérése. 
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Az orvosi felelősség speciális kérdései 
Igazságügyi Orvostani Intézet - Dr. Jegesy Andrea egyetemi docens 

A tematika rövid leírása: az orvos büntetőjogi, polgári (kártérítési), fegyelmi és etikai felelősségre 
vonásának jogi hátterét, szabályait ismerteti meg a stúdium. Szó lesz az ún. „műhiba-perekről”, a betegjogok 
érvényesítésének jogorvoslati lehetőségeiről (betegjogi képviselő, egészségügyi közvetítői eljárás, etikai 
eljárás szabályai, stb.). 
 
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: az orvosi foglalkozás szabályainak megsértését 
nem csak a szigorúan vett szakmai szabályok megsértésével lehet elkövetni. Az eü. törvény előírásainak be 
nem tartása miatt több eljárás indul, mint a szakmai szabályok megsértése („műhiba”) miatt. A gyakorló 
orvosnak - „önvédelmi célból is!” - ismernie kell ezeket a szabályokat! 
 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 0 
modul: ELEKTÍV  félévi 0 
ECTS kredit: 1 gyakorlat heti 1 
   félévi 14 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 0 
félévközi: írásbeli és szóbeli  félévi 0 
javítóvizsga: írásbeli és szóbeli 

 

félévi Σ óraszám  14 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
ETR-kód: OOEOFE 
javasolt helye: 8. szemeszter 
meghirdetve: csak tavaszi félévben 
előfeltétele(i): OOKIGU 

  

 
 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 
Igazságügyi orvostan tankönyvek 
 
Foglalkozások témája és oktatója: 
Előadók: az intézet szakértői 
7*2 óra gyakorlat 
Egészségügyi törvény, Btk és Ptk vonatkozó rendelkezései. A betegjogi képviselő és az egészségügyi közvetítői 
tevékenységet szabályozó törvény illetve rendeletek. MOK Etikai Statutuma. 
 
 
A félév elfogadásának kritériumai: legfeljebb 3 igazolt hiányzás mellett a teljesítés elfogadható. 
 
Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása:  
 
Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk:  
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Az orvosi lélektan alkalmazása 
Magatartástudományi Intézet - Dr. Varga József egyetemi adjunktus 

A tematika rövid leírása: a kurzus az orvosi lélektan alapvető kérdéseit dolgozza fel: az orvos 
személyiségének alakulását, hatását a gyógyításra, az orvosi munka pszichológiai kockázatait, a beteggé válás 
és a gyógyulás tényezőit. Gyakorlati ismereteket ad a hatékony, holisztikus szemléletű orvos-beteg kapcsolat 
megvalósításához, egyes betegcsoportok sajátos pszichológiai vonatkozásaihoz. Tárgyalja a pszichoterápiás 
alapismereteket és azok alkalmazását az általános orvosi gyakorlatban. 
 
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: a leendő gyakorló orvos számára orvosi 
pszichológiai alapismereteket nyújt, általános és néhány fontos speciális területen készít fel az egészleges 
szemléletű, hatékony orvosi munkára. 
 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 0 
modul: ELEKTÍV  félévi 0 
ECTS kredit: 2 gyakorlat heti 2 
   félévi 28 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 0 
félévközi: írásbeli és szóbeli  félévi 0 
javítóvizsga: szóbeli 

 

félévi Σ óraszám  28 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
ETR-kód: OOEOLE 
javasolt helye: 6. szemeszter 
meghirdetve: csak tavaszi félévben 
előfeltétele(i): OOPORP 

  

 
 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 
Kállai J., Varga J., Oláh A.: Egészségpszichológia a gyakorlatban, Medicina, 2006 
Pilling J.: Orvosi kommunikáció, Medicina, 2004 
Kopp M., Berghammer R.: Orvosi pszichológia, Medicina, 2005 
Csabai M., Molnár P.: Egészség, betegség, gyógyítás. Az orvosi pszichológia tankönyve, Springer, Budapest, 1999 
Molnár P., Csabai M.: A gyógyítás pszichológiája, Springer Hungária, 1994 
Tringer L.: A gyógyító beszélgetés, VIKOTE, 1991 
Kulcsár Zs.: Egészségpszichológia, ELTE, Eötvös Kiadó, 1998 
Bálint M.: Az orvos, a betege és a betegség, Animula, 1990 
Hoffmann, S.O., Hochapfel, G.: Neuróziselmélet, pszichoterápia és pszichoszometikus medicina, Medicina, 2000 
Huszár I., Kullmann L., Tringer L. (szerk.): A rehabilitáció gyakorlata, Medicina, 2000 
 
Foglalkozások témája és oktatója: 
Oktatók: Dr. Varga József, Dr. Tiringer István, Dr. Kállai János 
14*2 óra gyakorlat 
1. Az orvossá válás folyamata, az orvos személyiségének hatása a gyógyításban 
2. A gyógyító munka mentálhigiénéje, helper-szindróma, kiégés 
3. Egészségmodellek, betegségmodellek. A beteggé válás folyamata, a betegség értelmezése, beteg-karrier 
4. A betegségfeldolgozás módjai, coping. Prevenció és rehabilitáció 
5. Hatékony orvos-beteg kapcsolat. Compliance. Az empátiás megértést nehezítő tényezők 
6. Betegvezetés és kommunikáció fatális betegségekben 
7. Pszichológiai tényezők kardiovaszkuláris betegségekben 
8. Pszichológiai tényezők gasztrointesztinális betegségekben 
9. Pszichodinamika, dinamikusan orientált pszichoterápiák 
10. Hipnoterápia, szimbólumterápiás alapismeretek 
11. Kognitív modellek, kognitív terápiás technikák 
12. Viselkedésterápiás technikák az általános gyakorlatban 
13. Lélektani krízisek kezelése, szuicid prevenció 
14. Csoportfolyamatok a gyógyításban. Támogató és önsegítő csoportok 
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A félév elfogadásának kritériumai: TVSz szerint. 
 
Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása: pótlási lehetőség egyéni feladatteljesítéssel. 
 
Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk:  
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Az orvosi szaknyelv görög-latin alapjai. Történeti áttekintés 
klasszikus szövegek feldolgozásával 

Egészségügyi Nyelvi és Kommunikációs Intézet - Takáts Zsuzsanna nyelvtanár 

A tematika rövid leírása: szövegfordítás és elemzés nyelvtani magyarázatokkal, orvostörténeti és anatómiai 
vonatkozásokkal kiegészítve. Szemelvények Hyginus, Plinius, Cicero, Seneca, Celsus, Plenk, Heister 
műveiből. A tudományos élet latin szövegei. Az élő latin: doktori-, díszdoktori oklevelek. 
 
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: az orvosi alapszókincs ismerete. Aktív és 
mobilizálható készség kifejlesztése az orvosok latin nomenclaturája területén. A hallgatók nyelvi felkészítése a 
szaktárgyak terminológiájának pontos értelmezése érdekében. 
 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 0 
modul: fakultatív  félévi 0 
ECTS kredit: 2 gyakorlat heti 2 
   félévi 28 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 0 
félévközi: írásbeli és szóbeli  félévi 0 
javítóvizsga: írásbeli  

 

félévi Σ óraszám  28 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
ETR-kód: OOFGOL OFFGOL OGFGOL 
javasolt helye: 2. szemeszter 2. szemeszter 2. szemeszter 
meghirdetve: csak tavaszi félévben csak tavaszi félévben csak tavaszi félévben 
előfeltétele(i): 1 félév latintanulás 1 félév latintanulás 1 félév latintanulás 

 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 

Takáts Zsuzsanna (szerk.): Lingua Latina medicinalis, PTE, 1999 
Orvosi terminológia, Medicina, 1995 
Brencsán János: Orvosi szótár 
Görög nyelvkönyv a gimnáziumok számára 

 
Foglalkozások témája és oktatója: 
14*2 óra gyakorlat 
1. Bevezetés, a declinatiók - repetitio 
2. Phaedrus - szövegváltozatok 
3. Hyginus, Plenk 
4. Heister, Celsus 
5. Celsus: De medicina 
6. Cicero 
7. Seneca 
8. Számonkérés 
9. A latin és a tudományos szókincs 
10. Oklevelek olvasása és fordítása 
11. Az anatómia/fiziológia legfontosabb latin elemei 
12. Receptírás-repetitio, görög-latin párhuzamok 
13. Számonkérés 
14. Röntgenvizsgálati leletek - Comprehensio 
 A nyelvi jegyek lezárása 
 
 
A félév elfogadásának kritériumai: nem írható alá az indexe annak a hallgatónak, aki a gyakorlatok több,mint 
30%-án nem vett részt. 
 
Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása: indokolt esetben zárthelyi dolgozat pótlására van 
lehetőség. 
 
Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk: a fenti témakörökből és grammatikai elemzés. 
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Az orvostudomány etikai kérdései németül 
Egészségügyi Nyelvi és Kommunikációs Intézet - Zrínyi Andrea nyelvtanár 

A tematika rövid leírása: a kurzus keretében az orvostudományt is foglalkoztató olyan aktuális kérdéseket 
vitatunk meg, mint például az eutanázia, az abortusz, gyermekek beoltatása, különböző kezelések elutasítása 
a beteg által. Egyéb témákkal még igény szerint bővíthetők a témakörök. 
 
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: a kurzus célja a német nyelvi kommunikáció és 
érveléstechnika fejlesztése. 
 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 0 
modul: fakultatív  félévi 0 
ECTS kredit: 2 gyakorlat heti 2 
   félévi 28 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 0 
félévközi: szóbeli  félévi 0 
javítóvizsga: szóbeli 

 

félévi Σ óraszám  28 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
ETR-kód: OOFETN OFFETN 
javasolt helye: 5. szemeszter 5. szemeszter 
meghirdetve: őszi és tavaszi félévben is őszi és tavaszi félévben is 
előfeltétele(i): alapszintű német nyelvismeret alapszintű német nyelvismeret 

 

 
 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 
publikációk, újságcikkek 
 
Foglalkozások témája és oktatója: 
14*2 óra gyakorlat 
1. Einleitung  
2. Auseinandersetzung von ethischen, juristischen, medizinischen Aspekten  
3. Euthanasie in Ungarn 
4. Euthanasie in Deutschland, Holland 
5. Abtreibung in Ungarn 
6. Abtreibung in Deutschland  
7. Abtreibung in anderen EU-Ländern 
8. Medizinische Kunstfehler I. 
9. Medizinische Kunstfehler II. 
10. Ablehnung der Behandlung  
11. Die Lage der Behinderten in Ungarn 
12. Die Lage der Behinderten in anderen EU-Staaten 
13. Pflege, Behandlung von alten Menschen 
14. Evaluierung 
 
 
A félév elfogadásának kritériumai: referátum, aktív részvétel az órán. 
 
Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása: a teljes óraszám 15%-át el nem érő hiányzásokat a 
kurzus vezetője igazolhatja. A teljes óraszám 30%-át meghaladó hiányzások esetében a kurzus nem tekinthető 
teljesítettnek. 
 
Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk:  
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Az orvostudomány története 
Orvoskari Múzeum - Dr. Benke József egyetemi docens 

A tematika rövid leírása: az orvostudomány története eszmék és események históriája, azoknak az 
embereknek a története, akiknek eszméi az eseményeket és eredményeket létrehozták. 
 
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: rámutatni az orvos különlegesen fontos 
társadalmi-történelmi szerepére, annak tudatosításával, hogy a medicina története nem csak a művelődés- és a 
tudománytörténetnek a része, hanem a köztörténelemnek is, hiszen nem tagadható, hogy a betegségek, a 
járványok, a közegészségügyi helyzet hatása kapcsán a medicina befolyással van a történelmi események 
alakulására. Ezekkel foglalkozunk az orvostudomány nagy korszakainak tárgyalása során az archaikus 
medicinától az antik és középkori orvosláson át napjainkig. 
Mind a 14 témához témánként 15-20 (az adott kérdéshez kapcsolódó) színes diát mutatunk be a hallgatóknak, 
megismertetve velük a medicina fő korszakainak legnagyobb személyiségeit, a legfontosabb felfedezéseket és 
az orvos történet egyes korszakai művészi ábrázolásának legszebb alkotásait. 
 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 2 
modul: ELEKTÍV / fakultatív  félévi 28 
ECTS kredit: 2 gyakorlat heti 0 
   félévi 0 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 0 
félévközi: írásbeli és szóbeli  félévi 0 
javítóvizsga: írásbeli és szóbeli 

 

félévi Σ óraszám  28 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
ETR-kód: OOEOTT OFEOTT OGFOTT 
javasolt helye: 1. szemeszter 1. szemeszter 1. szemeszter 
meghirdetve: csak őszi félévben csak őszi félévben csak őszi félévben 
előfeltétele(i): nincs nincs nincs 

 
 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 
Benke József: Az orvostudomány története 
Benke József: Az arab orvostudomány története a kalifátusok korában 
 
Foglalkozások témája és oktatója: 
14*2 előadás 
1. hét Archaikus medicina 
2. hét Antik orvoslás 
3. hét A középkor medicinája 
4. hét Arab-iszlám orvoslás 
5. hét Egyetemek: a rendszeres orvosképzés megindulása 
6. hét Renaissance és humanizmus. A barokk medicina 
7. hét A XVIII. század orvostudománya 
8. hét A XIX. század orvostudománya 
9. hét Orvosi szakágazatok kialakulása 
10. hét Orvostudomány a XX. század első felében 
11. hét Orvostudomány a XX. század második felében 
12. hét Az orvostudomány kérdései napjainkban 
13. hét A magyar orvostudomány története 
14. hét Egyetemünk története 
 
 
 
 
A félév elfogadásának kritériumai: részvétel kötelező, pótlásra nincs lehetőség. 
 
Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása:  
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Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk:  
1. Ismertesse az ókori Egyiptom / Mezopotámia / India / Kína orvoslás területén elért legfontosabb eredményeit! 
2. Ki volt az első jelentős görög orvos és melyek voltak orvoslás területén elért legfontosabb eredményeit? 
3. Ismertesse Hippokratész életét és orvosi tevékenységét! 
4. Ismertesse a bizánci görög orvoslás főbb eredményeit! 
5. Vonja meg Salerno jelentőségét a medicina történetében! 
6. Ismertesse a legjelentősebb arab orvosoknak a gyógyítás területén elért főbb eredményeit! 
7. Melyek voltak a montpellieri orvosegyetem kiemelkedő professzorainak felfedezései? 
8. Melyek voltak a bolognai / padovai egyetem kiemelkedő orvosprofesszorainak felfedezései? 
9. Ismertesse a reneszánsz és a humanizmus kora kiemelkedő orvosainak tevékenységét! 
10. Ismertesse az orvostudomány un. barokk korszaka legjelentősebb orvosainak eredményeit! 
11. Ismertesse a XVIII. század meghatározó orvosainak a megelőzés és a gyógyítás területén elért főbb 

eredményeit! 
12. Vonja meg a XIX. század két legnagyobb orvosi felfedezésének hatását a társadalomra! 
13. Ismertesse a XIX. század legjelentősebb német / francia orvosainak munkásságát! 
14. Vonja meg a sebészet legfőbb eredményeit a XIX. században! 
15. Ismertesse a XX. század első felének legfőbb felfedezéseit az orvosi műszerek / s nagyhatású gyógyszerek / a 

legfontosabb eljárások vonatkozásában! 
16. Melyek voltak Nagy Lajos király pécsi egyetemalapításának mintaképei? 
17. Ismertesse a Studium Generale Quinqueecclesiense történetét! 
18. Ismertesse a folyamatos magyar orvosi képzés megindulása történelmi körülményeit! 
19. Ismertesse a magyar királyi Erzsébet tudományegyetem történetét! 
20. Ismertesse a POTE történetét! 
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Az úszás szerepe az egészségfejlesztésben 
Mozgástani Intézet - Dr. Kiss Sándor testnevelő tanár 

A tematika rövid leírása: a kurzus bemutatja az úszás egészségfejlesztő célját és hatásait egyes 
korosztályokban. Érintjük a betegségek megelőzése valamennyi válfajában a sportmozgás 
felhasználhatóságát. Tárgyaljuk a korosztályoknak megfelelő optimális edzéseljárások követelményeit, 
módszertanát. Érintjük továbbá az egészség helyreállításában betöltött szerepét. Gyakorlat keretében felépített 
úszótréninggel fejlesztjük a hallgatók fizikális képességeit. 
 
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: a kurzussal szeretnénk elérni, hogy a hallgatók 
olyan ismereteket kapjanak, melyet felhasználhatnak az egyetemi évek alatt életmódjuk alakításában illetve 
későbbi hivatásuk betöltésekor. 
 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 0,29 
modul: fakultatív  félévi 4 
ECTS kredit: 1 gyakorlat heti 1 
   félévi 14 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 0,14 
félévközi: írásbeli és szóbeli  félévi 2 
javítóvizsga: írásbeli és szóbeli 

 

félévi Σ óraszám  20 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
ETR-kód: OOFUSE OFFUSE 
javasolt helye: 3. szemeszter 3. szemeszter 
meghirdetve: őszi és tavaszi félévben is őszi és tavaszi félévben is 
előfeltétele(i): OORTE2 OFRTE2 

 

 
 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 
Dr. Ángyán Lajos (szerk.): Testnevelés: alapelvek és gyakorlatok egyetemisták számára, Motio, Pécs 
Apor Péter: Belgyógyászati betegek rehabilitációja fizikai edzéssel, Budapest 
Jákó Péter: Sportorvosi alap- és szakellátás feladatai a lakosság kondicionálásában                     
 
Foglalkozások témája és oktatója: 
2*2 óra előadás:  
1. Az úszás egészségfejlesztő funkciójának szerepe a preventív terápiás és rehabilitációs orvosi munka során 
2. A sportmozgás edzésadaptációs komponensei, erőnlétfejlesztő hatása különböző korcsoportokban, ennek 
nyomon követése motoros tesztekkel. A Biztonságos és hatékony úszóprogram kialakításának követelményei. A 
sportmozgás egészségtani kérdései. 
Helye, ideje: Mozgástani Intézet Tornacsarnok 
 
7*2 óra gyakorlat 
Előadások ismeretanyaga alapján kialakított edzésprogram lebonyolítása. 
Helye, ideje: ÁOK fedett uszoda  
 
2*1 óra szeminárium 
Motoros képességek mérése, értékelése. Szakcikk referátum. 
Helye, ideje: ÁOK fedett uszoda  
 
 
A félév elfogadásának kritériumai: a foglalkozásokon való aktív részvétel. 
 
Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása: hiányzás pótlásaként szakcikk referátum, az oktatóval 
történt megbeszélés alapján. 
 
Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk: hiányzás a TVSZ szerint.  
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Betegségek, gyógyszertípusok az angol gyógyszerészeti 
szaknyelvben 

Egészségügyi Nyelvi és Kommunikációs Intézet  
Dr. Rébék-Nagy Gábor egyetemi docens 

A tematika rövid leírása: a gyógyszerészeti szakirodalom nyelvi és nyelvhasználati sajátosságainak 
megismertetése, anamnézis-felvétel, betegtájékoztatás, szóbeli referáló készségek és jártasság kialakítása 
angol nyelven. 
 
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: az alapozó és preklinikai modulok szaktárgyai 
által megkívánt angol nyelvű szakirodalom olvasásának előkészítése. Angolul beszélő páciensek 
anamnézisének felvétele. Európai Uniós mobilitás elősegítése. 
 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 0 
modul: ELEKTÍV  félévi 0 
ECTS kredit: 2 gyakorlat heti 2 
   félévi 28 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 0 
félévközi: írásbeli és szóbeli  félévi 0 
javítóvizsga: írásbeli  

 

félévi Σ óraszám  28 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
ETR-kód: OGEBGT 
javasolt helye: 1. szemeszter 
meghirdetve: őszi és tavaszi félévben is 
előfeltétele(i): 

  

alapszintű angol nyelvismeret 
 
 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 
M. Györffy: English for Doctors, 2. átdolgozott kiadás, Idióma Bt., Pécs, 2001 
 
Foglalkozások témája és oktatója: 
Gyakorlatvezetők: Hamarné Sávay Judit, Hegedűs Anita, Lókodiné Szolcsányi Judit, Mészégetőné Halmos Éva, 
Molnár Eszter, Dr. Rébék-Nagy Gábor, Tóth Ida, Váradi Katalin, Warta Vilmos 
14*2 óra gyakorlat 
1. Past medical History; Family History 
2. Social History; Present Complaints 
3. Pain 
4. Test (1) 
5. Headache; Vertigo 
6. Body Temperature and Sweat; Nausea and Vomiting 
7. Dyspnoea; Cough 
8. Heart Symptoms; Body Weight and Diet 
9. Test (2) 
10. Bowel Movements; Blood 
11. Prescriptions; Therapeutic Effects of Drugs 
12. Side Effects of Drugs; Administration of Medication 
13. Test (3) 
14. Evaluation 
 
 
A félév elfogadásának kritériumai: a foglalkozáson való részvétel kötelező. A teljes óraszám 15%-át 
meghaladó, de a 30%-át el nem érő hiányzásokat a kurzus vezetője igazolhatja. A teljes óraszám 30%-át 
meghaladó hiányzások esetében a kurzus nem tekinthető teljesítettnek. 
 
Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása:  
 
Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk:  
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Beteg-központú orvoslás 
Családorvostani Intézet és III. sz. Belgyógyászati Klinika  

Dr. Csikós Ágnes egyetemi tanársegéd 

A tematika rövid leírása: bemutatásra kerül a beteg-központú orvoslás modellje, annak klinikai 
alkalmazása. A tantárgy célja, hogy a leendő orvosok számára elősegítse a beteg, emberi szempontjainak 
(értékítéletének) megismerését és értékelését. A hallgatók számára részletezi azokat a technikákat, 
módszereket, melyekkel a beteget, mint embert jobban megismerhetik, jobban megérthetik, ezzel is 
elősegítve a minél hatékonyabb kezelést, gyógyítást. 
 
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: az orvos-beteg hagyományos (paternalisztikus) 
kapcsolatának utóbbi években történő megváltozása, mely az orvos és betege együttműködésén alapuló 
orvoslást helyezi a középpontba, szükségessé teszi a beteg-központú modell ismeretét az orvosi hivatás 
gyakorlására készülők számára. 
 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 0 
modul: fakultatív  félévi 0 
ECTS kredit: 1 gyakorlat heti 0,43 
   félévi 6 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 0,57 
félévközi: szóbeli  félévi 8 
javítóvizsga: szóbeli 

 

félévi Σ óraszám  14 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
ETR-kód: OOFBKO OFFBKO 
javasolt helye: 10. szemeszter 10. szemeszter 
meghirdetve: csak tavaszi félévben csak tavaszi félévben 
előfeltétele(i): nincs nincs 

 

 
 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 
Blasszauer Béla: Orvosi etika, Medicina, 1995 
Elliot Aronson: A társas lény, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1995 
Moira Stewart: Patient-Centered Medicine, Transforming the Clinical Method, Radcliffe Medical Press, 2003 
Pilling János: Az orvosi kommunikáció, Medicina, 2004 
Richard Carlson, Bejamin Shield: Healers on Healing, Putnam Book, 1989 
 
Foglalkozások témája és oktatója: 
Előadók: Dr. Csikós Ágnes, Dr. Dormán Hajnalka, Dr. Trompos Katalin  
3*2 óra gyakorlat 
1-2. gyakorlat: A teljes személy megértése (egyén, család, környezet) 
3-4. gyakorlat: A közös nyelv megtalálása, empátiás készség fejlesztése 
5-6. gyakorlat: A beteg-orvos kapcsolat erősítése 
 
4*2 óra szeminárium 
1-2. szeminárium: Bevezetés a beteg-központú orvoslásba 
3-4. szeminárium: Az orvos képzés emberi dimenziói 
5-6. szeminárium: A kór és a betegség megismerése 
7-8. szeminárium: Egészségmegőrzés, betegség megelőzés 
 
 
A félév elfogadásának kritériumai: maximum 20 %-os hiányzás! 
 
Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása: pótlásra nincs lehetőség 
 
Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk:  
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Bevezetés a biometriába 
Bioanalitikai Intézet - Dr. Pótó László egyetemi docens 

A tematika rövid leírása: a mindennapi élet és a szakma „adatainak” fajtái, rendezésük, áttekintésük 
alapmódszerei. A legfontosabb adatleíró jellemzők bemutatása, és ezek legfontosabb tulajdonságai. Mire 
érdemes odafigyelni, ha saját adatainkat kívánjuk bemutatni, s mire kell felfigyelnünk, ha a mások által 
bemutatott adatokat tekintjük át. 
 
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: az „adatok” egyre nagyobb szerepet kapnak a 
legtöbb szakmában éppúgy, mint a mindennapi életben. Ezért elengedhetetlen, hogy minden képzett ember 
rendelkezzék a saját adatai bemutatásának készségével, továbbá a mások által prezentált adatok áttekintési és 
értelmezési képességével. Leszűkítve, ezen készségek megléte elengedhetetlen alapfeltétel (nem csak) a 
biometria tárgy tanulásában. A tárgy célja a hallgatók gyakorlati készségei kialakítása, fejlesztése e területen. 
 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 0 
modul: fakultatív  félévi 0 
ECTS kredit: 1 gyakorlat heti 1 
   félévi 14 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 0 
félévközi: írásbeli és szóbeli  félévi 0 
javítóvizsga: írásbeli és szóbeli 

 

félévi Σ óraszám  14 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
ETR-kód: OOFBBM OFFBBM OGFBBM 
javasolt helye: 1. szemeszter 1. szemeszter 1. szemeszter 
meghirdetve: őszi és tavaszi félévben is őszi és tavaszi félévben is csak őszi félévben 
előfeltétele(i): nincs nincs nincs 

 
 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 
Kiadott segédanyagok 
 
Foglalkozások témája és oktatója: 
Előadók: Őri László és dr. Pótó László 
7*2 óra gyakorlat 
1. Adatok fajtái, adatgyűjtési módszerek 
2. Adatok rendezése. Táblázatok és diagramok 
3. Az eloszlás fogalma, főbb eloszlástípusok  
4. Az adatok jellemzése  
5. Gyakorlatok az adatjellemzők használatára  
6. A normális eloszlás  
7. Komplex gyakorlatok  
 
 
A félév elfogadásának kritériumai: jelenlét, aktivitás, beadandó feladatok. 
 
Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása: távolmaradás esetén pótgyakorlat lehetséges. 
 
Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk:  
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Bevezetés a német orvostudományi szaknyelvbe 
Egészségügyi Nyelvi és Kommunikációs Intézet  
Halász Renáta - Zrínyi Andrea nyelvtanárok 

A tematika rövid leírása: a biomedicinális szakirodalom nyelvi és nyelvhasználati sajátosságainak 
megismertetése. 
 
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: az alapozó és preklinikai modulok szaktárgyai 
által megkívánt német nyelvű szakirodalom megismertetése. 
 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 0 
modul: fakultatív  félévi 0 
ECTS kredit: 2 gyakorlat heti 2 
   félévi 28 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 0 
félévközi: írásbeli és szóbeli  félévi 0 
javítóvizsga: írásbeli  

 

félévi Σ óraszám  28 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
ETR-kód: OOFBNS OFFBNS 
javasolt helye: 1. szemeszter 1. szemeszter 
meghirdetve: őszi és tavaszi félévben is őszi és tavaszi félévben is 
előfeltétele(i): alapszintű német nyelvismeret alapszintű német nyelvismeret 

 

 
 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 
Szemler-Halász: Sprechstunde auf Deutsch, 1997 
Nagel: Romberg: Deutsch im Beruf: Medizin 
 
Foglalkozások témája és oktatója: 
14*2 óra gyakorlat 
1. Kreislauf 
2. Atmungssystem 
3. Bewegungsapparat 
4. Verdauungssystem 
5. Test 1. 
6. Fortpflanzungssystem 
7. Nervensystem 
8. Krankheitserreger 
9. Krankheiten 1.  
10. Krankheiten 2. 
11. Untersuchungsmethoden 1.  
12. Behandlung 
13. Test 2. 
14. Evaluierung 
 
 
A félév elfogadásának kritériumai: a foglalkozásokon való részvétel kötelező. A teljes óraszám 15%-át 
meghaladó, de a 30%-át el nem érő hiányzásokat a kurzus vezetője igazolhatja. A teljes óraszám 30%-át 
meghaladó hiányzások esetében a kurzus nem tekinthető teljesítettnek. 
 
Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása:  
 
Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk:  
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Bevezetés a társadalomtudományi kutatások módszertanába 
Bioanalitikai Intézet - Dr. Jeges Sára tudományos főmunkatárs 

A tematika rövid leírása: a társadalomtudományi kutatások sajátosságai. Okság a természet- és a 
társadalomtudományokban. Konceptualizálás, operacionalizálás és mérés. A megfigyelés módjai. Kérdőíves 
vizsgálatok: kérdőívszerkesztés, interjúkészítés, terepkutatás, hatásvizsgálatok. Adatfeldolgozás és elemzés 
alapfokon. 
 
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: az orvos- és egészségtudományok számos 
területén használt, elsősorban kérdőíves adatgyűjtési technikák és elemzési módszerek megismertetése. E 
módszerek alkalmazásának szigorú szabályai vannak, melyek ismerete és betartása nélkül könnyen téves kö-
vetkeztetésekre lehet jutni. A megfigyelés módszereinek, a kérdőívszerkesztésnek és az interjúkészítés 
szabályainak megismerése nemcsak a kutatómunkában, de a mindennapi orvosi gyakorlatban is hasznos. 
 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 0,5 
modul: fakultatív  félévi 7 
ECTS kredit: 1 gyakorlat heti 0,5 
   félévi 7 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 0 
félévközi: írásbeli   félévi 0 
javítóvizsga: szóbeli 

 

félévi Σ óraszám  14 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
ETR-kód: OOFTKM OFFTKM 
javasolt helye: 2. szemeszter 2. szemeszter 
meghirdetve: csak tavaszi félévben csak tavaszi félévben 
előfeltétele(i): nincs nincs 

 

 
 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 
Törzsanyag: Earl Babbie: A társadalomtudományi kutatás gyakorlata, Balassa Kiadó, Budapest, 1995 
Javasolt: Cseh-Szombathy László, Ferge Zsuzsa (szerk.): A szociológiai felvétel módszerei, tanulmánykötet, 

Közgazdasági és Jogi könyvkiadó, Budapest, 1971 
 
Foglalkozások témája és oktatója: 
7*1 óra előadás, 7*1 óra gyakorlat 
1. A társadalomtudományi kutatások sajátosságai (előadás) 
2. Okság a természet- és a társadalomtudományokban (előadás) 
3. Konceptualizálás, operacionalizálás és mérés (előadás) 
4. Megfigyelés (előadás) 
5. Megfigyelés (gyakorlat) 
6. Interjú-típusok, az interjúkészítés szabályai (Előadás) 
7. Az interjúkészítés szabályainak alkalmazásainak alkalmazása (gyakorlat) 
8. Kérdőívszerkesztés (előadás) 
9. Kérdőívszerkesztés (gyakorlat) 
10. Kérdőíves interjú készítése (gyakorlat) 
11. Kódolás, nyitott kérdések feldolgozása 1. (gyakorlat) 
12. Kódolás, nyitott kérdések feldolgozása 2. (gyakorlat) 
13. Kérdőíves adatok rögzítése, hibajavítási módszerek (előadás) 
14. Kérdőíves adatok rögzítése, hibajavítási módszerek (gyakorlat) 
 
 
A félév elfogadásának kritériumai: TVSZ szerint. 
 
Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása: hiányzás esetén egyéni konzultáció. 
 
Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk: feladatmegoldás a gyakorlatok anyagából. 
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Bevezetés az angol orvosi/gyógyszerészeti szaknyelv 
tanulmányozásához I. 

Egészségügyi Nyelvi és Kommunikációs Intézet  
Dr. Rébék-Nagy Gábor egyetemi docens 

A tematika rövid leírása: a biomedicinális szakterületen folytatott szakmai kommunikáció tanulásának 
előkészítése. 
 
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: a biomedicinális szakterületen folytatott 
szakmai kommunikáció tanulásához szükséges nyelvi alapok megteremtése. 
 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 0 
modul: fakultatív  félévi 0 
ECTS kredit: 2 gyakorlat heti 2 
   félévi 28 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 0 
félévközi: írásbeli és szóbeli  félévi 0 
javítóvizsga: írásbeli  

 

félévi Σ óraszám  28 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
ETR-kód: OOFAB1 OFFAB1 OGFAB1 
javasolt helye: 1. szemeszter 1. szemeszter 1. szemeszter 
meghirdetve: őszi és tavaszi félévben is őszi és tavaszi félévben is őszi és tavaszi félévben is 
előfeltétele(i): nincs nincs nincs 

 
 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 
Intézeti jegyzetek 
 
Foglalkozások témája és oktatója: 
Gyakorlatvezetők: Hamarné Sávay Judit, Hegedűs Anita, Lókodiné Szolcsányi Judit, Mészégetőné Halmos Éva, 
Molnár Eszter, Dr. Rébék-Nagy Gábor, Tóth Ida, Váradi Katalin, Warta Vilmos 
14*2 óra gyakorlat 
1. Bevezetés 
2. Segédigék 
3. Általános igazságok, pillanatnyi történések kifejezése (aktív és passzív szemlélet) 
4. Múltbeli történések kifejezése (aktív és passzív szemlélet) 
5. Modalitás 
6. Jövőbeli történések kifejezése (aktív és passzív szemlélet) 
7. Igealakok 
8. Befejezett igeidő szemlélet 
9. Feltételes állítások 
10. Indirekt állítások és kérdések 
11. Igeidőhasználat az adott kommunikációs cél tükrében 
12. Modalitás az adott kommunikációs cél tükrében 
13. Passzív szemlélet az adott kommunikációs cél tükrében 
14. Összefoglalás 
 
 
A félév elfogadásának kritériumai: a foglalkozáson való részvétel kötelező. A teljes óraszám 15%-át 
meghaladó, de a 30%-át el nem érő hiányzásokat a kurzus vezetője igazolhatja. A teljes óraszám 30%-át 
meghaladó hiányzások esetében a kurzus nem tekinthető teljesítettnek. 
 
Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása:  
 
Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk:  
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Bevezetés az angol orvosi/gyógyszerészeti szaknyelv 
tanulmányozásához II. 

Egészségügyi Nyelvi és Kommunikációs Intézet  
Dr. Rébék-Nagy Gábor egyetemi docens 

A tematika rövid leírása: a biomedicinális szakterületen folytatott szakmai kommunikáció tanulásának 
előkészítése. 
 
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: a biomedicinális szakterületen folytatott 
szakmai kommunikáció tanulásához szükséges nyelvi alapok megteremtése. 
 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 0 
modul: fakultatív  félévi 0 
ECTS kredit: 2 gyakorlat heti 2 
   félévi 28 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 0 
félévközi: írásbeli és szóbeli  félévi 0 
javítóvizsga: írásbeli  

 

félévi Σ óraszám  28 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
ETR-kód: OOFAB2 OFFAB2 OGFAB2 
javasolt helye: 2. szemeszter 2. szemeszter 2. szemeszter 
meghirdetve: őszi és tavaszi félévben is őszi és tavaszi félévben is őszi és tavaszi félévben is 
előfeltétele(i): nincs nincs nincs 

 
 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 
Intézeti jegyzetek 
 
Foglalkozások témája és oktatója: 
14*2 óra gyakorlat 
Gyakorlatvezetők: Hamarné Sávay Judit, Hegedűs Anita, Lókodiné Szolcsányi Judit, Mészégetőné Halmos Éva, 
Molnár Eszter, Dr. Rébék-Nagy Gábor, Tóth Ida, Váradi Katalin, Warta Vilmos 
1. Szórend, mondatrészek kifejezése 
2. Névszói állítmányok (jelen, múlt, jövő) 
3. Modalizált névszói állítmányok 
4. Igei állítmányok (jelen, múlt, jövő) 
5. Modalizált igei állítmányok (can - could, may - might, will - would, shall - should, must, ought, need, used to) 
6. Modalitás kifejezése (valószínűség, lehetőség, megengedés, képesség, szükségszerűség) 
7. Teszt 
8. Szenvedő és cselekvő állítmányok összehasonlítása 
9. -ing alakok szerkezete és funkciói (alany, állítmány, tárgy) 
10. -ing alakok szerkezete és funkciói (határozó és jelző) 
11. Infinitív alakjai és funkciói 
12. Névszói kifejezések, szószerkezetek (nominalizáció) 
13. Összefoglalás 
14. Teszt 
 
 
A félév elfogadásának kritériumai: a foglalkozáson való részvétel kötelező. A teljes óraszám 15%-át 
meghaladó, de a 30%-át el nem érő hiányzásokat a kurzus vezetője igazolhatja. A teljes óraszám 30%-át 
meghaladó hiányzások esetében a kurzus nem tekinthető teljesítettnek. 
 
Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása:  
 
Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk: nincs lehetőség 
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Bioaktív vegyületek analitikája 
Biokémiai és Orvosi Kémiai Intézet - Dr. Ohmacht Róbert egyetemi tanár 

A tematika rövid leírása: a tantárgy a bioaktív vegyületek, kémiai, biokémiai folyamatok minőségi, 
mennyiségi viszonyainak meghatározásával foglalkozik az Orvosi kémia tantárgy keretében megismert 
összefüggésekre építve. A tantárgy felöleli a klasszikus analitikai, elektrokémiai, spektroszkópiai, 
elválasztástechnikai módszereket, azok orvosi-kémiai vonatkozásait hangsúlyozva. 
 
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: kiegészíti az Orvosi kémia tantárgy keretében 
megismerteket, megkönnyíti az orvosi kémia, biokémia vonatkozó részeinek elsajátítását. 
 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 1 
modul: ELEKTÍV  félévi 14 
ECTS kredit: 1 gyakorlat heti 0 
   félévi 0 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 0 
félévközi: írásbeli   félévi 0 
javítóvizsga: szóbeli 

 

félévi Σ óraszám  14 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
ETR-kód: OOEBVA OFEBVA 
javasolt helye: 2. szemeszter 2. szemeszter 
meghirdetve: csak tavaszi félévben csak tavaszi félévben 
előfeltétele(i): OOAOK1 OFAOK1 

 

 
 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 
Gergely-Erdődi-Vereb: Általános és bioszervetlen kémia 
Gergely-Penke-Tóth: Szerves és bioorganikus kémia 
Orvosi kémia gyakorlatok 
 
Foglalkozások témája és oktatója: 
Előadók: Dr. Ohmacht Róbert, Dr. Berente Zoltán, Dr. Matus Zoltán 
14*1 óra előadás 
 1. hét Bevezetés, a bioanalitika szerepe 
 2. hét Minőségi meghatározási módszerek  
 3. hét Néhány, ma is alkalmazott klasszikus analitikai eljárás I. 
 4. hét Néhány, ma is alkalmazott klasszikus analitikai eljárás II. 
 5. hét Elektroanalitikai meghatározások  
 6. hét Spektroszkópiai eljárások az orvosi kémiában I.: Molekulaspektroszkópia 
 7. hét Spektroszkópiai eljárások az orvosi kémiában II.: Atomspektroszkópia, tömegspektroszkópia 
 8. hét Mágneses módszerek I. 
 9. hét Mágneses módszerek II. 
10. hét Képalkotó eljárások 
11. hét Kromatográfiás eljárások I. 
12. hét Kromatográfiás eljárások II.  
13. hét DNS, RNS, fehérje kimutatási és analizálási eljárások 
14. hét Automata analízis 
 
 
A félév elfogadásának kritériumai: írásbeli félévközi számonkérés. 
 
Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása:  
 
Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk:  
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Bioaktiv vegyületek kémiája 
Biokémiai és Orvosi Kémiai Intézet - Dr. Lóránd Tamás egyetemi docens 

A tematika rövid leírása: a tantárgy a vitaminok, a jelentősebb antibiotikumok és a fontosabb alkaloidok 
kémiáját és biológiai tulajdonságait tárgyalja. Az alkaloidok esetében a célkitűzés a szerkezet, a fizikai-kémia 
tulajdonságok, reakciók, biológiai funkciók, a kémiai és bioszintézis megismerése. Az antibiotikumoknál a 
szerkezet-biológiai hatás összefüggését, valamint a biokémiai hatásmódot is taglalja. 
 
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: alapot ad, segíti a későbbiekben a biokémia, a 
mikrobiológia és gyógyszertan egyes részeinek megértéséhez. 
 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 2 
modul: ELEKTÍV  félévi 28 
ECTS kredit: 2 gyakorlat heti 0 
   félévi 0 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 0 
félévközi: írásbeli   félévi 0 
javítóvizsga: írásbeli  

 

félévi Σ óraszám  28 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
ETR-kód: OOEBVK OFEBVK 
javasolt helye: 2. szemeszter 2. szemeszter 
meghirdetve: csak tavaszi félévben csak tavaszi félévben 
előfeltétele(i): nincs nincs 

 

 
 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 
Bruckner Győző: Szerves Kémia III/2, egyetemi tankönyv, Tankönyvkiadó, Budapest, 1980 
Manfred Hasse: Alkaloide, Wiley-VCH, 2000 
Hanspeter Pfander: Alkaloide, egyetemi jegyzet, Bern, 1992 
Lóránd Tamás, Dr. Nemes Zsuzsa, Dr. Kocsis Béla, Dr. Ternák Gábor: Az antimikrobás kezelés elmélete és 

gyakorlata, egyetemi jegyzet, 2000 
M. F. Laker: Clinical Biochemistry for Medical Students, Saunders, 1996 
 
Foglalkozások témája és oktatója: 
14*2 óra előadás 
1. hét Pirrolidin és indolvázas alkaloidok - Dr. Molnár Péter 
2. hét Hisztamin-, imidazol-, guanidin- és kinolinvázas alkaloidok 
3. hét Izokinolinvázas és morfin-alkaloidok 
4. hét Akridin-, kinazolin- és exociklusos N tartalmú alkaloidok 
5. hét Peptid-, terpén-, szterán-, és purinvázas alkaloidok 
6. hét Vitaminok általános ismertetése, provitaminok - Dr. Tóth Gyula 
7. hét Vitaminok kutatásának története, hipovitaminózis, hipervitaminózis 
8. hét Vitaminok: zsíroldékony, A-, D-, E-, K-vitaminok 
9. hét Vitaminok: vízoldékony, B-vitamin csoport és C-vitamin 
10. hét Bevezetés az antibiotikumokhoz, béta-laktám antibiotikumok I. - Dr. Lóránd Tamás 
11. hét Béta-laktám antibiotikumok II.  
12. hét Aminoglikozidok és makrolidok 
13. hét Tetraciklinek és glikopepetidek  
14. hét Egyéb antibiotikumok 
 
 
A félév elfogadásának kritériumai: előadásokon való részvétel. 
 
Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása:  
 
Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk:  
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Bioanalitika 
Bioanalitikai Intézet - Dr. Kilár Ferenc egyetemi tanár 

A tematika rövid leírása: az orvosdiagnosztikai gyakorlatban és a proteom és a metabolom-kutatásban 
alkalmazott műszeres analitikai módszerek alkalmazása biológiailag fontos vegyületek vizsgálatában. 
Modern elválasztástechnikai módszerek alkalmazása gyógyszerek anyagcseréjének nyomon követésére. 
Kapilláris elektroforézis, gázkromatográfia és egyéb kromatográfiás módszerek. Spektroszkópiai 
alapismeretek fehérjék és metabolitok analízisében. A fehérjék szerkezete és működése közötti összefüggések 
megvilágítása, kismolekulákkal (gyógyszerekkel) való kölcsönhatásuk tanulmányozása regulációs, 
immunológiai, molekuláris felismerő, stb. folyamatokban. A legfontosabb szerkezetvizsgáló módszerek. 
 
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: a hallgatók megismerjék az orvosdiagnosztikai 
gyakorlatban alkalmazott legfontosabb módszereket. Gyakorlatot szerezzenek a leggyakrabban alkalmazott 
technikákban. 
 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 2 
modul: fakultatív / ELEKTÍV  félévi 28 
ECTS kredit: 2 gyakorlat heti 0 
   félévi 0 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 0 
félévközi: írásbeli és szóbeli  félévi 0 
javítóvizsga: szóbeli 

 

félévi Σ óraszám  28 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
ETR-kód: OOFBAN OFFBAN OGEBAN 
javasolt helye: 5. szemeszter 5. szemeszter 5. szemeszter 
meghirdetve: csak őszi félévben csak őszi félévben csak őszi félévben 
előfeltétele(i): OOAOK2, OOAMET, 

OOABK2 
OFAOK2, OFEMET, 
OFABK2 

OGAMUA, OGAAK2 

 
 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 
Kékedy László, Kékedy Nagy László: Műszeres analitikai kémia 
Skoog: Instrumental Analysis, 2001 
Burger Kálmán: A műszeres analízis alapjai 
Gáspár Attila: Kapilláris zóna elektroforézis 
 
Foglalkozások témája és oktatója: 
14*2 óra előadás 
A fehérjék szerkezete és működése közötti összefüggések megvilágítása, kismolekulákkal (gyógyszerekkel) való 
kölcsönhatásuk tanulmányozása regulációs, immunológiai, molekuláris felismerő, stb. folyamatokban. A 
legfontosabb szerkezetvizsgáló módszerek. 
1-2. hét: A bioanalitika műszeres technikáinak elméleti áttekintése 
3-4. hét: Fehérjék szerkezete és működése közötti kapcsolatok vizsgálata 
5-6. hét: Spektroszkópiai alapismeretek fehérjék és metabolitok analízisében 
6-8. hét: Fehérjék és gyógyszerek kölcsönhatásának vizsgálati módszerei 
9-10. hét: Elválasztástechnika és spektroszkópia az orvosdiagnosztikai gyakorlatban 
11. hét: A legfontosabb szerkezetvizsgáló módszerek 
12-14. hét: Gyakorlati foglalkozások. Kapilláris elektroforézis, affinitás-elektrokromatográfia, szteroidok 

gázkromatográfiája, stb. 
 
 
A félév elfogadásának kritériumai: TVSz szerint. 
 
Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása: a félév végén egy alkalommal pót-gyakorlat 
elvégzésének lehetősége. 
 
Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk:  
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Bioetika szeminárium 
Magatartástudományi Intézet - Dr. Jakab Tibor - Dr. Füzesi Zsuzsanna  

A tematika rövid leírása: a hallgatóknak lehetőségük nyílik arra, hogy bioetikai ismereteiket bővítsék; etikai 
problémaérzékenységüket "ágy melletti" esetbemutatások és esetmegbeszélések révén elmélyítsék. A 
szeminárium keretében lehetőség adódik a hallgatók által felvetett, illetve a közvéleményt éppen felkavaró 
bioetikai és egészségügyi jogi kérdések elemzésére, megvitatására. Az etikai dilemmák elemzéséhez gyakorló 
orvosok és az érintett betegek közreműködését kérjük. 
 
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: az orvosi tevékenység során elengedhetetlen 
bioetikai ismeretek bővítése, etikai problémamegoldó készség fejlesztése. 
 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 0 
modul: fakultatív  félévi 0 
ECTS kredit: 2 gyakorlat heti 0 
   félévi 0 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 2 
félévközi: írásbeli és szóbeli  félévi 28 
javítóvizsga: szóbeli 

 

félévi Σ óraszám  28 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
ETR-kód: OOFBES OFFBES OGFBES 
javasolt helye: 2. szemeszter 2. szemeszter 2. szemeszter 
meghirdetve: csak tavaszi félévben csak tavaszi félévben csak tavaszi félévben 
előfeltétele(i): nincs nincs nincs 

 
 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 
Ajánlott irodalom: 
Dr. Blasszauer Béla: Orvosi etika, Medicina, Budapest, 1995 
Dr. Blasszauer Béla: Eutanázia, Medicina, Budapest, 1997 
Dr. Kovács József: A modern orvosi etika alapjai. Bevezetés a bioetikába, 2. kiadás, Medicina, Budapest, 1999 
Tanulmányok jegyzékét a kurzus kezdetekor kapják kézhez a hallgatók 
 
Foglalkozások témája és oktatója: 
14*2 óra szeminárium  
1. Az autonómia tisztelete és paternalizmus a mindennapi orvosi gyakorlatban. (Filmvetítés: „Mégis kinek 

az élete?) - Dr. Jakab Tibor 
2. Az autonómia és a vallásszabadság tisztelete versus az állam objektív életvédelmi kötelezettsége. Az 

életmentő kezelések visszautasítása - Dr. Jakab Tibor  
3. A vérkészítmények elutasítása a Jehova Tanúi körében és az ezzel kapcsolatos orvosi kötelezettségek - 

Dr. Jakab Tibor, meghívott előadó 
4. Az életvégi orvosi döntések etikai dilemmái. Látogatás egy intenzív osztályon - Dr. Jakab Tibor, az 

osztály munkatársai 
5. Az időskorúak ellátásának etikai dilemmái - meghívott előadó, Dr. Jakab Tibor 
6. A hospice filozófiája és a palliatív ellátás. Az eutanázia alternatívái? - Dr. Csikós Ágnes, Dr. Jakab Tibor 
7. Kié a holttest? Kegyeleti jog versus élethez való jog. Etikai viták, jogi szabályozások a halott szerveinek, 

szöveteinek gyógyító célú felhasználásáról - Dr. Jakab Tibor 
8. Szervtranszplantáció, szervkereskedelem - meghívott előadó, Dr. Jakab Tibor 
9. Az élethez való jog. Látogatás a Szívcentrumban - a Szívcentrum munkatársa, Dr. Jakab Tibor 
10. Iszlám orvosi etika - meghívott előadó 
11. Orvosi műhiba, az orvos kártérítési felelőssége - Dr. Martin Zoltán ügyvéd, Dr. Jakab Tibor 
12-13. Aktuális orvosetikai dilemmák megvitatása. (Lehetőség szerint orvosok és betegek közreműködésével.) 
14. Tesztírás, értékelés 
Lehetőséget biztosítunk az egyes témákhoz kapcsolódó játék- és dokumentumfilmek tanórán kívüli 
megtekintésére 
A felsorolás nem jelent egyúttal sorrendet is! 
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A félév elfogadásának kritériumai: a gyakorlati jegy alapja referátum szóban vagy írásban. 
 
Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása: TVSz szerint. 
 
Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk:  
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Biometria 
Bioanalitikai Intézet - Dr. Pótó László egyetemi docens 

A tematika rövid leírása: mérési és megfigyelési adatok rendezése, áttekintése, jellemzése. Az adatgyűjtés 
szempontjai. Következtetések adatok alapján: a becslés és a hipotézisvizsgálat. A legegyszerűbb módszerek 
használata a gyakorlatban. 
 
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: a tantárgy oktatásának célja a legtöbb 
tudományágban alapvető adatgyűjtés-értékelés és következtetés hátterében álló statisztikai gondolkodásmód 
elemeinek megismertetése. Az orvosi munkában leggyakoribb módszerek - kiemelten az orvosi döntéseket 
megalapozó hipotézis tesztek - működésének megértése és alapfokú alkalmazási készség kialakítása. 
 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 1 
modul: ELEKTÍV  félévi 14 
ECTS kredit: 2 gyakorlat heti 1 
   félévi 14 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 0 
félévközi: írásbeli   félévi 0 
javítóvizsga: szóbeli 

 

félévi Σ óraszám  28 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
ETR-kód: OFEMET 
javasolt helye: 1. szemeszter 
meghirdetve: csak őszi félévben 
előfeltétele(i): 

 

nincs 

 

 
 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 
Az intézet által kiadott könyveken és anyagokon kívül: 
1. Moore, David S.: The Basic Practice of Statistics, 3rd edition, W.H. Freeman, 2004 

vagy: 
2. Moore, David S. , McCabe, George P.: Introduction to the Practice of Statistics, 5th edition, W.H. Freeman, 2005 

vagy: 
3. Yates, Dan , Moore, David S. , Starnes, Daren S.: The Practice of Statistics, (TI-83/89 Graphing Calculator 

Enhanced) 2/e, W.H. Freeman, 2003 
További ajánlott irodalom: 
Rees, W.G.: Essential Statistics, Chapman and Hall, London, 1992 
Daniel, W. W.: Biostatistics: A Foundation for Analysis in the Health Sciences, John Wiley and Sons, New 

York, 1991. 
Altman, D. G.: Practical Statistics for Medical Research, Chapman and Hall, London, 1955 
Sokal, R. R. and Rohlf, F. J.: Biometry, W.H. Freeman and Co., New York 
 
Foglalkozások témája és oktatója: 
14*1 óra előadás 
Bevezetés (a biometria és az orvostudomány, modellek). A valószínűség fogalma. Változó-típusok. Diszkrét 
eloszlások (a binomiális és a Poisson eloszlás). Folytonos változók, hisztogram, relatív gyakoriság sűrűség, 
sűrűségfüggvény. Átlag, szórás. A normális eloszlás. Az átlag eloszlása, a standard hiba. A várható érték 
konfidencia intervalluma. A t eloszlás. A hipotézisvizsgálat elve. Az egy mintás t próba. A páros t próba. A 
konfidencia intervallum és a hipotézisvizsgálat összevetése. A döntési hibák. A független mintás t próba. Az F 
próba. A lineáris korreláció és regresszió. A khi-négyzet próba. Nemparaméteres próbák: előjel próba, Mann-
Whitney próba. A varianciaanalízis elve. A hipotézisvizsgálati módszerek áttekintése. Vizsgálati eljárások, 
szenzitivitás, specificitás. 
14*1 óra gyakorlat 
1. Elemi valószínüség, eloszlás, a valószínüség becslése és számolása 
2. Diszkrét eloszlások. A binomiális eloszlás 
3. Az SPSS program használata - bevezetés 
4. Változó típusok, folytonos változók, hisztogram 
5. A normális eloszlás és fontossága 
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6. A minta jellemzése, leíró statisztika 
7. A megbízhatósági intervallum 
8. Az egy mintás és a páros t próba 
9. A ftlggetlen mintás t próba és az F próba 
10. A lineáris regresszió és korreláció 
11. A khi-négyzet próba 
12. Az elöjel próba és a Mann-Whitney próba 
13. A hipotézis vizsgálati módszerek áttekintése 
14. ANOVA és egyéb módszerek - bemutatás 
 
 
A félév elfogadásának kritériumai: TVSz. szerint. 
 
Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása: egy alkalommal pótgyakorlat. 
 
Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk:  
A valószínűség fogalma. Változó-típusok. Diszkrét eloszlások (a binomiális és a Poisson eloszlás). Folytonos 
változók, hisztogram, relatív gyakoriság sűrűség, sűrűségfüggvény. Átlag, szórás. A normális eloszlás. Az átlag 
eloszlása, a standard hiba. A várható érték konfidencia intervalluma. A t eloszlás. A hipotézisvizsgálat elve. Az 
egy mintás t próba. A páros t próba. A konfidencia intervallum és a hipotézisvizsgálat összevetése. A döntési 
hibák. A független mintás t próba. Az F próba. A lineáris korreláció és regresszió. A khi-négyzet próba. 
Nemparaméteres próbák: előjel próba, Mann-Whitney próba. A varianciaanalízis elve. 
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Biometria feladatmegoldás 
Bioanalitikai Intézet - Dr. Pótó László egyetemi docens 

A tematika rövid leírása: a Biometria tárgyhoz kapcsolódó feladatmegoldások. 
 
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: a hallgatók túlnyomó többsége rendszeresen 
igényli az 1+1 órában oktatott Biometria tárgy keretében extra feladatmegoldó gyakorlatok tartását a félév 
során. Ennek egyszerű oka van: a tárgy fő feladata az adatok értékelése és az adatokra alapozott döntéshozás 
során alkalmazandó alapmódszerek megismertetése a hallgatósággal. Fő nehézsége ugyanakkor, hogy az ezek 
alapját jelentő valószínűségeken alapuló döntéshozás és az elemi logikus gondolkodás megismertetése és 
begyakoroltatása mindmáig nem része az érettségi követelményeknek, pedig nélkülözhetetlen alapkészség 
bármely egzakt tudomány (és kiemelten az orvostudomány) művelése során. Ezen készségek hiánya az oka a 
tömeges hallgatói különóra-igényeknek. 
Ezt az igényt kívánja kielégíteni az alaptárgy óráihoz kapcsolódó szervezett formában a kurzus, továbbá azon 
hallgatók ismereteit elmélyíteni, akik már sikeresen teljesítették a Biometria alaptárgyat. 
 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 0 
modul: fakultatív  félévi 0 
ECTS kredit: 1 gyakorlat heti 1 
   félévi 14 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 0 
félévközi: írásbeli és szóbeli  félévi 0 
javítóvizsga: írásbeli  

 

félévi Σ óraszám  14 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
ETR-kód: OOFBFM OFFBFM OGFBFM 
javasolt helye: 1. szemeszter 1. szemeszter 2. szemeszter 
meghirdetve: őszi és tavaszi félévben is őszi és tavaszi félévben is őszi és tavaszi félévben is 
előfeltétele(i): OOAMET felvétel OFEMET felvétel nincs 

 
 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 
Törzsanyag: Az intézet által kiadott feladatlapok, gyakorló feladatok 
Javasolt könyvek:  
Moore, D. S.: The Basic Practice of Statistics, 3rd edition, 2004 
Moore, David S., McCabe, George P.: Introduction to the Practice of Statistics, 5th edition, W.H. Freeman, 2005 
Yates, Dan, Moore, David S., Starnes, Daren S.: The Practice of Statistics 2/e, W.H. Freeman, 2003 
 
Foglalkozások témája és oktatója: 
7*2 óra gyakorlat 
Feladatmegoldás az alábbi témakörökben: elemi valószínűség, binomiális és Poisson eloszlás, adatleírás 
(hisztogram, mintajellemzők), normális eloszlás, a mintaátlag eloszlása, a várható érték konfidencia 
intervalluma, t-próbák, lineáris regresszió és korreláció, gyakorisági táblázatok és értékelésük (khi-négyzet 
próba), előjel- és Mann-Whitney próba, egy szempontos varianciaanalízis. 
 
 
A félév elfogadásának kritériumai: TVSz szerint 
 
Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása: 1 pótgyakorlat. 
 
Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk: feladatok a tematika alapján. Feladatmegoldás az SPSS 
programmal: a gyakorlatokon vett összes módszer alapján. 
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Bioszervetlen kémia 
Biokémiai és Orvosi Kémiai Intézet - Dr. Tóth Gyula professor emeritus 

A tematika rövid leírása: a tantárgy az élő szervezetekben előforduló elemek (fémes és nem fémes) 
biológiai kémiáját, biológiai jelentőségét tárgyalja, érintve a közismerten toxikus elemek hatását is. Alapvető 
szempont a szervetlen ionok, molekulák kölcsönhatásának tanulmányozása a biomolekulákkal. A tematika 
nem azonos a kötelező tantárgyban is szereplő, azonos című fejezetben találhatókkal, annál részletesebb. 
 
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: alapot ad, megkönnyíti az orvosi biokémia, 
toxikológia egyes fejezeteinek megértését. 
 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 2 
modul: ELEKTÍV  félévi 28 
ECTS kredit: 2 gyakorlat heti 0 
   félévi 0 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 0 
félévközi: írásbeli   félévi 0 
javítóvizsga: írásbeli  

 

félévi Σ óraszám  28 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
ETR-kód: OOEBSK OFEBSK 
javasolt helye: 1. szemeszter 1. szemeszter 
meghirdetve: csak őszi félévben csak őszi félévben 
előfeltétele(i): nincs nincs 

 

 
 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 
Kaim W., Schwederski B.: Bioinorganic Chemistry: Inorganic Elements in the Chemistry of Life, Wiley, 1996 
Gergely-Erdődi-Vereb: Általános és bioszervetlen kémia, Semmelweis Kiadó, 2003 
 
Foglalkozások témája és oktatója: 
14*2 óra előadás 
1. hét Bevezetés az elemek biológiai kémiájába 
2. hét Komplex vegyületek szerkezete, izomériája 
3. hét Kelátok, biokomplexek  
4. hét Létfontosságú elemek, bioelemek evolúciója 
5. hét Elemek beépülése biológiai rendszerekbe. Zárthelyi I. 
6. hét Alkáli- és alkáliföldfémek biológiai jelentősége 
7. hét Átmeneti fémek: Cu-fehérjék 
8. hét Átmeneti fémek: Zn-fehérjék, enzimek 
9. hét Vas bioszervetlen kémiája. Fémvegyületek a gyógyászatban 
10. hét Alumínium, szilícium biológiai jelentősége. Zárthelyi II. 
11. hét Nitrogén és foszfor szerepe biológiai rendszerekben 
12. hét Oxigén, oxigén szabad gyökök 
13. hét Szelén biológiai jelentősége. Halogén elemek bioszervetlen kémiája 
14. hét Félévzáró dolgozat 
 
 
A félév elfogadásának kritériumai: a TVSZ-ben megadott hiányzás fogadható el, és három ellenőrző dolgozat 
megírása. 
 
Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása:  
 
Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk:  
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Biotechnológia az orvosi gyakorlatban 
Immunológiai és Biotechnológiai Intézet - Dr. Pongrácz Judit  

A tematika rövid leírása: felgyorsultak azok a folyamatok, amelyek az egyénre szabott diagnosztikai és 
therápiás megközelítést helyezik előtérbe. Mindezzel párhuzamosan az orvosi biotechnológia bevezetése 
mind a diagnosztikumba, mind a therápiába igen nagy fontossággal bír, amelynek a szakember hiány szab 
határt. A kurzus célja, hogy koherens áttekintést nyújtson a legújabb biotechnológiai módszerek 
alkalmazásáról mind az orvosi diagnosztikában, mind a therápiában. 
 
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: a tantárgy feladata a biotechnológiai alapokon 
kifejlesztett modern diagnosztikai és therápiás módszerek, mint a gyakorló orvos elé táruló lehetőségek 
ismertetése, elméleti és gyakorlati alkalmazási mechanizmusainak összefoglalása, és ezzel az alapozó 
tárgyak, valamint a preklinikai és klinikai tárgyak közti átmenet biztosítása. 
 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 4 
modul: fakultatív  félévi 56 
ECTS kredit: 6 gyakorlat heti 1,43 
   félévi 20 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 0,57 
félévközi: írásbeli és szóbeli  félévi 8 
javítóvizsga: írásbeli  

 

félévi Σ óraszám  84 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
ETR-kód: OOFBTG OFFBTG 
javasolt helye: 5. szemeszter 5. szemeszter 
meghirdetve: őszi és tavaszi félévben is őszi és tavaszi félévben is 
előfeltétele(i): OOAIMM, OOAMB2, OOABK2 OFAIMM, OFAMB2, OFABK2 

 

 
 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 
Előadási jegyzet, és az előkészületben lévő: Pongrácz és Keen: Biotechnology in Modern Medicine (Elsevier) 
 
Foglalkozások témája és oktatója: 
28*2 óra előadás 
E 1-2. Bevezetés az orvosi biotechnológiába. A biotechnológia szerepe a diagnosztikában és therápiában.  
E 3-4. Betegségek molekuláris háttere (öröklött és szerzett mutációk, kromoszomális abnormalitások, 

fertőzések, betegségek, amelyek valamilyen sérülés következményei, pl. gerinc sérülés, amputáció, 
myocardiális infarctus). A biotechnológia szerepe a betegségek megértésében, diagnosztizálásában és 
gyógyításában - Dr. Pongrácz Judit 

E 5-6. Biokémia, biofizika és genetika biotechnológus szemmel 1. DNS replikáció, RNS szintézis - 
restrikciós enzymek felfedezésének forradalmi jelentősége - Dr. Pongrácz Judit 

E 7-8. Biokémia, biofizika és genetika biotechnológus szemmel 2. Irányított fehérje szintézis - Dr. Pongrácz 
Judit 

E 9-10. Mindent a gének szabályoznak? Gén alapú diagnosztizálás elméleti háttere és módszertani 
lehetőségei (gén kapcsolatok, szekvencia analízis, PCR, microarrays) - Dr. Pongrácz Judit 

E 11-12. Gén expresszió módosításának elméleti alapjai (a Cre-lox rendszer) - Dr. Pongrácz Judit 
E 13-14. Genetikai diagnosztikai módszerek jelentősége betegségek felismerésében és kezelésében - Dr. 

Pongrácz Judit 
E 15-16. Epigenetics - a gén expresszió szabályozása a kromoszómákon - Dr. Pongrácz Judit 
E 17-18. Kromoszomális mutációk kimutatása illetve kezelése - Dr. Pongrácz Judit 
E 19-20. Proteome - Hogyan különbözik a Proteome a Genome-tól avagy gén termékek három dimenzióban - 

Dr. Pongrácz Judit 
E 21-22. Biofizikai módszerek alkalmazása a proteome megértésében - avagy multidimenziós kölcsönhatások 

felismerésének fontossága a diagnosztikai és therápiás megközelítések megtervezésében - ifj.Dr. 
Kellermayer Miklós  

E 23-24. Proteome - A sejten belüli jeltovábbítási rendszer meghibásodása és ennek következményei. Protein 
meghibásodás diagnosztizálása - Dr. Pongrácz Judit 

E 25-26. Proteomics és Genomics a tervszerű és egyénre szabott therápiában - Dr. Pongrácz Judit 
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E 27-28. Biogyárak és dizájner sejtek - Dr. Pongrácz Judit 
E 29-30. Vakcinálás (konvencionális és modern vakcínák, előattenuáls, elölt szubunit vakcínák, genetikailag 

manipulált vakcínák, peptid és DNS vakcínák - előnyei és hátrányai) - Dr. Pongrácz Judit 
E 31-32. Genetikailag módosított sejtek és állatok, kimérák szerepe diagnosztikumok és therápiák 

kifejlesztésében - Dr. Pongrácz Judit 
E 33-34. Biotechnológia jelentősége a gyógyszerkutatásban - Dr. Sándor Zoltán 
E 35-36. Gén terápia 1.  - Elméleti háttere, gének aktiválása és gyakorlati alkalmazásai - Dr. Pongrácz Judit 
E 37-38. Gén therápia 2. - Gének elhallgattatása és gyakorlati alkalmazásai - Dr. Pongrácz Judit 
E 39-40. A gén therápia veszélyei és a felmerülő ethikai problémák - Dr. Pongrácz Judit 
E 41-42. Baktériumok, mint fehérje gyárak (A rekombináns molekulák szerepe a therápiában (rekombináns 

haemopoetikus növekedési faktorok) - Dr. Pongrácz Judit 
E 43-44. A rekombináns molekulák szerepe a diagnosztikában (tagged proteinek, rekombináns peptidek –aktív 

és inaktív peptidek-, antibody előállítása, és használata) - Dr. Pongrácz Judit 
E 45-46. Monoklonális ellenanyagok a gyógyászatban - humanizált ellenanyagok cytotoxikus terápiákkal 

kombinálva, trombusz formálás gátlása, immunszupresszió transzplantálás során (anti-CD25) - Dr. 
Czömpöly Tamás 

E 47-48. Bioinformatika háttere és jelentősége az orvosi gyakorlatban - Dr. Nyárádi Zoltán 
E 49-50. Stem sejtek. (Toti-, pluri-, multipotens stem sejtek, embrionális és felnőtt stem sejtek, klónozás 

therápiás céllal) - Dr. Pongrácz Judit 
E 51-52. „Tissue engineering“ és a stem sejt therápia ígérete (toxicity tesztelés, betegségek kezelése: 

Alzheimer kór, Parkinson kór, diabétesz, égés, arthritisz, leukémia etc.) - Dr. Pongrácz Judit 
E 53-54. Szövetekből szervek - a „szkaffold” jelentősége 
E 55-56. Stem sejt therápia veszélyei (pl. Teratómák). Biotechnológiai módszerek alkalmazásának ethikai, jogi 

és társadalmi kérdései - Dr. Pongrácz Judit 
 
5*4 óra gyakorlat 
GY1 Plazmid restrikciós térkép készitése agaróz gél elektroforézis használatával 
GY2 RT-PCR 
GY3 Protein foszforiláció detektálása 
GY4 GFP expresszáló plazmid kémiai úton történő sejtbe juttatása 
GY5 ELISA 
 
8*1 óra szeminárium 
SZ1 Genetikai módszerek technikai kivitelezése:  RT-PCR, microarray, szekvenálás - Dr. Czömpöly Tamás 
SZ2 Gén aktiválás kimutatása: FISH, FRET, SAGE - Dr. Boldizsár Ferenc 
SZ3 Protein módszerek: protein-array, yeast-two hybrid - Dr. Kvell Krisztián 
SZ4 Rekombináns virusok készítése és használata a therápiában - Dr. Kvell Krisztián 
SZ5 Proteomics és genomics szerepe a gyógyszerkutatásban (cellular genomics, transzkripció egyetlen 

sejtből történő analízise) - Dr. Sándor Zoltán 
SZ6 Bakteriophágok: Phage display library a diagnosztikai vagy therápiás szempontból fontos antigén-

epitópok meghatározásában - Dr. Czömpöly Tamás 
SZ7 Őssejtek előállításának módjai különféle szövettípusokból - Dr. Kvell Krisztián 
SZ8 Bioinformatikai módszerek felhasználása a „Tissue engineering“-ben - Dr. Nyárádi Zoltán 
 
 
A félév elfogadásának kritériumai: max. 3 óra hiányzás megengedett. A hallgatók munkájának végső 
értékelését a kurzus szemináriumain leadott essay-k és a gyakorlati munka a következő arányban határozzák 
meg: a szemináriumokon végzett munka 65%, gyakorlaton végzett munka 35%. 
 
Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása: nincs lehetőség pótlásra. 
 
Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk: a fenti témák alapján összeállított tesztvizsga. 
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Bizonyítékokon alapuló orvoslás elvei 
Gyermekklinika - Dr. Decsi Tamás egyetemi tanár 

A tematika rövid leírása: a bizonyítékokon alapuló orvoslás (BAO) olyan interdiszciplináris tudományág, 
amely az alap- és klinikai tudományok, az epidemiológia, biostatisztika, és szociológiai tudományok 
ötvözésén alapuló új tudományos módszertani eszköztárat kínál a klinikai gyakorlatban felmerült kérdések 
megválaszolására. A tárgy áttekinti a bizonyítékokon alapuló orvoslás fogalmi apparátusát, módszertani 
alapjait. A klinikai és preventív alkalmazás gyakorlati aspektusait esetbemutatásokon keresztül mutatja be. 
 
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: a tárgy célja, hogy a hallgatók legyenek képesek 
a különböző szintű döntések esetén értékelni a bizonytalanságokat, tudják formalizálni a kérdéseiket, 
legyenek képesek a válaszok megadásához szükséges információk összegyűjtésére és kritikus értékelésére, 
ismerjék a gyakorlat változtatásainak optimális menetét. 
 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 0 
modul: fakultatív  félévi 0 
ECTS kredit: 2 gyakorlat heti 1 
   félévi 14 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 1 
félévközi: szóbeli  félévi 14 
javítóvizsga: szóbeli 

 

félévi Σ óraszám  28 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
ETR-kód: OOFBOE 
javasolt helye: 8. szemeszter 
meghirdetve: csak tavaszi félévben 
előfeltétele(i): OOPKO2, OOPPA2, OOKME2 

  

 
 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 
Kötelező tananyag:  
Kosztolányi Gy, Decsi T (szerk.): A bizonyítékokon alapuló orvoslás tankönyve, Pécsi Tudományegyetem 
Nyomdája, Pécs, 2002, pp. 1-112. (ISBN 963 641 8969) 
Kiegészítő forrásmunka:  
Clinical Evidence Conscise. A hatékony egészségügyi ellátás elérhető legjobb evidenciáinak nemzetközi tára, 
magyar nyelvű kiadás, BMJ Publishing Group Ltd., 2005 (ISBN 963 8661 720) 
 
Foglalkozások témája és oktatója: 
14*1 óra gyakorlat, 14*1 óra szeminárium 
1. Bizonyítékokon alapuló gyakorlat (szeminárium) 
2. Kérdések megfogalmazása (gyakorlat) 
3. Bizonyítékok keresése (gyakorlat) 
4. Informatikai eszközök alkalmazása I. (gyakorlat) 
5. Informatikai eszközök alkalmazása II. (gyakorlat) 
6. Kritikus értékelési folyamata I. (szeminárium) 
7. Kritikus értékelési folyamata II. (gyakorlat) 
8. Randomizált kontrollált tanulmányok (szeminárium) 
9. Diagnosztikus tesztek tanulmányozása (gyakorlat) 
10.  Esetsorozatok (gyakorlat) 
11.  Szisztematikus összefoglalók I. (szeminárium) 
12.  Szisztematikus összefoglalók II. (gyakorlat) 
13.  Gazdaságossági értékelések I. (szeminárium) 
14.  Gazdaságossági értékelések II. (gyakorlat) 
15.  Minőségi jellegű vizsgálatok (szeminárium) 
16.  Klinikai ajánlások kritikus értékelésének elvei (szeminárium) 
17.  Klinikai ajánlások kritikus értékelésének gyakorlata (gyakorlat)  
18.  Diagnosztikus vizsgálatok értékelésének elvei (szeminárium) 
19.  Diagnosztikus vizsgálatok értékelésének gyakorlata (gyakorlat)  
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20.  Terápiás beavatkozások értékelésének elvei (szeminárium) 
21.  Terápiás beavatkozások értékelésének gyakorlata (gyakorlat) 
22.  Intervenciók költséghatékonyságának értékelése (szeminárium) 
23.  Vizsgálatok kivitelezésének elemzése (szeminárium) 
24.  Változtatások bevezetése (szeminárium) 
25.  Változtatások hatékonyságának értékelése (gyakorlat) 
26.  Bizonyítékok szerepe a primer prevencióban (szeminárium) 
27.  Bizonyítékok szerepe a szűrővizsgálatokban (gyakorlat) 
28.  Bizonyítékokon alapuló egészségpolitika (szeminárium) 
 
 
A félév elfogadásának kritériumai: a szemináriumokon és gyakorlatokon való részvétel kötelező, 20% feletti 
hiányzás esetén az index nem írható alá. 
 
Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása: a hiányzás pótlása a nem látogatott témából történő 
külön beszámoló révén lehetséges. 
 
Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk: az értéke lés alapja a foglalkozásokon tanúsított aktivitás 
mellett az egyéni felkészülésre kapott feladatok megoldásának minősége. 
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Boregészségtan 
Orvosi Népegészségtani Intézet - Dr. Ember István egyetemi tanár 

A tematika rövid leírása: a II. világháború után kedvezőtlen ivási szokások alakultak ki (a tömény italok és 
a sör irányába), s eme tendencia csak az utóbbi években kezd visszaállni. Francia, olasz és brit 
epidemiológusok az utóbbi két évtizedben szakcikkek százainak publikálásával bizonyították a mérsékelt és 
kultúrált borfogyasztás egészségvédő „stroke és szív,illetve érrendszeri betegségek” esetében preventív 
hatását. Újabban derült ki, hogy számos rosszindulatú daganat (pl.emlőtumor) esetében is preventív hatása 
van. 
 
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: a rendszeres, mértékletes vörösbor-fogyasztás 
preventív hatására néhány évtizeddel ezelőtt figyeltek fel, és napjainkban előnyös hatásait már tényként 
kezelhetjük. A kurzus a történelmi, közegészségügyi, fiziológiai, toxikológiai aspektusokon túl az 
epidemiológiai és dietetikai szempontokon keresztül próbálja a kultúrált vörösbor-fogyasztás hatását 
bemutatni. 
 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 1 
modul: fakultatív  félévi 14 
ECTS kredit: 1 gyakorlat heti 0 
   félévi 0 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 0 
félévközi: írásbeli   félévi 0 
javítóvizsga: szóbeli 

 

félévi Σ óraszám  14 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
ETR-kód: OOFBOR OFFBOR 
javasolt helye: 2. szemeszter 2. szemeszter 
meghirdetve: csak tavaszi félévben csak tavaszi félévben 
előfeltétele(i): nincs nincs 

 

 
 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 
Günter Theis Borban az egészség, Mérték Kiadó, 2004 
Ember-Kiss-Agócs: A táplálkozás és a rák 
Kertai Pál: Megelőző orvostan c. tankönyv ide vonatkozó fejezetei  
 
Foglalkozások témája és oktatója: 
7*2 óra előadás 
1. Az egészséges ivóvíz és a folyadék pótlása az emberi táplálkozásban. Víz közvetítette járványok - Dr. Varga 

Csaba 
2. Borkészítés, borfogyasztás, borkultúra - Dr. Ember István 
3. A borfogyasztás és az egészségi állapot kapcsolatára utaló epidemiológiai adatok - Dr. Kiss István 
4. A bor egészségkárosító hatásai - Dr. Kiss István 
5. Betegségmegelőző hatások - Dr. Ember István 
6. A borban levő egészségvédő anyagok - Dr. Ember István 
7. Magyarország borkultúrája és a jövő - Dr. Ember István 
    Számonkérés 
 
 
A félév elfogadásának kritériumai: a félévi jegy megszerzésének feltétele minimum 3 oldalas házi dolgozat 
írása a félév tematikája alapján, valamint az utolsó előadáson megírt teszt. A két jegy átlagának kiszámításával 
történik a félévi gyakorlati jegy megállapítása. Törtszám esetén a teszten elért eredmény a mérvadó. 
Az előadásokon való részvétel kötelező, melyet katalógussal ellenőrzünk. 1x2 óra hiányzás megengedett, e felett 
a tárgy aláírását megtagadhatjuk. 
 
Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása: szóbeli beszámoló az adott óra anyagából. 
 
 



 120 

Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk:  
Vizsgakérdések: 
1. Az egészséges ivóvíz  
2. A folyadék pótlása az emberi táplálkozásban  
3. Víz közvetítette járványok 
4. A bor készítése  
5. Borkultúra 
6. A bor egészségkárosító hatásai 
7. A borban levő egészségvédő anyagok  
8. A bor betegségmegelőző hatásai 
9. A borfogyasztás és az egészségi állapot kapcsolatára utaló epidemiológiai adatok 
10. Magyarország borkultúrája és a jövő 
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Cardiovascularis preventio 
I. sz. Belgyógyászati Klinika - Dr. Tóth Kálmán egyetemi tanár 

A tematika rövid leírása: a fejlett és fejlődő világ halálozási statisztikáit vezető cardiovascularis 
megbetegedések primer és szekunder prevenciójának ismertetése. 
 
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: a cardiovascularis prevencióhoz kapcsolódó 
alapvető elméleti és gyakorlati ismeretek átadása. 
 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 0 
modul: fakultatív  félévi 0 
ECTS kredit: 2 gyakorlat heti 0 
   félévi 0 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 2 
félévközi: írásbeli   félévi 28 
javítóvizsga: szóbeli 

 

félévi Σ óraszám  28 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
ETR-kód: OOFCVP 
javasolt helye: 8. szemeszter 
meghirdetve: csak tavaszi félévben 
előfeltétele(i): OOKKAR, OOPBPR, OOKGT2 

  

 
 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 
Aktuálisan ismertetjük 
 
Foglalkozások témája és oktatója: 
14*2 óra szeminárium 
1-2. A cardiovascularis betegségek epidemiológiája, haláloki jelentősége - Dr. Tóth Kálmán 
3-4. Az ischaemiás szívbetegség rizikófaktorai - Dr. Tóth Kálmán - Dr. Késmárky Gábor 
5-6. A táplálkozás szerepe a cardiovascularis betegségek kialakulásában és azok megelőzésében - Dr. Figler 

Mária 
7-8. A psychés faktorok szerepe a cardiovascularis betegségekben és a megelőzés, therápia lehetőségei - Dr. 

Varga J. 
9-10. Előadás technika 
11-12. A primaer preventio megvalósításának államigazgatási háttere - Dr. Endrei D. 
13-14. A korszerű primaer preventio és eredményei - Dr. Tóth Kálmán - Dr. Czopf László 
 
 
A félév elfogadásának kritériumai: két óra hiányzás lehetséges a félév alatt. Ennél több hiányzás esetén a 
hallgató vizsgára nem bocsátható. 
 
Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása: hiányzás pótlása nem lehetséges. 
 
Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk:  
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Családorvosi speciálkollégium 
Családorvostani Intézet és III. sz. Belgyógyászati Klinika  

Dr. Stéger Miklós egyetemi adjunktus 

A tematika rövid leírása: a családorvosi munka bemutatása tanulságos esetek ismertetésével szeminárium 
formájában. 
 
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: a családorvosi pályára történő motiválás, a 
családorvosi pályára alkalmas hallgatók minél korábbi felkészítése abból a célból, hogy a gyakorlatban önálló 
munkára képes és alkalmas orvosokká váljanak. 
 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 0 
modul: fakultatív  félévi 0 
ECTS kredit: 1 gyakorlat heti 0 
   félévi 0 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 1 
félévközi: írásbeli   félévi 14 
javítóvizsga: írásbeli  

 

félévi Σ óraszám  14 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
ETR-kód: OOFCSS 
javasolt helye: 8. szemeszter 
meghirdetve: csak tavaszi félévben 
előfeltétele(i): OOA 

  

 
 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 
Arnold Csaba: Családorvoslás a gyakorlatban, Melania Kiadó, 2002  
Robert B. Taylor: Family Medicine: Principles and Practice, Springer, 1998 
Robin C. Fraser: Az alapellátás módszertana, Melania, Budapest, 1997 
 
Foglalkozások témája és oktatója: 
7x2 óra szeminárium 
1. A családorvostanról általában. Érdekes esetek - Dr. Stéger Miklós 
2. Sürgősségi ellátás, érdekes esetek - Dr. Bíró Ferenc 
3. Hogyan kapcsolódhat az orvostanhallgató a családorvostani tudományos kutatásba? - Dr. Heim Szilvia 
4. Etikai kérdések a családorvosi munkában - Dr. Blasszauer Béla 
5. Szűrés, gondozás a családorvosi praxisban - Dr. Rinfel József 
6. A családorvos tanulságos esetei a csecsemő és gyermekgyógyászati rendelőben - Dr. Pap Mária 
7. A falusi családorvos egy napja - Dr. Oberling János 
    A gyógyíthatatlan és a haldokló beteg - Dr. Csikós Ágnes 
 
 
A félév elfogadásának kritériumai: maximum 20 %-os hiányzás. 
 
Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása: távolmaradás pótlására nincs lehetőség. 
 
Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk:  
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Degenerativ gerincbetegségek idegsebészeti vonatkozásai 
Idegsebészeti Klinika - Dr. Stefanits János főorvos 

A tematika rövid leírása:  
 
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában:  
 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 0 
modul: fakultatív  félévi 0 
ECTS kredit: 1 gyakorlat heti 1 
   félévi 14 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 0 
félévközi: szóbeli  félévi 0 
javítóvizsga: szóbeli 

 

félévi Σ óraszám  14 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
ETR-kód: OOFDGI 
javasolt helye: 10. szemeszter 
meghirdetve: csak tavaszi félévben 
előfeltétele(i): OOANEA, OOKNE2 felvétele 

  

 
 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 
 
Foglalkozások témája és oktatója: 
14*1 óra előadás 
14*1 óra gyakorlat 
14*1 óra szeminárium 
 
 
A félév elfogadásának kritériumai:  
 
Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása:  
 
Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk:  
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Depresszió és öngyilkosság 
Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika - Dr. Fekete Sándor egyetemi docens 

A tematika rövid leírása: a szuicidium komplex biológiai-pszichológiai-szociokulturális folyamat 
eredménye. Az önpusztítás és a mentális betegségek, elsősorban a depresszió kapcsolata, összefüggései 
képezik a kurzus tárgyát, mely a teoretikus háttér mellett a felismerés, prevenció és terápia mindennapi 
problémáit áttekintve kitér az asszisztált szuicidium és az euthanázia néhhány vonatkozó speciális kérésére is. 
 
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: a tantárgy a népegészségügyi kérdésként 
felvetődő öngyilkosság és a leggyakoribb háttértényező, a depressziós hangulatzavar összefüggéseinek 
értelmezésében ad komplex áttekintést. 
 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 1 
modul: fakultatív  félévi 14 
ECTS kredit: 1 gyakorlat heti 0 
   félévi 0 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 0 
félévközi: írásbeli   félévi 0 
javítóvizsga: írásbeli  

 

félévi Σ óraszám  14 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
ETR-kód: OOFDON 
javasolt helye: 10. szemeszter 
meghirdetve: csak tavaszi félévben 
előfeltétele(i): OOKPS2 felvétele  

  

 
 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 
Füredi J.: A pszichiátria magyar kézikönyve, 2. kiadás, Medicina, Budapest, 2000 
Kaplan, Sadock: Synopsis of Psychiatry, 8th edition, Williams and Wilkins, 1999 
Hawton, K.: Handbook of the Suicidology 
 
Foglalkozások témája és oktatója: 
7*2 óra előadás 
1. Szuicidium és depresszió előfordulása, pszichopatológiája, komorbid pszichiátriai zavarok - Dr. Fekete 

Sándor 
2. Öndestrukció és affektív zavar felismerése, kórisméje, differenciáldiagnózisa 
3. A megítélés nehézségei 
4. Szuicidium és depresszió neurobiológiai háttere, pszichológiai megközelítése, szociokultúrális vetülete 
5. Asszisztált szuicidium, eutanázia és hangulatzavar összefüggésrendszere - Dr. Fekete Sándor 
6. A terápia és prevenció lehetőségei - Dr. Osváth Péter 
7. Össszefoglalás, diszkusszió, tudásellenőrzés - Dr. Fekete Sándor, Dr. Osváth Péter 
 
 
A félév elfogadásának kritériumai: egy alkalommal a hiányzás lehetséges, de pótlandó. 
 
Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása: pótlás a kötelező pszichiátriai gyakorlati oktatás 
keretében lehetséges. 
 
Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk:  
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Dermatoimmunológia 
Bőrgyógyászati Klinika - Dr. Szepes Éva klinikai főorvos 

A tematika rövid leírása: a bőr, mint immunrendszer normális és kóros működésének mechanizmusa, 
vizsgálata. Különböző típusú (korai és késői) allergiás bőrbetegségek, valamint a szervspecifikus és 
polysystemas autiommun betegségek bőrtüneteinek pathomechanizmusa. 
 
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: az allergiás és autoimmun betegségek 
gyakoriságuk miatt kiemelkedő jelentőségük a mindennapi orvosi tevékenységben. A bőrgyógyászati tanterv 
szűk keresztmetszete miatt a bővebb ismeretanyagot a dermatoimmunológia tantárgy oktatása tudja csak 
biztosítani. 
 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 1 
modul: ELEKTÍV  félévi 14 
ECTS kredit: 2 gyakorlat heti 0 
   félévi 0 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 0 
félévközi: írásbeli   félévi 0 
javítóvizsga: írásbeli  

 

félévi Σ óraszám  14 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
ETR-kód: OOEDEI OFEDEI 
javasolt helye: 9. szemeszter 9. szemeszter 
meghirdetve: csak őszi félévben csak őszi félévben 
előfeltétele(i): OOAIMM, OOPBPR, OOKGT3 OFKBOR 

 

 
 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 
Dobozy A., Farkas B., Hunyadi J., Schneider I.: Bőrgyógyászat, Eklektikon Kiadó és Nyomdai Szolgáltató Kft, 

Budapest, 2001 
 
Foglalkozások témája és oktatója: 
14*1 óra előadás 
1. A bőr mint immunszerv, citokinek a bőrben 
2. Normál és kóros immunreakciók a bőrben: az allergiás reakciók fő típusai 
3. Az allergiás bőrbetegségek vizsgálatának in vivo és in vitro módszerei 
4. Korai típusú allergiás reakciók, urticaria 
5. Atopiás dermatitis 
6. Gyógyszerallergia formái, kezelése, diagnosztikus eljárások 
7. Késői típusú allergiás reakciók, acut és chr. contact dermatitisek 
8. Cutan vasculitisek klinikai formái, diagnosztika, terápia 
9. Autoimmun bőrbetegségek felosztása, kritériumok és vizsgálati módszerek 
10. Intraepidermalis hólyagképződéssel járó bőrbetegségek 
11. Subepidermalis hólyagképződéssel járó bőrbetegségek 
12. Az immunrendszer működésének zavarai psoriasisban, molekulárbiológiai, genetikai vonatkozások 
13. Polysystemas autoimmun bőrbetegségek: Erythematodes csoport 
14. Polysystemas autoimmun bőrbetegségek: systemas sclerosis formái, dermatomyositis, kevert kötőszöveti 

betegség 
 
 
A félév elfogadásának kritériumai: TVSz szerint. 
 
Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása: pótlásra nincs lehetőség. 
 
Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk:  
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Diagnosztikai eljárások a gasztroenterológiában és 
hepatológiában 

I. sz. Belgyógyászati Klinika - Dr. Hunyady Béla egyetemi tanár 

A tematika rövid leírása: gasztroenterológiai kórképek diagnosztikájában használatos módszerek, 
lehetőségek részletes ismertetése. A mindennapi gyakorlatban alkalmazott diagnosztikai lépések célszerű 
sorrendjének bemutatása. 
 
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában:  
 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 1 
modul: ELEKTÍV  félévi 14 
ECTS kredit: 1 gyakorlat heti 0 
   félévi 0 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 0 
félévközi: írásbeli   félévi 0 
javítóvizsga: írásbeli  

 

félévi Σ óraszám  14 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
ETR-kód: OOEDGH 
javasolt helye: 7. szemeszter 
meghirdetve: csak őszi félévben 
előfeltétele(i): OOPKO2, OOPBPR 

  

 
 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 
Lonovics-Tulassay-Varró: Klinikai gasztroenterológia 
Harrison: Principles of Internal Medicine 
 
Foglalkozások témája és oktatója: 
14*1 óra előadás 
1. Gasztroenterológiai beteg fizikális vizsgálata - Dr. Mózsik Gyula 
2. Felső panendoscopia - Dr. Karádi Oszkár 
3. Colonoscopia - Dr. Csizmadia Csaba 
4. Operatív endoscopia - Dr. Hunyady Béla 
5. Epeúti endoscopia - Dr. Hunyady Béla 
6. Endoscopos ultrahang - Dr. Pakodi Ferenc 
7. PH-metria, manometria, impedancia vizsgálat - Dr. Király Ágnes 
8. Funkcionális vizsgálatok:, proctographia, Bilitec, colon transit, SVS barostat - Dr. Király Ágnes 
9. Vékonybélbetegségek vizsgálati lehetőségei: enteroscopia, vékonybél biopsia - Dr. Czimmer József 
10. A hasnyálmirigy funkcionális vizsgálatai: lipiodol, Lundh, keményítő terhelés, Nardi-, Debray-teszt - Dr. 

Figler Mária 
11. Laboratóriumi vizsgálatok: májbetegségek diagnosztikája - Dr. Pár Alajos 
12. Radiológiai vizsgáló módszerek: UH, CT, MR - Dr. Battyány István 
13. Invazív radiológiai módszerek a gasztroenterológiában (célzott mintavétel, percutan punctio és drainage, 

angiographia szerepe GI vérzésekben és tumorokban) - Dr. Battyáni István 
14. Izotóp diagnosztika a gasztroenterológiában: gyomorürülés, HIDA, májscintigraphia, leucocyta scan, 

gallium scan - Dr. Zámbó Katalin 
 
 
A félév elfogadásának kritériumai: 15%-ot nem meghaladó mértékű hiányzás.  
 
Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása: pótlási lehetőség nincs. 
 
Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk:  
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Diagnosztikai és terápiás módszerek biofizikai alapjai 
Biofizikai Intézet - Dr. Nyitrai Miklós egyetemi docens 

A tematika rövid leírása: a modern orvosi diagnosztikában és terápiában használt, fizikai alapú módszerek 
elméleti alapjainak és technikai megvalósításának ismertetése. 
 
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: a kurzus célja az orvosi gyakorlatban 
alkalmazott modern diagnosztikai és terápiás módszerek fizikai és biofizikai alapjainak bemutatása. 
 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 2 
modul: ELEKTÍV  félévi 28 
ECTS kredit: 2 gyakorlat heti 0 
   félévi 0 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 0 
félévközi: írásbeli  félévi 0 
javítóvizsga: szóbeli 

 

félévi Σ óraszám  28 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
ETR-kód: OOEDMB OFEDMB 
javasolt helye: 6. szemeszter 6. szemeszter 
meghirdetve: csak tavaszi félévben csak tavaszi félévben 
előfeltétele(i): OOABF2, OOAEL2 OFABF2, OFAEL2 

 

 
 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 
Kötelező segédanyagok: 
Damjanovich Sándor, Mátyus László (szerk.): Orvosi biofizika, Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2000 
Ajánlott segédanyagok: 
Oktatási anyagok a Biofizikai Intézet honlapján: http://biofizika.aok.pte.hu  
 
Foglalkozások témája és oktatója: 
14*2 óra előadás 
1. Száloptika és endoszkópok működése és alkalmazásai 
2. Az ultrahang előállítása és fizikai tulajdonságai 
3. Az ultrahang diagnosztikai alkalmazása 
4. A röntgensugárzás tulajdonságai, keltése, detektálása, abszorpciója, kölcsönhatása az anyaggal 
5. A diagnosztikai röntgenberendezések működése. Computer tomográfia (CT) 
6. Izotópok, radioaktív sugárzások 
7. Gamma-kamera, SPECT 
8. A pozitronemissziós tomográfia (PET) alapjai 
9. A PET működése és alkalmazásai 
10. Magmágneses rezonancia módszerek fizikai alapjai 
11. MRI 
12. Elektrofiziológiai vizsgáló módszerek alapjai (EKG, EEG, EMG) 
13. Az áramlási citométer és sejtszorter felépítése és működése 
14. Az áramlási citométer diagnosztikai alkalmazásai 
15. Optikai mikroszkópia a diagnosztikában 
16. Elektronmikroszkópia, fluoreszcens és konfokális mikroszkópia 
17. Abszorpciós fotometria 
18. Fluoreszcencia spektroszkópia 
19. Speciális eljárások (felületi plazmonrezonancia, tömegspektrometria) 
20. A lézerfény tulajdonságai, abszorpciója és hatása a szövetekre 
21. Bőrgyógyászati, szemészeti, sebészeti alkalmazások. Fotodinámiás terápia 
22. Az ultrahang terápiás alkalmazásai 
23. Radioaktív sugárzások biológiai hatásai. Sugárérzékenység 
24. A sugárterápia alapelvei és megvalósítása 
25. Fizikoterápiás eljárások 
26. Galváneljárások, diatermia 
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27. A vesedialízis fizikai alapjai 
28. Dolgozatírás 
 
 
A félév elfogadásának kritériumai:  
 
 
A félév elfogadásának feltétele a megengedettnél nem több hiányzás. A félév során legfeljebb hat előadásról 
lehet bármilyen indokkal hiányozni. 
 
Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása: távolmaradás pótlására nincs lehetőség. 
 
Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk:  
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Diagnosztikus tévedés vagy orvosi műhiba 
Igazságügyi Orvostani Intézet - Dr. Jegesy Andrea egyetemi docens 

A tematika rövid leírása: a diagnosztikus tévedés, az orvosi kockázat körébe tatozó egészségkárosodások és 
az orvosi műhiba eseteinek differenciálása konkrét esetek kapcsán. 
 
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: bevezetés az orvosi felelősség kérdéseinek 
megismeréséhez. 
 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 0 
modul: fakultatív  félévi 0 
ECTS kredit: 1 gyakorlat heti 0 
   félévi 0 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 1 
félévközi: írásbeli   félévi 14 
javítóvizsga: írásbeli  

 

félévi Σ óraszám  14 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
ETR-kód: OOFTEV OFFTEV 
javasolt helye: 4. szemeszter 4. szemeszter 
meghirdetve: csak tavaszi félévben csak tavaszi félévben 
előfeltétele(i): nincs nincs 

 

 
 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 
Egészségügyi Törvény 
a MOK Etikai Statuuma 
 
Foglalkozások témája és oktatója: 
Előadók: Dr. Jegesy Andrea, Dr.Lakatos István 
14*1 óra szeminárium 
 
 
A félév elfogadásának kritériumai: aktivitás + zárthelyi dolgozat a kurzus végén. Maximális hiányzás: 3 
igazolt hiányzás. 
 
Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása: távolmaradás pótlására nincs lehetőség. 
 
Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk: zárthelyi dolgozat az Egészségügyi Törvény érintett 
fejezeteiből. 
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Diplomamunka* 
 -   

A tematika rövid leírása:  
 
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában:  
 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 0 
modul: ELEKTÍV  félévi 0 
ECTS kredit: 20 gyakorlat heti 0 
   félévi 0 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 0 
félévközi: írásbeli és szóbeli  félévi 0 
javítóvizsga: írásbeli és szóbeli 

 

félévi Σ óraszám  0 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
ETR-kód: OOEDIP OFEDIP 
javasolt helye: 11. szemeszter 10. szemeszter 
meghirdetve: csak tavaszi félévben csak tavaszi félévben 
előfeltétele(i): nincs nincs 

 

 
 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 
 
Foglalkozások témája és oktatója: 
14*1 óra előadás 
14*1 óra gyakorlat 
14*1 óra szeminárium 
 
 
A félév elfogadásának kritériumai:  
 
Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása:  
 
Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk:  
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Egészségpszichológia 
Magatartástudományi Intézet - Dr. Kállai János egyetemi docens 

A tematika rövid leírása: a lelki és a testi egészség megközelítésében az elmúlt években paradigmaváltás 
történt. A rendszerszemléletű bio-pszicho-szociális gondolkodásmód felváltotta a monokauzális 
megközelítési módokat. A kurzus részletesen tárgyalja az emocionális, vegetatív és kognitív jelenségek 
kölcsönhatását, különböző betegségekben betöltött szerepét, a hatékony betegvezetés és a gyógyítás alapjait. 
 
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: a betegcentrikus gondolkodásmód és az orvos-
beteg kapcsolati készség fejlesztése. 
 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 1 
modul: fakultatív  félévi 14 
ECTS kredit: 1 gyakorlat heti 0 
   félévi 0 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 0 
félévközi: írásbeli és szóbeli  félévi 0 
javítóvizsga: szóbeli 

 

félévi Σ óraszám  14 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
ETR-kód: OOFEGP OFFEGP OGFEGP 
javasolt helye: 3. szemeszter 3. szemeszter 3. szemeszter 
meghirdetve: csak őszi félévben csak őszi félévben csak őszi félévben 
előfeltétele(i): nincs nincs nincs 

 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 
Kállai J., Varga J., Oláh A.: Egészségpszichológia a gyakorlatban, Medicina, 2006  
Kopp M., Berghammer R.: Orvosi pszichológia, Medicina, 2005 
Csabai M., Molnár P.: Egészség, betegség, gyógyítás. Az orvosi pszichológia tankönyve, Springer, Budapest, 1999 
Molnár P., Csabai M.: A gyógyítás pszichológiája, Springer Hungária, 1994 
Tringer L.: A gyógyító beszélgetés, VIKOTE, 1991 
Kulcsár Zs.: Egészségpszichológia, ELTE, Eötvös Kiadó, 1998 
Bálint M.: Az orvos, a betege és a betegség, Animula, 1990 
 
Foglalkozások témája és oktatója: 
Oktatók: Dr. Kállai János, Dr. Varga József, Dr. Tiringer István 
14*1 óra előadás 
1. A személyiség alapfunkciói és elméletei 
2. Humanisztikus személyiségelméletek 
3. Orvos szerep - beteg szerep 
4. Orvos-beteg kapcsolat működésének feltételrendszere 
5. Stressz és megküzdés 
6. Fejlődési és akcidentális krízis jelenségvilága 
7. Eltérő kultúrák konfliktuskezelési sajátosságai 
8. Interetnikus szempontok a gyógyító kapcsolatban 
9. Szuggesztív módszerek a gyógyítás folyamatában 
10. Megelőzés és gyógyítás egysége 
11. Az egészségpszichológia új paradigmája 
12. Az egészséges testi és lelki állapot 
13. Az orvosi identitás, szakmai fejlődés mentálhigiénéje 
14. Összefoglalás, megbeszélés 
 
 
A félév elfogadásának kritériumai: TVSZ szerint. 
 
Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása: pótlás egyéni feladatteljesítéssel. 
 
Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk:  
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Egészség-szociológia 
Magatartástudományi Intézet - Dr. Füzesi Zsuzsanna egyetemi docens 

A tematika rövid leírása: az egészség-szociológia azokat a társadalmi és magatartási tényezőket vizsgálja, 
melyek az egészségi állapot alakulását befolyásolják, valamint az egészségügyi ellátás szociológiai 
aspektusait elemzi. Fő kutatási területei: krónikus betegségek epidemiológiája, egészség- és 
betegségmagatartás, az egészségügyi ellátás társadalmi-gazdasági aspektusai, helyi egészségfejlesztési 
modellek, az alternatív medicina igénybevétele. 
 

A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: a szociológiai tudásanyagra alapozva a 
hallgatók szerezzenek olyan elméleti és gyakorlati ismereteket, amelyek segítségével a gyógyszerész munka 
során képesek lesznek felismerni és értelmezni az emberi viselkedés leglényegesebb szabályszerűségeit az 
egészségmegőrzésben, a betegség kialakulásában és az azokból való gyógyulás folyamatában. 

 
 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 2 
modul: ELEKTÍV  félévi 28 
ECTS kredit: 2 gyakorlat heti 0 
   félévi 0 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 0 
félévközi: szóbeli  félévi 0 
javítóvizsga: szóbeli 

 

félévi Σ óraszám  28 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
ETR-kód: OGESZO 
javasolt helye: 1. szemeszter 
meghirdetve: csak őszi félévben 
előfeltétele(i): 

  

nincs 
 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 
Szántó Zsuzsa, Susánszky Éva: Orvosi szociológia, Semmelweis Kiadó, Budapest, 2002 
David Armstrong: Az orvosi szociológia alapjai 
Andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába 
az előadások anyaga 
 
Foglalkozások témája és oktatója: 
14*2 óra előadás 
1. hét Az egészség-szociológia kialakulása, fejlődése, tárgykörei, főbb kutatási területei, a szociológiai 

szemléletmód szükségessége 
2. hét Társadalmi egyenlőség, egyenlőtlenség: a társadalmi és egészségi egyenlőtlenségek feltárása, 

újratermelődésüket elősegítő mikro- és makro-társadalmi folyamatok 
3. hét A társadalmi rétegződés hatása az egészségre és a betegség-folyamatokra: szegénység és depriváció 
4. hét Egészségi állapot mérése 
5. hét Az egészség és a betegség, mint szociális fogalmak: betegségmagatartás - betegségmodellek I.  
6. hét Betegségmodellek II.  
7. hét Nemek és társadalmi csoportok egészségi egyenlőtlenségei - az életkorok és a nemek szerepe a 

társadalmi rétegződésben  
8. hét A család szociológiai és egészségi vonatkozásai - a család szerepe az egészségtámogatásban, a 

megbetegedésben, az egészségügyi ellátás igénybevételében 
9. hét Az emberi magatartás szociológiája: a deviáns viselkedések kialakulását magyarázó szociológiai 

elméletek, a deviáns viselkedések alapvető típusai, előfordulásuk a magyar társadalomban 
10. hét Az egészségügyi ellátás igénybevételét befolyásoló társadalmi tényezők 
11. hét Az egészségügyi ellátás típusai, az egészségügyi rendszerek: az egészségügyi ellátást befolyásoló, 

alakító mikro- és makrotársadalmi folyamatok 
12. hét Megküzdés a betegséggel, stigma  
13. hét A kommunikáció alapjai, szintjei, csatornái  
14. hét Kommunikáció az egészségügyi ellátás résztvevői között  
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A félév elfogadásának kritériumai: max. 30%-os hiányzás fogadható el a félévhez és a gyakorlati jegyhez. 
 
Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása:  
 
Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk:  
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Egzotikus gyógynövények 
Farmakognóziai Intézet - Dr. Horváth Györgyi tudományos segédmunkatárs 

A tematika rövid leírása: az egzotikus gyógynövények című kötelezően választható tárgy keretében a 
gyógyszerész hallgatók ismereteket szerezhetnek azokról a gyógynövényekről, melyek kevésbé ismertek és 
esetleg nem is termesztenek hazánkban, viszont alkotórészei külföldről származó gyógytermékeknek. A 
gyógynövények és a belőlük származó drogok, készítmények alkalmazási területük szerint kerülnek 
bemutatásra. 
 
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: a farmakobotanikai alapismeretek birtokában a 
hallgatók megismerhetik a hazai és külföldi farmakoterápiában alkalmazott "különleges"gyógynövényeket, 
drogokat és fontosabb felhasználási területüket. Napjainkban egyre növekszik a külföldről hazánkba érkező 
fitoterápiás készítmények száma. Fontos, hogy egy gyógyszerész ismerje a terméket (pl. gyógytea, kapszula, 
kenőcs stb.) alkotó trópusi gyógynövényeket, hatóanyagait és a gyógyításban betöltött szerepét.   
 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 2 
modul: fakultatív  félévi 28 
ECTS kredit: 2 gyakorlat heti 0 
   félévi 0 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 0 
félévközi: írásbeli   félévi 0 
javítóvizsga: írásbeli  

 

félévi Σ óraszám  28 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
ETR-kód: OGFEGZ 
javasolt helye: 5. szemeszter 
meghirdetve: csak őszi félévben 
előfeltétele(i): 

  

OGAGNT 
 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 
Kötelező irodalom: 

Szabó László Gy.: Gyógynövény-ismereti tájékoztató, egyetemi jegyzet, Schmidt und Co. Melius Alapítvány, 
Baksa-Pécs, 2005 

Tóth László: Gyógynövény- és drogismeret (Farmakognózia), egyetemi jegyzet, Debreceni 
Tudományegyetem, Debrecen (mindenkori legújabb kiadás) 

Ajánlott irodalom: 
Bayer István Drogok és emberek. Múlt, jelen, jövő, Sprinter Kiadói Csoport, Budapest, 2005 
Bremness, L.: Fűszer- és gyógynövények (Határozó kézikönyvek). Képes ismertető a világ több mint 700 

fűszer- és gyógynövényéről, Panemex és Grafo, Budapest, 1998 
Trease, G. E., Evans, W. CH.: Pharmacognosy, Bailliére Tindall, London, 1983 

 
Foglalkozások témája és oktatója: 
14*2 óra előadás 
1. hét Emésztőrendszerre- és kiválasztórendszerre ható gyógynövények I.  
2. hét Emésztőrendszerre- és kiválasztórendszerre ható gyógynövények II.  
3. hét Illóolaj-tartalmú gyógynövények és készítmények I.  
4. hét Illóolaj-tartalmú gyógynövények és készítmények II.  
5. hét Zsíros olaj tartalmú gyógynövények és készítmények  
6. hét Külsőleg használható gyógynövények, bőrgyógyászati készítmények, kozmetikumok  
7. hét Idegrendszerre ható gyógynövények  
8. hét Keringési rendszerre ható gyógynövények  
9. hét Élvezeti szerek  
10. hét Hallucinogén gyógynövények  
11. hét Állatgyógyászatban használható gyógynövények  
12. hét Immunstimuláns gyógynövények  
13. hét Szteroid hatású gyógynövények  
14. hét Trópusi fertőző betegségek gyógynövényei  
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A félév elfogadásának kritériumai: két hiányzás megengedett. 
 
Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása:  
 
Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk:  
 
 

Éhség, jóllakottság és a testsúlyszabályozás zavarai 
Élettani Intézet - Dr. Lénárd László egyetemi tanár 

A tematika rövid leírása: a tantárgy az éhség, szomjúság és só-éhség, valamint a testsúlyszabályozás 
perifériás idegi és humorális, valamint központi idegrendszeri szabályozó folyamatait írja le. Ismertetésre 
kerül a perifériás és centrális glukóz-monitorozó rendszer, a gastrointestinális peptid-hormonok jelentősége és 
a folyadékfelvétel perifériás és centrális szabályozása. A testsúlyszabályozás hormonális vonatkozásai, 
valamint patológiás mechanizmusok tárgyalása a későbbi klinikai tárgyak gyakorlati elsajátítását alapozza 
meg. 
 
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: a tantárgy a legújabb kutatási eredmények 
alapján, fiziológiai és patofiziológiai mechanizmusok ismertetése révén, kellő előkészítést ad a megfelelő 
klinikai tárgyak elsajátításához. 
 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 0 
modul: fakultatív  félévi 0 
ECTS kredit: 1 gyakorlat heti 0 
   félévi 0 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 1 
félévközi: írásbeli és szóbeli  félévi 14 
javítóvizsga: írásbeli  

 

félévi Σ óraszám  14 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
ETR-kód: OOFEHS OFFEHS OGFEHS 
javasolt helye: 3. szemeszter 3. szemeszter 3. szemeszter 
meghirdetve: csak őszi félévben csak őszi félévben csak őszi félévben 
előfeltétele(i): OOAMB2, OOAOK2 OFAMB2, OFAOK2 OGAMB2, OGAAS2 

 
 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 
Az egyes szemináriumi foglalkozásokon kiosztott írásos anyagok 
 
Foglalkozások témája és oktatója: 
7*2 óra szeminárium 
Homeosztatikus szabályozási mechanizmusok. 
Éhség, szomjúság és só-éhség, mint homeosztatikus hajtóerők. 
A hypothalamikus és limbikus "központok" szerepe a testsúlyszabályozásban. 
A belső környezet monitorozása. Perifériás és centrális glukóz-érzékeny neuronok. Neuropeptidek szerepe a 

folyadékfelvétel szabályozásban és a preabszorptív jóllakottságban. 
A testsúly hormonális szabályozása. 
A testsúly rövid-távú és hosszú-távú szabályozása. A testsúly életkor-függő szabályozása. Íz-és szag-információ 

feldolgozás és a táplálékfelvétel kapcsolata. 
Táplálék-jutalom, táplálékválogatás, rejekció, addikció. 
Tanulási folyamatok és táplálkozási szokások. 
Patológiás mechanizmusok. Obezitás, bulimia, anorexia. 
 
 
A félév elfogadásának kritériumai: TVSZ szerint. 
 
Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása:  
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Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk:  
Homeosztatikus hajtóerők 
A testsúlyszabályozás perifériás és centrális mechanizmusai 
Gastrointestinalis receptorok és humorális mechanizmusok szerepe a belső környezet monitorozásában 
A perifériás és centrális glukózmonitorozó rendszer 
Bombezin típusú peptidek szerepe a preabszorptiv jóllakottság szabályozásában 
Kolecisztokinin, neuropeptid Y, orexinek és leptin szerepe a táplálékfelvétel és testsúly szabályozásában 
Perifériás és centrális angiotenzin receptorok szerepe a só-éhség és szomjúság szabályozásában 
Rövid- és hosszútávú testsúlyszabályozás 
Az íz- és szag-információ jelentősége a táplálékfelvétel szabályozásában 
Tanulási folyamatok jelentősége a helyes és helytelen táplálkozási szokások kialakításában 
A táplálékfelvétel és testsúlyszabályozás patológiás vonatkozásai 
 
 
 
 

EKG vizsgálat szerepe a differenciál diagnosztikában 
Családorvostani Intézet és III. sz. Belgyógyászati Klinika - Dr. Radnai Béla egyetemi 

adjunktus 

A tematika rövid leírása: EKG alapismereteinek felelevenítése után az egyes cardiológiai illetve 
belgyógyászati megbetegedések jellemző eltérések csoportosítása, extracardiális tényezők (ionzavar, 
gyógyszerhatás, központi idegrendszeri hatás) cardialis hatásainak bemutatása, a betegségek alakulásának 
követése képezi a tananyagot. Hallgatók megismerkednek az EKG-nak az acut betegellátásban történő 
felhasználásával, készségként elsajátítva az EKG elemzést. 
 
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: az EKG betegségekhez és klinikai képhez 
kapcsolódó elemzése (esetbemutatásokkal) javítja a hallgatók döntőképességét acut helyzetekben és komplex 
szemlélet kialakítását is elősegíti.   
 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 0,5 
modul: fakultatív  félévi 7 
ECTS kredit: 1 gyakorlat heti 0,5 
   félévi 7 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 0 
félévközi: írásbeli   félévi 0 
javítóvizsga: írásbeli  

 

félévi Σ óraszám  14 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
ETR-kód: OOFEDD 
javasolt helye: 8. szemeszter 
meghirdetve: csak tavaszi félévben 
előfeltétele(i): OOPBPR, OOPKO2, OOKKAR 

  

 
 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 
Kékes Ede: EKG enciklopedia,  
Tomcsányi János: EKG sugó-könyv + CD,  
Radnai-Goják-Tárnai: EKG test + CD 
 
Foglalkozások témája és oktatója: 
7*1 óra előadás 
1. EKG alapfogalmak áttekintése - Dr. Nyárfás Géza 
2. Acut myocardialis infarctust jellemző EKG eltérések mögött megbujó betegségek - Dr. Flóderer Edit 
3. Vegetatív idegrendszer hatása a szívműködésre - Dr. Radnai Béla 
4. Ion-és anyagcserezavarok EKG jelei, gyógyszerhatás okozta EKG eltérések - Dr. Goják Ilona 
5. Speciális EKG-k értelmezése, indikációi és therapiás következményei - Dr. Varga Zsuzsa 
6. EKG segítsége a PM malfunctio felismerésében - Dr. Melczer László 
7. Technikai hibák szerepe a „tévedésekben”. „Diagnosztikus csapdák” bemutatása - Dr. Radnai Béla 
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7*1 óra gyakorlat 
1. Mindennapi gyakorlatban készült EKG-elemzése - Dr. Radnai Béla 
2. Esetbemutatások - alternatív megoldásokkal ISZB tárgykörében - Dr. Hegedüs Dalma 
3. Esetbemutatások - alternatív megoldásokkal rhythmuszavarok tárgyköréből - Dr. Nyárfás Géza 
4. Kémiai és electromos cardioversio szükségessége, várható előnyei sinus rhytmus stabilitásának felbecsülése 

EKG és echocardiographia közös alkalmazásával - Dr. Flóderer Edit 
5. Speciális EKG-k gyakorlati elkészítése - Dr. Radnai Béla 
6. PM technikai hibái - PM programozás - Dr. Nyárfás Géza 
7. EKG diagnosztikai verseny - A felsorolt oktatók 
 
 
A félév elfogadásának kritériumai: a tesztben 55%-os eredmény elérése, pótlás nélkül max 1-1 elméleti és 
gyakorlati óra hagyható ki. 
 
Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása: pótlás időpont egyeztetéssel, a kiadott elméleti tananyag 
elsajátítása mellett 
 
Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk:  
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Elektrofiziológia 
Élettani Intézet - Dr. Jandó Gábor egyetemi docens 

A tematika rövid leírása: a betegből származó elektromos jelek értelmezése nem csupán karakterisztikus 
mintázatok bemagolásának kérdése; nagyon sok egyedi variációja és kombinációja létezik az elektromos 
jelenségeknek, melyet tanulmányozni, analizálni, egyiket a másikkal korreláltatni kell, miközben 
felhasználunk minden egyéb rendelkezésre álló információt, mielőtt a végső konklúzió megszületne. Ehhez 
azonban meg kell szerezni azokat az elektrofizikai és élettani ismereteket, melyek meghatározzák a jelek 
viselkedését. 
 
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: a kurzus általánosságban az ingerlékeny 
biológiai szövetekben keletkező elektromos jelenségek eredetével, biofizikai tulajdonságaival, és az 
elektromos jelek (akciós potenciál, EKG, EEG, kiváltott válaszok, R hullám triggerelt potenciálok, 
mezőpotenciálok, intracelluláris, extracelluláris egysejt elvezetés) regiszrálásának élettani és technikai 
vonatkozásaival kíván foglalkozni. A tananyag kezdődik az elektromos alapjelenségek fizikájának 
áttekintésével, majd a nyugalmi potenciál, ingerlékeny szövetek passzív és aktív (feszültség, ligandfüggő 
csatornák) tulajdonságaival, ezen tulajdonságok realisztikus neuron modelleken történő bemutatásával, az 
intracelluláris és extracelluláris jelek fiziológiájával. Különös hangsúlyt fektet a diagnosztikus szempontból 
legfontosabb integrált elektromos jelenségek (EKG, EEG stb.) keletkezésével, ezek alapvető élettani 
sajátságaival, de érinti azok diagnosztikus vonatkozásait is. 
 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 1 
modul: fakultatív  félévi 14 
ECTS kredit: 1 gyakorlat heti 0 
   félévi 0 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 0 
félévközi: írásbeli és szóbeli  félévi 0 
javítóvizsga: írásbeli  

 

félévi Σ óraszám  14 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
ETR-kód: OOFEFI OFFEFI 
javasolt helye: 3. szemeszter 3. szemeszter 
meghirdetve: csak őszi félévben csak őszi félévben 
előfeltétele(i): OOAOK2 OFAOK2 

 

 
 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 
 
Foglalkozások témája és oktatója: 
7*2 óra előadás 
1. Elektrofizikai alapfogalmak, erősítők, elvezetések 
2. Membrán passzív tulajdonságai 
3. Aktív tulajdonságok, HH és patch-clamp 
4. Modell fogalma, az idegrendszer modellezése 
5. EKG 
6. EEG és kiváltott potenciál technika 
7. Vizuális kiváltott válasz regisztrálása (demonstráció) 
 
 
A félév elfogadásának kritériumai:  
 
Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása:  
 
Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk:  
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Élelmiszeregészségügy mikrobiológiai vonatkozásai 
Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani Intézet - Dr. Kerényi Mónika egyetemi 

adjunktus 

A tematika rövid leírása: a tematika az élelmiszer mikrobiológia egészségügyi vonatkozásait az 
ételfertőzéstől, ételmérgezésig, a szervezet számára hasznos probiotikumokig tárgyalja. Bemutatja a 
probiotikumok előnyeit és hátrányait egyes betegségekben. Foglalkozik a kontaminált import élelmiszerek 
veszélyeivel. Ismerteti a legújabb kimutatási módszereket. 
 
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: hogy a hallgatók megismerhessék  
- az élelmiszerekben lévő mikroorganizmusok előnyős és káros tulajdonságaikat a szervezetre,  
- a probiotikumok fogalmát és szerepét a therápiában, 
- az mikroorganizmusokkal és toxikus termékeikkel kontaminált import élelmiszerek veszélyeit az 

egészségre, 
- élelmiszerrel okozott fertőzések epidemiológiáját és megelőzésének jelentőségét, 
- antibiotikum hatásokat az élelmiszerekben, 
- kimutatási módszereket. 

 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 0 
modul: fakultatív  félévi 0 
ECTS kredit: 1 gyakorlat heti 0 
   félévi 0 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 1,71 
félévközi: írásbeli   félévi 24 
javítóvizsga: szóbeli 

 

félévi Σ óraszám  24 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
ETR-kód: OOFEMV OGFEMV 
javasolt helye: 6. szemeszter 6. szemeszter 
meghirdetve: csak tavaszi félévben csak tavaszi félévben 
előfeltétele(i): OOPMI1 

 

OGOMI1 
 
 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 
Jay JM: Modern Food Microbiology,  
az előadás anyagainak másolata, közlemények másolata 
 
Foglalkozások témája és oktatója: 
12*2 óra szeminárium 
1. Élelmiszer mikrobiológia története 
2. Mikroorganizmusok az élelmiszer gyártásban 
3. Mikroorganizmusok növekedését befolyásoló tényezők és alkalmazásuk az élelmiszereknél 
4. Probiotikumok az élelmiszerben, therápiás alkalmazásuk 
5. Bakteriális ételmérgezések 
6. Mikotoxinok ( aflatoxin stb) és hatásuk 
7. Ételfertőzések I 
8. Ételfertőzések II 
9. Élelmiszer járványok epidemiológiája 
10. Antibiotikumok és antimikróbás hatású anyagok az élelmiszerben 
11. Új és régi módszerek az élelmiszerek mikrobiológiai vizsgálatában 
12. A hallgatók teljesítményének értékelése 
 
 
A félév elfogadásának kritériumai: állandó aktív részvétel 
 
Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása: maximum 2 hiányzás, pótlás egyéni konzultációval 
 
Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk: a kurzus végén szóbeli ellenőrzés 
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Élettani konzultációk és szimulációs gyakorlatok 
Élettani Intézet - Dr. Lénárd László egyetemi tanár 

A tematika rövid leírása: az élettan egyes fejezeteinek megfelelő, elméleti kérdésekkel, gyakorlatokkal és 
kísérletekkel kapcsolatos számítógépes programok, multimédiás anyagok és videofilmek kerülnek 
bemutatásra. A képzést konzultációk egészítik ki. 
 
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: az élettan gyakorlatos oktatása az utóbbi 
években jelentősen kibővült. Számítógépes programok, multimédiás bemutatások, videofilmek, valamint 
számítógépes kérdésbank segíti a képzést. Ugyanakkor az élettan gyakorlatos órakerete nem teszi lehetővé, 
hogy mindezen új módszerek kellő módon alkalmazásra kerüljenek, mert az elvégzendő kísérletek kitöltik a 
gyakorlatokra szánt időt. Ugyanezen okból a tananyagban való elmélyüléshez szükséges konzultációkra sem 
marad elég idő. A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerjék és alkalmazzák az élettani folyamatokkal 
kapcsolatos számítógépes programokat, konzultációk és ellenőrző számítógépes kérdésbank révén 
elmélyüljenek a tananyagban és ellenőrizzék tudásszintjüket. A tárgy abszolválása nagymértékben segíti a 
gyakorlati számítógépes ismeretek fejlesztését, a kötelező élettan tantárgy gyakorlatain a kísérletek 
elvégzését, és a későbbiekben a preklinikai és klinikai gyakorlatok megértését. 
 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 0 
modul: ELEKTÍV  félévi 0 
ECTS kredit: 2 gyakorlat heti 2 
   félévi 28 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 0 
félévközi: írásbeli és szóbeli  félévi 0 
javítóvizsga: írásbeli  

 

félévi Σ óraszám  28 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
ETR-kód: OOEEKS OFEEKS OGEEKS 
javasolt helye: 3. szemeszter 3. szemeszter 5. szemeszter 
meghirdetve: csak őszi félévben csak őszi félévben csak őszi félévben 
előfeltétele(i): OOAMB2, OOAOK2 OFAMB2, OFAOK2 OGAMB2, OGOBK2  

 
 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 
élettan gyakorlatos jegyzet,  
számítógépes programok leírása,  
az intézet által rendelkezésre bocsátott hand-out 
 
Foglalkozások témája és oktatója: 
14*2 óra gyakorlat 
Az élettan egyes fejezeteinek megfelelően (vér, keringés, légzés, gastrointestinalis rendszer, veseműködés, 
endocrinológia, izom, idegrendszer, érzékszervek, magasabb idegi funkciók) gyakorlatos számítógépes 
programok megismerése és használata, videofilmek bemutatása és a látottak értelmezése. Az élettan egyes 
fejezeteivel kapcsolatos elméleti és gyakorlati konzultáció, valamint ellenőrző kérdések alkalmazása. A tantárgy 
előadói a kötelező tárgyak között szereplő élettan gyakorlatos oktatói, az intézet docensei, adjunktusai és 
tanársegédei. 
 
 
A félév elfogadásának kritériumai: feltétel a Windows Office ismerete. Kötelező részvétel, a távolmaradás egy 
hónapon belül pótolható a következő gyakorlaton. 
 
Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása:  
 
Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk:  
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Endokrin megbetegedések molekuláris alapja 
Élettani Intézet - Dr. Vértes Marietta egyetemi tanár 

A tematika rövid leírása: az emberi szervezet működésében szerepet játszó hormonális (endokrin, parakrin és 
autokrin) mechanizmusok betegségeiben előforduló zavarok molekuláris hátterének megismerése. 
 
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: a klasszikus endokrin mirigyek leggyakoribb 
zavarainak, azok következményeinek ismertetése, a vonatkozó molekuláris mechanizmusok megbeszélése. Az 
endokrin mirigyek megbetegedése egyre gyakoribb betegség. A betegség következtében kialakuló zavar(ok) 
pontos felderítése elengedhetetlen a pontos diagnózis felállításában és a helyes terápiás tennivalók 
kiválasztásában. Egyes esetekben a hallgatók, diagnózis ill. differenciál diagnózis felállítása céljából, endokrin 
beteg kórtörténetet kapnak, kérdéseikre az oktató kiegészíti azt laboratóriumi, képalkotói vizsgálatok adataival. 
 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 2 
modul: fakultatív, ELEKTÍV  félévi 28 
ECTS kredit: 2 gyakorlat heti 0 
   félévi 0 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 0 
félévközi: írásbeli   félévi 0 
javítóvizsga: írásbeli  

 

félévi Σ óraszám  28 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
ETR-kód: OOFEMM OFFEMM OGEEMM 
javasolt helye: 4. szemeszter 4. szemeszter 6. szemeszter 
meghirdetve: csak tavaszi félévben csak tavaszi félévben csak tavaszi félévben 
előfeltétele(i): OOAMB2 OFAMB2 OGAMB2 

 
 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 
Goodman: Basic Medical Endocrinology, Raven Press, 2003 
Williams Textbook of Endocrinology, 2000 
 
Foglalkozások témája és oktatója: 
14*2 óra előadás 
Endokrin megbetegedések általános jellemzői. Hormonok, receptorok. 
1. Endokrin betegségek laboratóriumi vizsgáló módszerei 
2. Hypothalamo-hypophysealis rendszer működésének zavarai I. 
3. Hypothalamo-hypophysealis rendszer működésének zavarai II. 
4. Hypophysis-pajzsmirigy rendszer működésének zavarai 
5. Mellékvesekéreg működésének patológiás eltérései, okok és következmények I. 
6. Mellékvesekéreg működésének patológiás eltérései, okok és következmények II. 
7. A vércukor szabályozásának zavarai, hormonális eltérések, molekuláris zavarok I. 
8. A vércukor szabályozásának zavarai, hormonális eltérések, molekuláris zavarok II. 
9. Az anyagcsere hormonális szabályozásának zavarai 
10. A csontanyagcsere hormonális kontrollja a fejlődés alatt, felnőttkorban és az öregedés során  
11. SERM-ek határmechanizmusa, az ösztrogének genomikus és nem genomikus hatásai 
12. Idegi és hormonális szabályozás integrációjának mechanizmus, a szervezet SÓ-, vízháztartásában  
13. Kérdések, tananyaggal kapcsolatos problémák megbeszélése, esetleges elmaradások pótlása  
14. Vizsga 
 
 
A félév elfogadásának kritériumai: megjelenés, sikeres vizsga. 
 
Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása: szóbeli beszámoló az adott anyagrészből. 
 
Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk:  
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Endovascularis sebészi neuroradiológia 
Idegsebészeti Klinika - Dr. Kövér Ferenc egyetemi adjunktus 

 
A tematika rövid leírása: Az idegrendszert érintő veleszületett és szerzett érbetegségek epidemiológiája, 
klinikuma. Aneurysmák endovascularis kezelése. Intracraniális/spinalis arteriovenosus malformatiok 
kezelése. Érgazdag tumorok endovascularis kezelése. Revascularisatios technikák obliterativ 
érbetegségekben. A stroke interventiós kezelési lehetőségei. 
 
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: az agyi érbetegségek a stroke 
halálozás/rokkantság csökkentésének szükséglete által az egészségügy erőfeszítéseinek fontos célpontját 
képezik. A veleszületett agyi érbetegségek (aneurysma, AV-malformatiok) egyébként egészséges embereket 
érintve okozhatnak halálozást vagy súlyos életminőség-romlást. Az endovascularis interventiók egyre bővülő 
és fejlődő lehetőséget nyújtanak a betegek kis invazivitással és nagy hatékonysággal történő kezeléséhez. Az 
oktatás célja az endovascularis sebészi neuroradiológia epidemiológiai, társadalmi jelentőségének megfelelő 
szinten történő tárgyalása, a korszerű therápiás lehetőségek ismeretének bővítése. 
 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 0 
modul: fakultatív  félévi 0 
ECTS kredit: 1 gyakorlat heti 0 
   félévi 0 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 1 
félévközi: írásbeli és szóbeli  félévi 14 
javítóvizsga: írásbeli és szóbeli 

 

félévi Σ óraszám  14 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
ETR-kód: OOFESN 
javasolt helye: 10. szemeszter 
meghirdetve: csak tavaszi félévben 
előfeltétele(i): OOANEA, OOKKRA, OOKNE2 felvétele 

  

 
 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 
Idegsebészeti jegyzet (készítette az Idegsebészeti Klinika oktató kollektívája, felelős szerkesztő: Dr. Dóczi 

Tamás egyetemi tanár, 1997, online elérhetőség: http://neurosurgery.pote.hu) 
Standards of Practice: The American Society of Interventional and Therapeutic Neuroradiology, online 

elérhetőség: http://www.ajnr.org/content/vol22/8_suppl/index.shtml 
Quality Improvement Guidelines for Adult Diagnostic Neuroangiography, online elérhetőség: 
http://www.ajnr.org/cgi/content/full/21/1/146?ijkey=lIqlCZxmO2e2s   
Segédanyagok találhatók még: http://www.ajnr.org website alatt. 
 
 
Foglalkozások témája és oktatója: 
7*2 óra szeminárium 
1. szeminárium: Veleszületett és szerzett agyi/gerinc érbetegségekkel kapcsolatos epidemiológiai adatok; a 

klinikum, diagnosztika és a therápia általános megfontolásai - Dr. Kövér Ferenc  
2. szeminárium: Agyi aneurysmák kezelési lehetőségei I. - Dr. Kövér Ferenc  
3. szeminárium: Agyi aneurysmák kezelési lehetőségei II.  

A subarachnoidalis vérzés szövődményeinek endovascularis kezelése - Dr. Kövér Ferenc  
4. szeminárium: Intracraniális/spinalis arteriovenosus malformatiok kezelése - Dr. Kövér Ferenc és Dr. Hudák 

István vendégprofesszor 
5. szeminárium: Intracraniális/spinalis érgazdag tumorok endovascularis kezelése - Dr. Kövér Ferenc és Dr. 

Hudák István vendégprofesszor 
6. szeminárium: A stroke interventiós kezelési lehetőségei.  

Revascularisatios technikák obliterativ érbetegségekben I. - Dr. Kövér Ferenc  
7. szeminárium: Revascularisatios technikák obliterativ érbetegségekben II.  

Carotis endarterectomia - Dr. Kövér Ferenc és Dr. Stefanits János  
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A félév elfogadásának kritériumai: az igazolás és a kredit pont elnyerésének feltétele, hogy legfeljebb 30% 
hiányzása legyen a hallgatónak, (két szemináriumot hiányozhat). 
 
Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása: a szemináriumok pótlására nincs mód. 
 
Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk:  
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Epilepszia pathomechanizmusa, diagnosztikája, terápiája. 
Epilepszia és az agy funkcionális organizációja 
Neurológiai Klinika - Dr. Janszky József egyetemi adjunktus 

A tematika rövid leírása: a kurzus során a hallgatók megismerkednek a felnőtt és gyermekkori epilepszia 
pathomechanizmusával, diagnosztikájával és terápiájával. A különféle epilepszia formákat roham-video 
formában mutatjuk be. Az epilepszia az emberi agyműködés „modellbetegsége”. Éppen ezért a kurzus során 
elemezzük az epilepszia szerepét, mint a kognitív idegtudományok eszközét, hiszen az epilepsziás rohamok 
elemzése, illetve az epilepsziakivizsgálása során számos információt nyerünk az emberi agy felépítéséről, a 
memória és a beszéd szerveződéséről. 
 
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: az epilepszia a második leggyakoribb 
neurológiai betegség. A kurzus során a hallgatók megismerkednek a felnőtt és gyermekkori epilepszia 
pathomechanizmusával, diagnosztikájával és terápiájával, melyet speciális volta miatt az általános 
neurológiai oktatás csak részben érint. 
 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 1 
modul: fakultatív  félévi 14 
ECTS kredit: 1 gyakorlat heti 0,57 
   félévi 8 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 0 
félévközi: szóbeli  félévi 0 
javítóvizsga: szóbeli 

 

félévi Σ óraszám  22 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
ETR-kód: OOFEPD OFFEPD 
javasolt helye: 5. szemeszter 5. szemeszter 
meghirdetve: őszi és tavaszi félévben is őszi és tavaszi félévben is 
előfeltétele(i): OOANEA, OOAEL2 OFANEA, OFAEL2  

 

 
 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 
Halász P.: Epilepsziás tünetegyüttesek, Springer, Budapest, 1997 
 
Foglalkozások témája és oktatója: 
Előadók: Dr. Fogarasi András PhD, Dr. Barsi Péter, PhD, Dr. Clemes Zsófia PhD, Dr. Janszky József PhD, Dr. 
Kállai János PhD, Dr. Ábrahám Hajnalka PhD, Dr. Horváth Zsolt PhD, Dr. Schwarcz Attila PhD, Prof. Dr. Seress 
László 
7*2 óra előadás 
1. Epilepszia előfordulása, diagnózisa és pathomechanizmusa - Dr. Janszky József 
2. Hippocampus anatómiája és szerepe az agyműködésben - Dr. Seress László, Dr. Ábrahám Hajnalka 
3. Epilepszia és kognitív zavarok - Dr. Karádi Kázmér, Dr. Clemens Zsófia 
4. Epilepsziás rohamok gyermek-és felnőttkorban - videó demonstráció, Dr. Janszky József, Dr. Fogarasi 

András 
5. Funkcionális képalkotó eljárások és az agyi elektromos tevékenység vizsgálata - Dr. Janszky József, Dr. 

Schwarcz Attila 
6. Epilepszia gyógyszeres és műtéti kezelése - Dr. Janszky József, Dr. Horváth Zsolt 
7. Az epilepszia és az agy funkcionális organizációja, az epilepszia mint az agy modellbetegsége - Dr. 

Janszky József 
 
4*2 óra gyakorlat 
1. Külső részvétel epilepsziasebészeti műtéti beavatkozáson (a 6. előadás után) 
2. Külső részvétel epilepszia-ambulancia szakrendelésen (a 6. előadás után) 
3. video-EEG rohamelemzés (a 7. előadás után) 
4. funkcionális MRI vizsgálatok megtekintése (a 7. előadás után) 
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A félév elfogadásának kritériumai: sikeres szóbeli vizsga, a kurzus 75%-án történő részvétel. 
 
Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása: pótgyakorlat közbeiktatása. 
 
Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk:  
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Erőszakos halál-okok. Kötelező boncolások 
Igazságügyi Orvostani Intézet - Dr. Könczöl Franciska egyetemi docens 

A tematika rövid leírása: a rendkívüli halál esetei közül az erőszakos halál felismeréséhez, gyanújának 
megállapításához szükséges ismereteket oktatjuk a tárgy keretében. A halottvizsgálatra, a boncolásokra 
vonatkozó jogszabályok megtanítása is a tantárgy feladata. 
 
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: a gyakorló orvos biztosan „találkozik a 
halállal”. Akár gyógyintézetben dolgozik, akár önállóan, ismernie kell, hogy milyen esetekben kötelező 
kórboncolást végeztetnie, és fel kell ismernie a bűncselekményre gyanús haláleseteket. 
 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 0 
modul: ELEKTÍV  félévi 0 
ECTS kredit: 1 gyakorlat heti 1 
   félévi 14 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 0 
félévközi: szóbeli  félévi 0 
javítóvizsga: szóbeli 

 

félévi Σ óraszám  14 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
ETR-kód: OOEEHO 
javasolt helye: 8. szemeszter 
meghirdetve: csak tavaszi félévben 
előfeltétele(i): OOKIGU 

  

 
 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 
igazságügyi orvostan tankönyvek 
 
Foglalkozások témája és oktatója: 
14*2 óra gyakorlat 
Halottvizsgálatra vonatkozó szakmai ismeretek; jogszabályi előírások - 2 óra 
Erőbehatás, hőhatás, élhatás, elektromosság (áram, villám), vízbefúlás, megfojtás, lövés által okozott halál 
felismerése - 16 óra 
Lőtt sérülések - 4 óra 
Közúti és munkahelyi balesetek - 4 óra 
Előadók: az intézet szakértői 
 
 
A félév elfogadásának kritériumai: legfeljebb 3 igazolt hiányzás mellett a teljesítés elfogadható. 
 
Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása: pótlásra nincs lehetőség. 
 
Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk:  
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Etikai és jogi követelmények az orvosi gyakorlatban 
Magatartástudományi Intézet - Dr. Jakab Tibor egyetemi adjunktus 

A tematika rövid leírása: a tantárgy keretében a hallgatók megismerik és elemzik a nemzetközi szervezetek 
(WHO, WMA, Európa Tanács) által kibocsátott bioetikai dokumentumokat - melyek követése részben 
erkölcsi, részben jogi kötelessége az orvosnak -; a Magyar Orvosi Kamara Etikai Kódexét; a beteg- és 
orvosjogok valamint kötelezettségek (jogi) szabályozását. A hallgatók az elméleti ismeretek alkalmazását az 
egészségügyi ellátás gyakorlatából vett, etikai, illetve jogi szempontból problémás esetek megoldásának 
szimulációjával sajátítják el. 
 
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: a tantárgy célja azon etikai és jogi ismeretek 
készség szintű elsajátítása, amelyek nélkül a hatályos jogi szabályozás értelmében nem lehetséges a 
„megfelelő szintű” (Eütv. 7.§) orvosi ellátás. 
 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 0,64 
modul: ELEKTÍV  félévi 9 
ECTS kredit: 2 gyakorlat heti 0 
   félévi 0 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 1,36 
félévközi: írásbeli és szóbeli  félévi 19 
javítóvizsga: szóbeli 

 

félévi Σ óraszám  28 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
ETR-kód: OOEJOG OFEJOG 
javasolt helye: 6. szemeszter 6. szemeszter 
meghirdetve: csak tavaszi félévben csak tavaszi félévben 
előfeltétele(i): OOAOET nincs 

 

 
 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 
Emberi jogok. Nemzetközi okmányok gyűjteménye. 
Egészségügyi törvény 
Polgári Törvénykönyv 
Büntető Törvénykönyv 
Alkotmánybírósági határozatok 
Jakab Tibor - Martin Zoltán: Egyes egészségügyi ellátások visszautasításának jogszabályi feltételei I-II., Lege 
Artis Medicinae, 1999; 9(3)(4) 
Dr. Gyöngyösi Zoltán: Az élet és test feletti rendelkezések joga, Hvgorac, Budapest, 2002 
Hand-outok 
 
Foglalkozások témája és oktatója: 
9 óra előadás, 19 óra szeminárium 
1. Bevezető ismeretek: Társadalmi normák, etikai normák, jogi normák. A jog és az erkölcs viszonya. Jogi 

alapfogalmak (2 óra előadás, Dr. Jakab Tibor) 
2. Az emberi jogok fogalma. Az emberi jogok kérdése az Európai unióban. Emberi jogok a bioetikában (2 óra 

előadás, meghívott előadó) 
3. Az orvoslás, mint „erkölcsi vállalkozás” (2 óra szeminárium, Dr. Blasszauer Béla) 
4. Bioetikai normák érvényesülése a magyar jogrendszerben I.: Fogalom meghatározások. Az egészségügyi 

ellátáshoz való jog. Az emberi méltósághoz való jog. A kapcsolattartás joga (2 óra szeminárium, 
esetmegbeszélés, Dr. Jakab Tibor) 

5. Bioetikai normák érvényesülése a magyar jogrendszerben II.: Az önrendelkezéshez való jog (2 óra 
szeminárium, esetmegbeszélés, Dr. Jakab Tibor) 

6. Bioetikai normák érvényesülése a magyar jogrendszerben III.: A kezelés visszautasításának joga (2 óra 
szeminárium, esetmegbeszélés, Dr. Jakab Tibor) 

7. Bioetikai normák érvényesülése a magyar jogrendszerben IV.: A különösen kiszolgáltatott betegcsoportok 
speciális jogai (2 óra szeminárium, esetmegbeszélés, Dr. Jakab Tibor) 
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8. Néhány különleges orvosi eljárás törvényi szabályozása és mindennapi gyakorlata: Emberen végzett 
orvostudományi kutatások. Az emberi reprodukcióra irányuló különleges eljárások. A szerv- és 
szövetátültetés (2 óra szeminárium, Dr. Jakab Tibor, meghívott előadó) 

9. Az egészségügyi dolgozók jogai, az ellátás visszautasításának joga. A betegek kötelezettségei (2 óra 
szeminárium, esetmegbeszélés, Dr. Jakab Tibor) 

10. Az orvos polgári jogi és büntetőjogi felelőssége (2 óra előadás, Dr. Martin Zoltán) 
11. A betegpanaszok orvoslása. A polgári és a büntetőperes eljárások rendje (2 óra előadás esetek 

ismertetésével, Dr. Martin Zoltán és Dr. Jakab Tibor) 
12. A Magyar Orvosi Kamara Etikai Kódexe. MOK etikai bizottságok eljárási rendje, az etikai vétség szankciói 

(1 óra előadás, 1 óra szeminárium, esetmegbeszélés, meghívott előadó és Dr. Jakab Tibor) 
13. Hallgatók által javasolt téma 
14. A szemináriumi dolgozatok értékelése 
 
 
A félév elfogadásának kritériumai: TVSz szerint. 
 
Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása: távolmaradás pótlása konzultációval. 
 
Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk:  
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Etikai kérdések, szituáció és megoldásuk a neonatológia 
témakörében 

Gyermekklinika - Dr. Adamovich Károly egyetemi docens 

A tematika rövid leírása: olyan etikai kérdések, szituációk elemzése, amelyek a neonatológiai ellátás során 
a klinikai gyakorlatban felmerülnek. 
 
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: szembesíteni a medikusokat olyan helyzetekkel, 
amelyekkel a klinikai munkájuk során találkoznak, és amelyek túlmutatnak a szoros szakmai ismereteken. A 
morális problémák megoldására való nevelés. Az etikai szempontok megismertetése. 
 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 0 
modul: fakultatív  félévi 0 
ECTS kredit: 1 gyakorlat heti 0 
   félévi 0 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 1 
félévközi: szóbeli  félévi 14 
javítóvizsga: szóbeli 

 

félévi Σ óraszám  14 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
ETR-kód: OOFENE 
javasolt helye: 10. szemeszter 
meghirdetve: csak tavaszi félévben 
előfeltétele(i): OOKGY1 

  

 
 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 
szemináriumi jegyzet 
 
Foglalkozások témája és oktatója: 
7*2 óra szeminárium 
Konkrét betegségek, betegek (pl. Down kór, élettel összeegyeztethetetlen fejlődési rendellenesség, stb.) 
esetismertetése és etikai vonzatuk megbeszélése. 
 
 
A félév elfogadásának kritériumai: értékelés a foglalkozásokon mutatott aktivitás alapján. 
 
Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása:  
 
Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk:  
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Fájdalom és fájdalomcsillapítás 
Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet - Dr. Pethő Gábor egyetemi docens 

A tematika rövid leírása: a fájdalom perifériás és centrális mechanizmusainak ismertetése (fájdalompályák 
és leszálló gátlópályák, ezek neurotranszmitterei és receptorai, hiperalgézia és allodynia kialakulása), a 
konvencionális analgetikumok (ópioidok és cikloxigenáz-gátlók) valamint az adjuváns analgetikumok 
farmakodinámiájának és farmakokinetikájának mélyebb ismertetése, ezek klinikai felhasználásának elméleti 
alapjai, új típusú potenciális analgetikumok fejlesztésének elméleti kiindulópontjai. 
 
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: a fájdalomcsillapítók adekvát klinikai 
alkalmazásának elméleti megalapozása. 
 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 1 
modul: fakultatív, ELEKTÍV  félévi 14 
ECTS kredit: 1 gyakorlat heti 0 
   félévi 0 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 0 
félévközi: írásbeli   félévi 0 
javítóvizsga: szóbeli 

 

félévi Σ óraszám  14 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
ETR-kód: OOFFAJ OFFFAJ OGEFAJ 
javasolt helye: 6. szemeszter 6. szemeszter 8. szemeszter 
meghirdetve: csak tavaszi félévben csak tavaszi félévben csak tavaszi félévben 
előfeltétele(i): OOAEL2 OFAEL2 OGOEL2 

 
 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 
Fürst Zsuzsanna (szerk.): Farmakológia tankönyv  
 
Foglalkozások témája és oktatója: 
7*2 óra előadás 
1-6. óra: A fájdalom és hiperalgézia perifériás és centrális mechanizmusai - Dr. Pethő Gábor 
7-8. óra: Ciklooxigenáz-gátlók (NSAID-ok) farmakológiája - Dr. Pethő Gábor 
9-10. óra: Az ópioid analgetikumok farmakológiája - Dr. Pethő Gábor 
11-12. óra: A neuropátiás fájdalom és az adjuváns analgetikumok. Új típusú analgetikumok kifejlesztésének 

alapjai - Dr. Pethő Gábor 
13-14. óra: A fájdalomambulancia mindennapi problémái - Dr. Almási Róbert, aneszteziológus szakorvos 
 
 
A félév elfogadásának kritériumai: jelenlét az órákon, maximum 4 órányi igazolatlan hiányzás. 
 
Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása: orvosi igazolás elfogadható, órák pótlására nincs 
lehetőség. 
 
Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk:  
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Fejezetek a természetes anyagok kémiájából: alkaloidok 
Biokémiai és Orvosi Kémiai Intézet - Dr. Molnár Péter egyetemi docens 

A tematika rövid leírása: az alkaloidok definíciója, jelentőségük, előfordulásuk, felosztásuk. Pirrolidin-, 
piperidin- és indolvázas alkaloidok. Hisztamin-, imidazol- és guanidin-alkaloidok. Tropánvázas alkaloidok. 
Kinolin- és izokinolinvázas alkaloidok. Morfin-alkaloidok. Akridin- és kinazolinvázas alkaloidok. 
Izidinvázas alkaloidok. Exociklusos N-atomot tartalmazó alkaloidok. Peptid-alkaloidok. Terpén-alkaloidok. 
Szterán- és purinvázas alkaloidok. 
 
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: alapot ad, segíti a későbbiekben a biokémia és a 
gyógyszertan egyes fejezeteinek megértését. 
 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 1,14 
modul: fakultatív  félévi 16 
ECTS kredit: 1 gyakorlat heti 0 
   félévi 0 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 0 
félévközi: írásbeli és szóbeli  félévi 0 
javítóvizsga: írásbeli  

 

félévi Σ óraszám  16 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
ETR-kód: OOFLOI OFFLOI OGFLOI 
javasolt helye: 2. szemeszter 2. szemeszter 6. szemeszter 
meghirdetve: csak tavaszi félévben csak tavaszi félévben csak tavaszi félévben 
előfeltétele(i): OOAOK1 OFAOK1 OGGFG1 

 
 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 
Bruckner Győző: Szerves kémia III/2, egyetemi tankönyv, Tankönyvkiadó, Budapest, 1980 
Manfred Hesse: Alkaloide, Wiley-VCH, 2000 
Hanspeter Pfander: Alkaloide, egyetemi jegyzet, Bern, 1992 
 
Foglalkozások témája és oktatója: 
Közreműködő oktatók: Prof. Dr. Hanspeter Pfander, Department für Biochemie der Universität Bern, Schweiz 

Dr. Berényi Sándor egyetemi docens, DTE-TTK Szerves Kémiai Intézet 
8*2 óra előadás 
1. foglalkozás Az alkaloidok definíciója, jelentőségük, előfordulásuk a természetben, felosztásuk. 

Pirrolidin- és indolvázas alkaloidok I. 
2. foglalkozás Pirrolidin- és indolvázas alkaloidok II. 
3. foglalkozás Hisztamin-, imidazol- és guanidin-alkaloidok. Tropánvázas alkaloidok. Kinolinvázas 

alkaloidok 
4. foglalkozás Izokinolinvázas alkaloidok 
5. foglalkozás Morfin-alkaloidok 
6. foglalkozás Izidin (pirrolizidin, indolizidin, kinolizidin)-vázas alkaloidok 
7. foglalkozás Exociklusos N-atomot tartalmazó alkaloidok 
8. foglalkozás Peptid-alkaloidok, terpén-alkaloidok, szterán- és purinvázas alkaloidok 
 
 
A félév elfogadásának kritériumai: TVSz szerint. 
 
Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása: távolmaradás pótlására nincs lehetőség. 
 
Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk:  
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Fejezetek a természetes anyagok kémiájából: karotinoidok, 
szteroidok 

Biokémiai és Orvosi Kémiai Intézet - Dr. Molnár Péter egyetemi docens 

A tematika rövid leírása: a tantárgy keretében egyrészt sor kerül a karotinoid szénhidrogének, 
oxigéntartalmú-, degradált-, 40-nél több szénatomszámú- és új végcsoportokat tartalmazó karotinoidok 
kémiájának, a karotinoidok cisz-transz (E/Z)-izomeriájának, bioszintézisének, orvosi, biológiai 
jelentőségének tárgyalására. A tantárgy tematikájának második része a szteroidok (szterinek, epesavak, szívre 
ható glikozidok aglikonjai, varangymérgek, szaponinok, nemi- és mellékvesekéreg hormonok, szteránvázas 
alkaloidok) kémiáját és biológiai tulajdonságait tárgyalja. Foglalkozik továbbá a szteroidok bioszintézisével, 
a karotinoidok és a szteroidok bioszintézis-sémájának összehasonlításával is. 
 
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: a hallgatók a kötelező főkollégium 
alapkövetelményeinél részletesebben ismerjék meg e két vegyületcsoport biológiai, orvosi szempontból 
fontos képviselőinek szerkezetét, fizikai és kémiai tulajdonságait, reakcióit, funkcióit és bioszintézisét. 
 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 0 
modul: fakultatív  félévi 0 
ECTS kredit: 1 gyakorlat heti 0 
   félévi 0 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 1,14 
félévközi: írásbeli és szóbeli  félévi 16 
javítóvizsga: írásbeli  

 

félévi Σ óraszám  16 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
ETR-kód: OOFKAS OFFKAS 
javasolt helye: 2. szemeszter 2. szemeszter 
meghirdetve: csak tavaszi félévben csak tavaszi félévben 
előfeltétele(i): nincs nincs 

 

 
 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 
Bruckner Győző: Szerves kémia II-2, egyetemi tankönyv, Tankönyvkiadó, Budapest, 1981 - karotinoidok: 1416-

1464. old., szteroidok: 1465-1641. old. 
H. Pfander (ed.): Key to Carotenoids, Birkhäuser Verlag Basel-Boston-Berlin, 1987 
G. Britton, S. Liaaen-Jensen, H. Pfander (eds.): Carotenoids Volume 1A: Isolation and Analysis, Birkhäuser 

Verlag Basel-Boston-Berlin, 1995 
G. Britton, S. Liaaen-Jensen, H. Pfander (eds.): Carotenoids Handbook, Birkhäuser Verlag Basel-Boston-Berlin, 

2004 
 
Foglalkozások témája és oktatója: 
Közreműködő előadók: Prof. Dr. Hanspeter Pfander, Departement für Biochemie, Universität Bern, Schweiz és  

Dr. Schneider Gyula egyetemi tanár, SzTE TTK Szerves Kémiai Tanszék 
8*2 óra szeminárium 
1. foglalkozás: A karotinoidkémia rövid története. Karotinoid szénhidrogének 
 A karotinoidok poliénláncának cisz-transz (Z-E)-izomériája 
2. foglalkozás: Oxigéntartalmú karotinoidok I. Karotinoid-alkoholok, karotinoid-epoxidok 
 Oxigéntartalmú karotinoidok II. Karbonilcsoportot tartalmazó karotinoidok 
3. foglalkozás: Degradált karotinoidok. A1- és A2-vitamin, a látás molekuláris alapja 
 Negyvennél több szénatomot tartalmazó karotinoidok. Új végcsoportokat tartalmazó 

karotinoidok 
4. foglalkozás: A karotinoidok bioszintézise; orvosi, biológiai jelentőségük 
5. foglalkozás: A szteroidkémia rövid története; a szterán váz; a szteroidok felosztása 
 A koleszterin térszerkezete. Fito- és fungiszterinek. Ergoszterin, D2- és D3-vitamin. Epesavak és 

biológiai jelentőségük 
6. foglalkozás: Szívre ható glikozidok aglikonjai; varangymérgek; szaponinok 
 Nemi hormonok I. Női nemi hormonok 
 



 153 

7. foglalkozás: Nemi hormonok II: Férfi nemi hormonok 
 Mellékvesekéreg- és metamorfózis hormonok 
8. foglalkozás: Szteránvázas alkaloidok. A szteroidok bioszintézise 
 A karotinoidok és a szteroidok bioszintézis-sémájának összehasonlítása 
 
 
A félév elfogadásának kritériumai: az értékelés alapja a rendszeres és aktív részvétel a foglalkozásokon. 
 
Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása: a távolmaradás pótlására nincs mód. 
 
Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk:  
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Fertőző betegségek megelőzésével kapcsolatos kihívások és 
válaszok gyakorló orvosok számára 

Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani Intézet - Dr. Tigyi Zoltán egyetemi adjunktus 

A tematika rövid leírása: a tematika a fertőző betegségek kialakulásával, terjedésével, a járványtani 
laboratóriumi vizsgálómódszerekkel, a fertőzések gyógyításával és megelőzésével foglalkozik. Kitér olyan új 
kihívásokra, mint az új és újra támadó fertőző betegségek problémaköre, valamint a bioterrorizmus veszélye. 
 
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: a tantárgy feladata hogy a hallgatókat 
hozzásegítse ahhoz, hogy megismerjék:  

- a fertőzőbetegségek terjedésében szerepet játszó faktorokat mind a kórházon belül, mind azon kívül, 
- a fertőzések terjedésének megelőzéséhez és megakadályozásához szükséges eljárásokat, 
- az új és újra támadó fertőzőbetegségeket, 
- nozokomiális fertőzések epidemiológiáját, megelőzésének lehetőségeit, 
- az antimikrobiális szerekkel szembeni rezisztencia kialakulásának esélyét csökkentő terápiás alapelveket. 

 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 0 
modul: fakultatív  félévi 0 
ECTS kredit: 2 gyakorlat heti 0 
   félévi 0 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 2 
félévközi: szóbeli  félévi 28 
javítóvizsga: szóbeli 

 

félévi Σ óraszám  28 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
ETR-kód: OOFFBE OFFFBE 
javasolt helye: 6. szemeszter 6. szemeszter 
meghirdetve: csak tavaszi félévben csak tavaszi félévben 
előfeltétele(i): OOPMI1, OOPPA1, OOAMB2 OFPMI1, OFPPA2, OFAMB2 

 

 
 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 
Losonczy György: A klinikai epidemiológia alapjai, Medicina, 2001 
Gergely Lajos: Orvosi mikrobiológia tankönyv tárgyhoz tartozó fejezetei 
a foglalkozások alkalmával közzétett előadás kivonatok 
témánként világhálón található honlap címek 
 
Foglalkozások témája és oktatója: 
14*2 óra szeminárium 
1. Rövid történeti bevezető, alapfogalmak, célok, eszközök 
2. Fertőzések átadásának módjai (vektorok, rezervoárok…) 
3. Epidemiológia hagyományos módszeri (biostatisztika, kórokozók laboratóriumi azonosítása…) 
4. Fertőző betegségek molekuláris epidemiológiai vizsgáló módszerei 
5. Környezeti faktorok, (klíma, társadalom, tápláltság, szokások…) 
6. Új és újra támadó fertőzőbetegségek („Emerging Infections”) 
7. Bioterrorizmus veszélye és epidemiológia vonatkozásai I. 
8. Bioterrorizmus veszélye és epidemiológia vonatkozásai II. 
9. Nozokomiális infekciók epidemiológiája I. 
10. Nozokomiális infekciók epidemiológiája II. 
11. Surveillance célja, eszközei 
12. Antimikrobilis rezisztencia kialakulását segítő és akadályozó tényezők  
13.    Fertőző betegségek megelőzési lehetőségei, (specifikus módszereke; vakcináció; aspecifikus eljárások…) 
14. Résztvevők teljesítményének értékelése a választott prezentáció bemutatása és az évközi aktivitás alapján 
 
 
A félév elfogadásának kritériumai: állandó aktív részvétel és szemináriumok során feltett az elsősorban az 
alapfogalmakkal kapcsolatos kérdésekre adott helyes válaszok. Egy a hallgató által választott résztéma 
ismertetése. A továbbiakban a TVSZ szerint. 
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Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása: egyéni megegyezés alapján konzultáció. 
 
Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk: a kérdések és témakörök a kurzus ideje alatt ismertetésre 
kerülnek. 
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Fogászati implantológia 
Fogászati és Szájsebészeti Klinika - Dr. Szabó Gyula egyetemi tanár 

A tematika rövid leírása:  
 
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában:  
 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 2 
modul: ELEKTÍV  félévi 28 
ECTS kredit: 2 gyakorlat heti 0 
   félévi 0 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 0 
félévközi: szóbeli  félévi 0 
javítóvizsga: szóbeli 

 

félévi Σ óraszám  28 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
ETR-kód: OFEFIM 
javasolt helye: 9. szemeszter 
meghirdetve: csak őszi félévben 
előfeltétele(i): 

 

OFKFP2 

 

 
 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 
 
Foglalkozások témája és oktatója: 
14*1 óra előadás 
14*1 óra gyakorlat 
14*1 óra szeminárium 
 
 
A félév elfogadásának kritériumai:  
 
Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása:  
 
Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk:  
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Fogászati praxis szervezés 
Fogászati és Szájsebészeti Klinika - Dr. Szabó Gyula egyetemi tanár 

A tematika rövid leírása:  
 
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában:  
 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 1 
modul: ELEKTÍV  félévi 14 
ECTS kredit: 1 gyakorlat heti 0 
   félévi 0 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 0 
félévközi: szóbeli  félévi 0 
javítóvizsga: szóbeli 

 

félévi Σ óraszám  14 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
ETR-kód: OFEFPS 
javasolt helye: 8. szemeszter 
meghirdetve: csak tavaszi félévben 
előfeltétele(i): 

 

OFKFP1 

 

 
 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 
 
Foglalkozások témája és oktatója: 
14*1 óra előadás 
14*1 óra gyakorlat 
14*1 óra szeminárium 
 
 
A félév elfogadásának kritériumai:  
 
Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása:  
 
Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk:  
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Foglalkozás orvostan 
Orvosi Népegészségtani Intézet - Dr. Horváth J. Attila egyetemi docens 

A tematika rövid leírása: a hallgatónak meg kell ismernie a foglalkozás-orvostan fogalmát, célját, gyakorlati 
jelentőségét. Ismeretekkel kell bírnia a munka-környezetben lévő veszélyforrásokról, kóroki tényezőkről. 
Ezen tényezők egészséget nem károsító szintjeiről, ezek meghatározásának módszereiről a kóroki tényezők 
okozta expozíció meghatározásáról, az ezek elleni védekezésről, a kóroki tényezők okozta 
egészségkárosodások kockázatok, fokozott expozíciós esetek, foglalkozási megbetegedések lényegéről, 
megelőzéséről. 
 
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: a foglalkozás-orvostan a munkavállaló 
egészségének, biztonságának védelme nemcsak népegészségügyi, hanem nemzetgazdasági érdek is. Cél a 
munkavégzésből és a munkakörnyezetből származó megterhelés és igénybevétel megtélésének elsajátítása, 
illetőleg a kóroki tényezők okozta veszélyek azonosítása, kockázatok előrelátása, felismerése, értékelése és 
kezelése annak érdekében, hogy a munkahelyen a munkát végző ember egészségét és jólétét megvédjük, 
továbbá, hogy a munkát adaptáljuk a munkavállalóhoz. 
 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 0,5 
modul: ELEKTÍV  félévi 7 
ECTS kredit: 1 gyakorlat heti 0,5 
   félévi 7 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 0 
félévközi: szóbeli  félévi 0 
javítóvizsga: szóbeli 

 

félévi Σ óraszám  14 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
ETR-kód: OOEFOR 
javasolt helye: 9. szemeszter 
meghirdetve: csak őszi félévben 
előfeltétele(i): OOKME2, OOKCSA 

  

 
 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 
Ungváry György: Munkaegészségtan (foglalkozás-egészségügy), Medicina, Budapest, 2001 
Ungváry György: Foglalkozás-orvostan, jegyzet, Medicina, Budapest, 1997 
Ungváry György: Munkaalkalmasság vizsgálata, Medicina, Budapest, 1999 
 
Foglalkozások témája és oktatója: 
7*1 óra előadás 
1. óra.: A foglalkozás-egészségügy és a foglalkozási megbetegedések történeti áttekintése, út a kuratív 

medicinától a prevencióig és az egésszégmegőrzésig, egészségfejlesztésig. EU csatlakozási 
jogharmonizáció - Dr. Horváth J. Attila, Dr. Berki László 

2. óra: A munkavédelem lényege, szervezeti felépítése, megterhelés és igénybevétel. Kockázat fogalma, 
kockázat becslés, kezelés, intézkedések, védőeszközök alkalmazás - Dr. Horváth J. Attila, Dr. Kőhegyi 
Imre 

3.óra  A foglalkozás-egészségügyi orvos munkahiginés feladata, környezetvédelem, üzemek, szellőzése, 
telepítése, munkavédelmi eszközök, üzemhiginés vizsgálatok - Dr. Horváth J. Attila Dr.Tamás Edit 

4.óra  A munkakörnyezeti  kóroki tényezők, baleseti és egészségkárosító kockázatok. Fizikai kóroki tényezők, 
kémiai kóroki tényeztők, Rákkeltők, foglalkozás eredetű toxikológiai expoziciók - Dr. Horváth J. Attila 
Dr. Sipos Attila 

5. óra Munkára való alkalmasság megitélése, munkakapacitás elbirálása, a munka adaptálása a 
munkavállalóhoz - Dr. Horváth J. Attila, Dr. Wensofszky Ibolya 

6. óra Foglalkozással összefüggő megbetegedések, egészségmegőrzés a munkahelyen - Dr. Horváth J. Attila, 
Dr. Szücs Ilona, Dr. Bertényi Éva 

7. óra Fontosabb nemzetgazdasági ágazatok foglalkozása-egészségügye, mezőgazdaság, vegyipar, 
egészségügy, sugárzó munkahelyek kérdése - Dr. Horváth J. Attila, Dr. Kőhegyi Imre 
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7*1 óra gyakorlat 
hetenete, változó gyakorlati munkahelyeken egy alkalommal, alkalmanként 1 óra 
1. óra: Adminisztrativ tevékenység ismertetlése, ill. a szükséges dokumentumok bemutatása 
2. óra: Munkaalkalmasság megitélése 
3. óra: Munkavállalók munkakapacitásának vizsgálata 
4. óra: Kockázatbecslés értékelés és kezelés 
5. óra: Munka adaptálása a csökkent munkaképességü dolgozókhoz, rehabilitációs munkahelyek kérdése 
6. óra: Foglalkozási megbetegedések bejelntése 
7. óra: Jelentési kötelezettségek, üzemi bejárás 
 
Gyakorlati munkahelyek: PTE ÁOK Foglalkozás-egészségügyi Rendelő. Egyéb üzemi orvosi rendelők és 
szakellátóhelyek. 
 
 
A félév elfogadásának kritériumai: a témával kapcsolatos dolgozat írása és sikeres megvédése, valamint a 
hiányzó gyakorlati képzésen való részvétel teljesítése. Elégtelen gyakorlati jegy esetén javítás lehetősége 
ismételt szóbeli számonkérés és gyakorlati munkahelyen való részvétel révén. 
 
Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása: aktív, 80%-os részvétel az elméleti foglalkozásokon és a 
gyakorlati képzés során. 
 
Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk:  
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Fogpótlástan propedeutika - gyakorlatok 
Fogászati és Szájsebészeti Klinika - Dr. Szabó Gyula egyetemi tanár 

A tematika rövid leírása: a tantárgy célja, hogy begyakoroltassa tanlaboratóriumi körülmények között a 
hallgatóval a fogpótlások készítésének menetével. 
 
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: a hallgató sajátítsa el a különböző fogpótlás 
típusok elkészítésének mind orvosi, mind fogtechnikai módszereit a gyakorlatban. 
 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 0 
modul: ELEKTÍV  félévi 0 
ECTS kredit: 7 gyakorlat heti 7 
   félévi 98 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 0 
félévközi: írásbeli és szóbeli  félévi 0 
javítóvizsga: szóbeli 

 

félévi Σ óraszám  98 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
ETR-kód: OFEFPP 
javasolt helye: 5. szemeszter 
meghirdetve: csak őszi félévben 
előfeltétele(i): 

 

OFPFPP felvétele, OFAIMM, OFABK2 

 

 
 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 
Könyv: Fábián-Szabó-Kaán: Klinikai fogpótlástan, Semmelweis, 1990 
 Fábián T., Huszár Gy., Götz Gy.: Bevezetés a fogpótlástanba, egyetemi tankönyv, Medicina, 

Budapest 1983 
 Robert G. Craig: Restorative Dental Materials, Mosby, 1993 
Jegyzet: Fábián-Huszár-Götz: Bevezetés a fogpótlástanba I-II., 1983 
 
Foglalkozások témája és oktatója: 
14*7 óra gyakorlat 
1. hét Homlokzatos korona és öntött borító koronák előkészítése alsó őrlőfogakon 
2. hét Lenyomatvétel, szekciós minta készítés, artikulátorba gipszelés 
3. hét Híd mintázás 
4. hét Felső frontfog előkészítése akrilát borító koronához  
5. hét Kihúzott fogak előkészítése csapos műcsonkhoz 
6. hét Csapos műcsonk direkt mintázás 
7. hét Lenyomatvétel részleges fogsorhoz, mintakészítés, minták berajzolása 
8. hét Fóliázás, harapási sablon készítés 
9. hét Harapási sablonbefaragása, artikulátorba gipszelés 
10. hét Fogfelállítás 
11. hét Fogfelállítás, kapocshajlítás 
12. hét Teljes kivehető fogsor készítés bemutatása, egyéni kanál készítés 
13. hét Készrevitel 
14. hét Fogsorjavítás 
 
 
A félév elfogadásának kritériumai: gyakorlatok látogatása, a gyakorlati anyag elvégzése. 
 
Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása: TVSZ szerint. 
 
Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk:  
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Gázkromatográfia 
Bioanalitikai Intézet  

Poór Viktória egyetemi tanársegéd - Dr. Kilár Ferenc egyetemi tanár 

A tematika rövid leírása: a gázkromatográfia elmélete és gyakorlata. Vizelet szteroid profil mérések. 
 
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: az orvostudományban alkalmazott mérési módszer 
megismerése. 
 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 0 
modul: fakultatív  félévi 0 
ECTS kredit: 1 gyakorlat heti 1 
   félévi 14 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 0 
félévközi: szóbeli  félévi 0 
javítóvizsga: szóbeli 

 

félévi Σ óraszám  14 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
ETR-kód: OOFGKR OFFGKR OGFGKR 
javasolt helye: 6. szemeszter 6. szemeszter 6. szemeszter 
meghirdetve: csak tavaszi félévben csak tavaszi félévben csak tavaszi félévben 
előfeltétele(i): OOAEL2 OFAEL2 OGAMUA 

 
 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 
Burger Kálmán: Műszeres analitika 
Blazsó Marianne: Biológiailag aktív anyagok gázkromatográfiás elemzése 
 
Foglalkozások témája és oktatója: 
7*2 óra gyakorlat 
1-2. Kromatográfia, gázkromatográfia. Alapfogalmak az elválasztásban 
3-4. Gázkromatográf részei és szerepük 
5-6. A kromatogram. Minőségi és mennyiségi értékelés 
7-8. Mintaelőkészítés 
9-14. Szteroid profil mérések 
 
 
A félév elfogadásának kritériumai: aktív részvétel az órákon. Maximális hiányzás 2 óra. 
 
Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása: távolmaradás pótlására nincs lehetőség. 
 
Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk:  
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Genetikai toxikológia 
Orvosi Népegészségtani Intézet - Dr. Varga Csaba  

A tematika rövid leírása: a genetika és a toxikológia határterületén lévő tárgy célja, hogy elméletben, és 
gyakorlatban is bemutassa a különböző kémiai anyagok által okozott káros hatások (pl. génszintű 
elváltozások) következményeit, ezek kimutatási lehetőségeit. 
 
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: a modern prevenciós szemlélet kialakításában 
jelentős szerepe van a daganatok és a veleszületett rendellenességek gyakoriságát döntően befolyásoló 
környezeti genotoxikus anyagok azonosításának és kimutatási stratégiájuk megismerésének. 
 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 1,43 
modul: fakultatív  félévi 20 
ECTS kredit: 2 gyakorlat heti 0,57 
   félévi 8 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 0 
félévközi: írásbeli és szóbeli  félévi 0 
javítóvizsga: szóbeli 

 

félévi Σ óraszám  28 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
ETR-kód: OOFGTO OFFGTO OGFGTO 
javasolt helye: 5. szemeszter 5. szemeszter 5. szemeszter 
meghirdetve: csak őszi félévben csak őszi félévben csak őszi félévben 
előfeltétele(i): OOABK2 OFABK2  OGOBK2  

 
 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 
Kopper L(szerk.): Molekuláris medicina, Medicina, Budapest, 1997 
Papp Z. (szerk) : Klinikai genetika, Medicina, Budapest, 1995 
Venitt S, Parry JM eds. Mutagenicity testing, IRL Press Ltd, Oxford, 1984 
Varga, Cs.: Környezeti mutagének/karcinogének, genotoxikológiai tesztek, In: Environmental Carcinogenic Risk 

and Tumor Development, pp. 1-12, Debrecen, 1997 
Kirkland, D.: Report on the International Workshop on Standardisation of Genotoxicity Test Procedures 
Maron, DM, Ames BN: Revised Methods for the Salmonella Mutagenicity Test Mutation Res., 1983 - 113, 

173-215  
Hulka BS, Wilcosky TC, Griffith JC.: Biological Markers in Epidemiology, Oxford University Press, 1990  
Fairbairn DW, Olive PL, O’Neil KL: The Comet Assay: a Comprehensive Review. Mutation Res., 1995 -  

339: 37-59. 
 
Foglalkozások témája és oktatója: 
10*2 óra előadás 
1. Környezeti mutagének, genotoxikus karcinogének 
2. DNS elsődleges károsodása, mutációk szintjei 
3. Mutációk következményei. Genotoxicitási tesztek követelményei 
4. Genotoxikológiai vizsgálati stratégiák 
5. Részletes genotoxikológia 
6. Klasszikus tesztek: DNS-addukt mérések, UDS, Ames teszt, HPRT mutációk kimutatása sejttenyészetben, 

kromoszóma aberrációk, SCE, mikronukleusz.  
7. Molekuláris biológiai módszerek: transzgenikus állatok, sejtszintű mikrogél elektroforézis  
8. Képanalízis és számítógépes értékelés 
9. Genotoxikológiai módszerek a biomarker-kutatásban 
10. Egyéni kockázatbecslés 
4*2 gyakorlat 
1. Bakteriális mutagenitási vizsgálatok 
2. Citogenetika 
3. Üstökös elektroforézis 
4. Biomarker vizsgálatok 
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A félév elfogadásának kritériumai: a félév során megírt teszt, és az utolsó alkalommal tett szóbeli beszámolóra 
kapott jegyek átlaga adja a gyakorlati jegyet. Törtszám esetén a szóbeli teljesítmény a mérvadó. Az előadásokon, 
gyakorlatokon való részvétel kötelező, melyet katalógussal ellenőrzünk. 2x2 óra hiányzás megengedett, e felett a 
tárgy aláírását megtagadhatjuk. 
 
Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása: távolmaradás pótlásának módja: szóbeli beszámoló az 
adott óra anyagából. 
 
Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk:  
aki a megajánlott érdemjeggyel nincs megelégedve, az a vizsgaidőszakban szóbeli javítóvizsgát tehet. 
Az előadásokon, gyakorlatokon elhangzottak kerülnek ellenőrzésre (vizsgakérdések): 
1. Környezeti mutagének 
2. Genotoxikus karcinogének 
3. A DNS károsodása 
4. Mutációk szintjei 
5. Mutációk következményei  
6. Genotoxicitási tesztek követelményei 
7. Genotoxikológiai vizsgálati stratégiák 
8. DNS-addukt mérések, UDS, Ames teszt, HPRT mutációk kimutatása sejttenyészetben 
9. Kromoszóma aberrációk, SCE, mikronukleusz-teszt 
10. Molekuláris biológiai módszerek: transzgenikus állatok 
11. Molekuláris biológiai módszerek: sejtszintű mikrogél elektroforézis 
12. Genotoxikológiai módszerek a biomarker-kutatásban 
13. Egyéni kockázatbecslés 
14. Bakteriális mutagenitási vizsgálatok 
15. Citogenetika 
16. Üstökös elektroforézis 
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Geriátria 
Kórélettani és Gerontológiai Intézet - Dr. Székely Miklós egyetemi tanár 

A tematika rövid leírása: az időskor élettani - homeosztatikai változásai. Geriátriai szindrómák, 
diagnosztikus és terápiás problémák időskorban. 
 
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: a gyógyszeres terápia időskori specifikumainak 
megismerése. 
 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 1 
modul: ELEKTÍV  félévi 14 
ECTS kredit: 1 gyakorlat heti 0 
   félévi 0 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 0 
félévközi: írásbeli és szóbeli  félévi 0 
javítóvizsga: szóbeli 

 

félévi Σ óraszám  14 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
ETR-kód: OGEGER 
javasolt helye: 9. szemeszter 
meghirdetve: csak őszi félévben 
előfeltétele(i): 

  

OGOEL2 
 
 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 
Matos Lajos (szerk.): időskorú betegek kezelés, Springer Hungarica, Budapest, 1997 
MSD Geriátriai Kézikönyv, Melania Kiadó, Budapest, 1997 
Székács Béla (szerk.): Geriátria - az időskor gyógyászata, Semmelweis, Budapest, 2005 
 
Foglalkozások témája és oktatója: 
7*2 óra előadás 
Az előadások a 4-10. oktatási héten zajlanak. 
1. A gerontológia/geriátria alapfogalmai. Demográfiai jellemzők. Az időskor élettani változásai. Polimorbiditás 

időskorban - Dr. Székely Miklós 
2. Biológiai öregedés-elméletek - Dr. Balaskó Márta 
3. A gyógyszeres terápia időskori specifikumai - Dr. Hazafi Klára 
4. Táplálkozás, táplálékkiegészítők időskorban - Dr. Garai János 
5. A kardio-respiratorikus rendszer időskori eltérései - Dr. Soós Szilvia 
6. Mozgásszervi zavarok és kezelésük idősekben. Öregedés és immunfolyamatok - Dr. Varjú Cecília 
7. Geriátriai szindrómák - Dr. Székely Miklós 
A felkérendő oktatók szükség esetén mást delegálhatnak. 
 
 
A félév elfogadásának kritériumai: legfeljebb 2 hiányzás. 
 
Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása: pótlás a vonatkozó témából esszé írásával. 
 
Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk:  
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Gyakorlati ultrahang és CT diagnosztika 
Radiológiai Klinika - Dr. Battyáni István egyetemi docens 

A tematika rövid leírása: a kötelező radiológiai tantárgyi modulban elsajátított ismeretanyaga után, a képzés 
lehetőséget ad a diagnosztikai eszközök gyakorlati használatára, és minimális gyakorlati készség 
elsajátítására. A témába vágó érdekes napi esetek elemzésével is segíteni szeretnénk a diagnosztikai 
módszerekkel kapott eredmények, jelek értelmezését és logikus beépítését a klinikusi gondolkodásba. 
 
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: a képzés célja a tevékeny részvétel a 
diagnosztikai munkában és a klinikai diagnosztikus gondolkodás mellett gyakorlati tapasztalat szerzése, mely 
a végzés után a praxisban is használható ismereteket nyújt. 
 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 0 
modul: fakultatív  félévi 0 
ECTS kredit: 2 gyakorlat heti 2 
   félévi 28 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 0 
félévközi: írásbeli és szóbeli  félévi 0 
javítóvizsga: írásbeli és szóbeli 

 

félévi Σ óraszám  28 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
ETR-kód: OOFGCT 
javasolt helye: 8. szemeszter 
meghirdetve: csak tavaszi félévben 
előfeltétele(i): OOKKRA felvétele, OFABF2 

  

 
 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 
Ajánlott irodalom: 
Harkányi Z.: Hogyan vizsgáljunk ultrahanggal? 
Harkányi Z., Morvay Z.: Ultraszonográfia 
 
Foglalkozások témája és oktatója: 
Előadók: Dr. Battyáni István, Dr. Weninger Csaba, Dr. Rostás Tamás, Dr. Harmat Zoltán, Dr. Komáromy 
Hedvig, Dr. Herbert Zsuzsanna, Dr. Várady Edit, Dr. Fülöp Adrienn, Dr. Stefanics Orsolya  
14*2 óra gyakorlat 
Ultrahang és CT leképezési technikák gyakorlása és esetmegbeszélés az aktuális klinikai betegforgalom alapján. 
 
 
A félév elfogadásának kritériumai: részvétel és aktivitás alapján.  
 
Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása: a félév elismeréséhez legfeljebb 2 gyakorlatról való (4 
óra) hiányzást tartunk megengedethetőnek. Amennyiben a hiányzás ennél több, az index nem kerül aláírására, a 
kredit pont szerzés feltétele a fentieknek megfelelő gyakorlati részvétel. Nincs lehetőség pótlásra, kreditpont 
csak a megfelelő gyakorlati részvétellel kapható. 
 
Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk:  
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Gyermek- és ifjúságpszichiátria 
Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika - Dr. Fekete Sándor - Dr. Palaczky Mária 

egyetemi docens – 
 

A tematika rövid leírása: a fejlődéslélektan, fejlődés pszichopatológia, gyermekpszichiátriai kórképek 
diagnosztizálása és a terápiás módok ismertetése után a kurzus a legfontosabb gyermekpszichiátriai kórképek 
megismertetését is célul tűzte ki. 
 
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: az általános orvosképzésben szeretnénk a 
hallgatók érdeklődését felkelteni a népegészségügyi gyakorisági problémának számító gyermekpszichiátriai 
zavarok iránt abban a reményben, hogy így, a tünetek korai felismerésével, az egyszerűbb problémák 
megoldásával a gyermekszichiátriával való együttműködéssel a kezelés és preveció is sikeresebb lehet. A 
kurzus célja az is, hogy reményeink szerint ezen ismeretek birtokában többen választják a 
gyermekpszichiátriát a szakorvosképzésben. 
 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 0 
modul: fakultatív  félévi 0 
ECTS kredit: 2 gyakorlat heti 0 
   félévi 0 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 2,14 
félévközi: írásbeli   félévi 30 
javítóvizsga: írásbeli  

 

félévi Σ óraszám  30 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
ETR-kód: OOFGIP 
javasolt helye: 9. szemeszter 
meghirdetve: őszi és tavaszi félévben is 
előfeltétele(i): OOPORP, OOKGY1, OOKPS1 

  

 
 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 
 
Foglalkozások témája és oktatója: 
15*2 óra szeminárium 
1. Az egészséges gyermek fejlődése - Bóna Adrienn 
2. Fejlődési pszichopatológia - Nagy Melinda 
3. A germekpszichiátriai kórképek diagnózisa, formuláció - Dr. Nagy Edit 
4. Gyermekpszichiátriai epidemiológia - Dr. Nagy Edit 
5. Családvizsgálat, család-diagnózis - Birkás Béla 
6. Fizikális betegségek pszichoszociális aspektusai - Dr. Horváth Ágnes 
7. A gyermekek bántalmazása - Dr. Palaczky Mária 
8. A gyermek- és ifjúságpszichiátria jogi vonatkozásai - Dr. Horváth Ágnes 
9. Kezelési eljárások a gyermek- és ifjúságpszichiátriában - Dr. Nagy Edit 
10. A gyermek- és ijfúságpszichiátriai ellátórendszer és mentálhigiénés hálózat - Dr. Nagy Edit 
11. Családban tartás, intézeti elhelyezés és adoptálás - Makai Veronika 
12. Viselkedészavarok gyermekkorban - Dr. Palaczky Mária 
13. Szomatikus tünetekben megjelenő mentális zavarok - Dr. Páli Eszter 
14. Affektív zavarok gyermek- és serdülőkorban - Dr. Horváth Ágnes 
15. GAD, fóbia, szociális szorongás, pánikzavar - Bóna Adrienn 
16. OCD - Dr. Placzky Mária 
17. Poszttraumás stressz betegség - Nagy Melinda 
18. Serdülőkori krízisek, öngyilkossg és öngyilkossági kísérlet a gyermek- és serdülőkorban - Dr. Palaczky 

Mária 
19. Kimaradás az iskolából - Holcsik Erzsébet 
20. Ürítési zavarok - Dr. Páli Eszter 
21. Iskoláskor előtti problémák - Holcsik Erzsébet 
22. Pervazív fejlődési zavarok - Dr. Kurucz Judit 
23. Étkezési zavarok - Dr. Páli Eszer 
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24. Figyelemzavar - hiperaktivitás gyermekkorban - Dr. Páli Eszter 
25. Pszichiaktív drogokkal való visszaélés - Dr. Horváth Ágnes 
26. Pszichoszexuális fejlődés zavarai - Károssy Katalin 
27. Mentális retardáció - Dr. Kurucz Judit 
28. Tic betegség - Dr. Kurucz Judit 
29. Beszéd és tanulási zavarok - Bóna Adrienn 
 
 
A félév elfogadásának kritériumai: rendszeres részvétel. 
 
Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása: megbeszélés szerint. 
 
Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk:  
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Gyermeksebészet 
Gyermekklinika - Dr. Pintér András egyetemi tanár 

A tematika rövid leírása: a leggyakoribb és legfontosabb újszülött-, csecsemő- és gyermeksebészeti 
ismeretanyag elméleti és gyakorlati oktatása, mely anyag ismerete szükséges minden betegellátással 
foglalkozó orvos számára. Természetesen bővebb ismeretanyagot nyújt azon leendő szakemberek számára is, 
akik vagy a gyermekgyógyászat területén óhajtanak tevékenykedni, vagy akik a gyermekmanuális ellátásban 
óhajtanak részt venni. 
 
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: a gyermekgyógyászati és a sebészeti oktatásban 
nem szereplő gyakorlati fontosságú kórképek tárgyalása. 
 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 0 
modul: ELEKTÍV  félévi 0 
ECTS kredit: 2 gyakorlat heti 0 
   félévi 0 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 2 
félévközi: szóbeli  félévi 28 
javítóvizsga: szóbeli 

 

félévi Σ óraszám  28 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
ETR-kód: OOEGYS 
javasolt helye: 9. szemeszter 
meghirdetve: csak őszi félévben 
előfeltétele(i): OOPSPR, OOKSE1, OOKGY1 felvétele 

  

 
 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 
Pintér András: Gyermeksebészeti vezérfonal, 2. kiadás, Medicina Kiadó, Budapest, 1996 
Maródi L.: Gyermekgyógyászat  
Gyermeksebészet (285-300 old.) és Gyermekurológia (738-748 old.), Medicina Kiadó, Budapest, 1998 
Ács G., Hargitai E.: Gyermektraumatológia, Medicina Kiadó, Budapest, 2001 
 
Foglalkozások témája és oktatója: 
14*2 óra szeminárium  
(Szemináriumszerű interaktív oktatás, melynek keretében betegbemutatás, betegvizsgálat és elméleti anyag 
oktatása lesz.) 
1. Újszülöttsebészet I.: oesophagus atresia, rekeszsérv és rekesz-relaxáció, congenitalis lobaris emphysema 
2. Újszülöttsebészet II.: gastroschisis és omphalocele, ductus vitellinus persistens, duodenumtáji obstrukciók 
3. Újszülöttsebészet III.: vékonybél obstrukciók, anorectalis agenesiak, meconium ileus 
4. Nyitott gerinc, Hirschsprung-betegség, obstipatio 
5. Pylorus stenosis és gastrooesophagealis reflux 
6. Sürgős hasi kórképek I.: appendicitis, invaginatio 
7. Sürgős hasi kórképek II.: mechanikus ileus, tápcsatorna vérzései, torqualt here és ovarium 
8. Lágyéksérv, kizárt sérv, vízsérv, köldöksérv, kryptorchismus 
9. Jóindulatú daganatok a gyermekkorban 
10. Rosszindulatú daganatok a gyermekkorban 
11. Tompa hasűri sérülések 
12. Csonttörések: gyermekkori sajátosságok és kezelés 
13. Égésbetegség: elsődleges és késői ellátás 
14. Kiesett oktatás pótlása vagy vita az oktatott anyagról 
 

 
A félév elfogadásának kritériumai: szóbeli félévközi számonkérés, TVSZ-ben meghatározott hiányzás. 
Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása: távolmaradás indokolt esetben pótolható. 
Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk: beszámoló az oktatott anyagból. 
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Gyógynövény-termékek gyógyszerészeti értékelése 
Farmakognóziai Intézet - Dr. Szabó László Gy. egyetemi tanár 

A tematika rövid leírása: a farmakobotanikai alapok és a farmakognózia szaktárgy I. féléves tananyagának 
birtokában a hallgatóknak meg kell ismerniük a hazai és külföldi fitoterápiában és prevencióban használatos 
gyógynövény alapú termékek, gyógytermékek előállításával, minősítésével és forgalmazásával kapcsolatos 
elméleti és gyakorlati ismereteket. Megfelelő tájékozottságot szereznek a gyógyszerkincsen belül fontos 
csoport terápiás lehetőségeiről. Megismerik a főhatást, a mellékhatást és az esetleges kontraindikációt. 
Felkészülnek arra a feladatra, hogy hogyan tájékoztassák az orvoskollégákat és a betegeket vagy 
panaszosokat az alkalmazás alapvető tudnivalóiról. 
 
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: a fitoterápia alkalmazása csakis garantált 
minőségű termékek (gyógyhatású készítmények, nem erős hatású gyógyszerek) alkalmazásával lehetséges. A 
gyógynövények felhasználása a farmakoterápiában és a betegségek megelőzésében csakis megfelelő 
tájékozottsággal lehetséges. 
 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 2 
modul: fakultatív  félévi 28 
ECTS kredit: 2 gyakorlat heti 0 
   félévi 0 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 0 
félévközi: írásbeli   félévi 0 
javítóvizsga: írásbeli  

 

félévi Σ óraszám  28 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
ETR-kód: OGFERT 
javasolt helye: 6. szemeszter 
meghirdetve: csak tavaszi félévben 
előfeltétele(i): 

  

OGGFG1  
 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 
Szabó L. Gy.: Gyógynövény-ismereti tájékoztató gyógyszerészeknek, orvosoknak, mezőgazdasági és 

kertészmérnököknek, biológiatanároknak, Schmidt und Co., Melius, Pécs, 2005 
 
Foglalkozások témája és oktatója: 
14*2 óra előadás 
1. Gyógyszer, gyógytermék, gyógyhatású készítmény, gyógynövénykészítmény, étrendkiegészítő (fogalmak, 

megkülönböztető jellemzők) 
2. Európai irányelvek, tapasztalatok, magyar jogszabályok, termékvizsgálat és kereskedelem szabályai, szakmai 

érdekképvisletek 
3. Gyógynövények és drogok botanikai, gyógyszerészeti neve 
4. Összetétel, hatóanyagok feltűntetése 
5. Hatóanyagok fitokémiai, kémiai jellemzése 
6. Hatóanyagok kivonása 
7. A formulae normales és más gyógyszerészi előíratok alkalmazásának lehetőségei 
8. Hatóanyagok a készítményekben 
9. Hatóanyagok kimutatása és stabilitása készítményekben 
10. Gyógytermékek a fitoterápiában 
11. Főhatás, mellékhatás, kontraindikáció 
12. A gyógyszerész és az orvos tájékozódása, tájékoztatása 
13. A beteg vagy a panaszos tájékoztatása 
14. Gyógytermékek, kozmetikumok, étrendkiegészítők a betegség megelőzésben  
 
A félév elfogadásának kritériumai: előadások 80%-nak hallgatása. 
Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása:  
Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk: a gyakorlati jegy, a 2 félévközi írásbeli számonkérés 3-3 
kérdésének összeállítása az előadási tematika alapján történik. 
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Gyógyszerekről dióhéjban - latin nomenclatura 
Egészségügyi Nyelvi és Kommunikációs Intézet - Takáts Zsuzsanna nyelvtanár 

A tematika rövid leírása: gyógyszerformák-, fajták. Hatástani csoportosításuk. Természetes gyógymódok - 
gyógynövények, speciális teakeverékek, a homeopátia napjainkban. Allergia - tünetek, lehetséges 
következmények. Élvezeti szerek és drogok. Egészségkárosító hatások és következményeik.   
 
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: a gyógyszerészeti alapszókincs ismerete. Aktív 
és mobilizálható készség kifejlesztése a gyógyszerészek latin nomenclaturája területén. A hallgatók nyelvi 
felkészítése a szaktárgyak terminológiájának pontos értelmezése érdekében.                                                                                                              
 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 0 
modul: fakultatív  félévi 0 
ECTS kredit: 2 gyakorlat heti 2 
   félévi 28 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 0 
félévközi: írásbeli és szóbeli  félévi 0 
javítóvizsga: írásbeli  

 

félévi Σ óraszám  28 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
ETR-kód: OOFDIO OFFDIO OGFDIO 
javasolt helye: 2. szemeszter 2. szemeszter 2. szemeszter 
meghirdetve: csak tavaszi félévben csak tavaszi félévben csak tavaszi félévben 
előfeltétele(i): 1 félév latintanulás 1 félév latintanulás 1 félév latintanulás 

 
 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 
Takáts Zsuzsanna (szerk.): Lingua Latina medicinalis, PTE, 1999 
Orvosi terminológia, Medicina, 1995 
Brencsán János: Orvosi szótár 
Formulae normales (Ed. VII.) 
 
Foglalkozások témája és oktatója: 
14*2 óra gyakorlat 
1. Bevezetés, a declinatiók - repetitio 
2. Formae medicamentorum 
3. Effectus 
4. Genera curationis 
5. Herbae medicae 
6. Species 
7. Homeopátia 
8. Számonkérés 
9. Allergia - symptomata 
10. Drogae 
11. Morbi 
12. Eventus 
13. Számonkérés 
14. Formulae normales - Comprehensio 
 
 
A félév elfogadásának kritériumai: nem írható alá az indexe annak a hallgatónak, aki a gyakorlatok több mint 
30%-án nem vett részt. 
 
Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása: indokolt esetben zárthelyi dolgozat pótlására van 
lehetőség. 
 
Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk:  
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Gyógyszerészi biotechnológia 
Immunológiai és Biotechnológiai Intézet - Dr. Németh Péter egyetemi tanár 

A tematika rövid leírása: a gyógyszergyártásban alkalmazott biotechnológiai módszereknek, valamint ezen 
eljárások alapját képező molekuláris- és sejtbiológiai folyamtoknak a bemutatása a tantárgy egyik célja. A 
másik feladat a jelenleg már forgalomba került bioterápiás szerek tervezésének és gyártásának bemutatása, 
valamint a várható további fejlesztési irányok biotechnológiai hátterének ismertetése. 
 
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: a bioterápiás szerek gyors térhódítása az 
orvostudományban elengedhetetlenné teszi, hogy azokkal a biotechnológiai elméleti és gyakorlati 
eljárásokkal tisztában legyenek a gyógyszerészek, melyek a már forgalomban levő, ill. a közeljövőben 
bevezetésre kerülő bioterápiás szerek előállításra kerülnek. A kurzus áttekintés ad a kurrens technikákról és 
azok további alkalmazási trendjeiről. 
 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 2 
modul: ELEKTÍV  félévi 28 
ECTS kredit: 2 gyakorlat heti 0 
   félévi 0 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 0 
félévközi: írásbeli   félévi 0 
javítóvizsga: írásbeli  

 

félévi Σ óraszám  28 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
ETR-kód: OGEGBT 
javasolt helye: 7. szemeszter 
meghirdetve: csak őszi félévben 
előfeltétele(i): 

  

OGOIMM, OGOBK2, OGOMI2 
 
 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 
Ajánlott irodalom: D. J. A. Crommelin: Pharmaceutical Biotechnology 
 
Foglalkozások témája és oktatója: 
14*2 óra előadás: 
1-2.  Bevezetés a molekuláris biotechnológiába (DNS, RNS, fehérje szintézis pro- és eukariótákban, 

baktériumok, plazmidok, bakteriofágok)  
3-4.  Rekombiáns DNS technikák (restrikciós enzimek, DNS módosító enzimek, hibridizációs technikák, 

PCR, RT-PCR, Q-PCR) 
5. Fehérjék szerkezete és vizsgálati módszereik (elektroforézis, Western-blot, ELISA, kromatográfia) 
6.  Fehérje expressziós rendszerek, rekombináns fehérjék formulációja 
7. Szövettenyésztés, az antitestre jellemző tulajdonságok, immunizálás 
8. Hibridóma technika, ellenanyag fermentáció, tisztítás, jelölés 
9-10.  Fehérje és ellenanyag módosítás (mutagenezis, fúziós fehérjék, antitest humanizálás, phage display, 

targeting) 
11-12.  Genomika (DNS microarray, SNP, antisense technológia)  
13-14.  Génterápia (virális és nem virális géntranszfer technikák) 
15-16.  Vakcinák (celluláris és humorális immunválasz, elő-attenuált, elölt szubunit vakcinák, genetikailag 

manipulált vakcinák, peptid vakcinák, DNS vakcinák) 
17. Rekombináns hemopoetikus növekedési faktorok (G-CSF, GM-CSF, EPO, SCF, thrombopoetin) 
18. Rekombináns interferonok és interleukinek 
19. Rekombináns thrombolitikus szerek; rekombináns alvadási faktorok 
20. Rekombináns inzulin, rekombináns növekedési hormon, rekombináns FSH 
21-22.  Monoklonális ellenanyag készítmények (Herceptin, Abciximab, Daclizumab stb.) 
23. Biotechnológia az antiviralis terápiákban (HIV, HCV) 
24. Biotechnológia a daganatellenes terápiákban 
25-26.  Embrionális-, felnőtt őssejt technikák, biotechnológia a transzplantációban, primer sejtek 

immortalizálása, transzdifferenciáció 
27-28. Genetikailag módosított állatok, kimérák 
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A félév elfogadásának kritériumai: részvétel a foglalkozások legalább 66%-án. 
 
Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása: kevesebb, mint 33%-a a foglalkozásoknak, a hiányzás 
pótlására nincs lehetőség. 
 
Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk: írásbeli tesztvizsga az előadásokon elhangzott tananyag 
alapján. 
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Gyógyszerészi etika 
Magatartástudományi Intézet - Dr. Jakab Tibor egyetemi docens 

A tematika rövid leírása: a tantárgy keretében a hallgatók elsajátítják a modern gyógyszerészi etika és a 
bioetika nemzetközi konszenzuson alapuló alapvető normáit, valamint a gyógyszerész-orvos, gyógyszerész-
beteg kapcsolat etikai szempontból releváns hazai jogi szabályozását. 
 
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: a tantárgy célja a gyógyszerészi és a kutatói 
tevékenység során felmerülő etikai dilemmák megoldókészségének fejlesztése, a szakmai etikai normák 
megismertetése. 
 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 0 
modul: ELEKTÍV  félévi 0 
ECTS kredit: 1 gyakorlat heti 0 
   félévi 0 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 1 
félévközi: írásbeli és szóbeli  félévi 14 
javítóvizsga: szóbeli 

 

félévi Σ óraszám  14 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
ETR-kód: OGEETI 
javasolt helye: 2. szemeszter 
meghirdetve: csak tavaszi félévben 
előfeltétele(i): 

  

nincs  
 
 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 
lásd az egyes foglalkozások tematikájánál 
 
Foglalkozások témája és oktatója: 
7*2 óra szeminárium 
1. A társadalmi normák, az erkölcsi normák és a jogi normák általános jellemzése. 
 A társadalmi norma fogalmának és funkcióinak vázlatos ismertetése. 
 Az erkölcsi norma fogalmának meghatározása, alapvető funkcióinak ismertetése. 
 A jogi norma meghatározása. 
 Az erkölcsi normák és a jogi normák eltérő szabályzó funkcióinak ismertetése. 
 Legalitás és moralitás az erkölcsi döntésekben. 
 Az etika fogalma. 
 Bioetika, orvosi etika, egészségügyi etika. 
 A szak(mai)etikák létrejöttének okai és szabályzó szerepük. 
 Az orvosi etika legfontosabb alapelvei: az autonómia, a „ne árts”, az igazságosság és a „jótékonyság” elve.  
 A gyógyítás etikai hagyományai. 
 A theurgikus és az empirikus antik orvoslás. 
 A Hippokratészi Eskü ismertetése és szerepe a modern orvoslásban 

 A feldolgozás formája: tanári aktivitás 
 Oktató: Dr. Jakab Tibor 

2. Az orvoslás tradicionális paternalista modellje. 
 A kötelességek etikája versus az emberi méltóság tisztelete. Az „informed consent” elv történelmi és 

filozófiai gyökerei; térhódítása a nyugati orvoslásban. 
 Az orvosi beavatkozásokba való „tájékozott beleegyezés” elve.  
 Az orvosi betegtájékoztatás standardjai.  
 A orvosi betegtájékoztatás tartalmi elemei. 

Gyógyszerész-orvos kapcsolat. A gyógyszerész betegtájékoztatási kompetenciája 
 A feldolgozás formája: tanári aktivitás, irányított beszélgetés 
 Oktató: Dr. Jakab Tibor 

3. Eutanázia a világban. A gyógyszerész szerepe a legális eutanázia gyakorlatban. 
Filmvetítés: „Halál kérésre” 
 Oktató: Dr. Jakab Tibor 
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4.  Az orvosi és gyógyszerészi titok és az egészségügyi adatok védelme.  
Az orvos és a gyógyszerész titoktartási kötelezettségének etikai alapjai.  
Az egészségügyí adatok jogi védelme 

A feldolgozás formája: tanári aktivitás, irányított beszélgetés 
Oktató: Dr. Jakab Tibor 

5.  A gyógyszerkutatások és a génmanipuláció etikai kérdéseinek megbeszélése 
Irodalom:  

Helsinki Deklaráció.  
Szebik Imre: A génterápiás technikák klinikai alkalmazásának etikai kérdései. Vagy:  
Dósa Ágnes: Emberen végzett orvostudományi kutatások.  
Drews, Jürgen: Gyógyszerkutatás és etika. Nyerges Gábomé: Az emberen végzett tudományos 
kutatások etikája. 

A feldolgozás formája: referátum, irányított beszélgetés 
Oktató: Dr. Jakab Tibor 

6.  A Magyar Gyógyszerész Kamara Etikai kódexe és Fegyelmi szabályzata. 
Kötelező irodalom: MGyK Etikai kódex és Fegyelmi szabályzat. 
A feldolgozás formája: irányított beszélgetés 
Oktató: Dr. Jakab Tibor 

7.  A gyógyszer-kommunikáció (promóció) etikai normái és magyarországi jogi szabályozása 
Kötelező irodalom: MAGyO Sz-IGy etikai kódexe. Vonatkozó hatályos jogszabályok. 
A feldolgozás formája: irányított beszélgetés 
Oktató: Dr. Jakab Tibor 

 
Megjegyzés: A megadott irodalom tájékoztató jellegü, változhat, illetve bővülhet. 
 
 
A félév elfogadásának kritériumai: szóbeli referátum megtartása vagy szemináriumi dolgozat készítése; a 
Tanulmányi és Vizsgaszabályzat szerint. 
 
Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása: a TVSZ szerint, pótlás: konzultáció. 
 
Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk:  
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Gyógyszerészi német szaknyelv 1. 
Egészségügyi Nyelvi és Kommunikációs Intézet - Zrínyi Andrea nyelvtanár 

A tematika rövid leírása: a német gyógyszerész szaknyelv nyelvhasználati sajátosságainak megismertetése. 
 
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: bevezetés a gyógyszerész által használt német 
nyelvű kommunikációba. 
 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 0 
modul: ELEKTÍV  félévi 0 
ECTS kredit: 2 gyakorlat heti 2 
   félévi 28 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 0 
félévközi: írásbeli és szóbeli  félévi 0 
javítóvizsga: írásbeli  

 

félévi Σ óraszám  28 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
ETR-kód: OGEGN1 
javasolt helye: 1. szemeszter 
meghirdetve: őszi és tavaszi félévben is 
előfeltétele(i): 

  

alapszintű német nyelvismeret 
 
 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 
Szemler-Halász: Sprechstunde auf Deutsch, 1997 
Nagel: Romberg: Deutsch im Beruf: Medizin 
 
Foglalkozások témája és oktatója: 
14*2 óra gyakorlat 
1. Laboreinrichtung, Instrumente 
2. Medikamententypen 
3. Verabreichungsformen 
4. Wirkungsmechanismus 
5. Nebenwirkungen 
6. Apotheke 
7. Grammatischer Überblick 
8. Test 1. 
9. Kommunikation  mit dem Kunden 
10. Salben 
11. Tabletten 
12. Tinkturen 
13. Test 2. 
14. Evaulierung 
 
 
A félév elfogadásának kritériumai: a foglalkozásokon való részvétel kötelező.  A teljes óraszám 15%-át 
meghaladó, de a 30%-át el nem érő hiányzásokat a kurzus vezetője igazolhatja.  A teljes óraszám 30%-át 
meghaladó hiányzások esetében a kurzus nem tekinthető teljesítettnek. 
 
Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása:  
 
Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk:  
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Gyógyszerészi német szaknyelv 2. 
Egészségügyi Nyelvi és Kommunikációs Intézet - Halász Renáta - Zrínyi Andrea 

nyelvtanár 

A tematika rövid leírása: a német gyógyszerész szaknyelv nyelvhasználati sajátosságainak megismertetése. 
 
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: bevezetés a gyógyszerész által használt német 
nyelvű kommunikációba a szakirány szaknyelvi szövegeinek megismerésébe. 
 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 0 
modul: ELEKTÍV  félévi 0 
ECTS kredit: 2 gyakorlat heti 2 
   félévi 28 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 0 
félévközi: írásbeli és szóbeli  félévi 0 
javítóvizsga: írásbeli  

 

félévi Σ óraszám  28 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
ETR-kód: OGEGN2 
javasolt helye: 2. szemeszter 
meghirdetve: őszi és tavaszi félévben is 
előfeltétele(i): 

  

alapszintű német nyelvismeret  
 
 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 
Szemler-Halász: Sprechstunde auf Deutsch, 1997 
Nagel: Romberg: Deutsch im Beruf: Medizin 
 
Foglalkozások témája és oktatója: 
14*2 óra gyakorlat 
1. Krankheitserreger 
2. Chemische Heilmittel 
3. Heilkräuter 
5. Psychopharmaka 
6. Schmerzmittel 
7. Mittel gegen Kreislaufstörungen 
8. Test 1. 
9. Kommunikation mit dem Kunden 
10. Aufbau des Beipackzettels 
11. Beipackzettel Deutsch- Ungarisch 
12. Wortschatzerweiterung 
13. Test 2. 
14. Evaulierung 
 
 
A félév elfogadásának kritériumai: a foglalkozásokon való részvétel kötelező. A teljes óraszám 15%-át 
meghaladó, de a 30%-át el nem érő hiányzásokat a kurzus vezetője igazolhatja.  A teljes óraszám 30%-át 
meghaladó hiányzások esetében a kurzus nem tekinthető teljesítettnek. 
 
Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása:  
 
Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk:  
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Gyógyszerészi német szaknyelv 3. 
Egészségügyi Nyelvi és Kommunikációs Intézet - Zrínyi Andrea nyelvtanár 

A tematika rövid leírása: a kurzus felkészít a szaknyelvi vizsga írásbeli részére, a pályázat- életrajzírás, 
publikációk, abstraktok írása, fordítás és különböző típusú szövegértési feladatok megoldásának 
elsajátítására. 
 
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: a kurzus célja a német gyógyszerész szaknyelv 
elsajátításához és a szakmai kommunikációhoz szükséges íráskészségfejlesztés. 
 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 0 
modul: ELEKTÍV  félévi 0 
ECTS kredit: 2 gyakorlat heti 2 
   félévi 28 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 0 
félévközi: írásbeli és szóbeli  félévi 0 
javítóvizsga: szóbeli 

 

félévi Σ óraszám  28 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
ETR-kód: OGEGN3 
javasolt helye: 3. szemeszter 
meghirdetve: őszi és tavaszi félévben is 
előfeltétele(i): 

  

OGEGN2 
 
 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 
Szemler-Halász: Sprechstunde auf Deutsch, 1997 
Nagel: Romberg: Deutsch im Beruf: Medizin 
Olaszy Kamilla: Medizin, 2006 
 
Foglalkozások témája és oktatója: 
14*2 óra szeminárium 
Übungen zum Leseverstehen: Artikel aus Fachzeitsschriften 
Übersetzungsaufgaben aus dem Bereich der Pharmazie 
Übungen zur Fachkomunkation 
Übungen zur Entwicklung der Screibfertigkeiten 
Test 
 
 
A félév elfogadásának kritériumai: a foglalkozásokon való részvétel kötelező. A teljes óraszám 15%-át 
meghaladó, de a 30%-át el nem érő hiányzásokat a kurzus vezetője igazolhatja. A teljes óraszám 30%-át 
meghaladó hiányzások esetében a kurzus nem tekinthető teljesítettnek. 
 
Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása:  
 
Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk:  
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Gyógyszerészi német szaknyelv 4. 
Egészségügyi Nyelvi és Kommunikációs Intézet - Zrínyi Andrea nyelvtanár 

A tematika rövid leírása: a kurzus a szaknyelvi vizsga szóbeli részére készít fel elsősorban, a szaknyelvi 
cselekvési szituációkat gyakoroljuk, a gyógyszerész szaknyelv tematikájához kapcsolódó témakörökkel 
foglalkozunk. 
 
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: a kurzus célja a német gyógyszerész szaknyelv 
elsajátításához és a szakmai kommunikációhoz szükséges szóbeli készségek fejlesztése. 
 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 0 
modul: ELEKTÍV  félévi 0 
ECTS kredit: 2 gyakorlat heti 2 
   félévi 28 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 0 
félévközi: írásbeli és szóbeli  félévi 0 
javítóvizsga: szóbeli 

 

félévi Σ óraszám  28 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
ETR-kód: OGEGN4 
javasolt helye: 4. szemeszter 
meghirdetve: őszi és tavaszi félévben is 
előfeltétele(i): 

  

OGEGN3 
 
 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 
 
Foglalkozások témája és oktatója: 
14*2 óra gyakorlat 
1-3. Beratung 
4. Test (1) 
5-7. Kommunikation unter zuständigen Fachleuten. 
8. Test (2) 
9-12. Präsentationen 
13. Zusammenfassung 
14. Test 3 
 
 
A félév elfogadásának kritériumai: a foglalkozásokon való részvétel kötelező. A teljes óraszám 15%-át 
meghaladó, de a 30%-át meg nem haladó hiányzásokat a kurzus vezetője igazolhatja. A teljes óraszám 30%-át 
meghaladó hiányzások esetében a kurzus nem tekinthető teljesítettnek. 
 
Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása:  
 
Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk:  
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Gyógyszerinterakciók és a gyógyszerészeti szakinformatika 
jelentősége a gyógyszerellátásban 

Gyógyszerészeti Intézet  és Egyetemi Gyógyszertár - Dr. Botz Lajos egyetemi docens 

A tematika rövid leírása: a tárgy keretében a hallgatók megismerkednek a gyógyszerészeti szakmai 
információs adatbázisok és az új kommunikációs lehetőségek használatával, azok kritikai értékelésével; a 
gyógyszerellátás (gyógyszertár, kórház) területén alkalmazott gyakorlati szakmai és gyógyszer-gazdálkodási 
programokkal. A szakmai kommunikáció területén alkalmazott eljárásokkal (telemedicina, internetes 
gyógyszertár, stb) kapcsolatban is bővülnek az ismereteik. Tájékoztatást kapnak az új információs források 
etikai és jogi vonatkozásairól, a minőségi és hiteles információ megítéléséről. 
 
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: a tantárgy alapvető feladata a hallgatók 
gyógyszerellátással kapcsolatos szakinformatikai ismereteinek megalapozása, ill. bővítése. Kiemelt cél, hogy 
a hallgatóság korszerű, kritikus és mérvadó szemlélettel rendelkezzen a szakmai információs 
kommunikációról, adatbázisok használatáról, a tömegesen terjedő internetes egészségügyi portálok 
tartalomszolgáltatásáról. Az információs kihívások gyógyszerészetet érintő új területeiről is alapvető 
fontosságú, gyakorlati hasznú tájékozottságra tesznek szert. 
 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 2 
modul: fakultatív  félévi 28 
ECTS kredit: 2 gyakorlat heti 0 
   félévi 0 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 0 
félévközi: írásbeli óbeli  félévi 0 
javítóvizsga: szóbeli 

 

félévi Σ óraszám  28 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
ETR-kód: OGFGSG 
javasolt helye: 9. szemeszter 
meghirdetve: csak őszi félévben 
előfeltétele(i): 

  

OGGGK4, OGGGH2, OGGGI3 
 
 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 
Kötelező irodalom: 
az előadások és szemináriumok anyaga, amelyek a http://dynamic.aok.pte.hu/intranet/tananyagok.lasso?gr=INT 

weboldalról letölthetőek. 
Dr. Kékes Ede, Dr. Surján György, Dr. Balkányi László, Dr. Kozmann György: Egészségügyi informatika, 

Medicina Könyvkiadó Rt., Budapest, 2000 
 
Foglalkozások témája és oktatója: 
Oktatók: Dr. Botz Lajos, Dr. Somoskeöy Szabolcs, Rezes Gábor, Nyaka Bernadett, Szabó Beáta, Torzsa 

Tibor 
14x2 óra előadás 
1. hét: Információelérés, adatbázisok és internet-technológia (adatbázisok, központi és elosztott adatbázisok, 

web és metaadatbázisok), gyógyszerügyi vonatkozások 
 2. hét: Internetes keresési módszerek, keresőmotorok használata. Virtuális szakmai fórumok, gyógyszerészeti 

és egészségügyi jelentőségük 
3. hét: Inter-, intranetes beteg- és szakembertájékoztatás, egészségnevelés, telemedicina, telepharmacy 
4. hét: Gyógyszerinformációk inter- és intranetes elérése, szakmai értékelése. Szakmai adatelemzések 
5. hét: Integrált egészségügyi informatikai rendszerek felépítése, jellemzői 
6. hét:  A gyógyszerészeti informatika kapcsolódása az egészségügyi informatikához, fejlődési trendjei; 

kihívások. Alapvető etikai és jogi szabályok 
7. hét: Gyógyszerhatóanyagok kölcsönhatásai, informatikai szűrésük lehetőségei I. 
8. hét: Gyógyszerhatóanyagok kölcsönhatásai, prevenciója, informatikai szűrésük lehetőségei II. 
9. hét:  Gyógyszergazdálkodási programok I.: gyógyszertári szakinformatikai programok jellemzői, felépítése 
10. hét:  Gyógyszergazdálkodási programok II.: gyógyszertári szakinformatikai programok gyógyszertári 

munkafolyamatok követésére (laborálás, kiszerelés, magisztrális gyógyszerkészítés) 
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11. hét:  Gyógyszergazdálkodási programok III.: gyógyszertári szakinformatikai programok gyógyszertári 
munkafolyamatok követésére (expediálás) 

12. hét:  Gyógyszergazdálkodási programok IV.: gyógyszertári szakinformatikai programok gyógyszertári 
munkafolyamatok követésére (gazdálkodás, vényelszámolás) 

13. hét:  Gyógyszergazdálkodási programok V.: gyógyszertári szakinformatikai programok gyógyszertári 
munkafolyamatok követésére (betegbiztosítóval történő elszámolás, validált informatikai 
dokumentáció) 

14. hét:  Kórházi gyógyszertári szakinformatikai programok. Gyógyszerészeti szakinformatikai programok 
szakmai felületeinek alkalmazása a gyógyszeres terápia javítására (veszélyeztetett betegszűrés, 
gyógyszerkölcsönhatások szűrése) 

 
 
A félév elfogadásának kritériumai: részvétel az órák legalább 70%-án. Sikeres félévközi írásbeli számonkérés. 
 
Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása: pótlásra egyéni megbeszélés, egyeztetés alapján van 
lehetőség. 
 
Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk: a számonkérés anyaga a félév során kiadott témakörök. 
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Gyógyszerkészítés és gyógyszergyártás gyakorlati szempontjai 
Gyógyszertechnológiai Intézet - Dr. Dévay Attila egyetemi docens 

A tematika rövid leírása: a gyógyszertervezés a modern gyógyszerhatóanyagok előállításának egyik 
legdinamikusabban fejlődő területe. Az előadásban áttekintjük a legalapvetőbb elméleti kémiai módszereket. 
Molekuláris kölcsönhatások számítása, molekulakonformáció. Kvantitatív szerkezet-hatás összefüggés 
vizsgálatok. A QSAR elméleti alapjai és legfontosabb módszerei. Molekuladinamikai módszerek, 
reakciókinetikai paraméterek számítása. Térszerkezet és a molekulagrafika szerepe a gyógyszertervezésben. 
 
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: a program 14×2 óra elméleti előadás keretében 
átfogó ismereteket nyújt a modern gyógyszertervezésben alkalmazott elméleti kémiai módszerekről. 
 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 2 
modul: ELEKTÍV  félévi 28 
ECTS kredit: 2 gyakorlat heti 0 
   félévi 0 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 0 
félévközi: írásbeli   félévi 0 
javítóvizsga: szóbeli 

 

félévi Σ óraszám  28 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
ETR-kód: OGEMIN 
javasolt helye: 9. szemeszter 
meghirdetve: csak őszi félévben 
előfeltétele(i): 

  

OGGGT4, OGOMI2, OGGGK4 
 
 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 
Veszprémi Tamás: Elméleti kémia, Műegyetemi kiadó, Budapest, 1996 
P.W. Atkins: Fizikai kémia II., Tankönyvkiadó, Budapest, 2002 
Kapuy Ede, Török Ferenc: Az atomok és molekulák kvantumelmélete, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1975 
Náray-Szabó G.: Alkalmazott kvantumkémia, Budapest, 1979 
F.A. Cotton: Chemical Applications of Group Theory, John Wiley and Sons Ltd, Chichester, 1990 
Pullman B.: Quantum Mechanics of Molecular Conformations, John Wiley, London, 1982 
 
Foglalkozások témája és oktatója: 
14*2 óra előadás 
1. hét: Bevezetés. Áttekintés a számítógépes gyógyszertervezésről. A gyógyszerhatás és a gyógyszer fizikai-

kémiai tulajdonságainak általános összefüggései 
2. hét: Fizikai kémiai alapok, kémiai kötések, molekuláris kölcsönhatások termodinamikai leírása. A 

kölcsönhatások főbb típusai 
3. hét: Gyógyszerek hatás szempontjából lényeges fizikai-kémiai tulajdonságainak jellemzése. A szterikus 

tulajdonságok leírására használatos főbb paraméterek áttekintése 
4. hét: A molekuláris paraméterek számításának elméleti háttere. Kvantumkémiai alapfogalmak 
5. hét: Atomok és molekulák elektronszerkezetének és vibrációs állapotának kvantumkémiai számítása. 
6. hét: Ab-initio és szemiempirikus kvantumkémiai módszerek és alkalmazhatóságuk a 

gyógyszertervezésben 
7. hét: Molekuladinamikai módszerek, Monte Carlo, Langevin-modell 

A molekulakörnyezet szimulációjának módszerei 
8. hét: Kvantitativ szerkezet-hatás összefüggés vizsgálatok. A QSAR elméleti alapjai és legfontosabb 

módszerei. 3D-QSAR szerepe a gyógyszertervezésben 
9. hét: A gyógyszer-receptor illeszkedés modellezése 
10. hét: A molekulák hasonlósága. A 3D térszerkezet és a molekulagrafika szerepe a gyógyszertervezésben  
11-14. hét: Az elméleti kémia modern szoftverei. Felhasználóbarát számítógépes programok. A 

molekulamodellezés számítógépes programjainak használata. Példák bemutatása 
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A félév elfogadásának kritériumai: két zárthelyi dolgozat eredménye legalább elégséges. 
 
Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása: a zárthelyi dolgozat írásakor igazoltan hiányzó hallgatók 
a félév végén pótzárthelyit írnak. Az elégséges zárthelyiátlagot el nem érő hallgatók összefoglaló zárthelyit írnak 
a félév végén. Az összefoglaló zárthelyi dolgozat elégtelen osztályzata szóbeli beszámolóval javítható.   
 
Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk:  
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Gyógyszermetabolizmus és gyógyszertoxicitás 
Gyógyszerészi Kémiai Intézet - Dr. Perjési Pál egyetemi docens 

A tematika rövid leírása: a tananyag a gyógyszerként alkalmazott vegyületek szervezetben történő kémiai 
átalakulásaival (metabolizmusával), a metabolizmus eredményeképpen keletkező származékok kémiai 
tulajdonságaival, izolálásuk, szerkezetigazolásuk és mennyiségi meghatározásuk kérdéseivel, az 
átalakulásokat katalizáló enzimek természetével, valamint a keletkező metabolitok esetleges további 
átalakulási reakcióinak áttekintésével foglalkozik, kiemelve a reakcióknak a vegyületek A és B típusú 
nemkívánt hatásaiban betöltött szerepét.  
 
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: a tantárgy elméleti előadásai keretében a 
hallgatók megismerkednek a szervezetbe kerülő testidegen anyagok (köztük a gyógyszerként alkalamazott 
vegyületek) kémiai átalakulásainak kémiai természetével, a keletkező metabolitok szerkezetigazolásának, 
valamint azok biológiai mátrixokból történő meghatározásaiank lehetőségeivel. A tananyag áttekintést ad a 
keletkező reaktív metabolitok, és azok további átalkulásai során keletkező reaktív származékok képződésének 
és eliminációjának, valamint biológiai makromolekulákkal lejátszódó reakcióinak legfontosabb 
reakcióútjairól, és azoknak a testidegen vegyületek (elsősorban gyógyszervegyületek) nemkívánt (toxikus) 
hatásainak kialakulásában betöltött szerepéről. A tananyag elősegíti a gyógyszervegyületek nemkívánt 
hatásainak, valamint metabolikus transzformációin alapuló kölcsönhatásainak (interakcióinak) molekuláris 
szintű megértését. 
 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 2 
modul: fakultatív  félévi 28 
ECTS kredit: 2 gyakorlat heti 0 
   félévi 0 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 0 
félévközi: írásbeli és szóbeli  félévi 0 
javítóvizsga: írásbeli  

 

félévi Σ óraszám  28 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
ETR-kód: OGFGMT 
javasolt helye: 8. szemeszter 
meghirdetve: csak tavaszi félévben 
előfeltétele(i): 

  

OGOBK2, OGGGK3 
 
 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 
a tananyag elsajátítása az előadások anyagát összefoglaló oktatási segédanyag alapján történik 
 
Foglalkozások témája és oktatója: 
14*2 óra előadás 
1.   A testidegen anyagok sorsa a szervezetben 
2.   Fázis 1 metabolizmus - Citokróm P450 enzimek által katalizált folyamatok 
3.   Fázis 1 metabolizmus - Nem-citokróm P450-katalizált folyamatok 
4.   Fázis 2 metabolizmus - Glükuronidálás, szulfátkonjugáció 
5.   Fázis 2 metabolizmus - Aminosavkonjugáció, Glutation-konjugáció, acetilezés, metilezés 
6.   Gyógyszermetabolitok izolálásának gyakorlati kérdései 
7.   Gyógyszermetabolitok szerkezetigazolásának és mennyiségi meghatározásának módszerei 
8.   A toxicitás mechanizmusai 
9.   Oxidatív biotranszformációk által inicializált gyógyszertoxicitás 
10.  Glükuronidálás és szulfátkonjugáció által inicializált gyógyszertoxicitás 
11.  Glutation-konjugáció által inicializált gyógyszertoxicitás 
12.  Egyéb metabolikus transzformációk által inicializált gyógyszertoxicitás 
13.  Fototoxicitás 
14.  Metabolikus interakciók 
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A félév elfogadásának kritériumai: a félév elismerésének feltételét a PTE Tanulmányi és Vizsgaszabályzata 
szabályozza. A hallgatók mindkét félév során két írásbeli dolgozatot írnak, melyek értékelése százalékos 
minősítéssel történik. A félévközi dolgozatok ismételt megírására nincs lehetőség. A két félévközi teszt 
eredménye alapján a hallgatónak az intézet érdemjegyet állapít meg. Amennyiben a hallgató a megállapított 
jegynél jobb osztályzatra tart igényt, úgy azt egy, a félév teljes anyagát magában foglaló, a vizsgaidőszak 
megkezdése előtt esedékes írásbeli dolgozat megírásával javíthatja. 
 
Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása: a félév elismerésének feltételét a PTE TVSZ-a 
szabályozza. 
 
Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk: az írásbeli számonkérések tematikáiról a hallgatók a félév 
elején részletes tájékoztatást kapnak. 
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Gyógyszermolekulák vizsgálatának elméleti kémiai módszerei 
TTK Általános és Fizikai Kémiai Tanszék - Dr. Kunsági-Máté Sándor egyetemi docens 

A tematika rövid leírása: a gyógyszertervezés a modern gyógyszerhatóanyagok előállításának egyik 
legdinamikusabban fejlődő területe. Az előadásban áttekintjük a legalapvetőbb elméleti kémiai módszereket. 
Molekuláris kölcsönhatások számítása, molekulakonformáció. Kvantitatív szerkezet-hatás összefüggés 
vizsgálatok. A QSAR elméleti alapjai és legfontosabb módszerei. Molekuladinamikai módszerek, 
reakciókinetikai paraméterek számítása. Térszerkezet és a molekulagrafika szerepe a gyógyszertervezésben. 
 
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: a program 14×2 óra elméleti előadás keretében 
átfogó ismereteket nyújt a modern gyógyszertervezésben alkalmazott elméleti kémiai módszerekről. 
 
 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 2 
modul: ELEKTÍV  félévi 28 
ECTS kredit: 2 gyakorlat heti 0 
   félévi 0 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 0 
félévközi: írásbeli   félévi 0 
javítóvizsga: szóbeli 

 

félévi Σ óraszám  28 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
ETR-kód: OGEGMO 
javasolt helye: 3. szemeszter 
meghirdetve: csak őszi félévben 
előfeltétele(i): 

  

OGAAS2, OGAFK1 
 
 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 
Veszprémi Tamás: Elméleti kémia, Műegyetemi kiadó, Budapest, 1996 
P.W. Atkins: Fizikai kémia II., Tankönyvkiadó, Budapest, 2002 
Kapuy Ede, Török Ferenc: Az atomok és molekulák kvantumelmélete, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1975 
Náray-Szabó G.: Alkalmazott kvantumkémia, Budapest, 1979 
F.A. Cotton: Chemical Applications of Group Theory, John Wiley and Sons Ltd, Chichester, 1990 
Pullman B.: Quantum Mechanics of Molecular Conformations, John Wiley, London, 1982 
 
Foglalkozások témája és oktatója: 
14*2 óra előadás 
1. hét: Bevezetés. Áttekintés a számítógépes gyógyszertervezésről. A gyógyszerhatás és a gyógyszer fizikai-

kémiai tulajdonságainak általános összefüggései 
2. hét: Fizikai kémiai alapok, kémiai kötések, molekuláris kölcsönhatások termodinamikai leírása. A 

kölcsönhatások főbb típusai 
3. hét: Gyógyszerek hatás szempontjából lényeges fizikai-kémiai tulajdonságainak jellemzése. A szterikus 

tulajdonságok leírására használatos főbb paraméterek áttekintése 
4. hét: A molekuláris paraméterek számításának elméleti háttere. Kvantumkémiai alapfogalmak 
5. hét: Atomok és molekulák elektronszerkezetének és vibrációs állapotának kvantumkémiai számítása 
6. hét: Ab-initio és szemiempirikus kvantumkémiai módszerek és alkalmazhatóságuk a 

gyógyszertervezésben 
7. hét: Molekuladinamikai módszerek, Monte Carlo, Langevin-modell 

A molekulakörnyezet szimulációjának módszerei 
8. hét: Kvantitativ szerkezet-hatás összefüggés vizsgálatok. A QSAR elméleti alapjai és legfontosabb 

módszerei. 3D-QSAR szerepe a gyógyszertervezésben 
9. hét: A gyógyszer-receptor illeszkedés modellezése 
10. hét: A molekulák hasonlósága. A 3D térszerkezet és a molekulagrafika szerepe a gyógyszertervezésben 
11-14. hét: Az elméleti kémia modern szoftverei. Felhasználóbarát számítógépes programok. A 

molekulamodellezés számítógépes programjainak használata. Példák bemutatása 
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A félév elfogadásának kritériumai: két zárthelyi dolgozat eredménye legalább elégséges. 
 
Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása: a zárthelyi dolgozat írásakor igazoltan hiányzó hallgatók 
a félév végén pótzárthelyit írnak. Az elégséges zárthelyiátlagot el nem érő hallgatók összefoglaló zárthelyit írnak 
a félév végén. Az összefoglaló zárthelyi dolgozat elégtelen osztályzata szóbeli beszámolóval javítható.   
 
Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk:  
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Gyógyszerstabilitás vizsgálatok fizikai-kémia alapjai 
Gyógyszerészi Kémiai Intézet - Dr. Perjési Pál egyetemi docens 

A tematika rövid leírása: a tananyag áttekintést ad a gyógyszeralapanyagok és gyógyszerkészítmények 
fizikai, kémiai, mikrobiológiai, terápiás és toxikológiai stabilitásainak kémiai, fizikai-kémiai alapjairól, 
valamint a gyógyszerstabilitás vizsgálatok nemzetközi követelményrendszeréről. 
 
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: a tananyag a korábban elsajátított gyógyszerészi 
kémiai és gyógyszertechnológiai ismeretekre alapozva áttekintést nyújt a gyógyszerstabilitási vizsgálatok 
nemzetközi követelményrendszeréről, a vizsgálatok elvégzésének és értékelésének követelményeiről. 
Konkrét gyógyszervegyületek és gyógyszerkészítmények vizsgálati eredményei alapján ismerteti a 
gyógyszervegyületek bomlási folyamatainak kémiai és fizikai-kémiai alapjait. Magyarázatot ad a 
leggyakoribb kémiai inkompatibilitások természetére, azok következményeire és ismerteti megakadályozásuk 
lehetséges technológiai módszereit. 
 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 2 
modul: ELEKTÍV  félévi 28 
ECTS kredit: 2 gyakorlat heti 0 
   félévi 0 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 0 
félévközi: írásbeli és szóbeli  félévi 0 
javítóvizsga: írásbeli  

 

félévi Σ óraszám  28 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
ETR-kód: OGESTV 
javasolt helye: 9. szemeszter 
meghirdetve: csak őszi félévben 
előfeltétele(i): 

  

OGGGK4, OGGGT4 
 
 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 
Ajánlott irodalom: 
ICH Harmonised Tripartitate Guidelines 
Remington: The Science and Practice of Pharmacy, 20th edition, (Editor: A. R. Gennaro), Lippincott William & 

Wilkins, Baltimore, 2000 
 
Foglalkozások témája és oktatója: 
Résztvevő oktatók: 

Dr. Blazics Gyula, minőségbiztosítási igazgató, Pannonpharma KFT, Pécsvárad 
Berényi Vilmos, minőségellenőrzési és fejlesztési vezető, Pannonpharma KFT, Pécsvárad 

14*2 óra előadás 
1. Gyógyszerstabilitás fogalma és jelentősége. A fizikai, kémiai, mikrobiológiai, terápiás és toxikológiai 

stabilitás. Stabilitásvizsgálatok nemzetközi követelményrendszerei - Dr. Blazics Gyula 
2. Stabilitásjelző vizsgálati módszerek és validálásuk - Berényi Vilmos 
3. Bomlásspecifikus stabilitási vizsgálatok. A vizsgálatok eredményeinek kiértékelése - Berényi Vilmos 
4. Folyadékfázisban lejátszódó gyógyszerbomlások. Bomlási reakciórendek. A gyógyszervegyületek kémiai 

szerkezete és stabilitása közötti összefüggés - Dr. Perjési Pál 
5. Szilárd gyógyszerkészítmények bomlási kinetikája. A reakciósebesség változása a hőmérséklettel - Dr. 

Perjési Pál 
6. Zárthelyi dolgozat. A lejárati idő predikciós kinetikai meghatározása. Lejáratvégi specifikáció - Dr. Perjési 

Pál 
7. Fotokémiai alapfogalmak. A fény befolyása a bomlási reakciók sebességére - Dr. Perjési Pál 
8. Oxidáció-redukción alapuló átalakulások. Antioxidánsok - Dr. Perjési Pál 
9. Hidrolízisen alapuló átalakulások. A pH szerepe a hidrolitikus reakciókban - Dr. Perjési Pál 
10. Optikailag aktív vegyületek stabilitása. Térszerkezeti változások. Egyéb kémiai természetű bomlási 

folyamatok - Dr. Perjési Pál 
11. Kémiai inkompatibilitások. Gyógyszer-gyógyszer interakciók. Gyógyszer-segédanyag interakciók - Dr. 

Blazics Gyula 
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12. Gyógyszer-csomagolóanyag interakciók. A csomagolás szerepe a gyógyszer-stabilitásban, a 
csomagolóanyag minősége - Dr. Blazics Gyula 

13. Folyékony, plasztikus és szilárd gyógyszerformák stabilitási szempontjai: gyakori változások, gyakorlati 
példák bemutatása - Berényi Vilmos 

14. Zárthelyi dolgozat. Stabilitást támogató műveletek, technológiák tervezése - Berényi Vilmos 
 
 
A félév elfogadásának kritériumai: a félév elismerésének feltételét a TVSZ szabályozza. A hallgatók mindkét 
félév során két írásbeli dolgozatot írnak, melyek értékelése százalékos minősítéssel történik. A félévközi 
dolgozatok ismételt megírására nincs lehetőség. A két félévközi teszt eredménye alapján a hallgatónak az intézet 
érdemjegyet állapít meg. Amennyiben a hallgató a megállapított jegynél jobb osztályzatra tart igényt, úgy azt 
egy, a félév teljes anyagát magában foglaló, a vizsgaidőszak megkezdése előtt esedékes írásbeli dolgozat 
megírásával javíthatja. 
 
Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása: TVSZ szerint 
 
Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk: az írásbeli számonkérések tematikáiról a hallgatók a félév 
elején részletes tájékoztatást kapnak. 
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Halál az operaszínpadon III. 
Igazságügyi Orvostani Intézet - Dr. Bajnóczky István egyetemi tanár 

A tematika rövid leírása: a halál nem szörnyű. Lehet sorsszerű betegség következménye (I. rész), lehet 
önkezű (II. és III.rész), lehet idegenkezű (IV. és V. rész), és lehet balesetszerű (VI. befejező rész). Mindegyik 
halálnemről opera-részleteket mutatunk be (hogyan írták meg zenében a "szép halál = eu thanatos" ) elképzelt 
zajlását; orvosi (élettani, klinikai) ismertetés hangzik el a halálhoz vezető folyamatról, és rövid ismertetés a 
történet irodalmi, történelmi (zenetörténeti) hátteréről. Az  élet "univerzalitásáról". 
 
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: a különböző szakok hallgatói bepillanthatnak a 
másik szak témáiba. A természettudományt tanulók hallhatnak zenét, irodalmat, történelmet, zenetörténetet; a 
bölcsész-jogász-művészet szakos hallgató pedig megtud valamit az élet "természettudományos" részéről; a 
betegségekről, a halál élettanáról, a haldoklásról, és - talán - "mindkét oldal" megsejt valamit abból, hogy az 
élet nem kizárólag biológiai folyamat, nem kizárólag "lélektani folyamat", hanem - elválaszthatatlanul - 
mindkettő, együtt. 
 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 0 
modul: fakultatív  félévi 0 
ECTS kredit: 1 gyakorlat heti 0 
   félévi 0 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 1,14 
félévközi: írásbeli és szóbeli  félévi 16 
javítóvizsga: írásbeli és szóbeli 

 

félévi Σ óraszám  16 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
ETR-kód: OOFHO3 
javasolt helye: 1. szemeszter 
meghirdetve: őszi és tavaszi félévben is 
előfeltétele(i): nincs 

  

 
 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 
 
Foglalkozások témája és oktatója: 
8*2 óra szeminárium 
 
 
A félév elfogadásának kritériumai: az érdemjegy a jelenlétek és a tesztírás eredménye alapján kerül 
megállapításra. (A hallgatókkal előzetesen egyeztetett értékelés szerint.) Elfogadható „maximális” hiányzás: a 
foglalkozások felénél eggyel kevesebb mulasztás. (Ebben az esetben legalább 85 % teszt-teljesítmény, kettővel 
kevesebb esetén 75 %, hárommal kevesebb esetén 65% eredményű teszt.) A foglalkozások felét vagy annál 
többet mulasztó hallgató „nem teljesítette” bejegyzést kap. (Értékelés további módját ld. fentebb.) Az 
elmulasztott tesztírás 1 héten belül (egyénileg is) pótolható. 
 
Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása: a téma jellegéből adódóan pótlásra nincs lehetőség. 
 
Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk:  
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Halál az operaszínpadon IV. 
Igazságügyi Orvostani Intézet - Dr. Bajnóczky István egyetemi tanár 

A tematika rövid leírása: a halál nem szörnyű. Lehet sorsszerű betegség következménye (I. rész), lehet 
önkezű (II. és III.rész), lehet idegenkezű (IV. és V. rész), és lehet balesetszerű (VI. befejező rész). Mindegyik 
halálnemről opera-részleteket mutatunk be (hogyan írták meg zenében a "szép halál = eu thanatos" ) elképzelt 
zajlását; orvosi (élettani, klinikai) ismertetés hangzik el a halálhoz vezető folyamatról, és rövid ismertetés a 
történet irodalmi, történelmi (zenetörténeti) hátteréről. Az  élet "univerzalitásáról". 
 
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: a különböző szakok hallgatói bepillanthatnak a 
másik szak témáiba. A természettudományt tanulók hallhatnak zenét, irodalmat, történelmet, zenetörténetet; a 
bölcsész-jogász-művészet szakos hallgató pedig megtud valamit az élet "természettudományos" részéről; a 
betegségekről, a halál élettanáról, a haldoklásról, és - talán - "mindkét oldal" megsejt valamit abból, hogy az 
élet nem kizárólag biológiai folyamat, nem kizárólag "lélektani folyamat", hanem - elválaszthatatlanul - 
mindkettő, együtt. 
 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 0 
modul: fakultatív  félévi 0 
ECTS kredit: 1 gyakorlat heti 0 
   félévi 0 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 1,14 
félévközi: írásbeli és szóbeli  félévi 16 
javítóvizsga: írásbeli és szóbeli 

 

félévi Σ óraszám  16 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
ETR-kód: OOFHO4 
javasolt helye: 1. szemeszter 
meghirdetve: őszi és tavaszi félévben is 
előfeltétele(i): nincs 

  

 
 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 
 
Foglalkozások témája és oktatója: 
8*2 óra szeminárium 
 
 
A félév elfogadásának kritériumai: az érdemjegy a jelenlétek és a tesztírás eredménye alapján kerül 
megállapításra. (A hallgatókkal előzetesen egyeztetett értékelés szerint.) Elfogadható „maximális” hiányzás: a 
foglalkozások felénél eggyel kevesebb mulasztás. (Ebben az esetben legalább 85 % teszt-teljesítmény, kettővel 
kevesebb esetén 75 %, hárommal kevesebb esetén 65% eredményű teszt.) A foglalkozások felét vagy annál 
többet mulasztó hallgató „nem teljesítette” bejegyzést kap. (Értékelés további módját ld. fentebb.) Az 
elmulasztott tesztírás 1 héten belül (egyénileg is) pótolható. 
 
Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása: a témajellegéből adódóan pótlásra nincs lehetőség. 
 
Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk:  
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Hátrányos helyzetű társadalmi csoportok egészségi állapota, 
egészségügyi ellátása 

Magatartástudományi Intézet - Dr. Füzesi Zsuzsanna egyetemi docens 

A tematika rövid leírása: a hátrányos helyzetű népességi csoportok (hajléktalanok, romák, szegények, 
kirekesztettek) fizikai és mentális egészségi állapotának, valamint egészségügyi ellátásának bemutatása, 
különös tekintettel a társadalmi-gazdasági helyzetükből adódó egészségi és ellátásbeli egyenlőtlenségekre. A 
csoport résztvevői, többek közt a roma kultúrából származó filmek és interjúk segítségével, az 
interjúkészítőkkel folyatott vita alapján, valamint a saját roma betegeikkel végzet terápiás munka révén 
elmélyülhetnek más kultúrákkal kapcsolatos magatartásmódok megismerésében. 
 
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: ismeretadás és felkészítés a speciális helyzetű 
csoportok egészségügyi ellátására. 
 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 0 
modul: fakultatív  félévi 0 
ECTS kredit: 1 gyakorlat heti 0 
   félévi 0 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 1 
félévközi: írásbeli   félévi 14 
javítóvizsga: írásbeli  

 

félévi Σ óraszám  14 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
ETR-kód: OOFHTC OFFHTC 
javasolt helye: 6. szemeszter 6. szemeszter 
meghirdetve: csak tavaszi félévben csak tavaszi félévben 
előfeltétele(i): OOASZO OFESZO 

 

 
 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 
 
Foglalkozások témája és oktatója: 
14*1 óra szeminárium 
1. A hátrányos helyzetű csoportok definiálása 
2. Az egészségi állapot egyenlőtlenségei 
3. Az egészségügyi ellátás egyenlőtlenségei 
4. Az egyenlőtlenségeket befolyásoló társadalmi tényezők 
5. Előítéletek a hátrányos helyzetű csoportokkal kapcsolatban 
6. A hátrányos helyzetű csoportok jellemzői az egészségi állapot és az egészségügyi ellátás szempontjából 
7. A roma népesség jellemzői az egészségi állapot és az egészségügyi ellátás szempontjából 
8. Diszkrimináció az egészségügyi ellátásban 
9. Az egyenlő bánásmódhoz való jog és annak érvényesülése az egészségügyi ellátásban 
10. Kulturális különbségek ellátók és ellátottak között. A kulturális különbségek felismerése és kezelése 
11. A kulturális különbözőségekből adódó konfliktuskezelés 
12. Bódis Kriszta: Kitörés című filmjének megtekintése 
13. A film megbeszélése 
14. Kurzus értékelése, a hasznosítható tapasztalatok megbeszélése 
 
 
A félév elfogadásának kritériumai: Project munka készítés (kb. 3 oldal) és prezentációja (kb. 20 perc). 
Az oktatás fő jellemzői: 
1.  probléma-centrikus elméleti oktatás 
2.  gyakorlat-centrikusság erősítése - interaktív módszerekkel, szituációs játékokkal, esettanulmányok 

alkalmazásával 
3.  az elsajátított ismeretek önálló alkalmazása (projectmunka készítése és közös kiértékelése) 
4.  a hallgatók értékelése a kurzus tartalmára, módszertanára és gyakorlati alkalmazhatóságára vonatkozóan. 
Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása: távolmaradás pótlására nincs lehetőség. 
Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk:  
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Helyszíni sürgősségi betegellátás elmélete 
Infektológiai, Katasztrófaorvostani és Oxyológiai Intézet  

Dr. Buda Péter főorvos, tudományos munkatárs 

A tematika rövid leírása: az első szemeszter elméleti felkészítéssel foglalkozik, a mindennapi leggyakoribb 
kórtani helyzetek helyszíni és kórházi primer ellátásához igyekszik útmutatást adni. Ez természetesen 
meglévő kórtani, gyógyszertani és alapvető klinikai ismeretekre támaszkodhat. Épít az első évben elsajátított 
elsősegélynyújtási ismeretekre is. A továbblépés feltétele a legalább 85%-os teljesítmény.  
 
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: a „Helyszíni sürgősségi betegellátás elmélete” 
elméleti képzése alapozza meg a második félév („Helyszíni sürgősségi betegellátás gyakorlata”) dominánsan 
gyakorlati képzését. A gyakorló orvos mindennapjaiban előfordoló elsősegélynyújtó, életmentő 
beavatkozások gyakorlására van mód. 
 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 2 
modul: fakultatív  félévi 28 
ECTS kredit: 2 gyakorlat heti 0 
   félévi 0 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 0 
félévközi: írásbeli és szóbeli  félévi 0 
javítóvizsga: nincs 

 

félévi Σ óraszám  28 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
ETR-kód: OOFHSE 
javasolt helye: 9. szemeszter 
meghirdetve: csak őszi félévben 
előfeltétele(i): OOPPA2, OOKGT3 

  

 
 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 
Dr. Gőbl Gábor: Oxiológia, Medicina, 2001 
 
Foglalkozások témája és oktatója: 
14*2 óra előadás 
1. Általános bevezető. Az Oxyologia sajátosságai 
2. Az eszméletlen beteg 
3. A légzés oxyologiája 
4. Centrális keringési elégtelenség 
5. Perifériás keringési elégtelenség 
6. Acut coronaria syndroma 
7. Reanimatio 
8. Traumatológia az oxyologiában, súlyos sérültek helyszíni ellátása 
9. Tömeges baleset, katasztrófaorvostan 
10. Hypertonia, stroke 
11. Toxicológia 
12. Szülészeti oxyologia 
13. OMSZ felépítése és működése, mentéstechnikai eszközök 
14. tesztírás 
 
 
A félév elfogadásának kritériumai:  
 
Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása: TVSZ szerint. 
 
Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk:  
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Helyszíni sürgősségi betegellátás gyakorlata 
Infektológiai, Katasztrófaorvostani és Oxyológiai Intézet - Dr. Buda Péter  

A tematika rövid leírása: az első szemeszter elméleti felkészítéssel foglalkozik („Helyszíni sürgősségi 
betegellátás elmélete”), a második szemeszterben a gyakorlat dominál. Ekkor van mód megismerni és 
készség szinten elsajátítani azokat a beavatkozásokat, amelyek a végzett orvosok mindennapjaiban 
előfordulhatnak. Ilyenek: intra-vénás injectio adása, légút-biztosítások, komplex gyakorlatok. Ezekhez 
megfelelő eszközök állnak rendelkezésre. .A kurzust a szigorló év során teljesíthető szigorlat jellegű 
tudásszint felmérés zárja. Sikeres vizsga után a hallgató eset és rohamkocsin szekundálhat, majd önálló 
munkát is végezhet. 
 
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: aki 85% felett teljesít egyéb feltételek mellett 
alkalmazható kivonuló mentőtiszt beosztásban. 
 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 0,29 
modul: fakultatív  félévi 4 
ECTS kredit: 2 gyakorlat heti 1,71 
   félévi 24 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 0 
félévközi: szóbeli  félévi 0 
javítóvizsga: nincs 

 

félévi Σ óraszám  28 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
ETR-kód: OOFHSG 
javasolt helye: 10. szemeszter 
meghirdetve: csak tavaszi félévben 
előfeltétele(i): OOFHSE 

  

 
 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 
Dr. Gőbl Gábor: Oxiológia, Medicina, 2001 
 
Foglalkozások témája és oktatója: 
2*2 óra előadás, 12*2 óra gyakorlat 
PTE III. szemináriumi terem, minden oktatási hét szerdáján 14-órától (előadások). Tartama: 2 óra  
1. Vérzéscsillapítás, kötözés, RR mérése, pulzus vizsgálat 
2. Toxikológia előadás 
3. Életjelenségek vizsgálata, eszméletlen beteg ellátása, légútbiztosítás 
4. Lélegeztetés eszköz nélkül, maszkos lélegeztetés, mellkaspunkció ismertetése 
5. Intra-vénás injectio adása, perifériás vénabiztosítás, infúzió összeállítás 
6. Szülészet, nőgyógyászat az oxyologiában előadás 
7. Alapszintű újraélesztés (BLS) 
8. BLS, félautomata defibrillátor használata (AED) 
9. Emeltszintű újraélesztés (ALS) algoritmusa és eszközei 
10. ALS gyakorlat 
11. Vénabiztosítás, vérzéscsillapítás, légútbiztosítás, lélegeztetés ismételt gyakorlása 
12. A sürgősségi betegellátás szervezése és gyakorlata az OMSZ-nál. Mentéstechnikai eszközök bemutatása 
13. Helyszíni szülésvezetés, újszülött ellátás 
14. Gyakorlati vizsga 
 
 
A félév elfogadásának kritériumai:  
 
Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása: TVSZ szerint. 
 
Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk:  
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Hormonális szabályozási mechanizmusok és azok meghibásodása 
Élettani Intézet - Dr. Vértes Marietta egyetemi tanár 

A tematika rövid leírása: az egészséges szervezet működésének, a faj- és önfenntartás szabályozásának 
elengedhetetlen feltétele a hormonális rendszerek megfelelően összerendezett működése. A szabályozásban 
résztvevő rendszerek egy vagy több elemének meghibásodása, jelátviteli feladataik elégtelensége a 
homeosztazis komoly zavarait okozhatja. A kurzus célja a hormonális szabályozásért felelős kaszkád 
mechanizmusok megismerése, a gyakoribb zavarok mechanizmusának és azok lehetséges korrekciójának 
elemzése. A kurzus elvégzése segíti az élettan, gyógyszertan és egyes klinikai tárgyak jobb megértését. 
 
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: az emberi szervezet működésében szerepet 
játszó hormonális (endokrin, parakrin és autokrin) mechanizmusok szerveződésének, működésének és 
meghibásodásának elemzése. 
 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 2 
modul: ELEKTÍV  félévi 28 
ECTS kredit: 2 gyakorlat heti 0 
   félévi 0 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 0 
félévközi: írásbeli és szóbeli  félévi 0 
javítóvizsga: írásbeli  

 

félévi Σ óraszám  28 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
ETR-kód: OOEHOS OFEHOS OGEHOS 
javasolt helye: 3. szemeszter 3. szemeszter 5. szemeszter 
meghirdetve: csak őszi félévben csak őszi félévben csak őszi félévben 
előfeltétele(i): OOAMB2 OFAMB2 OGAMB2 

 
 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 
Greenstein B.: Rövid endokrinológia, Endocrinology at a Glance, Springer, 1999  
Williams Textbook of Endocrinology, 2000 
 
Foglalkozások témája és oktatója: 
14*2 óra előadás 
 1. Hormonok felosztása, termelődésük, hatásaik jellegzetességei 
 2. Endokrin mirigyek működésének szabályozása 
 3-4. Anyagcsere szabályozásának hormonális háttere, hormonális kölcsönhatások mechanizmusai és zavarai 
 5-6. Só- és vizháztartás fenntartásában szereplő hormonok és hatásaik zavarának mechanizmusai 
 7. Stress mechanizmusok hormonális háttere 
 8-9. A női reprodukciós rendszer szabályozásának hormonális szerveződése 
 10-11. A terhesség és az egyedfejlődés hormonális szabályozása  
 12-13. Növekedés (testhossz, szervek), csontképződés hormonális szabályozása, zavarai 
 14. Vizsga 
 
 
A félév elfogadásának kritériumai: megjelenés, sikeres vizsga. 
 
Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása: szóbeli beszámoló az adott anyagrészből. 
 
Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk: írásbeli félévközi számonkérés. 
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Humán energetika kórélettana: testtömeg és testhőmérséklet 
Kórélettani és Gerontológiai Intézet - Dr. Székely Miklós egyetemi tanár 

A tematika rövid leírása: az energetika szabályozásának tényezői. A testtömeg szabályozása. A 
testhőmérséklet szabályozása. Összefüggések az egyes szabályozási formák között. 
 
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: a humán gyakorlatban gyakran előforduló, a 
testtömeg és/vagy a testhőmérséklet változásaival járó állapotok jelentőségének megértése.  
 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 0,86 
modul: fakultatív  félévi 12 
ECTS kredit: 1 gyakorlat heti 0 
   félévi 0 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 0,14 
félévközi: írásbeli   félévi 2 
javítóvizsga: nincs 

 

félévi Σ óraszám  14 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
ETR-kód: OOFHEK 
javasolt helye: 6. szemeszter 
meghirdetve: csak tavaszi félévben 
előfeltétele(i): OOPKO1, OOPBPR 

  

 
 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 
közlemények 
 
Foglalkozások témája és oktatója: 
6*2 óra előadás, 1*2 óra szeminárium 
1. Táplálékfelvétel, testtömeg és hőszabályozás összefüggései - Dr. Székely Miklós előadása 
2. Az energetika endokrin háttere, normális/kóros regulációja. Klíma - Dr. Szelényi Zoltán előadása 
3. A testtömeg kóros eltérései - Dr. Pétervári Erika, szeminárium 
4. Izommunka, testtömeg, hőszabályozás - Dr. Szelényi Zoltán előadása 
5. Hőterhelés, hyperthermiák - Dr. Szelényi Zoltán előadása 
6. Láz, anorexia és biológiai jelentőségük - Dr. Székely Miklós előadása 
7. Hideghatás, hypothermiák - Dr. Székely Miklós előadása 
 
 
A félév elfogadásának kritériumai: maximálisan 2×2 óra hiányzás. 
 
Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása: a vonatkozó témából esszé írása. 
 
Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk:  
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Humán ökológia: a humán variációk természete 
Magatartástudományi Intézet - Dr. Csathó Árpád  

A tematika rövid leírása: a tantárgy bemutatja a humán populációk dinamikáját, a kulturális és biológiai 
adaptációs folyamatok főbb jellemzőit, a környezeti rendszerek és a humán populációk kölcsönhatásait, 
valamint az urbanizáció következményeit. 
 
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: a humánökológia egyik központi kutatási 
feladata a humán biológiában és kultúrában rejlő variabilitás okainak a megismerése. A jelen tantárgy célja, 
hogy bemutassa azokat az ökológiai kölcsönhatásokat, amelyek leginkább hozzájárultak az egyének és a 
populációk közötti változatosság kialakulásához. 
 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 0 
modul: fakultatív  félévi 0 
ECTS kredit: 2 gyakorlat heti 0 
   félévi 0 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 2 
félévközi: szóbeli  félévi 28 
javítóvizsga: szóbeli 

 

félévi Σ óraszám  28 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
ETR-kód: OOFHOK 
javasolt helye: 1. szemeszter 
meghirdetve: csak őszi félévben 
előfeltétele(i): nincs 

  

 
 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 
órai jegyzet 
 
Foglalkozások témája és oktatója: 
14*2 óra szeminárium 
1. A humán biológia és ökológia elméleti rendszerei: evolúciós ökológia, adaptáció, és variabilitás 
2. Evolúciós dinamika, kvantitatív genetikai variációk 
3. Demográfiai alapfogalmak 
4. A humán ökoszisztémákjellemzői 
5. A betegségek általános ökológiája 
6. Az urbanizáció kihívásai 
7. Stressz és megbetegedés 
8. Összehasonlító vizsgálatok: a magatartás és az egyedfejlődés kapcsolatai 
9. Populációs különbségek az egyedfejlődésben 
10. A humán intelligencia fejlődése 
11. Az ökológiai pszichológia alapfogalmai 
12. A neuronális szabályozás ökológiája 
13. Neuro-degeneratív betegségek: sejt és individuális szintű adaptációk 
14. Az információ feldolgozás ökológiai megközelítése 
 
 
A félév elfogadásának kritériumai: referátum, az órákon való részvétel. 
 
Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása: TVSZ szerint, konzultáció. 
 
Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk: a jegykialakítás alapja az évközi referátum. 
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Idegsebészet - az agydaganatok aktuális kezelési elvei 
Idegsebészeti Klinika - Dr. Mészáros István egyetemi adjunktus 

A tematika rövid leírása: a koponyaűri nyomásfokozódás és a beékelődések panaszai és tünetei. 
Diagnosztikai lépések agydaganat gyanújánál. Az agydaganatok osztályozása, neuropathológia. Az egyes 
agydaganatok kezelésmódjainak ismertetése. Az agydaganatos betegek onkológiai követése és gondozása. 
 
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: az agydaganatok korai felismerése, gyors, 
komplett diagnosztikai kivizsgálásában nyújt segítséget, felvázolja a jelenlegi komplex neuroonkológiai 
sebészi és nem sebészi kezelésmódokat és az agydaganatos betegek onkológiai gondozásának menetét, illetve 
az evvel kapcsolatos nem idegsebészeti teendőket ismerteti. 
 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 0 
modul: fakultatív  félévi 0 
ECTS kredit: 1 gyakorlat heti 1 
   félévi 14 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 0 
félévközi: szóbeli  félévi 0 
javítóvizsga: szóbeli 

 

félévi Σ óraszám  14 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
ETR-kód: OOFAAE 
javasolt helye: 10. szemeszter 
meghirdetve: csak tavaszi félévben 
előfeltétele(i): OOPPA2, OOKNE2 felvétele 

  

 
 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 
Idegsebészeti jegyzet (készítette az Idegsebészeti Klinika oktató kollektívája, felelős szerkesztő: Dr. Dóczi 
Tamás egyetemi tanár), 1997, online elérhetőség: http://neurosurgery.pote.hu  
 
Foglalkozások témája és oktatója: 
14*1 óra gyakorlat 
1. szeminárium: Általános koponyaűri nyomásfokozódás és a beékelődések panaszai és tünettana - Dr. Dóczi 

Tamás 
Gyakorlati foglalkozás * 

2. szeminárium: Az agydaganatok gyanúja esetén végzendő teendők, diagnosztikai lépések - Dr. Kövér Ferenc 
Gyakorlati foglalkozás *  

3. szeminárium: Az agydaganatok osztályzása, korszerű neuropathológiai szempontok - Dr. Gömöri Éva PTE 
ÁOK Pathológiai Intézet 
Gyakorlati foglalkozás * 

4. szeminárium: Az agydaganatok részletes ismertetése. I. rész - Dr. Mészáros István 
Gyakorlati foglalkozás * 

5. szeminárium: Az agydaganatok részletes ismertetése. II. rész - Dr. Mészáros István 
Gyakorlati foglalkozás * 

6. szeminárium: Radiotherapias lehetőségek az agydaganatok kezelésében - Dr. Horváth Zsolt 
Gyakorlati foglalkozás * 

7. szeminárium: Gerinc, gerincvelő daganatai - Dr. Stefanits János  
Gyakorlati foglalkozás * 

(* A gyakorlatokat az alábbi oktatók tartják: Dr. Mészáros István, Dr. Stefanits János, Dr. Kasó Gábor, Dr. 
Bartalos László, Dr. Horváth Zsolt. 
A gyakorlatok tematikájával kapcsolatban a szemináriumok témáihoz való szoros kapcsolódás az irányadó, 
természetesen az adott klinikai beteganyag függvényében.) 
 
 
A félév elfogadásának kritériumai: a felelős oktató két pótlási lehetőséget biztosít az órarendben meghirdetett 
hét gyakorlaton felül, az igazolás és a kredit pont elnyerésének feltétele, hogy legfeljebb egy pótolatlan 
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hiányzása legyen a hallgatónak, illetve legfeljebb két szemináriumot hiányozhat, a szemináriumok pótlására 
nincs mód. 
 
Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása:  
 
Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk:  
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Idegsebészet - Az agyi vaszkuláris betegségek sebészi 
vonatkozásai 

Idegsebészeti Klinika - Dr. Dóczi Tamás egyetemi adjunktus 

A tematika rövid leírása: az occlusiv agyi érbetegségek és a vérzéses kórképek epidemiológiája. Az agyi 
vascularis betegekkel kapcsolatos akut sürgősségi ellátás és diagnosztikai lépések. Az invaziv 
neuroradiologiai és idegsebészeti kezelések. 
 
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: a világon a második-harmadik leggyakoribb 
halálokként szereplő agyi vascularis betegségek ismertetése, az egyes betegségcsoportok sürgősségi 
ellátásának hangsúlyozása és a fenti betegségcsoporttal kapcsolatos akut sebészi és intervencios 
neuroradiológiai teendők bemutatása. 
 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 0 
modul: fakultatív  félévi 0 
ECTS kredit: 1 gyakorlat heti 0,5 
   félévi 7 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 0,5 
félévközi: szóbeli  félévi 7 
javítóvizsga: szóbeli 

 

félévi Σ óraszám  14 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
ETR-kód: OOFAVB 
javasolt helye: 10. szemeszter 
meghirdetve: csak tavaszi félévben 
előfeltétele(i): OOPPA2, OOKNE2 felvétele  

  

 
 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 
Idegsebészeti jegyzet (készítette az Idegsebészeti Klinika oktató kollektívája, felelős szerkesztő: Dr. Dóczi 
Tamás egyetemi tanár), 1997, online elérhetőség: http://neurosurgery.pote.hu  
 
Foglalkozások témája és oktatója: 
7*1 óra gyakorlat, 7*1 óra szeminárium 
1. szeminárium: Occlusiv agyi érbetegségek pathogenesise, klinikuma, diagnosztikája és a sebészi 

kezelésmódok ismertetése. - Dr. Stefanits János 
Gyakorlati foglalkozás * 

2. szeminárium: Hypertensiv intracerebralis vérzések és ezekkel kapcsolatos sebészei kezelési lehetőségek - 
Dr. Kasó Gábor 
Gyakorlati foglalkozás * 

3. szeminárium: A subarachnoidealis vérzés epidemiológiája, kiváltó okok, pathológiai háttere, leggyakoribb 
okai. - Dr. Gömöri Éva PTE ÁOK Pathológiai Intézet 
Gyakorlati foglalkozás * 

4. szeminárium: A subarachnoidealis vérzések klinikai képe és a beteggel kapcsolatos sürgősségi ellátás 
ismertetése, diagnosztikai teendők - Dr. Dóczi Tamás 
Gyakorlati foglalkozás * 

5. szeminárium: Az intracranialis aneurysmák műtéti kezelésének bemutatása - Dr. Mészáros István 
Gyakorlati foglalkozás * 

6. szeminárium: Az agyi angiomák modern kezelési elvei - Dr. Dóczi Tamás 
Gyakorlati foglalkozás * 

7. szeminárium: A subarachnoideális vérzést követő korai és késői szövődmények és ezek kezelése - Dr. 
Mészáros István 
Gyakorlati foglalkozás * 

(* A gyakorlatokat az alábbi oktatók tartják: Dr. Mészáros István, Dr. Stefanits János, Dr. Kasó Gábor, Dr. Vető 
Ferenc, Dr. Büki András. 
A gyakorlatok tematikájával kapcsolatban a szemináriumok témáihoz való szoros kapcsolódás az irányadó, 
természetesen az adott klinikai beteganyag függvényében.) 
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A félév elfogadásának kritériumai: TVSZ szerint. 
 
Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása: a felelős oktató két pótlási lehetőséget biztosít az 
órarendben meghirdetett hét gyakorlaton felül, az igazolás és a kredit pont elnyerésének feltétele, hogy 
legfeljebb egy pótolatlan hiányzása legyen a hallgatónak, illetve legfeljebb két szemináriumot hiányozhat, a 
szemináriumok pótlására nincs mód. 
 
Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk:  
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Immunológiai módszerek a rutin diagnosztikában és kutatásban 
Immunológiai és Biotechnológiai Intézet - Dr. Berki Tímea egyetemi docens 

 
A tematika rövid leírása: a modern labordiagnosztika számos mérési módszere alapul immunreakción. Ezen 
módszerek elméleti alapjai mellett az immunológiai megbetegedések és hematológiai kórképek 
diagnózisában nélkülözhetetlen módszerek megbeszélése és a gyakorlati részletek elsajátítására is lehetőség 
adódik a kurzuson. Ezt követően a kutatásban használt új módszerek megbeszélése és bemutatása is sorra 
kerül. 
 
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: az orvosi munkában egyre nagyobb szerepet 
játszó diagnosztikai módszerek közül fontos megismerni a rutin laboratóriumban használt immunológiai 
alapú eljárásokat, azok elvét, előnyeit, korlátait. Ugyanakkor számos olyan új eljárás áll rendelkezésre, amely 
még nem vonult be a rutin diagnosztikába, de egy-egy betegség, annak gyógyszeres therápiájának pontosabb 
megismerését szolgálja. Ezen lehetőségek megismerése is a kurzus célja. 
 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 0,57 
modul: fakultatív  félévi 8 
ECTS kredit: 1 gyakorlat heti 0,57 
   félévi 8 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 0 
félévközi: írásbeli   félévi 0 
javítóvizsga: írásbeli  

 

félévi Σ óraszám  16 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
ETR-kód: OOFIRU OFFIRU 
javasolt helye: 5. szemeszter 5. szemeszter 
meghirdetve: csak őszi félévben csak őszi félévben 
előfeltétele(i): OOABK2, OOAIMM, OOAEL2 OFABK2, OFAIMM, OFAEL2 

 

 
 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 
Immunológiai módszerek 
 
Foglalkozások témája és oktatója: 
4 x 2 óra előadás 
1-2. A klinikai laboratóriumban használt immunszerológiai módszerek elve, eszközei - Dr. Berki Tímea 
3-4. Az autoimmun betegségek diagnosztikája - Dr. Berki Tímea  
5-6. Celluláris immunológiai módszerek az immunhiányos állapotok diagnosztikájában - Dr. Berki Tímea 
7-8. Celluláris immunológiai módszerek a hematológiai kórképek diagnosztikájában - Dr. Magyarlaki Tamás 

(Laboratóriumi Medicina Intézet) 
 
4 x 2 óra gyakorlat 
1-2. Immunszerológia, autoantitest diagnosztika - Dr. Berki Tímea 
3-4. Immuncitokémia, immunhisztokémia - Dr. Szekeres Gy. 
5-6. Áramlási citometria - Dr. Boldizsár Ferenc 
7-8. HLA tipizálás új módszerei, HLA - betegség asszociációk - Dr. Paál M. 
 
 
A félév elfogadásának kritériumai: aktív részvétel, sikeres írásbeli teszt. 
 
Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása: egyéni pótlás. 
 
Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk:  
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Immunpathológia 1. 
Immunológiai és Biotechnológiai Intézet - Dr. Németh Péter egyetemi tanár 

A tematika rövid leírása: a preklinikai immunológia főbb fejezeteinek áttekintése mellett a kurzus célja 
azoknak a legújabb kutatási eredményeknek a megismertetése, melyek a klinikai immunológiai gyakorlat 
(therápia és diagnosztika) alapját képezik. Megbeszélésre kerülnek az autoimmun kórképek hátterében zajló 
pathológiás folyamatok, az immunhiányos állapotok, az immunhiányos állapotok, valmint a daganatokkal 
szembeni immunitás kérdése. Külön előadásokban kívánunk foglalkozni a korszerű immuntherápiás 
lehetőségekkel. 
 
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: a tantárgy feladata a betegségekhez vezető 
kóros immunreakciók genetikai, molekuláris és sejtbiológiai, patomorfológiai és patofiziológiai 
mechanizmusainak összefoglalása, ezzel az alapozó tárgyak, valamint a preklinikai és klinikai tárgyak közti 
átmenet biztosítása. 
 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 2 
modul: ELEKTÍV  félévi 28 
ECTS kredit: 2 gyakorlat heti 0 
   félévi 0 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 0 
félévközi: írásbeli   félévi 0 
javítóvizsga: írásbeli  

 

félévi Σ óraszám  28 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
ETR-kód: OOEIM1 OFEIM1 
javasolt helye: 5. szemeszter 5. szemeszter 
meghirdetve: csak őszi félévben csak őszi félévben 
előfeltétele(i): OOAIMM OFAIMM 

 

 
 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 
saját előadásjegyzet, ill. az 1998 után kiadott immunológiai és immunpatológiai kézikönyvek 
 
Foglalkozások témája és oktatója: 
14*2 óra előadás 
1. Immunpatológiai alapjelenségek - Dr. Németh Péter 
2. Immunológiuai toleranvcia - Dr. Németh Péter 
3. Fiziológiás és patológiás autoimmunitás - Dr. Németh Péter 
4. Hiperszenzitivitás, mint immunpathológiai alapjelenség - Dr. Németh Péter 
5. A kóros autoimmunitás és autoimmun kórképek mechanizmusai - Dr. Németh Péter 
6. A szisztémás és szervzspecifikus autoimmun kórképeke patológiája - Dr. Németh Péter 
7. Az allergiás állapotok immunpatológiai háttere - Dr. Németh Péter 
8. A szerv és szövetátültetés immunológiai aspektusai - Dr. Németh Péter 
9. A tumorimmunológia immunpatológiai mechanizmusai - Dr. Németh Péter 
10. Veleszületett immunhiányos állpotok - Dr. Berki Timea 
11. Szerzett immunhiányos állpotok - Dr. Berki Timea 
12. Fertőző betegséghek immunpatológiai háttere - Dr. Berki Timea 
13. A korszerű immuntherápia molekuláris- és sejtbiológiai alapjai (immun moduláció, vakcinálás) - Dr. 

Pongrácz Judit 
14. Fő trendek az orvosi biotechnológiában az immunológiai betegségek diagnosztikájára, kezelésére és 

megelőzésére - Dr. Berki Timea 
 
 
A félév elfogadásának kritériumai: részvétel az előadások minimum 66%-án. 
 
Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása: nincs lehetőség. 
 
Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk: a fenti témák alapján összeállított tesztvizsga. 



 203 

Immunpathológia 2. 
Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani Intézet - Dr. Szekeres Júlia egyetemi tanár 

A tematika rövid leírása: a kurzus az immunrendszer fiziológiás működésének áttekintése után a következő 
területekkel foglakozik: fertôzésekkel szemben kialakuló védekezés, tumor elleni immunválasz, 
transzplantáció immunológiai vonatkozásai, reprodukció immunológiája, autoimmunitás, allergiák, a 
neuroendokrin- és az immunrendszer kapcsolata, a HIV fertőzés immunológiája. 
 
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: a másodévben oktatott alapimmunológiára 
épülve a mikrobiológia tantárgy keretében az immunrendszer normális működési mechanizmusait és annak 
hibáit oktatjuk. Jelen kurzus részletesebben tárgyalja az immunrendszer pathológiás működését, alapot adva 
ezzel a magasabb évfolyamokon oktatott klinikai immunológia megértéséhez. 
 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 2 
modul: fakultatív  félévi 28 
ECTS kredit: 2 gyakorlat heti 0 
   félévi 0 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 0 
félévközi: írásbeli   félévi 0 
javítóvizsga: szóbeli 

 

félévi Σ óraszám  28 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
ETR-kód: OOFIM2 
javasolt helye: 6. szemeszter 
meghirdetve: csak tavaszi félévben 
előfeltétele(i): OOAMB2, OOAIMM  

  

 
 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 
Gergely J., Erdei A: Immunbiológia 
 
Foglalkozások témája és oktatója: 
Előadók: Dr. Szekeres Júlia, Dr. Illés Zsolt, Dr. Sebők Béla 
12*2 óra szeminárium 
1-3 hét Fertőzésekkel szemben kialakuló védekezés 
4. hét Mucosalis immunitás, a bőr immunrendszere  
5. hét Tumor elleni immunválasz 
6-7. hét Transzplantáció immunológiai vonatkozásai 
8. hét Reprodukció immunológiája 
9. hét Autoimmunitás 
10. hét Allergiák 
11. hét A neuroendokrin- és az immunrendszer kapcsolata 
12-13. hét A HIV fertőzés immunológiája  
14. hét Konzultáció, számonkérés  
 
 
A félév elfogadásának kritériumai: a szemináriumok 80%-án aktív részvétel. 
 
Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása: megadott szakirodalomból és a hallgatótársak 
jegyzeteiből. 
 
Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk: teszt. 
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Immuntechnikák a laboratóriumi gyakorlatban 
Immunológiai és Biotechnológiai Intézet - Dr. Berki Tímea egyetemi docens 

A tematika rövid leírása: a rutin laboratóriumi gyakorlatban használatos immunológiai módszerek általános 
és speciális jellemzői, alkalmazásuk indikációi és korlátai. A legfontosabb immunszerológiai és sejtes 
immunológiai technikák gyakorlati elsajátítása. 
 
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: a tantárgy feladata az immunológiai 
laboratóriumi diagnosztika eszköztárának megismertetése, a legfontosabb módszerek elsajátítása. A 
preklinikai és klinikai tantárgyak laboratóriumi diagnosztikai hátterének biztosítása. 
 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 0 
modul: ELEKTÍV  félévi 0 
ECTS kredit: 2 gyakorlat heti 2 
   félévi 28 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 0 
félévközi: írásbeli   félévi 0 
javítóvizsga: írásbeli  

 

félévi Σ óraszám  28 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
ETR-kód: OOEIMG OGEIMG 
javasolt helye: 7. szemeszter 6. szemeszter 
meghirdetve: csak őszi félévben csak tavaszi félévben 
előfeltétele(i): OOAIMM, OOABK2  

 

OGOIMM, OGOBK2  
 
 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 
saját laboratóriumi jegyzet 
1998 után kiadott klinikai immunológiai és laboratóriumi diagnosztikai kézikönyvek 
 
Foglalkozások témája és oktatója: 
blokk-szerűen 4x3 és 1x2 óra (összesen 14 óra) laboratóriumi gyakorlat 
1. Az immunológiai laboratóriumi diagnosztika általános jellemzői - Dr. Berki Timea 
2. Immunszerológiai technikák általános elvei. Precipitáción és agglutináción alapuló eljárások, ELISA, RIA, 

FIA, dot-blot, immunoblot technikák - Dr. Németh Péter 
3. A vér és más testfolyadékok sejtes elemeinek izolálása, alap, fénymikroszkópos vizsgálata - Dr. Berki Timea 
4. Immuncitokémia, immunhisztokémia - Dr. Berki Timea 
5. Áramlási citometria - Dr. Berki Timea 
6. Szövettenyésztésen alapuló immunológiai eljárások - Dr. Berki Timea 
 
 
A félév elfogadásának kritériumai: részvétel a laboratóriumi gyakorlatok minimum 66%-án. 
 
Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása: a távolmaradás pótlására nincs lehetőség. 
 
Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk:  
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Infekciókontroll 
Kórházhygiénés Szolgálat - Dr. Rauth Erika főorvos 

A tematika rövid leírása: a tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerjék a fertőző betegségek önálló 
kategóriáját képező leggyakoribb nozokomiális (kórházi) fertözéseket, azok epidemiológiai sajátosságait, a 
keletkezésükben közrejátszó rizikófaktorokat, a megelőzés lehetőségeit, költségkihatását és a jogi 
vonatkozásokat a gyakorló orvos szemszögéből nézve. A gyakorlati oktatás témaköre a megelőzés gyakorlati 
módszerei közül a sterilizálás-fertőtlenítés valamint járványügyi kivizsgálás módszereit foglalja magába 
 
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: az infekciókontroll az egészségügyi ellátás 
rendszerében valamennyi ellátási szinten a minöség-biztosítás egyik törvényileg megkövetelt, a legtöbb 
eredményt hozó és talán a legköltséghatékonyabb területe. 
 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 0,86 
modul: ELEKTÍV  félévi 12 
ECTS kredit: 1 gyakorlat heti 0,21 
   félévi 3 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 0 
félévközi: szóbeli  félévi 0 
javítóvizsga: szóbeli 

 

félévi Σ óraszám  15 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
ETR-kód: OOEINK OFEINK 
javasolt helye: 10. szemeszter 8. szemeszter 
meghirdetve: csak tavaszi félévben csak tavaszi félévben 
előfeltétele(i): OOEKLM, OOKINF OFEMIS 

 

 
 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 
     Losonczy György: A klinikai epidemiológia alapjai. A nosocomialis fertőzések járványtana. 
     Kende Éva (szerk.): Infekciókontroll zsebkönyv  
 
Foglalkozások témája és oktatója: 
4*3 óra előadás 
l. modul - Az infekciókontroll fogalma, szerepe, jelentősége a gyógyító orvoslásban 

- Az infekciókontroll gyakorlati módszerei 
- A nozokomiális fertőzések epidemiológiája 

2. modul - A nozokomiális fertözések részletes járványtana 
- A mikrobiológiai laboratórium szerepe az infekciókontrollban 
- Antibiotikum politika és infekciókontroll 

3. modul - A nozokomiális fertözések megelözésének és leküzdésének gyakorlati módszerei  
- Az egészségügyi dolgozó egészségének védelme 

4. modul - A nozokomiális fertőzések jogi vonatkozásai 
- Az infekciókontroll módszerek pénzügyi kihatásai 
- Az infekciókontroll szerepe a minőségbiztosításban 
- Bioterrorizmus 

 
l*3 óra gyakorlat 
5. modul - Infekciókontroll a fogorvosi gyakorlatban 
 
 
A félév elfogadásának kritériumai: előadások esetében 20 %-ot meghaladó hiányzás esetén a teljesítmény 
elfogadhatatlan, gyakorlatoknál a hiányzást pótolni lehet. 
 
Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása: TVSZ szerint. 
 
Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk:  
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Interkulturelle Kommunikation in Gesundheitsberufen 
Egészségügyi Nyelvi és Kommunikációs Intézet - Faubl Nóra nyelvtanár 

A tematika rövid leírása: der Kurs vermittelt Inhalte und Aspekte der Kommunikationswissenschaft. 
 
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: der Kurs vermittel Hintergrundwissen das dem 
Studenten bei Erlernen der Anamneseerhebung und im Patientengespräch insbesondere im interkulturellen 
Kontext von Nutzen sein wird. 
 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 2 
modul: fakultatív  félévi 28 
ECTS kredit: 2 gyakorlat heti 0 
   félévi 0 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 0 
félévközi: írásbeli   félévi 0 
javítóvizsga: szóbeli 

 

félévi Σ óraszám  28 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
ETR-kód: OOFIKK OFFIKK OGFIKK 
javasolt helye: 1. szemeszter 1. szemeszter 1. szemeszter 
meghirdetve: őszi és tavaszi félévben is őszi és tavaszi félévben is őszi és tavaszi félévben is 
előfeltétele(i): haladó szintű német 

nyelvismeret 
haladó szintű német 
nyelvismeret 

haladó szintű német 
nyelvismeret 

 
 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 
 
Foglalkozások témája és oktatója: 
14*1 óra előadás 
1.  Einführung  
2.  Der Begriff der Kommunikation und Aufgaben der Kommunikation 
3.  Direkte und Indirekte Kommunikation 
4.  Die Rolle der Sprache bei der menschlichen Kommunikation 
5.  Verbale und Nonverbale Kommunikation 
6.  Kodieren und Dekodieren im Kommunikationsverlauf. 
7.  Situation, Rollen, Kommunikation 
8.  Die überzeugende Kommunikation 
9.  Kommunikation und Interkulturalität 
10. Kulturelle Unterschiede 
11. Sprachliche Unterschiede 
12. Ethnizität 
13. Gesellschaftliche Strukturen 
14. Test 
 
 
A félév elfogadásának kritériumai: az előadáson katalógus van. Max. 15% hiányzás. Az érdemjegy a teszt 
eredménye alapján kerül kialakításra. 
 
Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása:  
 
Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk:  
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Internet - Számítógépes alkalmazások 2. 
Bioanalitikai Intézet - Dr. Pótó László egyetemi docens 

A tematika rövid leírása: Internet, FTP, E-mail, WWW, chat, VoIP, … napjaink „hétköznapi” 
szakkifejezései. A tanfolyamon megtehetők az első tájékozódó lépések ebben a világban. 
 
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: alapfokú Internet-használati gyakorlat 
kialakítása, meglevő ismeretek bővítése, átfogó kép kialakítása. 
 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 0 
modul: fakultatív  félévi 0 
ECTS kredit: 1 gyakorlat heti 1 
   félévi 14 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 0 
félévközi: írásbeli és szóbeli  félévi 0 
javítóvizsga: írásbeli és szóbeli 

 

félévi Σ óraszám  14 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
ETR-kód: OOFNET OFFNET 
javasolt helye: 1. szemeszter 1. szemeszter 
meghirdetve: őszi és tavaszi félévben is őszi és tavaszi félévben is 
előfeltétele(i): alapfokú Windows 

ismeretek vagy OOFSZH 
alapfokú Windows 
ismeretek vagy OFFSZH  

 

 
 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 
 Törzsanyag: Nyomtatott vázlat és segédanyagok 
 
Foglalkozások témája és oktatója: 
7*2 óra gyakorlat 
Az Internet kialakulása, fejlődése 
Kapcsolattartás: email, csoportok, hírlevél, fórumok, csevegés, telefon 
Anyagok cseréje 
Információszerzés, keresés: web 
Az Internet egyéb szolgáltatásai, e-kormányzat, e-üzlet, e-oktatás,… 
Weboldal létrehozása 
 
 
A félév elfogadásának kritériumai: TVSz, aktivitás, maximum 1 hiányzás. 
 
Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása: 1 pótgyakorlat. 
 
Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk: a gyakorlatokon vett összes használati terület. 
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Intervencionális kardiológia, korszerű diagnosztika és kezelési 
eljárások 

Szívgyógyászati Klinika - Dr. Horváth Iván egyetemi adjunktus 

A tematika rövid leírása:  
 
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában:  
 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 0 
modul: fakultatív  félévi 0 
ECTS kredit: 2 gyakorlat heti 1 
   félévi 14 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 1 
félévközi: írásbeli és szóbeli  félévi 14 
javítóvizsga: írásbeli és szóbeli 

 

félévi Σ óraszám  28 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
ETR-kód: OOFIKD 
javasolt helye: 10. szemeszter 
meghirdetve: őszi és tavaszi félévben is 
előfeltétele(i): OOKNHA felvétele, 

OOKKAR 

  

 
 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 
 
Foglalkozások témája és oktatója: 
14*1 óra előadás 
14*1 óra gyakorlat 
14*1 óra szeminárium 
 
 
A félév elfogadásának kritériumai:  
 
Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása:  
 
Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk:  
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Ionok és elemek meghatározási módszerei és alkalmazások 
TTK Általános és Fizikai Kémiai Tanszék - Dr. Nagy Lívia tudományos munkatárs 

A tematika rövid leírása: ion és elem meghatározó módszerek összehasonlítása. IC-HPLC elválasztás fajtái. 
Izokratikus és gradiens elválasztás, detektálás szuppresszált vezetőképesség méréssel. Növényi nedvek klorid, 
nitrát, nitrit szeparációja Cryptand PA1 kolonnán. Az atomspektroszkópia alapjai, emisszió és abszorpció, 
láng és elektrotermikus atomizálás. ICP és AAS méréstechnikák ismertetése. Zavaró hatások 
kiküszöbölésével történő analízis. Laboratóriumi munka egy konkrét probléma megoldása AAS és IC-HPLC 
készülékeken. 
 
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: korszerű eszközök (ion kromatográfia és 
atomspektroszkópia) és alkalmazási területeik részletes ismertetésére kerül sor. Ionok és elemek mennyiségi 
meghatározásának megismerése a cél, konkrét feladatokon keresztül. Fontos és érdekes példák főleg a 
gyógyszerkutatás, élelmiszervizsgálat- és minőségellenőrzés, környezetszennyezés, valamint az 
orvostudományban alkalmazott laboratóriumi mérések területéről. 
 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 0 
modul: fakultatív  félévi 0 
ECTS kredit: 2 gyakorlat heti 0,57 
   félévi 8 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 1,43 
félévközi: szóbeli  félévi 20 
javítóvizsga: írásbeli  

 

félévi Σ óraszám  28 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
ETR-kód: OGFIEM 
javasolt helye: 1. szemeszter 
meghirdetve: őszi és tavaszi félévben is 
előfeltétele(i): 

  

nincs  
 
 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 
Nagy L.: Atomspektroszkópia, oktatási segédlet, 2005 
Price W.J.: Atomabszorpciós spektrometria, ISBN 963 10 1701 
Smith: R..E.: Ionchromatography application, CRC ISBN 0-8493-4967-2 
Burger K.: Az analitikai kémia alapjai. Kémiai és műszeres elemzés, ISBN 963 9214 05 1 
Szemináriumon és gyakorlatokon számológép, a laboratóriumi gyakorlatokon fehér köpeny szükséges. 
 
Foglalkozások témája és oktatója: 
4*2 óra gyakorlat  
1. Laboratóriumi munka egy konkrét probléma megoldása I. Kiválasztott minta előkészítés lépései. Alkalmas 

AAS, IC-HPLC vizsgálati módszerek kiválasztása 
2. Laboratóriumi munka egy konkrét probléma megoldása II. Kalibráló oldatok elkészítése AAS és IC-HPLC 

készülékeken 
3. Laboratóriumi munka egy konkrét probléma megoldása III. Minta oldatok mérése AAS és IC-HPLC 

készülékeken 
4. Laboratóriumi munka egy konkrét probléma megoldása IV. AAS és IC-HPLC eredmények kiértékelése 
 
10*2 óra szeminárium  
1. Ion és elem meghatározó módszerek. Általános alapfogalmak, definiciók összefoglalása. IC-HPLC 

elválasztás alapfogalmai. Ionkromatográfiás elválasztás fajtái és készülékek felépítése. Ionkromatográfiás 
kolonnák. Ionkromatográfiás detektálás 

2 Izokratikus és gradiens elválasztás, detektálás szuppresszált vezetőképesség méréssel. IC-HPLC minta 
készítés és kezelés. Elválasztási módszer fejlesztése egy probléma megoldása  

3. Az atomspektroszkópia alapjai; emisszió és abszorpció, láng és elektrotermikus atomizálás. Induktíven 
csatolt plazma (ICP) és atomabszorpciós (AAS) méréstechnikák ismertetése 

4. Az ICP és AAS készülékek fő részei.ICP plazma égő és az AAS vájt katód lámpa. Minta beviteli módszerek 
összehasonlítása. Zavaró hatások Kalibráció 
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5. Mintakészítés lépései. Analízisek, példák, gyakorlatok 
6. Fluoridtartalmának meghatározására szolgáló módszerek IC-HPLC-vel való összehasonlítás 
7. Mennyiségi meghatározás IC módszerrel. Vízminták fő anionjainak mehatározása AS5A oszlopon 
8. Növényi nedvek klorid, nitrát, nitrit tartalmának vizsgálata Cryptand PA1 oszlopon 
9. Szénhidrátok elválasztása és elektrokémiai detektálása 
10. Zavaró hatások kiküszöbölése alkáli és alkáli földfémek AAS módszerrel történő mennyiségi 

meghatározásával 
 
 
A félév elfogadásának kritériumai: a kurzus során szerzett elméleti és gyakorlati ismereteket a hallgató 
felhasználja a konkrét probléma laboratóriumi megoldásához. A gyakorlati része az ion és elem vizsgálati 
megoldást összegző jegyzőkönyv készítéssel zárul. Az írásos jegyzőkönyv és annak szóbeli kiegészítésének 
együttes értékeléséből alakul ki az érdemjegy. Az írásos jegyzőkönyv vagy a szóbeli kiegészítés hiánya elégtelen 
osztályzatot eredményez. 
 
Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása: a kurzus során egy távolmaradás lehetséges, amelynek 
pótlását biztosítjuk.  
 
Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk:  
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Irodai alkalmazások - Számítógépes alkalmazások 4. 
Bioanalitikai Intézet - Dr. Pótó László egyetemi docens 

A tematika rövid leírása: a kurzus keretében a hallgatók megismerkednek a táblázatkezelés (Excel) és a 
bemutatók készítésének (PowerPoint) alapjaival. Rövid tájékoztatást kapnak továbbá az adatbázis-kezelésről 
is. 
 
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: a táblázatkezelés és a bemutatók készítése, 
vagyis a gyakorlatban az Excel és a PowerPoint használata ma már nélkülözhetetlen a diplomamunka vagy 
egy TDK munka elkészítése és bemutatása kapcsán. 
 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 0 
modul: fakultatív  félévi 0 
ECTS kredit: 1 gyakorlat heti 1 
   félévi 14 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 0 
félévközi: írásbeli és szóbeli  félévi 0 
javítóvizsga: írásbeli és szóbeli 

 

félévi Σ óraszám  14 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
ETR-kód: OOFIRO OFFIRO 
javasolt helye: 1. szemeszter 1. szemeszter 
meghirdetve: őszi és tavaszi félévben is őszi és tavaszi félévben is 
előfeltétele(i): nincs nincs 

 

 
 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 
kiadott segédanyagok 
 
Foglalkozások témája és oktatója: 
Előadók: Dr. Pótó László és Őri László 
7*2 óra gyakorlat 
1. Az Excel alapjai 1. 
2. Excel gyakorlatok1. 
3. Az Excel alapjai 2. 
4. Excel gyakorlatok 2. 
5. A PowerPoint alapjai 
6. PowerPoint gyakorlatok 
7. Adatbázis-kezelés 
 
 
A félév elfogadásának kritériumai: jelenlét, aktivitás, beadandó munka. 
 
Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása: pótgyakorlat. 
 
Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk:  
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Izotópdiagnosztikai és radioterápiás módszerek biofizikai alapjai 
és klinikai vonatkozásai 

Nukleáris Medicina Intézet - Biofizikai Intézet  
Dr. Zámbó Katalin egyetemi docens - Dr. Lőrinczy Dénes egyetemi docens 

A tematika rövid leírása: az egyes szervrendszerek működésének in vivo vizsgálatára funkcionális alapokon 
nyugvó statikus és dinamikus módszerek állnak rendelkezésre, amelyek során számítógépes támogatással 
tudjuk a radiofarmakon útját nyomon követni a szervezet belsejében. Az új rétegfelvételi technikával 
(SPECT) még pontosabb morfológiai és funkcionális elemzést adhatunk.  A kurzus a modern módszerek 
fizikai és biofizikai alapjait is részletesen bemutatja. 
 
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: az oktatás célja az orvostanhallgatók 
megismertetése a radioizotópokkal végzett in vivo vizsgálatok, valamint a radioterápia biofizikai alapjaival, 
módszereivel, a klinikumban történő alkalmazással. A klinikai részben szervrendszerenként tárgyalnánk az 
alkalmazott vizsgálómódszerek helyét a diagnosztikus sorban, elveit, kivitelezését, indikációit, 
kontraindikációit és az eredmények értékelését. 
 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 0,71 
modul: fakultatív  félévi 10 
ECTS kredit: 1 gyakorlat heti 0,5 
   félévi 7 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 0 
félévközi: írásbeli   félévi 0 
javítóvizsga: szóbeli 

 

félévi Σ óraszám  17 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
ETR-kód: OOFIDR 
javasolt helye: 7. szemeszter 
meghirdetve: csak őszi félévben 
előfeltétele(i): OOANEA, OOAEL2, OOPPA2 

  

 
 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 
Dr. Jánoki Győző és Dr. Láng Jenő: Radioaktív gyógyszerek az izotópdiagnosztikában és terápiában, jegyzet, I. 

kötet 
Dr. Földes Iván: Klinikai izotópdiagnosztika és terápia, jegyzet, II. kötet 
Dr. Farkas György: Sugárvédelmi és belsődozimetriai ismeretek, jegyzet, III. kötet, az Egészségügyi Szakképző 

és Továbbképző Intézet kiadványa 
Fráter Lóránd, Horváth Ferenc, Kuhn Endre, Vargha Gyula: A radiológia alapfogalmai, a Medicina Kiadó 

kiadványa 
Dr. Szilvási István: Nukleáris Medicina tankönyv  
Internetes tankönyv: www.dote.hu  Oktatás: Nukleáris Medicina tankönyv 
 
Foglalkozások témája és oktatója: 
(Biofizika ea.: Dr. Trón Lajos, Dr. Lőrinczy Dénes, Koszorús László) 
10*1 óra előadás 
1. Izotópok, radioaktív sugárzások 
2. Gamma-kamera, SPECT működésének alapjai 
3. A pozitronemissziós tomográfia (PET) alapjai 
4. A PET működése és alkalmazásai 
5. A pajzsmirigy és a légző-rendszer izotópdiagnosztikája - Dr. Udvaros Eszter 
6. A csont- és izületi rendszer, vmint. a csontvelő és a gyulladások izotópdiagnosztikája - Dr. Schmidt Erzsébet 
7. Az urogenitális rendszer, a gastrointestinális rendszer és a központi idegrendszer izotópdiagnosztikája - Dr. 

Zámbó Katalin 
8. Nukleáris kardiológia - Dr. Zámbó Katalin 
9. Nukleáris onkológia, sentinel nyirkcsomó vizsgálatok - Dr. Schmidt Erzsébet 
10. Izotóptherápia - Dr. Zámbó Katalin 
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7*1 óra gyakorlat 
Max. 5 fős kiscsoportokban, vezetők: Dr. Zámbó Katalin, Dr. Schmidt Erzsébet, Dr. Udvaros Eszter, Dr. Szabó 
Zsuzsanna 
1. A meleglabor és a műszerek bemutatása, a radiofarmakonok elkészítése, sugárvédelem, a számítógépes 

értékelő és leletező rendszer bemutatása  
2. Pajzsmirigy és tüdő vizsgálatok kivitelezése, értékelése, leletezése 
3. Csont és csontvelő szcintigráfiás vizsgálatok kivitelezése, értékelése, leletezése 
4. Vese és máj vizsgálatok kivitelezése, értékelése, leletezése 
5. Szívvizsgálatok (SPECT) kivitelezése, értékelése, leletezése (vendégelőadó: Dr. Czopf László) 
6. Agyi és onkológiai vizsgálatok kivitelezése, értékelése, leletezése 
7. Az izotóptherápia elvei, problémái, kivitelezése, kontrollja 
 
 
A félév elfogadásának kritériumai: jegyzetelés az előadásokon, a gyakorlatokon a képi értékelésben, ill. lelet 
megfogalmazásában való aktív részvétel. Irásbeli vizsga. 
 
Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása: távolmaradás esetén külön kérésre, időpont egyeztetés 
után az adott témakör pótlása lehetséges. 
 
Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk: tesztkérdések az adott témakörökből. 
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Izületi endoprotetika korszerű elvei és gyakorlata 
Ortopédiai Klinika - Dr. Bellyei Árpád egyetemi tanár 

A tematika rövid leírása: a nagyizületi endoprotetika indikációi, fajtái, alkalmazás gyakorlati bemutatása, 
szövődmények megoldási lehetőségei, kilazulás problematikájának elméleti és mütői demonstrálása. 
 
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: kiegészíti a kötelező tananyagot, ahhoz 
szervesen illeszkedik. 
 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 0,86 
modul: fakultatív  félévi 12 
ECTS kredit: 1 gyakorlat heti 1 
   félévi 14 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 0 
félévközi: írásbeli és szóbeli  félévi 0 
javítóvizsga: szóbeli 

 

félévi Σ óraszám  26 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
ETR-kód: OOFIZE 
javasolt helye: 7. szemeszter 
meghirdetve: csak őszi félévben 
előfeltétele(i): OOKORT felvétele 

  

 
 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 
 
Foglalkozások témája és oktatója: 
2*6 óra előadás 
 
2*7 óra gyakorlat 
A műtői program függvényében, előadóval egyeztetve, a mütői programban részvétel. 
 
 
A félév elfogadásának kritériumai: a kurzus elismerésének feltétele mind az elméleti, mind a gyakorlati  
órákon való részvétel. 
 
Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása: hiányozni a kurzus rövid ideje és tematikája miatt nem 
lehet. 
 
Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk:  
 
 
 
 



 215 

Jogász a háznál: alapvető jogi ismeretek orvostanhallgatóknak 
Orvosi Népegészségtani Intézet - Dr. Kiss István egyetemi docens 

A tematika rövid leírása: tudjuk-e miről szól a Magyar Köztársaság Alkotmánya? Milyen alapvető jogaink 
és kötelezettségeink vannak? Milyen jogszabályok vonatkoznak az „egyszerű” állampolgárokra? Egyáltalán, 
mik azok a jogszabályok? Hogyan születnek? Hogyan szövik át mindennapi életünket? Hogyan vélekedik a 
jog az élet és halál dolgairól, elfogadja-e az eutanáziát vagy a halálbüntetést? Milyen jogszabályok bírnak 
különös fontossággal az egészségügyben. 
 
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: alapvető jogi ismeretek nélkül a XXI. század 
embere nehezen boldogul az életben. A kurzus elsősorban ezeket a mindennapokban hasznos ismereteket 
szeretné nyújtani, de kiemelve, és kissé részletesebben elemezve az egészségüggyel kapcsolatos - de nem az 
igazságügyi orvostan körébe tartozó - témákat. 
 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 1 
modul: fakultatív  félévi 14 
ECTS kredit: 1 gyakorlat heti 0 
   félévi 0 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 0 
félévközi: szóbeli  félévi 0 
javítóvizsga: szóbeli 

 

félévi Σ óraszám  14 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
ETR-kód: OOFJOH OFFJOH OGFJOH 
javasolt helye: 1. szemeszter 1. szemeszter 1. szemeszter 
meghirdetve: csak őszi félévben csak őszi félévben csak őszi félévben 
előfeltétele(i): nincs nincs nincs 

 
 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 
 
Foglalkozások témája és oktatója: 
7*2 óra előadás 
1. Magyar Köztársaság Alkotmánya. Alapjogok és kötelezettségek 
2. A jogszabályok fajtái és hierarchiájuk. Törvényhozás 
3. Büntetőjog mindennapjainkban. Az emberi élettel és egészséggel kapcsolatos büntetőjogi kérdések 
4. Az emberi élet, mint a jogi szabályozás tárgya. Születés és halál. A halálbüntetés megítélése. Eutanázia jogi 

szempontból tekintve 
5. Polgári jogi jogviszonyok 
6. A közegészségügy jogi és etikai vonatkozásai. Az Európai Uniós jogforrások rövid áttekintése. Hazánk Uniós 

csatlakozásának fontosabb következményei 
7. Eljárásjogi kérdések: Hogyan érvényesíthetem jogaimat? Milyen kötelezettségeim vannak? 
 
 
A félév elfogadásának kritériumai: 1 dupla óráról történő hiányzás megengedett. 
 
Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása:  
 
Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk:  
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Kábítószer, gyógyszer, élvezeti szer abuzus 
Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet - Dr. Pintér Erika egyetemi docens 

A tematika rövid leírása: a tantárgy feladata, hogy megismertesse a hallgatókkal az abúzus-szerek 
farmakológiáját. Az ismeretanyag hasznos lehet a háziorvosi gyakorlatban is, és elsajátítására a gyógyszertan 
tantárgy keretei között, a limitált óraszámok miatt nincs lehetőség. 
 
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: a kurzus célja, hogy ismertesse a hallgatókkal a 
gyógyszer, kábítószer, élvezeti szer abúzusokkal kapcsolatos általános fogalmakat, az abúzus kialakulásának 
élettani, biokémiai hátterét. A rendelkezésre álló idő alatt szisztematikusan áttekintjük a legfontosabb abúzus-
szerek farmakológiai jellemzőit, az abúzus tüneteit, veszélyeit, a kezelés lehetséges módjait. A szereket a 
következő csoportosításban tárgyaljuk: Opiodok, altatók, nyugtatók, alkohol, pszichomotoros stimulánsok 
(amfetamin és rokonai, kokain), koffein, nikotin, pszichedelikumok (LSD, meszkalin, fenciklidin), kannabisz, 
ipari oldószerek. A farmakológiai ismeretanyag tárgyalása után, az abúzusok kezelésésének gyakorlati 
problémáiról hallhatnak a résztvevők. A kurzust egy abúzus témát feldolgozó játékfilm megtekintése zárja. 
 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 1 
modul: ELEKTÍV  félévi 14 
ECTS kredit: 1 gyakorlat heti 0 
   félévi 0 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 0 
félévközi: írásbeli   félévi 0 
javítóvizsga: szóbeli 

 

félévi Σ óraszám  14 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
ETR-kód: OOEDRO OFEDRO OGEDRO 
javasolt helye: 6. szemeszter 6. szemeszter 10. szemeszter 
meghirdetve: csak tavaszi félévben csak tavaszi félévben csak tavaszi félévben 
előfeltétele(i): OOPGT1 felvétele, 

OOAEL2, OOABK2 
OFPGT1, OFAEL2, 
OFABK2 

OGOBK2, OGOEL2, 
OGGGH3 

 
 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 
Jegyzet: Általános farmakológia. Gyógyszerendeléstan, egyetemi jegyzet, PTE-ÁOK 
Segédanyagok: 
Bayer István: A drogok történelme. A kábítószerek története az ókortól napjainkig, Aranyhal Könyvkiadó, 

Budapest 
Brian Preston: Fűbolygó, Carthaphilus Kiadó 
Dominic Streatfeild: Kokain, HVG Könyvek 
Albert Hofmann: LSD, SHL Könyvek 
 
Foglalkozások témája és oktatója: 
7*2 óra előadás 
1-2. Alapfogalmak. A függőség kialakulásának élettani, biokémiai háttere. Opioidok 
3-4. Anxiolitikumok, szedativumok, hipnotikumok. Szipózás 
5-6. Alkohol 
7-8. Pszichomotor stimulánsok 
9-10.  Pszichedelikumok 
11-12. Az abúzusok kezelésésének gyakorlati problémái - Dr. Szemelyácz János 
13-14. Egy abúzus témájú játékfilm megtekintése 
 
 
A félév elfogadásának kritériumai: legalább 10 órán való részvétel, 70% feletti vizsgateljesítmény. 
 
Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása: távolmaradás pótlására nincs lehetőség. 
 
Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk:  
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Kapilláris elektroforézis 
Bioanalitikai Intézet - Dr. Kilár Ferenc egyetemi tanár 

A tematika rövid leírása: a ma használatos legmodernebb analitikai elválasztási technika, a kapilláris 
elektroforézis áttekintése az elméleti alapoktól kezdve, biokémiai analíziseken keresztül az orvosi 
diagnosztikában alkalmazott legújabb módszerekig. Hemoglobinopathiak, „drug abuse”, alkoholizmus, 
neurológiai betegségek, stb. diagnosztizálásának modern lehetőségei. Elméleti és gyakorlati oktatás. 
 
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: a kapilláris elektroforézis elméleti alapjainak 
megismerése, és kísérletek tervezése. Fehérjék és kismolekulák elektroforetikus elválasztási technikáinak 
megismerése. A királis elválasztás, valamint a diagnosztikai célú szérum-elektroforézis elsajátítása. 
Mikrobiológiai alkalmazások megismerése. 
 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 1 
modul: fakultatív  félévi 14 
ECTS kredit: 2 gyakorlat heti 1 
   félévi 14 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 0 
félévközi: szóbeli  félévi 0 
javítóvizsga: szóbeli 

 

félévi Σ óraszám  28 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
ETR-kód: OOFKAE OFFKAE 
javasolt helye: 2. szemeszter 2. szemeszter 
meghirdetve: csak tavaszi félévben csak tavaszi félévben 
előfeltétele(i): nincs nincs 

 

 
 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 
Gáspár Attila: Kapilláris zóna elektroforézis 
 
Foglalkozások témája és oktatója: 
14*1 óra előadás 
Az elválasztási technikák fejlődése. Az elektroforézis megszületése. Elméleti alapok: mobilitás, vándorlási 
sebesség, elektroendozmózis. Az elektroforetikus elválasztások fajtái. Zóna elektroforézis. Izoelektromos 
fókuszálás. Izotachoforézis. Gélelektroforézis kapillárisban. Micelláris elektrokinetikus kromatográfia. Kapilláris 
elektrokromatográfia. Királis elválasztások. Orvosi alkalmazások. 
 
14*1 óra gyakorlat 
Zóna elektroforézis. Izoelektromos fókuszálás. Izotachoforézis. Micelláris elektrokinetikus kromatográfia. 
Királis elválasztások. Szérum elektroforézis. 
 
 
A félév elfogadásának kritériumai: TVSZ szerint. 
 
Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása:  
 
Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk:  
Az elektroforézis elméleti alapjai. Mobilitás, vándorlási sebesség. Elektroendozmózis. Az elektroforetikus 
elválasztások fajtái. Zóna elektroforézis. Izoelektromos fókuszálás. Izotachoforézis. Gélelektroforézis 
kapillárisban. Micelláris elektrokinetikus kromatográfia. Kapilláris elektrokromatográfia. Királis elválasztások. 
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Kardiológia. Noninvazív diagnosztika, gyógyszeres terápia, 
gondozás, primer és szekunder prevenció. 

Szívgyógyászati Klinika - Dr. Cziráki Attila egyetemi docens 

A tematika rövid leírása: az utóbbi években jelentős fejlődésnek lehettünk szemtanúi, ami a kardiológia 
terül etén a noninvazív technikák egyre bővülő alkalmazását jelenti a kivizsgálás, a terápia valamint a betegek 
gondozása során. Mindezeket a metodikákat a PTE ÁOK Szívgyógyászati Klinikán, mint regionális 
kardiológiai centrumban rutinszerűen alkalmazzuk. A tematikában megfogalmazott képzés célja, hogy az 
érdeklődők a kor színvonalának megfelelő kardiológiai szemléletet kapjanak, és megismerjék azokat az 
eljárásokat, amelyeket manapság a világon egységes elvek szerint alkalmaznak a kardiológiai betegek 
gyógyításában. Ennek megfelelően a tematika bázisát ezen vizsgálóeljárásoknak akorszerű oktatástechnika 
eszközeivel, valamint gyakorlati képzés keretében történő bemutatása jelenti. 
 
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: a tantárgy feladata, hogy a klinikai modulban 
szereplő kardiológiai ismereteken túlmenően egy szemléletében és ismeretanyagában bővebb, a kor 
színvonalának megfelelő kardiológiai képzést adjon az érdeklődő hallgatóknak. Közismert, hogy hazánk az 
Európai Unióhoz történő csatlakozáshoz közelít, ezért valamennyi egyetemi szintű képzésnek a feladata, 
hogy a végzett hallgatók diplomája valóban ennek megfelelő legyen. A kurzus célja, hogy bemutassa a 
jelenlegi legkorszerűbb kardiológiai vizsgálóeljárások alkalmazását, és a nemzetközi ajánlásoknak megfelelő 
klinikai szemléletet nyújtva olyan útravalót adjon a hallgatóknak, amellyel a világ bármely fejlett országában 
megállják a helyüket. 
 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 1 
modul: ELEKTÍV  félévi 14 
ECTS kredit: 2 gyakorlat heti 1 
   félévi 14 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 0 
félévközi: írásbeli és szóbeli  félévi 0 
javítóvizsga: írásbeli és szóbeli 

 

félévi Σ óraszám  28 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
ETR-kód: OOEKKD 
javasolt helye: 9. szemeszter 
meghirdetve: őszi és tavaszi félévben is 
előfeltétele(i): OOPKO2, OOPBPR, OOKKAR 

  

 
 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 
Dr. Tomcsányi János (szerk.): Klinikai kardiológia, 3. bővített kiadás, Medintel Könyvkiadó, 1999 
Dr. Temesvári András, Dr. Gyenes Gábor (főszerk.): Kardiológia 2000, Melania Kiadó, 2000 
Klinikai arrhythmiák diagnózisa és terápiája, Corvina Kiadó, 1995 
L. H. Opie: Gyógyszeres kezelés a kardiológiában, Springer, 2000 
Braunwald: Heart Disease - A Textbook of Cardiovascular Medicine, 6th edition, Saunders Company, USA, 2001 
Weyman: Principles and Practice of Echocardiography, 2nd edition, Williams & Wilkins, USA, 2001 
Jegyzet: a PTE ÁOK Szívgyógyászati Klinika a tananyagot nyomtatott ill. elektronikus formában (CD) a 

hallgatók rendelkezésére bocsátja 
 
Foglalkozások témája és oktatója: 
14*1 óra gyakorlat, 14*1 óra szeminárium 
Tervezett előadók: Dr. Simor Tamás egyetemi docens, Dr. Melczer László egyetemi docens, Dr. Horváth Iván 
egyetemi adjunktus, Dr. Keller Judit klinikai adjunktus, Dr. Goják Ilona klinikai adjunktus, Dr. Ajtay Zénó 
klinikai adjunktus, Dr. Sárszegi Zsolt egyetemi adjunktus, Dr. Tóth Levente egyetemi tanársegéd, Dr. Faludi 
Réka egyetemi tanársegéd.  
1.  A kardiovaszkuláris betegségek epidemiológiája, okai, tünettana. A kockázati tényezők szerepe, primer és 

szekunder prevenció. Kardiológiai betegek műszeres vizsgálata - 1 óra szemináriumi jellegű előadás: Dr. 
Cziráki Attila 
Az EKG, terhelés es EKG (ergometria) készítése, értékelése, regisztrátumok elemzése - l óra gyakorlat: Dr. 
Cziráki Attila, Dr. Sárszegi Zsolt 
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2.  A noninvazív kardiológiai vizsgáló eljárások összekapcsolása, a vaszkuláris endotél funkció 
monitorozásának klinikai lehetőségei - 1 óra szemináriumi jellegű előadás: Dr. Cziráki Attila 

 ABPM, Holter vizsgálatok indikációi, elvégzése és értékelése. Regisztrátumok elemzése - 1 óra gyakorlat: 
Dr. Ajtay Zénó, Dr. Tóth Levente 

3.  A szív ingerképzésének és ingervezetésének zavarai, a különböző ritmuszavarok megjelenési formái, 
gyógyszeres és egyéb kezelésük - 1 óra szemináriumi jellegű előadás: Dr. Simor Tamás 
Ritmuszavarral rendelkező betegek visgálata, pacemaker és lCD beültetés indikációi - 1 óra gyakorlat: Dr. 
Melczer László 

4.  Az echocardiográfia, mint kardiológiai alap vizsgálóeljárás indikációi, elvégzése és értékelése. A szív MRI 
vizsgálatok helye, szerepe a kardiológiai betegek ellátásában - 1 óra szemináriumi jellegű előadás: Dr. 
Keller Judit, Dr. Simor Tamás 
Az echocardiográfia különböző formáinak (transztorachális, transzoesophagiális, intracoronariás) 
bemutatása. Echocardiográfiás és MRI felvételek összehasonlítása és értékelése - 1 óra gyakorlat: Dr. Goják 
Ilona, Dr. Tóth Levente 

5.  A magasvérnyomás betegség előfordulása, diagnosztikája és terápiája. A magasvérnyomás mint kardiológiai 
rizikótényező - 1 óra szemináriumi jellegű előadás: Dr. Ajtay Zénó 
Magasvérnyomással rendelkező betegek gyógyszeres terápiája, gondozása - 1 óra gyakorlat: Dr. Faludi 
Réka 

6. Az ischaemiás szívbetegség epidemiológiája, rizikótényezői és kezelése - 1 óra szeminárium jellegű 
előadás: Dr. Cziráki Attila 
Az ischaemiás szívbetegség felderítése (EKG, Holter, ergometria, izotópos vizsgálatok). Az ischaemiás 
szívbetegek gyógyszeres kezelésének kérdései, gondozása - 1 óra gyakorlat: Dr. Goják Ilona 

7. Az akut ischaemiás szindróma klinikuma, diagnosztikája és terápiája - 1 óra szemináriumi jellegű előadás: 
Dr. Horváth Iván 
A koronarográfia indikációi, elvégzése, szövődményei. Intervencionális kardiológiai vizsgáló eljárások - 1 
óra gyakorlat: Dr. Horváth Iván 

8.  Életet veszélyeztető sürgősségi állapotok és azok elhárítása a kardiológiai gyakorlatban. (1 óra szemináriumi 
jellegű előadás: Dr. Simor Tamás, Dr. Melczer László, Dr. Cziráki Attila 
Pacemakerrel rendelkező betegek gondozása - 1 óra gyakorlat: Dr. Melczer László 

9.  A szívbillentyű-betegségek diagnosztikája, gyógyszeres és sebészi kezelése - 1 óra szemináriumi jellegű 
előadás: Dr. Goják Ilona 
Szívbillentyű-betegségek ultrahang és MRI diagnosztikája - 1 óra gyakorlat: Dr. Goják Ilona, Dr. Tóth 
Levente 

10.  A szívelégtelenség patophysiológiája, epidemiológiája, diagnosztikája és gyógyszeres kezelése - 1 óra 
szemináriumi jellegű előadás: Dr. Ajtay Zénó 

 Szívelégtelenségben szenvedő betegek echocardiographiás és MRI felvételei és gondozása - 1 óra gyakorlat: 
Dr. Faludi Réka, Dr. Tóth Levente 

11.  Cardiomyopathiák diagnosztikája, differenciál diagnosztikája és kezelése - 1 óra szemináriumi jellegű 
előadás: Dr. Keller Judit 
Cardiomyopathiás betegek ehcocardoiographiás nyomonkövetése és gondozása. Szívtranszplantáció, a 
szívtranszplantáció indikációi - 1 óra gyakorlat: Dr. Keller Judit, Dr. Sárszegi Zsolt 

12.  A szív gyulladásos megbetegedései. Műbillentyűs betegek gondozása, prevenciós stratégiák - 1 óra 
szemináriumi jellegű előadás: Dr. Ajtay Zénó 
Műbillentyűvel rendelkező betegek gondozása. Műbillentyű dysfunctio. A transoesophagiális 
echocardiographia szerepe - 1 óra gyakorlat: Dr. Goják Ilona 

13.  A kardiovaszkuláris rendszer gyógyszertanának klinikai vonatkozásai. A bizonyítékokon alapuló orvoslás 
klinikai vonatkozásai - 1 óra szemináriumi jellegű előadás: Dr. Cziráki Attila 
Kardiológiai betegek gyógyszeres terápiájának gyakorlati kérdései. A legfontosabb gyógyszer 
mellékhatások, interakicók, compliance - 1 óra gyakorlat: Dr. Cziráki Attila 

14.  Kardiológiai betegek gondozásának és rehabilitációjának jelentősége - 1 óra szemináriumi jellegű előadás: 
Dr. Cziráki Attila 
Konzultáció, a kurzus zárása - 1 óra gyakorlat: Dr. Cziráki Attila 
 

 
A félév elfogadásának kritériumai: a kurzus valamennyi óráján szükséges a részvétel.  
 
Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása: indokolt hiányzás esetén pótlásra megbeszélés szerint 
lehetőséget biztosítunk. 
 
Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk:  
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Katasztrófaorvostani alapismeretek 
Infektológiai, Katasztrófaorvostani és Oxyológiai Intézet - Dr. Aracsi László főorvos 

A tematika rövid leírása: a hallgatók ismerkedjenek meg a havariák, katasztrófák jellemzőivel, az 
egészségügyi következményeket meghatározó tényezőkkel, valamint az ellátás és ellátásszervezés elveivel, 
folyamatával. 
 
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: a hallgató szerezze meg a helyzet értékeléséhez, 
és az elsődleges teendők elvégzéséhez szükséges szemléletet, alapvető interdiszciplináris ismereteket. 
 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 0,71 
modul: fakultatív  félévi 10 
ECTS kredit: 1 gyakorlat heti 0,14 
   félévi 2 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 0,14 
félévközi: szóbeli  félévi 2 
javítóvizsga: szóbeli 

 

félévi Σ óraszám  14 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
ETR-kód: OOFKAT 
javasolt helye: 9. szemeszter 
meghirdetve: csak őszi félévben 
előfeltétele(i): nincs 

  

 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 
elhangzott előadások anyagának CD másolási lehetősége 
 
Foglalkozások témája és oktatója: 
5*2 óra előadás, 1*2 óra gyakorlat, 1*2 óra szeminárium 
1. Katasztrófa, havaria, humanitárius szükséghelyzetek rendkívüli állapotok fogalmai, közös és eltérő jellemzőik. 

Katasztrófák alaptermészete, típusai, lefolyásuk, felszámolásuk, sajátosságai. (2 óra előadás)  
Katasztrófák speciális esetei 
 a./ terrorista merényletek 
 b./ vegyi katasztrófák 
 c./ nukleáris robbantások, sugárbalesetek 
 d./ bioterrorizmus 
 e./ tűzvész 
 f./ légikatasztrófa  

2. Hazánkat potenciálisan veszélyeztető természeti és civilizációs katasztrófák. Az ország katasztrófaelhárítási 
rendszere, az egyes szervezetek feladatai, együttműködésük. Civil szervezetek helye és szerepe. 
Felkészülés katasztrófahelyzetek megelőzésére, felszámolására. A katasztrófa-felszámolás tartalmi 
követelményei, az irányítás sajátos vonásai (2 óra előadás) 

3. A sérült ellátás elvei és gyakorlata rendkívüli körülmények között. A sérültek és betegek osztályozása. Az 
osztályozás szempontjai, jelentősége, alapelvei. Az osztályozás gyakorlata. Kompromisszumok. Az egyes 
ellátási szintek munkájának összehangolása. Katasztrófahelyzetek előidézte pánikhelyzetek, stressz (2 óra 
előadás) 

4. A magyarországi sürgősségi betegellátó rendszer felépítésének koncepciója. A sürgősségi ellátás szervezése (2 
óra előadás) 

5. Kórházi sürgősségi osztályok helye, szerepe a katasztrófa-ellátás rendszerében a sürgősségi osztályok 
kapcsolatrendszere. Kórházi katasztrófaterv (2 óra előadás) 

6. Egy konkrét katasztrófa szituáció (tömegbaleset) feldolgozása (2 óra gyakorlat) 
7. Szeminárium a teljes oktatási anyagból, a tanulságok összegezése (2 óra) 
 
 
A félév elfogadásának kritériumai: látogatottság, aktív részvétel. 
Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása: pótlás előzetes megbeszélés alapján. 
Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk: a szemeszter folyamán előadások hangzanak el, a fenti 
tematika szerint, majd azok végén teszt segítségével történik a számonkérés. 
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Kémiai számítások 
Biokémiai és Orvosi Kémiai Intézet - Dr. Ohmacht Róbert egyetemi tanár 

A tematika rövid leírása: a kurzus az általános kémia mélyebb elsajátítását kívánja elősegíteni. Tapasztalat 
szerint a hallgatóság feladatmegoldó készsége igen eltérő. A kurzust azok számára javaslom, a kémiai 
feladatok megoldásában kevésbé otthonosak és/vagy a szemináriumok anyagán túlmenően kívánnak 
bepillantást nyerni a kémia mennyiségi összefüggéseibe. A kurzus nyolc fejezetben tárgyalja a legfontosabb 
kémiai törvények alkalmazásait: 1. Koncentrációszámítás, 2. Sztöchiometria, 3. Gáztörvények, 4. Elektrolitos 
disszociáció, 5. pH számítás, 6. Heterogén egyensúlyok, 7. Elektrokémia, 8. Termokémia. 
 
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: a kurzus az orvosi kémiai alapismeretek 
mennyiségi szemléletének elsajátítását, elmélyítését segíti. A résztvevők gyakorlatot szereznek az orvosi 
kémia legfontosabb feladattípusainak megoldásában. 
 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 0 
modul: fakultatív  félévi 0 
ECTS kredit: 2 gyakorlat heti 0 
   félévi 0 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 2 
félévközi: írásbeli   félévi 28 
javítóvizsga: írásbeli  

 

félévi Σ óraszám  28 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
ETR-kód: OOFKSZ OFFKSZ 
javasolt helye: 1. szemeszter 1. szemeszter 
meghirdetve: csak őszi félévben csak őszi félévben 
előfeltétele(i): nincs nincs 

 

 
 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 
Oszbach Gy. (szerk.): Orvosi kémiai gyakorlatok, jegyzet, POTE, 1995 
 
Foglalkozások témája és oktatója: 
14*2 óra szeminárium 
1. Bevezetés, sztöchiometria 
2. Gáztörvények 
3. Koncentrációszámítások 
4. Elektrolitos disszociáció 
5. Híg oldatok törvényei 
6. Erős savak és bázisok kémhatásának számítása 
7-8. Gyenge savak és bázisok kémhatásának számítása 
9. Pufferek kémhatása 
10. Pufferkapacitás 
11. Heterogén egyensúlyok 
12. Termokémia, elektrokémia 
13. Összefoglalás, konzultáció 
14. Zárthelyi 
Megjegyzés: A félév első két hetében nincs foglalkozás. 
 
 
A félév elfogadásának kritériumai: a TVSz-ban megadott hiányzás fogadható el. 
 
Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása:  
 
Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk:  
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Kémiai számítások 
TTK Szervetlen Kémiai és Technológiai Tanszék - Dr. Petőcz György egyetemi docens 

A tematika rövid leírása: a számítási gyakorlat két nagyobb „blokkra” épül. A koncentráció-számítás és 
oldatkészítéssel kapcsolatos feladatok jelentős támogatást nyújtanak az „Általános és szervetlen kémia 1” 
tárgy alapos megértéséhez. A kurzus második részében oldatbeli egyensúlyokkal, különböző típusú oldatok 
pH-jának kiszámításával és oldhatósági kérdésekkel foglalkozunk. 
 
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: a gyakorlati munkához szükséges kémiai 
számítások készségszintű ismerete, a hallgatók problémamegoldó képességének, kreatív gondolkodásának 
fejlesztése. 
 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 0 
modul: ELEKTÍV  félévi 0 
ECTS kredit: 2 gyakorlat heti 2 
   félévi 28 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 0 
félévközi: írásbeli és szóbeli  félévi 0 
javítóvizsga: írásbeli  

 

félévi Σ óraszám  28 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
ETR-kód: OGEKSZ 
javasolt helye: 1. szemeszter 
meghirdetve: csak őszi félévben 
előfeltétele(i): 

  

nincs 
 
 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 
Maleczkiné Szeness Márta: Kémiai számítások-kémiai gondolatok, Veszprémi Egyetem, Veszprém, 1995 
Rózsahegyi Márta, Wajand Judit: Rendszerező kémia mintapéldákkal, feladatokkal, MOZAIK Oktatási Stúdió, 

Szeged, 1992 
Villányi Attila: Ötösöm lesz kémiából, Novotrade Kiadó, Budapest, 1990 
Petőcz György: Laboratóriumi munkához szükséges alapvető kémiai számítások, Oktatási segédanyag, Pécs 
 
Foglalkozások témája és oktatója: 
14*2 óra gyakorlat 
1. hét Kémiai képlet, kémiai egyenlet 
2. hét Koncentrációszámítás, átkristályosítással kapcsolatos számítások 
3. hét Oldatok készítésével kapcsolatos számítások, hígítás 
4. hét Gáztörvényekkel megoldható feladatok 
5. hét Sztöchiometriai számítások 
6. hét Évfolyam zárthelyi. 
7. hét Redoxi egyenletek rendezése 
8. hét Erős savak, erős bázisok pH-ja 
9. hét: Gyenge savak, gyenge bázisok pH-ja 
10. hét Sóoldatok pH-ja 
11. hét Pufferoldatok pH-ja, pufferkapacitás 
12. hét Számítások az oldhatósággal és az oldhatósági szorzattal kapcsolatban 
13. hét Évfolyam zárthelyi 
14. hét Összefoglalás, értékelés, pót-zárthelyi 
 
 
A félév elfogadásának kritériumai: két zárthelyi megírása. Részvétel az órák legalább 86%-án. 
 
Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása: hiányzás esetén pótbeszámoló biztosítása. 
 
Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk:  
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Képalkotó módszerek fizikai alapjai és orvosi alkalmazásuk 
Biofizikai Intézet - Dr. Lőrinczy Dénes egyetemi docens 

A tematika rövid leírása: fény és elektronmikroszkóp felépítése, működése, felbontása. Röntgenkészülék 
felépítése, a röntgensugárzás előállítása, spektruma, anyaggal való kölcsönhatása. A röntgen kép keletkezése, 
kontraszt, szummáció. A CT működési elve, sík és térbeli képalkotása, felbontása. Alkalmazási korlátok. 
Mágneses rezonancia képalkotás elve, TR, TE, T1, T2 értelmezése, egymással való kapcsolatuk. Ultrahangos 
képalkotás. Valamennyi képalkotó eljáráshoz a lehetőségekhez képest képi bemutatás is lesz. A kurzust a 
hallgatók kiegészítésként jól hasznosíthatják az I. és IV. éves kötelező kurrikulomok követéséhez, mélyebb 
megértéséhez. A kötelező kurrikulumban vázlatosan ismertett leképezési módszerek részletes technikai 
háttere, a mérések elvégzésének és kiértékelésének módszertana. 
 
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: a leképezési eszközök működésének alapjai, 
alkalmazási korlátai, a kapott eredmények értékelése. 
 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 1 
modul: fakultatív  félévi 14 
ECTS kredit: 1 gyakorlat heti 0 
   félévi 0 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 0 
félévközi: írásbeli   félévi 0 
javítóvizsga: szóbeli 

 

félévi Σ óraszám  14 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
ETR-kód: OOFKMF OFFKMF OGFKMF 
javasolt helye: 1. szemeszter 1. szemeszter 1. szemeszter 
meghirdetve: csak őszi félévben csak őszi félévben csak őszi félévben 
előfeltétele(i): nincs nincs OGAFB1 

 
 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 
A kurzus elején kerül kihirdetésre a PTE ÁOK, TTK és a Biofizikai Intézet könyvtári lehetőségei szerint. 
Állandó forrás az Internetes barangolás. 
 
Foglalkozások témája és oktatója: 
14*1 óra előadás 
1. Optikai alapismeretek (fényképezőgép, távcső, szem), a fénymikroszkóp (fázis és polarizációs is) 

felépítése, működése, felbontása 
2. Elektronmikroszkóp felépítése, fajtái, működésük, felbontásuk 
3. Röntgenkészülék felépítése, a röntgensugár előállítása 
4. Röntgensugár spektruma, anyaggal való kölcsönhatása 
5. A röntgenkép keletkezése, kontraszt, szummáció, képerősítés 
6. A CT működési elve, sík és térbeli képalkotás, felbontás 
7. PET, szcintigráfia, gamma kamera 
8. Mágneses rezonancia elve, NMR 
9. Mágneses rezonancia képalkotás (MRI) elve, alkalmazási korlátok 
10. TR, TE, T1 és T2 értelmezése, egymással való kapcsolatuk 
11. Ultrahang orvosi, biológiai hatásai, és ultrahangos képalkotás 
12. Kötetlen konzultáció (a tematika anyagából ill. saját problémák) 
13. Írásbeli teszt 
14. A teszttel kapcsolatos problémák közös megbeszélése, a kurzust lezáró értékelés 
 
 
A félév elfogadásának kritériumai: egynél több hiányzás esetén (maximum három hiányzásig, amelyben nem 
lehet a konzultáció és a teszt) a kurzusvezető által megadott szempontok szerint felkészül és beszámol a 
mulasztott témá(k)ból. Háromnál több hiányzás esetén nem vizsgázhat, a kurzus elvégzése nincs elismerve. 
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Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása: egynél több hiányzás esetén (maximum három 
hiányzásig, amelyben nem lehet a teszt) a kurzusvezető által megadott szempontok szerint felkészül és beszámol 
a mulasztott témá(k)ból. 
 
Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk: azonosak az előadások címeivel. 
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Kétdimenziós anatómia -korszerű orvosi képalkotó eljárások 
Anatómiai Intézet - Dr. Lázár Gyula egyetemi tanár 

A tematika rövid leírása: a mellkasi, hasüregi és kismedencei szervek, valamint az agy és a gerincvelő 
szerkezetének bemutatása CT, MRI, ultrahangos és radioaktív izotópos képalkotó eljárásokkal. A módszerek 
klinikai alkalmazásának lehetőségei a belgyógyászatban, szülészetben, urológiában, valamint az agy- és 
gerincsebészetben. 
 
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: az anatómiai ismeretek fontosságának 
hangsúlyozása a modern orvoslásban, valamint az érdeklődés felkeltése a modern képalkotó eljárások iránt. 
 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 1 
modul: ELEKTÍV  félévi 14 
ECTS kredit: 1 gyakorlat heti 0 
   félévi 0 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 0 
félévközi: írásbeli   félévi 0 
javítóvizsga: szóbeli 

 

félévi Σ óraszám  14 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
ETR-kód: OOE2DA OFE2DA 
javasolt helye: 4. szemeszter 4. szemeszter 
meghirdetve: csak tavaszi félévben csak tavaszi félévben 
előfeltétele(i): OOAAA2 OFAAA2 

 

 
 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 
Csillag András: Anatomy of the Living Human. Atlas of Medical Imaging, Köenemann, Köln, 1999 
Dr. Molnár Péter: CT és MR metszeti anatómia, Medition Kiadó, Budapest, 2003 
Dr. Vajda János, Dr. Csányi Károly: Metszetanatómia, Abaevo Kiadó, Budapest, 1994 
Han/Kim: Sectional Human Anatomy, Ilchokak: Seoul; Igaku - Shoin: New York-Tokyo, 1989., vagy későbbi 

kiadások 
Mai, J.K., Assheuer, J., Paxinos, G.: Atlas of the Human Brain, Academic Press, 1997, CD-ROM a könyv 

melléklete 
Visible Human (Web) és a klinikákról beszerzendő képanyag 
 
Foglalkozások témája és oktatója: 
14 * 1 óra előadás 
1. A modern képalkotó eljárások fajtái, felhasználási lehetőségük az orvosi diagnosztikában - Dr. Bogner Péter 
2. A mellkasi szervek topográfiai viszonyai horizontalis, frontalis és sagittalis metszetekben - Dr. Lázár Gyula 
3. A mozgó szív és a szívbillentyűk működésnek vizsgálata modern képalkotó eljárásokkal - Dr. Habon Tamás 
4. A hasüregi szervek topográfiai viszonyai horizontalis, frontalis és sagittalis metszetekben - Dr. Lázár Gyula 
5. A testüregi terek diagnosztikai labirintusa - Dr. Battyáni István 
6. Éranatómia a klinikumban, a modern képalkotó eljárások trükkös megjelenítési módjaival - Dr. Battyáni István 
7. A belső szervek és a csontváz anatómiája radioizotópos vizsgálati eljárásokkal - Dr. Zámbó Katalin 
9. A kismedencei szervek topográfiai viszonyai horizontalis, frontalis és sagittalis metszetekben - Dr. Lázár 

Gyula 
8. A vese és a húgyutak vizsgálati lehetőségei képalkotó eljárásokkal - Dr. Pytel Ákos 
10. Képalkotó eljárások szülészeti és nőgyógyászati alkalmazási lehetőségei - Dr. Vizer Miklós 
11. Az agy és gerincvelő anatómiája CAT és NMR képeken - Dr. Lázár Gyula 
12. Fej, nyaki angiográfia - Dr. Lázár Gyula 
13. Modern képalkotó eljárások az agysebészetben - Dr. Dóczi Tamás 
14. Modern képalkotó eljárások a gerincsebészetben - Dr. Halmai Vilmos 
 
 
 
 
A félév elfogadásának kritériumai: hiányzás (bármely okból) legfeljebb a foglalkozások 30%-áról (4 előadás). 
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Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása: nincs pótlási lehetőség. 
 
Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk: a gyakorlati jegy megállapítása az évközi tesztek alapján 
történik. 
 
Megjegyzés: Részletes információk az intézet honlapján (http://an-server.pote.hu) 
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Kísérletes demyelinizáció és válogatott szubmikroszkópos 
képletek, valamint ritka jelenségek elektronmikroszkópos 

analízise 
Központi Elektronmikroszkópos Laboratórium - Dr. Seress László egyetemi tanár 

A tematika rövid leírása: ritkán előforduló képletek elektronmikroszkópos elemzése, pl. maghártya 
proliferáció, protrusio, invagináció, pseudo-inclusió, annulate lamellák, intranukleáris kristályok, 
mikrotubuláris struktúrák stb. Mebutatjuk az idegrendszer sejtes elemeit és azok elkülönítésére alkalmas 
morfológiai jeleket. Beszélünk a demyelinizációs kórképekről és azok kísérletes modelljeiről. Laboratóriumi 
gyakorlatot biztosítunk az ultravékony metszetkészítéshez, metszetek festéséhez, szöveti előkészítéshez. 
 
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: olyan szövettani információkat biztosítunk, 
melyek hasznosak mindazoknak, akik kórbonctannal akarnak foglalkozni, vagy tágabb szakmájukon belül 
(pl. neurológia) érdeklődnek a neuropathológia iránt. Biztosítjuk, hogy megismerkedhetnek a technikai 
részletekkel is (metszés, festés stb.) ami a kutatás iránt érdeklődő hallgatóknak hasznos. 
 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 0,71 
modul: fakultatív  félévi 10 
ECTS kredit: 1 gyakorlat heti 0,57 
   félévi 8 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 0 
félévközi: írásbeli   félévi 0 
javítóvizsga: írásbeli  

 

félévi Σ óraszám  18 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
ETR-kód: OOFMYE 
javasolt helye: 5. szemeszter 
meghirdetve: csak őszi félévben 
előfeltétele(i): OOANEA, OOEEMA  

  

 
 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 
nem szükséges, a szükséges írott anyagot sokszorosított formában biztosítjuk 
 
Foglalkozások témája és oktatója: 
5*2 óra előadás,   
1-2 óra: Idegsejtek és szinapszisok elektronmikroszkópiája - Dr. Seress László 
3-4 óra: Gliasejtek jellemzői - Dr. Ábrahám Hajnalka 
5-6 óra: Demielinizációs kórképek, kísérletes demyelinizáció - Dr. Komoly Sámuel 
7-8 óra: Ritkán előforduló ultrastruktúrális képletek - Dr. Mázló Mária 
9-10 óra: Apoptózis, nekrózis elektronmikroszkópiája - Dr. Mázló Mária 
4*2 óra gyakorlat 
11-12 óra: Közleményekben megjelent képek kritikus elemzése - Dr. Mázló Mária 
13-14 óra: Elektronmikroszkópos gyakorlat (fixálás, beágyazás) - Dr. Mázló Mária 
15-16 óra: Elektronmikroszkópos gyakorlat (félvékony metszet, kontrasztozás) - Dr. Mázló Mária 
17-18 óra: Vizsga 
 
 
A félév elfogadásának kritériumai: a foglalkozásokon való részvétel (maximum 1 hiányzás). 
 
Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása: pótlásra nincs lehetőség. 
 
Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk:  
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Kísérletes kullancsencephalitis és más központi idegrendszeri 
vírusfertőzések 

Központi Elektronmikroszkópos Laboratórium - Dr. Seress László egyetemi tanár 

A tematika rövid leírása: vírus vándorlás, adszorbció, penetráció, a fertőzött sejt reakciója, a 
lysosomareakció feltétele, morphogenesis, a szervezet korai és késői sejtes reakciói, eltakarítás. 
 
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: a vírusok által okozott központi idegrendszeri 
betegségekben a vírus morphologiai azonosítása illetve felismerése az idegsejtekben. A vírus sejtekbe történő 
bejutásának és szaporodásának bemutatása kísérletes állatmodellben. 
 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 1 
modul: fakultatív  félévi 14 
ECTS kredit: 1 gyakorlat heti 0 
   félévi 0 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 0 
félévközi: írásbeli és szóbeli  félévi 0 
javítóvizsga: írásbeli  

 

félévi Σ óraszám  14 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
ETR-kód: OOFKUL 
javasolt helye: 3. szemeszter 
meghirdetve: csak őszi félévben 
előfeltétele(i): OOEEMA 

  

 
 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 
nincs szükség segédanyagra, a foglalkozáson elmondottak és a bemutatott képek megjegyzése elegendő. 
 
Foglalkozások témája és oktatója: 
7*2 óra szeminárium 

Az emberi kullancsencephalitis Dr. Mázló Mária 
Kísérletes kullancsencephalitis I. Dr. Mázló Mária 
Kísérletes kullancsencephalitis II. Dr. Mázló Mária 
Egyéb vírusfertőzések I. Dr. Mázló Mária 
Egyéb vírusfertőzések II. Dr. Mázló Mária 
Vírusok azonosítása az elektronmikroszkópban Dr. Mázló Mária 
Zárófoglalkozás, vizsga Dr. Mázló Mária 
 

 
A félév elfogadásának kritériumai: valamennyi foglalkozáson az aktív részvétel, az utolsó foglalkozáson 
eredményes képdemonstráció a foglalkozásokon látott anyagból. 
 
Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása: nincs pótlásra lehetőség. 
 
Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk:  
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Klinikai farmakológia 
Családorvostani Intézet és III. sz. Belgyógyászati Klinika  

Dr. Nagy Lajos egyetemi tanár 

A tematika rövid leírása: a tantárgy célja megismertetni a racionális gyógyszeres terápia elméleti alapjait, a 
gyógyszeres kezelés mennyiségi alapjait, a mellékhatásokat és interakciókat, a gyógyszerkutatás fázisait, 
ennek szakmai, jogi, etikai szabályozását és a gyógyszeres terápia gyakorlatát speciális betegcsoportokban. 
További cél megismertetni a korszerű gyógyszeres kezelés gyakorlatát fontosabb megbetegedésekben és 
kóros állapotokban. A gyakorlati oktatás keretében gyógyszeralkalmazási konzultációkra kerül sor. 
 
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: a képesítési követelmények egyike a racionális 
gyógyszeres terápia elméleti alapjának és gyakorlatának megismertetése. 
 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 1,71 
modul: ELEKTÍV  félévi 24 
ECTS kredit: 2 gyakorlat heti 0 
   félévi 0 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 0,29 
félévközi: írásbeli   félévi 4 
javítóvizsga: szóbeli 

 

félévi Σ óraszám  28 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
ETR-kód: OOEKFA 
javasolt helye: 10. szemeszter 
meghirdetve: csak tavaszi félévben 
előfeltétele(i): OOKGT3, OOKKAR, OOKGAS felvétele 

  

 
 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 
B.G. Katzung: Basic and Clinical Pharmacology 
Gachályi Béla: Klinikai farmakológia 
Vizi E. Szilveszter: Humán farmakológia 
 
Foglalkozások témája és oktatója: 
12*2 óra előadás 
1. Bevezetés: a gyógyszeres kezelés helye és jelentősége. A gyógyszer kutatás fázisai: humán I-IV. fázisú 

vizsgálatok. Szakmai, jogi és etikai szabályozás (GCP). Originális és generikus készítmények a 
gyakorlatban. Gyógyszerrendelés a gyakorlatban. Cost/benefit, risk/benefit, compliance - Dr. Nagy 
Lajos / Dr. Pintér Erika  

2. A gyógyszeres kezelés mennyiségi alapjai: A humán farmakokinetika alapjai. Gyógyszeres kezelés különleges 
betegcsoportokban: terhesség, szoptatós beteg, újszülött és gyermekkor, idős kor, idült kórképek (vese, 
máj, keringési beteg) - Dr. Fischer Emil / Dr. Nagy Lajos 

3. Gyógyszermellékhatások. Gyógyszerinterakciók. Hosszantartó gyógyszeres kezelés a gyakorlatban. A 
racionális gyógyszer kombináció - Dr. Nagy Lajos 

4. A fájdalom csillapítása. Szubsztancia abususok - Dr. Szolcsányi János 
5. Korszerű antibikrobás kezelés - Dr. Nagy Lajos 
6. Hypertonia betegség. Pangásos szívelégtelenség - Dr. Nagy Lajos 
7. Iszkémiás szívbetegség. Antiarrythmiás kezelés - Dr. Cziráki Attila 
8. Diabetes mellitus. Dyslipidaemia - Dr. Rinfel József 
9. Sósavdependens gasztroenterológiai kórképek - Dr. Hunyady Béla 
10. GI motilitási zavarok. Idült bélgyulladás. Pancreas elégtelenség. Portalis hipertenzió - Dr. Király Ágnes 
11. Asthma bronchiale. COPD - Dr. Balikó Zoltán 
12. Mozgásszervi betegségek kezelése. Immunrendszer gyógyszeres befolyásolása - Dr. Czirják László 
2*2 óra szeminárium  
Témák: gyógyszeralkalmazási konzultációk 
Előadók: Dr. Nagy Lajos, Dr. Hunyady Béla, Dr. Király Ágnes, Dr. Radnai Béla, Dr. Rinfel József, Dr. Pintér 
Erika, Dr. Keszthelyi Zsuzsa 
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A félév elfogadásának kritériumai: az előadás és gyakorlat 20%-át elérő vagy meghaladó hiányzás a 
teljesítmény elfogadását nem teszi lehetővé. 
 
Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása: pótlásra nincs mód. 
 
Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk:  
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Klinikai genetika 
Orvosi Genetikai és Gyermekfejlődéstani Intézet  

Dr. Kosztolányi György egyetemi tanár 

A tematika rövid leírása: a humángenetikai ismeretek gyakorlati alkalmazásának bemutatása. A genetikai 
vizsgálatok indikálásának, az eredmények értékelésének szemléltetése. A veleszületett rendellenességek, 
betegségre hajlamosító tényezők korai felismerésének klinikai eseteken keresztül történő bemutatása. 
Fogyatékos gyermekek komplex ellátásának ismertetése. 
 
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: tájékoztatás a genetikai rendellenességek 
klinikai megjelenésének, az ilyen rendellenességben szenvedők kivizsgálásának fő szempontjairól. 
 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 0 
modul: ELEKTÍV  félévi 0 
ECTS kredit: 1 gyakorlat heti 1 
   félévi 14 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 0 
félévközi: szóbeli  félévi 0 
javítóvizsga: szóbeli 

 

félévi Σ óraszám  14 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
ETR-kód: OOEKGE  OGEKGE 
javasolt helye: 10. szemeszter  9. szemeszter 
meghirdetve: csak tavaszi félévben  csak őszi félévben 
előfeltétele(i): OOKOGE, OOKGY1, OOKNHA  OGAMB2, OGOBK2, OGGKI2 

 
 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 
Az alábbi kézikönyvek ajánlhatók segédanyagként: 
Papp Z.: Klinikai genetika 
Oláh É.: A klinikai genetika alapjai 
 
Foglalkozások témája és oktatója: 
14*1 óra gyakorlat 
kidolgozás alatt 
 
 
A félév elfogadásának kritériumai: TVSZ szerint. 
 
Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása:  
 
Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk:  
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Klinikai laboratóriumi vizsgálatok 
Laboratóriumi Medicina Intézet - Dr. Kőszegi Tamás egyetemi docens 

A tematika rövid leírása: az előadások az emberi szervezetből vett mintákból nyerhető laboratóriumi 
paraméterek információs értékét ismertetik, beleértve a preanalitikai, analitikai és analízis utáni fázisokat is. 
A tantárgy felöleli az egyes szervrendszerek funkciójának legfontosabb, ugyanakkor legmodernebb vizsgálati 
módszereit és példákkal illusztrálja a patológiás folyamatok és a terápia monitorozásának elvét és gyakorlatát. 
 
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: a tananyag magába foglalja a kémiai, biokémiai, 
immunkémiai, hematológiai, véralvadási, toxikológiai és molekuláris genetikai laboratóriumi analízisek 
alkalmazási területeit. A hallgatóknak - korábbi kémiai, biokémiai, élettani, műszeres analitikai ismereteikre 
is támaszkodva - el kell sajátítaniuk a vizsgálatok módszertani alapjait, a mérési eredményeket befolyásoló 
tényezőket és a vizsgálati eredmények értelmezését. 
 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 2 
modul: ELEKTÍV  félévi 28 
ECTS kredit: 2 gyakorlat heti 0 
   félévi 0 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 0 
félévközi: írásbeli   félévi 0 
javítóvizsga: írásbeli  

 

félévi Σ óraszám  28 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
ETR-kód: OGEKLV 
javasolt helye: 9. szemeszter 
meghirdetve: csak őszi félévben 
előfeltétele(i): 

  

OGOBK2, OGOEL2, OGGGK4 
 
 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 
kötelező irodalom: Dr. Kellermayer Miklós (szerk.): Klinikai biokémia, POTE Egyetemi Nyomda, Pécs, 284 oldal 
Ajánlott irodalom: W.J.Marshall: Klinikai kémia, Medicina, 2003 
 
Foglalkozások témája és oktatója: 
14*2 óra előadás 
1. hét: Klinikai biokémia: az emberi szervezetből vett minták laboratóriumi analízise, a kapott adatok 

értékelése. A laboratóriumi vizsgálati eredményeket befolyásoló tényezők, a vizsgálatok információs 
értéke (referencia tartomány, statisztikai megközelítések) 

2. hét: A víz- és elektrolit zavarok vizsgálata, mérési lehetőségek. Külső és belső minőség ellenőrzés. 
3. hét: Plazma fehérjék analízise. Szeparációs technikák, immunkémia alapjai 
4. hét: Plazma enzimek analízise. Az enzimek extracelluláris térbe kerülésének mechanizmusa. Az enzimek, 

mint szöveti markerek 
5. hét: A szív- és harántcsíkolt izom laboratóriumi diagnosztikája. Örökletes és szerzett betegségek. A vizsgált 

paraméterek életidejének jelentősége 
6. hét: Vas, porfirin és hemoglobin metabolizmus vizsgálata. Módszertani megközelítések. Automatizált 

immunkémiai mérések 
7. hét: Lipid anyagcsere rendellenességeinek vizsgálata. Automatizált hematológiai analízisek alapelvei 
8. hét: Májbetegségek és a gyomor- bélrendszer betegségei, vizsgálati lehetőségek. Véralvadási vizsgálatok 

alapjai 
9. hét: Szénhidrát anyagcsere, és a laboratóriumi vizsgálatok jelentősége különböző endokrin 

megbetegedésekben 
10. hét: Sav-bázis egyensúly, méréstechnika, a mért paraméterek értékelése 
11. hét: Vesebetegségekben végezhető laboratóriumi vizsgálatok. Tumorok és tumor markerek 
12. hét A kalcium és a magnézium anyagcsere zavarai, csont- és ízületi betegségek laboratóriumi 

diagnosztikája 
13. hét: Toxikológia és gyógyszer monitorozás laboratóriumi vizsgálati lehetőségei 
14. hét: Genetikai vizsgálatok módszertana, azok alkalmazása a laboratóriumi diagnosztikában 
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A félév elfogadásának kritériumai: 2 évközi dolgozat, órák látogatása. 
 
Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása: max. 10 óra hiányzás, igazolás nem szükséges. 
 
Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk: javító vizsga lehetséges. 
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Klinikai mikrobiológiai esettanulmányok 
Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani Intézet - Dr. Emődy Levente egyetemi tanár 

A tematika rövid leírása: fertőző betegségek kóreseteinek feldolgozása a beteg orvosnál történő 
jelentkezésétől, a tünetek és leletek megbeszélésén keresztül a diagnózis, terápia és megelőzés lehetőségeinek 
ismertetéséig. 
 
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: a preklinikai modulban elsajátított 
mikrobiológiai ismeretek adaptálása a klinikai gyakorlati munkában. 
 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 0 
modul: fakultatív  félévi 0 
ECTS kredit: 2 gyakorlat heti 2 
   félévi 28 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 0 
félévközi: szóbeli  félévi 0 
javítóvizsga: szóbeli 

 

félévi Σ óraszám  28 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
ETR-kód: OOFKME 
javasolt helye: 6. szemeszter 
meghirdetve: csak tavaszi félévben 
előfeltétele(i): OOPMI1 

  

 
 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 
Nagy E.: Klinikai mikrobiológiai esetismertetések, Medicina, 2001 
 
Foglalkozások témája és oktatója: 
14*2 óra gyakorlat 
Típusos és különleges klinikai esettanulmányok. Minden alkalommal 1-2 esettanulmány megbeszélése, a 
mikrobiológiai munka demonstrálása történik. A feldolgozandó esetek témájának órarendszerű megadása 
ellentmondana a kurzus jellegének, mivel az a hallgatóság előtt ismeretlen esetek közös megoldására, a közös 
gondolkodásra épül.  
Előadók: Dr. Emődy Levente, Dr. Kocsis Béla, Dr. Szűcs György 
 
 
A félév elfogadásának kritériumai: a foglalkozások 2/3-án való részvétel, a hiányzás alatt feldolgozott eset 
anyagának egyéni feldolgozása. 
 
Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása:  
 
Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk: a kurzus végén szóbeli ellenőrzés. 
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Klinikai radiológia alkalmazástana 
Radiológiai Klinika - Dr. Battyáni István egyetemi docens 

A tematika rövid leírása: feladata, hogy a hallgató gyakorló orvosként a már ismert klinikai adatokra 
támaszkodva képes legyen megtervezni (szükség szerint a radiológus szakorvossal való személyes 
konzultáció alapján) az egyes betegségek kórismézéséhez szükséges képalkotó diagnosztikai módszerek 
alkalmazásának sorrendjét (a kivizsgálási taktikát), mindenkor szem előtt tartva a legkisebb kockázat, a 
legkisebb anyagi ráfordítás és a legnagyobb diagnosztikai haszon viszonyát. A radiológiában oktatott 
ismeretanyag és az addigi tanulmányok során megszerzett ismeretanyag szintetizálási képességének 
kialakítása, a gyakorlatban használható klinikai diagnosztikai gondolkodásmód szilárd alapjainak 
megteremtése. 
 
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: a kötelező radiológiai tantárgynál elsajátított 
ismeretanyag klinikai gyakorlati, differenciál diagnosztikai alkalmazása a feladata. A képzés gyakorlati 
formában az életszerű helyzeteket szimuláló helyzeteken, előre elkészített szöveges és képi esetelemzéseken 
alapul, hallgató központú probléma megoldással. A képzés célja a problémák és a klinikai diagnosztikus 
gondolkodás gyakorlati szimulálása révén, a végzés után a praxisban használható készség kialakítása. 
 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 0 
modul: ELEKTÍV  félévi 0 
ECTS kredit: 1 gyakorlat heti 1 
   félévi 14 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 0 
félévközi: írásbeli és szóbeli  félévi 0 
javítóvizsga: írásbeli és szóbeli 

 

félévi Σ óraszám  14 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
ETR-kód: OOEKRS OFEKRS 
javasolt helye: 10. szemeszter 6. szemeszter 
meghirdetve: csak tavaszi félévben csak tavaszi félévben 
előfeltétele(i): OOKKRA, OOKSE2 OFKKRA  

 

 
 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 
ajánlott irodalom: 
Fráter, Palkó, Makó, Kollár, Battyáni: Radiológia, egyetemi tankönyv, Medicina, 2005 
Berényi, Bognár, Horváth, Repa: Radiológia, Springer, 1997 
 
Foglalkozások témája és oktatója: 
14*1 óra gyakorlat 
A gyakorlatokat a klinika oktatói gárdája tartja, az aktuális beosztás szerint. 
1. óra Klinikai esettanulmány I. 
2. óra Klinikai esettanulmány II. 
3. óra Klinikai esettanulmány III. 
4. óra Klinikai esettanulmány IV. 
5. óra Klinikai esettanulmány V. 
6. óra Klinikai esettanulmány VI. 
7. óra Klinikai esettanulmány VII. 
8. óra Klinikai esettanulmány VIII 
9. óra Klinikai esettanulmány IX. 
10. óra Klinikai esettanulmány X. 
11. óra Klinikai esettanulmány XI. 
12. óra Klinikai esettanulmány XII. 
13. óra Klinikai esettanulmány XIII. 
14. óra Klinikai esettanulmány XIV. 
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A félév elfogadásának kritériumai: a félév elismeréséhez legfeljebb 2 gyakorlatról való (2 óra) hiányzást 
tartunk megengedhetőnek. Amennyiben a hiányzás ennél több, a gyakorlati időt nem lehet elfogadottnak 
tekinteni, a vizsga feltétele a fentieknek megfelelő gyakorlati részvétel. 
 
Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása: nincs lehetőség pótlásra. 
 
Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk: a vizsgaanyag magában foglalja a radiológia tantárgyból 
eddig megszerzett, a témához kapcsolódó ismereteket. 
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Klinikai táplálkozástudomány és dietetika 
I. sz. Belgyógyászati Klinika - Dr. Mózsik Gyula - Dr. Figler Mária egyetemi tanár - 

főiskolai tanár 

A tematika rövid leírása: a belgyógyászati betegségek (pl. kardiovaszkuláris hipertónia, kövérség, tumorok, 
stb.) kialakulása szempontjából a táplálkozás, mint primer prevenció döntő szerepet játszik a kóros 
folyamatok létrejöttében. 
 
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: a primér prevenció humán 
táplálkozástudományi alapjainak megismerését szolgálja. A klasszikus belgyógyászati terápiában a 
gyógyszeres kezelések mellett a betegek dietoterápiája meghatározó lehet. Az orvosképzés elmúlt 40 évében 
ilyen tárgy egyetlen magyar egyetemen sem szerepelt. Fontos annak a kérdésnek a megértése, hogy a 
gyógyszerek és táplálékok interakciója hogyan alakul a gyakorlatban. 
 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 1 
modul: elektív  félévi 14 
ECTS kredit: 1 gyakorlat heti 0 
   félévi 0 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 0 
félévközi: írásbeli és szóbeli  félévi 0 
javítóvizsga: szóbeli 

 

félévi Σ óraszám  14 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
ETR-kód: OOEDIE OGEDIE 
javasolt helye: 10. szemeszter 9. szemeszter 
meghirdetve: csak tavaszi félévben csak őszi félévben 
előfeltétele(i): OOKEND, OOKGAS felvétele, OOKGT3 

 

OGOEL2, OGGKI2 
 
 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 
Dr. Lásztity Radomir: Az élelmiszer-biokémia alapjai, Mezőgazdasági Kiadó, 1981 
Barna Mária: Táplálkozás-diéta, Medicina Könyvkiadó Rt., 1996 
Figer Mária, Mózsik Gyula: Élelmiszerek és élelmi anyagok klinikai minősítése, Akadémiai Kiadó, 1998 
Mózsik Gyula, Figler Mária: A klinikai táplálkozástudomány és dietetika alapjai. I. Élelmiszereink, táplálékaink 

és azok táplálkozástudományi és dietetikai vonatkozásai, PTE ÁOK jegyzet, Hotter Minerva Kft.  
Rumi György ifj., Pár Alajos, Matus Zoltán, Rumi György, Mózsik Gyula: The Defensive Effects of Retinoids in 

the Gastrointestinal Tract, Akadémiai Kiadó, 2001 
Mózsik Gyula, Figler Mária, Terjár Éva: Szondatáplálás Magyarországon, Akadémiai Kiadó 2000 
Mózsik Gyula, Figler Mária: Metabolic Word in the Human Clinical Nutrition and Dietetics, Research Signprof, 

Kerola, India, 2005 
 
Foglalkozások témája és oktatója: 
14*1 óra előadás 
1. A humán táplálkozástudomány és dietetika helye és szerepe az orvosképzésben - Dr. Mózsik Gyula 
2. Humán táplálkozástudományi és dietetikai vizsgálómódszerek (fontosabb emésztési folyamatok, felszívódási 

paraméterek, táplálékok metabolizációja és utilizációja, táplálékok elvesztésének útjai) - Dr. Mózsik Gyula 
3. Makro- és mikronuticiensek, hasznosulásuk az emberi táplálkozásban - Dr. Mózsik Gyula 
4. A hazai táplálkozás jellemzői és anomáliái - Dr. Mózsik Gyula 
5. A dietetika lényege, a táplálékok összeállításának módjai az összetétel és az elkészítés módja szerint - Dr. 

Mózsik Gyula 
6. A maldigestio és a malabsorptio lényegesebb kérdései - Dr. Mózsik Gyula 
7. A szénhidrát-anyagcsere zavarai és azok táplálkozástudományi korrekciói 
8. A fehérje-anyagcsere zavarai és azok táplálkozástudományi korrekciói - Dr. Mózsik Gyula 
9. A zsír-anyagcsere zavarai és azok táplálkozástudományi korrekciói - Dr. Mózsik Gyula 
10. A nyomelemek szerepe a táplálkozástudományban, a naturális antioxidáns-rendszer részei és felépítése - Dr. 

Mózsik Gyula 
11.A mesterséges táplálás alapjai és fontosabb gyakorlati lépései - Dr. Mózsik Gyula 
12. A metabolic ward jelentősége az emberi táplálékok minősítésében és a dietoterápiás elvek gyakorlati 

megvalósításában - Dr. Mózsik Gyula 
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13. Humán táplálkozástudományi vizsgálatok megtervezése, kivitelezése, az eredmények értékelése - Dr. Mózsik 
Gyula 

14. A humán táplálkozástudomány és dietetika, valamint az élelmiszertudomány (agrár, élelmiszerkémia, 
mikrobiológia) kapcsolatrendszerének rövid áttekintése - Dr. Mózsik Gyula 

15. Gyógyszer-táplálék interakciók szintjei és lehetőségei - Dr. Mózsik Gyula 
(kevesebb hallgató jelentkezése esetén gyakorlati bemutatás is lehetséges) 
 
 
A félév elfogadásának kritériumai: szóbeli vagy írásos beszámoló. 
 
Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása: megengedett 20% hiányzás. 
 
Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk:  
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Klinikopathológia 
Pathológiai Intézet - Dr. Pajor László egyetemi tanár 

A tematika rövid leírása: sectios és biopsiás esetek klinikopathologiai demonstrációja. 
 
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: a pathológia oktatása során különös hangsúlyt 
helyezünk a klinikopathologiai szemléletre, azaz a klinikai tünetek, laboradatok, valamint a makroszkópos és 
mikroszkópos elváltozások közötti összefüggések tanítására. Ennek megfelelően az alap klinikopathológiai 
gondolkodásmód differenciál diagnosztikai képesség elvárt az év végére, melynek elsajátítását az aktuális 
oktatási hét anyagához kapcsolódó esetek feldolgozása révén kívánjuk hatékonyabbá tenni. A kurzus egyben 
szerves részét képezi a harmadév második féléve utolsó hetében megrendezésre kerülő "Romhányi György 
Klinikopathologiai Emlékversenyre" történő felkészítésnek. 
 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 1 
modul: ELEKTÍV  félévi 14 
ECTS kredit: 1 gyakorlat heti 0 
   félévi 0 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 0 
félévközi: írásbeli   félévi 0 
javítóvizsga: nincs 

 

félévi Σ óraszám  14 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
ETR-kód: OOEKLP OFEKLP 
javasolt helye: 6. szemeszter 6. szemeszter 
meghirdetve: csak tavaszi félévben csak tavaszi félévben 
előfeltétele(i): OOPPA1 OFPPA1 

 

 
 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 
Robbins Kumar: Pathológia 
Kelényi: Általános pathológia 
Kopper, Schaff: Pathológia 
 
Foglalkozások témája és oktatója: 
14*1 óra előadás 
1. Klinikopathológiai demonstráció - Dr. Kálmán Endre  
2. Klinikopathológiai demonstráció - Dr. Gömöri Éva  
3. Klinikopathológiai demonstráció - Dr. Tornóczky Tamás  
4. Klinikopathológiai demonstráció - Dr. Pajor László  
5. Klinikopathológiai demonstráció - Dr. László Terézia  
6. Klinikopathológiai demonstráció - Dr. Kereskai László  
7. Klinikopathológiai demonstráció - Dr. Pajor László  
8. Klinikopathológiai demonstráció - Dr. Pajor László  
9. Klinikopathológiai demonstráció - Dr. Kálmán Endre  
10. Klinikopathológiai demonstráció - Dr. Gömöri Éva  
11. Klinikopathológiai demonstráció - Dr. Tornóczky Tamás  
12. Klinikopathológiai demonstráció - Dr. Süle Norbert  
13. Klinikopathológiai demonstráció - Dr. László Terézia  
14. Klinikopathológiai demonstráció - Dr. Pajor László  
 
 
A félév elfogadásának kritériumai: TVSz szerint. 
 
Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása: pótlásra nincs lehetőség. 
 
Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk:  
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Komplex esetmegbeszélés: etikai és pszichológiai szempontok a 
betegek ellátásában 

Magatartástudományi Intézet - Dr. Tiringer István egyetemi docens 

A tematika rövid leírása: a krónikus betegek kezelése érzelmi és szakmai kihívást jelent az orvos számra. A 
kezelés hatékonysága az orvos pszichológiai felkészültségén és a beteg együttműködő képességén múlik. A 
gyógyítás menetében az orvos személye maga is gyógyító tényezőként jelenik meg. Az orvos-beteg kapcsolat 
gyógyító erejének hatásfokát növelő esetmegbeszélő csoportos szemináriumok, módszerek a világ 
valamennyi magas szintű gyógyító kultúrával rendelkező országában széles körben elterjedtek és népszerűek. 
A Bálint csoport orvostanhallgatók részére kidolgozott változata - a testi betegségekkel küzdő személyek 
kezelése közben megjelenő személyes érzések és azok gyógyászati felhasználásának megbeszélése - jelentős 
segítséget ad az orvosi identitás fejlesztéséhez, különböző kultúrájú betegek magatartásmódjainak 
megértéséhez, a gyógyító kapcsolat hatékonyságának növeléséhez. 
 
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: a különböző kultúrájú, gondolkodásmódú, 
intellektuális színvonalú személyekkel való hatékony bánásmód esettanulmányokra épített fejlesztése. 
 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 0 
modul: fakultatív  félévi 0 
ECTS kredit: 2 gyakorlat heti 0 
   félévi 0 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 2 
félévközi: írásbeli és szóbeli  félévi 28 
javítóvizsga: nincs 

 

félévi Σ óraszám  28 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
ETR-kód: OOFBCE OFFBCE 
javasolt helye: 7. szemeszter 7. szemeszter 
meghirdetve: csak őszi félévben csak őszi félévben 
előfeltétele(i): nincs nincs  

 

 
 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 
Bálint M.: Az orvos, a betege és a betegség, Anima, 1990 
 
Foglalkozások témája és oktatója: 
Oktatók: Dr. Varga József, Dr. Tiringer István, Kerekes Zsuzsanna, Dr. Jakab Tibor 
14*2 óra szeminárium 
A csoport tagjai saját klinikai gyakorlatukból hozott eseteket beszélnek meg. A csoportos munka a beteg ember 
magatartására, valamint az orvosnak (a medikus) a beteg ember betegségéről kialakított attitűdjeivel, 
gondolatainak feltárásával, magatartásának értelmezésével, a kulturális és személyes mozzanatok feltárásával 
foglalkozik. A csoport hangvétele személyes, de a munka központjában a beteggel való kapcsolat alakítása 
játssza a fő szerepet. 
 
 
A félév elfogadásának kritériumai: TVSz szerint. 
 
Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása: pótlásra nincs lehetőség. 
 
Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk:  
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Komplex kórélettani mechanizmusok 
Kórélettani és Gerontológiai Intézet - Dr. Székely Miklós egyetemi tanár 

A tematika rövid leírása: az általános és  részletes kórélettanban tárgyalt ismeretek birtokában a 
medicinában előforduló több szervrendszert és/vagy szabályozási rendszert involváló kóros állapotok 
kialakulásának, pathomechanizmusának és következményeinek tárgyalása. 
 
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: integratív funkcionális klinikai gondolkozás 
fejlesztése példák alapján. 
 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 0,86 
modul: ELEKTÍV  félévi 12 
ECTS kredit: 1 gyakorlat heti 0 
   félévi 0 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 0,14 
félévközi: írásbeli   félévi 2 
javítóvizsga: szóbeli 

 

félévi Σ óraszám  14 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
ETR-kód: OOEKKM OFEKKM 
javasolt helye: 7. szemeszter 7. szemeszter 
meghirdetve: csak őszi félévben csak őszi félévben 
előfeltétele(i): OOPKO2 OFPKO2 

 

 
 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 
összefoglaló közlemények 
 
Foglalkozások témája és oktatója: 
12*1 óra előadás, 2*1 óra szeminárium  
1) Az evolúció szerepe a betegségek manifesztációjában - a darwini medicina alapjai - előadás, Dr. Szelényi 

Zoltán 
2) Komplex energetikai elégtelenség (éhezés, hypothennia, fizikai kimerültség, keringési shock, hypoxia) - 

előadás, Dr. Pétervári Erika 
3) Sebészi és fizikai trauma kórélettana - szeminárium, Dr. Kanizsai Péter 
4) Anyagcsere-kómák összehasonlító kórélettana (máj, vese, DM) - előadás, Dr. Székely Miklós 
5) Az alkoholhatás kórélettana (patobiokémiai, funkcionális következmények) - előadás, Dr. Pétervári 
 Erika 
6) Életkori sajátosságok (újszülött, gyennek, serdülö és időskor) kórélettani aspektusai - előadás, Dr. Székely 

Miklós 
7) Terhesség: anyai és foeto-placentális kórélettan (energetika, endokrin, keringés, só-vízháztartás, veseműködés 

adaptációja, pre-eclampsia) - előadás, Dr. Szelényi Zoltán 
8) Többszörös szervi diszfunkciós állapotok és elégtelenség (MODS) kórélettana - előadás, Dr. Kanizsai Péter 
9) A krónikus ágynyugalom kórélettana egyébként egészséges vagy beteg emberben (testhelyzet, aktivitás) - 

előadás, Dr. Szelényi Zoltán 
10) Az orvosi diéta kórélettani alapelvei - előadás, Dr. Garai János 
11) Homocystein, folsav és egészség - előadás, Dr. Garai János 
12) Az oxigénterápia kórélettana - előadás, Dr. Kanizsai Péter 
13) Alacsony és magas atmoszférás nyomás kórélettana (hegyi betegség, vízalatti merülés) - előadás, Dr. 

Székely Miklós 
14) Dohányzás és egyéb légszennyezés kórélettani hatásainak mechanizmusa - szeminárium, Dr. Balaskó Márta 
 
 
A félév elfogadásának kritériumai: maximálisan 3 foglalkozásról való hiányzás. 
 
Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása: vonatkozó témából esszé írása. 
 
Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk:  
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Korszerű biokromatográfia 
Biokémiai és Orvosi Kémiai Intézet - Dr. Ohmacht Róbert egyetemi tanár 

A tematika rövid leírása: a kurzus a nagyhatásosságú folyadékkromatográfia (HPLC) biokémiai, 
orvosbiológiai vonatkozásait tárgyalja. 
 
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: a hallgatóság megismerkedik a kromatográfiás 
elválasztás alapjaival, az elválasztás hatékonyságát befolyásoló tényezőkkel. 
 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 0 
modul: fakultatív  félévi 0 
ECTS kredit: 1 gyakorlat heti 0 
   félévi 0 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 1 
félévközi: szóbeli  félévi 14 
javítóvizsga: írásbeli  

 

félévi Σ óraszám  14 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
ETR-kód: OOFBKR OFFBKR OGFBKR 
javasolt helye: 5. szemeszter 5. szemeszter 5. szemeszter 
meghirdetve: csak őszi félévben csak őszi félévben csak őszi félévben 
előfeltétele(i): OOAOK1 OFAOK1  OGAAS1 

 
 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 
 
Foglalkozások témája és oktatója: 
Közreműködő előadók: Dr. Matus Zoltán, Dr. Szabó Zoltán 
7*2 óra szeminárium 
Gyakorlati példákon ismertetjük a leggyakoribb álló- és mozgófázisok alkalmazási területeit, különös tekintettel 
a biopolimerek elválasztását befolyásoló tényezőkre. Foglalkozunk elválasztások optimalizálásával, és különös 
hangsúlyt fektetünk az optikailag aktív vegyületek elválasztásának elméletére és gyakorlatára. Laboratóriumi 
gyakorlatokon a hallgatóság néhány fontos gyógyszer, ill. biopolimer HPLC elválasztását végzi, megismerkedik 
a legfontosabb kromatográfiás műszerekkel és mintaelőkészítési módszerekkel. 
 
 
A félév elfogadásának kritériumai: a hallgató értékelésének alapja: a foglalkozásokon való aktív részvétel. 
 
Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása:  
 
Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk:  
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Korszerű elektrokémiai módszerek 
TTK Általános és Fizikai Kémiai Tanszék - Dr. Nagy Géza egyetemi tanár 

A tematika rövid leírása: az elektrokémia alapjai, elektrolit oldatok sajátságai, elektrokémiai alapfogalmak, 
elektromos vezetőképesség, elektród potenciál, elektrolízis, túlfeszültség, elektród folyamatok 
mechanizmusa, polarizációs görbék. A potenciometria alapjai, mérőcellák felépítése, ionszelektiv elektródok 
fajtái, sajátságai, alkalmazásuk. Különleges felépítésű ionszelektív elektródok, mikroelektródok. Ionszelektiv 
elektródok alkalmazása in vivo mérésekben. Potenciometriás mérőműszerek sajátságai, felépítésük. Ion 
szelektív térvezérlésű tranzisztorok felépítése működése. Voltammetriás mérőmódszerek, egyenáramú 
polarográfia, voltammetria, váltóáramú méréstechnikák. Négyszöghullám, impulzus technikák. Inverz 
módszerek, anódos és katódos "stripping" technikák. Voltammetriás módszerek elektródjai, nemesfém, grafit 
elektródok, kémiailag módosított elektródok, analitikai alkalmazásuk, Ultramikro voltammetriás elektródok 
felépítése, sajátságaik, alkalmazási lehetőségeik. A voltammetria alkalmazása in vivo mérésekben. Kémiailag 
módosított elektródok, analitikai alkalmazásuk. Amperometriás detektálás, potenciometriás "stripping" 
technika.  A voltammetriás mérések műszerei. A coulometria módszerei, eszközei. Cellák, elektródok, A 
coulometria alkalmazási területe. A vezetőképesség mérésén alapuló analitikai módszerek. 
 
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: a különböző funkciójú laboratóriumokban 
használt, széles körben elterjedt kisműszerek jelentős része elektrokémiai elven működik, emellett 
elektrokémiai detektációt számos korszerű analizátor készülék is alkalmaz. Az élettani kísérletekben, a 
klinikai diagnózisban elterjedten alkalmaznak elektrokémiai mérő eszközöket, módszereket. Ezek működési 
alapelveit ismerteti meg a speciálkollégium. Foglalkozik az eszközök felépítésével, a módszerek 
megismertetésével, alkalmazhatósági területével, fejlődésük történetével, trendjeivel. A laboratóriumi 
kísérletek hatékony végzéséhez megfelelő alapismeretek szerezhetők be a kollégium anyagából. 
 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 1 
modul: fakultatív  félévi 14 
ECTS kredit: 1 gyakorlat heti 0 
   félévi 0 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 0 
félévközi: írásbeli és szóbeli  félévi 0 
javítóvizsga: szóbeli 

 

félévi Σ óraszám  14 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
ETR-kód: OGFKEM 
javasolt helye: 4. szemeszter 
meghirdetve: csak tavaszi félévben 
előfeltétele(i): 

  

OGAFK1  
 
 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 
a hálózaton lévő előadás kivonat  
A. J. Bard, L. R. Faulkner: Electrochemical Methods, John Wiley  
M. Brett, C. Brett: Electrochemistry, Oxford Science Publications  
 
Foglalkozások témája és oktatója: 
14*1 óra előadás 
1.  Az elektrokémia alapjai, elektrolit oldatok sajátságai, elektrokémiai alapfogalmak, elektromos 

vezetőképesség, elektród potenciál, elektrolízis, túlfeszültség, elektród folyamatok mechanizmusa, 
polarizációs görbék 

2.  A potenciometria alapjai, mérőcellák felépítése, ionszelektiv elektródok fajtái, sajátságai, alkalmazásuk 
3.  Különleges felépítésű ionszelektív elektródok, mikroelektródok. Ionszelektiv elektródok alkalmazása in 

vivo mérésekben 
4. Potenciometriás mérőműszerek sajatságai, felépítésük. Ion szelektív térvezérlésű tranzisztorok felépítése 

működése 
5. Voltammetriás mérőmódszerek általános sajátságai 
6.  Az elektrolízis részlépései, anyagtranszport, adszorpció, elektronátlépés 
7.  Egyenáramú polarográfia, a polarográfia gyakorlata, alkalmazása 
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8.  Voltammetria, a voltammetriában használatos elektródok, nemesfém, grafit elektródok. Váltóáramú 
méréstechnikák. Négyszöghullám, impulzus technikák. 

9.  Inverz módszerek, anódos és katódos "stripping" technikák 
10.  Kémiailag módosított elektródok, analitikai alkalmazásuk 
11.  Ultramikro voltammetriás elektródok felépítése, sajátságaik, alkalmazási lehetőségeik  
12.  A voltammetria alkalmazása in vivo mérésekben 
13.  Amperometriás detektálás, potenciometriás "stripping" technika. A volatmmetriás mérések műszerei 
14.  A coulometria módszerei, eszközei. Cellák, elektródok, A coulometria alkalmazási területe. A 

vezetőképesség mérésén alapuló analitikai módszerek 
 
 
A félév elfogadásának kritériumai: beszámoló az előadáson elhangzott anyagból. 
 
Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása:  
 
Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk:  
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Környezetünk és a rák 
Orvosi Népegészségtani Intézet - Dr. Ember István egyetemi tanár 

A tematika rövid leírása: a daganatok kialakulásáért a környezeti és genetikai tényezők kölcsönhatása 
felelős. Míg a saját genotípusunkon már nem tudunk változtatni, a külső tényezők (környezeti expozíció, 
táplálkozás, életmód, stb.) változtatásával sokat tehetünk a daganatok megelőzése érdekében. A kurzus a 
humán karcinogenezisben szerepet játszó környezeti tényrzőket ismerteti, a hatásmechanizmust, vizsgálati 
módszereket, a megelőzésben betöltött szerepüket magában foglalva. 
 
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: a daganatos betegségek megelőzésére az 
elsődleges (primer) prevenció a leghatékonyabb módszer. A kurzus célja a preventív szemlélet kialakítása. Az 
előadások során a különböző környezeti, geofizikai és foglalkozási eredetű daganatok megelőzési 
lehetőségeivel ismertetjük meg a hallgatókat.   
 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 2 
modul: fakultatív  félévi 28 
ECTS kredit: 2 gyakorlat heti 0 
   félévi 0 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 0 
félévközi: írásbeli   félévi 0 
javítóvizsga: szóbeli 

 

félévi Σ óraszám  28 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
ETR-kód: OOFRAK OFFRAK OGFRAK 
javasolt helye: 4. szemeszter 4. szemeszter 4. szemeszter 
meghirdetve: csak tavaszi félévben csak tavaszi félévben csak tavaszi félévben 
előfeltétele(i): OOAOK2 OFAOK2 OGAMB2, OGGGK1  

 
 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 
Ember István: Környezetünk és a rák 
Ember István (szerk.): Környezet-egészségtan (megjelenését követően) 
Kertai Pál: Megelőző orvostan c. tankönyv ide vonatkozó fejezetei  
Ungváry György (szerk.): Munkaegészségtan c. tankönyv ide vonatkozó fejezete (XI.3.11. fejezet) 
Ember-Kiss-Sándor: A daganatok epidemiológiája és prevenciója 
Ember-Kiss: Dagantok és daganatmegelőző állapotok molekuláris epidemiológiája 
Ember István (szerk.): Népegészségügyi orvostan (megjelenését követően) 
 
Foglalkozások témája és oktatója: 
14*2 óra előadás 
1. A környezet szerepe a karcinogenezisben - Dr. Ember István 
2. Kémiai karcinogenezis molekuláris alapjai - Dr. Perjési Pál 
3. Környezeti kémiai karcinogenezis - Dr. Perjési Pál 
4. A gyógyszerek és az egyes daganatok közti lehetséges összefüggések - Dr. Ember István 
5. Gyógyszerek, vegyszerek okozta lymphomák és leukémiák - Dr. Ember István 
6. A dohányzás és a karcinogenezis kapcsolata - Dr. Kiss István 
7. A táplálkozás és a rák kapcsolata - Dr. Kiss István 
8. Táplálékban előforduló szennyező anyagok és hatásaik - Dr. Kiss István 
9. Fizikai kórokok a daganatképződésben - Dr. Varga Csaba 
10. A munkavégzés és a daganatok kapcsolata - Dr. Kiss István 
11. Foglalkozási daganatok és azok megelőzésének lehetőségei - Dr. Ember István 
12. A környezetszennyezés szerepe a daganatok keletkezésében - Dr. Kiss István 
13. A természeti katasztrófák és a háborús események összefüggése a daganat-keletkezéssel. Atomreaktor-

balesetek - Dr. Kiss István 
14. A környezeti eredetű daganatok megelőzésének lehetőségei - Dr. Ember István 
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A félév elfogadásának kritériumai: a félévi jegy megszerzésének feltétele minimum 3 oldalas házi dolgozat 
írása a félév tematikája alapján, valamint az utolsó előadáson megírt teszt. A két jegy átlagának kiszámításával 
történik a félévi gyakorlati jegy megállapítása. Törtszám esetén a teszten elért eredmény a mérvadó. Az 
előadásokon való részvétel kötelező, melyet katalógussal ellenőrzünk.  
 
Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása: 2x2 óra hiányzás megengedett, e felett a tárgy aláírását 
megtagadhatjuk.szóbeli beszámoló az adott óra anyagából. 
 
Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk: aki a megajánlott érdemjeggyel nincs megelégedve, az a 
vizsgaidőszakban szóbeli javítóvizsgát tehet. 
 
Vizsgakérdések:  
1. A daganatok kialakulásában szerepet játszó tényezők.  
2. Kémiai karcinogenezis molekuláris alapjai 
3. Környezeti kémiai karcinogenezis   
4. A malignus tumorokkal kapcsolatba hozható gyógyszerek (radioaktív anyagok, arzén, metoxi-psoralen, 

fenacetin, alkiláló ágensek, immunszuppresszív szerek) 
5. A malignus tumorokkal kapcsolatba hozható gyógyszerek (hormontartalmú szerek, fogamzásgátlók) 
6. Leukemogén kémiai anyagok (uretán, policiklusos aromás szénhidrogének, nitrozo-vegyületek, gyógyszerek, 

fiorbolészterek 
7. A szerves oldószerek és a peszticidek szerepe a karcinogenezisben 
8. Az orvosi tevékenységből származó leukemogén anyagok 
9. A citosztatikumok és immunszuppresszív szerek hatása a liymphoreticularis rendszer malignus daganatainak 

kialakulására 
10. A táplálkozás és a rák kapcsolata  
11. Táplálékban előforduló szennyező anyagok és hatásaik  
12. A nem-ionizáló sugárzások és a daganatképződés kapcsolata 
13. Az ionizáló sugárzások szerepe a karcinogenezisben 
14. Az atombomba illetve a reaktorbalesetek hatása a daganatok kialakulására 
15. Rákrizikós iparágak 
16. Bizonyítottan daganatot okozó anyagok a munkahelyeken 
17. A mezőgazdaságban használatos anyagok karcinogén hatása 
18. A foglalkozási daganatokkal kapcsolatos fizikai tényezők 
19. A foglalkozási daganatok megelőzésének lehetőségei 
20. A levegőszennyezés és a karcinogenezis kapcsolata 
21. A dohányzás szerepe a daganatok kialakulásában 
22. A víz- és talajszennyezés hatása a daganat-kialakulásra 
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Közös pathomechanizmusok környezet determinált 
kórfolyamatokban -  

„Azzá válsz, amit megeszel…” - megiszol vagy belélegzel (stb.) 
Kórélettani és Gerontológiai Intézet - Dr. Garai János egyetemi docens 

A tematika rövid leírása: az ételeinkben, ivóvizünkben vagy a levegőben található ipari vagy 
mezőgazdasági szennyezőanyagok olyan környezeti hatások, melyek gyakorta zavarnak meg élettani 
folyamatokat, ha az emberi testbe jutnak. Számos környezeti hatás azonban természetes forrásból származik; 
az atmoszférából (O2), a napból (fény) és a bioszférából (növények v. mikróbák hatóanyagai). Mesterséges és 
természetes hatások gyakorta közös molekuláris mechanizmusok közvetítésével hatnak a szövetekben és 
sejtekben: amiben szignálmolekulák (hormonok, transzmitterek, mediátorok és cytokinek stb.) receptorok, 
messengerek, szignál-kaszkádok és transzkripciós faktorok érintettek. 
 
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: a krónikus korfüggő megbetegedéseink 
pathogenezise jórészt környezet- és életmód- determinált. Ezek felelősek az egészségügyi kiadások jelentős 
részéért, ezért kórokaik és pathomechanizmusaik minél részletesebb megismerése a leendő orvosok részére a 
lehetséges prevenció gyakorlati megvalósítása szempontjából elengedhetetlen. 
 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 0 
modul: fakultatív  félévi 0 
ECTS kredit: 1 gyakorlat heti 0 
   félévi 0 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 1,14 
félévközi: írásbeli   félévi 16 
javítóvizsga: szóbeli 

 

félévi Σ óraszám  16 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
ETR-kód: OOFAZZ OFFAZZ 
javasolt helye: 6. szemeszter 6. szemeszter 
meghirdetve: csak tavaszi félévben csak tavaszi félévben 
előfeltétele(i): OOABK2, OOAMB2, OOAEL2 OFABK2, OFAMB2, OFAEL2 

 

 
 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 
Handout 
 
Foglalkozások témája és oktatója: 
8×2 óra szeminárium 
1. Oxidatív inzultusok és védelmi rendszerek. A red-ox szignál. Szabad gyökök kóroki szerepe 
2. A C-vitamin és más antioxidáns vitaminok ill. nem-vitamin antioxidánsok preventív szerepe 
3. A szteroid vitaminok, „A”, „D”, meg a nem-vitamin phyto-hormonok egy húron pendülnek 
4. Endokrin „kiakasztók” és egyéb „balfékek”: Az endokrin dysruptioról 
5. „Fűben-fában orvosság”, avagy a növényi gyógyanyagokról: chemoprevenció, nutraceutika 
6. A fény sötét oldala? Melanin: „Hat rövidlátó vizsgál egy elefántot”. Pigment anomáliák 
7. A melatonin „őrület”: időeltolódás-tabletta vagy több annál? Biológia ritmusok a kóroktanban 
8. Növényi eredetű psychoaktív drogok: ki mímel kicsodát? Csak az idegrendszert támadják? 
 
 
A félév elfogadásának kritériumai: számonkérés teljesítése, max. 2 hiányzás. 
 
Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása: pótlás egyedi megbeszélés alapján. 
 
Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk:  
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Krónikus obstruktív tüdőbetegségek (COPD) kórélettana és 
jelentősége 

Kórélettani és Gerontológiai Intézet - Dr. Balaskó Márta egyetemi adjunktus 

A tematika rövid leírása: a krónikus obstruktív tüdőbetegségek (COPD) ma Európában az 5. helyen áll a 
halálokok között. A jelenlegi trendek alapján elképzelhetó, hogy 2020-ra a 3. helyre fog kerülni. A kurzus 
célja a COPD csoportba tartozó kórképek epidemiológiájának, patogenezisének és következményeinek 
részletes elemzése a legújabb kutatási eredmények alapján. A kurzus témái között szerepel a dohányzás és 
káros következményeinek kórélettana, illetve az asztma, az egyéb, dohányzástól független krónikus 
bronchitiszek és az emfizéma megelőzésének, valamint kezelésének elméleti alapjai. A tematika részét képezi 
a légzésfunkciós diagnosztika gyakorlati megismertetése a Kórélettani Intézet Légzésfiziológiai 
Laboratóriumában. 
 
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: a népbetegségnek számító COPD 
betegségcsoport kórélettanának alaposabb megismerése segíti a hallgatókat a tüdőgyógyászat e fontos 
részének későbbi elsajátításában, illetve orvosként az egyre újabb terápiás elvek megfelelő értelmezésében és 
a hatékonyabb megelőzésben. 
 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 0,57 
modul: fakultatív  félévi 8 
ECTS kredit: 1 gyakorlat heti 0,14 
   félévi 2 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 0,29 
félévközi: írásbeli   félévi 4 
javítóvizsga: szóbeli 

 

félévi Σ óraszám  14 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
ETR-kód: OOFCOP OFFCOP 
javasolt helye: 6. szemeszter 6. szemeszter 
meghirdetve: csak tavaszi félévben csak tavaszi félévben 
előfeltétele(i): OOAEL1, OOPKO1 OFAEL1, OFPKO1 

 

 
 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 
Magyar Pál, Hutás Imre, Vastag Endre: Pulmonológia, Medicina, 1998 
 
Foglalkozások témája és oktatója: 
4*2 óra előadás, 1*2 óra gyakorlat, 2*2 óra szeminárium 
1. A COPD betegségcsoport epidemiológiája, közös kórélettani jellemzői - előadás, Dr. Balaskó Márta 
2. A dohányzás és következményeinek kórélettana - előadás, Dr. Balaskó Márta 
3. A dohányzás mint addikció. A leszokás utáni regeneráció kórélettana, a megelőzés és a rehabilitáció 

lehetőségei - szeminárium, Dr. Balaskó Márta 
4. 1. teszt (20 perc) Az asztma etiopatogenezise és következményei - előadás, Dr. Soós Szilvia 
5. Az asztma kezelésének elméleti alapjai. A jövő lehetséges hatóanyagai. Megelőzés - szeminárium, Dr. Soós 

Szilvia 
6. A krónikus bronchitisz és emfizéma patogenezise, a kezelés elmélete - előadás, Dr. Balaskó Márta 
7. 2. teszt (20 perc) Légzésfunkciós vizsgálatok spirometerrel és Jaeger teljes test pletizmográffal. A COPD 

különböző kórképeinek jellemzői - gyakorlat, Dr. Balaskó Márta és Dr. Soós Szilvia 
 
 
A félév elfogadásának kritériumai: maximum 2 hiányzás, 4. és 7. alkalommal legalább 60%-os teszt 
eredmény. 
 
Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása: a kimaradt előadás/szeminárium témájából rövid 
(maximum 2 oldal) esszé írása. 
 
Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk:  
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Kulturelle Hintergründe des Ungarischen Gesundheitssystems 
Egészségügyi Nyelvi és Kommunikációs Intézet - Faubl Nóra nyelvtanár 

A tematika rövid leírása:  
 
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában:  
 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 2 
modul: fakultatív  félévi 28 
ECTS kredit: 2 gyakorlat heti 0 
   félévi 0 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 0 
félévközi: írásbeli és szóbeli  félévi 0 
javítóvizsga: írásbeli és szóbeli 

 

félévi Σ óraszám  28 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
ETR-kód: OOFKHG OFFKHG 
javasolt helye: 1. szemeszter 1. szemeszter 
meghirdetve: őszi és tavaszi félévben is őszi és tavaszi félévben is 
előfeltétele(i): haladó szintű német 

nyelvismeret 
haladó szintű német 
nyelvismeret 

 

 
 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 
 
Foglalkozások témája és oktatója: 
14*1 óra előadás 
14*1 óra gyakorlat 
14*1 óra szeminárium 
 
 
A félév elfogadásának kritériumai:  
 
Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása:  
 
Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk:  
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Kvantitatív farmakokinetika 
Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet - Dr. Pethő Gábor egyetemi docens 

A tematika rövid leírása: a kurzus magába foglalja a farmakokinetika legfontosabb mennyiségi 
összefüggéseinek megismertetését, elsősorban a klasszikus kompartment-modellek segítségével. A hangsúly 
a farmakokinetika alapegyenleteinek elvi származtatásán, de nem azok matematikai levezetésén van, ebből 
adódóan nincs szükség speciális matematikai előismeretekre. A kurzus legfontosabb célja az alapegyenletek 
biológiai jelentésének értelmezése, beleértve a klinikai gyakorlatban való felhasználhatóságukat. A kurzus 
tárgyalja az egy- és kétkompartmentes kinetikai modellt, a clearance, a különféle megoszlási térfogatok, a 
biológiai hozzáférhetőség, az átlagos benntartózkodási és átlagos felszívódási idő számítási módjait, valamint 
az ismételt gyógyszeradagolás, a plazmafehérjéhez való kötődés és a nem-lineáris farmakokinetika fontosabb 
aspektusait. Számítási feladatok is elősegítik az ismeretek elmélyítését.  
 
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: a kurzus elsődleges célja a racionális 
gyógyszeralkalmazás farmakokinetikai alapjainak elsajátítása. Segítséget kíván nyújtani az optimális 
adagolási séma kiválasztásához. 
 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 1 
modul: fakultatív  félévi 14 
ECTS kredit: 1 gyakorlat heti 0 
   félévi 0 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 0 
félévközi: írásbeli   félévi 0 
javítóvizsga: szóbeli 

 

félévi Σ óraszám  14 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
ETR-kód: OOFKFK OFFKFK 
javasolt helye: 5. szemeszter 5. szemeszter 
meghirdetve: csak őszi félévben csak őszi félévben 
előfeltétele(i): OOAEL2 OFAEL2 

 

 
 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 
Shargel, Yu: Applied Biopharmaceutics and Pharmacokinetics, 4th edition, McGraw-Hill, 1999 
 
Foglalkozások témája és oktatója: 
7*2 óra előadás 
1-4. óra: Egy- ill. kétkompartmentes farmakokinetikai modell leírása intravénás bólusinjekció esetén - Dr. 

Pethő Gábor 
5-6. óra: Az orális abszorpció - Dr. Pethő Gábor 
7-10. óra: Az intravénás infúzó. Ismételt gyógyszeradagolás - Dr. Pethő Gábor 
11-12. óra: Megoszlás és plazmafehérje-kötődés - Dr. Pethő Gábor 
13-14. óra: Átlagos benntartózkodási és felszívódási idő. Nem-lineáris farmakokinetika - Dr. Pethő Gábor 
 
 
A félév elfogadásának kritériumai: jelenlét az órákon, maximum 4 órányi igazolatlan hiányzás. 
 
Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása: orvosi igazolás elfogadható, órák pótlására nincs 
lehetőség. 
 
Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk: a vizsgakérdések külön nincsenek megadva. 
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Latin nyelv 
Egészségügyi Nyelvi és Kommunikációs Intézet - Takáts Zsuzsanna nyelvtanár 

A tematika rövid leírása: az egyes szervrendszerekhez kapcsolódó latin-görög nomenclatura ismertetése. Az 
anatómiai kifejezések megértéséhez szükséges grammatikai alapismeretek megszerzése, birtokos- és 
minőségjelzős szerkezetek elemzése. Főnévragozás, melléknevek, számnevek, praepositiók rendszere. A 
receptírás alapfogalmainak megismerése, a klinikumban használt suffixumok elsajátítása, diagnózisok 
fordítása. 
 
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: közvetlen cél az egyetemi tanulmányok során 
szükséges terminológiai alapok elsajátítása. A hallgatók a mindennapi gyakorlatukban képesek legyenek 
zökkenőmentesen használni a latin-görög kifejezéseket. Megbízható latin nyelvi alapismeretek birtokában ne 
csak mechanikusan tanulják az anatómiai szakkifejezéseket, hanem értsék és tudatosan alkalmazzák azokat. 
 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 0 
modul: ELEKTÍV  félévi 0 
ECTS kredit: 2 gyakorlat heti 2 
   félévi 28 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 0 
félévközi: írásbeli és szóbeli  félévi 0 
javítóvizsga: írásbeli  

 

félévi Σ óraszám  28 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
ETR-kód: OOELAT OFELAT 
javasolt helye: 1. szemeszter 1. szemeszter 
meghirdetve: csak őszi félévben csak őszi félévben 
előfeltétele(i): nincs nincs 

 

 
 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 
Takáts Zsuzsanna (szerk.): Lingua Latina medicinalis, PTE, 1999 
Orvosi terminológia, Medicina, 1995 
Brencsán János: Orvosi szótár 
Formulae normales (Ed. VII.) 
 
Foglalkozások témája és oktatója: 
14*2 óra gyakorlat 
1. Bevezetés, a declinatiós rendszer 
2. Apparatus digestorius, az I. decl.   
3. Apparatus respiratorius, a II. decl. 
4. Cor, Sanguis, a III. Decl. 
5. Systema lymphaticum, IV. Decl. 
6. I. zárthelyi dolgozat 
7. Organa sensuum I. Oculus, Auris  
8. Organa sensuum II. Cutis, Nasus osque, V. decl.     
9. Sceletum, Cartilago 
10. Apparatus urogenitalis 
11. Organa genitalia masculina et feminina 
12. II. zárthelyi dolgozat 
13. A receptírás alapfogalmai, Morbi: A leggyakoribb suffixumok 
14. Comprehensio. A nyelvi jegyek lezárása. 
 
 
A félév elfogadásának kritériumai: nem írható alá az indexe annak a hallgatónak, aki a gyakorlatok több, mint 
30%-án nem vett részt. 
Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása: indokolt esetben zárthelyi dolgozat pótlására van 
lehetőség. 
Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk:  
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Latin nyelv az orvostudományban és a klinikai gyakorlatban 
Egészségügyi Nyelvi és Kommunikációs Intézet - Takáts Zsuzsanna nyelvtanár 

A tematika rövid leírása: a tudományos szókincsre jellemző grammatikai jelenségek megértéséhez 
szükséges ismeretek megszerzése. A klinikumban meglévő nyelvtani tudnivalók rendszere. Betegségek, 
vizsgálómódszerek kifejezései, latin-görög párhuzamok elemzése. 
 
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: terminológiai alapok elsajátítása. Diagnózisok 
írás akor szerkezetek, praefixumok, suffixumok zökkenőmentes használata. Megbízható latin nyelvi 
alapismeretek, ezek tudatos, értő alkalmazása. 
 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 0 
modul: fakultatív  félévi 0 
ECTS kredit: 2 gyakorlat heti 2 
   félévi 28 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 0 
félévközi: írásbeli és szóbeli  félévi 0 
javítóvizsga: írásbeli  

 

félévi Σ óraszám  28 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
ETR-kód: OOFLOK OFFLOK OGFLOK 
javasolt helye: 2. szemeszter 2. szemeszter 2. szemeszter 
meghirdetve: csak tavaszi félévben csak tavaszi félévben csak tavaszi félévben 
előfeltétele(i): 1 félév latintanulás 1 félév latintanulás 1 félév latintanulás 

 
 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 
Takáts Zsuzsanna (szerk.): Lingua Latina medicinalis, PTE, 1999 
Orvosi terminológia, Medicina 1995 
Brencsán János: Orvosi szótár 
 
Foglalkozások témája és oktatója: 
14*2 óra gyakorlat 
1. Bevezetés a tudományos szókincsbe. Az összetett szavak latin és görög szóelemei 
2. Birtokos szerkezetek elemzése. Absceccus, ulcus, tumor etc. + genitivus. Minőségjelzős szerkezetek az orvosi 

terminológiában 
3. Latin és görög praepositiók mint praefixumok, e.g.: abe, ex-, her- in- eri- sub- sym-etc. 
4. Rendhagyó görög főnevek: diabetes, dyspnoe, psoa, - is végű görög szavak: crisis, diagnosis, etc., -ma  végű 

görög szavak: gramma, systema etc. és ragozásuk 
5. Melléknevek és fokozott alakjaik a medicinában, e.g.: nervus occipitalis minor, muscuius latissimus dorsi. 

Praepositiókból képzett közép-és felső fokok: inferior infimus, exterior - extremus etc.  
6. Rendhagyó adverbiumok recepteken, diagnózisokban, e.g.: dextra, difficulter, facile, raro, subito 
7. Főnevek képzése igékből; -us, -io, -tio, -or, -tor képzők, e.g.: muscuius abductor digiti minimi manus. 

Kicsinyítőképzők: ulcus3, -0Ius3, -illus3, -culus3 és alkalmazásuk 
8. Főnevek képzése melléknevekből: -tas képző, me lléknevek képzése főnevekből: -alis2, -icus3, -ideus3, -ius3, 

-atus3, -osus3 képzők 
9. A klinikum összetett szavai. Gyulladások, daganatok: -itis, -oma suffixumok. Kapcsolódó jelzők: acuta, 

benignum etc. 
10. A leggyakoribb suffixumok: -mania, -phobia, -megalia, -ectasia, -stenosis, -malacia, -ptosis, -algia, - agog, 

-blast, -centesis, -iatria, -logia, -lysis, -opia, -opsia, -pathia, -pexia, -phthisis, -plexia,-ptoe, -rrapma, -
rmoea, -rrhexis etc. 

11. A betegségek kifejezésmódjai összetett szavakban - szóelemzések. Műszerek, vizsgálómódszerek, műtéti 
eljárások: -sc op, -scopia, -tom, -tomia, -graph, -graphia, -ectomia, -stomia, -therapia suffixumokkal 

12. Az ige „a verbo”-ja. A participium imperfectum és -perfectum az orvosi terminológiában, e.g.: abducens, 
desinficiens, apertus, solutus 

13. A receptírás tenninológiája. Birtokos szerkezetek, a számnevek rendszere, imperativusok. Anyagnevek és 
mennyiségek, a legfontosabb rövidítések 
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14. Latin-görög párhuzamok, elemzésük szerkezetekben, e.g.: dens, odont(o)-, dens molaris, odontolithiasis. 
Közkeletű latin kifejezések: ante mortem, in vivo, nil nocere!, palpatio etc. 

 
 
A félév elfogadásának kritériumai: nem írható alá az indexe annak a hallgatónak, aki a gyakorlatok több mint 
30%-án nem vett részt. 
 
Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása: indokolt esetben zárthelyi dolgozat pótlására van 
lehetőség. 
 
Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk: a fenti témakörökből és grammatikai elemzés. 
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Latinul a fogakról 
Egészségügyi Nyelvi és Kommunikációs Intézet - Takáts Zsuzsanna nyelvtanár 

A tematika rövid leírása: a fogazat, fogfájás, fogproblémák, a fogágy betegségei. Gyermekfogak és 
rendellenességeik. A szájüreg megbetegedései. 
 
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: a fogorvosi alapszókincs ismerete. Aktív és 
mobilizálható készség kifejlesztése a fogorvosok latin nomenklaturája területén. A hallgatók nyelvi 
felkészítése a szaktárgyak terminológiájának pontos értelmezése érdekében. 
 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 0 
modul: fakultatív  félévi 0 
ECTS kredit: 2 gyakorlat heti 2 
   félévi 28 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 0 
félévközi: írásbeli és szóbeli  félévi 0 
javítóvizsga: írásbeli  

 

félévi Σ óraszám  28 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
ETR-kód: OOFLAF OFFLAF 
javasolt helye: 2. szemeszter 2. szemeszter 
meghirdetve: csak tavaszi félévben csak tavaszi félévben 
előfeltétele(i): 1 félév latintanulás 1 félév latintanulás 

 

 
 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 
Takáts Zsuzsanna (szerk.): Lingua Latina medicinalis, PTE, 1999 
Orvosi terminológia, Medicina 1995 
Brencsán János: Orvosi szótár 
 
Foglalkozások témája és oktatója: 
14*2 óra gyakorlat 
1. Bevezetés, a declinatiók - repetitio 
2. Dentes   
3. Dentalgia 
4. Alveolitis 
5. Parodontitis 
6. Pedodontia 
7. Anomalia 
8. Számonkérés 
9. Apparatus digestorius - repetitio 
10. Cavum oris 
11. Morbi 
12. Eventus 
13. Számonkérés 
14. Röntgenvizsgálati leletek. Comprehensio 
 
 
A félév elfogadásának kritériumai: nem írható alá az indexe annak a hallgatónak, aki a gyakorlatok több mint 
30%-án nem vett részt. 
 
Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása: indokolt esetben zárthelyi dolgozat pótlására van 
lehetőség. 
 
Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk:  
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Magatartásorvoslás 
Magatartástudományi Intézet - Dr. Varga József egyetemi adjunktus 

A tematika rövid leírása: a magyar lakosság várható átlagos élettartama az utóbbi időben bizonyos 
növekedést mutat, a társadalom folyamatosan elöregszik, melynek egyik oka a születésszám csökkenése. 
Bizonyított tény, hogy az ember életmódja, magatartása meghatározza egészségi állapotát, életkilátásait. Más 
oldalról a krónikus betegségek esetén világosan látható, hogy a betegséggel kapcsolatos magatartás, 
megküzdési potenciál komoly mértékben befolyásolja a betegség kimenetelét és a rehabilitációs lehetőségeket 
(ld: pszichoszomatikus betegségek). A kurzus a krónikus betegségekkel kapcsolatos egészségmagatartás és 
konfliktusmegoldó potenciál lehetőségeit a hatékony gyógyítás oldaláról mutatja be. 
 
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: a betegségből való felgyógyulás magatartásbeli 
komponenseinek bemutatása a hatékonyabb gyógykezelés érdekében. 
 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 1 
modul: fakultatív  félévi 14 
ECTS kredit: 1 gyakorlat heti 0 
   félévi 0 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 0 
félévközi: írásbeli és szóbeli  félévi 0 
javítóvizsga: nincs 

 

félévi Σ óraszám  14 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
ETR-kód: OOFMAO 
javasolt helye: 6. szemeszter 
meghirdetve: csak tavaszi félévben 
előfeltétele(i): OOPORP 

  

 
 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 
Kopp M., Berghammer R.: Orvosi pszichológia, Medicina, 2005 
Buda B., Kopp M.(szerk.): Magatartástudományok, Medicina, 2001 
Csabai M., Molnár P.: Egészség, betegség, gyógyítás. Az orvosi pszichológia tankönyve, Springer, Budapest, 1999 
előadásvázlatok 
 
Foglalkozások témája és oktatója: 
Oktatók: Dr. Varga József, Dr. Tiringer István, Kerekes Zsuzsanna, Dr. Kállai János 
14*1 óra előadás 
1. A magatartás és az emocionális állapotok pszichovegetatív korrelátumai 
2. Magatartásformáló eljárások 
3. A krónikus betegségek magatartásbeli és pszichológiai sajátosságai 
4. Kardiovascularis betegségek pszichoszociális rizikófaktorai és pszichológiai rehabilitációja 
5. Onkológiai betegségekre adott pszichológiai reakciók, rizikófaktorok és megküzdési lehetőségek 
6. Gasztrointesztinális betegségek pszichoszomatíkája 
7. Pszichoimmunológia 
8. Pszichogén fájdalomszindróma, fájdalomcsökkentő pszichológiai módszerek 
9. Nőgyógyászati betegségekhez kapcsolódó pszichológiai rendellenességek 
10. Légzőszervi betegségek pszichoszomatikája 
11. Táplálkozási zavarok viselkedés lélektana 
12. Magatartásorvoslás a dependenciák kialakulásának értelmezésében és kezelésében 
13. A magatartás, kultúra és betegség különös tekintettel a roma lakosság életminősségére 
14. Összefoglalás, megbeszélés 
 
 
A félév elfogadásának kritériumai: TVSz szerint. 
Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása: egyéni feladatteljesítés. 
Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk:  
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Mágneses magrezonancia 
Biokémiai és Orvosi Kémiai Intézet - Dr. Berente Zoltán egyetemi docens 

A tematika rövid leírása: az NMR-jelenség, relaxáció. Kismolekulák szerkezetvizsgálata, térszerkezeti 
problémák és megoldási technikák. Makromolekulák szerkezetvizsgálata, szerkezet és hatás. Tápanyag- és 
energiametabolizmus követése, kompartmentalizáció vizsgálata. In situ és in vivo vizsgálatok. MR képalkotás, 
kurrens alkalmazások. Lokalizált (térfogatszelektív) NMR spektroszkópia. 
 
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: korszerű, alkalmazáscentrikus elméleti ismeretek 
biztosítása a mágneses magrezonancia gyógyszeranalitikai és orvosbiológiai felhasználása terén.  
 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 1 
modul: fakultatív, ELEKTÍV  félévi 14 
ECTS kredit: 1 gyakorlat heti 0 
   félévi 0 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 0 
félévközi: írásbeli és szóbeli  félévi 0 
javítóvizsga: írásbeli és szóbeli 

 

félévi Σ óraszám  14 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
ETR-kód: OOFMMR OFFMMR OGEMMR 
javasolt helye: 4. szemeszter 4. szemeszter 4. szemeszter 
meghirdetve: csak tavaszi félévben csak tavaszi félévben csak tavaszi félévben 
előfeltétele(i): OOABF2, OOAOK2, 

OOABK1 
OFABF2, OFAOK2, 
OFABK1 

OGAFB2, OGAMUA 
felvétele  

 
 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 
P.J. Hore: Mágneses magrezonancia, Nemzeti Tankönyvkiadó, 2004 
Szilágyi László: Mágneses rezonancia, Nemzeti Tankönyvkiadó, 1993 
R. A. de Graaf: In vivo NMR spectroscopy, Wiley, 1998 
http://cis.rit.edu/htbooks/nmr  
http://cis.rit.edu/htbooks/mri   
 
Foglalkozások témája és oktatója: 
14*1 óra előadás 
1. Az NMR-jelenség, gerjesztés és jelképződés, relaxáció 
2. A Fourier-transzformációs impulzus NMR-technika elve és gyakorlata 
3. Kismolekulák szerkezetvizsgálata I. Egydimenziós technikák, kötéseken és téren át ható csatolás 

4. Kismolekulák szerkezetvizsgálata II. Többdimenziós technikák, a szerkezetfelderítés stratégiája  
5. Kismolekulák szerkezetvizsgálata III. NMR a gyógyszeranalitikában  
6. Makromolekulák szerkezetvizsgálata. Intra- és intermolekuláris kölcsönhatások, szerkezet és hatás  
7. Energiametabolizmus vizsgálata 31P NMR spektroszkópiával 
8. Tápanyagmetabolizmus vizsgálata 13C NMR spektroszkópiával  
9. Más magok (pl. 19F, 23Na, 87Rb) NMR-spektroszkópiájának élettudományi alkalmazásai 
10. Térgradiensek alkalmazása, a molekuláris diffúzió vizsgálata  
11. A mágneses rezonanciás képalkotás alapjai  
12. Korszerű MR képalkotási eljárások  
13. Lokalizált (térfogatszelektív) 1H- (STEAM, PRESS) és 31P NMR (ISIS) spektroszkópia  
14. A szilárd fázisú NMR élettudományi alkalmazásai, biomembránok vizsgálata  
 
 
A félév elfogadásának kritériumai: sikeres félév végi számonkérés. 
 
Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása: nincs. 
 
Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk:  
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Matematikai módszerek a biofizikában és a kémiában 
Biofizikai Intézet - Dr. Belágyi József egyetemi tanár 

A tematika rövid leírása: a kurzus tárgykörei: koordinatarendszerek, függvények; függvények közelítése 
(lineáris és non-lineáris); speciális függvények: kinetikai-, enzimkinetikai adatok illesztése, dózis-hatás 
görbék; adatok transzformálása; függvények símítása, Fourier-transzformáció. 
 
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: a kurzus segítséget kíván nyújtani a biofizikai 
és kémiai előadások matematikai hátterének megértéséhez és a mérések elvégzéséhez. 
 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 0 
modul: fakultatív  félévi 0 
ECTS kredit: 1 gyakorlat heti 0 
   félévi 0 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 1 
félévközi: írásbeli és szóbeli  félévi 14 
javítóvizsga: szóbeli 

 

félévi Σ óraszám  14 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
ETR-kód: OGFMMB 
javasolt helye: 1. szemeszter 
meghirdetve: csak őszi félévben 
előfeltétele(i): 

  

nincs 
 
 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 
Bármilyen matematikai analízissel foglalkozó könyv pl.: 
Riley, K.F., Hobson, M.P., Bence, S.J.: Mathematical Methods for Physics and Engineering, Cambridge Univ. 
Press, Cambridge, 2004 
 
Foglalkozások témája és oktatója: 
14*1 óra szeminárium 
1. Speciális koordinatarendszerek, függvények ábrázolása 
2. Modellek, adatok előkészítése 
3. Adatok súlyozása 
4. Kompartment modellek 
5. Függvények közelítésének módszerei 
6. Legkisebb négyzetek elve: Newton-Gauss, Levenberg-Marquardt algoritmus 
7. Legkisebb négyzetek elve: Newton-Gauss, Levenberg-Marquardt algoritmus 
8. Kötési folyamatok analízise 
9. Dózis-hatás görbék 
10. Függvények símítása 
11. Fourier-sor 
12. Fourier- integrál 
13. Fourier-transzformáció 
14. Összefoglalás 
 
 
A félév elfogadásának kritériumai: TVSz szerint. 
 
Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása: pótlás konzultációval. 
 
Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk:  
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Matematikai módszerek a biofizikában és a kémiában. 
Hibaszámítás 

Biofizikai Intézet - Dr. Belágyi József egyetemi tanár 

A tematika rövid leírása: a biológiai és orvostudományi ismeretek mennyiségi leírására használatos 
matematikai alapok: a differenciál- és integrálszámítás elemei, egyszerű differenciálegyenletek és 
megoldásuk, valószínűségszámítás és tipikus valószínűségi eloszlások, a hibaszámítás elemei. 
 

A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: a kurzus célja azon matematikai eljárások rövid 
ismertetése és összefoglalása, példákon történő bemutatása, amelyek az alapozó tudományágak törvényeinek, 
összefüggéseinek tárgyalásánál előfordulnak. A kurzus hangsúlyozottan gyakorlati. 

 
 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 0 
modul: fakultatív  félévi 0 
ECTS kredit: 1 gyakorlat heti 0 
   félévi 0 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 1,14 
félévközi: írásbeli és szóbeli  félévi 16 
javítóvizsga: szóbeli 

 

félévi Σ óraszám  16 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
ETR-kód: OOFMMB OFFMMB 
javasolt helye: 1. szemeszter 1. szemeszter 
meghirdetve: csak őszi félévben csak őszi félévben 
előfeltétele(i): nincs nincs 

 

 
 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 
a résztvevők jegyzetet kapnak 
 
Foglalkozások témája és oktatója: 
8*2 óra szeminárium 
1. Függvények és tulajdonságaik, ábrázolásuk; határérték fogalma 
2. Differenciahányados, differenciálhányados, geometriai jelentése. A differenciálás elemi szabályai. Példák 
3. Szélsőérték számítása; hatványsorok 
4. Határozott és határozatlan integrál; az integrálás egyszerű szabályai 
5. Az integrálszámítás alkalmazása 
6. Elsőrendű differenciálegyenletek és megoldásuk. Példák 
7. Valószínűség és valószínűségi eloszlások 
8. Hibaszámítás 
 
 
A félév elfogadásának kritériumai:  
 
Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása: pótlás egyéni konzultációval. 
 
Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk: a számonkérés jellege: gyakorló feladatok megoldásában 
közreműködés. 
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Megküzdési stratégiák és életminőség krónikus ill. malignus 
megbetegedésekben 

Magatartástudományi Intézet - Dr. Tiringer István tudományos segédmunkatárs 

A tematika rövid leírása: a krónikus, illetve malignus megbetegedések okozta stressz. A pszichológiai 
megküzdés (coping) koncepciója. Az életminőség, mint a gyógyítási folyamat növekvő jelentőségű 
eredményességi mutatója. Az életminőség szomatikus, pszichés, szociális és spirituális dimenziója. Rákos, és 
különböző krónikus megbetegedésekben szenvedő páciensek életminősége.  
 
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: a tárgy a megküzdés és az életminőség 
koncepcióinak ismertetésén túl, megismertet azokkal a vizsgálati módszerekkel, melyekkel árnyalt képet 
rajzolhatunk a betegségek szubjektív megéléséről. A hallgatók lehetőséget kapnak arra, hogy a megismert 
vizsgálati módszereket interjúhelyzetben is gyakorolják. Bevezetést kapnak azokba a technikákba, melyekkel 
az adaptív betegségmagatartás kialakulását segíthetjük, illetve a betegség során felmerülő kritikus helyzeteket 
kezelhetjük.     
 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 0 
modul: fakultatív  félévi 0 
ECTS kredit: 1 gyakorlat heti 1 
   félévi 14 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 0 
félévközi: szóbeli  félévi 0 
javítóvizsga: nincs 

 

félévi Σ óraszám  14 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
ETR-kód: OOFKUZ 
javasolt helye: 7. szemeszter 
meghirdetve: csak őszi félévben 
előfeltétele(i): OOPORP 

  

 
 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 
Csabai-Molnár: Egyészség, betegség, gyógyítás, Springer, 1999 
Magyar, angol, német szakirodalmi összefoglaló közlemények 
 
Foglalkozások témája és oktatója: 
Oktatók: Dr. Tiringer István, Dr. Varga József, Kerekes Zsuzsanna, Dr. Kállai János 
14*1 óra gyakorlat 
1. A krónikus betegségek okozta stressz 
2. A megküzdés (coping) elméletének fejlődése 
3. A megküzdés folyamata krónikus megbetegedésekben 
4. Rákos betegek megküzdése 
5. A megküzdési folyamatok hatása különböző betegségek lefolyására 
6. Az életminőség, mint a gyógyítás eredményességi mutatója 
7. Életminőség különböző krónikus megbetegedésekben 
8. Rákos betegek életminőségét befolyásoló tényezők 
9. A megküzdés és az életminőség vizsgálatában használt tesztek és interjúmódszerek 
10. A megküzdés és életminőség vizsgálata (klinikai esetbemutatás) 
11. A megküzdés és életminőség vizsgálata (klinikai esetbemutatás) 
12. A krónikus betegek vezetésében használható pszichoterápiás alaptechnikák 
13. Pszichoterápiás alaptechnikák szomatikus betegek esetén (esetbemutatás) 
14. Összegzés, diszkusszió 
 
 
A félév elfogadásának kritériumai: TVSz szerint. 
Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása: egyéni feladatteljesítéssel. 
Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk:  
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Mérgező gombák, gombamérgezések 
Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet - Dr. Barthó Loránd egyetemi tanár 

A tematika rövid leírása: a családorvos sokat tehet a gombamérgezések korai kórismézése és ellátása terén. 
Ehhez szüksége van a tünetek és teendők pontos ismeretére, de igen hasznos az alapfokú gombaismeret is. 
 
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: a kurzus foglalkozik a gombamérgezések 
mechanizmusával, tüneteivel, a kezelés alapelveivel, továbbá bemutatja a gombák gyakorlati szempontból 
legfontosabb nemzetségeit és fajtáit. A legtájékozottabbak számára igyekszünk megszervezni az alapfokú 
gombaismerői igazolás elnyerését. 
 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 0 
modul: fakultatív  félévi 0 
ECTS kredit: 2 gyakorlat heti 0,71 
   félévi 10 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 1,71 
félévközi: szóbeli  félévi 24 
javítóvizsga: szóbeli 

 

félévi Σ óraszám  34 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
ETR-kód: OOFGOM OFFGOM OGFGOM 
javasolt helye: 1. szemeszter 1. szemeszter 1. szemeszter 
meghirdetve: csak őszi félévben csak őszi félévben csak őszi félévben 
előfeltétele(i): nincs nincs nincs 

 
 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 
T. Laessoe: Gombák (Határozó kézikönyvek) 
Albert L., Locsmándi Cs., Vasas G.: Ismerjük fel a gombákat 1-2. 
 
Foglalkozások témája és oktatója: 
Közreműködő előadók: Dr. Sétáló Judit, Dr. Szeberényi József 
Terepgyakorlat: Megfelelő időjárás esetén 2×5 óra a hétvégeken. 
 
12*2 óra szeminárium 
1-2. Bevezetés: stabil morfológiai ismeretek; hiedelmek, tévhitek 
3-4. Mérgező galócák. Bemutatás, a mérgezések típusai 
5-6. Mérgező lemezes, fehér spórás gombák és a hasonló ehető fajok. Muszkarin-mérgezés 
7-8. Mérgező lemezes, rózsaszín spórás gombák (döggombák) és a hasonló ehető fajok 
9-10. Mérgező lemezes barna spórás gombák (pl. pókhálógombák) és a hasonló ehető fajok. Mérgező és 

ehető csiperkék 
11-12. Mérgező lemezes fekete spórás gombák és a hasonló ehető fajok. Alkohollal együtt mérgezést okozó 

gombák 
13-14. Mérgező csöves termőrétegű gombák és a hasonló ehető fajok 
15-16. Mérgező nem-kalapos gombák és a hasonló ehető fajok 
17-18. Az amanitinek celluláris hatásmechanizmusai. A muszcimol receptoriális hatásai 
19-20. A mérgezések klinikuma. Spórabemutatások. Teendők gombamérgezés gyanúja esetén 
21-22. Ismétlés 
23-24. Vizsga 
 
 
A félév elfogadásának kritériumai: TVSz szerint. 
 
Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása: pótlás konzultáció formájában megbeszélt időpontban. 
 
Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk: rövid esszé megadott témáról a gombamérgezések 
tárgyköréből. Képek alapján mérgező gombák felismerése. 
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Minimál invaziv sebészeti alapismeretek 
Sebészeti Oktató és Kutató Intézet - Dr. Rőth Erzsébet egyetemi tanár 

A tematika rövid leírása: a sebészeti műtéttani alapismertek tudásanyagát használva ezen szabadon 
választható kurzuson a sebészetben legáltalánosabban előforduló minimál invazív beavatkozások 
bemutatására és elvégzésére nyílik mód. A klinikai gyakorlatban elterjedten használt laparoszkópiás 
beavatkozások elvégzése során a hallgatók megismerkedhetnek a hasi sebészet modern diagnosztikus és 
terápiás beavatkozásaival. 
 
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: a tantárgy feladata, hogy az általános 
sebészetben előforduló kis műtéti megterheléssel járó beavatkozásokat bemutatva tágítsa a téma iránt 
érdeklődő hallgatók elméleti és manuális ismeretanyagát. Ezek mellett lehetőséget biztosít a műtői 
környezetben való munka gyakorlására. A tantárgy további célja a hagyományos és minimál invazív sebészeti 
beavatkozások indikációinak megismertetése. 
 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 0 
modul: fakultatív  félévi 0 
ECTS kredit: 1 gyakorlat heti 1 
   félévi 14 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 0 
félévközi: írásbeli   félévi 0 
javítóvizsga: írásbeli  

 

félévi Σ óraszám  14 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
ETR-kód: OOFMIS 
javasolt helye: 6. szemeszter 
meghirdetve: csak tavaszi félévben 
előfeltétele(i): OOESMT, OOKSE1 

  

 
 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 
Kiss János: Laparoscopos cholecystectomia 
Gál Csaba: Sebészet 
Nagyított sebészet, oktatási kézikönyv rezidensek számára, SZTE, PTE, DTE, 2006, (http://web.szote.u-
szeged.hu/expsur/hefop/) 
 
Foglalkozások témája és oktatója: 
7*2 óra gyakorlat 
1. A minimálisan invazív sebészeti beavatkozások történeti bemutatása, elméleti háttér, a műszerek bemutatása. 

A műtéti terület és műszerek előkészítése és azok használata - Dr. Ferencz Andrea  
2. A minimálisan invazív sebészeti műszerek használatának bemutatása, gyakorlás pelvi tréneren - Dr. Ferencz 

Andrea, Dr. Benkő László  
3. Laparoszkopos gyakorlat altatott állaton - Dr. Wéber György  
4. Intracorporális varrástechnika gyakorlása pelvi tréneren - Dr. Ferencz Andrea, Dr. Varga Gábor  
5. Intracorporalis varrástechnika gyakorlása in vivo - Dr. Ferencz Andrea, Dr. Varga Gábor  
6. Cholecystectomia indikációja, műtéti technikája. Szövődményes esetek ellátása - Dr. Jancsó Gábor, Dr. 

Benkő László 
7. Hasfali sérvek megoldása laparoszkópos technikával - Dr. Wéber György 
 
 
A félév elfogadásának kritériumai: TVSz szerint. 
 
Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása: a szemeszter elején megadott időpontban, a mulasztott 
gyakorlat anyagának elvégzése a pótlás egyetlen lehetősége. 
 
Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk: a félév során kerül kiadásra. 
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Modern biofizikai módszerek a gyógyszerkutatásban 
Biofizikai Intézet - Dr. Nyitrai Miklós egyetemi docens 

A tematika rövid leírása: az előadások a gyógyszerkutatásban használt modern kutatási módszerek 
(spektroszkópia, szerkezetvizsgálat, izotóp nyomjelzés, termoanalitika) elméleti alapjait, a műszerek 
működési elvét és az eljárások alkalmazásait mutatják be. 
 
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: a kurzus célja a gyógyszerkutatásban használt 
modern eljárások alapelveinek és alkalmazásainak ismertetése. 
 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 1 
modul: ELEKTÍV  félévi 14 
ECTS kredit: 1 gyakorlat heti 0 
   félévi 0 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 0 
félévközi: írásbeli és szóbeli  félévi 0 
javítóvizsga: szóbeli 

 

félévi Σ óraszám  14 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
ETR-kód: OGEMBM 
javasolt helye: 2. szemeszter 
meghirdetve: csak tavaszi félévben 
előfeltétele(i): 

  

OGAFB1 
 
 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 
a kurzus elején kerül kihirdetésre 
 
Foglalkozások témája és oktatója: 
14*1 óra előadás 
1. Abszorpciós fotometria 
2. Raman- és infravörös spektroszkópia 
3. CD, FTIR spektroszkópia 
4. Fluoreszcencia spektroszkópia 
5. Fluoreszcenciás módszerek (FRET, kioltás, anizotrópia) 
6. Derivatív spektroszkópia, szinkron scan fluoreszcencia 
7. ESR és NMR spektroszkópia 
8. Röntgendiffrakciós fehérjeszerkezet-meghatározás  
9. Stabil és radioaktív izotópok előállítása és tulajdonságai 
10. Stabil és radioaktív izotópok alkalmazásai. Sugárzások detektálása. Izotópdiagnosztika 
11. Differenciál scanning kalorimetria (DTA, DSC, TMDSC) 
12. Termogravimetria (TG, DTG, TMA) 
13. A temoanalitika kombinálása infravörös-spektroszkópiai és tömegspektrometriai analízissel. Alkalmazási 

példák a gyógyszerkutatás területéről 
14. Dolgozatírás 
 
 
A félév elfogadásának kritériumai: a félév elfogadásának feltétele a megengedettnél nem több hiányzás.  
 
Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása: a félév során legfeljebb három előadásról lehet 
bármilyen indokkal hiányozni. 
 
Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk:  
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Módosított hatóanyagleadású készítmények tervezése 
Gyógyszertechnológiai Intézet - Dr. Dévay Attila egyetemi docens 

A tematika rövid leírása:  
 

A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: a tárgy oktatása során, a korábban tanult 
ismeretekre alapozva, a gyógyszerkészítmények biogyógyszerészeti elméleti és gyakorlati ismeretei, vizsgáló 
módszerei valamint a gyógyszerformák ismertei alapján a hallgatók megismerik a szabályozott hatónyagleadású 
készítmények tervezésének folyamatát.  

 
 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 2 
modul: ELEKTÍV  félévi 28 
ECTS kredit: 2 gyakorlat heti 0 
   félévi 0 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 0 
félévközi: írásbeli és szóbeli  félévi 0 
javítóvizsga: írásbeli  

 

félévi Σ óraszám  28 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
ETR-kód: OGESHK 
javasolt helye: 9. szemeszter 
meghirdetve: csak őszi félévben 
előfeltétele(i): 

  

OGGGK4, OGGGT4, OGGGH3 felvétele 
 
 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 
Ajánlott irodalom:  
Magyar gyógyszerkönyv 
Európai gyógyszerkönyv 
 
Foglalkozások témája és oktatója: 
14* 2 óra előadás 
Módosított hatóanyagleadású készítmények: 
Késleltetett, nyújtott, lokális, célzott hatóanyag-leadás 
Kolloidális és molekuláris gyógyszerhordozó rendszerek 
Hatósági előírások 
Méretnövelés 
 
 
A félév elfogadásának kritériumai: a félévi munka elfogadásának feltételei: 1. a szemináriumi jegyzőkönyvek 
elfogadottsága, 2. a foglalkozásokon való részvétel, 3. elfogadott beszámolók. 
 
Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása: a hallgatóknak minden foglalkozáson kötelező részt 
venni, az esetleges hiányzást pótolni kell. 
 
Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk: az érdemjegy kialakítása a szemináriumi jegyzőkönyvek 
értékelése, a számonkérések és a két beszámoló eredményéből adódik. A félév során egy évközi és egy évzáró 
beszámolóra kerül sor. 
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Molekulák gyenge kölcsönhatásainak vizsgálata 
TTK Általános és Fizikai Kémiai Tanszék - Dr. Kunsági-Máté Sándor egyetemi docens 

A tematika rövid leírása: molekuláris kölcsönhatások típusai. Gyenge kölcsönhatásokra épülő kémiai 
egyensúly. Az egyensúlyi állandó és a komplex sztöchiometria meghatározása. Fluoreszcenciás mérések. 
Molekulák elektronszerkezete, vibrációs és rotációs szerkezet, a fluoreszcenciás mérések gyakorlata. A 
szabadentalpia és az egyensúly kapcsolata. A kölcsönhatási entalpia közvetlen mérése, DSC kalorimetria. 
Aromás rendszerek kölcsönhatásai. Modellrendszerek vizsgálata: kalixarének kölcsönhatása fenolokkal és 
fullerénekkel.   
 
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: a kurzus során a hallgatók elsajátítják az alap és 
alkalmazott kutatásokban, valamint az analitika területén széleskörűen alkalmazott fluoreszcenciára 
(fluoreszcencia, fluoreszcencia élettartam, polarizásció, anizotrópia és anizotrópia élettartam) épülő, valamint 
kalorimetriás mérési módszereket. 
 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 2 
modul: fakultatív  félévi 28 
ECTS kredit: 2 gyakorlat heti 0 
   félévi 0 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 0 
félévközi: írásbeli   félévi 0 
javítóvizsga: szóbeli 

 

félévi Σ óraszám  28 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
ETR-kód: OGFMGK 
javasolt helye: 5. szemeszter 
meghirdetve: csak őszi félévben 
előfeltétele(i): 

  

nincs 
 
 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 
P. W. Atkins: Fizikai Kémia, Tankönykiadó, 2002, ISBN 963 19 3314 8 
Beck., M.: Komplex egyensúlyok kémiája, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1965 
Inczédy, J.: Komplex egyensúlyok analitikai felhasználása, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1970 
Angol és magyar nyelvű oktatási segédanyagok az oktatótól igényelhetők. 
 
Foglalkozások témája és oktatója: 
14*2 óra előadás 
1. hét Molekulák kölcsönhatása, a kölcsönhatások típusai. Kémiai egyensúly. Termodinamikai alapfogalmak, 

a szabadentalpia és az egyensúly kapcsolata, van’t Hoff egyenlet 
2. hét Az egyensúlyi koncentrációk számítása. A Job-módszer alkalmazása az egyensúlyi állandó és a 

komplex sztöchiometria meghatározására 
3. hét Molekulák elektronszerkezete, vibrációs és rotációs szerkezet. Kiválasztási szabályok 
4. hét A fluoreszcenciás mérések technikája (Reabszorpció, szekunderfluoreszcencia és depolarizáló hatásuk, 

a fluoreszcencia élettartam és fluoreszcencia polarizáció) 
5. hét Host-guest kölcsönhatások kimutatása az anizotropia-élettartam mérésével  
6. hét A komplexképződés termodinamikai paramétereinek közvetlen mérése. Host-guest kölcsönhatások 

vizsgálata DSC (Differential Scanning Calorimetry) mérésekkel 
7. hét Kalixarének, mint ‘host’ molekulák. Szintézis és szerkezet. Oldhatósági tulajdonságok 
8. hét Kalixarének kölcsönhatása semleges molekulákkal és ionokkal. A molekulakonformáció szerepe a 

szelektivitásban 
9. hét Oldószer permittivitásának hatása kalixarének semleges molekulákkal kialakuló komplexeinek 

stabilitására 
10. hét A komplexek sztöchiometriája, a sztöchiometria meghatározási módszerei, ezek matematikai leírása, 

matematikai modellek a mérések kiértékeléséhez 
11. hét Vízoldható kalixarének vizsgálata, a pH és az ionerősség szerepe. A protonáltsági fok számítása és az 

egyensúlyok hőmérsékletfüggésének számítása 
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12. hét Vízoldható kalixarének kölcsönhatása „kemény” és „lágy” ionokkal. Az entalpia és entrópiaváltozások 
mérése és számítása, a sztöchiometria hőmérsékletfüggésének számítása 

13. hét Fenolszármazékok kölcsönhatása kalixarénekkel. Szendvics-szerkezetek kialakulása. Benesi-
Hildebrandt módszer 

14. hét Fullerének kölcsönhatása kalixarénekkel. Extrakciós állandó meghatározása 
 
 
A félév elfogadásának kritériumai: két zárthelyi dolgozat alapján történik a jegy kialakítása. Az előadások 
részben az előadóteremmel szomszédos laboratóriumban történnek (gyakorlati bemutató). A hosszú időt igénylő 
mérések elindítását követően, a mérések ideje alatt az előadóteremben a kapcsolódó elméleti kérdések 
szeminárium jellegű megbeszélése történik.   
 
Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása: 2 óra hiányzás megengedett, a pótlásra angol és magyar 
nyelvű oktatási segédanyag rendelkezésre áll. 
 
Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk:  
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Molekuláris élettan 
Élettani Intézet - Dr. Lénárd László egyetemi tanár 

A tematika rövid leírása: a molekuláris élettan az egyes szervrendszerek működésével kapcsolatos celluláris 
és subcelluláris folyamatokat tárgyalja. 
 
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: az élettan lényegében a szervek és 
szervrendszerek működésének és együttműködésének leírása és az ezekkel kapcsolatos szabályozási 
folyamatok ismertetése. Az elmúlt évtizedekben ismereteink jelentősen bővültek a celluláris és subcelluláris 
szabályozási folyamatok megismerése tekintetében. E folyamatok természetesen alapvetően meghatározzák 
az egyes szervek és szervrendszerek működését, illetve együttműködését. Ezen új ismeretek teljes és részletes 
átadása az élettan, mint kötelező tárgy órakeretében (különösen a lecsökkentett óraszám miatt) nem 
valósítható meg. Az új tantárgy bevezetése nagymértékben hozzájárulhat a modern orvosképzés céljainak 
megvalósításához, a szervműködések celluláris és molekuláris alapjainak megismeréséhez. A kötelező élettan 
tantárgy és a molekuláris élettan együttes abszolválása nagymértékben segíti a preklinikai és klinikai tárgyak 
jobb megértését. 
 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 1 
modul: ELEKTÍV  félévi 14 
ECTS kredit: 2 gyakorlat heti 1 
   félévi 14 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 0 
félévközi: írásbeli és szóbeli  félévi 0 
javítóvizsga: írásbeli  

 

félévi Σ óraszám  28 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
ETR-kód: OOEMOE OFEMOE OGEMOE 
javasolt helye: 3. szemeszter 3. szemeszter 5. szemeszter 
meghirdetve: csak őszi félévben csak őszi félévben csak őszi félévben 
előfeltétele(i): OOAMB2, OOAOK2 OFAMB2, OFAOK2 OGAMB2, OGOBK2  

 
 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 
J.B. West: Physiological Basis of Medical Practice, Williams and Wilkins, 1997 
Fehér Ottó (szerk.): Élettani folyamatok molekuláris alapjai, JATEPress, 1991 
 
Foglalkozások témája és oktatója: 
A tárgy előadói a kötelező tárgyak között szereplő élettan tárgy megfelelő fejezeteinek előadói: Dr. Jandó Gábor, 
Dr. Hartmann Géza, Dr. Karádi Zoltán, Dr. Környei József, Dr. Lénárd László, Dr. Vértes Marietta, Dr. Vértes 
Zsuzsanna 
14*1 óra előadás, 14*1 óra gyakorlat 
Az élettan egyes fejezeteinek megfelelően (vér, keringés, légzés, gastrointestinalis rendszer, veseműködés, 
endocrinológia, izom, idegrendszer, érzékszervek) az egyes szervek működésével kapcsolatos celluláris és 
molekuláris folyamatok kerülnek ismertetésre az alábbiak szerint: celluláris jelátvitel, sejtek közötti 
kommunikáció (cross-talk), celluláris és intracelluláris receptor funkciók, ioncsatornák jelentősége a 
sejtműködés szabályozásában és a sejtek közötti funkciókban, humorális jelátvitel, a szekréció és transzmitter 
felszabadulás molekuláris folyamatai, posztszinaptikus események preszinaptikus hatásai, parakrin idegrendszeri 
szabályozás, növekedési, fejlődési és regenerációs folyamatok molekuláris vonatkozásai. 
 
 
A félév elfogadásának kritériumai: kötelező részvétel, tételek alapján történő felkészülés. 
 
Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása:  
 
Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk:  
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Molekuláris epidemiológia 
Orvosi Népegészségtani Intézet - Dr. Kiss István egyetemi docens 

A tematika rövid leírása: az epidemiológia molekuláris biológiai módszerek alkalmazása nélkül ma már 
elképzelhetetlen. A molekuláris biológiai módszerek új lehetőséget teremtettek az expozíció-betegség 
folyamat egyes lépéseinek pontos leírására. A tárgy a betegségek kialakulásának okait vizsgálja a modern 
értelemben vett epidemiológia segítségével, figyelembe véve a külső-belső tényezőket, illetve 
kölcsönhatásaikat. Az elméleti ismeretek megértését,alkalmazását az egyes betegségcsoportokra vonatkozó 
konkrét példák segítik. 
 
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: a tárgy segít abban, hogy a hallgató reálisan 
értékelhesse a külső és belső tényezők szerepét a főbb betegségcsoportok genezisében. Megismerteti az 
orvostudomány ma már szinte minden területén alkalmazott „biomarker-koncepciót”. A tárgy a 
Közegészségtan tantárgy epidemiológiai részének hasznos kiegészítője lehet, továbbá a későbbiekre 
vonatkozóan biztos alapot adhat a klinikumban előforduló biomarkerekkel kapcsolatos problémák 
megértéséhez. 
 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 1,71 
modul: fakultatív  félévi 24 
ECTS kredit: 2 gyakorlat heti 0,29 
   félévi 4 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 0 
félévközi: írásbeli   félévi 0 
javítóvizsga: írásbeli  

 

félévi Σ óraszám  28 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
ETR-kód: OOFMEP OFFMEP 
javasolt helye: 3. szemeszter 3. szemeszter 
meghirdetve: csak őszi félévben csak őszi félévben 
előfeltétele(i): OOAMB2 OFAMB2 

 

 
 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 
Kiss István-Ember István: Molekuláris epidemiológia, Medicom, 1997 
 
Foglalkozások témája és oktatója: 
12*2 óra előadás 
1. Az epidemiológia alapjai. A molekuláris epidemiológia kialakulása, története 
2. Biomarkerek a molekuláris epidemiológiában 
3. Az expozíció biomarkerei. Biológiailag hatásos dózis fogalma. DNS adduktok vizsgáló módszerei 
4. DNS-repair jelentősége, mérésének lehetőségei. A DNS-repair rendellenességeire visszavezethető betegségek 
5. Korai biológiai hatás fogalma. A hatás biomarkerei. Pontmutációk vizsgálatának lehetőségei 
6. A betegség biomarkerei. Tumormarkerek fogalma, típusai, alkalmazhatóságuk 
7. Az egyéni érzékenység markerei  
8. Környezeti és genetikai tényezők közötti kölcsönhatás a betegségek kialakulása során 
9. A daganatok molekuláris epidemiológiája 
10. Szív- és érrendszeri betegségek molekuláris epidemiológiája 
11. A fertőző betegségek molekuláris epidemiológiája 
12. A genetikai betegségek molekuláris epidemiológiája 
 
2*2 gyakorlat 
1. Allélpolimorfizmus vizsgálata (p53 tumor szuppresszor gén 32-es kodon Arg/Pro) 
2. DNS-károsodás vizsgálata (Comet-assay) 
 
 
A félév elfogadásának kritériumai: a félévi jegy megszerzésének feltétele az előadásokon megírt két teszt. A 
jegyek átlagának kiszámításával történik a félévi gyakorlati jegy megállapítása. Törtszám esetén az utolsó, 
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záróteszten elért eredmény a mérvadó. Az előadásokon, gyakorlatokon való részvétel kötelező, melyet 
katalógussal ellenőrzünk. A 2x2 óra hiányzás megengedett, e felett a tárgy aláírását megtagadhatjuk. 
 
Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása: pótlás módja: szóbeli beszámoló az adott óra anyagából. 
 
Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk:  
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Molekuláris medicina 
Orvosi Genetikai és Gyermekfejlődéstani Intézet - Dr. Kosztolányi György egyetemi 

tanár 

A tematika rövid leírása: a kurzus a molekuláris sejtbiológia és a klinikai genetika határterületeivel, a 
molekuláris genetika klinikai alkalmazásának lehetőségeivel foglalkozik. Főbb témák: genotípus és fenotípus 
kapcsolata, humán genom és fenom program, mozaikosság, mikroszatellit-instabilitás, genomiális imprinting, 
klónozás, génterápia, etikai vonatkozások. 
 
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: a kurzus célja, hogy kapcsolatot teremtsen az 
alaptudomány és a klinikum között, erősítse a hallgatókban azt a meggyőződést, hogy a molekuláris 
sejtbiológiai ismeretek alapvetően fontosak a betegségek pathomechanizmusának megértésében, lehetőséget 
nyújtson arra, hogy a hallgatók már tanulmányaik kezdeti periódusában is szembekerülhessenek orvosi 
problémákkal. 
 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 2 
modul: fakultatív  félévi 28 
ECTS kredit: 2 gyakorlat heti 0 
   félévi 0 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 0 
félévközi: írásbeli   félévi 0 
javítóvizsga: szóbeli 

 

félévi Σ óraszám  28 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
ETR-kód: OOFMOM OFFMOM OGFMOM 
javasolt helye: 2. szemeszter 2. szemeszter 2. szemeszter 
meghirdetve: csak tavaszi félévben csak tavaszi félévben csak tavaszi félévben 
előfeltétele(i): OOAMB1 OFAMB1 OGAMB1 

 
 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 
Gelehrter-Collins: Principles of Medical Genetics 
Szeberényi József: Molekuláris sejtbiológia (tankönyv) 
 
Foglalkozások témája és oktatója: 
14*2 óra előadás 
1. Genotípus-fenotípus, fenotípus-genotípus - Dr. Kosztolányi György 
2. DNS-fmgerprint - Dr. Szeberényi József 
3. Mozaikosság - Dr. Kosztolányi György 
4. Humán genom projekt - Dr. Szeberényi József 
5. Mikroszatellit-instabilitás öröklödö betegségekben - Dr. Kosztolányi György  
6. Mikro-RNS-ek - Dr. Szeberényi József 
7. Teszt 
8. A fehérjeforgalom zavarai - Dr. Szeberényi József 
9. Genomiális imprinting - Dr. Kosztolányi György 
la. Intracelluláris antitestek - Dr. Szeberényi József 
ll. Molekuláris citogenetika - Dr. Kosztolányi György 
12. Emlösök klónozása - Dr. Szeberényi József 
13. A molekuláris genetíka etikai vonatkozásai - Dr. Kosztolányi György 
14. Záróteszt 
 
 
A félév elfogadásának kritériumai: maximális hiányzás 30%. Az érdemjegy kialakításának alapja a két teszt 
eredménye. 
 
Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása: a félévközi számonkérések pótlására nincs lehetőség. 
Pótlásra nincs lehetőség. 
 
Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk:  
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Molekuláris sejtbiológiai kísérletek I. 
Orvosi Biológiai Intézet - Dr. Szeberényi József egyetemi tanár 

A tematika rövid leírása: a tantárgy szorosan kapcsolódik a Molekuláris sejtbiológia 1. c. kötelező tárgyhoz. 
Előadásain a sejtbiológia és molekuláris biológia fontos felfedezéseit ismerteti experimentális 
megközelítéssel. A szemináriumokon az Orvosi Biológiai Intézet által az elmúlt évtizedekben kidolgozott és 
alkalmazott probléma-megoldó jellegű oktatási módszerekkel (kísérletelemzés, kísérlettervezés, ábraelemzés, 
alkalmazás tesztek) közelítjük meg és tárgyaljuk a molekuláris sejtbiológia azon jelenségeit, melyekkel a 
kötelező biológia tárgy hagyományos oktatási eszközökkel foglalkozik. 
 
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: a tantárgy célja a hallgatók érdeklődésének 
felkeltése a sejtbiológia experimentális vonatkozásai iránt, interpretációs, probléma-megoldó készségük, 
kreatív gondolkodásuk fejlesztése. 
 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 1 
modul: ELEKTÍV  félévi 14 
ECTS kredit: 2 gyakorlat heti 0 
   félévi 0 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 1 
félévközi: írásbeli   félévi 14 
javítóvizsga: szóbeli 

 

félévi Σ óraszám  28 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
ETR-kód: OOEMS1 OFEMS1 OGEMS1 
javasolt helye: 1. szemeszter 1. szemeszter 1. szemeszter 
meghirdetve: csak őszi félévben csak őszi félévben csak őszi félévben 
előfeltétele(i): nincs nincs nincs 

 
 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 
Szeberényi J.: Molekuláris sejtbiológia, tankönyv 
Komáromy L., Szeberényi J. (szerk.): Molekuláris sejtbiológia gyakorlatok, jegyzet 
Szeberényi J.: Experiments in Molecular Cell Biology 
Boglári G., Szeberényi J. (szerk.): Alkalmazás-tesztfeladatok molekuláris sejtbiológiából 
 
Foglalkozások témája és oktatója: 
14*1 előadás, 14*1 szeminárium 
1. hét 
 E: A kurzus oktatási célkitűzései - Dr. Szeberényi József 

Sz: Probléma-megoldó feladattípusok bemutatása 
2. hét 
 E: Morfológiai vizsgálómódszerek - Dr. Komáromy László 

Sz: Példák a radioaktív és nem-radioaktív jelölés alkalmazására 
3. hét 
 E: A génszerkezet vizsgálómódszerei - Dr. Szeberényi József 

Sz: Példák a szeparációs módszerek alkalmazására 
4. hét 
 E: A génműködés vizsgálómódszerei - Dr. Szeberényi József 

Sz: Példák a DNS vizsgálatára 
5. hét 
 E: A kromatin vizsgálómódszerei - Dr. Sétáló György 

Sz: Példák a kromatin vizsgálatára 
6. hét 

E: A sejtciklus vizsgálatának lehetőségei - Dr. Szeberényi József 
Sz: Példák a sejtciklus vizsgálatára. 

7. hét 
E: A DNS-szintézis vizsgálómódszerei - Dr. Szeberényi József 
Sz: Példák a replikáció és repair vizsgálatára 
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8. hét 
E: Az RNS-szintézis vizsgálómódszerei - Dr. Szeberényi József 
Sz: Példák a transzkripció és RNS-érés vizsgálatára 

9. hét 
Dolgozat 

10. hét 
E: A fehérjeszintézis vizsgálómódszerei - Dr. Szeberényi József 
Sz: Példák a transzláció vizsgálatára 

11. hét 
E: A génreguláció vizsgálómódszerei - Dr. Szeberényi József 
Sz: Példák a génreguláció vizsgálatára 

12. hét 
E: A vezikuláris transzport vizsgálómódszerei - Dr. Komáromy László 
Sz: Példák a szekréció és endocitózis vizsgálatára 

13. hét 
E: A sejtvédekezés vizsgálómódszerei - Dr. Komáromy László 
Sz: Példák a sejtvédekezés vizsgálatára 

14. hét 
Záró dolgozat 
 

 
A félév elfogadásának kritériumai: részvétel az órák legalább 70 százalékán. Sikeres dolgozat. 
 
Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása: pótlásra nincs lehetőség. 
 
Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk:  
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Molekuláris sejtbiológiai kísérletek II. 
Orvosi Biológiai Intézet - Dr. Szeberényi József egyetemi tanár 

A tematika rövid leírása: a tantárgy szorosan kapcsolódik a Molekuláris sejtbiológia 2. c. kötelező tárgyhoz. 
Előadásain a sejtbiológia és molekuláris biológia fontos felfedezéseit ismerteti experimentális 
megközelítéssel. A szemináriumokon az Orvosi Biológiai Intézet által az elmúlt évtizedekben kidolgozott és 
alkalmazott probléma-megoldó jellegű oktatási módszerekkel (kísérletelemzés, kísérlettervezés, ábraelemzés, 
alkalmazás tesztek) közelítjük meg és tárgyaljuk a molekuláris sejtbiológia azon jelenségeit, melyekkel a 
kötelező biológia tárgy hagyományos oktatási eszközökkel foglalkozik. 
 
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: a tantárgy célja a hallgatók érdeklődésének 
felkeltése a sejtbiológia experimentális vonatkozásai iránt, interpretációs, probléma-megoldó készségük, 
kreatív gondolkodásuk fejlesztése. 
 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 1 
modul: ELEKTÍV  félévi 14 
ECTS kredit: 2 gyakorlat heti 0 
   félévi 0 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 1 
félévközi: írásbeli   félévi 14 
javítóvizsga: szóbeli 

 

félévi Σ óraszám  28 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
ETR-kód: OOEMS2 OFEMS2 OGEMS2 
javasolt helye: 2. szemeszter 2. szemeszter 2. szemeszter 
meghirdetve: csak tavaszi félévben csak tavaszi félévben csak tavaszi félévben 
előfeltétele(i): OOAMB1, OOEMS1 OFEMS1, OFAMB1 OGEMS1 

 
 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 
Szeberényi J.: Molekuláris sejtbiológia, tankönyv 
Komáromy L., Szeberényi J. (szerk.): Molekuláris sejtbiológia gyakorlatok, jegyzet 
Szeberényi J.: Experiments in Molecular Cell Biology 
Boglári G., Szeberényi J. (szerk.): Alkalmazás-tesztfeladatok molekuláris sejtbiológiából 
 
Foglalkozások témája és oktatója: 
(előadások = E, szemináriumok = Sz) 
1. hét 
 E: A citoszkeleton vizsgálómódszerei – Dr. Komáromy László 

Sz: Példák a citoszkeleton vizsgálatára 
2. hét 

E: A sejtmembrán és az extracelluláris mátrix vizsgálómódszerei - Dr. Szeberényi József 
Sz: Példák a sejtmembrán vizsgálatára 

3. hét 
E: A receptorfehérjék vizsgálómódszerei - Dr. Szeberényi József 
Sz: Példák a receptorfehérjék vizsgálatára 

4. hét 
E: A fehérjefoszforiláció vizsgálómódszerei - Dr. Szeberényi József 
Sz: Példák a cAMP, lipid-eredetű másodlagos messengerek szerepének vizsgálatára 

5. hét 
E: Fehérje-fehérje kapcsolatok vizsgálata - Dr. Szeberényi József 
Sz: Példák a tirozinkinázok szerepének vizsgálatára 

6. hét 
E: Az apoptózis vizsgálómódszerei - Dr. Szeberényi József 
Sz: Példák az apoptózis vizsgálatára 

7. hét 
Dolgozat 
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8. hét 
E: Tumor vírusokkal kapcsolatos vizsgálómódszerek – Dr. Komáromy László 
Sz: Példák az onkogén vírusok vizsgálatára 

9. hét 
E: A celluláris onkogének vizsgálómódszerei - Dr. Szeberényi József 
Sz: Példák a celluláris onkogének vizsgálatára 

10. hét 
E: A tumor szuppresszor gének vizsgálómódszerei - Dr. Szeberényi József 

 Sz: Példák a tumor szuppresszor gének vizsgálatára 
11. hét 

E: A kóros sejtciklus vizsgálómódszerei - Dr. Szeberényi József 
Sz: Példák a kóros sejtciklus vizsgálatára 

12. hét 
E: Genetikai vizsgálómódszerek - Dr. Szeberényi József 
Sz: Példák a citogenetika alkalmazására 

13. hét 
E: A molekuláris medicina vizsgálómódszerei - Dr. Szeberényi József 
Sz: Példák a molekuláris diagnosztika alkalmazására 

14. hét 
Záró dolgozat 

 
 
A félév elfogadásának kritériumai: részvétel az órák legalább 70 százalékán. Sikeres dolgozat. 
 
Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása: pótlásra nincs lehetőség. 
 
Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk:  
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Molekuláris sejtbiológiai módszerek 
Orvosi Biológiai Intézet - Dr. Pap Marianna egyetemi docens 

A tematika rövid leírása: a tárgy a molekuláris sejtbiológiában leggyakrabban alkalmazott módszereket 
ismerteti. A szemináriumokon a módszerek elméleti háttere, a legfontosabb tudnivalók kerülnek 
megbeszélésre. A gyakorlatokon az intézetünkben végzett gyakorlati módszerek bemutatása történik. 
 
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: a tárgy célja a tudományos diákkörös hallgatók 
elméleti tudásának és gyakorlati készségének fejlesztése. 
 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 0 
modul: fakultatív  félévi 0 
ECTS kredit: 2 gyakorlat heti 0,86 
   félévi 12 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 1,14 
félévközi: írásbeli és szóbeli  félévi 16 
javítóvizsga: szóbeli 

 

félévi Σ óraszám  28 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
ETR-kód: OOFMSM OFFMSM 
javasolt helye: 4. szemeszter 4. szemeszter 
meghirdetve: csak tavaszi félévben csak tavaszi félévben 
előfeltétele(i): OOAMB2 OFAMB2 

 
 

 
 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 
Szeberényi József: Molekuláris sejtbiológia 
Molekuláris sejtbiológiai gyakorlatok, gyakorlatos jegyzet 
Intézet által kiadott segédanyag 
 
Foglalkozások témája és oktatója: 
6*2 óra gyakorlat, 8*2 óra szeminárium 
1. hét Sz: DNS vizsgálómódszerek I. (DNS izolálás, Southern blot, gélelektroforézis, mikrochip analízis) - 

Dr. Sétáló György 
2. hét Sz: DNS vizsgálómódszerek II. (restrikciós endonukleázok, klónozás, fragmentumok gélből való 

extrakciója, PCR, in vitro mutagenezis) - Dr. Pap Marianna 
3. hét Gy: Plazmid izolálás (miniprep), restrikciós térképezés, elektroforézis - Dr. Pap Marianna 
4. hét Sz: A molekuláris sejtbiológiában használatos vektorok, transzformáció, stabil és tranziens 

transzfekció - Dr. Pap Marianna 
5. hét Gy: Transzformáció, transzfekció - Dr. Pap Marianna 
6. hét Sz: RNS vizsgálómódszerek (RNS izolálás, elektroforézis, Northern blot, RNáz protekciós esszé) - 

Dr. Bátor Judit 
7. hét Gy: RNS izolálás, elektroforézis - Dr. Pap Marianna 
8. hét Sz: Molekuláris sejtbiológiában használatos radioaktív izotópok és alkalmazásuk (EMSA, 3H, 32P, 

35S-jelölés, próba jelölés) - Dr. Sétáló György 
9. hét Sz: Apoptózis vizsgálómódszerek (DNS-fragmentáció, morfológiai vizsgálatok, FACS, biokémiai 

változások vizsgálata) - Dr. Sétáló György 
10. hét Gy: DNS fragmentációs vizsgálat, sejtmagfestés - Dr. Sétáló György 
11. hét Sz: Fehérje vizsgálómódszerek (Western blot, immunprecipitáció, immunhisztokémia) DNS-fehérje 

kapcsolatok vizsgálata (EMSA, DNáz I. footprinting, kettős hibrid rendszer) - Dr. Berta Gergely 
12. hét Gy: Fehérje izolálás, elektroforézis, Western blot - Dr. Sétáló György 
13. hét Gy: Sejttenyésztés - Dr. Pap Marianna 
14. hét Sz: Teszt 
 
 
A félév elfogadásának kritériumai: vizsgateljesítés, maximális hiányzás: az órák 30%-a. 
Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása: pótlásra nincs lehetőség. 
Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk:  
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Mozgástan 
PTE FEEK – Dr. Ángyán Lajos egyetemi tanár 

A tematika rövid leírása: az emberi mozgások kinetikai és kinematikai leírása, a mozgásszabályozás, 
mozgástanulás, valamint a mozgások élettani hatásainak az ismertetése után a mozgáselemzés és a rendszeres 
testedzés formáinak ismertetése. 
 
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: a rendszeres testedzés jelentősége az orvosi 
gyakorlatban; a testedzés preventív, kuratív és rehabilitációs jelentőségének a megismertetése. 
 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 1 
modul: ELEKTÍV  félévi 14 
ECTS kredit: 2 gyakorlat heti 1 
   félévi 14 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 0 
félévközi: írásbeli és szóbeli  félévi 0 
javítóvizsga: írásbeli  

 

félévi Σ óraszám  28 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
ETR-kód: OOEMOZ OFEMOZ 
javasolt helye: 5. szemeszter 5. szemeszter 
meghirdetve: csak őszi félévben csak őszi félévben 
előfeltétele(i): OOAEL2, OOANEA OFAEL2, OFANEA 

 

 
 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 
Dr. Ángyán Lajos: Sportélettani vizsgálatok, Motio, Pécs, 1995 
Dr. Ángyán Lajos: Mozgástani fogalomtár, Motio, Pécs, 2000 
Enoka, RM: Neuromechanical Basis of Kinesiology, Human Kinetics, Leeds, 1994 
 
Foglalkozások témája és oktatója: 
14*1 óra előadás 
1. A mozgástan tárgya; helye a megelőző, gyógyító és helyreállító orvoslásban 
2. A mozgásszervek mozgástani leírás 
3. Az emberi mozgások kinematikája 
4. Az emberi mozgások kinetikája 
5. Mozgásszabályozás- mozgástanulás - motoros viselkedés 
6. Az izomtónus mechanizmusa 
7. Kinesztézia 
8. A testtartás mechanizmusa 
9. Mozgásminták 
10. A rendszeres testedzés cardiorespiratoricus hatásai 
11. A rendszeres testedzés neurohumorális hatásai 
12. Az izommozgások energetikája 
13. Edzéstípusok- edzésparaméterek 
14. A preventív testedzés alapelvei 
 
14*1 óra gyakorlat 
1. A mozgástani vizsgálatok célja és feltételei 
2. Szomatometria 
3. A test szimmetriájának vizsgálata 
4. Izomtónus - hajlékonyság - ízületi mozgásterjedelem vizsgálata 
5. Dinamomteria 
6. EMG. H-reflex. Testedzési gyakorlatok. 
7. A mozgáskoordináció vizsgálata 
8. Az állásbiztonság vizsgálata 
9. A járás vizsgálata 
10. A fáradás vizsgálata 
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11. A munkavégzés okozta keringésváltozások vizsgálata 
12. A munkavégzés okozta légzésváltozások vizsgálata 
13. Reakcióidő 
14. Összetett értékek és mutatók kiszámítása 
 
 
A félév elfogadásának kritériumai: az elméleti előadások a TVSZ-ben előírtak szerint, az előírt gyakorlatok 
elvégzését igazoltatni kell. 
 
Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása: a gyakorlatok pótlására biztosítunk lehetőséget. 
 
Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk: az előadások anyagából összeállított írásbeli vizsga. 
 
 
 
 



 277 

Mozgászavarok és krónikus fájdalom szindrómák kezelése 
Idegsebészeti Klinika - Dr. Balás István egyetemi adjunktus 

A tematika rövid leírása:  
1. Krónikus fájdalom szindrómák ethiológiája, pathofiziológiája, elektrofiziológiája 
2. Krónikus fájdalom szindrómák klinikai, és neuropsychológiai jellegzetessége 
3. Krónikus fájdalom szindrómák gyógyszeres és sebészei kezelési lehetőségei 
4. Parkinson-kór és egyéb mozgászavarok ethiológiája, pathofiziológiája, elektrofiziológiája 
5. Parkinson-kór és egyéb mozgászavarok klinikai, és neuropsychológiai jellegzetessége 
6. Parkinson-kór és egyéb mozgászavarok gyógyszeres és sebészei kezelési lehetőségei  
 
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: mozgászavarok és krónikus fájdalom 
szindrómák az esetek jelentős többségében gyógyszeres kezeléssel nem csillapíthatók. Az oktatás célja a 
fájdalom szindrómák és különféle eredetű mozgászavarok klinikai neuropsychológiai, elektrofiziológiai 
jellegzetességeinek megfelelő szinten történő tárgyalása, a műtéti indikáció kritériumainak felállítása, és a 
modern funkcionális idegsebészeti műtétek bemutatása. 
 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 0 
modul: fakultatív  félévi 0 
ECTS kredit: 1 gyakorlat heti 0 
   félévi 0 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 1 
félévközi: írásbeli és szóbeli  félévi 14 
javítóvizsga: írásbeli és szóbeli 

 

félévi Σ óraszám  14 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
ETR-kód: OOFMKF 
javasolt helye: 10. szemeszter 
meghirdetve: csak tavaszi félévben 
előfeltétele(i): OOANEA, OOKNE2 felvétele  

  

 
 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 
Idegsebészeti Jegyzet (készítette az Idegsebészeti Klinika oktató kollektívája, felelős szerkesztő: Dr. Dóczi 
Tamás egyetemi tanár, 1997, online elérhetőség: http://neurosurgery.pote.hu) 
Isabelle M. Germano, MD (ed.): Neurosurgical treatment of movement disorders, AANS Poblications 
Committee, 1999 
P. L. Gildenberg, R. R. Tasker: Textbook of Stereotactic and Functional Neurosurgery, 1998 
 
Foglalkozások témája és oktatója: 
7x2 óra szeminárium 
1. szeminárium: Krónikus fájdalom szindrómák, mozgászavarok elektrofiziológiája - Dr. Horváth Zsolt, 

Idegsebészeti Klinika 
2. szeminárium: Krónikus fájdalom szindrómák neuropsychológiai jellegzetessége - Dr. Kovács Attila, 

Pszichiátriai Klinika 
3. szeminárium: Krónikus fájdalom szindrómák gyógyszeres kezelési lehetőségei - Dr. Nagy Ferenc, Neurológiai 

Klinika 
4. szeminárium: Parkinson-kór és egyéb mozgászavarok elektrofiziológiája - Dr. Kellényi Loránd, Kovács 

Norbert  
5. szeminárium: Parkinson-kór és egyéb mozgászavarok klinikai jellegzetességei, gyógyszeres kezelési 

lehetőségei - Dr. Csala Béla főorvos, Szigetvári Kórház Neurológiai Osztály 
6. szeminárium: Parkinson-kór és egyéb mozgászavarok neuropsychológiai jellegzetességei - Kosztolányi Péter, 

Idegsebészeti Klinika 
7. szeminárium: Mozgászavarok és krónikus fájdalom szindrómák klinikai ethiológiája, pathofiziológiája, 

klinikai jellegzetességei és sebészi kezelési lehetőségei - Dr. Balás István, Idegsebészeti Klinika 
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Amennyiben a kurzus idején az aktuális betegforgalom engedi, és van bemutatható beteg (műtéti bemutatás), 
úgy a szemináriumi foglalkozások egy része helyett gyakorlati oktatást tartunk (3-4 óra), amennyiben nincs 
aktuális beteg a klinikán, a betegbemutatás videóról megy, ami csak 1 órát vesz igénybe. A foglalkozások 
időtartamát a fenti körülményekhez igazítjuk, de az össz időtartam nem haladja meg a 14 órát.  
A gyakorlatokat az alábbi oktatók tartják: Dr. Balás István, Dr. Csala Béla, Dr. Horváth Zsolt, Dr. Nagy Ferenc, 
Dr. Kovács Attila, Kellényi Lóránd, Kovács Attila, Kosztolányi Péter. 
A gyakorlatok tematikájával kapcsolatban a szemináriumok témáihoz való szoros kapcsolódás az irányadó, 
természetesen az adott klinikai beteganyag függvényében. 
 
 
A félév elfogadásának kritériumai: TVSz szerint. 
 
Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása: a felelős oktató két pótlási lehetőséget biztosít az 
órarendben meghirdetett hét gyakorlaton felül, az igazolás és a kredit pont elnyerésének feltétele, hogy 
legfeljebb egy pótolatlan hiányzása legyen a hallgatónak, illetve legfeljebb két szemináriumot hiányozhat, a 
szemináriumok pótlására nincs mód.  
 
Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk:  
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Nagykockázatú terhességek 
Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika - Dr. Szabó István egyetemi tanár 

A tematika rövid leírása: a tantárgy oktatása keretében a nagy kockázatú terhességek kórélettani, 
diagnosztikai és terápiás vonatkozásait részletesen ismertetjük felhasználva a legfrissebb ismereteket. 
 
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: a legfrissebb és részletes ismeretek elsajátítása a 
terhességi patológia területén. 
 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 0 
modul: ELEKTÍV  félévi 0 
ECTS kredit: 1 gyakorlat heti 1 
   félévi 14 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 0 
félévközi: szóbeli  félévi 0 
javítóvizsga: szóbeli 

 

félévi Σ óraszám  14 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
ETR-kód: OOENKT 
javasolt helye: 9. szemeszter 
meghirdetve: csak őszi félévben 
előfeltétele(i): OOKSE1 

  

 
 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 
szemináriumi jegyzet 
szeminárium során megadott közlemények 
 
Foglalkozások témája és oktatója: 
14*1 óra gyakorlat 
1. A habituális vetélés okai, diagnosztikai és terápiás lehetőségei - Dr. Szilágyi András, Dr. Csermely Tamás 
2. Chromosoma rendellenességek prenatális szűrése - Dr. Veszprémi Béla, Dr. Vizer Miklós 
3. Fejlődési rendellenességek intrauterin diagnosztikája: a 3 D ultrahang - Dr. Arany Antal, Dr. Vizer Miklós 
4. Non-immun hydrops foeti - Dr. Sárkány Ilona, Dr. Arany Antal 
5. Terhesség és cervix carcinoma - Dr. Garadnay Béla, Dr. Gőcze Péter 
6. A perinatális morbiditás és mortalitás javításának lehetőségei diabetessel szövődött terhességben - Dr. 

Szilágy András, Dr. Bay Csaba 
7. Terhesség endocrinologia kórképekben - Dr. Szilágyi András, Dr. Wilhelm Ferenc 
8. Az egészséges és praeeclampsiás terhesség hemodinamikája - Dr. Tamás Péter, Dr. Panka Tibor 
9. Hemoreológiai változások egészséges és kóros (i.u. retardatio, praeeclampsia) terhességben - Dr. Tamás 

Péter, Dr. Csermely Tamás 
10. HELLP-syndroma - Dr. Tamás Péter, Dr. Panka Tibor 
11. A korai idő előtti burokrepedés kezelésének lehetőségei - Dr. Szabó István, Dr. Vizer Miklós 
12. Intrauterin magzati retardatio okai, diagnosztikája és kezelésének lehetőségei - Dr. Vizer Miklós, Dr. 

Tamás Péter 
13. Macrosomia - Dr. Csermely Tamás, Dr. Tamás Péter 
14. A szülés alatti magzati hypoxia okai, diagnosztikája és terápiája - Dr. Halvax László, Dr. Werling József 
 

 
A félév elfogadásának kritériumai: 1-2 órai hiányzás esetén a hallgató vizsgára bocsátható; 3-4 órái hiányzás 
esetén a hallgatónak az érintett előadókkal konzultálnia kell. Ezt követően a tantárgy felelő a oktatója dönt a 
vizsgára bocsátásról;  4 órát meghaladó hiányzás esetén a hallgató nem bocsátható vizsgára. 
 
Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása:  
 
Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk:  
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Nanobiotechnológia 
Biofizikai Intézet - ifj. Dr. Kellermayer Miklós egyetemi docens 

A tematika rövid leírása: a kurzus során egy rendkívül új és látványosan fejlődő kutatási-fejlesztési terület, 
a nanobiotechnológia alapjaival ismerkedhetünk meg. A nanobiotechnológiában biotechnológiai módszerek 
(pl. rekombináns technikák) ötvöződnek nanotechnológiai módszerekkel (egyedi molekulák vizualizálása és 
mechanikai manipulálása). A kurzus során lehetőség adódik nanobiotechnológiai módszerek, technikák 
közvetlen megismerésére. 
 
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: a kurzus célja orvosilag és biológiailag jelentős 
rendszerek és folyamatok egyedi molekulák szintjén történő vizsgálatának bemutatása. 
 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 1 
modul: fakultatív  félévi 14 
ECTS kredit: 1 gyakorlat heti 0 
   félévi 0 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 0 
félévközi: írásbeli és szóbeli  félévi 0 
javítóvizsga: írásbeli és szóbeli 

 

félévi Σ óraszám  14 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
ETR-kód: OOFNAB OFFNAB OGFNAB 
javasolt helye: 3. szemeszter 3. szemeszter 3. szemeszter 
meghirdetve: csak őszi félévben csak őszi félévben csak őszi félévben 
előfeltétele(i): OOAMB2, OOABF2  OFAMB2, OFABF2 OGAMB2, OGAFB2 

 
 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 
 
Foglalkozások témája és oktatója: 
Előadók: ifj. Dr. Kellermayer Miklós, Dr. Málnási-Csizmadia András, Nagy Attila, Grama László 
14*1 óra előadás 
1. Bevezetés: Mi a nanobiotechnológia? 
2. DNS technikák 
3. PCR 
4. Heterológ fehérje-expresszió 
5. Fehérjetisztítási eljárások 
6. Molekuláris fogantyúk készítése 
7. Molekulák kémiai módosítása. Fluoreszcens jelölés 
8. Egyedi, fluoreszcens molekulák vizualizálása (konfokális mikroszkópia, teljes belső visszaverődés 

fluoreszcencia) 
9. Molekulák vizualizálása és mechanikai manipulálása atomerőmikroszkóppal 
10. Nanoindentáció, felszínmódosítás atomi és molekuláris méretskálán 
11. Molekuláris erőmérés lézercsipesszel 
12. Molekuláris erőmérések értelmezése. Molekuláris rugalmasság 
13. Mechanoenzimek 
14. Kémiai reakciók módosítása mechanikai erőkkel. Mechanokémia 
 
 
A félév elfogadásának kritériumai: maximum három hiányzás és érvényes vizsga. 
 
Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása: pótlásra nincs lehetőség. 
 
Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk:  
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Német fogorvosi szaknyelv 
Egészségügyi Nyelvi és Kommunikációs Intézet - Halász Renáta - Zrínyi Andrea 

nyelvtanár 

A tematika rövid leírása: a német fogorvosi szaknyelvvi és nyelvhasználati sajátosságainak megismertetése. 
 
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: az alapozó és preklinikai modulok szaktárgyai 
által megkívánt német nyelvű szakirodalom megismertetése. 
 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 0 
modul: fakultatív  félévi 0 
ECTS kredit: 2 gyakorlat heti 2 
   félévi 28 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 0 
félévközi: írásbeli és szóbeli  félévi 0 
javítóvizsga: írásbeli  

 

félévi Σ óraszám  28 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
ETR-kód: OFFNFS 
javasolt helye: 1. szemeszter 
meghirdetve: őszi és tavaszi félévben is 
előfeltétele(i): 

 

alapszintű német nyelvismeret  

 

 
 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 

Szemler-Halász: Sprechstunde auf Deutsch 1997 
Nagel: Romberg: Deutsch im Beruf: Medizin 

 
Foglalkozások témája és oktatója: 
14*2 óra gyakorlat 
1. Zahnarztpraxis 
2. Instrumente, Untersuchungsmethoden 
3. Aufbau des Zahnes, Merkmale 
4. Zahnerkrankungen 1. 
5. Zahnerkrankungen 2.  
6. Zahnerkrankungen 3. 
7. Behandlungsmethoden 
8. Test 1. 
9. Anamnesefragen 
10. Füllungsmaterialien 
11. Zahnhygenie 
12. Zahnchirurgie 
13. Test 2. 
14. Evaulierung 
 
 
A félév elfogadásának kritériumai: a foglalkozásokon való részvétel kötelező. A teljes óraszám 15%-át 
meghaladó, de a 30%-át el nem érő hiányzásokat a kurzus vezetője igazolhatja. A teljes óraszám 30%-át 
meghaladó hiányzások esetében a kurzus nem tekinthető teljesítettnek. 
 
Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása: pótlásra nincs lehetőség. 
 
Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk:  
 
 



 282 

Német írásbeli szaknyelvi kommunikáció 
Egészségügyi Nyelvi és Kommunikációs Intézet - Halász Renáta - Zrínyi Andrea 

nyelvtanár 

A tematika rövid leírása: a biomedicinális szakirodalom nyelvi és nyelvhasználati sajátosságainak 
megismertetése 
 
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: az alapozó és preklinikai modulok szaktárgyai 
által megkívánt német nyelvű szakirodalom megismertetése. 
 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 0 
modul: fakultatív  félévi 0 
ECTS kredit: 2 gyakorlat heti 2 
   félévi 28 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 0 
félévközi: írásbeli és szóbeli  félévi 0 
javítóvizsga: írásbeli és szóbeli 

 

félévi Σ óraszám  28 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
ETR-kód: OOFNIK OFFNIK 
javasolt helye: 1. szemeszter 1. szemeszter 
meghirdetve: őszi és tavaszi félévben is őszi és tavaszi félévben is 
előfeltétele(i): alapszintű német 

nyelvismeret 
alapszintű német 
nyelvismeret 

 

 
 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 
Szemler-Halász: Sprechstunde auf Deutsch, 1997 
Nagel: Romberg: Deutsch im Beruf: Medizin 
 
Foglalkozások témája és oktatója: 
14*2 óra gyakorlat 
1. Einleitung: Textsorten 
2. Lebenslauf 
3. Studienplatzbewerbung 
4. Bewerbung um eine Praktikantenstelle 
5. Abstract 
6. Arbeitsplan 
7. Forschungsbericht 
8. Test 1. 
9. Anamnesebogen 
10. Kontaktaufnahme mit Instituten 
11. Bestellung von Geraten, Instrumenten 
12. Übersetzungstechniken 
13. Test 2. 
14. Evaluierung 
 
 
A félév elfogadásának kritériumai: a foglalkozásokon való részvétel kötelező. A teljes óraszám 15%-át 
meghaladó, de a 30%-át el nem érő hiányzásokat a kurzus vezetője igazolhatja. A teljes óraszám 30%-át 
meghaladó hiányzások esetében a kurzus nem tekinthető teljesítettnek. 
 
Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása: pótlásra nincs lehetőség. 
 
Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk:  
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Nephrológiai klinikopathológiai esetmegbeszélések 
II. sz. Belgyógyászati Klinika és Nephrológiai Centrum -  Dr. Nagy Judit egyetemi tanár 

A tematika rövid leírása: a nephrológia, diabetológia és hypertonia témakörén belüli leggyakrabban fellépő 
esetek bemutatása (diagnózis és terápia). 
 
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: a mindennapi betegellátásban felhasználható 
gyakorlati ismeretek szerzése. 
 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 0 
modul: ELEKTÍV  félévi 0 
ECTS kredit: 1 gyakorlat heti 1 
   félévi 14 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 0 
félévközi: szóbeli  félévi 0 
javítóvizsga: szóbeli 

 

félévi Σ óraszám  14 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
ETR-kód: OOENKE 
javasolt helye: 10. szemeszter 
meghirdetve: csak tavaszi félévben 
előfeltétele(i): OOKNHA felvétele 

  

 
 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 
nephrológiai nagyelőadások és gyakorlatok anyaga 
 
Foglalkozások témája és oktatója: 
Előadók: Dr. Nagy Judit, Dr. Wittmann István  
14*1 óra gyakorlat 
Nephrológiai, diabetológiai, hypertoniás betegek bemutatása 
 
 
A félév elfogadásának kritériumai: 2 óra igazolt hiányzás lehetséges. 
 
Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása: pótlási lehetőség nincs. 
 
Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk:  
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Neuroendokrin kísérletek elméleti és klinikai vonatkozásai 
Anatómiai Intézet - Dr. Csernus Valér - Dr. Kovács Magdolna egyetemi tanár 

A tematika rövid leírása: ismerkedés a neuroendokrin kísérletek néhány korszerű módszerével és annak 
gyakorlati alkalmazása. 
 
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: korszerű biológiai vizsgálati eljárások 
bemutatása és azok eredményeinek kritikai értékelése. 
 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 1 
modul: fakultatív  félévi 14 
ECTS kredit: 1 gyakorlat heti 0 
   félévi 0 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 0 
félévközi: írásbeli   félévi 0 
javítóvizsga: nincs 

 

félévi Σ óraszám  14 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
ETR-kód: OOFNEK OFFNEK 
javasolt helye: 5. szemeszter 5. szemeszter 
meghirdetve: csak őszi félévben csak őszi félévben 
előfeltétele(i): OOAEL2  OFAEL2 

 

 
 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 
handout 
 
Foglalkozások témája és oktatója: 
14*1 óra előadás 
1. In vitro módszerek a neuroendokrin kutatásban. A ligand binding assayk elméleti háttere - Dr. Csernus 

Valér 
2.  A ligand binding assayk (RIA, ELISA, TEGLIA, stb.) gyakorlati kivitelezése - Dr. Csernus Valér 
3.  A ligand binding assayk eredményeinek kiszámítása, értékelése és a módszerek minőségellenőrzése - Dr. 

Csernus Valér 
4.  Az in vitro bioassay-k elve és felhasználási lehetőségük a kutatásban - Dr. Csernus Valér 
5.  Dinamikus in vitro bioassay-k (szuperfúzió és perifúzió) gyakorlati kivitelezése és eredményeinek 

értékelése - Dr. Csernus Valér 
6.  Endokrin mirigyek (hypophysis, tobozmirigy, gonádok) működésének tanulmányozása szuperfúziós 

módszerekkel - Dr. Csernus Valér 
7.  Circadian biológiai ritmusok és modellezésük madár tobozmirigy in vitro vizsgálatával - Dr. Csernus Valér 
8.  Hypothalamikus releasing és inhibiting hormonok és analógjainak szerepe a kutatásban és gyógyításban - 

Dr. Kovács Magdolna 
9.  A luteinizáló hormon-releasing hormon (LHRH) hatásmechanizmusa, analógjai, és klinikai alkalmazása - 

Dr. Kovács Magdolna 
10.  A growth hormon-releasing hormon (GHRH) és a nemrég felfedezett Ghrelin - Dr. Kovács Magdolna 
11.  A GHRH antagonisták tumorgátló hatásai - Dr. Kovács Magdolna 
12.  LHRH analógok hatásvizsgálata hypophysis sejtszuperfúziós rendszerben - Dr. Kovács Magdolna 
13.  GHRH és analógjainak hatásvizsgálata hypophysis sejtszuperfúziós rendszerben - Dr. Kovács Magdolna 
14.  Kurzuszáró megbeszélés és írásbeli teszt. 
 
 
A félév elfogadásának kritériumai: a jegykialakítás az írásbeli számonkérés alapján történik. 
 
Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása: hiányzás (bármely okból) legfeljebb a foglalkozások 20 
%-áról (3 tanóra). A távolmaradás pótlására nincs lehetőség. 
 
Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk:  
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Neurogastroenterológia / funkcionális gastroenterológia 
Családorvostani Intézet és III. sz. Belgyógyászati Klinika  

Dr. Király Ágnes egyetemi docens 

A tematika rövid leírása: a gastrointestinum működésének szabályozását tárgyaljuk. A funkcionális 
gastroenterológiai kórképek (pl. achalasia, diótörő nyelőcső, reflux betegség, non-ulcer dyspepsia, irritábilis 
bél szindróma, Oddi sphincter dyskinesis, funkcionális hasmenés, lassú colon transit, outlet obstruction, 
incontinentia) kialakulásának okát, a funkcionális gastroenterológiai diagnosztikus vizsgálatokat, az egyes 
kórképek gyógyszeres, sebészi kezelését ismertetjük. A vizsgálati és kezelési technikákat élőben, illetve 
filmen mutatjuk be a hallgatóknak. 
 
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: a gyomor-bélrendszer regulációjának 
megértése. A regulációszavarok felismerése. A funkcionális gastroenterológiai kórképek megtanítása. 
Regulációszavarok kezelésének megtanítása. 
 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 0,5 
modul: fakultatív  félévi 7 
ECTS kredit: 1 gyakorlat heti 1 
   félévi 14 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 0 
félévközi: írásbeli   félévi 0 
javítóvizsga: szóbeli 

 

félévi Σ óraszám  21 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
ETR-kód: OOFNFG 
javasolt helye: 7. szemeszter 
meghirdetve: őszi és tavaszi félévben is 
előfeltétele(i): OOPBPR 

  

 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 
előadás handout, 
MGT Medicom-Glaxo: Funkcionális gastroenterológia 
 
Foglalkozások témája és oktatója: 
7*1 óra előadás 
1. A gastrointestinum funkcionális szabályozása - Dr. Király Ágnes 
2. Funkcionális vizsgáló módszerek - Dr. Illés Anita, Dr. Király Ágnes 
3. Az oropharynx, nyelőcső, és gyomor funkcionális betegségei - Dr. Csizmadia Csaba, Dr. Illés Anita 
4. A hepatobilitaris rendszer és az antroduodenalis egység és a vékonybél funkcionális betegségei - Dr. 

Madáchy László 
5. Az irritábilis bél szindroma. A székrekedés és hasmenés kivizsgálása, kezelése - Dr. Weninger Csaba, Dr. 

Király Ágnes 
6. Az anorectum betegségei: kimeneti elzáródás és széklettartási zavarok diagnosztikája - Dr. Weninger Csaba, 

Dr. Király Ágnes 
7. Az anorectum betegségei: kimeneti elzáródás és széklettartási zavarok kezelése - Dr. Kassai Miklós, Dr. 

Király Ágnes  
 
7*2 óra gyakorlat 
1. A video-fluroscopia, nyelőcső manometria, endsocopos vizsgálatok a felső GI rendszerben. Indikáció, 

kivitelezés, értékelés - Dr. Illés Anita, Dr. Csizmadia Csaba 
2. Szilárd, félfolyékony és folyadék fázisú gyomorürülési vizsgálatok. Indikáció, kivitelezés, értékelés - Dr. Illés 

Anita, Dr. Király Ágnes 
3. Vékonybél tranzit vizsgálatok - Dr. Csizmadia Csaba 
4. Vastagbél tranzit, proctographia, rectoanalis manometria, endoanalis ultrahang vizsgálatok - Dr. Király Ágnes, 

Dr. Kassai Miklós, Dr. Weninger Csaba 
5. A biofeedback kezelés - Dr. Illés Anita 
6. Betegbemutatás/esetbemutatás - Dr. Király Ágnes, Dr. Illés Anita 
7. A funkcionális betegségek farmakotherápiája - Dr. Nagy Lajos, Dr. Csizmadia Csaba  
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A félév elfogadásának kritériumai: teszt minimum elérése (60% jó válasz), hiányzás: 15%. 
 
Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása: időpontegyeztetés alapján pótlás. 
 
Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk:  
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Neuropszichológia 
Magatartástudományi Intézet - Dr. Kállai János egyetemi docens 

A tematika rövid leírása: a neuropszichológia tantárgy célja annak bemutatása, hogy az egyes kérgi 
lebenyek kiesése milyen abnormális emberi viselkedést, valamint a kognitív funkció zavart váltanak ki. A 
képzés során bemutatásra kerül a percepció, figyelem, nyelv, memória, döntés hozatal, szociális viselkedés 
idegrendszeri lokalizációja. Eset bemutatásokon keresztül megismerhető ezen területek kiesése által okozott 
magatartásbeli és kognitív változás. Bemutatásra kerülnek a legmodernebb agyi képalkotó eljárások és 
neuropszichológiai tesztek. 
 
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: mind a hazai, mind a külföldi gyakorlatban az 
orvostudomány egyik legdinamikusabban fejlődő területe a neuropszichológia, így általános orvosi 
gyakorlatban elengedthetetlen fontosságú annak ismerete, hogy az idegrendszer egyes területeinek kiesése 
milyen kognitív kieséssel jár, hogyan lehet ezt vizsgálni és gyógyítani. A tantárgy fontos, alapvető 
ismereteket nyújt a későbbi neurológia, idegsebészeti, pszichiátriai tanulmányokhoz. 
 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 1 
modul: ELEKTÍV  félévi 14 
ECTS kredit: 2 gyakorlat heti 0 
   félévi 0 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 1 
félévközi: írásbeli és szóbeli  félévi 14 
javítóvizsga: szóbeli 

 

félévi Σ óraszám  28 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
ETR-kód: OFENEP 
javasolt helye: 5. szemeszter 
meghirdetve: csak őszi félévben 
előfeltétele(i): 

 

OFAEL2 

 

 
 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 
Szabó: Klinikai neuropszichológia, jegyzet, 2003 
Kállai J., Bende I., Karádi K., Racsmány M.: Bevezetés a neuropszichológiába, Medicina, 2006 
 
Foglalkozások témája és oktatója: 
14*1 óra előadás 
Oktatók: Dr. Kállai János, Dr. Szabó Imre, Dr. Karádi Kázmér, Dr. Bende István, Dr. Czurkó András 
Előadásokon a tananyag írásban kiadott részéből hiányzó témák, fejezetek hangzanak el. 
1. Bevezetés a Neuropszichológiába, a neuropszichológia tárgya, fogalma és részterületei 
2. Neurális és funkcionális plaszticitás jelentősége a neuropszichológiában 
3. Bevezetés az érzékelés és az észlelés pszichofiziológiájába és neuropszichológiájába 
4. Vizuális és akusztikus perceptuális jelenségek és neuropszichológiájuk 
5. Memória és emlékezés: neuropszichológiai és pszichofiziológiai zavaraik 
6. Az egészséges és kóros figyelem neuropszichológiája 
7. Fiziológiai és neuropszichológiai érzelemelmélete 
8. A motiváció és az addiktív viselkedés, neuropszichológiai jelenségek és viselkedéses zavarok 
9. Kortikális, limbikus és kognitív érzelemelméletek 
10. A dementia és az értelmi fogyatékosság neuropszichológiája 
11. Az egészséges és kóros nyelvi funkciók neuropszichológiája 
12. Az agresszió és agresszív viselkedés neuropszichológiája 
13. A szociális magatartás neuropszichológiája és zavarai 
14. Összefoglalás 
7*2 óra szeminárium 
Minden csoportnak kéthetente tartunk két órás szemináriumot. Ezek az elméleti anyag megbeszéléséből állnak. 
1. A neuropszichológia fogalma. A pszichológia kutatási és gyakorlati módszerei: különböző pszichológiai 

irányzatok 
2. A normális és patológiás észlelés jelenségei. A fájdalompercepció. Agnóziák 
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3. A beszéd és olvasás: dyslexia és a „rosszul tanulógyermek” 
4. Az emlékezés és zavarainak neuropszichológiája 
5. A normális újszülött, csecsemő fejlődésének neuropszichológiai vonatkozásai. A korai szociális depriváció 

hatása az érzelmi fejlődésre. A tanulási folyamatok jelentősége egyes pszichopathológiai tünetek 
kialakulásában és terápiájában 

6. Hangulatbetegségek és a depresszió neurobiológiai és neurokémiai alapjai 
7. Szabadon választott téma, konzultáció 
 
 
A félév elfogadásának kritériumai: TVSz szerint. 
 
Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása: órai megjelenés igazolása. Pótlandó anyag szóban 
történő referálása. 
 
Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk:  
Vizsgakérdések 
Az utó/javítóvizsga szóbeli, az utolsó előadáson vagy szemináriumon lehetőséget biztosítunk tesztvizsgára, 
amelynek alapján alakul ki a gyakorlati jegy. A felkészüléshez az intézet 300 oldalas oktatási segédanyagot ad 
ki, ennek anyaga a tantermi előadásokon nem szerepel, de a szemináriumok elméleti óráin megtárgyalásra kerül. 
Az oktatási segédanyag ismerete mellett a záróvizsga letételéhez a tantermi előadások anyagának elsajátítása, 
valamint a szemináriumok óráin ismertetésre kerülő neuropszichológiai tesztmódszerek ismerete is szükséges. A 
neuropszichológia tantárgyból kötelező tankönyv nincs, de a kötelező tananyagot tankönyvszerűen tartalmazza a 
Klinikai neuropszichológia orvostanhallgatóknak c. oktatási segédanyag. Nyomdában van a tankönyv, amely 
várhatóan októberben jelenik meg.  
 
1. A lelki betegségek diagnosztizálásában és terápiájában közreműködő szakemberek és képzésük 
2. A neuropszichológia tárgya. A biopszichológia fontosabb szubdiszciplinái. A pszichológia vizsgáló 

módszerei. 
3. A pszichológia tárgya, célja és kutatási módszerei: strukturalizmus, funkcionalizmus, behaviorizmus 
4. A pszichológia tárgya, célja és kutatási módszerei: alaklélektan, pszichoanalitikus iskolák, humanisztikus 

pszichológia, kognitív pszichológiai irányzatok. 
5. Figura és háttér organizációja a percepcióban, perceptuális tanulás, kognitív beállítódás, projektív tesztek  
6. Konstancia és fiziológiás illúziók, kóros illúziók, hallucinációk, álomképek 
7. A percepció gátlása és szabályozása 
8. A vizuális percepció szerveződésében résztvevő agyi mechanizmusok, blindsight, látótér, szkotómák 
9. Színpercepció 
10. Tárgyfelismerés, apperceptív visualis zavarok 
11. Asszociatív vizuális agnóziák 
12. A térpercepció retinotectalis és parietalis mechanizmusai, neglect 
13. Audioperceptuális deficitek, hangagnóziák 
14. Beszédfelismerési és megértési deficitek: szósüketség és transzkortikális afáziák 
15. Vezetéses és anómiás afázia 
16. Wernicke- és Broca-féle afázia 
17. Fejlődési és szerzett dyslexiák 
18. Plaszticitás;-- visualis rendszer 
19. Plaszticitás;  -- somatosensoros rendszer 
20. Plaszticitás; -- szinaptikus mechanizmuso 
21. Fiziológiai érzelemelméletek 
22. Kognitív érzelemelméletek 
23. A kóros és egészséges figyelem neuropszichológiája 
24. Az intelligencia neurobiológiája: a humán intelligencia és mérése 
25. Az agresszív viselkedés neuropszichológiája 
26. Az addikció neuropszichológiája. 
27. Arcfelismerési zavarok 
28. Tiszta alexia 
29. A memória osztályozása: szenzoros, rövidtávú és hosszú távú memória 
30. Kétoldali mediotemporális lebenyeltávolítás hatása az emlékezésre. 
31. Amnézia Korsakoff- és Alzheimer-betegségben 
32. Eszméletvesztéses agyrázkódást és elektrokonvulzív sokkolást követő amnézia 
33. Deklaratív és nem-deklaratív memóriák, a memória és az amnéziák vizsgálati módszerei  
34. Írás és írászavarok 
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Neuro-rehabilitáció 
Kisbéri Kórház - Dr. Fehér Miklós főorvos 

A tematika rövid leírása:  
 
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában:  
 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 0 
modul: fakultatív  félévi 0 
ECTS kredit: 1 gyakorlat heti 0,86 
   félévi 12 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 0 
félévközi: szóbeli  félévi 0 
javítóvizsga: szóbeli 

 

félévi Σ óraszám  12 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
ETR-kód: OOFNRE 
javasolt helye: 9. szemeszter 
meghirdetve: őszi és tavaszi félévben is 
előfeltétele(i): nincs 

  

 
 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 
 
Foglalkozások témája és oktatója: 
14*1 óra előadás 
14*1 óra gyakorlat 
14*1 óra szeminárium 
 
 
A félév elfogadásának kritériumai:  
 
Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása:  
 
Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk:  
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Neurotraumatológia 
Idegsebészeti Klinika - Dr. Büki András egyetemi adjunktus 

A tematika rövid leírása: a súlyos koponya- és gerincsérülések epidemiológiája. A súlyos koponya- és 
gerincsérültek és sérülésekkel kapcsolatos diagnosztikai lépések. A súlyos koponya- és gerincsérülések 
sürgősségi ellátása. A súlyos koponya- és gerincsérültekkel kapcsolatos ápolási teendők. A súlyos koponya- 
és gerincsérültek rehabilitációja. 
 
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: a balesetek és különösen a súlyos 
koponyasérülés a 40 év alatti lakosság körében a vezető halálokot képezi. Az oktatás célja a koponya- és a 
gerincsérüléseknek epidemiológiai, társadalmi jelentőségének megfelelő szinten történő tárgyalása elsősorban 
a sürgősségi ellátással kapcsolatos e tárgykörre vonatkozó ismeretek bővítése.  
 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 0 
modul: fakultatív  félévi 0 
ECTS kredit: 1 gyakorlat heti 0,5 
   félévi 7 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 0,5 
félévközi: írásbeli és szóbeli  félévi 7 
javítóvizsga: írásbeli és szóbeli 

 

félévi Σ óraszám  14 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
ETR-kód: OOFNTR 
javasolt helye: 9. szemeszter 
meghirdetve: csak őszi félévben 
előfeltétele(i): OOANEA, OOKNE2 felvétele 

  

 
 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 
Idegsebészeti Jegyzet (készítette az Idegsebészeti Klinika oktató kollektívája, felelős szerkesztő: Dr. Dóczi 
Tamás egyetemi tanár, 1997, online elérhetőség: http:\\neurosurgery.pote.hu) 
Guidelines for the Management of Severe Head Injury, J. Neurotrauma, 2000 
Guidelines for the Management of Cervical Spine Injury, Neurosurgery, 2002. márciusi különszám 
Segédanyagok találhatók még: http:\\www.braintrauma.org  website alatt. 
 
Foglalkozások témája és oktatója: 
7*1 óra szeminárium, 7*1 óra gyakorlat 
1. Súlyos koponya- és gerincsérülésekkel kapcsolatos epidemiológiai adatok - Dr. Sándor János, Orvosi 

Népegészségtan Intézet 
Gyakorlati foglalkozás * 

2. Súlyos koponyasérülések diagnosztikája - Dr. Kövér Ferenc, Idegsebészeti Klinika 
Gyakorlati foglalkozás * 

3. Súlyos gerincsérülések diagnosztikája - Dr. Kövér Ferenc, Idegsebészeti Klinika 
Gyakorlati foglalkozás * 

4. Súlyos koponyasérülések idegsebészeti sürgősségi ellátása - Dr. Büki András, Idegsebészeti Klinika 
Gyakorlati foglalkozás * 

5. Súlyos gerincsérülések idegsebészeti sürgősségi ellátása - Dr. Kasó Gábor, Idegsebészeti Klinika 
Gyakorlati foglalkozás * 

6. Az intenzív terápiás ellátás gyakorlata neurotraumatológiai esetekben - Dr. Molnár Zsolt, AITI 
Gyakorlati foglalkozás * 

7. Ápolás és rehabilitáció súlyos koponya- és gerincsérülteknél - Az Országos Rehabilitációs Intézet munkatársa 
Gyakorlati foglalkozás * 

* A gyakorlatokat az alábbi oktatók tartják: Dr. Büki András, Dr. Kasó Gábor, Dr. Horváth Zsolt, Dr. Hudvágner 
Sándor, Dr. Kövér Ferenc. 
A gyakorlatok tematikájával kapcsolatban a szemináriumok témáihoz való szoros kapcsolódás az irányadó, 
természetesen az adott klinikai beteganyag függvényében. 
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A félév elfogadásának kritériumai: TVSz szerint.  
 
Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása: a felelős oktató két pótlási lehetőséget biztosít az 
órarendben meghirdetett hét gyakorlaton felül, az igazolás és a kredit pont elnyerésének feltétele, hogy 
legfeljebb egy pótolatlan hiányzása legyen a hallgatónak, illetve legfeljebb két szemináriumot hiányozhat, a 
szemináriumok pótlására nincs mód. 
 
Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk:  
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Non-invaziv kardiológiai diagnosztika és terápia 
I. sz. Belgyógyászati Klinika 

Dr. Tóth Kálmán egyetemi tanár - Dr. Czopf László egyetemi docens 

A tematika rövid leírása: a modern non-invazív kardiológiai diagnosztikai módszerek részletes jellemzése, 
diagnosztikai értékük ismertetése, bevezetés gyakorlati kivitelezésükbe. Korszerű farmakológiai és non-
farmakológiai terápia szerepe a kardiovaszkuláris betegségek megelőzésében és kezelésében. 
 
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: a mindennapi általános orvosi illetve klinikai 
gyakorlat szempontjából megközelíteni a kardiológiai betegségeket, a kardiológiai problémával rendelkező 
betegeket és bemutatni a legfontosabb diagnosztikus és terápiás eszközöket. 
 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 0 
modul: ELEKTÍV  félévi 0 
ECTS kredit: 2 gyakorlat heti 0 
   félévi 0 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 2 
félévközi: írásbeli   félévi 28 
javítóvizsga: szóbeli 

 

félévi Σ óraszám  28 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
ETR-kód: OOENKD 
javasolt helye: 7. szemeszter 
meghirdetve: csak őszi félévben 
előfeltétele(i): OOPBPR, OOPKO2, OOPGT1 

  

 
 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 
I. sz. Belgyógyászati Klinika intranetes oktatási segédanyag 
Temesvári A., Gyenes G.: Kardiológia, Melánia, 2000 
további ajánlott irodalom:  
Braunwald, E., Zipes, D. P., Libby, P., Bonow, R. O.: Braunwald’s Heart Disease. A Textbook of 

Cardiovascular Medicine, W. B. Saunders Company, 2004 
 
Foglalkozások témája és oktatója: 
14*2 óra szeminárium 
1. EKG készítés és elemzés alapelvei - Dr. Tóth Kálmán / Dr. Czopf László 
2. Speciális EKG diagnosztika (vektorkardiográfia, mapping technikák, szívfrekvencia variábilitás, 

utópotenciálok) - Dr. Mezey B. / Dr. Késmárky Gábor 
3. Ergometria - Dr. Kovács L. / Dr. Késmárky Gábor 
4. Spiroergometria - Dr. Kovács L. 
5. Holter monitorozás - Dr. Habon Tamás / Dr. Szabados Eszter 
6. Echocardiographia - Dr. Szabados Eszter / Dr. Halmosi Róbert 
7. Impedancia cardiographia - Dr. Czopf László / Dr. Papp Előd 
8. Nukleáris kardiológia - Dr. Czopf László / Dr. Papp Előd 
9. Antiarrhythmiás gyógyszeres kezelés - Dr. Tóth Kálmán / Dr. Szabados Eszter 
10. Korszerű antihypertensiv terápia - Dr. Czopf László / Dr. Halmosi Róbert 
11. A szívelégtelenség korszerű gyógyszeres kezelése - Dr. Szabados Eszter / Dr. Papp Előd 
12. Az ISZB modern szemlélete és gyógyszeres terápiája - Dr. Tóth Kálmán / Dr. Czopf László 
13. Az acut ischaemiás coronaria szindrómák gyógyszeres kezelése, korszerű secunder prevenció - Dr. Tóth 

Kálmán / Dr. Papp Előd 
14. Multicentrikus klinikai vizsgálatok jelentősége a kardiológiai diagnosztikában és terápia választásban - 

Dr. Tóth Kálmán / Dr. Habon Tamás 
 
A félév elfogadásának kritériumai: két óra hiányzás lehetséges a félév alatt. Ennél több hiányzás esetén a 
hallgató vizsgára nem bocsátható. 
Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása: pótlás nem lehetséges. 
Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk:  
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Nukleáris medicina 
Nukleáris Medicina Intézet - Dr. Zámbó Katalin egyetemi docens 

A tematika rövid leírása: a nukleáris medicina az egyes szervek és szervrendszerek működésének in vivo 
vizsgálatára alkalmas módszerek összessége, amelynek segítségével a kóros állapotok, ill. azok súlyossági 
foka kimutatható. Ehhez statikus és dinamikus módszerek állnak rendelkezésre, amelyek során számítógépes 
támogatással tudjuk a radiofarmakon útját nyomon követni a szervezet belsejében. Az új rétegfelvételi 
technikával (SPECT) pontos morfológiai és funkcionális elemzést adhatunk az elváltozások lokalizációjáról, 
kiterjedéséről, az egyes szervek működéséről. Vizsgálataink elsősorban kardiológiai, neurológiai, 
endokrinológiai és onkológiai betegségekben alkalmazhatók hasznosan, és a modern leképező diagnosztika 
semmivel nem helyettesíthető részét képezik. 
 
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: az oktatás célja az orvostanhallgatók 
megismertetése a radioizotópokkal végzett in vivo vizsgálatok, vmint. a radiotherápia elméleti alapjaival, 
módszereivel, a klinikumban történő alkalmazással. Ehhez szükség van az atomfizika alapjainak, és a 
fontosabb méréstechnikai, számítástechnikai és sugárvédelmi ismeretek elsajátítására, a mérőberendezések 
felépítésének és működésének, vmint. a radiofarmakonok sajátosságainak ismeretére is. A klinikai részben 
szervrendszerenként tárgyalnánk az alkalmazott vizsgálómódszerek helyét a diagnosztikus sorban, elveit, 
kivitelezését, indikációit, kontraindikációit és az eredmények értékelését. 
 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 0,5 
modul: ELEKTÍV  félévi 7 
ECTS kredit: 1 gyakorlat heti 0,5 
   félévi 7 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 0 
félévközi: írásbeli   félévi 0 
javítóvizsga: szóbeli 

 

félévi Σ óraszám  14 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
ETR-kód: OOENUM 
javasolt helye: 7. szemeszter 
meghirdetve: csak őszi félévben 
előfeltétele(i): OOABF2, OOANEA, OOPKO2 

  

 
 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 
Dr. Jánoki Győző és Dr. Láng Jenő: Radioaktív gyógyszerek az izotópdiagnosztikában és terápiában (jegyzet I. 

kötet) 
Dr. Földes Iván: Klinikai izotópdiagnosztika és terápia (jegyzet II. kötet) 
Dr. Farkas György: Sugárvédelmi és belsődozimetriai ismeretek (jegyzet III. kötet), az Egészségügyi Szakképző 

és Továbbképző Intézet kiadványa 
Fráter Lóránd, Horváth Ferenc, Kuhn Endre, Vargha Gyula: A radiológia alapfogalmai, a Medicina Kiadó 

kiadványa 
Dr. Szilvási István: Nukleáris Medicina tankönyv  
Internetes tankönyv: www.dote.hu Oktatás: Nukleáris Medicina tankönyv 
 
Foglalkozások témája és oktatója: 
egyik héten tantermi előadás, másik héten gyakorlat 
7*1 óra előadás 
1. Atomfizikai alapfogalmak, mérőberendezések (gammakamera, SPECT, PET), méréstechnika, 

radiofarmakonok, sugárvédelem - Dr. Zámbó Katalin 
2. A pajzsmirigy és a légző-rendszer izotópdiagnosztikája - Dr. Udvaros Eszter 
3. A csont- és izületi rendszer, vmint. a csontvelő és a gyulladások izotópdiagnosztikája - Dr. Schmidt Erzsébet 
4. Az urogenitális rendszer, a gastrointestinális rendszer és a központi idegrendszer izotópdiagnosztikája - Dr. 

Zámbó Katalin 
5. Nukleáris kardiológia - Dr. Zámbó Katalin 
6. Nukleáris onkológia, sentinel nyirkcsomó vizsgálatok - Dr. Schmidt Erzsébet 
7. Izotóptherápia - Dr. Zámbó Katalin 
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7*1 óra gyakorlat  
max. 5 fős kiscsoportokban, vezetők: Dr. Zámbó Katalin, Dr. Schmidt Erzsébet, Dr. Udvaros Eszter 
1. A meleglabor és a műszerek bemutatása, a radiofarmakonok elkészítése, sugárvédelem, a számítógépes 

értékelő és leletező rendszer bemutatása  
2. Pajzsmirigy és tüdő vizsgálatok kivitelezése, értékelése, leletezése 
3. Csont és csontvelő szcintigráfiás vizsgálatok kivitelezése, értékelése, leletezése 
4. Vese és máj vizsgálatok kivitelezése, értékelése, leletezése 
5. Szívvizsgálatok (SPECT) kivitelezése, értékelése, leletezése (vendégelőadó: Dr. Czopf László) 
6. Agyi és onkológiai vizsgálatok kivitelezése, értékelése, leletezése 
7. Az izotóptherápia elvei, problémái, kivitelezése, kontrollja 
 
 
A félév elfogadásának kritériumai: jegyzetelés az előadásokon, a gyakorlatokon a képi értékelésben, ill. lelet 
megfogalmazásában való aktív részvétel. 
 
Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása: távolmaradás esetén külön kérésre, időpont egyeztetés 
után az adott témakör pótlása lehetséges. 
 
Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk:  
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Operatív fogászati propedeutika - gyakorlatok 
Fogászati és Szájsebészeti Klinika - Dr. Tóth Vilmos egyetemi docens 

A tematika rövid leírása: a hallgató ismerje meg az operatív fogászat alapkifejezéseit, alapvető módszereit. 
Gyakorlat keretében készüljön fel a beteganyagon történő operatív beavatkozásokra. A gyakorlatokon a 
Konzerváló fogászat - Operatív fogászati propedeutika tantárgy keretében nem elsajátítandó, de a 
későbbiekben a betegellátásban nélkülözhetetlen ismeretek gyakorlása történik. 
 
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: a hallgató ismerje meg és gyakorlatban sajátítsa 
el az operatív fogászati beavatkozások különböző módszereit. Az elsajátított ismeretek szerves kiegészítői a 
Konzerváló fogászat - Operatív fogászati propedeutika tantárgy keretében elsajátított ismereteknek. 
 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 0 
modul: ELEKTÍV  félévi 0 
ECTS kredit: 3 gyakorlat heti 3 
   félévi 42 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 0 
félévközi: írásbeli és szóbeli  félévi 0 
javítóvizsga: szóbeli 

 

félévi Σ óraszám  42 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
ETR-kód: OFEOFP 
javasolt helye: 5. szemeszter 
meghirdetve: csak őszi félévben 
előfeltétele(i): 

 

OFPOFP felvétele 

 

 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 
Robert G. Craig: Restorative Dental Materials, Mosby, 1993 
Bánóczy: Cariológia és endodontia, Medicinam, 1993 
Retorative Dentistry 
Operative Dentistry 
 
Foglalkozások témája és oktatója: 
14*3 óra gyakorlat  
1. hét Fúróvezetési gyakorlat (fatábla) I. 
2. hét Fúróvezetési gyakorlat tükörből (fatábla) II. 
3. hét I-II. osztályú üreg alakítása minimái invazív technikának megfelelően, kompozit és amalgám töméshez 
4. hét II. osztályú üregalakítás speciális szempontjai kompozit töméshez 
5. hét I. és II. osztályú amalgám és kompozit tömés készítése 
6. hét különleges üregalakítás III. és IV. osztályú kompozit töméshez 
7. hét non-invazív üregalakítás V. osztályú kompozit töméshez III., IV. és V. osztályú tömés készítése 
8. hét I. osztályú üregalakítás fém inlay-hez és direkt viasz mintázat készítés 

Kofferdam izolálás felhelyezése 
9. hét II. osztályú MOD üregalakítás tükörből fém inlay-hez, direkt viasz mintázat készítés 
10. hét II. osztályú MOD üreg készítése kompozi ilnay-hez tükörből. 
11. hét MOD üreg preparálás kerámia inlay-hez kihúzott premoláris fogon 
12. hét II. osztályú MO üregalakítás felső moláris fogba kerámia onlay-hez 
 Onlay direkt mintázat kompozitból 
13. hét Alginát lenyomat és szekciós gipszminta készítése indirekt inlay készítéshez 
14. hét Indirekt onlay mintázat készítése Palavit-G-ből szekciós mintán 

Konzultáció 
 
A félév elfogadásának kritériumai: gyakorlatokon való részvétel a TVSz alapján és a gyakorlati anyag 
elvégzése.  
Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása:  
Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk:  
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Orr- és melléküregek endoszkópos sebészete 
Fül-orr-gégészeti és Fej-, Nyaksebészeti Klinika - Dr. Gerlinger Imre egyetemi docens 

A tematika rövid leírása: krónikus orrmelléküreg-gyulladások klinikuma, functionalis endoscopos 
orrmelléküreg sebészet. Laserrel asszisztált orrmelléküreg műtétek. 
 
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: orr és orrmelléküreg kórfolyamatai és terápiája. 
 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 0 
modul: ELEKTÍV  félévi 0 
ECTS kredit: 1 gyakorlat heti 1 
   félévi 14 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 0 
félévközi: írásbeli és szóbeli  félévi 0 
javítóvizsga: nincs 

 

félévi Σ óraszám  14 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
ETR-kód: OOEOES 
javasolt helye: 9. szemeszter 
meghirdetve: csak őszi félévben 
előfeltétele(i): OOKFUL 

  

 
 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 
Daniel Simmen-Nick Jones: Manual of Endoscopic Sinus Surgery  
Gerlinger I: Kadáver dissectios vezérfonal az endoszkópos melléküreg-sebészet gyakorlásához  
G. Trenite: Rhinoplasty 
 
Foglalkozások témája és oktatója: 
A foglalkozások előadója: Dr. Pytel József: Korrekciós orrműtétek, Dr. Gerlinger Imre: KTP-532 laserrel 
asszisztált endoscopos orrmelléküreg sebészet 
14*1 óra gyakorlat 
Klasszikus orr és orrmelléküreg műtétek - 2 óra/félév 
Funkcionális endoscopos orrmelléküreg műtétek, FESS - 4 óra/félév 
Orrplastica - Prof. Dr. Pytel, Prof. Gilbert Nolst Trenité - 4 óra/félév 
Laserrel asszisztált melléküreg műtétek - 4 óra/félév 
 
 
A félév elfogadásának kritériumai: TVSz szerint. 
 
Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása: pótláslehetőség nincs. 
 
Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk:  
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Ortopédiai specializáció 
Ortopédiai Klinika - Dr. Bellyei Árpád egyetemi tanár 

A tematika rövid leírása: a mozgásszervi rendszert érintő betegségek tárgyalása az életkor függvényében, 
valamint az életminőséget befolyásoló mozgásszervi kórképek ismertetése - különös tekintettel a 
határterületek problematikájára, valamint a legújabb therápiás eljárások ismertetésére. 
 
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: a mozgásszervi betegségekkel csak 
érintőlegesen foglalkozó kollegák mozgásszervi szemléletének elmélyítése.  
 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 1 
modul: ELEKTÍV  félévi 14 
ECTS kredit: 3 gyakorlat heti 2 
   félévi 28 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 0 
félévközi: írásbeli   félévi 0 
javítóvizsga: szóbeli 

 

félévi Σ óraszám  42 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
ETR-kód: OOEORS 
javasolt helye: 8. szemeszter 
meghirdetve: csak tavaszi félévben 
előfeltétele(i): OOPPA2, OOPSE1 

  

 
 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 
előadások, gyakorlatok anyaga, valamint  
Szendrői M.: Ortopédai  c. szakkönyv, Semmelweis Kiadó, Budapest, 2005 
 
Foglalkozások témája és oktatója: 
14*1 óra előadás 
1. A járás valamint az ortopéd betegségek biomechanikája és tünettana - Dr. Illés Tamás 
2. A gyermekkori mozgásfejlődés és zavarai - Dr. Kránicz János 
3. A gyermekkori cerebral paresis - Dr. Bellyei Árpád  
4. A gyermekkorra jellemző ortopéd gerincbetegségek - Dr. Illés Tamás 
5. Végtag equalizáció - Dr. Bellyei Árpád 
6. Az életminőséget befolyásoló ortopédiai kórképek - Dr. Kránicz János 
7. A munkaképes populáció leggyakoribb ortopéd megbetegedései - Dr. Illés Tamás 
8. Sportsebészet - Dr. Than Péter 
9. Egészségipar és innováció az ortopédiában - Dr. Bellyei Árpád 
10. Az ortopédia határterületei - Dr. Illés Tamás  
11. Konzervatív ortopédia és korlátai - Dr. Kránicz János 
12. Minimál invazivitás az ortopéd műtéttechnikában - Dr. Bellyei Árpád 
13. Csont-, in-, porcpótlás az ortopédiában - Dr. Gazsó Imre 
14. Nehézségek és tévedések az ortopédiai gyakorlatban - Dr. Kránicz János 
 
14*2 óra gyakorlat 
Az eladásokon elhangzottak bemutatása a gyakorlatban, a mindenkori klinikai betegforgalom szerint. 
 
 
A félév elfogadásának kritériumai: a TVSZ-ben meghatározott számú hiányzás felett a félév nem elfogadható. 
 
Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása: távolmaradás pótlására lehetőség van, amennyiben ez 
nem ütközik egyéb gyakorlatokba, ill. más tantárgy óráival. Távolmaradás pótlása csak a regulárisan 
meghirdetett órák alatt lehetséges. 
 
Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk:  
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Orvosi antropológia 
Magatartástudományi Intézet - Dr. Füzesi Zsuzsanna egyetemi docens 

A tematika rövid leírása: az orvosi antropológia röviden úgy jellemezhető, mint a betegségek kialakulásának 
és gyógyításának bio-kulturális alapjaival foglalkozó tudomány. A jelen tantárgy fő célja hogy a széles körben 
elterjedt bio-szomatikus gondolkodásmód mellett, a bio-pszicho-szociális szemléletmódot is megalapozza a 
hallgatók körében. Ennek a szemléletmódnak a jelentőségét két elméleti keretre építve fejtjük ki. Egyrészt, 
bemutatjuk az alapvető filozófia antropológiai ismereteket, így az emberkép differenciálódásának és a 
medikalizációnak a kapcsolatát. Másrészt, számos példán keresztül, szemléltetjük a humán biokulturális 
variabilitás és a betegségek kialakulásának összefüggéseit, vagyis az ökológiai szemléletmód jelentőségét az 
orvoslásban. 
 
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: a hallgatóknak el kell sajátítania az alapvető 
filozófiai antropológiai alapfogalmakat, illetve ismerniük kell a betegségek kialakulásában szerepet játszó 
legfontosabb bio-kulturális kölcsönhatásokat.   
 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 1 
modul: ELEKTÍV  félévi 14 
ECTS kredit: 1 gyakorlat heti 0 
   félévi 0 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 0 
félévközi: szóbeli  félévi 0 
javítóvizsga: szóbeli 

 

félévi Σ óraszám  14 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
ETR-kód: OFEANT 
javasolt helye: 1. szemeszter 
meghirdetve: csak őszi félévben 
előfeltétele(i): 

 

nincs 

 

 
 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 
kötelező: 

előadás jegyzet  
Buda Béla és Kopp Mária (szerk.): Magatartástudomány, Medicina Kiadó, 2001 

Ajánlott: 
Peter J. Brown: Understanding and Applying Medical Anthropology, Mayfield Publishing C., London, 1998  
Donald Joralemon: Exploring Medical Anthropology, Allyn and Bacon, 1999  
Tony McMichael: Human Frontiers, Environments and Disease, Cambridge Univ. Press, 2001 

 
Foglalkozások témája és oktatója: 
14*1 óra előadás 
1. Az antropológia tárgya, fő területei és helyük a tudomány rendszerében - Dr. Vereczkei Lajos 
2. Az antropológia az emberi lényegről - Dr. Vereczkei Lajos 
3. Az emberkép differenciálódása - Dr. Vereczkei Lajos 
4. Test-lélek probléma - Dr. Vereczkei Lajos 
5. A humán biológiai evolúció alapjai - Dr. Bende István 
6. A humán intelligencia fejlődéstörténete - Dr. Bende István 
7. A környezeti rendszerek és a humán válasz rendszerek kapcsolata (bevezetés az ökológiába) - Dr. Csathó Árpád 
8. Főbb adaptációs ágensek I.: biokulturális adaptáció és fertőző betegségek - Dr. Csathó Árpád 
9. Főbb adaptációs ágensek II: A humán táplálkozás evolúciója és variabilitása - Dr. Csathó Árpád 
10. Főbb adaptációs ágensek III.: humán klimatikus adaptáció - Dr. Csathó Árpád 
11. A humán öregedés populációk közötti különbségei - Dr. Csathó Árpád   
12. A fájdalom észlelés biokulturális variabilitása - Dr. Csathó Árpád 
13. A placebo-nocebo hatás - Dr. Csathó Árpád 
14. A humán agresszió alapjai és variabilitása - Dr. Csathó Árpád 
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A félév elfogadásának kritériumai: előadás részvétel, maximális hiányzás 2 óra (2 előadás). 
 
Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása: pótlás módja oktatóval megbeszélendő. 
 
Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk:  
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Orvosi elsősegély 
Aneszteziológiai és Intenziáv Terápiás Intézet - Dr. Sárosi István egyetemi docens 

A tematika rövid leírása: a tantárgy oktatására biztosított 14 gyakorlati óra során az első évfolyamos 
hallgatóknak a sürgősségi betegellátás legfontosabb alapelemeit és azok gyakorlati végrehajtásának 
módszereit kell elsajátítaniuk. Ebben az oktatási feladatban elsődleges fontosságú a keringés- és légzésleállás 
során alkalmazandó vizsgálati eljárások gyors és biztonságos alkalmazása, majd az alapvető életmentési 
tevékenység, tehát a reanimáció végrehajtása. Ezen túl a hallgatóknak meg kell tanulniuk az egyéb, azonnali 
életveszélyt okozó betegségek gyors helyszíni és sürgősségi osztályon alkalmazandó diagnosztikájának és 
terápiájának elemeit is az acut myocardialis infarctus, az életet veszélyeztető pulmonalis embolia, a baleseti 
sérülések és a vérvesztéses sokk, az életveszélyt okozó fertőzéses betegségek, a közvetlen életveszélyt okozó 
mérgezések, az anyagcserebetegségek, légúti elzáródások, központi idegrendszeri kórképek helyszíni 
ellátásában. 
 
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: a tantárgynak két célja van. Az első: a hallgató 
legyen képes a súlyos vagy közvetlen életveszélyt okozó betegségek helyszíni ellátásánál olyan biztonsággal 
és eredményességgel mőködni, amelyet az orvostanhallgatótól a közvélemény elvár - még akkor is, ha ő 
csupán a preklinikai éveit tölti. A második: az orvosi tanulmányait megkezdő hallgató kapjon információkat 
arra vonatkozóan, hogy a preklinikai tárgyak ismeretanyagának elsajátítása miként fogja segíteni a gyógyító 
munkáját, és ezzel az érdeklődése e tantárgyak felé még intenzívebb legyen. 
 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 0 
modul: ELEKTÍV  félévi 0 
ECTS kredit: 1 gyakorlat heti 1 
   félévi 14 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 0 
félévközi: szóbeli  félévi 0 
javítóvizsga: szóbeli 

 

félévi Σ óraszám  14 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
ETR-kód: OFEELS 
javasolt helye: 1. szemeszter 
meghirdetve: csak őszi félévben 
előfeltétele(i): 

 

nincs 

 

 
 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 
Göbl Gábor: Oxyológia, Medicina, 2001 
 
Foglalkozások témája és oktatója: 
7*2 óra gyakorlat 
(minden csoporthoz 2 vagy 3 oktató kerül) 
1. Az alapvető életmentés elemei (az elsősegélynyújtás alapjai, az újraélesztés ABC-je, indikációi, az 

eszköznélküli lélegeztetés, külső szívmasszázs, gyakorlás) 
2. Az alapvető életmentés elemeinek ismételt gyakorlása 
3. Acut myocardialis infarctus, életet veszélyeztető pulmonalis embolia 
4. Baleseti sérülések és a vérvesztéses sokk (sebellátás, vérzések ellátása) 
5. Közvetlen életveszélyt okozó mérgezések 
6. Anyagcsere-betegségek, légúti elzáródások, központi idegrendszeri kórképek 
7. Az alapvető életmentés elemeinek ismételt gyakorlása 
 
 
A félév elfogadásának kritériumai: a gyakorlatokról való hiányzás maximum 20%-os lehet. 
 
Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása: az évfolyam más csoportjának gyakorlatán történő 
részvétel. 
 
Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk:  
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Orvosi etika 
Magatartástudományi Intézet - Dr. Jakab Tibor egyetemi docens 

A tematika rövid leírása: a tantárgy keretében a hallgatók elsajátítják a modern orvosi etika nemzetközi 
konszenzuson alapuló alapvető normáit, valamint az orvos-beteg kapcsolat etikai szempontból releváns hazai 
jogi szabályozását. 
 
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: a tantárgy célja az orvoslás gyakorlatában az 
etikai problémafeltáró és -megoldó készség kialakítása a hallgatókban. 
 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 0 
modul: ELEKTÍV  félévi 0 
ECTS kredit: 1 gyakorlat heti 0 
   félévi 0 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 1 
félévközi: szóbeli  félévi 14 
javítóvizsga: szóbeli 

 

félévi Σ óraszám  14 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
ETR-kód: OFEOET 
javasolt helye: 1. szemeszter 
meghirdetve: csak őszi félévben 
előfeltétele(i): 

 

nincs 

 

 
 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 
lásd az egyes foglalkozások tematikájánál. 
 
Foglalkozások témája és oktatója: 
7*2 óra szeminárium 
1.  A társadalmi normák, az erkölcsi normák és a jogi normák általános jellemzése. 

A társadalmi norma fogalmának és funkcióinak vázlatos ismertetése. 
Az erkölcsi norma fogalmának meghatározása, alapvető funkcióinak ismertetése. 
A jogi norma meghatározása. 
Az erkölcsi normák és a jogi normák eltérő szabályzó funkcióinak ismertetése. 
Legalitás és moralitás az erkölcsi döntésekben. 
Az etika fogalma. 
Bioetika, orvosi etika, egészségügyi etika. 
A szak(mai)etikák létrejöttének okai és szabályzó szerepük. 
Az orvosi etika legfontosabb alapelvei: az autonómia, a „ne árts”, az igazságosság és a „jótékonyság” elve.  
Az orvoslás etikai hagyományai. 
A theurgikus és az empirikus antik orvoslás. 
A Hippokratészi Eskü ismertetése és szerepe a modern orvoslásban. 
Imre József orvosi etikai munkásságának vázlatos ismertetése 

A feldolgozás formája: tanári aktivitás 
2.  Az orvoslás tradicionális paternalista modellje. 

A kötelességek etikája versus az emberi méltóság tisztelete. Az „informed consent” elv történelmi és 
filozófiai gyökerei; térhódítása a nyugati orvoslásban. 

Az orvosi beavatkozásokba való „tájékozott beleegyezés” elve.  
A betegtájékoztatás standardjai.  
A betegtájékoztatás tartalmi elemei. 
A gyógyíthatatlan, rossz kórjóslatú betegek felvilágosításának etikai kérdései 

A feldolgozás formája: tanári aktivitás 
Kötelező irodalom: 
Blasszauer Béla: Orvosi etika,  Medicina, 1995 
Kovács József: A modern orvosi etika alapjai. Bevezetés a bioetikába, Medicina, 1999, kijelölt fejezetek 

3.  Filmvetítés: Halál kérésre. (Eutanázia Hollandiában) 
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4.  A filmmel, az eutanáziával, a halállal, a haldoklással és a holttesttel kapcsolatos etikai kérdések 
megbeszélése 

Kötelező irodalom:  
Elisabeth Kübler-Ross: A halál és a hozzávezető út  
Blasszauer Béla: Eutanázia. c. könyvének kijelölt fejezetei;  
Polcz Alaine: Meghalok én is?  
Henk ten Have: Érvek az eutanázia és az asszisztált öngyilkosság legalizálása mellett és ellen. 

Konferenciaelőadás, kézirat 
(A hallgatók választhatnak, hogy melyik munkát olvassák el.) 
A feldolgozás formája: referátum, irányított beszélgetés 

5.  A reproduktív medicina és a művi abortusz etikai dilemmáinak megbeszélése 
Kötelező irodalom:  
Kiss János: Az abortuszról  
Sándor Judit (szerk.): Az abortusz és...  
Jobbágyi Gábor: A méhmagzat életjoga  
II. János Pál pápa Az élet evangéliuma kezdetű enciklikája  
(A hallgatók választhatnak, melyik munkát olvassák el.) 
A feldolgozás formája: referátum, irányított beszélgetés 

6.  Az orvosbiológiai kutatások és a génmanipuláció etikai kérdéseinek megbeszélése 
Kötelező irodalom:  
Szebik Imre: A génterápiás technikák klinikai alkalmazásának etikai kérdései Vagy:  
Dósa Ágnes: Emberen végzett orvostudományi kutatások  
Drews, Jürgen: Gyógyszerkutatás és etika  
Nyerges Gáborné: Az emberen végzett tudományos kutatások etikája 
A feldolgozás formája: referátum, irányított beszélgetés 

7.  Az orvosi titok és az egészségügyi adatok védelme. Az orvos titoktartási kötelezettségének etikai alapjai. Az 
egészségügyi adatok jogi védelme 

A hallgatók által választott bioetikai kérdés megvitatása. 
Kötelező irodalom: handout; a választott témától függően. 
A feldolgozás formája: tanári aktivitás, referátum, irányított beszélgetés 
 

 
A félév elfogadásának kritériumai: szóbeli referátum megtartása vagy szemináriumi dolgozat készítése; a 
TVSZ szerint. 
 
Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása:  
 
Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk:  
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Orvosi informatika 
Bioanalitikai Intézet - Dr. Kilár Ferenc egyetemi tanár 

A tematika rövid leírása: az orvosi informatika legfontosabb fogalmainak, különböző területeinek és 
alapvető módszereinek megismertetése. 
 
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: olyan orvosi informatikai és számítástechnikai 
ismeretek nyújtása, amelyeket az általános orvosok munkájuk során alkalmazhatnak, illetve önképzéssel 
továbbfejleszthetnek. 
 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 1 
modul: ELEKTÍV  félévi 14 
ECTS kredit: 2 gyakorlat heti 1 
   félévi 14 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 0 
félévközi: szóbeli és gyakorlati  félévi 0 
javítóvizsga: szóbeli 

 

félévi Σ óraszám  28 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
ETR-kód: OOEOIN 
javasolt helye: 7. szemeszter 
meghirdetve: csak őszi félévben 
előfeltétele(i): nincs 

  

 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 
Kékes Ede, Surján György, Balkányi László, Kozmann György: Egészségügyi informatika, Medicina 
Könyvkiadó Rt., Budapest, 2000 
Tanenbaum, AS.: Számítógép-hálózatok, Novotrade, Budapest, 1998 
Surján György: Minőség az informatikában, az adatok minősége, Kórház V. évf., 1998 
 
Foglalkozások témája és oktatója: 
előadók: Dr. Jeges Sára, Dr. Kilár Ferenc, Dr. Pótó László  
14 * 1 óra előadás 
1. Bevezetés. Az orvosi és egészségügyi informatika alapfogalmai, területei 
2. Orvosi kódrendszerek: HBCS, BNO, OENO, SNOMED, RCC, TNM, UMLS 
3. Finanszírozás, kapcsolódó szabályozás 
4. Az egészségügyi információk sajátosságai. Személyi jogok, adatbiztonság, törvényi háttér 
5. Tájékozódás, keresés hálózati adatbázisokban (WWW). Főbb orvosi-oktatási honlapok: OEP, 

GYÓGYINFOK, MEDLINE 
6. Az egészségügyi információ megszerzésének módjai. Bioelektromos jel mérése 
7. Áramlásmérések. Mechanikai jelek mérésének elvei 
8. Képalkotó eljárások 
9. Jelfeldolgozás 
10. Mesterséges intelligencia alapú döntéstámogatás. Diagnosztikai és más kiszolgáló rendszerek 
11. Az alapellátás és a járóbeteg-ellátás informatikája 
12. Kórházi és klinikai információs rendszerek 
13. Információáramlás az intézmények között 
13.-14. Intelligens kártyák az egészségügyben. Adatvédelmi technikák 
 
14 * 1 óra gyakorlat 
Az elméleti előadásokkal párhuzamos számítógépes gyakorlatok 14 héten keresztül. 
 
A félév elfogadásának kritériumai: TVSz szerint. 
Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása: a félév végén egy alkalommal pótgyakorlat elvégzésének 
lehetősége. 
Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk: gyakorlatorientált diszkusszió számítógépes 
oktatóteremben. 
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Orvosi közműveltség 
Sebészeti Klinika - Dr. Molnár F. Tamás egyetemi docens 

A tematika rövid leírása: a medicina határfelületein, a közös felszíneken kínálunk bolyongást: historia, 
irodalom, képzőművészet, zene, társadalomtudományok, teológia orvosi filozófia, a filozófia orvosi 
vonatkozásai szerepelnek. 
 
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: az orvoslásra készülők számára a szakma 
kommercializáltságának ellensúlyaként működik, a reáliák és a társadalomtudományok, illetve a művészetek 
közötti felszíneken mozog. Alkalmasint kaput nyit azoknak, akik - bármely irányban - ezen a virtuális 
határfelületen át akarnak lépni, érdemi és gyümölcsöző párbeszédbe kívánnak fogni. A mára magasan 
technicizált, a társadalmi értékítéletben szolgáltatóágazati tevékenységű és a gazdasági szükségszerűségeknek 
súlyosan kitett medicina és eredeti gyökere, a hét szabad művészet közötti átjárót kívánja nyitva tartani. 
 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 1,43 
modul: fakultatív  félévi 20 
ECTS kredit: 1 gyakorlat heti 0 
   félévi 0 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 0 
félévközi: írásbeli   félévi 0 
javítóvizsga: szóbeli 

 

félévi Σ óraszám  20 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
ETR-kód: OOFOKM OFFOKM 
javasolt helye: 1. szemeszter 1. szemeszter 
meghirdetve: csak őszi félévben csak őszi félévben 
előfeltétele(i): nincs nincs 

 

 
 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 
Susan Sonntag: A betegség mint metafora 
Allan Gordon: Nagy orvosi balfogások 
Thomas Mann: Varázshegy 
Moliére: A képzelt beteg 
Parti Nagy Lajos: Grafittnessz 
D Defoe: A londoni pestis 
Camus: A pestis 
 
Foglalkozások témája és oktatója: 
10*2 óra interactiv előadás  

Historia: 

A: a történelem befolyása az orvoslás fejlődésére (kultúrtörténet) 
B: Az orvoslás története: az orvosi felfedezések történeti beágyazottsága (pumpa és szív), az orvoslás 

(betegség) befolyása a történelemre (járványok, epidemiológia, hadtörténet, személyes sorsok - Nietzche, 
Lenin syphilise, Napoleon nodusa és TOS-a, VIII. Henrik ulcus crurisa) 

Literatura: 

A: irodalom az orvoslásban/ illusztrációk: Pickwick sy, Don Quijote, Oblomovismus etc. 
 orvoslás - nomenklatura: syndromák / mythologia 
B: Az orvoslás / betegségek megjelenése az irodalomban (Susan Sonntag: a betegség mint metafora - a 

tuberculosis esete / Varázshegy) 
 Alkotások / betegségek - alkotók / betegségek 
Képzőművészetek  

Zene és történelem 

Részletes tematika / előadók 
 
1. A betegségek és orvoslásuk történetének laza vázlata: okok és következmények: história és medicina I. - Dr. 

Molnár F Tamás 
2. Az orvoslás történetének laza vázlata: hitek és tévhitek: história és medicina - Dr. Molnár F Tamás 
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3. Az orvosi tudás genezise: microbiologiai felfedezések példáin - Dr. Mestyán Gyula 
4. A kontrollált megfigyelés alapjai: Az antibiotikumok története - Dr. Mestyán Gyula 
5. A fertőző betegségek és befolyásuk a történelemre - Dr. Ember István 
6. A fertőző betegségek és az ellenük való harc története - Dr. Ember István 
7. Háborúk és orvosok - Dr. Molnár F Tamás 
8. A betegség a képzőművészetekben - Dr. Reglődi Dóra 
9. Anatomia és képzőművészetek - áthallások - Dr. Reglődi Dóra 
10. Zene - egészség - betegségek - Dr. Reglődi Dóra 
11. A tuberculosis és a művészetek: szimbiózis?  - Dr. Balikó Zoltán 
12. Orvosírók - irodalom és gyógyítók / és betegeik - Dr. Gilbert Edit 
13. Költészet és betegség: Edgar Lee Masterstől Parti Nagy Lajosig - Dr. Molnár F Tamás 
14. Magyarul szólván - orvosi nyelvünk torzszüleményei - Dr. Pakodi Ferenc 
15. Érthető Orvosi (Latin) Nyelvtan - Dr. Pakodi Ferenc 
16. Orvosi martyrologia (Orvosszentek/Szentek betegségei) - Mythologiai vázlat - Dr. Molnár F Tamás 
17. Mechanikus narancs: az eszközök, műszerek, a technologia az orvoslásban.  - Dr. Molnár F Tamás  
18. Egy tudomány születése - a genetika - Dr. Hoffmann Gyula 
19. Egy tudomány kialakulása - a genetika - Dr. Hoffmann Gyula 
20. Egy tudomány a politika/hatalom/történelem hálójában - a genetika - Dr. Hoffmann Gyula 
 
Előadók: Dr. Balikó Zoltán (Tüdőgyógyintézet, Pécs), Dr. Ember István (Közegészségtani Intézet), Dr. Gilbert 
Edit (BTK Modern Irodalomtudományi TSz), Dr. Hoffmann Gyula (BTTK Genetikai Intézet), Dr. Mestyán 
Gyula (ÁOK Mikrobiologiai Intézet), Dr. Molnár F. Tamás (ÁOK Sebészeti Klinika), Dr. Pakodi Ferenc (ÁOK 
I. Belklinika), Dr. Reglődi Dóra (ÁOK Anatomiai Intézet) 
 
 
A félév elfogadásának kritériumai: a 2 írásbeli dolgozat elkészítése. 
 
Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása: távolmaradás pótlására nincs lehetőség. 
 
Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk: essay - melynek tematikáját a hallgatókkal közösen 
dolgozzuk ki. 
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Orvosi pszichológia 1. 
Magatartástudományi Intézet - Dr. Tiringer István egyetemi docens 

A tematika rövid leírása: az orvosi pszichológia tárgya, helye a tudományok rendszerében és az 
orvoslásban. A személyiség és fejlődésének elméletei, lelki egészség. Személyiségdinamika, stressz, 
szorongás, alkalmazkodás. Kommunikáció és zavarai az orvos-beteg kapcsolatban, empátia, interjú. Az 
orvos-beteg kapcsolat lélektana. A betegségre adott reakciók, betegségfeldolgozás, rizikófaktorok, 
pszichoszomatika. A pszichológiai befolyásolás, gyógyítás lehetőségei. Lélektani krízis, öngyilkosság, 
haldoklás, halál, gyász. 
 
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: alapvető ismereteket ad a gyógyítás 
pszichológiai tartalmáról, az orvos és a beteg személyiségének hatásáról a betegségekre és a gyógyító 
munkára, továbbá a lélektani tényezők tudatos és hatékony kezelésérőül az általános gyakorlatban. 
 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 1 
modul: ELEKTÍV  félévi 14 
ECTS kredit: 2 gyakorlat heti 1 
   félévi 14 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 0 
félévközi: szóbeli  félévi 0 
javítóvizsga: szóbeli 

 

félévi Σ óraszám  28 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
ETR-kód: OFEOP1 
javasolt helye: 5. szemeszter 
meghirdetve: csak őszi félévben 
előfeltétele(i): 

 

OFAEL2 

 

 
 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 
Kállai J., Varga J., Oláh A.: Egészségpszichológia a gyakorlatban, Medicina, 2006 
Kopp M., Berghammer R.: Orvosi pszichológia, Medicina, 2005 
Mészáros I.: Hipnózis, Medicina, 1984 
Bagdy E., Koronkari B.: Relaxációs módszerek, Medicina, 1988 
Buda B., Kopp M. (szerk.): Magatartástudományok, Medicina, 2001 
Tringer M.: A gyógyító beszélgetés, VIKOTE, 1991 
Bálint M.: Az orvos, a betege és a betegség, Animula, 1990 
 
Foglalkozások témája és oktatója: 
Oktatók:  Dr. Tiringer István, Kerekes Zsuzsanna 
14*1 óra előadás 
1. Szorongás tünetei, formái és eredete 
2. Relaxációs módszerek, imaginációs technikák 
3. A hipnózis gyógyászati felhasználása 
4. A fájdalom pszichofiziológiája 
5. A fájdalomélmény keletkezése 
6. Fájdalomcsökkentő technikák 
7. Kognitív terápiás eszközök a beteg együttműködésének megszerzéséhez 
8. Fogászati mentálhygiéné 
9. Az énkép és énállapot szerepe a fog megtartását célzó beavatkozásokban  
10. Fogászati betegségek megelőzésének pszichológiai kérdései 
11. Kommunikáció alapjai a fogászati praxisban  
12. Együttműködés, compliance a hosszú távú fogászati beavatkozások során  
13. Harapás, rágás pszichodimanikus történései  
14. A fogazattal kapcsolatos szimbolikák  
 
14*1 óra gyakorlat 



 307 

1-3. Gyakorlati demonstrációk a relaxációs módszerek, imaginációs technikák és a hipnózis gyógyászati 
alkalmazásához (saját gyakorlatok és videós demonstrációk) 

4. Fájdalomcsökkentő pszichológiai technikák 
5-7. Interpretációk és videó demonstrációk 
8-9. Fogászattal kapcsolatos szimbolizáció fejlődéslélektani és pszichodinamikai alapjai, annak megjelenése 

a közbeszédben és a művészetek területén 
10. Fogászati pszichoszomatika 
11. Magatartásorvoslási módszerek a fogászatban 
12-13. Gyermek és felnőtt magánpraxis: kontextus és folyamat 
14. Megelőzés és rehabilitáció pszichológiai kérdései  
 
 
A félév elfogadásának kritériumai: TVSz szerint. 
 
Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása: részvétel gyakorlat pótláson és otthoni feladatteljesítés. 
 
Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk:  
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Orvosi pszichológia 2. 
Magatartástudományi Intézet - Dr. Tiringer István egyetemi docens 

A tematika rövid leírása: az orvosi pszichológia tárgya, helye a tudományok rendszerében és az 
orvoslásban. A személyiség és fejlődésének elméletei, lelki egészség. Személyiségdinamika, stressz, 
szorongás, alkalmazkodás. Kommunikáció és zavarai az orvos-beteg kapcsolatban, empátia, interjú. Az 
orvos-beteg kapcsolat lélektana. A betegségre adott reakciók, betegségfeldolgozás, rizikófaktorok, 
pszichoszomatika. A pszichológiai befolyásolás, gyógyítás lehetőségei. Lélektani krízis, öngyilkosság, 
haldoklás, halál, gyász. 
 
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: alapvető ismereteket ad a gyógyítás 
pszichológiai tartalmáról, az orvos és a beteg személyiségének hatásáról a betegségekre és a gyógyító 
munkára, továbbá a lélektani tényezők tudatos és hatékony kezelésérőül az általános gyakorlatban. 
 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 1 
modul: ELEKTÍV  félévi 14 
ECTS kredit: 2 gyakorlat heti 1 
   félévi 14 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 0 
félévközi: szóbeli  félévi 0 
javítóvizsga: szóbeli 

 

félévi Σ óraszám  28 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
ETR-kód: OFEOP2 
javasolt helye: 6. szemeszter 
meghirdetve: csak tavaszi félévben 
előfeltétele(i): 

 

OFEOP1, OFENEP 

 

 
 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 
Kállai J., Varga J., Oláh A.: Egészségpszichológia a gyakorlatban, Medicina, 2006 
Kopp M., Berghammer R.: Orvosi pszichológia, Medicina, 2005 
Mészáros I.: Hipnózis, Medicina, 1984 
Bagdy E., Koronkari B.: Relaxációs módszerek, Medicina, 1988 
Buda B., Kopp M. (szerk.): Magatartástudományok, Medicina, 2001 
Tringer M.: A gyógyító beszélgetés, VIKOTE, 1991 
Bálint M.: Az orvos, a betege és a betegség, Animula, 1990 
 
Foglalkozások témája és oktatója: 
Oktatók: Dr. Tiringer István, Kerekes Zsuzsanna, Dr. Kállai János, Dr. Varga József, 
14*1 óra előadás 
1. Bevezetés az orvosi pszichológiába, az OP tárgya, helye az orvoslásban. A személyiség fogalma, 

megközelítése. Biológiai személyiségelméletek, vonáselméletek 
2. Dinamikus személyiségelméletek és személyiségfejlődés: S. Freud, C.G. Jung. tárgykapcsolat, 

énpszichológia. Énvédő mechanizmusok, indulatáttétel, a pszichoanalitikus terápia alapelvei 
3. Humanisztikus, pszichoszociális és kognitív személyiségelméletek: A. Maslow, C. Rogers,  E.Erikson, J. 

Piaget. A szocializáció zavarai, lelki egészség 
4. Személyiségdinamika, frusztráció, stressz, konfliktus, alkalmazkodás 
5. Szorongás, agresszió, védekezés, megküzdés, tanult tehetetlenség 
6. A szociálpszichológia orvosi vonatkozásai: interperszonális percepció, kommunikáció, játszmák, csoport 
7. Empátia, interjú, támogató beszélgetés, az orvos-beteg kapcsolat kommunikációs zavarai 
8. Az interjúkészítés gyakorlata 
9. Az orvos-beteg kapcsolat dinamikus és szociálpszichológiai megközelítése. Orvosi szocializáció, a 

gyógyító munka pszichológiai rizikótényezői 
10. A betegségre adott pszichológiai reakciók, dinamikájuk, kezelésük, betegvezetés, compliance, 

betegségfeldolgozás 
11. Pszichológiai rizikófaktorok testi megbetegedésekben, pszichoszomatikus betegségek 
12. A segítőkapcsolat alapjai 
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13. Pszichológiai krízis, önkárosító magatartás 
14. Haldoklás, halál, gyász 
 
7*2 óra gyakorlat 
1. A személyiség megközelítésmódjai, funkciói. A szocializáció folyamata és zavarai. A lelki egészség 
2. A személyiség affektív és kognitív működése. Stressz és következményei, alkalmazkodás 
3. A kommunikáció zavarai. Interjú, támogató beszélgetés, empátia 
4. Kommunikáció az orvos beteg kapcsolatban, első találkozás, anamnézisfelvétel 
5. A szorongás tünetei, kialakulásuk mechanizmusai. Pszichológiai tényezők testi betegségekben, 

pszichoszomatikus betegségek 
6. A betegségre adott pszichés reakciók, betegségfeldolgozás, pszichológiai betegvezetés. Kognitív és 

szupportív technikák a viselkedés megváltoztatásában 
7. Fatális betegségek pszichológiai vonatkozásai, gyász, patológiás gyászreakciók 
 
 
A félév elfogadásának kritériumai: TVSz szerint. 
 
Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása: részvétel gyakorlatpótláson és otthoni feladatteljesítés. 
 
Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk:  
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Orvosi rehabilitáció 
Immunológiai és Reumatológiai Klinika - Dr. Czirják László egyetemi tanár 

A tematika rövid leírása: a hallgató a gyakorlatban ismerje meg a mozgásszervi, neurologiai és cardiológiai 
rehabilitációs eljárásokat. Ismerje meg az ehhez szükséges elméleti alapokat. Az a szakember tartsa a 
gyakorlatot, akinek az adott témában a legnagyobb tapasztalata van, és ilyen betegeket kezel. Legyen 
tisztában a családorvos kompetenciájával ezekben a kérdésekben. A fenti célok csak úgy valósíthatók meg, ha 
"kihelyezett" foglalkozásokat is tartunk, részben Pécsen, részben Harkányban illetve Szigetváron. A hallgatók 
utazási költségeire támogatást fogunk szerezni gyógyszer-, illetve segédeszköz gyártó cégektől. 
 
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: a fő cél a rehabilitáció iránt érdeklődő hallgatók 
szemléletének formálása, egy az oktatásunkban viszonylag kevés hangsúlyt kapó területen. Részletesen a 
mozgásszervi, cardiologiai és neurologiai rehabilitáció szakmai kérdéseit tárgyalnánk, a társszakmák 
széleskörű bevonásával. 
 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 0,5 
modul: ELEKTÍV  félévi 7 
ECTS kredit: 1 gyakorlat heti 0,5 
   félévi 7 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 0 
félévközi: szóbeli  félévi 0 
javítóvizsga: szóbeli 

 

félévi Σ óraszám  14 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
ETR-kód: OOEORE 
javasolt helye: 10. szemeszter 
meghirdetve: csak tavaszi félévben 
előfeltétele(i): OOKTRA felvétele, OOKKIR, OOKNE2 

felvétele 

  

 
 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 
 
Foglalkozások témája és oktatója: 
7*1 óra előadás, 7*1 óra gyakorlat  
(Minden egyes foglalkozásnál az első óra előadás, a második pedig gyakorlat.) 
1-2. óra: Az orvosi rehabilitáció sajátosságai: a fogyatékosság kialakulása, következményei és társadalmi 

jelentősége. A fogyatékosságokat okozó állapotok felismerése, a fogyatékosság és a rokkantság 
felmérésének módszerei. A háziorvosok, szakorvosok és a beteg hozzátartozóinak szerepe és 
lehetőségei a rehabilitációban. Minden emberi lény egyéniségként, fejlődő pszichoszociális 
lényként való értelmezése 

 Dr. Varjú Cecília, Dr. Szilassy Tekla 
3-4. óra Kardiológiai rehabilitáció gyakorlata: ISZB-s betegek rehabilitációja. Rehabilitáció angina pectoris 

ill. acut myocardialis infarctus után. Szívműtött betegek rehabilitációja 
 Dr. Mezey Béla (helyszín: Baranya megyei Kórház, Kardiológiai Rehabilitációs Osztálya) 
5-6. óra Mozgásszervi rehabilitáció általános alapelvei. Arthrosisos beteg, krónikus gerincpanaszos beteg 

rehabilitációja. Rehabilitáció lehetőségei osteoporosis esetén. Kontraktúra megelőzés. 
Segédeszközök. Végtagamputált betegek rehabilitációja 

 Dr. Tantó Zsuzsa (helyszín: Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház, Harkány) 
7-8. óra Rehabilitáció lehetőségei kötőszöveti betegek (systemás autoimmun betegségek) és rheumatoid 

arthritis esetében. Szeronegatív spondarthritises betegek rehabilitációja 
 Dr. Varjú Cecília - Bálint Zsófia (helyszín: PTE, AOK, Immunológiai és Reumatológiai Klinika) 
9-10. óra Gerincdeformitások 
 Dr Szalai Andrea - Bálint Zsófia 
10-12. óra Mozgásszervi rehabilitáció: Poszttraumás betegek rehabilitációja, szövődmények kezelése. 

Rehabilitáció gerincsérülés után. Hólyag beidegzési zavarok kezelési lehetőségei, rehabilitációja. 
TEP utáni rehabilitáció 

 Dr. Tantó Zsuzsa (helyszín: Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház, Harkány) 
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13-14. óra Neurológai rehabilitáció. Stroke betegek rehabilitációja. Rehabilitáció koponya- és agysérülés után. 
Rehabilitáció a krónikus neurológiai kórképekben (Paralysis spinalis spastica, Parkinson kór). 
Rehabilitáció lehetőségei sclerosis multiplex, hereditaer izomdystrophiák betegségek esetében 

 Dr. Barton József, Varjú Cecília (helyszín: PTE, AOK, Idegklinika) 
 
 
A félév elfogadásának kritériumai: TVSZ szerint. 
 
Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása: külön gyakorlat, az előadó által előírtak szerint. 
 
Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk: szóbeli félévközi számonkérés, a tematikában foglalt 
címek alapján. 
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Orvosi szociológia 
Magatartástudományi Intézet - Dr. Füzesi Zsuzsanna egyetemi docens 

A tematika rövid leírása: a hátrányos helyzetű népességi csoportok (hajléktalanok, romák, szegények, 
kirekesztettek) fizikai és mentális egészségi állapotának, valamint egészségügyi ellátásának bemutatása, 
különös tekintettel a társadalmi-gazdasági helyzetükből adódó egészségi és ellátásbeli egyenlőtlenségekre. A 
csoport résztvevői, többek közt a roma kultúrából származó filmek és interjúk segítségével, az 
interjúkészítőkkel folyatott vita alapján, valamint a saját roma betegeikkel végzet terápiás munka révén 
elmélyülhetnek más kultúrákkal kapcsolatos magatartásmódok megismerésében. 
 
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: ismeretadás és felkészítés a speciális helyzetű 
csoportok egészségügyi ellátására.  
 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 2 
modul: ELEKTÍV  félévi 28 
ECTS kredit: 2 gyakorlat heti 0 
   félévi 0 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 0 
félévközi: írásbeli   félévi 0 
javítóvizsga: írásbeli  

 

félévi Σ óraszám  28 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
ETR-kód: OFESZO 
javasolt helye: 4. szemeszter 
meghirdetve: csak tavaszi félévben 
előfeltétele(i): 

 

OFEANT, OFEOET 

 

 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 
 
Foglalkozások témája és oktatója: 
14*1 óra szeminárium 
Témák: 
1. A hátrányos helyzetű csoportok definiálása 
2. Az egészségi állapot egyenlőtlenségei 
3. Az egészségügyi ellátás egyenlőtlenségei 
4. Az egyenlőtlenségeket befolyásoló társadalmi tényezők 
5. Előítéletek a hátrányos helyzetű csoportokkal kapcsolatban 
6. A hátrányos helyzetű csoportok jellemzői az egészségi állapot és az egészségügyi ellátás szempontjából 
7. A roma népesség jellemzői az egészségi állapot és az egészségügyi ellátás szempontjából 
8. Diszkrimináció az egészségügyi ellátásban 
9. Az egyenlő bánásmódhoz való jog és annak érvényesülése az egészségügyi ellátásban 
10. Kulturális különbségek ellátók és ellátottak között. A kulturális különbségek felismerése és kezelése 
11. A kulturális különbözőségekből adódó konfliktuskezelés 
12. Bódis Kriszta: Kitörés című filmjének megtekintése 
13. A film megbeszélése 
14. Kurzus értékelése, a hasznosítható tapasztalatok megbeszélése 
 
A félév elfogadásának kritériumai:  
Project munka készítése (kb. 3 oldal) és prezentációja (kb. 20 perc). 
Az oktatás fő jellemzői: 
1. probléma-centrikus elméleti oktatás 
2. gyakorlat-centrikusság erősítése - interaktív módszerekkel, szituációs játékokkal, esettanulmányok 

alkalmazásával 
3. az elsajátított ismeretek önálló alkalmazása (projectmunka készítése és közös kiértékelése) 
4. a hallgatók értékelése a kurzus tartalmára, módszertanára és gyakorlati alkalmazhatóságára vonatkozóan  
Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása: nincs lehetőség 
Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk:  
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Orvosképzés külföldön és Magyarországon 
Egészségügyi Nyelvi és Kommunikációs Intézet - Zrínyi Andrea nyelvtanár 

A tematika rövid leírása: a kurzus keretében a felsőoktatás és ezen belül az orvos-és gyógyszerészképzés 
felépítését, az egyetemek szervezési és pénzügyi nehézségeit, egyes külföldi egyetemek és hazaiak közti 
képzésbeli különbségeket, későbbi elhelyezkedési lehetőségeket vitatunk meg. 
 
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: a német nyelvű kommunikáció és 
érveléstechnika fejlesztése. 
 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 0 
modul: fakultatív  félévi 0 
ECTS kredit: 2 gyakorlat heti 2 
   félévi 28 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 0 
félévközi: szóbeli  félévi 0 
javítóvizsga: szóbeli 

 

félévi Σ óraszám  28 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
ETR-kód: OOFOKE OFFOKE 
javasolt helye: 5. szemeszter 5. szemeszter 
meghirdetve: őszi és tavaszi félévben is őszi és tavaszi félévben is 
előfeltétele(i): alapszintű német nyelvismeret alapszintű német nyelvismeret 

 

 
 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 
publikációk, újságcikkek 
 
Foglalkozások témája és oktatója: 
14*2 óra gyakorlat  
1.  Az orvosképzés helye a felsőoktatásban  
2.  Az orvosképzés kapcsolata az egészségüggyel 
3.  Az orvosképzés struktúrája Magyaroszágon 
4.  Az orvosképzés német egyetemeken 
5.  Az orvosképzés Ausztriában 
6.  Különbségek az európai és amerikai orvosi egyetemek struktúrája között 
7.  Az egészségügyi intézmények az EU-ban, reformtörekvések 
8.  Az egészségügyi intézmények Magyarországon 
9.  Az orvosképzés anyagi és dologi feltételei Magyarországon 
10. Továbbképzési lehetőségek orvosok részére 
11. Medikusok szakmai gyakorlata Magyarországon 
12. Medikusok szakmai gyakorlata külföldön 
13. Orvos-beteg kommunkáció 
14. A félév értékelése 
 
 
A félév elfogadásának kritériumai: a foglalkozásokon való részvétel kötelező. A teljes óraszám 15%-át el nem 
érő hiányzásokat a kurzus vezetője igazolhatja. A teljes óraszám 30%-át el nem érő hiányzásokat a kurzus 
vezetője igazolhatja. A teljes óraszám 30%-át meghaladó hiányzások esetében a kurzus nem tekinthető 
teljesítettnek. 
 
Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása:  
 
Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk:  
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Orvosszakértői származás-megállapítás és személyazonosítás 
Igazságügyi Orvostani Intézet - Dr. Bajnóczky István egyetemi tanár 

A tematika rövid leírása: a személyazonosítás nem csak talált holttest vagy hulla-részek esetén jön szóba, 
hanem élő személynél is el kell dönteni: mennyi idős? (menekülteknek is járó - életkorhoz kötött - 
kedvezmények megilletik-e?); néha az is kérdés lehet: férfi vagy nő az illető (ld. pl. az olimpiai játékok 
„szexvizsgálatait”!). Esetenként a rokonság foka (szülő - gyermek) kérdése is orvosi megállapításra vár 
(örökölhet vagy nem?). 
 
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: a gyakorló orvos nem végez ilyen vizsgálatokat, 
de legalább ismernie kell, hogy milyen módszerek vannak a kérdések megválaszolására, és milyen módon (és 
hol?) lehet ezeket a vizsgálatokat elvégeztetni? „Apasági perek” előtt a páciensek gyakran először 
háziorvosuktól kérdezik meg: mit lehet tenni? 
 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 0 
modul: fakultatív  félévi 0 
ECTS kredit: 1 gyakorlat heti 1 
   félévi 14 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 0 
félévközi: írásbeli és szóbeli  félévi 0 
javítóvizsga: írásbeli és szóbeli 

 

félévi Σ óraszám  14 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
ETR-kód: OOFOSE 
javasolt helye: 8. szemeszter 
meghirdetve: csak tavaszi félévben 
előfeltétele(i): OOKIGU felvétele  

  

 
 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 
igazságügyi orvostan tankönyvek 
 
Foglalkozások témája és oktatója: 
Előadók: az intézet szakértői 
7x2 óra gyakorlat 
1. A genetikai nem meghatározása 
2. Életkor-meghatározás (becslés) fogászati lelet alapján 
3. Életkor-meghatározás röntgen vizsgálat (csontok) alapján 
4. Alkat, testmagasság meghatározása hosszú csöves csontok vizsgálata alapján 
5. Egyedi személyazonosítás (orr-melléküregek rtg felvétele; video-szuperprojekció) 
6. Egyedi személyazonosítás DNS vizsgálattal I. 
7. Egyedi személyazonosítás DNS vizsgálattal II. 
 
 
A félév elfogadásának kritériumai: legfeljebb 3 igazolt hiányzás mellett a teljesítés elfogadható. 
 
Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása:  
 
Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk:  
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Orvosszakértői vizsgáló módszerek 
Igazságügyi Orvostani Intézet - Dr. Bajnóczky István egyetemi tanár 

A tematika rövid leírása: milyen módszerekkel segíti az orvostudomány a bűncselekmények felderítését, 
bizonyítását, a tettes és az eszköz azonosítását? Ezekre a kérdésekre konkrét bűnesetek példáinak ismertetése 
során válaszolunk. 
 
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: a gyakorló orvos is köteles hatósági 
halottszemlén részt venni, ha a hatóság ezt elrendeli. A tárgy keretében oktatott ismeretek ahhoz szükségesek, 
hogy az ilyen helyzetbe került orvos legalább ne tegye „használhatatlanná” a helyszínen maradt, „szólásra 
bírható nyomokat”! 
 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 0 
modul: fakultatív  félévi 0 
ECTS kredit: 1 gyakorlat heti 1 
   félévi 14 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 0 
félévközi: írásbeli és szóbeli  félévi 0 
javítóvizsga: írásbeli és szóbeli 

 

félévi Σ óraszám  14 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
ETR-kód: OOFKRM 
javasolt helye: 8. szemeszter 
meghirdetve: csak tavaszi félévben 
előfeltétele(i): OOKIGU felvétele 

  

 
 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 
igazságügyi orvostan és kriminalisztika tankönyvek 
 
Foglalkozások témája és oktatója: 
Előadók: az intézet szakértői 
7x2 óra gyakorlat 
1. Nyomrögzítési eljárások 
2. Szerológiai laboratóriumi módszerek  
3. DNS laboratóriumi módszerek I.  
4. DNS laboratóriumi módszerek II. 
5. Mikro-nyomok orvosszakértői vizsgálata 
6. Toxikológiai laboratóriumi módszerek (kábítószer) 
7. Toxikológiai laboratóriumi módszerek (alkohol) 
 
 
A félév elfogadásának kritériumai: legfeljebb 3 igazolt hiányzás mellett a teljesítés elfogadható. 
 
Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása:  
 
Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk:  
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Orvostudományi információkeresés alapjai 
OEC Könyvtár - Gracza Tünde  

A tematika rövid leírása: a 14 óra gyakorlati foglalkozás során a hallgatók megismerkednek az általános 
szakkönyvtári tudnivalókkal, valamint az orvostudományi és élettudományi hagyományos és elektronikus 
forrásokkal. 
 
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: ismereteket nyújtani az orvostudományi 
információ struktúráján keresztül a szakirodalom gyűjtésének törvényszerűségeiről, módszereiről. A 
hagyományos és nem hagyományos szakinformáció-hordozók használatának elsajátíttatása. Fő cél az 
általános és speciális információkeresés készségeinek kialakítása. 
 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 0 
modul: fakultatív  félévi 0 
ECTS kredit: 1 gyakorlat heti 1 
   félévi 14 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 0 
félévközi: írásbeli   félévi 0 
javítóvizsga: szóbeli 

 

félévi Σ óraszám  14 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
ETR-kód: OOFOIA OFFOIA OGFOIA 
javasolt helye: 1. szemeszter 1. szemeszter 1. szemeszter 
meghirdetve: csak őszi félévben csak őszi félévben csak őszi félévben 
előfeltétele(i): nincs nincs nincs 

 
 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 
Schulman, C. C.: What You Have Always Wanted to Know about the Impact Factor and Did Not Dare to Ask = 

European Urology, Volume 48, Issue 2, August 2005, Pages 179-181 
Marton János: Bibliometria = Könyvtárosok kézikönyve 1., szerk.: Horváth Tibor, Papp István, Osiris, Budapest, 

1999, 81-147. o. 
Tószegi Zsuzsanna: Dokumentumok, információhordozók = Könyvtárosok kézikönyve 1., szerk.: Horváth Tibor, 

Papp István, Osiris, Budapest, 1999, 163-194. o. 
Ungváry Rudolf, Vajda Erik: Könyvtári információkeresés, Typotex, Budapest, 2002 - 169. o. 
 
Foglalkozások témája és oktatója: 
7*2 óra gyakorlat 
1. 1.  Általános ismeretek a PTE OEC hagyományos és virtuális Könyvtáráról: a Könyvtár bemutatása - 

Gracza Tünde 
1. 2.  Általános ismeretek a PTE OEC hagyományos és virtuális Könyvtáráról: virtuális túra a Könyvtárban - 

Kiss Tamás 
2. 1.  A PTE OEC Könyvtára kölcsönzési rendszere és elektronikus katalógusai: az integrált könyvtári 

rendszer kölcsönzési modulja - Móritzné Simon Annamária 
2. 2.  A PTE OEC Könyvtára kölcsönzési rendszere és elektronikus katalógusai: Online Public Access 

Catalogue - Kiss Tamás 
3. 1.  Az orvostudományi információ hagyományos és elektronikus forrásairól általában: hagyományos 

formátumú szakirodalmi források - könyvek, szótárak, adattárak, enciklopédiák, folyóiratok, 
gyógyszerkönyvek, táblázatok - Gracza Tünde 

3. 2.  Az orvostudományi információ hagyományos és elektronikus forrásairól általában: elektronikus 
formátumú szakirodalmi források - Deák Ágnes 

4. 1.  Az orvosi szakirodalom elérésének lehetőségei a hazai és külföldi könyvtárakban - Martos Veronika 
4. 2.  Könyvtárközi kölcsönzés - Martos Veronika 
5. 1.  Magyar Orvostudományi Bibliográfia hagyományos és internetes változatai - Somoskövi Istvánné  
5. 2.   Külföldi általános és speciális orvos- és élettudományi adatbázisok - Somoskövi Istvánné 
6. 1.  MEDLINE különböző szolgáltatókon keresztül: OVID, SciDir, PubMed, EBSCO - Somoskövi Istvánné 
6. 2.  Leggyakrabban használt források: EISZ, EBSCO, Springer, MINERVA, Web of Science - Somoskövi 

Istvánné 
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7.1.  Gyakorlati tanácsok kiselőadások, pályamunkák, prezentációk, szakdolgozat készítéséhez - Gracza 
Tünde, Somoskövi Istvánné 

7.2.  Prezentáció készítése Power Point segítségével közösen - Gracza Tünde, Somoskövi Istvánné 
 
 
A félév elfogadásának kritériumai: maximális hiányzás 2 óra. 
 
Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása: TVSZ szerint, pótlás az óra anyaga elektronikus 
változatával. 
 
Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk:  
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Oxidativ stressz és endogén adaptáció 
Sebészeti Oktató és Kutató Intézet - Dr. Rőth Erzsébet egyetemi tanár 

A tematika rövid leírása: azon alapvető biokémiai reakciók elméleti ismertetése, melyek az oxidatív stressz 
kialakulásához vezetnek. Az oxidatív stressz szerepének bemutatása különböző betegségek 
patomechanizmusában, illetve a szervezet védekező reakcióinak kialakulásában és a prekondícionálás 
folyamatában. 
 
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: a tantárgy célja olyan modern és új ismeretek 
átadása az oxidatív stressz és az endogén adaptáció mechanizmusával kapcsolatban, melyek kötődnek számos 
belgyógyászati és sebészeti betegséghez, megteremtve új támadáspontú gyógyszerek kidolgozását. 
 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 0 
modul: fakultatív  félévi 0 
ECTS kredit: 1 gyakorlat heti 0 
   félévi 0 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 1 
félévközi: szóbeli  félévi 14 
javítóvizsga: szóbeli 

 

félévi Σ óraszám  14 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
ETR-kód: OOFOXS OGFOXS 
javasolt helye: 6. szemeszter 6. szemeszter 
meghirdetve: csak tavaszi félévben csak tavaszi félévben 
előfeltétele(i): OOPKO1 

 

OGOEL1 
 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 
Okezie I Aruoma, Barry Halliwell (eds.): Molecular Biology of Free Radicals in Human Diseases, OICA 

International, Saint Lucia, London, 1998 
P.A Grace, R.T. (eds.): Mathie Ischemia-reperfusion Injury, Blackwell Science, 1999 
Donald Armstrong (ed.): Oxidative Stress Biomarkers and Antioxidant Protocols, 2002 
Donald Armstrong (ed.): Oxidants and Antioxidants. Ultrastructure and Molecular Biology Protocols, 2002 
Jean-Claude Tardif and Martial G. Bourassa (eds.): Antioxidants and Cardiovascular Disease, 2000 
A szemináriumok anyaga az intézet honlapján elérhető lesz: http://soki.aok.pte.hu  
 
Foglalkozások témája és oktatója: 
14*1 óra szeminárium 
1. A szabadgyökök definíciója, élő szervezetben betöltött szerepe, a kimutatásukra alkalmazható módszerek - 

Dr. Rőth Erzsébet 
2. A szervezet endogén antioxidáns rendszerei - Dr. Lantos János 
3. Az oxidatív stressz szerepe a reperfúziós károsodások kialakulásában - Dr. Rőth Erzsébet 
4. A miokardiális protekció lehetőségei: Elméleti és gyakorlati megfontolások - Dr Rőth Erzsébet 
5. Belgyógyászati és sebészeti betegségek összefüggése az oxidatív stresszel - Dr. Lantos János 
6. Az endogén adaptáció, oxidativ stressz a jelátviteli utak modulálásában - Dr. Szeberényi József 
7. Heat shock proteinek fajtái, indukciója, szerepük a celluláris védelemben - Dr. Hejjel László 
8. A szívizom prekondícionálás típusai, korai és késői védelem - Dr. Rőth Erzsébet 
9. A szívizom prekondícionálás modelljei, nyitott és zárt mellkas mellett előidézhető védelem - Dr. Jancsó 

Gábor 
10. Az antioxidáns terápia indikációjának változása az endogén adaptáció ismeretében - Dr. Rőth Erzsébet 
11. A prekondícionálás triggerei, szabadgyökök és az ACE inhibitorok szerepe - Dr. Rőth Erzsébet 
12. Az endogén adaptáció és a prekondícionálás klinikai relevanciája - Dr. Hejjel László 
13. Az NF-kB transzkripciós faktor aktiválódása és szerepe a prekondícionálásban - Dr. Jancsó Gábor 
14. Posztkondícionálás és neuropeptidek a szívizom védelem létrehozásában - Dr. Jancsó Gábor 
 
A félév elfogadásának kritériumai: részvétel valamennyi szemináriumon. 
Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása: a mulasztott anyagrész pótlása - külön számonkérése. 
Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk: a félév során kerül kiadásra. 
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Őssejt-transzplantáció 
I. sz. Belgyógyászati Klinika - Dr. Losonczy Hajna egyetemi tanár 

A tematika rövid leírása: a haemopoeticus őssejtek differenciálódása, transzdifferenciálódása, szerepük a 
haemopoesisben és esetleg más szövetek pótlásában. Az őssejttranszplantáció indikációi és fajtái, továbbá a 
beavatkozás szerepe a malignus haematológiai betegségek gyógyításában.   
 
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: a haematológia oktatásban az ajánlott heti 1 
órában csak egy alkalom jut az őssejt-transzplantáció előadására. Ez a modern gyógyító beavatkozás egyre 
nagyobb teret hódít a malignus haematológiai betegségek kezelésében, ezért mindenképpen indokolt részletes 
tárgyalása. 
 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 0,5 
modul: ELEKTÍV  félévi 7 
ECTS kredit: 1 gyakorlat heti 0,5 
   félévi 7 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 0 
félévközi: szóbeli  félévi 0 
javítóvizsga: szóbeli 

 

félévi Σ óraszám  14 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
ETR-kód: OOEOST 
javasolt helye: 9. szemeszter 
meghirdetve: csak őszi félévben 
előfeltétele(i): OOAEL2, OOPPA2, OOKHAE 

  

 
 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 
1. A.V. Hoffbrand, J.E. Petit (eds.): A klinikai haematológia alapjai, Springer, 1997  
2. Lehoczky D., Rák K. (szerk.): Klinikai hematológia, Medicina, 2006 
3. Matolcsy A., Udvardy M., Kopper L. (szerk.): Haematológiai betegségek atlasza, Medicina, 2006 
4. Tulassay Zs. (szerk.): A belgyógyászat alapjai című könyvből a „Haematológia” fejezet, Medicina, 2006 
5. Blume K.G., Forman S.J., Appelbaum F.R. (eds.): Thomas’ Hematopoietic Cell Transplantation, Blackwell     

Publishing Co., 2004 
6. Atkinson K., Champlin R., Ritz J., Fibbe W.E., Ljungman P, Brenner M.K. (eds.): Clinical Bone Marrow and 

Blood Stem Cell Transplantation, Cambridge University Press, 2004 
7. előadás vázlat az előadótól 
 
Foglalkozások témája és oktatója: 
7*1 óra előadás 
1. óra A csontvelő transzplantáció múltja, jelene és jövője (történeti áttekintés)  
2. óra A csontvelői vérképzés az őssejtek plaszticitása, szaporodása, differenciálódása különböző 

sejtvonalakra 
3. óra Az őssejt-transzplantáció formái és indikációi. Különböző őssejt mobilizálási és gyűjtési eljárások. 
4. óra Nagy dózisú chemotherápia autológ őssejt-transzplantációval. A várható szövődmények, ezek 

megelőzése és kezelése. 
5. óra Allogen őssejt-transzplantáció fajtái, korai és késői szövődményei, ezek megelőzése és kezelése 
6. óra Nem myeloablativ őssejtranszplantáció 
7. óra Köldökzsinorvér őssejttranszplantáció indikációi 
 
7*1 óra gyakorlat (Apheresis Laboratórium és Őssejt-transzplantációs Osztály) 
1. óra  A haemapheresis laboratórium és a transzplantációs osztály megtekintése, a részleg felépítése, 

minimum feltételei 
2. óra Az őssejt-mobilizálás protokolljai, gyakorlati kivitelezése. Őssejtgyűjtés perifériás vérből és 

csontvelőbő és ezen való részvétel 
3. óra Az autológ őssejttranszplantáció indikációi. Nagy dózisú kezelés (kondicionáló kezelések) kivitelezése 
4. óra Autológ őssejttranszplantációban való részvétel 
5. óra Az allogén őssejttranszplantáció algoritmusa, fajtái, hatásmechanizmusa 
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6. óra Nem myeloabblativ őssejttranszplantáció folyamata, hatásmechanizmusa, mellékhatásai és azok 
kezelése 

7. óra Köldökzsinorvér-őssejt gyűjtése, fagyasztása, tárolása 
 
 
A félév elfogadásának kritériumai: 4 óra hiányzás esetén a kurzust nem fogadjuk el.  
 
Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása: pótlási lehetőség 2 alkalomra van. 
 
Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk:  
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Palliatív Medicina - Hospice 
Családorvostani Intézet és III. sz. Belgyógyászati Klinika  

Dr. Végh Mária egyetemi adjunktus 

A tematika rövid leírása: a terminális állapotú daganatos betegek holisztikus multidiszciplináris ellátása, 
mely kiterjed a beteg hozzátartozóira. A tananyag a beteg döntésén alapuló ellátást, az életminőség javítását, 
a fájdalommentes életvitel biztosítását és a kínzó tünetek enyhítésének lehetőségeit részletezi. A hospice 
szellemű ellátás külföldi és hazai helyzete is bemutatásra kerül. 
 
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: az egészségügyi ellátásba várhatóan gyorsan 
integrálódó palliatív medicina és a hospice szellemű ellátás ismerte ma elengedhetetlen az orvosi hivatás 
gyakorlására készülők számára.  
 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 0,5 
modul: elektív  félévi 7 
ECTS kredit: 1 gyakorlat heti 0,36 
   félévi 5 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 0,14 
félévközi: írásbeli   félévi 2 
javítóvizsga: szóbeli 

 

félévi Σ óraszám  14 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
ETR-kód: OOEPAH OGEPAH 
javasolt helye: 9. szemeszter 9. szemeszter 
meghirdetve: csak őszi félévben csak őszi félévben 
előfeltétele(i): OOKCSA, OOPBPR 

 

OGOEL2, OGOKOR, OGGKI2 
 
 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 
Dr. Hegedűs Katalin, Szy Ildikó (szerk.): A terminális állapotú daganatos betegek palliatív ellátására. Szakmai 

irányelvek, 2. bővített kiadás, Magyar Hospice-Palliatív Egyesület, 2002. április 
Dr. Ruzsa Ágnes: Bevezetés a palliatív terápiába, Hospice beteggondozási füzetek 5, 1996 
Kun Andrea - Dr. Borbényi Erika - Révész Istvánné: Súlyos betegek segítése, mindennapi ápolás. Hospice 

beteggondozási füzetek 4., 1996 
Dr. Pilling János: Segítség a gyászban. Hospice beteggondozási füzetek 8., 2001 
Az utolsó legjobb év - film a barátságról, a boldogságról, a bátorságról… 
Tanulságok, Palliatív Care Dundee, University of Dundee, 1996  
 
Foglalkozások témája és oktatója: 
7*1 óra előadás 
1. óra: A palliatív ellátás fogalma, szintjei, szervezeti formái - Dr. Ruzsa Ágnes 
2. óra: A palliatív team, az életminőség megőrzése - Dr. Végh Mária 
3. óra: A terminális állapot és a kezelés folyamata, használható terápiák - Dr. Ruzsa Ágnes 
4. óra: A hospice szellemű betegellátás - Kovácsné Kelemen Judit 
5. óra: A hospice team - Dr. Rideg Lászlóné 
6. óra: A halállal kapcsolatos attitűdök (a gyakorló családorvos orvos és a halál) - Dr. Hidasi Éva 
7. óra: A palliatív ellátás és a hospice szolgálatok hazai viszonyai, integrációja a fejlődés útjai - Dr. Csikós 

Ágnes 
 
5*1 óra gyakorlat 
1. gyakorlat: Szerződéskötés, beteg-család - Dr. Rideg Lászlóné 
2. gyakorlat: Sajátélmény alapú esetmegbeszélés Az első halott beteggel való találkozás - Dr. Csikós Ágnes 
3. gyakorlat: A halálfélelem - Dr. Dormán Hajnalka 
4. gyakorlat: A búcsú - Kovácsné Kelemen Judit 
5. gyakorlat: A gyász, gyászol a team - Dr. Trompos Katalin 
 
2*1 óra szeminárium 
1. Morális, etikai kérdések 
2. Kommunikációs stratégiák 
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Dr. Blasszauer Béla, Dr. Csikós Ágnes, Dr.Hidasi Éva, Dr. Rideg Lászlóné, Kovácsné Kelemen Judit 
 
 
A félév elfogadásának kritériumai: maximum 20 %-os hiányzás! 
 
Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása: nincs lehetőség a hiányzás pótlására. 
 
Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk:  
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Párkapcsolat, intimitás, szexualitás - filmművészeti alkotások 
tükrében 

Baranya Megyei Kórház - Mentálhygiénés Intézet - Dr. Stark András oszt. vez. főorvos 

A tematika rövid leírása: a film és a lelki működésünk nyelve, szerkezete, folyamatai között mély és 
lényegi analógiák vannak. Az álom, a fantázia, vagyis a tudattalan nyelve vizuális. A személyiséglélektan 
kulcsfogalmait, az individualitás és a kapcsolat alakulása személyiséglélektani problémáit az érzelmi átélés 
segítaségével e kérdéseket fókuszba állító filmek révén beszélhetjük meg. A kurzus végén a filmekhez 
kapcsolódó, személyes, önreflexív jellegű dolgozat lesz az érdemjegy megszerzésének előfeltétele. 
 
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: a hallgatók életkorából, életciklusuk fő lélektani 
fealdatából következően a nemi és professzionális identitás és párkapcsolat-alakulás fő kérdéseinek elemzése 
a személyiségfejlődés szempontjai alapján. 
 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 0 
modul: fakultatív  félévi 0 
ECTS kredit: 1 gyakorlat heti 0 
   félévi 0 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 1,71 
félévközi: írásbeli és szóbeli  félévi 24 
javítóvizsga: szóbeli 

 

félévi Σ óraszám  24 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
ETR-kód: OOFPAR OFFPAR 
javasolt helye: 2. szemeszter 2. szemeszter 
meghirdetve: őszi és tavaszi félévben is őszi és tavaszi félévben is 
előfeltétele(i): nincs nincs 

 

 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 
Michelangelo Antonioni: Az érzelmek betegsége in: Antonioni: Írások, beszélgetések, Osiris, Budapest, 1999, 90-117. o. 
Françoise Truffaut: Jules és Jim in: Truffaut: Önvallomások a filmről, Osiris 1996. 119-136. o. 
Ingmar Bergman: Laterna magica, Európa, 1988 
Ingmar Bergman: Képek, Európa, 1992 
Bernardo Bertolucci: Az utolsó tangó Párisban, Magvető, Budapest, 1989 
O.F. Kernberg: Szeretet és agresszió a párkapcsolatokban, Psychiat Hung, 13 (4): 389-404 
Erich Fromm: A szeretet művészete, Helikon, 1984 
Naomi Segal: Adulterous Triangles for the 80s and 90s: Fatal Attraction and The Piano 
Vékony Attila: A vágy nárcisztikus áramkörei Jane Campion Zongoraleckéjében, in: Mélylélektan és kultúra 

(szerk.: Csabai Márta és Erdős Ferenc), Gradus ad Parnassum Könyvkiadó, Szeged, 1988, 164-171. o. 
Sklarew, Chase: I have not spoken: Silence in The Piano, in: Psychoanalysis & Film, edited Glen O. Gabbard, 

Karnac 2001., 115-120. o. 
Varga Balázs: A képernyő árnyékában, Atom Egoyan filmjeiről 
Exotica. Beszélgetés Atom Egoyannal, Filmkultúra, 1995. február, 17-24. o. 
Atom Egoyan összeállítás, Metropolis, 1998-1999. tél-tavasz, 92-155. o. 
Atom Egoyan: Exotica The Screenplay, Coach House Press, 1995 
 
Foglalkozások témája és oktatója: 
12*2 óra szeminárium 
1-2.: Antonioni: Az éjszaka 
3-4.: Françoise Truffaut: Jules és Jim 
5-6.: Ingmar Bergman: Érintés; Steven Sodebergh: Szex, hazugság, videó 
7-8.: Jane Campion: Zongoralecke 
9-10.: Atom Egoyan: Exotica 
11-12.: Bertolucci: Az utolsó tangó Párizsban 
 
A félév elfogadásának kritériumai: legfeljebb 2 hiányzás. Kurzuszáró esszé. 
Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása:  
Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk:  
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Patobiokémia 1. 
Biokémiai és Orvosi Kémiai Intézet - ifj. Dr. Gallyas Ferenc egyetemi docens 

A tematika rövid leírása: a tantárgy azt kívánja bemutatni, hogy a betegségek kialakulása hogyan vezethető 
vissza biokémiai folyamatokra. A tematika egyrészt néhány fontosabb folyamat, mint például a szabadgyök-
képződés, jelátviteli útvonalak, fehérje expresszió zavarai patológiás következményeinek, másrészt a 
biokémiai folyamatok egyes szervrendszerek különböző megbetegedéseiben betöltött szerepének 
megismerésére céloz. Az alap biokémiai és élettani ismeretekre épülő tárgy igyekszik megkönnyíteni az 
orvostanhallgatók számára a preklinikai tanulmányokról a klinikaira történő átmenetet. Ugyanakkor igyekszik 
kialakítani egy olyan elméleti tudásra épülő szemléletet, amely elengedhetetlenül szükséges a kor 
követelményeinek megfelelő orvosok számára. 
 
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: jelentős problémát okoz az orvosképzésben, 
hogy a hallgatók nem látják egyes preklinikai tárgyak, pl. a biokémia orvosi gyakorlatban betöltött szerepét. 
A tantárgy a biokémiára specializálódva ezt az általános problémát igyekszik kezelni, egyrészt megfelelő 
elméleti tudás megszereztetésére, másrészt egy erre alapuló szemlélet kialakítására törekszik.   
 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 1,14 
modul: fakultatív  félévi 16 
ECTS kredit: 1 gyakorlat heti 0 
   félévi 0 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 0 
félévközi: szóbeli  félévi 0 
javítóvizsga: szóbeli 

 

félévi Σ óraszám  16 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
ETR-kód: OOFPB1 OFFPB1 OGFPB1 
javasolt helye: 5. szemeszter 5. szemeszter 5. szemeszter 
meghirdetve: csak őszi félévben csak őszi félévben csak őszi félévben 
előfeltétele(i): OOABK2, OOAEL2  OFABK2, OFAEL2 OGOBK2 

 
 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 
Mandl J. és Machovich R. (szerk.): Orvosi patobiokémia, Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2006 
Devlin Thomas M. (ed.): Textbook of Biochemistry: With Clinical Correlations, 5th edition, John Wiley & Sons, 

Inc., New York, 2001 
Löffler G., Petrides P.E.: Biochemie und Pathobiochemie, Springer-Verlag, Berlin, 2003 
 
Foglalkozások témája és oktatója: 
Oktatók: dr. Sipos Katalin, dr. Várbíró Gábor, ifj. dr. Gallyas Ferenc 
8*2 óra előadás 
1. Fehérjeszerkezet és funkció patobiokémiai szerepe 
2. Enzimopátiák, örökletes megbetegedések 
3. Szabadgyök-képződés patobiokémiai szerepe 
4. Sejtöregedés, degeneratív megbetegedések 
5. Jelátviteli útvonalak patobiokémiája 
6. A vér és keringési rendszer patobiokémiája 
7. Az immunrendszer patobiokémiája 
8. Az idegrendszer patobiokémiája 
 
 
A félév elfogadásának kritériumai: 2 hiányzás. 
 
Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása: egyéni konzultáció. 
 
Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk:  
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Patobiokémia 2. 
Biokémiai és Orvosi Kémiai Intézet - ifj. Dr. Gallyas Ferenc egyetemi docens 

A tematika rövid leírása: a tárgy a Patobiokémia 1 keretében nem érintett témákba nyújt betekintést. 
Tárgyalja a klinikai diagnosztikumhoz kapcsolódó biokémiai ismereteket, valamint a vas és réz anyagcsere 
patobiokémiáját. Külön foglalkozik a táplálkozás, inzulin rezisztencia, elhízás, diabetes valamint a környezet 
és életmód összefüggéseivel. A máj és vese patobiokémiája mellett foglalkozik a fertőző betegségek a 
toxicitás és a sugárbetegségek kérdésével. 
 
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: a tantárgy azt kivánja bemutatni, hogy a 
betegségek kialakulása hogyan vezethető vissza biokémiai folyamatokra. Az alap biokémiai és élettani 
ismeretekre épülő tárgy igyekszik megkönnyíteni az orvostanhallgatók számára a preklinikai tanulmányokról 
a klinikaira történő átmenetet. Ugyanakkor igyekszik kialakítani egy olyan elméleti tudásra épülő szemléletet, 
amely elengedhetetlenül szükséges a kor követelményeinek megfelelő orvosok számára. 
 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 1,14 
modul: fakultatív  félévi 16 
ECTS kredit: 1 gyakorlat heti 0 
   félévi 0 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 0 
félévközi: szóbeli  félévi 0 
javítóvizsga: szóbeli 

 

félévi Σ óraszám  16 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
ETR-kód: OOFPB2 OFFPB2 OGFPB2 
javasolt helye: 6. szemeszter 6. szemeszter 6. szemeszter 
meghirdetve: csak tavaszi félévben csak tavaszi félévben csak tavaszi félévben 
előfeltétele(i): OOFPB1 OFFPB1 OGFPB1 

 
 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 
Mandl J. és Machovich R. (szerk.): Orvosi patobiokémia, Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2006 
Devlin Thomas M. (ed.): Textbook of Biochemistry: With Clinical Correlations, 5th edition, John Wiley & Sons, 

Inc., New York, 2001 
Löffler G., Petrides P.E.: Biochemie und Pathobiochemie, Springer-Verlag, Berlin, 2003 
 
Foglalkozások témája és oktatója: 
Az előadásokat dr. Sipos Katalin, dr. Várbíró Gábor, ifj. dr. Gallyas Ferenc tartják 
8*2 óra előadás 
1. Biokémia a klinikai diagnosztikumban 
2. Vas és réz anyagcsere patobiokémiája 
3. Táplálkozás biokémia 
4. A máj és vese patobiokémiája 
5. Inzulin rezisztencia, elhízás, diabetes 
6. Fertőző betegségek 
7. Akkut és krónikus toxicitás, sugárbetegségek 
8. Környezet és életmód patobiokémiai vonatkozásai 
 
 
A félév elfogadásának kritériumai:  
 
Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása:  
 
Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk:  
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Preklinikai onkológia 
Orvosi Népegészségtani Intézet - Dr. Ember István egyetemi tanár 

A tematika rövid leírása: a tárgy a daganatok kialakulásával, illetve a daganatmegelőzéssel kapcsolatos 
elméleti és gyakorlati ismereteket fogja össze. Elemzi a daganatok kialakulásához vezető okokat, a daganatok 
előfordulásának gyakoriságát. 
 
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: a tárgy célja, hogy a jelenleg második 
legfontosabb halálokot képező betegségcsoport incidencia- és mortalitási struktúráját megismertetése a 
hallgatókkal. Váljék nyilvánvalóvá, hogy a népessség egészségügyi helyzetének javítása elsősorban a primer 
prevención keresztül érhető el. A hallgató legyen képes felismerni a magas kockázatú személyeket és 
csoportokat. A tárgy a klinikai onkológia számára is előzetes elméleti ismereteket ad. 
 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 3 
modul: ELEKTÍV  félévi 42 
ECTS kredit: 3 gyakorlat heti 0 
   félévi 0 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 0 
félévközi: írásbeli   félévi 0 
javítóvizsga: szóbeli 

 

félévi Σ óraszám  42 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
ETR-kód: OOEPKO OFEPKO 
javasolt helye: 5. szemeszter 5. szemeszter 
meghirdetve: csak őszi félévben csak őszi félévben 
előfeltétele(i): OOAMB2, OOAEL2 OFAMB2, OFAEL2 

 

 
 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 
Ember-Kiss-Sándor: Daganatepidemiológia, daganatprevenció, Dialóg-Campus 
Az onkológia alapjai, Medicina, I-II. fejezet 
Ember-Kiss-Sándor: A daganatok epidemiológiája és prevenciója 
Ember-Kiss: Dagantok és daganatmegelőző állapotok molekuláris epidemiológiája 
Ember I. (szerk.): Népegészségügyi orvostan (megjelenését követően) 
 
Foglalkozások témája és oktatója: 
14*3 óra előadás 
Egy órás előadások: 
1. A daganatok jelentősége a fejlett országok mortalitási struktúrájában - Dr. Ember István 
2. Daganatok előfordulása, trendek és tendenciák I. - Dr. Kiss István 
3. Daganatok előfordulása, trendek és tendenciák II. - Dr. Kiss István 
4. A daganatok, mint fontos halálokok Magyarországon I. - Dr. Kiss István 
5. A daganatok, mint fontos halálokok Magyarországon II. - Dr. Kiss István  
6. Kísérletes daganatkutatás 
7. A daganatsejt kialakulásának molekuláris mechanizmusa - Dr. Ember István 
8. Onkogének - Dr. Ember István 
9. Tumor szuppresszor gének - Dr. Ember István 
10. Daganatok molekuláris epidemiológiája I. - Dr. Ember István 
11. Daganatok molekuláris epidemiológiája II. - Dr. Ember István 
12. Daganatok primer prevenciója - Dr. Ember István 
13. Daganatok szekundér prevenciója - Dr. Kiss István 
14. Daganatok tercier prevenciója - Dr. Ember István 
Két órás előadások: 
1-2. Örökletes tényezők a daganatok kialakulásában - Dr. Kiss István 
3-4. Egyéni érzékenység szerepe a daganatok kialakulásában - Dr. Kiss István 
5-6. A DNS repair és a telomeráz szerepe daganatok kialakulásában - Dr. Varga Csaba 
7-8. Dohányzás szerepe a daganatok kialakulásában - Dr. Ember István 
9-10. Táplálkozás és daganatok I. (karcinogén hatású tényezők) - Dr. Ember István 
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11-12. Táplálkozás és daganatok II. (anticarcinogén hatású tényezők) - Dr. Kiss István  
13-14. Környezeti karcinogenesis - Dr. Perjési Pál 
15-16. Környezeti kémiai karcinogenesis - Dr. Perjési Pál 
17-18. Foglalkozási daganatok - Dr. Ember István 
19-20. A tüdőrák epidemiológiája és molekuláris epidemiológiája - Dr. Ember István 
21-22. A colrectalis daganatok epidemiológiája és molekuláris epidemiológiája - Dr. Kiss István 
23-24. Az emlőrák epidemiológiája ás molekuláris epidemiológiája - Dr. Kiss István 
25-26. A prosztatarák epidemiológiája és molekuláris epidemiológiája - Dr. Kiss István 
27-28. További fontos daganatok epidemiológiája és molekuláris epidemiológiája - Dr. Kiss István 
 
 
A félév elfogadásának kritériumai: a félévi jegy megszerzésének feltétele a félév során megírt tesztek. A 
jegyek átlagának kiszámításával történik a félévi gyakorlati jegy megállapítása. Törtszám esetén az utolsó, záró 
teszten elért eredmény a mérvadó. Az előadásokon való részvétel kötelező, melyet katalógussal ellenőrzünk. Az 
előadásokról 2x2 (két órás előadás) és 1x1 (egy órás előadás) óra hiányzás megengedett, e felett a tárgy aláírását 
megtagadhatjuk. 
 
Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása: szóbeli beszámoló az adott óra anyagából. 
 
Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk: tesztvizsga. Aki a megajánlott érdemjeggyel nincs 
megelégedve, az a vizsgaidőszakban szóbeli javítóvizsgát tehet. 
Vizsgakérdések:  
1. A daganatok jelentősége a fejlett országok mortalitási struktúrájában 
2. Daganatok előfordulása, trendek és tendenciák  
3. A daganatok, mint fontos halálokok Magyarországon  
4. A daganatsejt kialakulásának molekuláris mechanizmusa 
5. Onkogének 
6. Tumor szuppresszor gének 
7. Daganatok molekuláris epidemiológiája  
8. Örökletes tényezők a daganatok kialakulásában 
9. Egyéni érzékenység szerepe a daganatok kialakulásában 
10. A DNS repair és a telomeráz szerepe daganatok kialakulásában 
11. Dohányzás szerepe a daganatok kialakulásában 
12. Karcinogén hatású táplálkozási tényezők 
13. Antikarcinogén hatású táplálkozási tényezők 
14. Környezeti karcinogenesis 
15. Kémiai karcinogenesis 
16. Foglalkozási daganatok 
17. A tüdőrák epidemiológiája és molekuláris epidemiológiája 
18. A kolorektális daganatok epidemiológiája és molekuláris epidemiológiája 
19. Az emlőrák epidemiológiája ás molekuláris epidemiológiája 
20. A prosztatarák epidemiológiája és molekuláris epidemiológiája 
21. A szájüregi daganatok epidemiológiája és molekuláris epidemiológiája 
22. A daganatok primer prevenciója 
23. A daganatok szekunder prevenciója 
24. A daganatok tercier prevenciója 
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Prezentációs technikák az angol gyógyszerészeti szaknyelvben 
Egészségügyi Nyelvi és Kommunikációs Intézet  

Dr. Rébék-Nagy Gábor egyetemi docens 

A tematika rövid leírása: a gyógyszerészeti szakirodalom nyelvi és nyelvhasználati sajátosságainak 
megismertetése. Angol nyelvű prezentációs technikák megismertetése. 
 
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: az alapozó és preklinikai modulok szaktárgyai által 
megkívánt angol nyelvű szakirodalom olvasásának előkészítése. Angol nyelvű konferencia előadások, 
poszterbemutatások, esetismertetések, ábraelemzések megértésének és tartásának előkészítése. 
 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 0 
modul: ELEKTÍV  félévi 0 
ECTS kredit: 2 gyakorlat heti 2 
   félévi 28 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 0 
félévközi: írásbeli és szóbeli  félévi 0 
javítóvizsga: írásbeli  

 

félévi Σ óraszám  28 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
ETR-kód: OGEGPA 
javasolt helye: 3. szemeszter 
meghirdetve: őszi és tavaszi félévben is 
előfeltétele(i): 

  

OGEAKG vagy középszintű 
angol szaknyelvismeret 

 
 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 
 Hegedűs Anita: Angol szaknyelvi jegyzet gyógyszerészhallgatók számára - jegyzet 
 
Foglalkozások témája és oktatója: 
Gyakorlatvezetők: Hamarné Sávay Judit, Hegedűs Anita, Lókodiné Szolcsányi Judit, Mészégetőné Halmos Éva, 
Molnár Eszter, Dr.Rébék-Nagy Gábor, Tóth Ida, Váradi Katalin, Warta Vilmos 
14*2 óra gyakorlat 
1. Giving a Speech; Presentation Techniques (1) 
2. Drugs and Disease 
3. Antihistamines 
4. Test (1) 
5. Analysing Graphs and Charts 
6. Analysing Tables 
7. Branded and Generic Medicines 
8. Poster Presentations 
9. Test (2) 
10. Antibiotics 
11. Antispasmodics 
12. Painkillers 
13. Test (3) 
14. Evaluation 
 
 
A félév elfogadásának kritériumai: a foglalkozáson való részvétel kötelező. A teljes óraszám 15%-át meghaladó, 
de a 30%-át el nem érő hiányzásokat a kurzus vezetője igazolhatja. A teljes óraszám 30%-át meghaladó hiányzások 
esetében a kurzus nem tekinthető teljesítettnek. 
 
Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása:  
 
Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk:  
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Prezentációs technikák az angol orvosi szaknyelvben 
Egészségügyi Nyelvi és Kommunikációs Intézet  

Dr. Rébék-Nagy Gábor egyetemi docens 

A tematika rövid leírása: biomedicinális témájú angol nyelvű konferenciaelőadások, poszterprezentációk, 
esetismertetések és ábraelemzések nyelvi sajátosságainak és prezentációs technikáinak megismertetése. 
 
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: angol nyelvű előadások, poszterbemutatások, 
esetismertetések és ábraelemzések megértése és tartása angol nyelven. Nemzetközi konferenciákon részvétel. 
Az Európai Uniós mobilitás elősegítése. 
 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 0 
modul: ELEKTÍV  félévi 0 
ECTS kredit: 2 gyakorlat heti 2 
   félévi 28 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 0 
félévközi: írásbeli és szóbeli  félévi 0 
javítóvizsga: írásbeli  

 

félévi Σ óraszám  28 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
ETR-kód: OOEPTA OFEPTA 
javasolt helye: 2. szemeszter 2. szemeszter 
meghirdetve: őszi és tavaszi félévben is őszi és tavaszi félévben is 
előfeltétele(i): OOEAFA vagy középszintű 

angol szaknyelvismeret 
OFEAFA vagy középszintű 
angol szaknyelvismeret  

 

 
 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 
O'Brien, T.: Nucleus Medicine (hanganyag), 12. átdolgozott kiadás, Longman Group Ltd., 1994 
PROFEX segédanyagok  
 
Foglalkozások témája és oktatója: 
Gyakorlatvezetők: Hamarné Sávay Judit, Hegedűs Anita, Lókodiné Szolcsányi Judit, Mészégetőné Halmos 

Éva, Molnár Eszter, Rébék-Nagy Gábor, Tóth Ida, Váradi Katalin, Warta Vilmos 
1. Introduction 
2. Conference Presentation Techniques (1) 
3. Conference Presentation Techniques (2) 
4. Conference Presentation Techniques (3) 
5. Line Graphs 
6. Bar Diagrams, Histograms and Pie Charts 
7. Test 1 
8. Case Reports (1) 
9. Case Reports (2) 
10. Case Reports (3) 
11. Poster Presentations (2) 
12. Poster Presentations (1) 
13. Test 2 
14. Consolidation 
 
 
A félév elfogadásának kritériumai: a foglalkozáson való részvétel kötelező. A teljes óraszám 15%-át meghaladó, 
de a 30%-át el nem érő hiányzásokat a kurzus vezetője igazolhatja. A teljes óraszám 30%-át meghaladó hiányzások 
esetében a kurzus nem tekinthető teljesítettnek. 
 
Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása:  
 
Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk:  
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Prezentációs technikák német nyelven 
Egészségügyi Nyelvi és Kommunikációs Intézet  

Halász Renáta nyelvtanár - Zrínyi Andrea nyelvtanár 

A tematika rövid leírása: biomedicinális témájú német nyelvű konferenciaelőadások, poszterprezentációk, 
esetismertetések nyelvi sajátosságainak megismertetése, ábraelemzés. 
 
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: német nyelvű előadások, poszterbemutatás, 
esetismertetés, ábraelemzés megértése és tartása németül. 
 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 0 
modul: fakultatív  félévi 0 
ECTS kredit: 2 gyakorlat heti 2 
   félévi 28 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 0 
félévközi: írásbeli és szóbeli  félévi 0 
javítóvizsga: írásbeli  

 

félévi Σ óraszám  28 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
ETR-kód: OOFPTN OFFPTN 
javasolt helye: 1. szemeszter 1. szemeszter 
meghirdetve: őszi és tavaszi félévben is őszi és tavaszi félévben is 
előfeltétele(i): alapszintű német nyelvismeret alapszintű német nyelvismeret 

 

 
 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 
Szemler-Halász: Sprechstunde auf Deutsch, 1997 
Nagel: Romberg: Deutsch im Beruf: Medizin 
 
Foglalkozások témája és oktatója: 
14*2 óra gyakorlat 
1. Einleitung 
2. Konferenzpräsentationstechniken 1.  
3. Konferenzpräsentationstechniken 2.  
6. Konferenzpresentationstechniken 3. 
7. Diagrammauswertung 
8. Test 1. 
9.  Strukturbeschreibung 
10. Lokalisierung 
11. Ablaufbeschreibung 1. 
12. Ablaufbeschreibung 2.  
13. Test 2. 
14. Evaluierung 
 
 
A félév elfogadásának kritériumai: a foglalkozásokon való részvétel kötelező. A teljes óraszám 15%-át 
meghaladó, de a 30%-át el nem érő hiányzásokat a kurzus vezetője igazolhatja.  A teljes óraszám 30%-át 
meghaladó hiányzások esetében a kurzus nem tekinthető teljesítettnek. 
 
Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása: a távolmaradás pótlására nincs lehetőség. 
 
Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk:  
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Pszichiátria és művészet 
Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika - Dr. Tényi Tamás egyetemi docens 

A tematika rövid leírása: a tantárgy foglalkozik a művészettörténet pszichopatológiai vonatkozásaival 
(pszichotikus művészek bemutatása), áttekintést ad a pszichiátriai betegek művészetéről fenomenológiai, 
pszichoanalitikus és hermeneutikai aspektusokból. Foglalkozik művészetterápiás módszerekkel (zeneterápia, 
art-terápia, mozgásterápia). 
 
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: áttekintést a pszichiátria társadalomtudományi 
határterületei közül a művészetpszichológiával érintkező területről. 
 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 0 
modul: fakultatív  félévi 0 
ECTS kredit: 2 gyakorlat heti 2 
   félévi 28 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 0 
félévközi: írásbeli és szóbeli  félévi 0 
javítóvizsga: szóbeli 

 

félévi Σ óraszám  28 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
ETR-kód: OOFMUV OFFMUV 
javasolt helye: 6. szemeszter 6. szemeszter 
meghirdetve: őszi és tavaszi félévben is őszi és tavaszi félévben is 
előfeltétele(i): OOAANT OFEANT 

 

 
 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 
Jakab I.: Képi kifejezés a pszichiátriában, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1998 
 
Foglalkozások témája és oktatója: 
14*2 óra gyakorlat 
1-4.  A kifejezéspatológia története és irányzatai - Dr. Tényi Tamás  
5-10.  Pszichiátriai betegek művészetének sajátságai - Dr. Tényi Tamás 
11-16.  Jelentős művészek pszichiátriai betegségei - Dr. Tényi Tamás 
17-22.  A kreativitás pszichológiája - Dr. Tényi Tamás 
23-28.  Művészetterápia - Dr. Simon Mária 
 
 
A félév elfogadásának kritériumai: a TVSZ vonatkozó szabályai szerinti hiányzási lehetőség. 
 
Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása: pótlásként irodalomfeldolgozási feladat egy alkalom 
esetében elfogadott. 
 
Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk:  
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Pszichoszomatikus szemlélet alkalmazása 
Magatartástudományi Intézet - Dr. Tiringer István egyetemi adjunktus 

A tematika rövid leírása: a pszichoszomatika fogalma, értelmezési alternatívái, története. 
Pszichoszomatikus elméletek, modellek. A pszichoszomatikus betegségek tárgyalása. Diagnosztikai 
kérdések, terápiás lehetőségek. A belgyógyász és háziorvos lehetőségei a pszichoszomatikus betegségek 
kezelésében. 
 
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: ismeretek biztosítása a szomatikus és pszichés 
tényezők egységes szemléleti keretben történő értelmezésére, kölcsönhatásaik megértésére a betegségek 
kialakulásában, lefolyásában és kezelésében. 
 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 0 
modul: ELEKTÍV  félévi 0 
ECTS kredit: 1 gyakorlat heti 1 
   félévi 14 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 0 
félévközi: írásbeli és szóbeli  félévi 0 
javítóvizsga: szóbeli 

 

félévi Σ óraszám  14 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
ETR-kód: OOEPSO 
javasolt helye: 6. szemeszter 
meghirdetve: csak tavaszi félévben 
előfeltétele(i): OOPORP 

  

 
 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 
Kopp M., Berghammer R.: Orvosi pszichológia, Medicina, 2005 
Bálint M.: Az orvos, a betege és a betegség, Akadémiai, 1961 
Hoffmann, S.O., Hochapfel, G.: Neuróziselmélet, pszichoterápia és pszichosuomatikus medicina, Medicina, 2000 
Luban-Plozza, B., Pöldinger, W, Kröger, F.: Pszichoszomatikus betegek az orvosi gyakorlatban, Animula, 1994 
Császár Gy.: Pszichoszomatikus orvoslás, Medicina, 1980 
Császár Gy.: Pszichoszomatika a gyakorlatban, Pszichoteam, 1989 
 
Foglalkozások témája és oktatója: 
Dr. Tiringer István, Dr. Varga József, Dr. Kállai János, Kerekes Zsuzsanna 
14*1 óra gyakorlat 
1. A pszichoszomatika fogalma, értelmezései 
2. A pszichoszomatikus orvoslás története 
3. Pszichoszomatikus elméletek 
4. Pszichoszomatikus betegségek és személyiség, pszichoszociális tényezők 
5. Klasszikus pszichoszomatikus betegségek  
6. Szív- és érrendszeri betegségek 
7. A légzőszervek betegségei 
8. Étkezési zavarok, a gyomor-bélrendszer betegségei 
9. Mozgásszervek betegségei. Nőgyógyászati  
10. A fájdalom 
11. Diagnosztika, differenciáldiagnosztika 
12. Terápiás lehetőségek az általános orvos munkájában  
13. A pszichoszomatikus betegségek pszichoterápiája 
14. Összegzés, diszkusszió, vizsga  
 
 
A félév elfogadásának kritériumai: a TVSZ érvényes rendelkezései szerint. 
Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása: pótlási lehetőség: egyéni feladatteljesítéssel. 
Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk:  
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Pulmonológiai specialitások 
Baranya Megyei Kórház - Tüdőgyógyintézet - Dr. Balikó Zoltán oszt. vez. főorvos 

A tematika rövid leírása: a tüdő immunológiai megbetegedései, a tüdőbetegségek immunológiai 
vonatkozásai. 
 
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: konzultáció keretében ismerteti a tüdőnek a 
gazdaszervezet védekezésében játszott szerepét. A tüdő immunológiai jellegű megbetegedéseit ill. az 
immunológiai betegségek pulmonális manifesztációit demonstráló esetek kerülnek bemutatásra. 
 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 0 
modul: fakultatív  félévi 0 
ECTS kredit: 1 gyakorlat heti 1 
   félévi 14 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 0 
félévközi: szóbeli  félévi 0 
javítóvizsga: szóbeli 

 

félévi Σ óraszám  14 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
ETR-kód: OOFPUS 
javasolt helye: 9. szemeszter 
meghirdetve: csak őszi félévben 
előfeltétele(i): OOKKIR, OOPKO2 

  

 
 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 
Magyar-Vastag: Légzőszervi betegségek, egyetemi tankönyv, Budapest, 2005 
 
Foglalkozások témája és oktatója: 
7x2 óra gyakorlat 
1. A tüdő szerepe a szervezet védekezésében - Dr. Balikó Zoltán 
2. A Mycobacterium tuberculosis immunológiai vonatkozásai - Dr. Balikó Zoltán 
3. Az immunhiányos állapotokban gyakori alsólégúti infekciók - Dr. Balikó Zoltán 
4. Az interstitiális tüdőbetegségek klinikai manifesztációi, terápiás lehetőségei - Dr. Balikó Zoltán 
5. Az allergiás asztma patomechanizmusa - Dr. Balikó Zoltán 
6. Az immunológiai kórképek pulmonális manifesztációi - Dr. Balikó Zoltán 
7. Az immunológiai kórképek pulmonológiai manifesztációi diagnosztikus lehetőségei - Dr. Sárosi Veronika 
 
 
A félév elfogadásának kritériumai: legalább 5 foglalkozáson való részvétel szükséges a félév elfogadásához. 
 
Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása:  
 
Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk: a szóbeli félévközi számonkérés során minden konzultált 
betegségnek megfelelő egy vizsgakérdést kap a hallgató. 
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Regionális intervenciós daganat terápia 
Radiológiai Klinika - Dr. Horváth László egyetemi tanár 

A tematika rövid leírása: a klinikai modul kötelező radiológiai tantárgyban elsajátított ismeretanyaga után, a 
képzés lehetőséget ad az invazív diagnosztikai eszközök terápiás, daganat ellenes használatára, a szükséges 
gyakorlati döntési készség elsajátítására. 
 
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: a témába vágó érdekes napi esetek elemzésével 
is segíteni szeretnénk a diagnosztikai módszerekkel kapott eredmények, jelek értelmezését és logikus 
beépítését a klinikai onkológiai gondolkodásba. A képzés célja a tevékeny részvétel a diagnosztikai és 
terápiás munkában, valamint a klinikai elméleti ismeretek mellett gyakorlati tapasztalat szerzése, mely az 
egyetem után a praxisban is használható, betegek sorsát döntően meghatározó ismereteket nyújt. 
 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 0,57 
modul: fakultatív  félévi 8 
ECTS kredit: 2 gyakorlat heti 1,43 
   félévi 20 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 0 
félévközi: szóbeli  félévi 0 
javítóvizsga: szóbeli 

 

félévi Σ óraszám  28 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
ETR-kód: OOFDAG 
javasolt helye: 9. szemeszter 
meghirdetve: csak őszi félévben 
előfeltétele(i): OOKONK, OOKSE1 

  

 
 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 
Ajánlott irodalom:  
Kásler Miklós: Az onkoterápia alapelvei 
Horváth László: Angiográfia, akorlati jegyzet belső használatra 
DeVita V., Hellmann S., Rosenberg S.: Cancer. Principle and Practice of Oncology 
 
Foglalkozások témája és oktatója: 
Előadók: Dr. Horváth László egyetemi tanár, Dr. Battyány István egyetemi docens, Dr. Rostás Tamás egyetemi 
tanársegéd, Dr. Harmat Zoltán egyetemi tanársegéd 
14*2 óra gyakorlat 
Röntgenologia, intervencios radiologia, ultrahang és CT gyakorlat a szükséges elméleti ismeretekkel az aktuális  
klinikai betegforgalom függvényében. 
 
 
A félév elfogadásának kritériumai: részvétel és aktivitás alapján. A félév elismeréséhez legfeljebb 2 
gyakorlatról való (4 óra) hiányzást tartunk megengedhetőnek. Amennyiben a hiányzás ennél több, az index nem 
írható alá. A kredit pont szerzés feltétele a fentieknek megfelelő gyakorlati részvétel. A hallgatók kellő aktivitás 
felmutatása esetén a klinikai tudományos kutatómunkában és tudományos rendezvényeken résztvehetnek. 
Útmutatást adunk hallgatói külföldi tanulmányutak eléréséhez. 
 
Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása: nincs lehetőség pótlásra, kreditpont csak a megfelelő 
gyakorlati részvétellel kapható. 
 
Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk:  
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Sebészeti műtéttan 
Sebészeti Oktató és Kutató Intézet - Dr. Rőth Erzsébet egyetemi tanár 

A tematika rövid leírása: a tantárgy tematikáját követve a műtéttani alapismertek ismétlését követően a 
sebészetben legáltalánosabban előforduló beavatkozások bemutatására és elvégzésére nyílik mód. Az 
egyszerűbbtől indulva az egyre bonyolultabb műtéttechnikai feladatok végrehajtása során, a hallgatók 
megismerkedhetnek a hasi, és mellkas sebészet néhány alapvető módszerével, miközben találkozhatnak olyan 
életmentő beavatkozásokkal is, mint pl. a conicotomia, a tracheostomia, a perifériás nagyér ligatura, a 
splenectomia vagy a pneumothorax és a szúrt szívsérülés ellátása. 
 
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: a tantárgy feladata, hogy az általános 
sebészetben előforduló alapvető műtéti megoldásokat bemutatva, illetve azokat elvégezve fejlessze a 
sebészeti szakmák iránt elkötelezett hallgató manuális készségét. Ezen túlmenően, az egyes beavatkozások 
során elősegítse az anatómiai és élettani ismertek elmélyítését. Ismertesse e műtéti megoldások indikációit, 
bemutassa a várható eredményeit, továbbá elősegítse a hallgatóban a felelősségérzet és a konkrét „éles” 
helyzetekben való döntéshozatal képességének kifejlődését. 
 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 0 
modul: ELEKTÍV  félévi 0 
ECTS kredit: 1 gyakorlat heti 1 
   félévi 14 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 0 
félévközi: írásbeli   félévi 0 
javítóvizsga: írásbeli  

 

félévi Σ óraszám  14 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
ETR-kód: OOESMT 
javasolt helye: 6. szemeszter 
meghirdetve: csak tavaszi félévben 
előfeltétele(i): OOPMUA, OOPSPR, OOPPA2 

  

 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 
Litmann: Sebészeti Műtéttan 
Gaál Csaba: Sebészet 
Gaál Csaba: Ambuláns sebészet 
A gyakorlatok anyaga az intézet honlapján elérhető lesz: http://soki.aok.pte.hu  
 
Foglalkozások témája és oktatója: 
7*2 óra gyakorlat 
1. Sebek fajtái, a sebellátás szabályai. Szövetszétválasztás (preparálás) és szövetegyesítés technikái. Műtéti seb 

készítése és zárása. Drainage alkalmazása - Dr. Jancsó Gábor, Dr. Ferencz Andrea 
2. Vérzéscsillapítás stratégiája. Vérzés megelőzése, vérzéscsillapítás lehetőségei, vértelenítés, diathermia. 

Vénapreparálás a felső végtagon, artéria és véna femoralis perparálása. Perifériás nagy ér kanülálás és 
ligatura gyakorlása - Dr. Jancsó Gábor, Dr. Borsiczky Balázs 

3. Conicotomia, tracheostomia indikációi, alaptípusai, szövődményei. Tracheostomia gyakorlása - Dr. Jancsó 
Gábor, Dr. Ferencz Andrea 

4. Műtéti behatolások a hasfalon. Laparotomiák típusai. Splenectomia indikációi. Splenectomia elvégzése - Dr. 
Jancsó Gábor, Dr. Ferencz Andrea 

5. Appendicitis, diverticulectomia - Dr. Jancsó Gábor, Benkő László 
6. Bélanasztomózisok típusai, indikációk. Side-to-side vékonybél-anastomosis készítése - Dr. Jancsó Gábor, Dr. 

Ferencz Andrea 
7. Thoracotomiák típusai, anatómiai megfontolások. Atipusos gépi tüdőrezekció elvégzése, szívsérülés ellátása - 

Dr. Szántó Zalán, Dr. Jancsó Gábor 
 
A félév elfogadásának kritériumai: a szemeszter elején megadott időpontban, a mulasztott gyakorlat 
anyagának elvégzése a pótlás egyetlen lehetősége. 
Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása:  
Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk:  
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Specialitások a fül-orr-gégészetben 
Fül-orr-gégészeti és Fej-, Nyaksebészeti Klinika - Dr. Pytel József egyetemi tanár 

A tematika rövid leírása: a szigorúan szakmai szempontok, valamint az általános orvosi és emberi 
műveltség összehangolása. 
 
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: ami a kötelező modulból kimaradt, de fontos, itt 
kerülhet előadásra. 
 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 1 
modul: fakultatív  félévi 14 
ECTS kredit: 2 gyakorlat heti 1 
   félévi 14 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 0 
félévközi: szóbeli  félévi 0 
javítóvizsga: szóbeli 

 

félévi Σ óraszám  28 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
ETR-kód: OOFSFO 
javasolt helye: 8. szemeszter 
meghirdetve: csak tavaszi félévben 
előfeltétele(i): OOKFUL felvétele 

  

 
 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 
Ribári, Répássy, Hirschberg, Rezek: Fül-orr-gégészet fogorvostan-hallgatók számára 
Ribári Ottó (szerk.): Fül-orr-gégészet, fej-nyaksebészet 
 
Foglalkozások témája és oktatója: 
Előadó oktatók: Dr. Pytel József, Dr. Gerlinger Imre, Dr. Lujber László 
14*1 óra előadás 
1. Gégerák és az irodalom (Babits M.) 
2. Gégerák és a történelem (Frigyes német császár) 
3. Gégerák és a zene (Puccini) 
4. A hallás és a zene (Tartini – Beethoven) 
5. Functionalis esztétikai sebészet 
 a. Fülkagyló malformatiojának correctioja 
 b. Orrdeformitások correctioja 
6. Percutan endoscopos gastrostomia (PEG) 
7. Horkolás és a sleep apnoe 
8. Functionalis endoscopos sebészet határterületei (szemészet, idegsebészet) 
9. Otoacusticus emissio 
10. Újszülöttkori hallásszűrések 
11. Acusticusan kiváltott potenciálok vizsgálatának alapjai 
12. Acusticusan kiváltott potenciálok: ECOG, BERA, MLR, ASSR 
13. Reconstructios lehetőségek nagy defectussal járó fej-nyaki daganatok sebészetében 
14. Fül-orr-gégészeti határterületi problémák (idegsebészet, bőrgyógyászat, szemészet, szájsebészet, stb.) 
Előadó oktatók: Prof. Dr. Pytel József, Dr. Gerlinger Imre PhD, Dr. Lujber László 
 
14*1 óra gyakorlat 
1. Gége vizsgálat fiberoscoppal, stroboscoppal 
2. Gége vizsgálat direct laryngoscoppal, sertés és cadaver gégén, LASER használata 
3. Fül vizsgálatok mikroszkóppal, sziklacsontfúrási gyakorlatok 
4. Audiológiai vizsgálatok 
5. Mikroszkóp alatt bőrvarrás és érvarrási gyakorlatok, varratszedés mikroszkóppal 
6. Percutan endoscopos gastrostomia (PEG): eszközök ismertetése, model gyakorlatok 
7. Horkolás és a sleep apnoe: segédeszközök bemutatása 
8. Functionalis endoscopos sebészet: FESS gyakorlatok cadaver és sertés koponyán 
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9. Otoacusticus emissios mérési gyakorlatok 
10. Újszülöttkori hallásszűrések, mérési gyakorlatok  
11. Acusticusan kiváltott potenciálok vizsgálata és elemzése 
12. Acusticusan kiváltott potenciálok vizsgálata és elemzése 
13. Érvarratok gyakorlása 
14. Különböző plasztikai lebenyek készítése állati bőrön 
 
 
A félév elfogadásának kritériumai: előadásokon és gyakorlatokon való részvétel. 
 
Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása: pótlásra nincs lehetőség, 2 hiányzás elfogadott. 
 
Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk: a vizsgakérdések megegyeznek az előadások címeivel. 
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Sportélettan 
PTE FEEK - Dr. Ángyán Lajos egyetemi tanár 

A tematika rövid leírása: a kurzus az alábbi témakörökkel foglalkozik: a sportmozgások élettani alapjai. A 
rendszeres testedzés hatása az életfolyamatokra. A fizikai teljesítőképességet befolyásoló tényezők. A 
sportélettani vizsgáló módszerek alapelvei. 
 
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: a kedvező élettani hatások bemutatásával 
bizonyítja a rendszeres testedzés és sport szerepét az egészséges életmódban, s felhívja a hallgatók figyelmét 
a testedzés lehetőségeire a megelőző, gyógyító és helyreállító orvosi gyakorlatban. 
 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 0 
modul: fakultatív  félévi 0 
ECTS kredit: 1 gyakorlat heti 0 
   félévi 0 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 1,43 
félévközi: írásbeli   félévi 20 
javítóvizsga: nincs 

 

félévi Σ óraszám  20 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
ETR-kód: OOFSEL OFFSEL 
javasolt helye: 4. szemeszter 4. szemeszter 
meghirdetve: csak tavaszi félévben csak tavaszi félévben 
előfeltétele(i): OOAAA2, OOAEL1 OFAAA2, OFAEL1  

 

 
 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 
Dr. Ángyán Lajos: Sportélettani vizsgálatok, MOTIO, Pécs, 1995 
Dr. Ángyán Lajos és Dr. Ángyán Zoltán: Az artériás vérnyomás; 100 kérdés és felelet, MOTIO, Pécs, 1999 
Dr. Ángyán Lajos: Mozgástani fogalomtár, MOTIO, Pécs, 2000 
Dr. Ángyán Lajos: Élettani tanulmányok, MOTIO, Pécs, 2001 
 
Foglalkozások témája és oktatója: 
10*2 óra szeminárium 
1. A sportélettan tárgya 
2. A munkavégzés neuromuscularis alapjai. Neurohumorális szabályozás 
3. A fizikai munka energetikája. Energiaszükséglet 
4. Munkavégzés hatása a vérkeringésre 
5. A munkavégzés hatása a légzésre 
6. Sport és stressz. Immunológiai változások a sportoló szervezetben 
7. Az edzés típusai, paraméterei és élettani hatásai 
8. A fizikai teljesítőképességet befolyásoló tényezők 
9. A helyesen végzett testedzés követelményei 
10. A sportélettani vizsgálatok alapelvei  
 
 
A félév elfogadásának kritériumai: a hallgató értékelésének alapja: írásbeli vizsga. 
 
Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása: pótlás egyénileg; megbeszélés az utolsó szemináriumon. 
 
Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk: a szemináriumok anyagából összeállított 15 írásbeli 
kérdés. 
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Sportorvostan 
PTE FEEK - Dr. Ángyán Lajos egyetemi tanár 

A tematika rövid leírása: a kurzus ismerteti a sportorvoslás elméleti alapjait. Tárgyalja a versenysporttal és 
az erőnlétfejlesztő testedzésekkel kapcsolatos orvosi feladatokat. A rendszeres testedzés kedvező hatásainak a 
bemutatása után ismerteti a sportártalmakat és sportsérüléseket, valamint a helytelen testedzés káros 
következményeit. 
 
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: a sportolással és a sportversenyekkel 
kapcsolatos orvosi feladatok ismertetése. 
 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 0 
modul: fakultatív  félévi 0 
ECTS kredit: 2 gyakorlat heti 0 
   félévi 0 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 2 
félévközi: írásbeli   félévi 28 
javítóvizsga: írásbeli  

 

félévi Σ óraszám  28 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
ETR-kód: OOFSPO OFFSPO 
javasolt helye: 6. szemeszter 6. szemeszter 
meghirdetve: csak tavaszi félévben csak tavaszi félévben 
előfeltétele(i): OOANEA, OFAEL2 OFANEA, OFAEL2 

 

 
 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 
Dr. Jákó Péter (szerk.): A sportorvoslás alapjai, Print City Kiadó és Nyomda Kft,. Sárbogárd, 1998 
Ángyán Lajos: A sportorvoslás szakmai és társadalmi presztízse, Sportorvosi Szemle, 2001, 42: 153-160 
Ángyán Lajos: Mozgástani fogalomtár, Motio, Pécs, 2000 
 
Foglalkozások témája és oktatója: 
14*2 óra szeminárium 
1. A sportorvoslás tárgyköre 
2. A sportorvoslás orvosi szempontjai. Egészségi alkalmasság 
3. A sport, mint életmódi tényező 
4. Sportkardiológia 
5. A testkultúra életkori sajátosságai 
6. A sportroló szervezet energiaszükséglete 
7. Az edzéstervezés, edzésvezetés orvosi szempontjai 
8. A fizikai teljesítőképességet befolyásoló környezeti tényezők 
9. Dopping 
10. Sportsérülések, sportártalmak 
11. A sportoló nők nőgyógyászati problémái 
12. A sportolóknál előforduló leggyakoribb belgyógyászati betegségek 
13. A versenysporttal kapcsolatos orvosi feladatok 
14. Konzultáció 
 
 
A félév elfogadásának kritériumai: TVSz szerint, írásbeli számonkérés keretében 15 írásbeli kérdés.     
 
Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása: egyéni megbeszélés az utolsó szemináriumon. 
 
Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk: a szemináriumok anyagából összeállított 15 írásbeli 
kérdés. 
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Sprachwissenschaftliche Grundkenntnisse für Medizinstudenten 
Egészségügyi Nyelvi és Kommunikációs Intézet - Beck Engelbert nyelvtanár 

A tematika rövid leírása: der Kurs vermittelt grundlegende Kenntnisse der modernen Sprachwissenschaft. 
 
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: der Kurs ist eine Einführungsveranstaltung für 
angehende Mediziner, die sich im Laufe Ihrer Ausbildung mit dem Phänomen Sprache aus medizinischen 
Aspekten beschäftigen werden. 
 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 2 
modul: fakultatív  félévi 28 
ECTS kredit: 2 gyakorlat heti 0 
   félévi 0 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 0 
félévközi: írásbeli   félévi 0 
javítóvizsga: szóbeli 

 

félévi Σ óraszám  28 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
ETR-kód: OOFSWG OFFSWG 
javasolt helye: 1. szemeszter 1. szemeszter 
meghirdetve: őszi és tavaszi félévben is őszi és tavaszi félévben is 
előfeltétele(i): haladó szintű német nyelvismeret haladó szintű német nyelvismeret 

 

 
 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 
 
Foglalkozások témája és oktatója: 
14*1 óra előadás 
1.  Einführung in die Sprachwissenschaft 
2.  Sprachliche Ebenen 
3.  Vergleichende Sprachwissenschaft 
4.  Spracherwerb 
5.  Fremdsprachen Lernen  
6.  Fremdsprachen Lernen  
7.  Kritische Periode ? 
8.  Test 
9.  Zweisprachigkeit und Mehrsprachigkeit 
10. Soziolinguistik 
11. Fremdsprachenkenntnisse Messen und Beurteilen I. 
12. Fremdsprachenkenntnisse Messen und Beurteilen II. 
13. Forschungsschwerpunkte der Angewandten Sprachwissenschaft 
14. Test 
 
 
A félév elfogadásának kritériumai: az előadáson katalógus van. Max. 15% hiányzás. A gyakorlati jegy a két 
tesz eredményének átlaga alapján alakul ki. 
 
Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása:  
 
Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk:  
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Stressz kezelés: relaxációs technikák 
Magatartástudományi Intézet - Dr. Varga József egyetemi adjunktus 

A tematika rövid leírása: a stressz káros hatásai, szerepük a betegségek kialakulásában. A stressz 
csökkentésének módszerei, a relaxációs technikák elméleti alapjai. A relaxációs technikák gyakorlata: 
bevezetés a progresszív relaxáció, autogén tréning, mentális technikák módszereibe. A stresszcsökkentő 
eljárások orvosi alkalmazásai. 
 
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: a gyakorló orvos számára hasznosítható, 
betegeinél alkalmazható stresszkezelő módszerek elméletével és gyakorlati alapjaival ismertet meg a kurzus, 
hozzájárulva ezzel a magatartásorvoslás és egészségpszichológia elveinek alkalmazásához. 
 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 0 
modul: fakultatív  félévi 0 
ECTS kredit: 2 gyakorlat heti 2 
   félévi 28 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 0 
félévközi: írásbeli és szóbeli  félévi 0 
javítóvizsga: nincs 

 

félévi Σ óraszám  28 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
ETR-kód: OOFREL 
javasolt helye: 9. szemeszter 
meghirdetve: csak őszi félévben 
előfeltétele(i): OOPORP 

  

 
 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 
A kurzus során használt és feldolgozott demonstrációs anyagok. 
 
Foglalkozások témája és oktatója: 
14*2 óra gyakorlat 
1. Stressz és hatásai a betegségek kialakulásában 
2. A stressz csökkentésének lehetőségei 
3. Relaxációs módszerek elméleti alapjai I. 
4. Relaxációs módszerek elméleti alapjai II. 
5. Progresszív relaxáció I. 
6. Progresszív relaxáció II. 
7. Autogén tréning I. 
8. Autogén tréning II. 
9. Autogén tréning III. 
10. Autogén tréning IV. 
11. Autogén tréning V. 
12. Mentális technikák: imagináció, meditáció I. 
13. Mentális technikák: imagináció, meditáció II. 
14. Összegzés, áttekintés, vizsga 
 
 
A félév elfogadásának kritériumai: TVSz szerint. 
 
Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása: nincs lehetőség. 
 
Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk:  
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Sürgősségi pszichiátria 
Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika - Dr. Tényi Tamás egyetemi docens 

A tematika rövid leírása: a tantárgy áttekintést ad a pszichiátriai sürgősségi ellátás szempontjairól. Egyrészt 
foglalkozik a sürgősségi orvoslás keretében megjelenő pszichiátriai tevékenységgel kapcsolatos ismeretekkel, 
így a pszichiátriai konzultációval, másrészt ismerteti a specifikusan pszichiátriai sürgősség szempontjait. 
Tárgyalja a sürgősségi pszichiátriai betegvizsgálat fenomenológiai, diagnosztikus és differeciáldiagnosztikai 
szempontjait. Áttekintést ad az első ellátás farmakológiai és nem-farmakológiai vonatkozásairól, tárgyalja a 
sürgősségi pszichiátria igazságügyi és jogi vonatkozásait is. 
 
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: a tantárgy segít a pszichiátriai ismeretek 
gyakorlati, sürgősségi vonatkozásainak elmélyítésében. 
 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 1 
modul: ELEKTÍV  félévi 14 
ECTS kredit: 1 gyakorlat heti 0 
   félévi 0 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 0 
félévközi: írásbeli   félévi 0 
javítóvizsga: írásbeli  

 

félévi Σ óraszám  14 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
ETR-kód: OOESUP 
javasolt helye: 9. szemeszter 
meghirdetve: csak őszi félévben 
előfeltétele(i): OOKPS2 felvétele 

  

 
 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 
Füredi J.: A pszichiátria magyar kézikönyve, 2. kiadás, Medicina, Budapest, 2000 
Tringer L.: Pszichiátria, Semmelweis Kiadó, Budapest, 1999 
Kaplan, Sadock: Synopsis of Psychiatry, 8th edition, Williams and Wilkins, 1999 
Tényi T.: Családorvosi vademecum. Pszichiátria, POTE Továbbképző Központ, Pécs, 1997 
 
Foglalkozások témája és oktatója: 
14*1 óra előadás 
1. A sürgősségi pszichiátria fogalma és helye a medicinában - Dr. Tényi Tamás 
2. A pszichiátriai szolgálat a sürgősségi orvosi ellátás keretében: konzilium - Dr. Tényi Tamás 
3. A sürgősségi pszichiátria szempontjából legjelentősebb tünetek- Dr. Tényi Tamás 
4. Az öngyilkos magatartás sürgősségi vonatkozásai I.- Dr. Fekete Sándor 
5. Az öngyilkos magatartás sürgősségi vonatkozásai II. - Dr. Fekete Sándor 
6. Organikus pszichiátria és pszichiátriai sürgősség - Dr. Trixler Mátyás 
7. Veszélyeztető állapotok funkcionális pszichózisokban - Dr. Tényi Tamás 
8. Addiktológia és sürgősség - Dr. Fekete Sándor 
9. Belgyógyászati és neurológiai betegségek kapcsán jelentkező veszélyeztető pszichiátriai jelenségek - Dr. 

Tényi Tamás 
10. Terhesség, szülés és annak akut pszichiátriai vonatkozásai - Dr. Tényi Tamás 
11. Biológiai terápiák lehetőségei a sürgős pszichiátriai esetekben - Dr. Tényi Tamás 
12. A nem gyógyszeres intervenció és terápia lehetőségei - Dr. Tényi Tamás 
13. Jogi és igazságügyi szempontok a pszichiátriai sürgősség kapcsán - Dr. Trixler Mátyás 
14. Össszefoglalás, diszkusszió, tudásellenőrzés - Dr. Tényi Tamás 
 
 
A félév elfogadásának kritériumai: a TVSZ kreditrendszerű oktatás esetében érvényes vonatkozó szabályai 
szerinti hiányzási lehetőség. 
Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása: pótlás a kötelező pszichiátriai gyakorlati oktatás 
keretében lehetséges. 
Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk:  
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Szabad gyökök: jelentőségük a biológiában és az 
orvostudományban 

Szerves és Gyógyszerkémiai Intézet - Dr. Hideg Kálmán egyetemi tanár 

A tematika rövid leírása: szabad gyökös folyamatok, szabad gyökök keletkezése biológiai rendszerekben, 
környezetünkben. Az oxidatív stresszt kiváltó reaktív oxigén és nitrogén származékok (ROS, RNS) és élő 
szervezet antioxidáns kaszkádrendszerei közötti összefüggések. 
 
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: számos pathológiás elváltozás, betegség 
velejárója (indikátora és/vagy kiváltója) az oxidatív stressz. Az oxidatív stresszt okozó reaktív oxigén és 
nitrogén származékok (ROS, RNS) között gyökös ill nem gyökös, nagy reakciókészségű, ezért gyakran igen 
rövid féléletidejű molekulák vannak. Ezekkel a molekulákkal lejátszódó folyamatokat az élő szervezet 
antioxidáns kaszkádrendszerei szabályozzák. Az előadás ezeknek a folyamatoknak az összefüggéseit 
ismerteti. 
 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 2 
modul: fakultatív  félévi 28 
ECTS kredit: 2 gyakorlat heti 0 
   félévi 0 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 0 
félévközi: szóbeli  félévi 0 
javítóvizsga: szóbeli 

 

félévi Σ óraszám  28 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
ETR-kód: OGFGYO 
javasolt helye: 4. szemeszter 
meghirdetve: csak tavaszi félévben 
előfeltétele(i): 

  

OGASK1 
 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 
Fehér János - Vereckei András: Szabadgyök-reakciók jelentősége az orvostudományban, Medicina Könyvkiadó, 
Budapest, 1985 
Halliwell B., Gutteridge J.M.C.: Free Radicals in Biology and Medicine, 3rd edition, Oxford Univ. Press, New 
York, 1999 
 
Foglalkozások témája és oktatója: 
14*2 óra előadás 
1. Az oxigénmolekula és az oxigén szabad gyök, az oxigén egyelektronos reakciólépésekben keletkező 

intermedierjei (szuperoxid, peroxidok, hidroxilgyök) 
2. Mi a szabad gyök? Szinglet oxigén, átmeneti fém komplexek, Fenton reakció, Haber-Weiss reakció, szabad 

gyökök keletkezése biológiai rendszerekben 
3. Szabad gyökök és a toxicitás 
4. Példák xenobiotikumok funkciós csoportjainak gyökös átalakulására 
5. Szuperoxid diszmutázok, katalázok, peroxidázok 
6. Környezetvédelem: freongázok és az ózonlyuk, Paraquat, DDT 
7. Gyökök keletkezése: halogénezés gyökös reakciókban, szabadgyökös szubsztitúciós reakciók mechanizmusa, 

membránlipidek, telítetlen zsírsavak gyökös oxidációja, allilcsoport reakciói 
8. Kémiai reakció-intermedierek, kationok, anionok, gyökök térszerkezete 
9. Oxidáció: hidroxilálás, aldehidek oxidációja savakkal, gyűrűs éterek képződése, olefinek reakciói szinglet 

oxigénnel, (2+4) Diels-Alder típusú reakció, endoperoxid-képződés 
10. Antioxidáns vegyületek: tokoferol, aszkorbinsav, glutation, húgysav 
11. Rövid életidejű szabad gyökök csapdázása nitronokkal 
12. Biomolekulák és gyógyszerek szerkezet és funkció közötti összefüggésének vizsgálata fehérjékben és 

membránokban stabilis nitroxid gyökös reagensekkel: spin-jelölés 
13. A NO és NO2 gyökök szerepe és jelentősége (vérnyomás szabályozásban, ingerület átvitelben, tanulásban, 

stb.) 
14. Szabad gyökök és az életmód összefüggései: táplálkozási szokások, dohányzás, alkohol fogyasztás 
 



 345 

 
A félév elfogadásának kritériumai: a félév elismerésének feltételei azonosak a „Tanulmányi és 
vizsgaszabályzat” általános feltételeivel, az előadásokon való részvétel kötelező, igazolással is csak három 
hiányzást fogadunk el. 
 
Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása: maximum 3 hiányzást fogadunk el, a hiányzók számára 
egy alkalommal összefoglaló előadást tartunk. 
 
Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk: a vizsgakérdések a fenti témák szerinti bontásban, írásbeli 
dolgozat formájában kerülnek számonkérésre. Az utóvizsga szóbeli formában történik. 
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Szakdolgozat 

A tematika rövid leírása:  
 
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában:  
 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 5 
modul: ELEKTÍV  félévi 70 
ECTS kredit: 10 gyakorlat heti 5 
   félévi 70 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 0 
félévközi: írásbeli és szóbeli  félévi 0 
javítóvizsga: írásbeli és szóbeli 

 

félévi Σ óraszám  140 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
ETR-kód: OGEDIP 
javasolt helye: 10. szemeszter 
meghirdetve: csak tavaszi félévben 
előfeltétele(i): 

  

 
 
 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 
 
Foglalkozások témája és oktatója: 
14*1 óra előadás 
14*1 óra gyakorlat 
14*1 óra szeminárium 
 
 
A félév elfogadásának kritériumai:  
 
Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása:  
 
Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk:  
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Szaknyelvi műfajok az angol gyógyszerészeti szaknyelvben 
Egészségügyi Nyelvi és Kommunikációs Intézet  

Dr. Rébék-Nagy Gábor egyetemi docens 

A tematika rövid leírása: a gyógyszerészeti szakiradalom nyelvi és nyelvhasználati sajátosságainak 
megismertetése. Angol nyelvű konferencia előadások, poszterbemutatók, esetismertetések és ábraelemzések 
nyelvi sajátosságának megismertetése. 
 
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: az alapozó és preklinikai modulok szaktárgyai 
által megkívánt angol nyelvű szakirodalom olvasásának előkészítése. Angol nyelvű konferencia előadások, 
poszterbemutatók, esetismertetések és ábraelemzések megértése és tartása. Európai Uniós mobilitás 
elősegítése. 
 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 0 
modul: elektív  félévi 0 
ECTS kredit: 2 gyakorlat heti 2 
   félévi 28 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 0 
félévközi: írásbeli és szóbeli  félévi 0 
javítóvizsga: írásbeli  

 

félévi Σ óraszám  28 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
ETR-kód: OGEGSM 
javasolt helye: 4. szemeszter 
meghirdetve: őszi és tavaszi félévben is 
előfeltétele(i): 

  

OGEGPA vagy középszintű angol szaknyelvismeret 
 
 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 
Hegedűs Anita: Angol szaknyelvi jegyzet gyógyszerészhallgatók számára - jegyzet 
 
Foglalkozások témája és oktatója: 
Gyakorlatvezetők: Hamarné Sávay Judit, Hegedűs Anita, Lókodiné Szolcsányi Judit, Mészégetőné Halmos Éva, 
Molnár Eszter, Dr.Rébék-Nagy Gábor, Tóth Ida, Váradi Katalin, Warta Vilmos 
14*2 óra gyakorlat 
1. Writing Letters 
2. Drug Information Leaflets (1) 
3. Drug Information Leaflets (2) 
4. Test (1) 
5. Cold Remedies 
6. Steroids 
7. Herbal Medicine 
8. Sleep Aids 
9. Test (2) 
10. Homeopathy 
11. Placebos 
12. Clinical Trials 
13. Test (3) 
14. Evaluation 
 
 
A félév elfogadásának kritériumai: a foglalkozáson való részvétel kötelező. A teljes óraszám 15%-át 
meghaladó, de a 30%-át el nem érő hiányzásokat a kurzus vezetője igazolhatja. A teljes óraszám 30%-át 
meghaladó hiányzások esetében a kurzus nem tekinthető teljesítettnek. 
 
Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása:  
 
Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk:  
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Szakszövegalkotás és szaknyelvi műfajok az angol orvosi 
szaknyelvben 

Egészségügyi Nyelvi és Kommunikációs Intézet  
Dr. Rébék-Nagy Gábor egyetemi docens 

A tematika rövid leírása: a biomedicinális szakterületen folytatott szakmai kommunikáció írott nyelvi és 
nyelvhasználati sajátosságainak elmélyítése. Fordítási technikák megismertetése, közvetítő készségek és 
jártasság kialakítása. 
 
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: különböző műfajokban, angol nyelven 
megjelenő szakirodalom olvasása, valamint jártasság kialakítása a szakma által használt írott műfajok 
megírásában. Fordítási készség kialakítása a szakterületen leginkább használt műfajokban. 
 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 0 
modul: elektív  félévi 0 
ECTS kredit: 2 gyakorlat heti 2 
   félévi 28 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 0 
félévközi: írásbeli és szóbeli  félévi 0 
javítóvizsga: írásbeli  

 

félévi Σ óraszám  28 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
ETR-kód: OOESMA OFESMA 
javasolt helye: 2. szemeszter 2. szemeszter 
meghirdetve: őszi és tavaszi félévben is őszi és tavaszi félévben is 
előfeltétele(i): OOEAKF vagy középszintű angol 

szaknyelvismeret 
OFEAKF vagy középszintű angol 
szaknyelvi ismeret 

 

 
 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 
O'Brien, T.: Nucleus Medicine, 12. átdolgozott kiadás, Longman Group Ltd, 1994 
M. Györffy: English for Doctors, 2. átdolgozott kiadás, Idióma Bt., Pécs, 2001 
 
Foglalkozások témája és oktatója: 
14*2 gyakorlat 
Gyakorlatvezetők: Hamarné Sávay Judit, Hegedűs Anita, Lókodiné Szolcsányi Judit, Mészégetőné Halmos Éva, 
Molnár Eszter, Dr.Rébék-Nagy Gábor, Tóth Ida, Váradi Katalin, Warta Vilmos 
1. Introduction 
2. Quantity (1) 
3. Quantity (2) 
4. Cause and Effect (1) 
5. Cause and Effect (2) 
6. Test 1 
7. Proportion (1) 
8. Proportion (2) 
9. Frequency (1) 
10. Frequency (2) 
11. Probability 
12. Method 
13. Test 2 
14. Consolidation 
 
A félév elfogadásának kritériumai: a foglalkozáson való részvétel kötelező. A teljes óraszám 15%-át 
meghaladó, de a 30%-át el nem érő hiányzásokat a kurzus vezetője igazolhatja. A teljes óraszám 30%-át 
meghaladó hiányzások esetében a kurzus nem tekinthető teljesítettnek. 
Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása:  
Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk:  
 



 349 

Személyi információkezelés - Számítógépes alkalmazások 3. 
Bioanalitikai Intézet - Dr. Pótó László egyetemi docens 

A tematika rövid leírása: a hagyományos és a számítógép által kínált módszerek a napi kisebb-nagyobb 
információ-morzsák tárolására, rendezésére, visszakeresésére valamint az időgazdálkodásra. A „cetlik”, 
jegyzet- és naptárfüzetek, stb. használata és kiválthatósága. 
 
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: az információ-tárolás, az időgazdálkodás és 
életszervezés alapelemeit és fogásait bemutatni, betekintve egy újabb számítógépes alkalmazási területre is. 
Ezáltal sokak égető napi problémáira kínálhat megoldásokat, amilyen pl. a „nincs időm” és a „nem találom” - 
a tanulás, a munka és a magánélet területén egyaránt. 
 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 0 
modul: fakultatív  félévi 0 
ECTS kredit: 1 gyakorlat heti 1 
   félévi 14 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 0 
félévközi: írásbeli   félévi 0 
javítóvizsga: írásbeli  

 

félévi Σ óraszám  14 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
ETR-kód: OOFSIK OFFSIK 
javasolt helye: 1. szemeszter 1. szemeszter 
meghirdetve: őszi és tavaszi félévben is őszi és tavaszi félévben is 
előfeltétele(i): alapfokú Windows 

ismeretek vagy OOFSZH  
alapfokú Windows 
ismeretek vagy OFFSZH  

 

 
 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 
Törzsanyag: nyomtatott vázlat és segédanyagok. 
 
Foglalkozások témája és oktatója: 
7*2 óra gyakorlat  
A „személyi információ” fajtái, ezek hagyományos kezelő eszközei 
A két fő problémakör: sürgős és/vagy fontos?  
Célok és értékek: gyakorlatok a két fő kritérium alkalmazására 
Személyi információ- és kapcsolat-kezelő valamint csoportmunka programok a számítógépeken 
 
 
A félév elfogadásának kritériumai: gyakorlati aktivitás vagy írásbeli teszt. 
 
Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása: max. 1 hiányzás. 
 
Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk: a gyakorlatokon vett összes téma. 
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Szenvedélybetegségek és drogfüggőség 
Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika - Dr. Fekete Sándor egyetemi docens 

A tematika rövid leírása: a kábítószerek hatásmechanizmusa. Szenvedélybetegségek pszichiátriai szemmel. 
A drog okozta társadalmi problémák. Szenvedélybetegségek autentikus bemutatása. 
 
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában:  
 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 0 
modul: fakultatív  félévi 0 
ECTS kredit: 1 gyakorlat heti 0 
   félévi 0 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 1,14 
félévközi: írásbeli   félévi 16 
javítóvizsga: szóbeli 

 

félévi Σ óraszám  16 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
ETR-kód: OOFSDF OGFSDF 
javasolt helye: 7. szemeszter 7. szemeszter 
meghirdetve: csak őszi félévben csak őszi félévben 
előfeltétele(i): OOAEL2 

 

OGOEL2 
 
 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 
Fodor Miklós, Birtha Sándor: Drog alapismeretek, 2005 
Füredi János: A pszichiátria rövidített kézikönyve, 2003 
 
Foglalkozások témája és oktatója: 
8*2 óra szeminárium 
1-4.  Különböző kábítószerek ismertetése. Kábítószerek hatásmechanizmusa - Dr. Pintér Erika   
5-8.  Szenvedélybetegségek pszichiátriai szemmel. Hogyan lesz valaki drogfüggő? Szenvedélybetegségek 

kialakulása, természete, rizikófaktorai - Dr. Vörös Viktor 
9-10.  A drog okozta társadalmi problémák. Általában a deviáns magatartásról - Dr. Füzesi Zsuzsanna 
11-12.  Hogyan működik a Drogambulancia - Dr. Szemelyácz János 
13-14.  A drogtörvény bemutatása. A drogok általános ismertetése. A dorgtáska bemutatása - Fekete Rita 

rendőrfőhadnagy 
15-16.  A szenvedélybetegségek autentikus bemutatása - Dr. Kelemen Gábor és terápiás csoportja, LEO AMICI 

Alapítvány, Komló 
 
 
A félév elfogadásának kritériumai: írásbeli számonkérés, ill. a szemináriumokon nyújtott interaktív személyes 
teljesítmény alapján. 
 
Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása: egy alkalommal távolmaradás lehetséges. Pótlás a 
kurzus felelősével megbeszélés szerint. 
 
Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk:  
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Szerkezet-meghatározás a szerves kémiában 
Szerves és Gyógyszerkémiai Intézet - Pápayné Dr. Sár Cecília egyetemi docens 

A tematika rövid leírása: a kurzus a szerves vegyületek szerkezetmeghatározásában leggyakrabban 
alkalmazott spektroszkópiai módszerek rövid elméleti alapjainak ismertetése után elsősorban azok gyakorlati 
felhasználását, a különböző spektrumok komplex értelmezését tűzi ki célul. 
 
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: a kurzus célja, hogy alapot nyújtson a szerves 
vegyületek (biológiailag aktív vegyületek, gyógyszerek) szerkezetfelderítéséhez. 
 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 2 
modul: ELEKTÍV  félévi 28 
ECTS kredit: 2 gyakorlat heti 0 
   félévi 0 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 0 
félévközi: szóbeli  félévi 0 
javítóvizsga: szóbeli 

 

félévi Σ óraszám  28 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
ETR-kód: OGESME 
javasolt helye: 4. szemeszter 
meghirdetve: csak tavaszi félévben 
előfeltétele(i): 

  

OGASK1 
 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 
Dinya Zoltán: Szerves tömegspektrometria, Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2001 
Sohár Pál: Mágneses magrezonancia-spektroszkópia 1-2, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1976 
Silverstein, R.M., Bassler, G.C., Morrill, T.C.: Spectrometric identification of Organic Compounds, 5th edition, 

Wiley, New York, 1991 
Lee, T.A.: A Beginner’s Guide to Mass Spectral Interpretation 
Holly Sándor, Sohár Pál: Infravörös spektroszkópia, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1968 
 
Foglalkozások témája és oktatója: 
14*2 óra előadás 
1-2. hét: Ultraibolya spektroszkópia: az UV spektroszkópia alkalmazása biomolekulák vizsgálatára (pl. 

poliének, karotionidok, A-vitamin, rodopszin, nukleinbázisok), elektronátmenetek típusai; néhány 
általános kromofor csoport jellemző abszorpciója; a biomolekulák spektruma és szerkezete közötti 
összefüggések értelmezése - Pápayné Dr. Sár Cecília 

3-7. hét: Mágneses magrezonancia spektroszkópia (1H NMR): homogén mágneses tér hatása az 
atommagokra; kémiai eltolódás; a kémiai eltolódást befolyásoló hatások; spin-spin kölcsönhatás, 
csatolási állandó; a spinrendszerek csoportosítása, kémiai és mágneses ekvivalencia, időfüggő 
folyamatok. Spektrumok értelmezése, felhasználási példák a gyógyszerek, biomolekulák köréből. 

Az MRI alkalmazása a diagnosztikában, MRI kontrasztnövelő ágensek - Pápayné Dr. Sár Cecília 
8-9. hét: Infravörös spektroszkópia: molekularezgések kölcsönhatása az infravörös sugárzással; 

csoportfrekvenciák, az infravörös spektroszkópia alkalmazása a szerkezetigazolásban, optikai izoméria 
igazolására, biomolekulák mennyiségi meghatározására - Pápayné Dr. Sár Cecília 

10-14. hét: Tömegspektrometria: a tömegspektrometria alapjai; a tömegspektrométer általános felépítése; Az 
elektronütközéses ionforrásban lejátszódó ionkémiai folyamatok, legfontosabb fragmentációs 
folyamatok; néhány homológ sor jellemző fragmentációja; a GC-MS mérési technikák; az LC-MS 
mérési technikák, kapcsolt technikák felhasználása a biomolekulák, gyógyszerek körében -  Dr. Kálai 
Tamás 

 
 
A félév elfogadásának kritériumai: két félévközi felmérő teljesítése. 
Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása: max. 2 hiányzás. 
Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk: a félév végi feladatsor egy elméleti kérdést és egy 
komplex spektrumértékelési feladatot tartalmaz. 
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Szervek, szövetek ischemia-reperfúziós károsodása 
Sebészeti Oktató és Kutató Intézet - Dr. Lantos János egyetemi docens 

A tematika rövid leírása: az ischemia-reperfúziós károsodás számos klinikai kórképben jelentős szerepet 
játszik. Az ischemia indukálta patológiás folyamatok, a szívizom ischemia, a stroke vezető halálokok és így 
jelentős mértékben járulnak hozzá a morbiditási és mortalitási statisztikai adatokhoz. A kurzus során az 
ischemia és a reperfúzió indukálta komplex funkcionális és biokémiai változások általános és szerv specifikus 
jellegzetességei kerülnek ismertetésre elméleti szinten, állatkísérleti eredmények és klinikai tapasztalatok 
alapján. 
 
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: a tantárgy célja átfogó, rendszerezett 
ismereteket nyújtani a hallgatóknak a jelentős számú megbetegedésben alapvető kóroki szereppel bíró 
ischemia-reperfúziós karosodásról. 
 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 0 
modul: fakultatív  félévi 0 
ECTS kredit: 1 gyakorlat heti 0 
   félévi 0 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 1 
félévközi: szóbeli  félévi 14 
javítóvizsga: szóbeli 

 

félévi Σ óraszám  14 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
ETR-kód: OOFIRK 
javasolt helye: 8. szemeszter 
meghirdetve: csak tavaszi félévben 
előfeltétele(i): OOPKO2, OOPPA2  

  

 
 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 
P.A Grace, R.T. Mathie (eds.): Ischemia-reperfusion injury, Blackwell Science, 1999 
A szemináriumok anyaga az intézet honlapján elérhető lesz: http://soki.aok.pte.hu  
 
Foglalkozások témája és oktatója: 
7*2 óra szeminárium 
1. Ischemia funkcionális és biokémiai hatása a különböző szervekre - Dr. Lantos János, Dr. Rőth Erzsébet 
2. A reperfúzió szisztémás hatásai - Dr. Lantos János 
3. Szabad gyökök, xantin oxidáz rendszer, lipidperoxidáció - Dr. Lantos János 
4. Endotélium funkció: NO, endothelin, eikozaoidok, komplement rendszer, citokinek, kemokinek - Dr. Rőth 

Erzsébet, Dr. Lantos János 
5. Neutrofilek, adhéziós molekulák, leukocita-endoteliális sejt egymásrahatás - Dr. Lantos János 
6. A szöveti reparáció, sebgyógyulás - Dr. Rőth Erzsébet 
7. Kóros endotél funkció klinikai kórképekben - Dr. Lantos János, Dr. Rőth Erzsébet 
 
 
A félév elfogadásának kritériumai: TVSz szerint. 
 
Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása: a mulasztott anyagrész pótlása - külön számonkérése. 
 
Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk: a félév során kerül kiadásra 
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Szexológia 
Élettani Intézet - Dr. Hartmann Géza tudományos főmunkatárs 

A tematika rövid leírása: a tárgy felöleli a szex kulturtörténetének, a szexológiai kutatások történetének, a 
nemi élet sajátosságainak, a szexuális diszfunkciók és devianciák okainak, kezelésének, pszichoterápiájának, 
a pubertás és a klimakterium szexológiai problémáinak, a pornográfiának és a prostitúciónak, stb a 
tárgyalását. 
 
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: a szexuális problémákkal küszködőknek a 
legtöbb orvos nem tud szakszerű tanácsokat adni, mert az egyetemen erre nem képezték ki őket, holott a 
nemzeti alaptantervben is szerepel a szexuális felvilágosító nevelés. A tantárgy célja ezért az, hogy 
részletezze a szervezet szexualitással kapcsolatos azon működéseinek fiziológiáját, patológiáját és a hibás 
funkciók lehetséges terápiáját, amelyeket egyik tantárgy keretében sem tárgyalnak. 
 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 2 
modul: ELEKTÍV  félévi 28 
ECTS kredit: 2 gyakorlat heti 0 
   félévi 0 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 0 
félévközi: írásbeli és szóbeli  félévi 0 
javítóvizsga: írásbeli és szóbeli 

 

félévi Σ óraszám  28 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
ETR-kód: OOESEX OFESEX 
javasolt helye: 4. szemeszter 4. szemeszter 
meghirdetve: őszi és tavaszi félévben is őszi és tavaszi félévben is 
előfeltétele(i): OOAMB2, OOAAA2, OOAEL1 OFAMB2, OFAAA2, OFAEL1 

 

 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 
előadás jegyzetek 
Kaplan, H.S.: The Sexual Desire Disorders 
Kaplan, H.S.: The New Sex Therapy 
Fekete, F.: Erekciós zavarok 
Tóth, M., Stadinger, Zs.: Bevezetés a szexuálterápiába 
Hite, S.: Hite riport. A nők szexualis életéről 
Buda, B.: A szexualitás modern elmélete 
 
Foglalkozások témája és oktatója: 
14*2 óra előadás 
1-2. A szexológiai kutatások története. A szex kulturtörténete - Dr. Hartmann Géza 
3-4. A pubertás és szexológiai problémái - Dr. Halvax László 
5-6. Fogamzásgátlás - Dr. Bódis József 
7-8. A szexuális reakció fázisai, fiziológiai és pszichés történései. 

A vágyfázis zavarai, okai, kezelésük. Szexuális fóbiák - Dr. Hartmann Géza 
9-10. Az izgalmi fázis: fokozásának, elnyújtásának lehetőségei - Dr. Hartmann Géza 
11-12. Maszturbálás. 

Az izgalmi fázis zavarai nőknél, kezelésük - Dr. Hartmann Géza  
13-14. Az erekció mechanizmusa. Erekciós zavarok és kezelésük - Dr. Hartmann Géza 
15-16. Gyógyszeres és műtéti megoldások - Dr. Török Alexander) 
17-18. Korai magömlés. Ejakuláció retardata. Az orgazmus - Dr. Hartmann Géza 
19-20. Az orgasztikus fázis zavarai. Therapiás lehetőségek - Dr. Hartmann Géza 
 Vaginizmus és diszpareunia. Az időskori szex és problémái - Dr. Bódis József 
21-22. Szexuális devianciák - Dr. Tényi Tamás 
23-24. Nemi úton terjedő betegségek - Dr. Telegdy Enikő 
25-26. A szexológia igazságügyi orvostani vonatkozásai - Dr. Jegesy Andrea 
27-28. Pornográfia. Prostitució - Dr. Hartmann Géza 
Egyes témakörök megtárgyalásában meghívott előadók is résztvesznek: 
Dr. Halvax László, Dr. Török Alexander, Dr. Tényi Tamás, Dr. Jegesy Andrea, Dr. Telegdy Enikő. 
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A félév elfogadásának kritériumai: az előadások sokszor szeminárium jellegüek, ezért azokon az aktív 
részvétel a követelmény.  
 
Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása: a távolmaradás pótlására nincs mód. 
 
Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk:  
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Szívsebészet 
Szívgyógyászati Klinika - Dr. Papp Lajos egyetemi tanár 

A tematika rövid leírása: a nemzetközi standardok alapján a korszerű non-invazív és invazív kardiológiai 
stratégiába szervesen illeszkedő szívsebészeti beavatkozások indikációjának és terápiás lehetőségeinek 
ismertetése. Szívsebészeti beavatkozások a szerzett billentyűbetegségek és a koszorúérbetegségek 
kezelésében. A felnőttkori szerzett szívbetegségeknél a szívsebészeti beavatkozások az új invazív kardiológia 
lehetőségek elterjedése mellett változóban vannak. Ezen beavatkozásokat új szemléletnek megfelelően 
szervesen illesztjük a szívbetegségekben szenvedők komplex kezelési stratégiájába. Részletesen ismertetjük 
azokat a műtéti indikációkat és a műtéti megoldás lehetőségeit, amelyek a szerzett billentyűbetegségek, a 
különböző koszorúér betegségek kezelésére alkalmasak. Mindezeket a metodikákat a PTE ÁOK 
Szívgyógyászati Klinikán, mint regionális kardiológiai centrumban rutinszerűen alkalmazzuk. A tematikában 
megfogalmazott képzés célja, hogy az érdeklődők a kor színvonalának megfelelő szívgyógyászati szemléletet 
kapjanak, és megismerjék azokat a műtéti eljárásokat, amelyeket manapság a világon egységes elvek szerint 
alkalmaznak a szívbetegek gyógyításában. Ennek megfelelően a tematika bázisát ezen vizsgálóeljárásoknak a 
korszerű oktatástechnika eszközeivel történő bemutatása jelenti. 
 
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: a tantárgy feladata, hogy a klinikai modulban 
szereplő pathológiai, kardiológia, sebészeti propedeutikai ismereteken túlmenően egy szemléletében egységes 
szívsebészeti beavatkozás lehetőségeit ismertesse meg az érdeklődő hallgatókkal. Közismert, hogy hazánk az 
Európai Unióhoz történő csatlakozáshoz közelít, ezért valamennyi egyetemi szintű képzésnek az kell, hogy 
legyen a feladata, hogy a végzett hallgatók diplomája valóban eurokonform legyen. A kurzus ezt a célt 
próbálja meg a lehető legmagasabb szinten teljesíteni és olyan útravalót adni a hallgatóknak, amellyel a világ 
bármely fejlett országában megállják a helyüket. 
 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 1,29 
modul: ELEKTÍV  félévi 18 
ECTS kredit: 2 gyakorlat heti 0,71 
   félévi 10 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 0 
félévközi: írásbeli és szóbeli  félévi 0 
javítóvizsga: írásbeli és szóbeli 

 

félévi Σ óraszám  28 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
ETR-kód: OOESZS 
javasolt helye: 9. szemeszter 
meghirdetve: csak őszi félévben 
előfeltétele(i): OOPPA2, OOPSPR, OOKKAR 

  

 
 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 
Dr. Tomcsányi János (szerk.): Klinikai kardiológia, 3. bővített kiadás, Medintel Könyvkiadó, 1999 
Kirklin-Barratt-Boyes: Cardiac Surgery - Morphology, Diagnostic Criteria, Natural History, Techniques, Results 
and Indications, John Wiley & Sons, USA,  
L. Henry Edmunds Jr. MD.: Cardiac Surgery in the Adult - www.ctsnet.org/book  
Braunwald: Heart Disease - A Textbook Of Cardiovascular Medicine, 6th edition, Saunders Company, USA, 2001 
Jegyzet: a Szívgyógyászati Klinika a fenti tananyagot nyomtatott ill. elektronikus formában (CD) formában a 
hallgatók rendelkezésére bocsátja. 
 
Foglalkozások témája és oktatója: 
14*1 óra előadás, 14*1 óra gyakorlat 
1. A coronaria sebészet története. A vizsgálóeljárások fejlődése - 1 óra előadás: Dr. Papp Lajos 
2. A koszorúér betegség pathológiája. Hibernált myocardium - 1 óra előadás: Dr. Papp Lajos, Dr. Tóth Zsolt 

Ph.D., Dr. Hejjel László 
3. Tünettan - 1 óra szemináriummal egybekötött gyakorlat: Dr. Szabados Sándor, Dr. Tóth Zsolt  
4. A quantitatív coronarographia olvasata - 1 óra szemináriummal egybekötött gyakorlat: Dr. Horváth Iván, 

Dr. Habon László 
5. A sebészeti kezelés javallatai koszorúér betegségekben - 1 óra előadás: Dr. Papp Lajos, Dr. Szedő Ferenc 
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6. Intracoronáriás diagnosztikus módszerek - 1 óra szemináriummal egybekötött gyakorlat: Dr. Papp Lajos, 
Dr. Kónyi Attila 

7. A vénákkal kapcsolatos anastomosisokról általában - 1 óra előadás: Dr. Papp Lajos, Dr. Hejjel László 
8. Intraoperatív diagnosztikai lehetőségek - 1 óra szeminárium: Dr. Papp Lajos, Dr. Szedő Ferenc, Dr. Keller 

Judit 
9. Egyszeres, többszörös vénás áthidalások - 1 óra előadás: Dr. Papp Lajos 
10. Műtéti technikai variációk - 1 óra szeminárium, audiovizuális online gyakorlat: Dr. Papp Lajos 
11. Az endarteriectomia helye a coronaria sebészetben - 1 óra szeminárium: Dr. Papp Lajos, Dr. Donauer 

Elemér 
12. Különleges vénás áthidalások: snake graft. Fecskefarok anastomosis - 1 óra szeminárium: Dr. Papp Lajos, 

Dr. Szedő Ferenc, Dr. Tóth Zsolt  
13. Az artériás áthidalásokról általában. Az artéria mammária interna autonom vasoactivitásáról - 1 óra 

előadás: Dr. Papp Lajos 
14. Az IMA graft variációi, egyszeres, többszörös, kettős - 1 óra előadás: Dr. Szabados Sándor, Dr. Hejjel 

László  
15. Az artéria gastroepiploica-val végzett áthidalások. Egyéb artériák - 1 óra előadás: Dr. Papp Lajos, Dr. 

Szabados Sándor  
16. Indirekt revascularizációs eljárások - 1 óra előadás: Dr. Hejjel László  
17. Percutan transluminalis coronaria angioplastica. Vascularis stentek - intraluminális merevítő rácsozat, 

laser atheroctomia. Intraoperatív ballon angioplastica - 1 óra szemináriummal egybekötött gyakorlat: Dr. 
Horváth Iván, Dr. Kónyi Attila 

18. A coronaria revascularisatio szerepe az ischaemiás szívbetegség prognózisában - 1 óra előadás: Dr. Papp 
Lajos, Dr. Cziráki Attila, Dr. Ajtay Zénó 

19. Újabb eljárások a vértelen nyomonkövetésben: a myocardium kontraszt echocardiographia. Positron 
emission tomographia - 1 óra előadás és gyakorlat: Dr. Cziráki Attila, Dr. Keller Judit, Dr. Donauer 
Elemér 

20. A szerzett aorta billentyű betegségek (aorta billentyű szűkület, elégtelenség) sebészi kezelése - 1 óra 
előadás: Dr. Papp Lajos, Dr. Szedő Ferenc 

21. A szerzett mitrális billentyű betegségek (mitrális billentyű szűkület, elégtelenség) sebészi kezelése - 1 óra 
előadás: Dr. Papp Lajos, Dr. Donauer Elemér 

22. Endocarditis - sebészi kezelés - 1 óra előadás: Dr. Papp Lajos, Dr. Szedő Ferenc, Dr. Ajtay Zénó 
23. A koszorúérbetegségekhez társuló vitiumok aspektusai - 1 óra előadás: Dr. Papp Lajos, Dr. Tóth Zsolt 

Ph.D. 
24. A szívben előforduló daganatok - 1 óra előadás: Dr. Donauer Elemér, Dr. Ajtay Zénó 
25. Az aorta ascendens dissectioja, traumás szívsérülések - 1 óra előadás: Dr. Papp Lajos, Dr. Szedő Ferenc 
26. Keringés támogató eszközök (IABP, assist device-ok); szívtranszplantáció - 1 óra szemináriummal 

egybekötött gyakorlat: Dr. Donauer Elemér, Dr. Győrimolnár Iván 
27. Felnőttkori congenitális vitiumok sebészi kezelése - 1 óra előadás: Dr. Papp Lajos, Dr. Szabados Sándor  
28. Záró kerekasztal konferencia - Résztvevők: Dr. Papp Lajos, Dr. Szabados Sándor, Dr. Cziráki Attila, Dr. 

Horváth Iván 
 

 
A félév elfogadásának kritériumai: a kurzus valamennyi óráján szükséges a részvétel. 
 
Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása: indokolt hiányzás esetén pótlásra megbeszélés szerint 
lehetőséget biztosítunk. 
 
Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk:  
 
 
 
 



 357 

Szívsebészet. Coronária sebészet tegnap, ma, holnap. 
Szívgyógyászati Klinika - Dr. Szabados Sándor egyetemi docens 

A tematika rövid leírása: a coronária szívbetegségeknél a szívsebészeti beavatkozások (indikáció, mûtéti 
megoldások) és azok történeti áttekintése a régi értékek mai alkalmazása a jövőbeli lehetőségek - az új 
invazív kardiológiai lehetőségek elterjedése mellett. Ezen beavatkozások szimbiózisa: invazivitás, 
semiinvazivitás. Komplex kezelési stratégia. Részletesen ismertetjük a műtéti indikációkat, a műtéti megoldás 
lehetőségeit a különböző koszorúér betegségek kezelésében. A PTE ÁOK Szívgyógyászati Klinikán, mint 
regionális kardiológiai centrumban rutinszerűen alkalmazott műtéti eljárások bemutatása. A tematikában 
megfogalmazott képzés célja, hogy az érdeklődők a kor színvonalának megfelelő szívgyógyászati, 
szívsebészeti szemléletet kapjanak, és megismerjék azokat a műtéti eljárásokat, amelyeket manapság a 
világon egységes elvek szerint alkalmaznak a coronária szívbetegek gyógyításában. Ennek megfelelően a 
tematika bázisát ezen vizsgáló eljárásoknak, szívsebészeti beavatkozásoknak a korszerű oktatástechnika 
eszközeivel történő bemutatása jelenti. 
 
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: a tantárgy feladata, hogy a klinikai modulban 
szereplő pathológiai, kardiológia, sebészeti propedeutikai ismereteken túlmenően egy szemléletében egységes 
szívsebészeti (coronaria sebészet) beavatkozás lehetőségeit ismertesse meg az érdeklődő hallgatókkal. 
Közismert, hogy hazánk az Európai Unióhoz történő csatlakozáshoz közelít, ezért valamennyi egyetemi 
szintű képzésnek az kell, hogy legyen a feladata, hogy a végzett hallgatók diplomája valóban eurokonform 
legyen. A kurzus ezt a célt próbálja meg a lehető legmagasabb szinten teljesíteni és olyan útravalót adni a 
hallgatóknak, amellyel a világ bármely fejlett országában megállják a helyüket.  
 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 0,93 
modul: fakultatív  félévi 13 
ECTS kredit: 2 gyakorlat heti 0,14 
   félévi 2 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 0,93 
félévközi: írásbeli és szóbeli  félévi 13 
javítóvizsga: írásbeli és szóbeli 

 

félévi Σ óraszám  28 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
ETR-kód: OOFCOS 
javasolt helye: 8. szemeszter 
meghirdetve: őszi és tavaszi félévben is 
előfeltétele(i): OOPPA2, OOPSPR, OOKKAR 

  

 
 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 
Dr. Tomcsányi János (szerk.): Klinikai kardiológia, 3. bővített kiadás, Medintel Könyvkiadó, 1999 
Kirklin-Barratt-Boyes: Cardiac Surgery - Morphology, Diagnostic Criteria, Natural History, Techniques, Results 
and Indications, John Wiley & Sons, USA,  
L. Henry Edmunds Jr. MD.: - Cardiac Surgery in the Adult - www.ctsnet.org/book  
Braunwald: Heart Disease - A Textbook Of Cardiovascular Medicine, 6th edition, Saunders Company, USA, 2001 
Jegyzet: a Szívgyógyászati Klinika a fenti tananyagot nyomtatott ill. elektronikus formában (CD) a hallgatók 
rendelkezésére bocsátja. 
 
Foglalkozások témája és oktatója: 
13 óra előadás, 2 óra gyakorlat, 13 óra szeminárium 
1. A coronaria sebészet fejlődése - 2 óra előadás, 1 óra szeminárium: Dr. Szabados Sándor, Dr. Pintér Örs 
2. A koszorúér betegség - 1 óra előadás: Dr. Ajtay Zénó adjunktus 
3. Klinikum - 2 óra szemináriummal egybekötött gyakorlat: Dr. Szabados Sándor, Dr. Lénárd László 
4. A koszorúér festés - 2 óra szemináriummal egybekötött gyakorlat: Dr. Kónyi Attila 
5. A sebészeti kezelés javallatai koszorúér betegségekben - 1 óra előadás: Dr. Donauer Elemér, Dr. Szedő 

Ferenc 
6. Invazív haemodinamikai terápiás eljárások a coronaria vér átáramlás helyreállításában - 1 óra 

szemináriummal egybekötött gyakorlat: Dr. Kónyi Attila 
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7. A revascularizáció sebészi lehetőségei - 2 ór előadás, 2 óra szemináriummal egybekötött gyakorlat: Dr. 
Papp Lajos, Dr. Szabados Sándor 

8. Műtét technikai eljárások (pl. off pump, on pump) - 1-1 óra előadás: Dr. Szabados Sándor, Dr. Donauer 
Elemér 

9. Műtét technikai eljárások utánkövetése - kísérletes sebészeti eredmények - 1-1 óra előadás: Dr. Lénárd 
László, Dr. Szabados Sándor 

10. Az artériás és vénás áthidalások alkalmazása. Egyéb artériák - 1 óra előadás: Dr. Szabados Sándor, Dr. 
Pintér Örs, Dr. Lénárd László 

11. Rehabilitáció, utánkövetés - 2 - 2 óra előadás és gyakorlat: Dr. Ajtay Zénó, Dr. Donauer Elemér, Dr. 
Szabados Sándor 

12. Keringés támogató eszközök (IABP, assist device-ok); szívtranszplantáció - 1 óra szemináriummal 
egybekötött gyakorlat: Dr. Donauer Elemér, Dr. Győrimolnár Iván 

13. Záró kerekasztal konferencia - résztvevők: Dr. Papp Lajos, Dr. Szabados Sándor, Dr. Ajtay Zénó, Dr. 
Kónyi Attila; 4 óra szeminárium 

 
 
A félév elfogadásának kritériumai: sikeres vizsga szükséges az elfogadáshoz, valamint rendszeres részvétel a 
kurzus óráin. 
 
Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása: indokolt hiányzás esetén pótlásra megbeszélés szerint 
lehetőséget biztosítunk. 
 
Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk:  
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Szóbeli esetismertetés angolul 
Egészségügyi Nyelvi és Kommunikációs Intézet  

Dr. Rébék-Nagy Gábor egyetemi docens 

A tematika rövid leírása: angol nyelvű szóbeli esetismertetések szövegének megértése és produkciója 
autentikus és félautentikus hangfelvételek elemzésével. 
 
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában:  

- külföldi klinikai gyakorlat nyelvi előkészítése, 
- nemzetközi konzíliumokon történő részvétel nyelvi előkészítése, 
- szóbeli tájékoztatás külföldi betegeknek angolul. 

 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 0 
modul: fakultatív  félévi 0 
ECTS kredit: 2 gyakorlat heti 2 
   félévi 28 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 0 
félévközi: írásbeli és szóbeli  félévi 0 
javítóvizsga: írásbeli  

 

félévi Σ óraszám  28 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
ETR-kód: OOFASE OFFASE 
javasolt helye: 2. szemeszter 2. szemeszter 
meghirdetve: csak tavaszi félévben csak tavaszi félévben 
előfeltétele(i): OOEAKF OFEAKF 

 

 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 
Sandler, P.L.: Medically Speaking. English for the Medical Profession, BBC English by Radio and Television, 1992 
Györffy, M.: English for Doctors (Authentic Consulting Room Activities for Doctors, Dentists, Students and 

Nurses), 2. átdolgozott kiadás, Idióma Bt., Pécs, 2001 
Intézeti kiadvány 
 
Foglalkozások témája és oktatója: 
Előadó: Warta Vilmos 
14*2 óra gyakorlat 
CASE PRESENTATION (FOR PEERS) 
1. Conference form 
2. Analysis of Case 1 
3. Analysis of Case 2 
4. Analysis of Case 3 
5. Analysis of Case 4 
6. Analysis of Case 5  
7. Test 1 
CASE PRESENTATION (FOR PATIENTS) 
8. Communicating facts 
9. Communicating good / bad news 
10. Advising, offering support 
CASE PRESENTATION (FOR PATIENTS' FAMILY) 
11. Communicating facts 
12. Prognosis 
13. Counselling 
14. Test 2 
 
A félév elfogadásának kritériumai: a foglalkozásokon való részvétel kötelező. A teljes óraszám 15%-át 
meghaladó, de a 30%-át el nem érő hiányzásokat a kurzus vezetője igazolhatja.  A teljes óraszám 30%-át 
meghaladó hiányzások esetében a kurzus nem tekinthető teljesítettnek. 
Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása: a távolmaradás pótlására nincs lehetőség. 
Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk:  
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Szorongás és depresszió az általános orvos gyakorlatában 
Magatartástudományi Intézet - Dr. Varga József egyetemi adjunktus 

A tematika rövid leírása: az érzelmek, szorongás etiológiai szerepe a betegségek kialakulásában és 
lefolyásában. Affektusok hatása a szomatikus betegségre. Stressz, a stresszre adott reakciók. A személyiség 
szerepe, a szorongás és a hangulatzavar prekurzorai. Szorongásos és depressziós zavarok. Klinikai területek, 
diagnosztikai kérdések. Az orvos személyiségének és munkamódjainak szerepe az érzelmi-hangulati 
állapotok felismerésében és megítélésében. Terápia, betegvezetés. 
 
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: a szorongásos és hangulatzavarok gyakran 
diagnosztizálatlanok és kezeletlenek maradnak a szomatikus betegségek mellett az általános orvosi 
gyakorlatban. A kurzus áttekintést nyújt e zavarok diagnosztikájáról, terápiás lehetőségeiről az alapellátásban, 
célja továbbá a szomatikus betegségek és emocionális állapotok kölcsönhatásainak megértése, a 
magatartásorvoslás határterületeinek ismerete, alkalmazása a gyakorlatban. 
 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 0 
modul: fakultatív  félévi 0 
ECTS kredit: 1 gyakorlat heti 1 
   félévi 14 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 0 
félévközi: írásbeli és szóbeli  félévi 0 
javítóvizsga: nincs 

 

félévi Σ óraszám  14 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
ETR-kód: OOFDEP 
javasolt helye: 7. szemeszter 
meghirdetve: csak őszi félévben 
előfeltétele(i): OOPORP 

  

 
 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 
a gyakorlaton kiadott összefoglalók, jegyzetek, közlemények 
 
Foglalkozások témája és oktatója: 
Dr. Varga József, Dr. Tiringer István, Dr. Kállai János, Kerekes Zsuzsanna 
14*1 óra gyakorlat 
1. Érzelmek és hangulat. A lelki egészség és a betegség határterülete  
2. Személyiség, stressz, emóciók, vegetatív idegrendszer 
3. Szorongás és hangulatzavar tünetei, felismerésük 
4. Testi betegségekhez vezető pszichológiai tényezők. Pszichoszociális és etiológiai tényezők 
5. A betegségre adott pszichológiai reakciók. Affektív zavarok és belszervi betegségek kölcsönhatása 
6. Személyiség és betegség. Diszfunkcionális attitűdök, A-típusú viselkedés, burnout 
7. Az orvos-beteg kommunikáció releváns kérdései. Hibaforrások: az orvos attitűdjei, előítéletei, 

viszontindulata 
8. Diagnosztikai kérdések, kérdőívek, skálák 
9. A hatékony interjú, a compliance javítása 
10. A belgyógyász és háziorvos terápiás lehetőségei  
11. Betegvezetés, szupportív terápia, kognitív és viselkedésterápia 
12. Pszichiáter, háziorvos és belgyógyász együttműködésének lehetőségei 
13. Esetmegbeszélések 
14. Összegzés, áttekintés, vizsga 
 

 
A félév elfogadásának kritériumai: a TVSZ érvényes rendelkezései szerint. 
 
Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása: pótlási lehetőség: egyéni feladatteljesítéssel. 
 
Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk:  
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Szövegszerkesztés - Számítógépes alkalmazások 1. 
Bioanalitikai Intézet - Dr. Pótó László egyetemi docens 

A tematika rövid leírása: a számítógép által kínált alapmódszerek egyszerűbb írott anyagok (levél, életrajz, 
pályázat, stb.) elkészítéséhez. 
 
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: alapfokú szövegszerkesztési gyakorlat 
megszerzése. 
 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 0 
modul: fakultatív  félévi 0 
ECTS kredit: 1 gyakorlat heti 1 
   félévi 14 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 0 
félévközi: írásbeli és szóbeli  félévi 0 
javítóvizsga: írásbeli  

 

félévi Σ óraszám  14 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
ETR-kód: OOFSZ1 OFFSZ1 
javasolt helye: 1. szemeszter 1. szemeszter 
meghirdetve: őszi és tavaszi félévben is őszi és tavaszi félévben is 
előfeltétele(i): alapfokú Windows 

ismeretek vagy OOFSZH 
alapfokú Windows 
ismeretek vagy OFFSZH 

 

 
 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 
törzsanyag: nyomtatott vázlat és segédanyagok. 
 
Foglalkozások témája és oktatója: 
7*2 óra gyakorlat 
1. A Jegyzettömb, a Wordpad és a Word 
2. Szövegbevitel, javítás és fájl-műveletek 
3. Formázások (betű, bekezdés, szakasz) 
4. Táblázatok 
5. Stílusok használata 
6. Kitekintés: összetett dokumentumok létrehozása (fejezetek, oldalszám, fejléc, lábjegyzet, tartalom)  
7. A vázlat üzemmód használata 
 
 
A félév elfogadásának kritériumai: TVSz szerint, maximum 1 hiányzás. 
 
Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása: 1 pótgyakorlat. 
 
Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk: számonkérés gyakorlati aktivitás vagy írásbeli teszt. A 
gyakorlatokon vett összes használati terület. 
 
 
 
 



 362 

Szövegszerkesztés haladóknak 
Bioanalitikai Intézet - Dr. Pótó László egyetemi docens 

A tematika rövid leírása: a számítógép által kínált módszerek összetett írott anyagok (szakdolgozat, 
pályázat, tudományos közlemény, stb.) elkészítéséhez. 
 
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: a résztvevők szövegszerkesztési gyakorlatának 
bővítése. 
 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 0 
modul: fakultatív  félévi 0 
ECTS kredit: 1 gyakorlat heti 1 
   félévi 14 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 0 
félévközi: írásbeli és szóbeli  félévi 0 
javítóvizsga: szóbeli 

 

félévi Σ óraszám  14 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
ETR-kód: OOFSZ2 OFFSZ2 
javasolt helye: 7. szemeszter 7. szemeszter 
meghirdetve: őszi és tavaszi félévben is őszi és tavaszi félévben is 
előfeltétele(i): OOFSZ1 vagy alapfokú 

szövegszerkesztői ismeret 
OFFSZ1 vagy alapfokú 
szövegszerkesztői ismeret  

 

 
 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 
a résztvevők alkalmanként segédanyagot kapnak 
 
Foglalkozások témája és oktatója: 
7*2 óra gyakorlat 
A hallgatók konkrét feladataiban (TDK dolgozat, dékáni pályamunka, diplomamunka, pályázat, stb.) előforduló 
konkrét szövegszerkesztési problémák megoldási lehetőségei és a tipikus hibái. A tapasztalatok, ötletek 
megosztása egymás között. A kurzus tehát a hallgatók által „hozott” feladatokat veszi sorra, s oldja meg a 
csoport együttes erejével. 
 
 
A félév elfogadásának kritériumai: max. 1 hiányzás. 
 
Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása:  
 
Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk:  
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Tájanatómiai boncolási gyakorlatok 
Anatómiai Intézet - Dr. Tima Lajos egyetemi docens 

A tematika rövid leírása: a kötelező anatómiai gyakorlatokon kívüli tájanatómiai boncolási gyakorlatok 
lehetősége oktatói segítséggel. 
 
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: boncolási, sebészeti készségek fejlesztése. 
Lehetőség nyújtása az emberi test struktúráinak mélyebb, élményszerűbb megismerésére. 
 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 0 
modul: ELEKTÍV  félévi 0 
ECTS kredit: 2 gyakorlat heti 2 
   félévi 28 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 0 
félévközi: szóbeli  félévi 0 
javítóvizsga: szóbeli 

 

félévi Σ óraszám  28 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
ETR-kód: OOETAJ 
javasolt helye: 2. szemeszter 
meghirdetve: csak tavaszi félévben 
előfeltétele(i): OOAAA1 felvétele 

  

 
 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 
Magyar nyelven: 

Szentágothai János, Réthelyi Miklós: Funkcionális anatómia I–III. (makroszkópos anatómia, neuroanatómia, 
szövet- és fejlődéstan) 

Sobotta: Az ember anatómiájának atlasza I–II. 
 és/vagy 

Kiss - Szentágothai: Az ember anatómiájának atlasza I–II. 
Tömböl Teréz (szerk): Tájanatómia 

Angol nyelven: 
R.S. Snell: Clinical Anatomy for Medical Students 
K.L. Moore: Clinically Oriented Anatomy 

 
Foglalkozások témája és oktatója: 
14 * 2 óra gyakorlat 
1-4. hét: A végtagok izületeinek boncolása 
5. hét: Demonstráció, a boncolás minősítése 
6-9 hét: A felső és alsó végtag ventrális régióinak és a hasfal régióinak boncolása 
10. hét: Demonstráció, a boncolás minősítése 
11-13 hét: A felső és alsó végtag dorsalis régióinak, a r. nuchae és a hátizmok boncolása 
14. hét: Demonstráció, a boncolás minősítése 
 
 
A félév elfogadásának kritériumai: egy izület és két régió kiboncolása oktató instrukciói alapján. A hallgató 
ötfokozatú osztályzatot (GYAKORLATI JEGY) kap a boncolás minősége alapján. Kredit feltétele: a foglalkozások 
több, mint 70 %-án való részvétel. 
 
Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása: a kihagyott gyakorlatok anyagának pótlása egyénileg, a 
csoport többi gyakorlatán. 
 
Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk:  
Részletes információk az intézet honlapján (http://an-server.pote.hu) 
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Tanatológia az orvos-beteg kapcsolatban 
Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika - Dr. Gáti Ágnes egyetemi docens 

A tematika rövid leírása: az orvosi tevékenység fontos részét képezi a pszichés veszteséggel, gyásszal, 
haldoklással, halálközeli élményekkel való foglalkozás. A kurzus felöleli a gyász pszichológiai és kulturális 
vetületeit, a meghalás és gyász fázisait, a gyászmunkát, a patológiás gyászt, az eutanázia és asszisztált 
szuicidium kérdéskörét, a hospice rendszerét, szó lesz a segítés és terápia lehetőségeiről, a professzionális és 
laikus segítők szerepéről is. 
 
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: a kurzus segítséget szándékozik nyújtani a 
haldoklókkal, gyászolókkal történő munkához, a háttérben zajló pszichológiai folyamatok jobb megértéséhez 
és kezeléséhez. 
 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 0 
modul: fakultatív  félévi 0 
ECTS kredit: 1 gyakorlat heti 0 
   félévi 0 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 1 
félévközi: szóbeli  félévi 14 
javítóvizsga: szóbeli 

 

félévi Σ óraszám  14 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
ETR-kód: OOFTAN OFFTAN 
javasolt helye: 6. szemeszter 6. szemeszter 
meghirdetve: csak tavaszi félévben csak tavaszi félévben 
előfeltétele(i): nincs nincs 

 

 
 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 
Füredi J.: A pszichiátria magyar kézikönyve, 2. kiadás, Medicina, Budapest, 2000 
Verena Kast: A gyász, Park Könyvkiadó, 1999 
Marie De Hennezel: A meghitt halál, Európa Könyvkiadó, Budapest, 1997 
 
Foglalkozások témája és oktatója: 
7*2 óra szeminárium 
1. A gyász pszichológiai és kulturális vetületei - Dr. Gáti Ágnes 
2. A meghalás és gyász fázisai, gyászmunka - Dr. Gáti Ágnes 
3. A patológiás elrendezetlen gyász - Dr. Gáti Ágnes 
4. Eutanázia és asszisztált szuicidium sajátos kérdésköre - Dr. Fekete Sándor 
5. A hospice rendszere - Dr. Fekete Sándor 
6. A segítés és terápia lehetőségei, professzionális és laikus segítők szerepe - Dr. Fekete Sándor 
7. Össszefoglalás, diszkusszió, tudásellenőrzés - Dr. Gáti Ágnes, Dr. Fekete Sándor 
 
 
A félév elfogadásának kritériumai: a TVSZ kreditrendszerű oktatás esetében érvényes vonatkozó szabályai 
szerinti hiányzási lehetőség. 
 
Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása: pótlás a kötelező pszichiátriai gyakorlati oktatás 
keretében lehetséges 
 
Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk:  
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Tanulási módszerek 
Bioanalitikai Intézet - Dr. Pótó László egyetemi docens 

A tematika rövid leírása: az egyetemi tanulás fő újdonságai a hallgatók számára: az előadások és 
gyakorlatok rendszere, továbbá, hogy a tanulás fokozott mértékben a hallgató egyéni felelőssége, végül pedig 
a számonkérés fajtái (dolgozatok, tesztek, vizsgák, stb.). A kurzus e három fő területen kíván gyakorlati 
módszereket kínálni a résztvevőknek. 
 
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: az egyetem, mint oktatási és tanulási környezet 
lényegesen eltér attól, amit a hallgató az általános- és középiskolában megszokott. A sikeres egyetemi tanulás 
egyik záloga, hogy a hallgató felismerje az eltéréseket, és tanulási módszereiben is alkalmazkodjon a 
változásokhoz. A kurzus célja, hogy napi használhatóságú segítséget adjon a hallgatóságnak. 
 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 0 
modul: fakultatív  félévi 0 
ECTS kredit: 1 gyakorlat heti 1 
   félévi 14 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 0 
félévközi: írásbeli és szóbeli  félévi 0 
javítóvizsga: írásbeli és szóbeli 

 

félévi Σ óraszám  14 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
ETR-kód: OOFTMO OFFTMO 
javasolt helye: 1. szemeszter 1. szemeszter 
meghirdetve: őszi és tavaszi félévben is őszi és tavaszi félévben is 
előfeltétele(i): nincs nincs 

 

 
 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 
kiadott segédanyagok 
 
Foglalkozások témája és oktatója: 
7*2 óra gyakorlat 
1. Előadások és gyakorlatok. Előadók és hallgatók. A jegyzetelés módszerei 
2. Jegyzetelési gyakorlat 
3. Egyéni és csoportos tanulási technikák 1. 
4. Számonkérési formák, tesztek 
5. Egyéni és csoportos tanulási technikák 2. 
6. Vizsgák fajtái, vizsga-előkészületek 
7. Tanulás a vizsgára. A vizsga. A vizsga után 
 
 
A félév elfogadásának kritériumai: jelenlét, aktivitás, beadandó feladatok. 
 
Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása: pótgyakorlat. 
 
Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk:  
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Tanulságos Esetek Fóruma – a PTE Orvos- és Egészségtudományi 
Szakosztály rendezvényei 

PTE OEC Szakosztálya - Dr. Kocsis Béla egyetemi tanár 

A tematika rövid leírása: az orvosi gyakorlatban előforduló tanulságos esetek bemutatása. Ezeket az 
esetismertetéseket a szakma elismert kiválóságai tartják, illetve kérdéseikkel, hozzászólásaikkal segítik az 
eset tanulságainak levonását. Ezzel megvalósul a különböző szakmai ismeretek, az elméleti tudás és az orvosi 
gyakorlat szintézise. 
 
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: Szakosztályunk igazán fontos és különleges 
fóruma a sokoldalú orvosképzésnek, ahol a betegek tanítanak bennünket. Olyan igazságok kimondásának a 
színtere, ahol mások őszintén bemutatott töprengéseiből és néha tévedéseiből tanulhatunk. Megérint bennünet 
az orvosláshoz szükséges kellő alázat. A különleges hangulatban rácsodálkozunk egy-egy gondolat 
szépségére és sarkall a minél több tudás megszerzése. 
 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 0 
modul: fakultatív  félévi 0 
ECTS kredit: 1 gyakorlat heti 0 
   félévi 0 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 1,71 
félévközi: írásbeli és szóbeli  félévi 24 
javítóvizsga: írásbeli  

 

félévi Σ óraszám  24 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
ETR-kód: OOFTEF OFFTEF OGFTEF 
javasolt helye: 5. szemeszter 5. szemeszter 5. szemeszter 
meghirdetve: őszi és tavaszi félévben is őszi és tavaszi félévben is őszi és tavaszi félévben is 
előfeltétele(i): nincs nincs nincs 

 
 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 
 
Foglalkozások témája és oktatója: 
12*2 óra szeminárium 
Lehetőséget és keretet teremtünk az Egyetemünkhöz, az orvosi társadalomhoz tartozás érzésének kifejlesztésére, 
a kulturált vitakézség elsajátítására, kíváló szaktekintélyek megnyilvánulására, hozzászólására. Az 
esetismertetések során sehol másutt el nem sajátítható gondolkodásmód figyelhető meg. Érvényesül Romhányi 
György professzor Úr mondása: "a holtak tanítanak", sőt a Szakosztályban szemünk láttára az élők is. 
A fórum félévi aktuális programját a félév elején teszi közzé a Szakosztály. 
 
 
A félév elfogadásának kritériumai: minden ülésről jegyzőkönyvet kell írni, a Szakosztály titkára aláírásával 
hitelesíti és legalább hat aláírt jegyzőkönyv bemutatása esetén a Szakosztály titkára írja alá a félévet.  
 
Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása:  
 
Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk:  
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Táplálkozás és a rák 
Orvosi Népegészségtani Intézet - Dr. Ember István egyetemi tanár 

A tematika rövid leírása: jelenlegi ismereteink szerint a rosszindulatú daganatok kialakulásának mintegy 
35%-áért táplálkozási tényezők felelősek. Ezen tényezők részletes ismertetése, jelentőségük, 
hatásmechanizmusuk kerül megbeszélésre. A kurzus az elméleti részeken kívül elsősorban a humán 
vizsgálatok eredményeire koncentrál, és igyekszik gyakorlati tanácsokat is adni az egészséges (ill. 
daganatmegelőzőnek tekinthető) táplálkozás alapelveire vonatkozóan. 
 
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: a daganatos betegségek megelőzésére az 
elsődleges (primer) prevenció a leghatékonyabb módszer. A kurzus során a leendő klinikusokkal a 
táplálkozással kapcsolatos primer prevenciós lehetőségeket ismertetjük meg. 
 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 2 
modul: fakultatív  félévi 28 
ECTS kredit: 2 gyakorlat heti 0 
   félévi 0 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 0 
félévközi: írásbeli   félévi 0 
javítóvizsga: szóbeli 

 

félévi Σ óraszám  28 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
ETR-kód: OOFTSR OFFTSR OGFTSR 
javasolt helye: 1. szemeszter 1. szemeszter 1. szemeszter 
meghirdetve: csak őszi félévben csak őszi félévben csak őszi félévben 
előfeltétele(i): nincs nincs nincs 

 
 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 
Ember-Kiss-Agócs: A táplálkozás és a rák 
Kertai Pál: Megelőző orvostan c. tankönyv ide vonatkozó fejezetei (11., 12. fejezet) 
Ember-Kiss-Sándor: A daganatok epidemiológiája és prevenciója 
 
Foglalkozások témája és oktatója: 
14*2 óra előadás  

1. A daganatkialakulás többlépcsős modellje. A daganatprevenció lehetőségei - Dr. Ember István 
2. Epidemiológiai alapismeretek. A daganatepidemiológia alapjai - Dr. Kiss István 
3. Az energiabevitel, a fehérje- és szénhidrátbevitel szerepe a karcinogenezisben - Dr. Ember István 
4. A zsírbevitel szerepe a karcinogenezisben. Alkohol és daganatok - Dr. Kiss István 
5. Mikronutriensek szerepe a táplálkozásban és ezek kapcsolata a karcinogenezissel - Dr. Ember István 
6. Az élelmiszerszennyezők és adalékanyagok - Dr. Kiss István 
7. Genetikailag módosított élelmiszerek - Dr. Kiss István 
8. Antikarcinogén hatású vegyületek - Dr. Ember István 
9. Növényi eredetű vegyületek szerepe a karcinogenezisben - Dr. Ember István 
10. Az ivóvíz szerepe a karcinogenezisben - Dr. Varga Csaba 
11. A táplálkozás és a daganatok kapcsolata daganattípusonként I. - Dr. Kiss István 
12. A táplálkozás és a daganatok kapcsolata daganattípusonként II. - Dr. Kiss István 
13. Konyhatechnikai eljárások szerepe a daganatok kialakulásában - Dr. Ember István 
14. Táplálkozási ajánlások - Dr. Ember István 
 
 
A félév elfogadásának kritériumai: a félévi jegy megszerzésének feltétele minimum 3 oldalas házi dolgozat 
írása a félév tematikája alapján, valamint az utolsó előadáson megírt teszt. A két jegy átlagának kiszámításával 
történik a félévi gyakorlati jegy megállapítása. Törtszám esetén a teszten elért eredmény a mérvadó. Az 
előadásokon való részvétel kötelező, melyet katalógussal ellenőrzünk. 2x2 óra hiányzás megengedett, e felett a 
tárgy aláírását megtagadhatjuk. 
 
Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása: szóbeli beszámoló az adott óra anyagából. 
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Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk: aki a megajánlott érdemjeggyel nincs megelégedve, az a 
vizsgaidőszakban szóbeli javítóvizsgát tehet. 
Vizsgakérdések:  
1. A daganatok epidemiológiája. Vezető daganatos halálokok Magyarországon 
2. A daganatképződés többlépcsős mechanizmusa 
3. Az energia-bevitel szerepe a daganatok keletkezésében 
4. A zsírbevitel és a daganat-kialakulás kapcsolata 
5. A fehérje- és szénhidrátbevitel és a daganat-kialakulás kapcsolata 
6. Az alkoholfogyasztás és a karcinogenezis kapcsolata 
7. Vitaminok és nyomelemek kapcsolata a karcinogenezissel 
8. A természetes és mesterséges élelmiszerszennyezők szerepe a daganat-kialakulásban 
9. Az élelmiszer-adalékanyagok és a karcinogenezis kapcsolata 
10. A növényi eredetű vegyületek szerepe a daganat-képződésben és a daganat-prevencióban 
11. Antikarcinogén hatású vegyületek 
12. A táplálkozás és a colorectalis daganatok kapcsolata 
13. A táplálkozás és a gyomorrák kapcsolata 
14. A táplálkozás és a tüdőrák kapcsolata 
15. A táplálkozás és a fej-nyaki daganatok kapcsolata 
16. Az emlőrák és a táplálkozás kapcsolata 
17. Konyhatechnikai eljárások szerepe a daganatok kialakulásában 
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Téri megismerés és a nyelv 1. 
Magatartástudományi Intézet - Dr. Karádi Kázmér egyetemi adjunktus 

A tematika rövid leírása: az elmúlt másfél évtizedben a téri megismerés reprezentációjának kérdése a 
kognitív pszichológia fontos kutatási terepévé vált. A téri megismerés kutatása megjelenik a látás- és 
memória, valamint a nyelvészet kérdéskörében is. A téri megismerés jelentős mértékben vizuális és 
szomatoszenzoros funkciókhoz kötött. Ennek ellenére a téri megismerés folyamata nyelvünkben is 
megjelenik. Bemutatásra kerül a téri megismerés és a nyelvi funkciók perceptuális, kognitív és lingvisztikai 
háttere.   
 
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: az orvosi gyakorlatban a téri és a nyelvi 
funkciók zavarának jobb megismerését nyújtja a kurzus azáltal, hogy téri megismerés és a nyelv agyi hátterét 
ismerteti. 
 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 0 
modul: fakultatív  félévi 0 
ECTS kredit: 1 gyakorlat heti 0 
   félévi 0 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 1 
félévközi: szóbeli  félévi 14 
javítóvizsga: szóbeli 

 

félévi Σ óraszám  14 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
ETR-kód: OOFTM1 
javasolt helye: 5. szemeszter 
meghirdetve: csak őszi félévben 
előfeltétele(i): nincs 

  

 
 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 
Lukács Á., Király I., Racsmány M., Pléh Cs.: A téri megismerés és a nyelv  
Szabó I.: Neuropszichológia orvostanhallgatóknak, jegyzet, 2001 
 
Foglalkozások témája és oktatója: 
14*1 óra szeminárium 
1. Az idegtudományok története  
2. Látórendszer idegrendszeri és neuropszichológiai háttere I. 
3. Látórendszer idegrendszeri és neuropszichológiai háttere II. 
4. Térészlelés neuropszichológiai háttere I. 
5. Térészlelés neuropszichológiai háttere II. 
6. Afáziák és beszédzavarok neuropszichológiája I. 
7. Afáziák és beszédzavarok neuropszichológiája II.  
8. Tér a szavak világában I. 
9. Tér a szavak világában II. 
10. A „mi” és a „hol”a téri nyelvben és a téri megismerésben I.  
11. A „mi” és a „hol”a téri nyelvben és a téri megismerésben II. 
12. Referencia keretek és a nyelv  
13. Nyelv-tárgy észlelés interface: neuropszichológiai bizonyítékok I. 
14. Nyelv-tárgy észlelés interface: neuropszichológiai bizonyítékok II. 
 
 
A félév elfogadásának kritériumai: szóbeli számonkérés teljesítése. 
 
Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása: a hiányzó anyag szóbeli beszámolása. 
 
Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk:  
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Téri megismerés és a nyelv 2. 
Magatartástudományi Intézet - Dr. Karádi Kázmér  

A tematika rövid leírása: az elmúlt másfél évtizedben a téri megismerés reprezentációjának kérdése a 
kognitív pszichológia fontos kutatási terepévé vált. A téri megismerés kutatása megjelenik a látás- és 
memória, valamint a nyelvészet kérdéskörében is. A téri megismerés jelentős mértékben vizuális és 
szomatoszenzoros funkciókhoz kötött. Ennek ellenére a téri megismerés folyamata nyelvünkben is 
megjelenik. Bemutatásra kerülnek az e témában használatos fontosabb tesztek, vizsgáló eljárások.  
 
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: a kurzus a Téri megismerés és nyelv 1. kurzusra 
építve e fontos kutatási terület gyakorlati alkalmazásába vezeti be a hallgatókat. 
 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 0 
modul: fakultatív  félévi 0 
ECTS kredit: 1 gyakorlat heti 0 
   félévi 0 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 1 
félévközi: szóbeli  félévi 14 
javítóvizsga: szóbeli 

 

félévi Σ óraszám  14 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
ETR-kód: OOFTM2 
javasolt helye: 6. szemeszter 
meghirdetve: csak tavaszi félévben 
előfeltétele(i): OOFTM1 

  

 
 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 
Lukács Á., Király I., Racsmány M., Pléh Cs.: A téri megismerés és a nyelv  
Szabó I.: Neuropszichológia orvostanhallgatóknak, jegyzet, 2001 
 
Foglalkozások témája és oktatója: 
14*1 óra szeminárium 
1. Neuropszichológiai tesztek felvétele, és kiértékelése I. 
2. Neuropszichológiai tesztek felvétele, és kiértékelése II. 
3. Statisztika a pszichológiában I. 
4. Statisztika a pszichológiában II. 
5. Memória és az emlékezet kognitív pszichológiai tesztjeinek bemutatása I. 
6. Memória és az emlékezet kognitív pszichológiai tesztjeinek bemutatása II. 
7. Percepció kognitív pszichológiai tesztjeinek bemutatása I. 
8. Percepció kognitív pszichológiai tesztjeinek bemutatása II. 
9. Téri megismerés kognitív vizsgálatának bemutatása I. 
10. Téri megismerés kognitív vizsgálatának bemutatása II. 
11. Nyelvi funkciók vizsgálati lehetőségei I. 
12. Nyelvi funkciók vizsgálati lehetőségei II. 
13. Eset ismertetések I. 
14. Eset ismertetések II. 
 
 
A félév elfogadásának kritériumai: szóbeli számonkérés teljesítése. 
 
Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása: a hiányzó anyag szóbeli beszámolása. 
 
Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk:  
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Természetes és mesterséges színezékek 
Biokémiai és Orvosi Kémiai Intézet - Dr. Deli József egyetemi tanár 

A tematika rövid leírása: a krónikus betegek kezelése érzelmi és szakmai kihívást jelent az orvos számra. A 
kezelés hatékonysága az orvos pszichológiai felkészültségén és a beteg együttműködő képességén múlik. A 
gyógyítás menetében az orvos személye maga is gyógyító tényezőként jelenik meg. Az orvos-beteg kapcsolat 
gyógyító erejének hatásfokát növelő esetmegbeszélő csoportos szemináriumok, módszerek a világ 
valamennyi magas szintű gyógyító kultúrával rendelkező országában széles körben elterjedtek és népszerűek. 
A Bálint csoport orvostanhallgatók részére kidolgozott változata - a testi betegségekkel küzdő személyek 
kezelése közben megjelenő személyes érzések és azok gyógyászati felhasználásának megbeszélése - jelentős 
segítséget ad az orvosi identitás fejlesztéséhez, különböző kultúrájú betegek magatartásmódjainak 
megértéséhez, a gyógyító kapcsolat hatékonyságának növeléséhez. 
 
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: a különböző kultúrájú, gondolkodásmódú, 
intellektuális színvonalú személyekkel való hatékony bánásmód esettanulmányokra épített fejlesztése. 
 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 0 
modul: fakultatív  félévi 0 
ECTS kredit: 1 gyakorlat heti 0 
   félévi 0 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 1 
félévközi: írásbeli és szóbeli  félévi 14 
javítóvizsga: írásbeli és szóbeli 

 

félévi Σ óraszám  14 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
ETR-kód: OOFTMS OFFTMS 
javasolt helye: 2. szemeszter 2. szemeszter 
meghirdetve: csak tavaszi félévben csak tavaszi félévben 
előfeltétele(i): OOAOK1 OFAOK1 

 

 
 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 
Bálint M.: Az orvos, a betege és a betegség, Anima, 1990 
 
Foglalkozások témája és oktatója: 
Oktatók: Dr. Varga József, Dr. Tiringer István, Kerekes Zsuzsanna, Dr. Jakab Tibor 
14*2 óra szeminárium 
A csoport tagjai saját klinikai gyakorlatukból hozott eseteket beszélnek meg. A csoportos munka a beteg ember 
magatartására, valamint az orvosnak (a medikus) a beteg ember betegségéről kialakított attitűdjeivel, 
gondolatainak feltárásával, magatartásának értelmezésével, a kulturális és személyes mozzanatok feltárásával 
foglalkozik. A csoport hangvétele személyes, de a munka központjában a beteggel való kapcsolat alakítása 
játssza a fő szerepet. 
 
 
A félév elfogadásának kritériumai: TVSz szerint. 
 
Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása: nincs lehetőség. 
 
Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk:  
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Testfelületi komplex lágyrész-diagnosztika, emlőrák-szűrés 
Radiológiai Klinika - Dr. Szalai Gábor egyetemi adjunktus 

A tematika rövid leírása: a kötelező radiológiai tantárgynál elsajátított ismeretanyag után, a képzés 
lehetőséget ad a diagnosztikai eszközök gyakorlati használatára, és minimális gyakorlati készség 
elsajátítására.  A témába vágó érdekes napi esetek elemzésével is segíteni szeretnénk a diagnosztikai 
módszerekkel kapott eredmények, jelek értelmezését és logikus beépítését a klinikusi gondolkodásba. 
 
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: a képzés célja a tevékeny részvétel a 
diagnosztikai munkában és a klinikai diagnosztikus elemző gondolkodás mellett gyakorlati tapasztalat 
szerzése, mely a végzés után a praxisban is használható ismereteket nyújt. 
 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 0 
modul: fakultatív  félévi 0 
ECTS kredit: 2 gyakorlat heti 2 
   félévi 28 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 0 
félévközi: szóbeli  félévi 0 
javítóvizsga: szóbeli 

 

félévi Σ óraszám  28 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
ETR-kód: OOFKLD 
javasolt helye: 8. szemeszter 
meghirdetve: csak tavaszi félévben 
előfeltétele(i): OOKONK felvétele, OOKSE1  

  

 
 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 
 
Foglalkozások témája és oktatója: 
14*2 óra gyakorlat 
Fele arányban komplex emlődiagnosztikai és egyéb testfelszíni diagnosztikai gyakorlat a szükséges elméleti 
ismeretekkel. 
1. Emlőrák szűrés, mammográfia 
2. Emlőrák - kockázati tényezők 
3. Az ultrahang szerepe az emlőbetegségek diagnosztikájában 
4. Benignus emlőbetegségek, differenciál diagnosztika 
5. Malignus emlőbetegségek, differenciál diagnosztika 
6-7. Intervenciós radiológiai módszerek 
8. Szentinel nyirokcsomó - vizsgálati taktika 
9. Komplex diagnosztika 
10-11. Pajzsmirigy-betegségek és diagnosztikus módszerek 
12. Nyálmirigyek betegségei és diagnosztikájuk 
13. Nyirokcsomók betegségei és diagnosztikájuk 
14. Egyéb testfelületi lágyrész-betegségek és diagnosztikájuk 
 

 
A félév elfogadásának kritériumai: részvétel és aktivitás alapján. A félév elismeréséhez legfeljebb 2 
gyakorlatról való (4 óra) hiányzást tartunk megengedhetőnek. Amennyiben a hiányzás ennél több, az index nem 
kerül aláírásra, a kredit pont szerzés feltétele a fentieknek megfelelő gyakorlati részvétel. 
 
Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása: nincs lehetőség pótlásra, kredit pont csak a megfelelő 
gyakorlati részvétellel kapható. 
 
Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk:  
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Toxikológia 
Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet - Dr. Gregus Zoltán egyetemi tanár 

A tematika rövid leírása: a tantárgy tárgyalja gyógyszerek és más xenobiotikumok (pl. peszticidek, 
oldószerek, fémvegyületek, mérgező gázok, gomba- és növényi eredetű mérgek) túladagolása, illetve 
helytelen használata során kialakuló egészségkárosodásokat, a kémiai magzatkárosodást és karcinogenezist. 
Foglalkozik a toxikus hatás mechanizmusaival, jellemzőivel, kialakulását befolyásoló tényezőkkel, az 
egészségkárosodás diagnosztikájával, megelőzésének, valamint kezelésének módjaival. Tárgyalja a 
gyógyszerbiztonsági vizsgálatok elméletét és gyakorlatát, valamint a rizikóbecslést. 
 
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: a toxikológia a leginkább interdiszciplináris 
tárgyak egyike. A tantárgy integrálni fog elméleti ismereteket (különösen építve a biokémiára és 
sejtbiólógiára, a patológiára és patofiziológiára, a xenobiotikumok metabolizmusára és a farmakológiára), 
kísérletes toxikológiai valamint klinikai toxikológiai ismereteket. Ezzel a tárgyat választók széles elméleti 
alapon álló képzést kapnak az akut és idült kémiai egészségkárosodásokról megalapozva szakszerű 
tevékenységüket az alapszintű betegellátásban, illetve szakosodásukat a klinikai és gyógyszeripari 
toxikológiában, a munka- és környezet egészségügyben. 
 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 2 
modul: ELEKTÍV  félévi 28 
ECTS kredit: 2 gyakorlat heti 0,14 
   félévi 2 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 0 
félévközi: írásbeli   félévi 0 
javítóvizsga: írásbeli  

 

félévi Σ óraszám  30 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
ETR-kód: OOETOX 
javasolt helye: 9. szemeszter 
meghirdetve: csak őszi félévben 
előfeltétele(i): OOKGT3 

  

 
 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 
Ajánlott irodalom: 
Gregus Z., Kelemen K. és Kovács P.: Általános méregtan, Részletes méregtan I., Részletes méregtan II. In: Fürst 

Zsuzsanna (szerk.): Farmakológia, Medicina, Budapest, 2001, 1094-1191 
Berényi T. és Mészáros S.: Toxikológia-intenzív kézikönyv. PolgART Kft., Budapest 1999 
 
Foglalkozások témája és oktatója: 
előadó oktató neve: Dr. Gregus Zoltán, Dr. Csanaky Iván, Dr. Németi Balázs 
14*2 óra előadás 
1. A toxikológia tárgya és ágai. Emberi mérgezések gyakorisága, okozói, körülményei. A mérgezéses halál okai 
2. A mérgezett beteg ellátása - I. (sürgősségi ellátás, diagnosztikus eljárások) 
3. A mérgezett beteg ellátása - II. (dekontaminálás, antidótumok) 
4. A mérgezett beteg ellátása - III. (a mérgező vegyület eliminációját fokozó eljárások, támogató kezelés) 
5. Gyógyszermérgezések - I. 
6. Gyógyszermérgezések - II. 
7. Gyógyszermérgezések - III. 
8. Mérgezések fémvegyületekkel - I. Általános jellemzők, fém-kelátorok 
9. Mérgezések fémvegyületekkel - II. Ólom, higany, kadmium 
10. Mérgezések fémvegyületekkel - III. Arzén, króm, kobalt, nikkel, mangán 
11. Mérgezések peszticidekkel - I. Általános jellemzők, inszekticidek - halogénezett szénhidrogének 
12. Mérgezések peszticidekkel - II. Inszekticidek - szerves P-észterek, karbamátok 
13. Mérgezések peszticidekkel - III. Herbicidek, fungicidek 
14. Mérgezések peszticidekkel - IV. Rodenticidek, fumigánsok 
15. Mérgezések oldószerekkel - I. Benzol, alifás szénhidrogének, szénkéneg 
16. Mérgezések oldószerekkel - II. Alkoholok, glikolok, halogénezett szénhidrogének 
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17. Mérgező gázok (CO, HCN és cianogén vegyületek, H2S) 
18. Hemolitikus vegyületek és methemoglobin-képzők 
19. Gombamérgezések 
20. Növényi eredetű mérgezések 
21. Harci mérgek 
22. Kémiai karcinogenezis - I. 
23. Kémiai karcinogenezis - II. 
24. Gyógyszerek és testidegen vegyületek-okozta magzatkárosodás - I. 
25. Gyógyszerek és testidegen vegyületek-okozta magzatkárosodás - II. 
26. A toxicitásvizsgálatok elve és gyakorlata; rizikóbecslés - I. 
27. A toxicitásvizsgálatok elve és gyakorlata; rizikóbecslés - II. 
28. A toxicitásvizsgálatok elve és gyakorlata; rizikóbecslés - III. 
 
1*2 óra gyakorlat 
A hallgatók ügyeleti időben látogatást tesznek a PTE ÁOK Betegfelvételi Osztályán, ahol megfigyelik a 
mérgezett betegek sürgősségi ellátását. 
 
 
A félév elfogadásának kritériumai: TVSz szerint. 
 
Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása: felkészülés az intézet honlapján elérhető jegyzetéből, 
szükség esetén az előadóval történő konzultáció alapján. 
 
Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk: multiple choice típusú teszt néhány assay típusú kérdéssel 
kiegészítve. 
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Toxikus szervkárosodások 
Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet - Dr. Gregus Zoltán egyetemi tanár 

A tematika rövid leírása: a kurzus a Toxikológia c. tantárgyra épül; tárgyalja gyógyszerek és más 
xenobiotikumok (pl. peszticidek, oldószerek, fémvegyületek, természetes eredetű vegyületek) túladagolása, 
helytelen használata, véletlenszerű expozíciója során kialakuló szervkárosodásokat. Foglalkozik a toxikus 
hatás mechanizmusaival, jellemzőivel, kialakulását befolyásoló tényezőkkel, az egészségkárosodás 
diagnosztikájával, megelőzésének, valamint kezelésének módjaival. 
 
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: a toxikológia a leginkább interdiszciplináris 
tárgyak egyike. Ezért az előadások integrálják az elméleti ismereteket (különösen építve a kémiára, 
biokémiára és sejtbiológiára, a patológiára és patofiziológiára, a xenobiotikumok metabolizmusára és a 
farmakológiára), a kísérletes toxikológiai valamint klinikai toxikológiai ismereteket. A hallgatók így széles 
elméleti alapon álló képzést kapnak az akut és idült kémiai szervkárosodásokról, megalapozva szakszerű 
tevékenységüket az alapszintű betegellátásban (orvosok), illetve szakosodásukat a klinikai és gyógyszeripari 
toxikológiában, a munka- és környezet egészségügyben (gyógyszerészek és orvosok). A kurzus előadásait 
érdeklődő orvostanhallgatók is hallgathatják. 
 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 1 
modul: ELEKTÍV  félévi 14 
ECTS kredit: 1 gyakorlat heti 0 
   félévi 0 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 0 
félévközi: írásbeli   félévi 0 
javítóvizsga: írásbeli  

 

félévi Σ óraszám  14 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
ETR-kód: OGETSK 
javasolt helye: 10. szemeszter 
meghirdetve: csak tavaszi félévben 
előfeltétele(i): 

  

OGOBK2, OGGGK4, OGGGH3 
 
 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 
Ajánlott irodalom: 
Gregus, Z., Kelemen, K., Kovács, P.: Méregtan. In: Fürst Zsuzsanna (szerk.): Farmakológia, Medicina, 

Budapest, 2001, 1093-1204 
Klaassen, C.D. (ed.): Casarett and Doull's Toxicology. The Basic Science of Poisons, 6th edition, McGraw-Hill, 

Inc., New York, NY, 2001 
 
Foglalkozások témája és oktatója: 
előadó oktató neve: Dr. Gregus Zoltán, Dr. Csanaky Iván, Dr. Németi Balázs 
14*1 óra előadás 
1. Toxikus májkárosodások - I. A máj mérgező hatásokra való érzékenységét meghatározó tényezők, a máj 

toxikáló és detoxikáló szerepe 
2. Toxikus májkárosodások - II. Hepatikus nekrózis; a toxikus sejthalál mechanizmusai - apoptózis vagy 

nekrózis? 
3. Toxikus májkárosodások - III. Gyógyszer-okozta hepatitis, szteatózis 
4. Toxikus májkárosodások - IV. Kolesztázis, fibrózis, májtumor 
5. Toxikus vesekárosodások - I. A vese mérgező hatásokra való érzékenységét meghatározó tényezők, a vese 

toxikáló és detoxikáló szerepe 
6. Toxikus vesekárosodások - II. Gyógyszer-okozta vesekárosodások 
7. Toxikus vesekárosodások - III. Nem gyógyszervegyület-okozta vesekárosodások 
8. A vérképzés toxikus károsodásai 
9. Kémiai eredetű hemolitikus anémia és methemoglobinémia 
10. A keringés toxikus károsodásai 
11. A tüdő toxikus károsodásai 
12. Az érzékszervek toxikus károsodásai 
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13. Az idegrendszer toxikus károsodásai - I. 
14. Az idegrendszer toxikus károsodásai - II. 
 
 
A félév elfogadásának kritériumai: TVSz szerint, 60%-ot meghaladó teszteredmény. 
 
Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása: felkészülés a kurzust hallgató évfolyamtárs jegyzetéből, 
szükség esetén az előadóval történő konzultáció alapján. 
 
Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk: multiple choice típusú teszt néhány assay típusú kérdéssel 
kiegészítve. 
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Traumatológiai specialitások 
Balesetsebészeti és Kézsebészeti Klinika - Dr. Nyárády József egyetemi tanár 

A tematika rövid leírása: fontosabb sérülések diagnosztikája, korszerű diagnosztikai és ellátási elvei, 
melyek ismerete az alapellátásban fontos. 
 
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: a tematikai leírásban szereplő célkitűzések 
elméleti, részben gyakorlati elsajátítása. 
 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 0 
modul: ELEKTÍV  félévi 0 
ECTS kredit: 1 gyakorlat heti 0,36 
   félévi 5 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 0,64 
félévközi: írásbeli és szóbeli  félévi 9 
javítóvizsga: szóbeli 

 

félévi Σ óraszám  14 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
ETR-kód: OOETRS 
javasolt helye: 9. szemeszter 
meghirdetve: csak őszi félévben 
előfeltétele(i): OOKTRA 

  

 
 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 
szeminárium, gyakorlat jegyzetei. Hivatalos tankönyvek. 
 
Foglalkozások témája és oktatója: 
5 óra gyakorlat, 9 óra szeminárium  
A mikrosebészet alapvonalai - 2x1 szeminárium, 2x1 gyakorlat - Dr. Nyárády  József 
Korszerű osteosynthesisek - 4x1 szeminárium, 2x1 gyakorlat - Dr. Nyárády József  
Nehézségek és lehetőségek a kézsebészetben - 3x1 szeminárium, 1x1 gyakorlat - Dr. Kovácsy Ákos 
 
 
A félév elfogadásának kritériumai: a szemináriumokról, gyakorlatokról hiányzás nem elfogadott. 
 
Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása: a hiányzások ügyeletekben való pótlása szükséges 
(minimálisan 2 óra/ügyelet). 
 
Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk:  
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Trópusi betegségek 
Infektológiai, Katasztrófaorvostani és Oxyológiai Intézet  

Dr. Ternák Gábor egyetemi docens 

A tematika rövid leírása: a trópusi betegségek behurcolásának lehetősége, a megnövekedett turizmus miatt 
jelentős. Előfordul, hogy ritka trópusi betegségek tüneteivel fordul valaki orvosához, vagy kér tanácsot 
gyógyszerésztől. A behurcolható trópusi betegségek okait, klinikai megjelenési formáit, azok megelőzését és 
a differenciál diagnosztika összefüggéseit mindenképpen ismerni kell, különben egy fel nem ismert betegség, 
pl. malária, és a kezelés elmulasztása a beteg életébe kerülhet. A tantárgy arra irányul, hogy a fontosabb és 
gyakoribb betegségeket ismertesse meg (malária, dengue láz, schistosomiasis, stb.) és tájékoztasson azokról a 
világtendenciákról, amelyek a trópusi betegségek elterjedésével kapcsolatosak. A tantárgy kitér utazás-
egészségügyi megfontolásokra is. 
 
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: a turizmus és a migráció növekedése miatt 
bárhol lehet trópusi betegségek megjelenésére számítani, ezek ismerete nélkülözhetetlen. 
 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 1 
modul: ELEKTÍV  félévi 14 
ECTS kredit: 1 gyakorlat heti 0 
   félévi 0 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 0 
félévközi: szóbeli  félévi 0 
javítóvizsga: szóbeli 

 

félévi Σ óraszám  14 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
ETR-kód: OOETRO OGETRO 
javasolt helye: 10. szemeszter 9. szemeszter 
meghirdetve: csak tavaszi félévben csak őszi félévben 
előfeltétele(i): OOPMI2, OOKGAS felvétele, OOKGT3 

 

OGOMI2, OGGKI2,  
 
 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 
Dr. Ternák Gábor (szerk.): Klinikai infektológia és trópusi betegségek, jegyzet 
Trópusi Medicina, könyv  
 
Foglalkozások témája és oktatója: 
Előadók: Dr. Ternák Gábor, Dr. Nemes Zsuzsa, Dr. Madarasi-Papp Edit, Dr. Péterfi Zoltán 
14*1 óra előadás 
1. Behurcolható és utazással kapcsolatos betegségek, Malária  
2. Vírusos haemorrhagiás lázak, Dengue láz, sárgaláz, egyéb flavivírus fertőzések 
3. Arbovírusok által okozott megbetegedések, Rabies és rabies szerű megbetegedések 
4. Trópusi bakteriális infekciók (Cholera, Pestis, Bartonellosisok) 
5. Lepra, egyéb bakteriális infekciók 
6. Trópusi rickettsiósisok 
7. Treponematosisok 
8. Afrikai és amerikai trypanosomiasis 
9. Leishmaniasis, Schistosomiasis 
10. Filariazisok 
11. Trematodák (májmételyek, bélmételyek, tüdőmételyek) 
12. Cestodák (Hymenolepidosis. Diphillobotrium latum, Echinococcosisok, Hydatosis, Sparganosis) 
13. Nem infekciós eredetű trópusi betegségek (Thalassaemiák, hemoglobinopatiák, enzimopathiák) 
14. Malnutrició és egyéb hiánybetegségek. Mérgező állatok harapása, csípése 
 
 
A félév elfogadásának kritériumai: három távollét az előadásokról még elfogadható igazoltnak. 
 
Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása: TVSZ szerint. 
 
Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk:  
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Tünet orientált belgyógyászati diagnosztika 
Családorvostani Intézet és III. sz. Belgyógyászati Klinika  

Dr. Radnai Béla egyetemi adjunktus 

A tematika rövid leírása: anamnezis és fizikális vizsgálat segítségével nyerhető információk csoportosított 
feldolgozása, fentiekből következően szüdséges vizsgálatok megtervezése, a felvetődő felesleges vizsgálatok 
logikus kiszűrése képezi a tananyagot. Diagnosztikai tervek készítése mellett az elkülönítő diagnosztika áll a 
képzés előterében - esettanulmányok elemzésével, a rendelkezésre álló vizsgálati eredmények értelmezésével 
együtt. Határterületi diagnoszticus nehézségek taglalása is a tantárgy feladata. 
 
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: ez előképzést jelenthet a további belgyógyászati 
tartalmú klinikai tárgyak gyakorlásához, illetve a későbbi háziorvosi gyakorlatban a gyors döntéshozatalhoz. 
Feladata a "Propedeutika" során szerzett ismeretek eltérő logikai rendszer szerinti ismételt feldogozása is. 
 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 0,5 
modul: fakultatív  félévi 7 
ECTS kredit: 1 gyakorlat heti 0,5 
   félévi 7 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 0 
félévközi: írásbeli   félévi 0 
javítóvizsga: írásbeli  

 

félévi Σ óraszám  14 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
ETR-kód: OOFTUO 
javasolt helye: 6. szemeszter 
meghirdetve: csak tavaszi félévben 
előfeltétele(i): OOPBPR 

  

 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 
Handout,  
Magyar: Belbetegségek elkülönítő diagnosisa 
 
Foglalkozások témája és oktatója: 
7*1 óra előadás:  
1. Familiaris anamnesis, szocialis anamnesis, ill heteroanamnesis jelentősége 
2. Egyéni anamnesis mélysége, "blick-diagnosis" előnyei, hátrányai 
3. Fizikalis vizsgálat pontosságának jelentősége acut állapotok követésében 
4. Leggyakoribb tünetek jelentősége- vizsgálattervezés 
5. Extracardialis eltérések EKG jelei (gyógyszerhatás, ionzavar, mechanikai hatások - Dr. Goják Ilona 
6. Mozgásszervek vizsgálata során észlelhető belgyógyászati betegséget takaró eltérések 
7. "Elhanyagolt" fizikális eltérések jelentősége 
 
7*1 óra gyakorlat:  
1. Anamnesis hiányosságainak és következményeinek felismerése kórrajzok áttekintésével - Dr. Nyárfás Géza 
2. Önálló anamnesis felvétel - közös értékelés - Dr. Hegedüs Dalma 
3. Fizikális vizsgálat jelettősége acut felvételes ügyeletben - max. 4 fős csoportokban - eltérő időpontokban - 

valamennyi gyakorló oktató 
4. Megadott adatok alapján vizsgáalttervezés - Dr. Flóderer Edit 
5. EKG differenciál-diagnosztika 
6. Mozgásszervek eltéréseinek belgyógyászati megítélése - Dr. Varga Ildikó 
7. "Elfelejtett" és fel nem ismert eltérések jelentősége a gyakorlatban - Dr. Bősz Nanetta 
 
 
A félév elfogadásának kritériumai: tesztben 55%-os eredmény elérése, pótlás nélkül max. 1-1 elméleti és 
gyakorlati óra hagyható ki. 
Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása: pótlás időpont egyeztetéssel, a kiadott elméleti tananyag 
elsajátítása mellett. 
Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk:  
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Új és újra támadó fertőzések 
Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani Intézet - Dr. Pál Tibor egyetemi tanár 

A tematika rövid leírása: a kurzus az utóbbi évtizedekben újonan vagy újra megjelenő fertőzésekkel, illetve 
az e fertőzésekhez kapcsolódó új mikrobiológiai, járványtani, infektológiai problémákkal foglalkozik. Az első 
előadások során azok a megváltozott gazdasági, demográfiai, szociológiai körülmények kerülnek 
ismertetésre, melyek alapvetően befolyásolják e fertőzések megjelenését, terjedését. Ezt követően olyan 
fertőzéseket, jelenségeket tárgyalunk (pl. E. coli O157, tuberculosis, Ebola, SARS, influenza, malaria, Lyme, 
dengue láz stb.) melyek jól illusztrálják e fertőzések és az emberi tevékenység, környezet megváltozott 
kapcsolatát.    
 
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: a kurzus a mikrobiológiai oktatása során már 
megismert kórkozókat, illetve az általuk okozott fertőzéseket részletesebben és más aspektusból tárgyalja 
alapot adva az érdeklődő hallgatónak a későbbi járványtani, infektológiai tanulmányokhoz. 
 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 0 
modul: fakultatív  félévi 0 
ECTS kredit: 2 gyakorlat heti 0 
   félévi 0 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 2 
félévközi: szóbeli  félévi 28 
javítóvizsga: szóbeli 

 

félévi Σ óraszám  28 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
ETR-kód: OOFUTF 
javasolt helye: 6. szemeszter 
meghirdetve: csak tavaszi félévben 
előfeltétele(i): OOPMI1 

  

 
 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 
Gergely L.: Orvosi mikrobiológia 
Hand-out  
 
Foglalkozások témája és oktatója: 
14*2 óra szeminárium 
1-2. hét  Az „emerging infections” meghatározása, a kialkulásukat meghatározó tényezők 
3. hét „Emerging infections” a történelemben 
4. hét A globális AIDS járvány, és az ahhoz vezető okok 
5. hét Influenza - emberi vagy állati kórokozó? 
6. hét A SARS és tanulságai 
7. hét Haemorrhagiás lázak 
8. hét Enterális fertőzések, „the new epidemiology” 
9. hét  Lyme  
10. hét A legionellosis  
11. hét Az újra támadó tuberculosis 
12. hét Nosocomialis járványok 
13. hét Az antibiotikum rezisztencia, mint „emerging” probléma 
14. hét Összefoglalás 
 
 
A félév elfogadásának kritériumai: a szemináriumok 80 %-án aktív részvétel. 
 
Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása: pótlás a megadott szakirodalomból és a hallgatótársak 
jegyzeteiből. 
 
Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk:  
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Újszülött-, csecsemő és gyermekkori légzési zavarok és respirációs 
kezelésük 

Gyermekklinika - Dr. Adamovich Károly egyetemi docens 

A tematika rövid leírása: a neonatális és gyermekkori légzéstherápia speciális követelményei miatt sok 
vonatkozásban tér el a felnőttkori lélegeztetési formáktól. A kurzuson tárgyalásra kerülnek az anatómia, 
funkcionális sajátosságok mellett az egyes neonatális és csecsemő-gyermekkori kórképekben (pl. Neonatalis 
RDS, Meconium aspiratio, fejlődési rendellenességek, ARDS, bronchopneumonia, stb.) használatos 
lélegeztetési formák, a műtétek alatti lélegeztetés, illetve az olyan Magyarországon nem alkalmazott 
légzéstherápiás. 
 
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: részletesebb ismeretanyagot ad a gyermekkori 
légzészavarokról, melyek mind a vizsgák esetében, mind az esetleges pediátriai orvosi munkában segítséget 
jelent. Hasonlóan a korábbi kurzushoz teszvizsgával záródik. 
 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 0 
modul: fakultatív  félévi 0 
ECTS kredit: 1 gyakorlat heti 0,14 
   félévi 2 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 0,86 
félévközi: írásbeli és szóbeli  félévi 12 
javítóvizsga: írásbeli  

 

félévi Σ óraszám  14 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
ETR-kód: OOFULZ 
javasolt helye: 9. szemeszter 
meghirdetve: csak őszi félévben 
előfeltétele(i): OOKGY1 felvétele 

  

 
 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 
előadási jegyzet 
 
Foglalkozások témája és oktatója: 
6*2 óra szeminárium, 2 óra gyakorlat 
Légzészavarok okai és jellemzői újszülött és gyermekkorban (2 óra) 
Légzésfunkciós alapfogalmak (2 óra) 
Surfactant kezelés (1 óra) 
ARDS, Gyermekkori pneumóniák (2óra) 
Bronchopulmonalis dysplasia kérdésköre (1óra) 
Konzultáció (2 óra) 
Tesztírás (2 óra) 
 
 
A félév elfogadásának kritériumai:  
 
Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása:  
 
Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk:  
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Urológiai specialitások 
Urológiai Klinika - Dr. Farkas László egyetemi tanár 

A tematika rövid leírása: a fakultatívan választható kurzus tematikájában azon speciális urológiai, 
határterületi témák szerepelnek, melyek a kötelezően felveendő urológia tantárgy keretébenban nem kerültek 
részletes bemutatásra, megbeszélésre. A tematika vázát a speciálás urológia szaktevékenységek um.: 
andrológia, neuro-urológia, urodynamia, gyermekurológia, és a modern, jelenleg még kevésbé elterjedt 
terápiás lehetőségek um.: alternatív BPH kezelési módok, urológiai laparoszkópia, ESWL bemutatása képezi. 
 
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: a kurzus célja a graduális oktatásban nem 
elengedhetetlen, azonban fontos, a későbbi orvosi munkában jelentős segítséget nyujtó ismeretek elsajátítása. 
Elsősorban azon hallgatóknak ajánlott, akik a későbbiekben urológiai, nőgyógyászati, neurológiai 
tevékenységet szeretnének folytatni. 
 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 0 
modul: fakultatív  félévi 0 
ECTS kredit: 2 gyakorlat heti 0 
   félévi 0 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 2 
félévközi: írásbeli és szóbeli  félévi 28 
javítóvizsga: szóbeli 

 

félévi Σ óraszám  28 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
ETR-kód: OOFUGS 
javasolt helye: 10. szemeszter 
meghirdetve: csak tavaszi félévben 
előfeltétele(i): OOKROL 

  

 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 
Farkas L., Pajor L., Papp Gy., Tóth Cs.: Urológia 
Tóth Csaba: Az urológia tankönyve 
 
Foglalkozások témája és oktatója: 
14*2 óra szeminárium 
1. Neuro-urológiai alapismeretek, urodynamia - Dr. Pytel Ákos 
2. Gyermekkori urológiai ellátást igénylő kórképek, ESWL gyermekkorban - Dr. Villányi Kinga 
3. Andrológia, férfi nemi működés zavarai - Dr. Szántó Árpád 
4. BPH alternatív, minimál invazív kezelési lehetőségei - Dr. Fábos Zoltán 
5. Az ESWL kezelés technikai aspektusai - Dr. Pusztai Csaba 
6. Laparoscopia az urológiában - Dr. Bagheri Fariborz 
7. Molekulárgenetikai vizsgálatok az uroonkológiában - Dr. Beöthe Tamás 
8. Urológiai betegségek anaesthesiológiai vonatkozásai, urosepsis - Dr. Szénás-Máthé Jenő 
9. Fotodinámiás diagnosztika és terápia az urológiában - Dr. Pytel Ákos 
10. Protetika az urológiában - Dr. Török Alexander 
11. Vizeletdeviálás lehetőségei minimál invazív módszerekkel - Dr. Pytel Ákos 
12. Uroradiológia, intervenciós radiológiai eljárások - Dr. Székley József 
13. Urológiai műtéttan I: endoscopos beavatkozások - Dr. Farkas László 
14. Urológiai műtéttan II: radikális urológiai műtétek- Dr. Szántó Árpád 
 
 
A félév elfogadásának kritériumai: a szemináriumokon való részvétel és félév végi sikeres vizsga. 
 
Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása: 20 %-ot meghaladó hiányzás esetén a hallgató vizsgára 
nem bocsátható, a félév nem kerül elismerésre. Igazolt hiányzás esetén a felelős oktató engedélye alapján a 
hiányzás pótolható. 
 
Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk: a vizsga egyszerű választásos kérdésekből összeállított 
teszt. A félév során kiadott kérdésekből kiválasztott kérdések szerepelnek a vizsgán. 
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Vakcinológia 
Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani Intézet  

Dr. Nagy Gábor tudományos munkatárs 

A tematika rövid leírása: a hallgatók megismertetése a kötelező és speciális körülmények között 
alkalmazott védőoltásokkal, vakcinálási programokkal. A vakcinák hatásmechanizmusa immunológiai és 
mikrobiológiai hátterének magyarázata. A modern vakcina-fejlesztés molekuláris biológiai alapjainak 
ismertetése. A védőoltások epidemiológiai jelentőségének kihangsúlyozása, a népesség körében történő 
elfogadottságuk és etikai kérdések tárgyalása. 
 
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: az orvosi mikrobiológia tantárgy oktatása során 
a védőoltások ismertetésére csak általánosságban van mód. A gyakorló orvos/gyógyszerész számára 
elengedhetetlen a kötelező és választható védőoltások ismerete, valamint ezek közegészségügyi hatásai. Az 
általános mikrobiológiai ismeretek megszerzésére után a vakcinológia tantárgy lehetővé teszi a téma 
fontosságának megfelelő súlyú kifejtését.  
 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 0 
modul: fakultatív  félévi 0 
ECTS kredit: 1 gyakorlat heti 0 
   félévi 0 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 1 
félévközi: írásbeli   félévi 14 
javítóvizsga: szóbeli 

 

félévi Σ óraszám  14 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
ETR-kód: OOFVAK OFFVAK OGFVAK 
javasolt helye: 7. szemeszter 7. szemeszter 7. szemeszter 
meghirdetve: csak őszi félévben csak őszi félévben csak őszi félévben 
előfeltétele(i): OOPMI2 OFPMI1, OFEMI2 OGOMI2 

 
 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 
handout,  
ajánlott angol nyelvű irodalom: Barry R. Bloom & Paul-Henri Lambert: The Vaccine Book 
 
Foglalkozások témája és oktatója: 
14*1 óra szeminárium 
1. A vakcinák alkalmazásának története - Dr. Nagy Gábor 
2. A védőoltások epidemiológiai hatásai, vakcinálási programok - Dr. Nagy Gábor 
3. A vakcináció immunológiai háttere - Dr. Mikó Éva 
4. Mikrobiális pathogenezis mint a vakcina-fejlesztés alapja - Dr. Nagy Gábor 
5. A vakcinák típusai, alkalmazási módok - Dr. Nagy Gábor 
6. Kötelező gyermekkori védőoltások I: bakteriális kórokozók elleni vakcinák - Dr. Nagy Gábor 
7. Kötelező gyermekkori védőoltások II: vírusok elleni vakcinák - Dr. Nagy Gábor 
8. Speciális körülmények között alkalmazott vakcinák - Dr. Nagy Gábor 
9. A három nagy kihívás I: AIDS - meghívott előadó 
10. A három nagy kihívás II: malária és tuberculosis - meghívott előadó 
11. Modern molekuláris biológiai módszerek a vakcina-kutatásban, non-infektív betegségek elleni vakcinák - Dr. 

Nagy Gábor 
12. Ötlettől a gyógyszertárig: hogy készülnek a vakcinák? - Dr. Nagy Gábor 
13. A vakcináció klinikai és etikai vonatkozásai - meghívott klinikus 
14. Összefoglalás, értékelés 
 
 
A félév elfogadásának kritériumai: sikeres teszt eredmény, a szemináriumok rendszeres látogatása. 
Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása: maximális hiányzás: 2 alkalom. Pótlásra nincs lehetőség. 
Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk: 2 db rövid félévközi teszt (9. és 12. szemináriumon), 
amely problémamegoldó és felelet-választós kérdésekből áll. 
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Válogatott fejezetek a heterociklusos kémiából 
Szerves és Gyógyszerkémiai Intézet - Dr. Kálai Tamás egyetemi docens 

A tematika rövid leírása: bevezetés, prebiotikus szintézisutak, heterociklusok a környezetünkben, 
heterociklusok nevezéktana, térszerkezete, elektronszerkezete, gyűrű-lánc tautoméria. Három- négy-, öt-, 
hattagú heterociklusok szintézise, előfordulása. Héttagú heterociklusos vegyületek, nitrogén heterociklusok a 
nukleinbázisokban, mutációk, purin és pirimidin alapú antivirális ill. daganatellenes szerek. Heterociklusok az 
iparban : Festékek, fluoreszcens anyagok, gyógyszerek. Heterociklusok a diagnosztikában.   
 
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: a környezetünkben előforduló természetes és 
mesterséges anyagok, így a gyógyszerek mintegy 60% is heterociklusos vegyület. Az előadás ezen 
vegyületcsalád kémiai szerkezetének és tulajdonságainak részletesebb tárgyalásával a szerkezet-hatás 
összefüggésekre ill. lehetséges felhasználásokra kíván rávilágítani. 
 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 0 
modul: fakultatív  félévi 0 
ECTS kredit: 2 gyakorlat heti 0 
   félévi 0 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 2 
félévközi: írásbeli és szóbeli  félévi 28 
javítóvizsga: szóbeli 

 

félévi Σ óraszám  28 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
ETR-kód: OGFVHK 
javasolt helye: 5. szemeszter 
meghirdetve: csak őszi félévben 
előfeltétele(i): 

  

OGASK2 
 
 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 
Bruckner Győző: Szerves kémia III/1, Budapest, 1964 
Pozharskii A.F., Soldatenkov A.T., Katritzky A.R.:Heterocycles in Life and Society, Wiley, 1997 
Hauptmann S., Eicher T.: The Chemistry of Heterocycles, Thieme, 1995 
 
Foglalkozások témája és oktatója: 
14*2 óra szeminárium 
1. Prebiotikus kémia, heterociklusok a környezetünkben 
2. A heterociklusok tér- és elektronszerkezete, a heterociklusok nevezéktana, gyűrű-lánc tautoméria, virtuális 

tautomerek, elementotrópia 
3. Három- és négytagú heterociklusok szerkezete, reakciói, szintézise 
4. Öttagú egy heteroatomot tartalmazó heterociklusok szerkezete, reakciói, indolszármazékok, természetes és 

mesterséges porfinvázas vegyületek 
5. Két heteroatomot tartalmazó öttagú heterociklusos vegyületek szerkezete, reakciói. Pl. imidazol-, pirazol-, 

tiazol-, és oxazolszármazékok, ABTS-gyökkation, nitronil-nitroxidok, doxil nitroxidok 
6. Több heteroatomot tartalmazó aromás heterociklusok: triazolok, tetrazolok szerkezete, reakciói, tetrazol-

típusú festékek szerkezete, alkalmazása 
7. Tesztírás, hattagú oxigénatomot tartalmazó heterociklusok szerkezete, szintézise, tulajdonságai, a kromon és 

flavonszármazékok 
8. Hattagú, egy nitrogénatomot tartalmazó heterociklusok piridin, akridin, kinolin, izokinolin gyűrűk szintézise, 

előfordulása, tulajdonságai, elektronszerkezete 
9. A piperidin származékok előfordulása, szintézise a piperidin típusú nitroxidok szintézise és alkalmazása. A két 

heteroatomot tartalmazó heterociklusos vegyületek: pirimidin, pirazin, piridazin heterociklusok 
szintézise alkalmazása. A fenazin, fentiazin, PMS alkalmazása 

10. A három v. több heteroatomot tartalmazó heterociklusos vegyületek. Triazinok, tetrazinok, pteridinek. 
Szintézisük, előfordulásuk, felhasználásuk 

11. Nitrogéntartalmú heterociklusok a nukleinbázisokban, mutációk, purin és pirimidin alapú antivírális ill. 
daganatellenes szerek 
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12. Héttagú heterociklusok: azepin, tiazepin, diazepinek szintézise, előfordulása. Makrociklusok, koronaéterek, 
fluoroionofór vegyületek mint Na, K, Mg, Ca, Cd, Zn ion szenzorok 

13. Az Amadori- és a Maillard-reakció. 
14. Teszt írás, kiselőadások, referátumok egy-egy kiválasztott témakörből 
 
 
A félév elfogadásának kritériumai: 2 teszt sikeres kitöltése: 1 év közben, 1 a félév végén + egy szak- vagy 
ismeretterjesztő (folyóiratcikk vagy könyvfejezeet) cikk értelmezése, diszkussziója. Sikertelen írásbeli vizsga 
esetén szóbeli felelet. 
 
Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása: hiányzások száma max. 3 alkalom. Pótlás: egyéni 
konzultáció. 
 
Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk:  
 
 
 



 386 

Veränderungsmanagement im Rahmen von Studium und Arbeit 
im Ausland 

Egészségügyi Nyelvi és Kommunikációs Intézet - Beck Engelbert nyelvtanár 

A tematika rövid leírása:  
 
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában:  
 

Főbb jellemzők 

típus: választható előadás  heti 2 
modul: fakultatív  félévi 28 
ECTS kredit: 2 gyakorlat heti 0 
   félévi 0 
teljesítés-forma: gyakorlati jegy szeminárium heti 0 
félévközi: írásbeli és szóbeli  félévi 0 
javítóvizsga: írásbeli és szóbeli 

 

félévi Σ óraszám  28 
 

 ÁOSZ FOSZ GYSZ 
ETR-kód: OOFAIA OFFAIA 
javasolt helye: 1. szemeszter 1. szemeszter 
meghirdetve: őszi és tavaszi félévben is őszi és tavaszi félévben is 
előfeltétele(i): haladó szintű német 

nyelvismeret 
haladó szintű német 
nyelvismeret 

 

 
 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb) listája: 
 
Foglalkozások témája és oktatója: 
14*1 óra előadás 
14*1 óra gyakorlat 
14*1 óra szeminárium 
 
 
A félév elfogadásának kritériumai:  
 
Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása:  
 
Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk:  
 
 


