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OOK-ISE-T IDEGSEBÉSZET  

Tantárgyfelelős: DR. BÜKI ANDRÁS, egyetemi tanár 

 Idegsebészeti Klinika • buki.andras@pte.hu 

1 kredit ▪ Kollokvium  ▪ Klinikai tárgy a  modulhoz ▪ Őszi félévben ▪ ajánlott félév: 7.  

Foglalkozás/félév:  6 óra előadás + 8 óra gyakorlat + 0 óra szeminárium = összesen 14 óra 

Kurzus létszámkorlát:  min. 1 fő –  max. 300 fő  Előfeltételek: lásd ajánlott mintatanterv 

 

Tematika  

Az idegsebészet tárgyköre azokra az idegrendszeri megbetegedésekre terjed ki, amelyek esetében sebészi megoldás, műtéti kezelés 

jöhet szóba, ezt tükrözi az alternatív elnevezés: "idegsebészi neurológia". Az idegsebészeti stúdiumok alapjait a neuroanatómia és a 

neurológia oktatása során rakják le, de jelentős ismeretanyag származik a neurofiziológiai, neuropathológiai és kórélettani, valamint 

sürgősségi- és intenzív betegellátási tanulmányokból is. A napi idegsebészeti tevékenység döntő része sürgősségi orvosi 

beavatkozásokat és népbetegségnek számító kórképek kezelését jelenti: az idegsebészet tárgykörének tanulmányozása és ismerete 

nélkül lehetetlen a korszerű multidisciplinaris alapokon nyugvó sürgősségi ellátás, mint ahogy komoly nehézségekbe ütközhet az 

általános orvosi tevékenység folytatása is. A teljesség igénye nélkül kiemelhetjük a baleseti koponya/agy- és gerincsérültek, a vérzéses 

agyi stroke-ban, valamint a különböző kóreredetű agynyomás-fokozódásban szenvedő betegek ellátását. E diszciplína oktatja az 

ébrenlét és tudat zavarait, amelyek akár toxicus, akár metabolicus, akár idegrendszeri megbetegedés következményei lehetnek, az 

agyhalál diagnosisának - szervátültetés elvi alapjainak- leírásától a koponyaűri nyomásfokozódás felismerésén és kezelésén át a primer 

és áttétes központi idegrendszeri daganatok felismerését, kivizsgálását és kezelését is itt tanulhatják meg. A napi orvos-beteg 

találkozások jelentős hányadát képező degeneratív gerincbántalmak teljes spektrumával találkozhatnak a Klinikán lehetőséget kapva 

differenciál diagnosztikai képességeik kiteljesítésére. Oktatásunk során interaktív előadásokon, beteg- és klinikai probléma-központú, 

ágymelletti (kiscsoportos!) gyakorlati foglalkozásokon vesznek részt, továbbá lehetőséget kapnak a műtő és az intenzív osztály 

tevékenységének közvetlen tanulmányozására. 

A félév elfogadásának feltételei 

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett 

Félévközi ellenőrzések 

Évközi vizsgát nem tervezünk. 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Igazgatói mérlegelés során dől el a pótlás formája. 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

Az előadások anyagait PDF formátumban elérhetővé tesszük. 

- Jegyzet 

"Az idegsebészet alapvonalai orvostanhallgatók részére" című intézeti jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

A Neurotraumatológia Alapvonalai - Büki András, Szeifert György - Semmelweis Kiadó 

Handbook of Neurosurgery - Mark S. Greenberg - Thieme 

"Az idegsebészet alapvonalai orvostanhallgatók részére" című intézeti jegyzet 

Előadások 

1 Koponyasérülések 

 Dr. Schwarcz Attila 

2 Gerincsérülések 

 Dr. Schwarcz Attila 

3 Degeneratív gerincbetegségek 

 Dr. Schwarcz Attila 

4 A központi idegrendszer daganatai 

 Dr. Horváth Zsolt Csaba 

5 A központi idegrendszeri vascularis betegségek és kezelésük 

 Dr. Lenzsér Gábor 
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6 Funkcionális idegsebészet 

 Dr. Balás István 

Gyakorlatok  

1 Koponyatrauma 

 Dr. Tóth Péter József 

2 Gerinctrauma 

 Dr. Nagy Máté 

3 Degeneratív gerincbetegségek 

 Dr. Szabó Viktor 

4 Idegrendszeri daganatok I. 

 Dr. Kuncz Ádám 

5 Idegrendszeri daganatok II. 

 

Oktató: Dr. Kolumbán Bálint 

 Dr. Kuncz Ádám 

6 Vascularis idegsebészet 

 Dr. Nagy Csaba Balázs 

7 Neurointenzív 

 Dr. Ezer Erzsébet 

8 Neurorehabilitáció 

 Dr. Kovács Noémi 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

Szóbeli vizsgáztatást tartunk. 

Vizsgaidőszakban hirdetjük meg a számonkéréseket. 

2 tételt kell húzni, majd rövid kidolgozási idő után a tételek felmondása következik. 

A felelés előtt beugró kérdésekre kell számítani a Glasgow Coma Skálából. 

 

VIZSGATÉTELEK 

 

1.      Tudatzavarok és a Glasgow Coma Skála jelentősége. 

2.      Agyhalál és kritériumai. 

3.      CT és MR vizsgálatok idegsebészeti vonatkozásai. 

4.      Az intracraniális nyomásmérés technikái (előnyök és hátrányok), indikációk. 

5.      A traumás agysérülések típusai. 

6.      Az enyhe, közepes és súlyos agysérültek kezelési elvei. 

7.      Terápiás alapelvek nyaki gerinctörés esetén (konzervatív módszerek, sebészi technikák). 

8.      A háti-, illetve ágyéki gerinctörések kezelési elvei (konzervatív és sebészi megoldások). 

9.      A derék-, illetve gerincfájdalom okai, anatómiai vonatkozások. 

10.  A nyaki porckorongsérvek és degeneratív kórképek sebészi kezelése. A cervicobrachialgiás tünetegyüttes és elkülönítő kórisméje. 

11.  Az ágyéki korongsérvesedés műtéti és konzervatív terápiája, a lumboischialgiás tünetcsoport és elkülönítő diagnosztikája. 

12.  Az ágyéki spondylosis, spondylolisthesis és instabilitás kezelés elvei, műtéti megoldásai. 

13.  Az agydaganatok okozta koponyaűri nyomásfokozódásos tünetek jellemzése. 

14.  Az agydaganatok osztályozása, epidemiológia, életkori és lokalizációs összefüggések. 

15.  Kisagy-hídszögleti és agytörzsi tumorok okozta tünetegyüttesek és azok diagnosztikája. 

16.  Sella környéki daganatok és műtéti indikációk. 

17.  A primer és áttéti daganatok idegsebészeti kezelése. 
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18.  Subarachnoidealis vérzés felismerése és kezelési elvei. 

19.  A DSA vizsgálat technikája, indikációs köre, az érmalformációk kezelési elvei. 

20.  A spontán (hypertoniás) intracerebralis vérzések kezelési elvei. 

21.  A mozgászavarok idegsebészi kezelése, különös tekintettel a Parkinson-betegségre. 

22.  A fájdalom szindrómák sebészi kezelése (gerincvelő stimuláció, Gasser dúc infiltráció, gerincközeli idegblokádok) 

23.  Liquorkeringési zavarok, hydrocephalus típusai, tünetei és sebészi kezelése. 

A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében 

Közreműködők 

Dr. Balás István (HX0CND), Dr. Csécsei Péter (CYF3NC), Dr. Horváth Zsolt Csaba (FBF01K), Dr. Kovács Noémi (HTVM87), Dr. 

Kuncz Ádám (F68I1G), Dr. Lenzsér Gábor (S39TLI), Dr. Nagy Csaba Balázs (CQ1VP0), Dr. Nagy Máté (J0OEV9), Dr. Szabó Viktor 

(X75VWJ), Dr. Tóth Péter József (A9TJN1) 
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OOK-KAR-T BELGYÓGYÁSZAT: KARDIOLÓGIA  

Tantárgyfelelős: DR. TÓTH KÁLMÁN, egyetemi tanár 

 I. sz. Belgyógyászati Klinika • toth.kalman@pte.hu 

3 kredit ▪ Kollokvium  ▪ Klinikai tárgy a  modulhoz ▪ Őszi félévben ▪ ajánlott félév: 7.  

Foglalkozás/félév:  14 óra előadás + 28 óra gyakorlat + 0 óra szeminárium = összesen 42 óra 

Kurzus létszámkorlát:  min. 1 fő –  max. 200 fő  Előfeltételek: lásd ajánlott mintatanterv 

Foglalkozás-egészségügyi vizsgálaton szerzett ALKALMAS minősítés esetén vehető csak fel! 

 

Tematika  

A tárgy általános elméleti és gyakorlati alapokat kíván szolgáltatni a modern kardiológiai diagnosztika és terápia mindennapi orvosi 

gyakorlatban történő alkalmazásához. Hangsúlyozni kívánjuk a kölcsönhatásokat, differenciál diagnosztikai problémákat más 

belgyógyászati betegségek vonatkozásában. 

Az általános orvosi gyakorlat egyik legnagyobb beteganyagát a cardiovascularis betegségekben szenvedők teszik ki. A tárgy tematikája 

felöleli az anamnézis és betegvizsgálat speciális szempontjait, a legfontosabb kardiológiai betegségek bemutatását, a non-invazív és 

invazív kardiológiai diagnosztika alapjait, s a korszerű terápiás lehetőségeket. 

A félév elfogadásának feltételei 

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett 

Félévközi ellenőrzések 

A számonkérés a vizsgaidőszakon belül írásbeli vizsgával történik az alább felsorolt témakörökből összeállított tesztkérdésekkel, amely 

a végleges érdemjegy 80%-át adja. Egy vizsgaidőszakon belül írásbeli vizsgát 5 alkalommal hirdetünk meg. A szorgalmi időszak utolsó 

két hetében történő betegágy melletti gyakorlati számonkérés eredménye adja a végleges érdemjegy 20%-át. 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

A gyakorlatokról max. 15% hiányzás lehetséges a félév alatt (15-25% hiányzás esetén egyedi méltányosságért lehet folyamodni). 

Gyakorlat pótlása azonos témakörből másik csoportnál lehetséges. 

Az összes kontaktóráról (előadás+gyakorlat) szintén max. 15% hiányzás megengedett (15-25% hiányzás esetén egyedi méltányosságért 

lehet folyamodni). 

Ezt meghaladó hiányzás esetén a hallgató vizsgára nem bocsátható. 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

Merkely B., Becker D.: Szív- és érgyógyászat 1-2., Semmelweis Kiadó, 2020. 

Szegedi N.: Kardiológia zsebkönyv (szak)vizsgára készülőknek, Semmelweis Kiadó, 2019. 

Csanádi Zoltán, Czuriga Dániel: A szív és a verőerek betegségei, Debreceni Egyetemi Kiadó, 2019. 

- Saját oktatási anyag 

PTE ÁOK I. sz. Belgyógyászati Klinika és Szívgyógyászati Klinika oktatási segédanyagai (PotePedia weboldal) 

Előadások és Kardiológia jegyzet (TÁMOP-4.1.1.C-13/1/KONV-2014-0001) 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Tulassay Zs.: A belgyógyászat alapjai, Medicina könyvkiadó, 2016. 

Braunwald's Heart Disease: A Textbook of Cardiovascular Medicine, Elsevier, 2018. 

Houghton AR, Gray D: Az EKG helyes értelmezése, Medicina, 2005. 

Előadások 

1 Bevezetés a kardiológiába. Noninvazív kardiológiai diagnosztika I.: Elektrokardiológia (EKG, terheléses EKG, Holter EKG, 

transztelefonikus EKG) 

 Dr. Tóth Kálmán 

2 Noninvazív kardiológiai diagnosztika II.: ABPM, echocardiographia, nukleáris kardiológia 

 Dr. Cziráki Attila 

3 Noninvazív kardiológiai diagnosztika III.: Szív MR és coronaria CT 

 Dr. Simor Tamás 
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4 Invazív kardiológiai diagnosztika: Coronarographia, IVUS, FFR 

 Dr. Horváth Iván Gábor 

5 Ritmuszavarok és gyógyszeres kezelésük 

 Dr. Tóth Kálmán 

6 Invazív klinikai elektrofiziológia, diagnosztika, ablációk, eszközös kezelések (pacemakerek, CRT, ICD) 

(Dr. Herczku Csaba/Dr. Kónyi Attila) 

 Dr. Herczku Csaba 

7 Hypertonia 

 Dr. Czopf László József 

8 Krónikus szívelégtelenség 

 Dr. Habon Tamás 

9 Krónikus coronaria szindróma (CCS). Cardiovascularis preventio 

 Dr. Tóth Kálmán 

10 Akut coronaria szindrómák. Percutan coronaria intervenció (PCI) 

 Dr. Horváth Iván Gábor 

11 Akut szívelégtelenség 

 Dr. Márton Zsolt I 

12 A szív gyulladásos betegségei. Szívbillentyű betegségek 

 Dr. Cziráki Attila 

13 Cardiomyopathiák 

 Dr. Halmosi Róbert 

14 Kardiológiai rehabilitáció 

 Dr. Szabados Eszter 

Gyakorlatok  

1 Kardiológiai fizikális vizsgálat és anamnézis felvétel 

2 Kardiológiai fizikális vizsgálat és anamnézis felvétel 

3 EKG elemzés 

4 EKG elemzés 

5 Betegbemutatás. Ritmuszavarok 

6 Betegbemutatás. Ritmuszavarok 

7 Betegbemutatás. Ischaemiás szívbetegség 

8 Betegbemutatás. Ischaemiás szívbetegség 

9 Betegbemutatás. Szívelégtelenég 

10 Betegbemutatás. Szívelégtelenég 

11 Betegbemutatás/MediSkill gyakorlat 

12 Betegbemutatás/MediSkill gyakorlat 

13 Betegbemutatás/MediSkill gyakorlat 

14 Betegbemutatás/MediSkill gyakorlat 

15 Betegbemutatás. Eszközös vizsgálatok 

16 Betegbemutatás. Eszközös vizsgálatok 

17 Betegbemutatás 

18 Betegbemutatás 

19 Coronarographia, PCI 

20 Coronarographia, PCI 

21 Elektrofiziológia, pacemaker 

22 Elektrofiziológia, pacemaker 

23 Betegbemutatás 

24 Betegbemutatás 

25 Témakörök ismétlése 

26 Témakörök ismétlése 

27 Gyakorlatos számonkérés 

28 Gyakorlatos számonkérés 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

Tesztkérdések témakörei:  
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1. Az EKG elemzés alapelvei 

2. Speciális kardiológiai vizsgálómódszerek I: Stress tesztek, Holter EKG monitorozás, TTEKG és ABPM vizsgálat 

3. Speciális kardiológiai vizsgálómódszerek II: Echocardiographia, nukleáris kardiológiai vizsgálatok, computer tomographia, szív MR 

4. Speciális kardiológiai vizsgálatok III: Invazív vizsgálatok és eljárások (elektrofiziológia, szívkatéterezés és coronarographia) 

5. A rhythmuszavarok mechanizmusai 

6. Sinus és pitvari rhythmuszavarok 

7. AV csomót és járulékos nyalábot érintő rhythmuszavarok 

8. Kamrai rhythmuszavarok 

9. AV blokkok és kamrai szintű ingerületvezetési zavarok 

10. Cardialis eredetű syncopék és hirtelen szívhalál 

11. Antiarrhythmiás gyógyszerek 

12. Pacemakerek és az implantálható cardioverter defibrillátor 

13. Az ischaemiás szívbetegség (ISZB) epidemiológiája és rizikófaktorai, primer prevenció 

14. Az ischaemiás szívbetegség (ISZB) fontosabb megjelenési formái 

15. Az ischaemiás szívbetegség (ISZB) diagnosztikája 

16. Az ischaemiás szívbetegség (ISZB) gyógyszeres kezelése 

17. Az ischaemiás szívbetegség (ISZB) nem gyógyszeres kezelése (PCI és CABG) 

18. Az acut coronaria szindróma (ACS) típusai és diagnosztikája 

19. Az ST elevatioval járó acut coronaria szindróma (STEMI) kezelése 

20. Az ST elevatioval nem járó acut coronaria szindróma (NSTEMI) kezelése 

21. Az acut myocardialis infarctus (AMI) legfontosabb szövődményei és azok kezelése 

22. Acut myocardialis infarctus (AMI) utáni prognózis becslés és szekunder prevenció 

23. A hypertonia epidemiológiája, típusai, rizikófaktorai és pathogenesise 

24. A hypertonia korszerű kezelése 

25. A szívelégtelenség epidemiológiája, rizikófaktorai és kialakulásának pathomechanizmusa 

26. A szívelégtelenség klinikai szindrómái 

27. A krónikus szívelégtelenség gyógyszeres kezelése 

28. A szívelégtelenség eszközös és nonpharmacologiás kezelése 

29. Az acut szívelégtelenség korszerű kezelése 

30. A cardiomyopathiák osztályozása 

31. A dilatativ cardiomyopathia 

32. Hypertrophiás, restrictiv és arrhythmogén jobb kamrai cardiomyopathia 

33. A myocarditis és a rheumás láz 

34. A pericardium betegségei és a szívtamponád 

35. Az infectiv endocarditis 

36. A mitralis billentyű betegségei 

37. Az aorta billentyű betegségei 

38. Kombinált és kettős billentyűbetegségek 

39. A pulmonalis embolia és a primer pulmonalis hypertonia 

40. Anticoagulatio és fibrinolyticus kezelés cardiovascularis betegségekben 

41. Thrombocyta aggregatio gátló kezelés cardiovascularis betegségekben 

42. Laboratóriumi diagnosztika a kardiológiában, biomarkerek 

43. Terhesség és szívbetegség 
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44. A kardiológiai rehabilitáció 

45. Multicentrikus, nemzetközi klinikai vizsgálatok szerepe a szívbetegségek therapiájában (rhythmuszavarok, acut coronaria 

szindróma kezelés, szekunder prevenció, stb.) 

A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében 

Ambuláns vérnyomás monitorozás (ABPM) 

Artériapunkció 

Belgyógyászati anamnézis és fizikális vizsgálat 

(belgyógyászati anamnézis felvétele, beteg megtekintése, orr, garat, száj vizsgálata, nyálkahártyák megtekintése, nyálmirigyek 

tapintása, nyirokcsomók tapintása, bőr megtekintése, tapintása, turgor vizsgálata, ödéma vizsgálata, mellkas megtekintése, 

szívcsúcslökés vizsgálata, szívhatárok kopogtatása, szívhangok, zörejek vizsgálata, has tapintása, kopogtatása, hallgatózása, máj 

és lép tapintása, rektális digitális vizsgálat, pajzsmirigy tapintása, pektorálfremitusz, pulzus vizsgálata, tüdőhatárok, 

rekeszmozgás, tüdő hallgatózása, kopogtatása, vérnyomásmérés, vesék ballotálása, szomatometriás adatok mérése, nemi 

fejlettségi állapot értékelése, pszichés és szociális állapot felmérése) 

Defibrillátor használata, elektromos kardioverzió 

Echokardiográfia 

Ergometria, spiroergometria 

Holter EKG monitorizálás 

Invazív artériás vérnyomásmonitorozás 

Karotisz masszázs és atropin teszt 

Koronária angiográfia és katéteres koronária intervenciók 

Mellkas csapolás, mellkasi drén behelyezése 

Pacemaker, defibrillátor (ICD) implantáció 

Közreműködők 

Dr. Bíró Katalin (EOYJ8J), Dr. Czopf László József (BAVD1M), Dr. Ezer Péter (G5K57E), Dr. Faludi Réka (R4DRZ7), Dr. Gál 

Roland (LAS0DD), Dr. Gaszner Balázs (XW1ACK), Dr. Goják Ilona (S6O4G7), Dr. Habon Tamás (GG1E2P), Dr. Halmosi Róbert 

(I7GKGG), Dr. Husznai Róbert Gábor (GB0YKC), Dr. Kenyeres Péter (KRNHKJ), Dr. Késmárky Gábor Róbert (BKR27H), Dr. Kittka 

Bálint Pál (JJVKFX), Dr. Koltai Katalin (AZPSAL), Dr. Komócsi András (VJS7N2), Dr. Kónyi Attila (KPE2JN), Dr. Kupó Péter 

(VE4I1M), Dr. Lenkey Zsófia (HRU4KT), Dr. Magyar Klára (HYFPBH), Dr. Magyari Balázs (NGIFAZ), Dr. Márton Zsolt I 

(CRH2BI), Dr. Meiszterics Zsófia (SZHLLD), Dr. Németh Ádám (FXNW8L), Dr. Nógrádi Ágnes (YBSBWG), Dr. Pálfi Anita 

(XY61KF), Dr. Porpáczy Adél (WZOX5X), Dr. Rábai Miklós (E8IPI1), Dr. Sándor Barbara (N02UC0), Dr. Sárszegi Zsolt 

(O4X5WW), Dr. Simon Mihály (LCRQ4X), Dr. Szabados Eszter (SV9R5H), Dr. Szabó Dóra (WY3FTB), Dr. Szántó Márk (P12QXP), 

Dr. Temesné Dr. Endrei Dóra Ilona (BKUWJO), Dr. Tótsimon Kinga (CUGPZE) 
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OOK-KBK-T KLINIKAI BIOKÉMIA  

Tantárgyfelelős: DR. MISETA ATTILA JÁNOS, egyetemi tanár 

 Laboratóriumi Medicina Intézet • rector@pte.hu 

2 kredit ▪ Kollokvium  ▪ Klinikai tárgy a  modulhoz ▪ Őszi félévben ▪ ajánlott félév: 7.  

Foglalkozás/félév:  14 óra előadás + 14 óra gyakorlat + 0 óra szeminárium = összesen 28 óra 

Kurzus létszámkorlát:  min. 5 fő –  max. 200 fő  Előfeltételek: lásd ajánlott mintatanterv 

Foglalkozás-egészségügyi vizsgálaton szerzett ALKALMAS minősítés esetén vehető csak fel! 

 

Tematika  

A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: az egzakt laboratóriumi vizsgálatokra épített modern orvoslás képességének 

elsajátítása. 

A tematika: az emberi szervezetből vett minták célirányos molekuláris analízisei nélkülözhetetlenek a betegek általános állapotának 

megítéléséhez, a betegségek diagnózisához, a kezelések hatékonyságának követéséhez, de a betegségek megelőzésére irányuló orvosi 

tevékenységben is. A tantárgy, mely kémiai, biokémiai, élettani és patológiai ismeretekre épül, segít eligazodni a vizsgálatok 

sokféleségében, a vizsgálati rendelések stratégiájában és molekuláris szemléletet nyújt a modern orvoslásban. A tananyag magába 

foglalja a kémiai, biokémiai, hematológiai, hemosztazeológiai és molekuláris genetikai laboratóriumi vizsgálatok klinikai 

alkalmazásának területeit. 

A félév elfogadásának feltételei 

Az előadások és gyakorlatok látogatása kötelező. 25% hiányzás fölött a félév nem elfogadható. 

Félévközi ellenőrzések 

_ 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

A gyakorlati hiányzás a kéthetes cikluson belül másik csoporttal pótolható. 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Az előadások és gyakorlatok anyagán kívül (saját jegyzet), a tantárgy elsajátításához elsődlegesen ajánlott az egyetemi jegyzet, 

mely az intézet honlapjáról elektronikusan elérhető: http://aok.pte.hu/hu/egyseg/oktatasianyagok/140  

 

W.J. Marshall: Klinikai kémia, 4. kiadás, Medicina Könyvkiadó, 2003, Budapest. ISBN 963-242-409-3 

Szabó Antal: Klinikai laboratóriumi vizsgálatok és paraméterek, Semmelweis Kiadó és Multimédia Stúdió, 2010, ISBN 

9789639879751 

Az alábbi két angol nyelvű tankönyv: 

W.J. Marshall, S.K. Bangert: Clinical Chemistry, 7th ed., Mosby Co, 2012, ISBN  9780723437048 

G.J. Beckett, S.W. Walker, P. Rae, P. Ashby: Lecture Notes on Clinical Biochemistry, 8th ed., Wiley-Blackwell Co., 2013. ISBN 

978-1-4443-9475-7 

Előadások 

1 A laboratóriumi medicina  a modern orvoslásban. A laboratóriumi vizsgálati eredmények információs értéke 

 Dr. Miseta Attila János 

2 A víz, Na+ és K+ egyensúly zavarainak laboratóriumi vizsgálatai 

 Dr. Miseta Attila János 

3 A kalcium és magnézium anyagcsere zavarai, mozgásszervi betegségek laboratóriumi diagnosztikája 

 Dr. Kőszegi Tamás Antal 

4 Vas anyagcsere és porfirinek  laboratóriumi diagnosztikája. Hemoglobinopátiák laboratóriumi diagnosztikája 

 Dr. Nagy Tamás II 

5 Szívizom megbetegedések laboratóriumi eltérései  

 Dr. Kovács Gábor László 

6 Májbetegségek laboratóriumi diagnosztikája és követése 

 Dr. Miseta Attila János 

http://aok.pte.hu/hu/egyseg/oktatasianyagok/140
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7 A hasnyálmirigy és a gyomor-béltraktus laboratóriumi diagnosztikája 

 Dr. Nagy Tamás II 

8 A szénhidrát anyagcsere laboratóriumi vizsgálatai 

 Dr. Kőszegi Tamás Antal 

9 Lipid anyagcsere rendellenességeinek vizsgálatai 

 Dr. Kovács Gábor László 

10 Vesebetegségek laboratóriumi vizsgálatai 

 Dr. Czéh Boldizsár 

11 A hypothalampo- hypophysis rendszer és a pajzsmirigy funkció klinikai biokémiája 

 Dr. Kovács Gábor László 

12 A gyógyszer monitorozás és a toxikológia a laboratóriumi medicinában  

 Vassné Lakatos Ágnes 

13 A daganatos betegségek laboratóriumi diagnosztikája. A tumor markerek  információs értéke 

 Dr. Miseta Attila János 

14 A molekuláris genetika a laboratóriumi medicinában 

 Dr. Gombos Katalin 

Gyakorlatok  

1 A vizsgálatkérés logikája és a mintakezelés hibalehetőségei. 

2 A leggyakrabban használt analítikai módszerek. 

3 A vérkép analízis metodikája. 

4 A vér alakos elemeinek vizsgálata és értékelése. 

5 A sav/bázis egyensúly laboratóriumi vizsgálatai. 

6 POCT vizsgálatok. 

7 Plazma fehérjék vizsgálati módszerei és az eredmények értékelése a laboratóriumi medicinában. 

8 A liquor vizsgálatok diagnosztikus jelentősége. 

9 Vizeletvizsgálatok a laboratóriumi medicinában. 

10 Vizeletvizsgálatok a laboratóriumi medicinában. 

11 A véralvadási paraméterek vizsgálatai. Funkcionális tesztek. 

12 A véralvadási paraméterek vizsgálatai. Funkcionális tesztek. 

13 Endokrin vizsgálatok preanalítikája, a mellékvese és a gonádok endokrin laboratóriumi diagnosztikája. 

14 Molekuláris biológiai vizsgálatok a gyakorlatban. 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

Vizsgakérdések 

 

1. Laboratóriumi vizsgálatkérés indikációja (szűrés, differenciál diagnózis, megerősítés, monitorozás). 

2. A laboratóriumi vizsgálatra történő előkészítés szempontjai . Korrekt vérvétel (vénás, kapilláris) és más mintavétel kivitelezése, 

szabályai, csőtípusok.  

3. A referencia tartomány fogalma, a laboratóriumi vizsgálatok diagnosztikai  specificitása és szenzitivitása, valamint prediktív 

értéke.  

4. Laboratóriumi  vizsgálati eredményeket befolyásoló tényezők értékelése. 

5. A betegközeli klinikai biokémiai vizsgálatok (POCT) lehetőségei és információs értékük. 

 

6. A víz és a nátrium egyensúlyok zavarai. 

7.  A szervezet kálium egyensúlyának zavarai. 

8. A sav/bázis anyagcsere metabolikus zavarainak laboratóriumi megjelenése. 

9. A sav/bázis anyagcsere respiratórikus zavarainak laboratóriumi megjelenése. 

10. A kalcium, magnézium és foszfát anyagcsere zavarainak laboratóriumi vizsgálatai.  

11. Az osteoporosis klinikai biokémiai jelei. Az ízületek és a metabolikus csontbetegségek laboratóriumi diagnosztikája. 

 

12. A plazma fehérjék laboratóriumi vizsgálata  
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13. A plazma enzimek laboratóriumi vizsgálatai.  

14. A nem immunglobulin plazma fehérjék laboratóriumi vizsgálatai. 

15. Az immunglobulinok, paraproteinémiák laboratóriumi vizsgálatai.  

16.  Az akut fázis fehérjék vizsgálatai, szepszis laboratóriumi diagnosztikája. 

 

17. A gyulladás laboratóriumi diagnosztikai  jelei  

18. A malignus hematológiai kórképek laboratóriumi diagnózisa, áramlásos -citometria 

19. Az anémiák vizsgálati lehetőségei a klinikai laboratóriumban. 

20. A hemoglobinopátiák. Porfirin anyagcsere zavarok és vizsgálati lehetőségei. 

21. A vas metabolizmus zavarai.  

 

22. Alvadási vizsgálatok,  sejtes elemek. 

23. Alvadási szűrő vizsgálatok (PT, APTI, TI, fibrinigén, D-dimer). 

24.  Antikoaguláns terápia laboratóriumi monitorozása. 

 

25. A szívinfarktus klinikai biokémiai jelei a legújabb nemzetközi ajánlás szerint. 

26. A szívinfarktus kezelésének laboratóriumi ellenőrzése. A krónikus szívelégtelenség laboratóriumi diagnosztikája (BNP, proBNP, 

elektrolitok). 

27. A harántcsíkolt izom megbetegedésének laborvizsgálatai. 

 

28. A diabetes mellitus diagnosztikai kritériumai (WHO). Ismert diabéteszes beteg laboratóriumi követése. 

29. A hipo- és hiperglikémiás kóma klinikai biokémiája. 

30. Lipidek és lipoproteinek a vérplazmában. 

 

31. Májbetegségeket kórjelző laboratóriumi vizsgálatok.  

32. Az alkoholos májkárosodás laboratóriumi diagnosztikája. A májfibrózis laboratóriumi jelei. 

33. A bilirubin anyagcsere zavarai. 

34. Az akut pancreatitis laboratóriumi kórisméje. 

35. A krónikus pancreatitis laboratóriumi kórisméje. 

36.     Gyulladásos és malignus bélbetegségek laboratóriumi diagnosztikája. 

 

37. Az akut vesebetegségek laboratóriumi vizsgálatai.  

38. A krónikus vesebetegségek laboratóriumi vizsgálatai. 

39. A proteinuriák és hematuriák vizsgálatai. 

40. Az emelkedett szérum húgysavszint lehetséges okai és laboratóriumi vizsgálatai. 

 

41. A liquor cerebrospinalis és más testnedvek vizsgálatai. 

 

42. A hormon vizsgálatok preanalitikai tényezői.  

43. A hypothalamus, hypophysis klinikai biokémiája. 

44. A pajzsmirigy működés zavarainak laboratóriumi vizsgálatai. 

45. A mellékvese kéreg/velő működési zavarainak klinikai biokémiája. 

46. A reproduktív rendszer rendellenességeinek klinikai biokémiája. 
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47. A tumorok jelenlétének általános laboratóriumi jelei.  

48. A tumormarkerek használata és értelmezése a gyakorlatban. 

49. Molekuláris biológiai vizsgálatok a laboratóriumi diagnosztikában. 

 

50. Terápiás gyógyszerszint követés (TDM) a klinikai laboratóriumban.  

51. Toxikológiai vizsgálatok a klinikai laboratóriumban. 

 

Tételek: laboratóriumi leletek értelmezése  

1. Normál lelet 

2. Véralvadásgátolt beteg 

3. Respiratórius acidózis 

4. Metabolikus acidózis 

5. Akut miokardiális infarktus 

6. Hyperlipidémia 

7. Akut veseelégtelenség 

8. Krónikus vesebetegség (dialízált beteg) 

9. Akut májbetegség 

10. Májelégtelenség 

11.  Epeúti elzáródás 

12.  Akut pankreatitis 

13.  Myeloma multiplex 

14.  Leukémia (automata vérkép) 

15.  Leukémia (kenet) 

16.  Diabetes 

17.  Vashiányos anémia 

18.  Primer hypo/hyperthyreosis 

19. Addison krízis 

20.  Akut gyulladás 

21.  Szepszis 

22. DIC 

23.  Daganatos megbetegedés (tumormarker a leleten) 

A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében 

Laboratóriumi leletek értelmezése és értékelése 

Széklet okkult vérzés vizsgálat 

Vércsoport meghatározás 

Vérkenet készítés, vizsgálat 

Vizelet rutinvizsgálat (gyorsteszt, fehérje, bilirubin, UBG, fajsúly, pH, üledék) 

Zárt rendszerű vénás vérvétel 

Közreműködők 

Dr. Faust Zsuzsanna (G9WRZD), Dr. Gombos Katalin (O840HO), Dr. Kátai Emese (G6PQ5N), Dr. Lányi Éva (BMXOG8), Dr. 

Péterfalvi Ágnes (I1DCTB), Dr. Ragán Dániel (UQGSZN), Dr. Szirmay Balázs Gábor (HR4JIU), Réger Barbara (D6YOG3) 
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OOK-KIR-T BELGYÓGYÁSZAT: KLINIKAI IMMUNOLÓGIA - REUMATOLÓGIA  

Tantárgyfelelős: DR. KUMÁNOVICS GÁBOR, egyetemi docens 

 Reumatológiai és Immunológiai Klinika • kumanovics.gabor@pte.hu 

2 kredit ▪ Kollokvium  ▪ Klinikai tárgy a  modulhoz ▪ Őszi félévben ▪ ajánlott félév: 7.  

Foglalkozás/félév:  14 óra előadás + 14 óra gyakorlat + 0 óra szeminárium = összesen 28 óra 

Kurzus létszámkorlát:  min. 1 fő –  max. 200 fő  Előfeltételek: lásd ajánlott mintatanterv 

Foglalkozás-egészségügyi vizsgálaton szerzett ALKALMAS minősítés esetén vehető csak fel! 

 

Tematika  

A reumatológiai, illetve klinikai immunológiai alapismeretek megszerzése. A mozgásszervi panaszokkal bíró beteg vizsgálatának 

begyakorlása, a reumatológiai népbetegségek diagnosztikájának, kezelésének elsajátítása. Az alapvető klinikai immunológiai 

problémák egy részének megismerése. 

A félév elfogadásának feltételei 

Nincs megengedett hiányzás. 7 alkalommal kell a félév során gyakorlatot teljesíteni. 

Félévközi ellenőrzések 

A 7 gyakorlati alkalomból legalább 5 alkalommal max. 5 perces, rövid írásbeli ellenőrzés egy-egy minimum kérdéssel, olyan rendkívül 

fontos ismeretről mely előtte (előadáson és/vagy gyakorlaton) már elhangzott. 5-ből 3 sikeresen teljesített ellenőrzés a félév aláírásának 

és a vizsgára jelentkezésnek a feltétele. Hiányzás esetén az ellenőrzések pótlására más csoport gyakorlatán van lehetőség. 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Más csoportok gyakorlatain. 7 elvégzett gyakorlat kell a félév elismeréséhez. 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

Neptun Tanulmányi Rendszerben elérhető oktatási anyag. 

- Jegyzet 

Czirják László: Reumatológia. Negyedik, bővített és átdolgozott kiadás. 2019. 

- Ajánlott irodalom 

Kiegészítő ajánlott anyagként használható: 

Tulassay Zsolt (szerk.): A belgyógyászat alapjai, Medicina, 2016. (egyetemi tankönyv). (1397-1439, 2041-2094 oldalak) 

Előadások 

1 Bevezetés. Szisztémás autoimmun kórképek általános jellemzői. Nem differenciált kollagenózis. Overlap  szindrómák, kevert 

kötőszöveti betegség. 

 Dr. Kumánovics Gábor 

2 Arthritisek differenciáldiagnosztikája. Korai arthritis. Rheumatoid arhtiritis - diagnosztika. 

 Dr. Kumánovics Gábor 

3 Rheumatoid arhtiritis. Terápia, a betegkövetés módszerei. 

 Dr. Kumánovics Gábor 

4 Szisztémás sclerosis. 

 Dr. Czirják László István 

5 Szisztémás lupus erythematosus. 

 Dr. Czirják László István 

6 Sjögren syndroma. Gyulladásos myopathiák. 

 Dr. Minier Tünde 

7 Systemás vasculitisek. Secunder immundeficienciák. 

 Dr. Undiné Dr. Tamaskó Mónika 

8 Spondylarthropáthiák. Juvenilis idopathiás arthritis. 

 Dr. Horváth Gábor I 

9 Derékfájdalom differenciáldiagnosztikája, kezelése. Algodystrophia. Fájdalomcsillapítás a reumatológiában. 

 Dr. Undiné Dr. Tamaskó Mónika 
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10 Nyaki  fájdalom, brachialgia diagnosztikája, kezelése. Alagútszindrómák. Egyéb lágyrészreumatizmusok. 

 Szendelbacherné Dr. T. Kovács Katalin 

11 Osteoporosis, osteoarthrosis. Osteonecrosis. 

 Dr. Sarlós Gézáné (Dr. Varjú Cecilia) 

12 Diagnosztikus lehetőségek, terápiás eljárások és gondozási szemléletek a reumatológiában. 

 Dr. Sarlós Gézáné (Dr. Varjú Cecilia) 

13 A köszvény diagnosztikája, kezelése. Kristály arthropathiák. Anyagcsere és belgyógyászati betegségek mozgásszervi 

következményei. 

 Dr. Minier Tünde 

14 Fibromyalgia. A rheumatológiai betegségek fizioterápiás kezelése. Rehabilitáció a reumatológiában. 

 Dr. Birkás Gyöngyvér 

Gyakorlatok  

1 Mozgásszervi beteg vizsgálatának áttekintése, jellegzetes mozgásszervi eltérések, GALS vizsgálat. 

Szisztémás autoimmun betegségek általános jellemzői. 

2 Mozgásszervi beteg vizsgálatának áttekintése, jellegzetes mozgásszervi eltérések, GALS vizsgálat. Szisztémás autoimmun 

betegségek általános jellemzői. 

3 Mozgásszervi beteg vizsgálatának áttekintése. Gyulladásos és nem gyulladásos eredetű fájdalom elkülönítése. Jellegzetes 

eltérések demonstrálása arthritisek és arthrosisok  vonatkozásában. Korai és késői betegségstádiumok elkülönítése. 

4 Mozgásszervi beteg vizsgálatának áttekintése. Gyulladásos és nem gyulladásos eredetű fájdalom elkülönítése. Jellegzetes 

eltérések demonstrálása arthritisek és arthrosisok  vonatkozásában. Korai és késői betegségstádiumok elkülönítése. 

5 Reumatológiai képalkotó eljárások – MediSkills Laborban: Rtg, CT, MR képalkotás. Ízületi ultrahang vizsgálat. Ízületi 

punkció. 

6 Reumatológiai képalkotó eljárások – MediSkills Laborban: Rtg, CT, MR képalkotás. Ízületi ultrahang vizsgálat. Ízületi 

punkció. 

7 Kapillármikroszkópia. Raynaud szindróma differenciáldiagnosztikája. Kéz- és könyökfájdalom differenciáldiagnosztikája. 

Jellegzetes bőr- és nyálkahártyatünetek  a reumatológiában. 

8 Kapillármikroszkópia. Raynaud szindróma differenciáldiagnosztikája. Kéz- és könyökfájdalom differenciáldiagnosztikája. 

Jellegzetes bőr- és nyálkahártyatünetek  a reumatológiában. 

9 Gyulladásos reumatológiai betegvizsgálat (SPA, köszvény). Derékfájdalom és proximális végtaggyengeség 

differenciáldiagnosztikája. 

10 Gyulladásos reumatológiai betegvizsgálat (SPA, köszvény). Derékfájdalom és proximális végtaggyengeség 

differenciáldiagnosztikája. 

11 Reumatológiai betegvizsgálat (osteoporosis, osteoarthrosis). Nyaki- és vállfájdalom differenciáldiagnosztikája. 

12 Reumatológiai betegvizsgálat (osteoporosis, osteoarthrosis). Nyaki- és vállfájdalom differenciáldiagnosztikája. 

13 Reumatológiai betegvizsgálat (a legfontosabb teendők a betegvizsgálat során, gerinc fizikális vizsgálata, arthritisek 

differenciáldiagnosztikája).Rehabilitáció: Fizioterápia formái. Gyógytorna. Segédeszköz ellátás. 

14 Reumatológiai betegvizsgálat (a legfontosabb teendők a betegvizsgálat során, gerinc fizikális vizsgálata, arthritisek 

differenciáldiagnosztikája).Rehabilitáció: Fizioterápia formái. Gyógytorna. Segédeszköz ellátás. 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

Jegyalakítás:  

Írásbeli és szóbeli gyakorlati  vizsga.  

A vizsga egy 30 perc időtartamú,  30 pontos teszttel (24 db egyszerű választásos 1-1 ponttért + 2 db esszé 3-3 pontért) indul, mely a 

legfontosabb minimum  kérdésekből merít. A 30-ból legkevesebb 23 pont esetén folytatható a vizsga a szóbeli gyakorlati 

vizsgarésszel, mely anamnézisfelvételből, fizikális vizsgálati ismeretek felméréséből, illetve a beteggel és betegségével 

kapcsolatos további differenciáldiagnosztikai és terápiás lehetőségek megbeszéléséből áll. 

 

 

Az alábbi témakörök tájékoztató jellegűek a lehetséges elhangzó kérdések tekintetében.  

 

Differenciáldiagnosztika, kezelések 

1. Mikor gondolunk szisztémás autoimmun kórkép fennállására? 

2. Szisztémás autoimmun kórkép gyanúja esetén szükséges teendők 

- Alap laboratóriumi vizsgálatok szisztémás autoimmun megbetegedés gyanújakor. Autoantitest szűrővizsgálatok és specifikus 

autoantitest vizsgálatok. 
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3. Raynaud-szindróma 

- Primer, szekunder Raynaud szindróma differenciál diagnosztikája, terápiája, a terápia hatásának lemérése. 

- Alapvizsgálatok Raynaud szindrómában. Capillarmicroscopia diagnosztikus értéke. 

4. A betegség aktivitás és károsodás értékelése reumatológiai kórképekben 

5. Polyarthritisek differenciáldiagnosztikája. 

6. Oligoarthritisek és monarthritisek jellemzői, diagnosztikája,differenciáldiagnosztikája. 

7. Nyaki- és vállfájdalom differenciáldiagnosztikája. 

8. Könyök-, kézfájdalom differenciáldiagnosztikája. 

9. Háti és derékfájdalom differenciáldiagnosztikája. Gyulladásos és nem gyulladásos eredetű derékfájdalom elkülönítése. 

10. Reumatológiai mozgásszervi beteg rehabilitációja. Fizioterápia formái. Gyógytorna. Segédeszköz ellátás. 

11. Fájdalomcsillapítás a reumatológiában. 

12. Nem steroid gyulladásgátló szerek hatásai, mellékhatásai. 

13. Glukokortikoid kezelés lehetséges alkalmazási módjai, mellékhatásai. Lehetséges preventív lépések a mellékhatások 

megelőzésében. 

14. Biológiai terápiák és Janus-kináz gátló szerek. 

- TNF antagonista biológiai terápia. 

- Egyéb biológiai terápiák a gyulladásos reumatológiai kórképekben 

(rituximab, tocilizumab, abatacept, secukinumab, ixekizumab). Biohasonló készítmények. 

Célzott szinteteikus készítmények: Janus kináz gátlók (tofacitinib, baricitinib, upadacitinib, filgotinib) 

15. Infekciós mellékhatások a reumatológiai kórképek gyógyszeres terápiája (methotrexat, leflunomid, azathioprin, cyclophosphamid, 

corticosteroidok, biológiai terápia, Janus-kináz gátló kezelés) során. 

 

Főbb gyulladásos immun-mediált kórképek 

1. RA diagnosztikája 

- klasszifikációs kritériumai, alapvető klinikai jellemzők. 

- laboratóriumi és radiológiai jellemzők. 

- klinikai jellemzők. 

2. RA gondozásának és kezelésének alapelvei 

- Aktivitás, károsodás és dizabilitás mérése. 

- Alapvizsgálatok a betegek gondozása során. Aktivitási indexek: DAS28, 

SDAI, CDAI. Mire használjuk a HAQ indexet? 

- Kezelési alapelvek. Korai kezelés. Bázisterápiás kezelés. Célirányos kezelés (T2T) és a szoros betegségkontroll alapelvei. 

3. RA kezelése. 

- Bázisterápiás szerek RA-ban. Adagolás, mellékhatások, gondozási teendők: sulphasalazin, methotrexat, leflunomid, 

chloroquin/hydroxychloroquin  kezelés során. 

- Bázisterápiás szerek RA-ban. Adagolás, mellékhatások, gondozási teendők biológiai terápia illetve Janus-kináz gátló kezelés során. 

- Mikor van szükség a bázisterápiás kezelés megváltoztatására RA-ban? 

- A terápia hatásának lemérése rheumatoid arthritisben. 

4. SLE diagnosztikája. 

- SLE általános jellemzői, a diagnosis felállításának alapjai. 

- Szervi tünetek lupusban. Laboratóriumi vizsgálatok lupusban. 

- Lupus nephritis. Lupus központi idegrendszeri érintettsége. 

5. SLE gondozása, kezelése. 

- Lupus kezelési elvei, teendők a lupusos beteg gondozása során. A betegségaktivitás és károsodás követése. Szükséges ellenőrző 

vizsgálatok. Teendők a késő szövődmények (atherosclerosis, osteoporosis) megelőzésére. 
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6. Primer, szekunder antiphospholipid szindróma. Laboratóriumi diagnosztika, tünetek és kezelés. 

7. Sjögren szindróma. 

- főbb klinikai jellemzői. 

- diagnosztikája és kezelési elvei. 

8. Szisztémás sclerosis. 

- alapvető klinikai jellemzői, diagnosztikája. 

- terápiája, hatásának lemérése. 

9. Myositisek. 

- Polymyositis, dermatomyositis főbb klinikai jellemzői. Myositisek felosztása. 

- Myositisek gyógyszeres és nem gyógyszeres terápiája, gondozása, terápia hatásosságának lemérése. 

10. Szisztémás vasculitisek. 

- Szisztémás vasculitisek felosztása. Primer, szekunder vasculitisek. 

- Polymyalgia rheumatica és óriássejtes arteritis (arteritis temporalis). 

- ANCA asszociált vasculitisek klinikuma és kezelése. 

11. Spondylarthritisek általános jellemzői.Perifériás illetve axiális ízületi érintettség. Enthesitis. Extraarticuláris érintettség. 

12. Spondylitis ankylopoetica. 

- Gyulladásos típusú derékfájás. Az axiális és perifériás ízületi érintettség spondylarthropathiákban. Enthesitis. Spondylitis 

ankylopoetica tünetei, diagnosztikája. 

- Spondylitis ankylopoetica gyógyszeres és nem gyógyszeres kezelési lehetőségei. 

- A terápia hatásának lemérése spondylarthritisekben. 

13. Arthritis psoriatica. Gyulladásos bélbetegséghez társuló spondylarthropathiák. 

14. Autoinflammációs szindrómák. Sarcoidosis. Makrofág aktivációs szindróma. 

 

Nem gyulladásos reumatológiai betegségek. 

1. Osteoporosisok klinikuma, diagnosztikája. DEXA vizsgálat. 

- Primer osteoporosisok. 

- Szekunder osteoporosisok differenciáldiagnosztikája. 

2. Osteoporosisok rizikó faktorai, prevenciója és kezelése. A FRAX index. 

- gyógyszeres kezelés:  kálcium és D vitaminpótlás, biszfoszfonátok, raloxifen, denosumab kezelés., a fizioterápia szerepe az 

osteoporosis kezelésében. Súlyos osteoporosis kezelése. 

3. Kristály arthropathiák. A köszvény diagnosztikája és kezelése. 

4. Belgyógyászati betegségek mozgásszervi következményei. 

- Acromegalia. Diabetes mozgásszervi következményei (DISH szindróma). 

Pajzsmirigy betegségek izom és mozgásszervi tünetei. 

5. A fibromyalgia szindróma diagnosztikája, gyógyszeres és nem gyógyszeres kezelése. 

6. Osteoarthrosisok diagnosztikája, kezelése. 

- Térdarthrosis jellemzői, kezelése. 

- Csípőarthrosis jellemzői, kezelése. 

- Kéz osteoarthrosisa. 

- A nyaki, háti gerinc degeneratív bántalmai. 

7. Osteonecrosis. 

8. A lágyrészek betegségei. 

9. Alagút szindrómák. 

10. Algodystrophia. 
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11. Elsődleges immunhiányos állapotok: a CVID klinikai jellemzői. Másodlagos immunhiányos állapotot okozó kórképek. A 

góckérdés. 

12. Bakteriális infectiv arthritis. 

13. Teendők anaphylaxiás shock esetén. A leggyakoribb kiváltó okok felsorolása. 

 

Minimum kérdések témái: 

(Milyen tünetek esetén gondoljunk rájuk, gyanú esetén mit kell tennünk?) 

Differenciáldiagnosztikák, kezelések. 

1. Milyen tünetek fennállása esetén kell gondolnunk szisztémás autoimmun kórképekre? 

2. Autoantitest szűrővizsgálatok, a legfontosabb kórkép-specifikus autoantitest vizsgálatok. 

3. Ismeretlen eredetű gyulladáskor milyen fő kórképek jöhetnek leggyakrabban szóba? 

4. Arthrosisos (degeneratív) és arthritises (gyulladásos) fájdalom elkülönítése. 

5. Monarthritisek leggyakoribb okai. 

6. Polyarthritisek leggyakoribb okai. 

7. Raynaud-jelenség leggyakoribb okai. 

8. Proximális izomgyengeség leggyakoribb okai. 

9. Szemszárazság, szájszárazság leggyakoribb okai. 

10. Felső végtagi panaszok esetén milyen differenciáldiagnosztikai lépés szükséges? 

11. Derékfájdalom leggyakoribb mozgásszervi okai. 

12. Derékfájdalom leggyakoribb nem-mozgásszervi okai. 

13. Lumboischialgia (kisugárzó gyöki fájdalom) jellemző klinikuma. 

14. L4 gyöki károsodás jelei. 

15. L5 gyöki károsodás jelei. 

16. S1 gyöki károsodás jelei. 

17. NSAID adás mellékhatásai. 

18. NSAID adás kontraindikációja, mikor igényel fokozott figyelmet adásuk? 

19. Glükokortikoid adás leggyakoribb mellékhatásai. 

20. Szteroid kezelés mellé milyen kiegészítő kezeléseket kell adni? 

21. Tartósan kortikoszteroidot szedő beteg akut megbetegedései (infekció, trauma) esetén mire van szükség? 

22. Cytostatikus kezelések legfőbb mellékhatásai. 

23. DMARD kezelés (adagolás, mellékhatások, ellenőrzés: methotrexát, leflunomid, salazopyrin, chloroquin/hydroxychloroquin) 

24. Biológiai terápiák kontraindikációi, mellékhatásai. 

Főbb reumatológiai kórképek 

25. Scleroderma klinikuma, szervi manifesztációk 

26. SLE leggyakoribb kezdeti klinikai jelei. 

27. SLE leggyakoribb laboratóriumi eltérései. Mi a teendő SLE gyanújakor? 

28. Antifoszfolipid szindróma leggyakoribb klinikai jelei. 

29. Fiatal beteg thrombosisa esetén milyen okok merülnek fel? 

30. RA leggyakoribb kezdeti tünetei. 

31. Rheumatoid arthritis extraarticularis manifesztációi 

32. RA leggyakoribb laboratóriumi és radiológiai eltérései. 

33. Spondylitis ankylopoetica leggyakoribb kezdeti klinikai jelei. 

34. Psoriasis leggyakoribb kezdeti klinikai jelei. 
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35. Akut köszvényes roham jelei és ellátása. 

36. Krónikus köszvény klinikai jellemzői és kezelése. 

37. Infektív arthritis: panaszok, klinikai tünetek, kivizsgálás. 

38.   Autoimmun gyulladásos myopathik klinikuma, extramuscularis tünetei 

39. Sjögren sy. klinikuma, extraglanduralis tünetei 

 

Nem gyulladásos reumatológiai kórképek minimumkérdései 

1. Térd arthrosis klinikai jellemzői. 

2. Csípő arthrosis klinikai jellemzői. 

3. Kivizsgálás osteoporosis gyanújakor. 

4. FRAX index számolása. 

5. Szekunder osteoporosis leggyakoribb okai. 

6. Osteoporosist indukáló gyógyszerek, prevenció. 

7. Osteoporosis gyógyszeres kezelése (Ca, D vitaminpótlás, bifoszfonátok, denosumab, teriparatide) 

8. Kompressziós csigolyatörés jellemzői. 

9. Köszvény leggyakoribb tünetei. Akut köszvényes roham. Krónikus köszvény. 

10. Anaphylaxiás shock kezelése. 

 

További gyakorlati tudnivalók a betegvizsgálat során fentiek mellett: 

1. GALS vizsgálat kivitelezése. 

2. Jellegzetes bőrtünetek a rheumatológiában (infektív arthritis,köszvény, livedo, scleroderma, erythema, vasculitis psoriasis). 

3. Kéz fizikális vizsgálata (synovitis, artériás pulzusok, 

bőrelváltozások, jellegzetes deformitások, carpal tunnel syndroma, 

Heberden, Bouchard csomók, stb.). 

4. A gyulladásos és mechanikus eredetű derékfájdalom elkülönítése. 

 

A szóbeli illetve gyakorlati vizsgán megkívánt gyógyszer ismeret (a 

gyógyszertan oktatás alapján): 

Immunszuppresszív szerek 

1. Glükokortikoidok 

1.1. Szisztémás 

- prednisolon 

- prednison 

- metilprednisolon 

2. Specifikus lymphocyta jelátviteli út gátlók 

2.1. Calcineurin-inhibitorok 

- cyclosporin 

- tacrolimus 

3. Citotoxikus szerek 

- azathioprin 

- cyclophosphamid 

- methotrexát 

- mycophenolát-mofetil 
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4. Antitestek 

4.1. Monoklonális antitestek 

TNF-alfa vagy receptora ellen 

- infliximab 

- certolizumab 

- adalimumab 

- golimumab 

- etanercept 

IL-1 vagy receptora ellen 

- anakinra 

- canakinumab 

IL-6 vagy receptora ellen 

- tocilizumab 

- sarilumab 

 

IL-12/IL-23 

- ustekinumab 

IL-17 

- secukinumab 

- ixekizumab 

B-sejt aktiváció gátló 

- CD20 - rituximab 

- BAFF - belimumab 

CD80/86 (B7) (kostimuláció) 

- abatacept 

- belatacept 

5. Egyéb immunszuppresszánsok 

- leflunomid 

- Janus-kináz gátlók (tofacitinib, baricitinib, upadacitinib, filgotinib) 

 

Rheumatoid arthritis kezelése 

1. Tüneti 

1.1. NSAID. Diclophenac, ibuprofen, naproxen dózisa, adagolása. 

1.2. Glükokortikoidok 

1.3 Fizikioterápia 

2. DMARD - bázisterápiás szerek 

- methotrexát(+folsav) 

- cyclophosphamide 

- leflunomid 

- chloroquin és hydroxychloroquin 

- sulfasalazine 

- Monoklonális antitestek (TNF-alfa, IL-1R, IL-6R, CD20), kostimuláció gátlás és Janus-kináz gátlók (tofacitinib, baricitinib, 

upadacitinib, filgotinib) 
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Nem szteroid gyulladásgátlók (NSAID) 

1.1. Szalicilsav-származékok 

- acetil-szalicilsav - ASPIRIN, KALMOPYRIN 

- szalicilsav 

1.2. Para-aminofenol származékok 

- paracetamol (acetaminophen) - PANADOL, RUBOPHEN, COLDREX (komb.), NEO 

CITRAN (komb.) 

1.3. Pirazolon származékok 

- phenylbutazon 

- oxyphenbutazon 

- metamizol-Na (noraminophenazon-Na-mesylat) 

1.4. Ecetsav származékok 

- indometacin 

- acemetacin 

- diclofenac - több készítmény nevet is ismerni kell 

- aceclofenac 

1.5. Propionsav származékok 

- naproxen - több készítmény nevet is ismerni kell 

- ibuprofen - több készítmény nevet is ismerni kell 

- dexibuprofen 

- ketoprofen 

- dexketoprofen 

- flurbiprofen 

1.6. Enolsav származékok 

- piroxicam 

- meloxicam 

- tenoxicam 

- lornoxicam 

1.7. Antranilsav származékok 

- nifluminsav 

- mefenaminsav 

- etofenaminsav 

1.8. COX-2 specifikus szerek = coxibok 

 

- parecoxib 

- etoricoxib 

- valdecoxib 

 

Csontanyagcserét befolyásoló szerek, kalcium-homeosztázis 

1. OPG-RANKL-RANK-tengelyre ható szerek 

- denosumab 

(- rekombináns OPG) 



PTE ÁOK Általános orvos szak  –  A klinikai modul kötelező tárgyai - tantárgyleírások - 2022/2023-as tanév 

 

 

 

A kiadvány szerkesztése 2022. 07. 15-én lezárult. A legfrissebb adatokért, kérjük, figyelje a tárgy webes oldalát – a tárgygazda szervezeti egység Oktatás oldalszekcióján 

22 

2. Parathormon-analóg 

- teriparatid - FORSTEO (inj.) - és generikumai 

3. D-vitaminok(+Ca)* *Legalább egy készítménynevet ismerni kell. 

- colecalciferol 

- ergocalciferol 

- alfacalcidiol 

- calcitriol 

4. Calcitonin 

- szintetikus (lazac) calcitonin (salcatonin) 

- szintetikus (humán) calcitonin (rekombináns) 

5. Biszfoszfonátok 

- etidronát 

- clodronát 

- tiludronát 

- alendronát* *Legalább egy készítménynevet ismerni kell. 

- risedronát 

- ibandronát 

- pamidronát 

- zoledronát 

6. Egyebek: 

- tibolon 

- raloxifen 

 

Köszvény kezelése 

1. Akut köszvényes roham kezelése 

1.1. Colchicin 

1.2. NSAID-ok 

1.3. Glükokortikoidok 

2. Hyperuricaemia kezelése 

2.1. Uricostatikus szerek 

- allopurinol 

- febuxostat 

2.2. Uricolytikus szerek 

- rasburikáz 

- peglotikáz 

2.3. Uricosuriás szerek 

- probenecid 

- sulfinpyrazon 

- benzbromaron") 

A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében 

Krónikus mozgásszervi, reumatológiai beteg anamnézis felvétele, fizikális vizsgálata, kezelési terv elkészítése, vizsgálatok, leletek 

értékelése 
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OOK-KRA-T KLINIKAI RADIOLÓGIA  

Tantárgyfelelős: DR. BOGNER PÉTER, egyetemi tanár 

 Orvosi Képalkotó Klinika • peter.bogner@gmail.com 

4 kredit ▪ Kollokvium  ▪ Klinikai tárgy a  modulhoz ▪ Őszi félévben ▪ ajánlott félév: 7.  

Foglalkozás/félév:  28 óra előadás + 28 óra gyakorlat + 0 óra szeminárium = összesen 56 óra 

Kurzus létszámkorlát:  min. 1 fő –  max. 200 fő  Előfeltételek: lásd ajánlott mintatanterv 

Foglalkozás-egészségügyi vizsgálaton szerzett ALKALMAS minősítés esetén vehető csak fel! 

 

Tematika  

Megismertetni a hallgatókat a hagyományos és a legmodernebb képalkotó diagnosztikai módszerekkel, a vizsgáló módszerek által 

adott információtartalommal, az esetleges szükséges előkészítéssel. Az oktatás alatt a leggyakoribb kórképek tipikus megjelenését, 

fontos és gyakori elváltozások kivizsgálásának algoritmusát mutatjuk be. Hangsúlyozni kívánjuk a radiológiai diagnózishoz szükséges 

klinikai adatok, anamnézis szükségességét. Az oktatás további fontos elemei az intervenciós radiológiai és nukleáris medicina 

módszerek, azok lényegének, eszközeinek ismertetése, a korábbi terápiás eljárásokhoz való viszonyának (sebészet, gyógyszerek, stb.), 

valamint a terápiás és anyagi előnyeinek bemutatása. Megismerteti a hallgatókkal az egyes képalkotó eljárások módszereit, információ-

tartalmát, a radiológiai alapfogalmakat, a vizsgálatra való előkészítés módját, a vizsgálatok elvégzéséhez szükséges klinikai adatokat, 

a különböző intervenciós radiológiai és képalkotó módszerek javallatait, ellenjavallatait és kockázatát. 

A félév elfogadásának feltételei 

A félév elismeréséhez legfeljebb 2 gyakorlatról való (4 óra) hiányzást tartunk megengedhetőnek. Amennyiben a hiányzás ennél több, 

az index aláírására nem kerül sor. A hiányzásról csak az ambuláns naplóban és orvosi dokumentációban is rögzített igazolást fogadunk 

el, melyhez a klinika igazgató engedélye szükséges.  

A vizsga (A, B és C lehetőség is) írásbeli teszt, mely során feleletválasztós teszt formájában (egyszeres és megoldókulcsos többszörös 

választás, igaz-hamis kérdések, relációanalízis) történik a számonkérés. Elméleti tesztkérdések mellett képanalízis is része a vizsgának: 

a képteszt során vizsgálati módszerek, fontosabb anatómiai struktúrák, alapvető elváltozások felismerése az elvárás. 

Félévközi ellenőrzések 

A félév során számos előadás alatt a Kahoot! (https://kahoot.it/) mobil applikáció segítésével pár perces tesztek lesznek az aznapi és a 

korábbi előadások témáiból. Attól függően, hogy a hallgató hány teszten (előadáson) vett részt, az írásbeli teszten extra ponto(ka)t kap, 

amennyiben - ezen extra pontok számítása nélkül - eléri az elégéses szintet. Az extra pontok beszámítása csak az A vizsga esetén 

lehetséges. 

Az esetleges visszaéléseket elkerülendő, előre be nem jelentett előadásokon írásbeli katalógust is szervezünk. A jogtalanul kahoot 

pontot szerző hallgatók (pl. aznapi kahoot versenyben részt vevő, de az előadáson nem jelen levő hallgatók) az extra pont beszámítási 

lehetőségét elvesztik. 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Másik oktató azonos tematikájú gyakorlatán pótolható a hiányzás. 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

PotePediára feltöltve 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Palkó András: A radiológia tankönyve. Medicina, 2020 

Bogner Péter. Az orvosi képalkotás fizikája. Medicina, 2014. 

http://tamop.etk.pte.hu/tamop412A/tananyag/az_orvosi_kepalkotas_fizikaja/az_orvosi_kepalkotas_fizikaja.pdf  

Fráter, Palkó, Makó, Kollár, Battyáni: Radiológia, egyetemi tankönyv, Medicina, 2014. 

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_524_Radiologia/adatok.html  

Bogner Péter, Berényi Ervin. Radiológiai Praktikum. Medicina, 2012. 

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0054_radioligiai_praktikum/adatok.html  

Palkó, Lonovics, Szarvas: Tünetorientált klinikoradiológia, Medicina, 2016 

Herring: Learning Radiology, Saunders, 2015 

Előadások 

1 Bevezetés, fizika, sugárvédelmi alapok I. 

http://tamop.etk.pte.hu/tamop412A/tananyag/az_orvosi_kepalkotas_fizikaja/az_orvosi_kepalkotas_fizikaja.pdf
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_524_Radiologia/adatok.html
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0054_radioligiai_praktikum/adatok.html
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 Dr. Bogner Péter 

2 Bevezetés, fizika, sugárvédelmi alapok II. 

 Dr. Bogner Péter 

3 Röntgenkészülékek, CT működési elve 

 Dr. Bogner Péter 

4 Nukleáris medicina alapjai, technikák, készülékek. 

 Dr. Bódisné Dr. Zámbó Katalin 

5 Ultrahang 

 Dr. Bogner Péter 

6 MRI 

 Dr. Bogner Péter 

7 Mellkas 

 Dr. Kovács András 

8 Mellkas - nukleáris medicina 

 Dr. Bódisné Dr. Zámbó Katalin 

9 Kardiovaszkuláris rendszer 

 Dr. Várady Edit 

10 Kardiovaszkuláris rendszer - nukleáris medicina 

 Dr. Bódisné Dr. Zámbó Katalin 

11 Fej-nyak 

 Dr. Molnár Krisztián 

12 Fej-nyak - nukleáris medicina 

 Dr. Bán Zsuzsanna 

13 Emlő, női kismedence 

 Dr. Kovács András 

14 Emlő, női kismedence - nukleáris medicina 

 Dr. Schmidt Erzsébet 

15 Gastrointestinalis rendszer 

 Dr. Faluhelyi Nándor 

16 Gastrointestinalis rendszer - nukleáris medicina 

 Dr. Schmidt Erzsébet 

17 Musculosceletalis rendszer 

 Dr. Giyab Omar 

18 Musculosceletalis rendszer - nukleáris medicina 

 Dr. Schmidt Erzsébet 

19 Neuroradiológia 

 Dr. Bogner Péter 

20 Neuroradiológia - nukleáris medicina 

 Dr. Molnárné Dr. Szabó Zsuzsanna 

21 Urogenitális rendszer 

 Dr. Farkas Péter István 

22 Urogenitális rendszer - nukleáris medicina 

 Dr. Molnárné Dr. Szabó Zsuzsanna 

23 Gyerekradiológia 

 Dr. Péleyné Dr. Mohay Gabriella 

24 Gyerekradiológia - nukleáris medicina 

 Dr. Bán Zsuzsanna 

25 Vascularis intervenció 

 Dr. Battyáni István 

26 Non-vascularis intervenciós 

 Dr. Battyáni István 

27 A beutalás menete radiológiai vizsgálatokra. A radiológiai leletek értelmezése. 

 Dr. Faluhelyi Nándor 

28 Radioizotóp terápiás módszerek alfa- és béta-sugárzó radiofarmakonokkal 

 Dr. Schmidt Erzsébet 
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Gyakorlatok  

1 Diagnosztikai munkahelyek bemutatása, sugárveszélyes munkahely jellegzetességei.  

A Rtg készülék felépítése 

A sugárzás veszélyeinek ismertetése a pácienssel, beleegyező nyilatkozat. 

2 Vizsgálatok kivitelezése: Betegelőkészítés. Állványnál, asztalon készített vizsgálatok. Átvilágító használata. 

Sugárvédelem a gyakorlatban, ALARA elv gyakorlati alkalmazása (védőfelszerelések, távolság, blendézés, idő, stb). 

3 Beutalás, indikációk 

Vizsgálati módszer választás. A beutaló/klinikai információk fontossága. beutaló megfelelő kitöltése. 

Radiológiai beavatkozások előnye/hátránya. 

4 CT vizsgálat indikációk/kontraindikációk 

K.anyag adás indikáció/kontraindikáció 

5 UH indikációk, kontraindikációk. Betegelőkészítés. 

UH bemutatása: Transducerek. Frekvencia/felbontás/penetráció. B mód, CFM, Doppler. Mélység, fókusz, erősítés, frekvencia 

fontossága. 

UH gyakorlatban – kiscsoportos oktatás, akár ügyeleti időben, Skill-lab-es lehetőség szervezés alatt 

6 Nukleáris Medicina Tanszék bemutatása 

7 Technikai alapok: PA/AP, kétirány, testhelyzet, távolság  

Mrtg elemzés: anatómia (tüdőlebenyek, fissurák, trachea, bronchusok, pitvarok, kamrák, pulmonalis artériák, aorta, mediastinum 

képletei, diaphragma). 

Mrtg elemzés: denzitások, terminológiai alapok  

Vizsgálatok és a vizsgálat eredményinek kommunikációja a páciens felé. 

8 A mellkasba elhelyezett orvosi eszközök helyes és helytelen pozíciójának megítélése (endotrachealis tubus, centrális véna 

kanül, nasogastricus tubus, mellkasi drain, pacemaker).  

Kórképek Rtg és CT felvételeken: pneumonia, emphysema, tüdő és mediastinalis térfoglalások, mellkasi folyadékgyülem azonosítása. 

Pangás, tüdőödéma. Pneumothorax és feszülő pneumothorax felismerése a mellkas felvételen. 

9 Mellkas gyakorlat folytatás, majd cardiovascularis radiológia: 

Vizsgálati modalitások: rtg, UH, CT, MR 

Pulmonails embólia. Indikációk. Esetbemutatás. 

10 Akut aorta kórképek: Dissectio, aneurysma. Esetbemutatás. 

Coronaria CT: Indikációk. Esetbemutatás. 

Szív MRI: Indikációk. Esetbemutatás. 

11 Normális hasi anatómia felismerése a rtg, UH, CT és MRI felvételeken.  

Ileus/gastrointestinalis obstructio és perforatio jeleinek felismerése a rtg felvételeken. 

12 Vizsgálatok és a vizsgálat eredményinek kommunikációja a páciens felé. 

További esetek: tumorok (colorectalis, máj), gyulladásos kórképek (Crohn, diverticulitis, tályog, appendicitis, cholecystitis, 

pancreatitis), trauma, stb.. 

13 Anatómiai képletek azonosítása CT és MRI képeken. 

Intracranialis vérzések felismerése, elkülönítése.  

Stroke diagnosztika 

Beékelődés (foramen magnum). 

Gerincvelői compressio jeleit felismerni. 

14 További esetek: pl tumorok. 

Vizsgálatok és a vizsgálat eredményinek kommunikációja a páciens felé. 

15 Neurorad szeminárium folytatása majd fej-nyak radiológia:  

Anatómiai képletek azonosítása az UH, CT és MRI képeken. 

16 Vizsgálatok és a vizsgálat eredményinek kommunikációja a páciens felé. 

Esetbemutatás. 

17 Anatómiai képletek azonosítása artg, UH, CT és MRI képeken.  

Esetbemutatás: Gyakoribb törések felismerése a rtg felvételeken (csukló, boka, csípő körüli törések, csigolyakompresszió, stb). 

18 További esetek: Degeneratív elváltozások (coxarthrosis, gonarthrosis, spondylosis). Csonttumorok. 

Vizsgálatok és a vizsgálat eredményinek kommunikációja a páciens felé. 

19 Vizsgálati protokollok (urorgraphia) 

Urogenitalis rendszer a keresztmetszeti képeken.  

Obstructio jeleinek felismerése UH, CT és MRI felvételeken. 

Akut nőgyógyászati kórképek 

20 További esetek: tumorok (RCC, prostata), trauma 

Vizsgálatok és a vizsgálat eredményinek kommunikációja a páciens felé. 
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21 Eddigi gyakorlatok képanyagának áttekintése, ismétlés, pótlás I. 

22 Eddigi gyakorlatok képanyagának áttekintése, ismétlés, pótlás II. 

23 Skeletalis és mellkasi anatómiai képletek azonosítása rtg képeken. 

Csonttörések diagnosztikája rtg felvételeken. 

24 További esetek. 

Vizsgálatok és a vizsgálat eredményinek kommunikációja a páciens és a szülők felé. 

25 Interventio seminarium 

26 Esetbemutatás. 

27 Nukleáris medicina gyakorlat I. 

28 Nukleáris medicina gyakorlat II. 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

1. A röntgen képalkotás alapelvei. Rtg készülékek. Sugárvédelem. 

2. Keresztmetszeti képalkotó módszerek működési elvei, vizsgálati metodikák.  

3. UH diagnosztika fizikai alapja és módszerei. Beteg előkészítés. 

4. A tüdőgyulladások radiológiai diagnosztikája. 

5. Mellkasi térfoglalások. Vizsgálati stratégia, differentciál diagnózis. 

6. Tüdőembólia diagnosztikája és diagnosztikus problémái. 

7. Pneumothorax, hydrothorax. Eredet, radiológiai jellegzetességek. 

8. Interstitialis tüdőbetegségek. Tüdőfibrosisok. Silicosis. Emphysema. 

9. Szívbetegségek radiológiai vizsgálata. Módszerek, javallatok. Szívizombetegségek. A pericardium betegségei. 

10. Ischaemiás szívbetegségek és szívbillentyű betegségek radiológiai diagnosztikája. 

11. Az aorta vizsgálata és az aorta betegségei, a CT és MR szerepe a diagnosztikában. 

12. Képalkotó vizsgálatok heveny hasi katasztrófákban (akut has). 

13. A nyelőcső, a gyomor és a vékonybelek betegségeinek radiológiai vizsgálata. Módszerek, javallatok, vizsgálati stratégia. 

14. A vastagbél radiológiai vizsgálata. A vastagbél gyulladásos betegségei. Vastagbél diverticulosis. A vastagbél daganatai. 

15. A máj és epeutak képalkotó vizsgálatának javallatai, módszerei és információi. 

16. Pancreas és lép képalkotó vizsgálatának javallatai, módszerei és információi. 

17. Képalkotó módszerek a vese és húgyutak vizsgálatára, javallataik, vizsgálati taktika. A vese gyulladásos betegségei, vesekő. 

18. Onko-uroradiológia: mellékvese, vese, húgyhólyag, prosztata, here térfoglaló folyamatainak vizsgáló módszerei, vizsgálati taktika. 

19. Az artériás rendszer vizsgálómódszerei, főbb betegségek. Az angiographiás vizsgálatok módszerei és eszközei. Indikációk és 

szövődmények. 

20. A vénás és nyirokrendszer vizsgálómódszerei, főbb betegségek. A mélyvénás thrombosis diagnosztikája. 

21. Musculoskeletális (csont és lágyrész) trauma radiológiai vizsgálata, törés gyógyulás röntgen jelei, terminológia.  

22. Degeneratív ízületi betegségek radiológiai jelei a leggyakrabban érintett ízületekben. 

23. Gyulladásos csont-izületi betegségek (osteomyelitis, arthritisek), asepticus csont necrosisok röntgen jelei 

24. Csontmetastasisok képalkotó diagnosztikája. 

25. Neurológiai képalkotó vizsgálatok javallatai és módszerei. 

26. Akut agyi vascularis történések és ezek képi diagnosztikája. 

27. Neurotrauma radiológiai vizsgálata. 

28. Gyakoribb gerincbetegségek radiológiai vizsgálata. 

29. Fej-nyak betegségek radiológiája. Vizsgálati módszerek, javallatok, taktika. 

30. Az orbita és az orrmelléküregeket betegségeinek radiológiai vizsgálata. Vizsgálati módszerek, javallatok, vizsgálati taktika. 

31. Az emlő képalkotó diagnosztikája. Mammographia, klinikai mammographia, UH.  

32. Képalkotó stratégia kismedencei nőgyógyászati tumorok esetén. 
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33. Intravascularis radiológiai interventiók I. Revascularisatiós módszerek (PTA, stent implantatio, szelektív thrombolysis, katéteres 

thrombectomia/embolectomia). 

34. Intravascularis radiológiai interventiók II. Vérzések interventiós radiológiai ellátása, vasoocclusiv módszerek (embolisatio, 

sclerotisatio). 

35. Célzott szövetmintavétel képalkotó eljárások segítségével. Cystapunctio, drainage-ok (epe, vese, hólyag, stb.) 

36. Interventiós radiológiai módszerek a tumor ellátásban (Tumorablatios módszerek, selectiv cytostatikus kezelés, chemoembolisatio). 

37. A képalkotás alapjai a nukleáris medicinában, sugárzások fajtái, alkalmazásuk. 

38. Hibrid berendezések előnyei (SPECT/CT, PET/CT). 

39. A tüdőembólia izotópos diagnosztikája (perfúzió, inhaláció). A tüdődaganatok izotópos vizsgálati lehetőségei. 

40. A szívizomperfúzió kimutatása izotópos technikával (tranziens és maradandó iszkémia, viabilitás). A szív pumpafunkciójának és 

a falmozgás zavarainak izotópos vizsgálata. 

41. A pajzsmirigy betegségek izotópos diagnosztikája. A mellékpajzsmirigy szcintigráfia. 

42. Nukleáris Medicina gyermekgyógyászati alkalmazási lehetőségei (vese, csont szcintigráfia, 123I-MIBG vizsgálat). 

43. Izotópdiagnosztikai módszerek emlő és nőgyógyászati tumorokban. A sentinel nyirokcsomó szcintigráfia jelentősége.  

44. Agyi perfúziós izotóp vizsgálat (indikáció, radiofarmakon, képalkotás). 

45. Gastroenterológai izotópos vizsgálatok.  

46. Kamerarenographia. Indikáció, radiopharmakon, képalkotás. 

47. A csontszcintigráfia indikációi.  A 3-fázisú csontszcintigráfia lényege, indikációja. 

48. Radiojód terápia pajzsmirigy betegségekben. 

49. Neuroendokrin, neuroectodermális tumorok radionuklid terápiája. 

A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében 

Nagyér angiográfia és vaszkuláris intervenció 

Nonvaszkuláris intervenciós radiológiai beavatkozások 

Nukleáris medicina vizsgálatok 

Rutin ultrahang vizsgálatok (has, lágyrész, ér/Doppler, stb.) 

Típusos CT, MRI képek értékelése 

Típusos radiológiai vizsgálatok (diagnosztikus röntgen, MRI, CT, mammográfia) 

Típusos röntgen képek értékelése (mellkasi, hasi, csont, stb.) 

Ultrahang vizsgálat, fókuszált ultrahang diagnosztika traumában (FAST) 

Közreműködők 

Dr. Bán Zsuzsanna (QW6VD3), Dr. Blatniczky Sára (PD89RO), Dr. Bódisné Dr. Zámbó Katalin (E883Q7), Dr. Cholnoky Eszter 

(DDQHHN), Dr. Deáki Lilla (HPGGHC), Dr. Dezső Dániel (J5CUS3), Dr. Dömötör Andrea (WPB8DJ), Dr. Farkas Péter István 

(SWOCQK), Dr. Herbert Zsuzsanna (YP0QCA), Dr. Kékkői László (I82IOV), Dr. Klespitz Péter (W5RZYQ), Dr. Kulutácz György 

(LVCVOR), Dr. Molnárné Dr. Szabó Zsuzsanna (O3I4FO), Dr. Németh Anita Katalin (DO94ZG), Dr. Németh Kinga (BBFZYI), Dr. 

Papp Veronika (F24TW5), Dr. Ritter Zsombor (VA60EM), Dr. Schmidt Erzsébet (FZ2FW2), Dr. Somogyvári-Müller Éva Adrienn 

(HEAPXQ), Dr. Sztrikovics Szilárd (B2GHLV), Dr. Tóth András (EQIARB), Dr. Várady Edit (QFRAJ0), Dr. Wlasitsch-Nagy Zsófia 

(FDQTM4), Varga Eszter Fanni (TZ6VBM) 
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OOK-ONK-T ONKOLÓGIA  

Tantárgyfelelős: DR. BELLYEI SZABOLCS, egyetemi docens 

 Onkoterápiás Intézet • bellyeisz@gmail.com 

2 kredit ▪ Kollokvium  ▪ Klinikai tárgy a  modulhoz ▪ Őszi félévben ▪ ajánlott félév: 7.  

Foglalkozás/félév:  14 óra előadás + 14 óra gyakorlat + 0 óra szeminárium = összesen 28 óra 

Kurzus létszámkorlát:  min. 1 fő –  max. 24 fő  Előfeltételek: lásd ajánlott mintatanterv 

Foglalkozás-egészségügyi vizsgálaton szerzett ALKALMAS minősítés esetén vehető csak fel! 

 

Tematika  

A daganatos megbetegedések biológiai tulajdonságainak és klinikumának megismerése, annak bemutatása, hogy a daganatos betegek 

eredményes kezelése csak összehangolt csoportmunkával lehetséges. A gyakorló orvosok szerepének meghatározása a daganatok 

keletkezésének megelőzésében, korai felismerésében és a daganatos betegek ellátása, gondozása során.  

A daganatok etiológiája, kialakulásuk, progressziójuk biológiája. A daganatok epidemiológiája, osztályozása, kórismézése, a 

stádiumba-soroláshoz szükséges vizsgálatok. A korszerű kezelés lehetőségei (műtét, sugár-, gyógyszeres, hormon-, immunterápia) és 

ezek eredményei az egyes daganattípusoknál. A kezelések korai és késői szövődményei, ezek lehetséges elhárítása. Onkológiai 

sürgősségi állapotok és kezelésük. Szupportív és palliatív kezelés, fájdalomcsillapítás és a betegek pszichés vezetése. 

A félév elfogadásának feltételei 

Két igazolatlan hiányzás (gyakorlat) esetén még vizsgára bocsátható a hallgató. Három vagy ennél több hiányzás esetén viszont már 

nem. 

Félévközi ellenőrzések 

. 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

A pótgyakorlat különböző témában kell meglegyen. 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

- Jegyzet 

Az ÁOK jegyzetboltban kapható az Onkológia tantárgyhoz készült, Prof. Dr. Mangel László által szerkesztett Onkológiai jegyzet. 

- Ajánlott irodalom 

Ajánlott irodalom: 

Kásler Miklós: A komplex onkodiagnosztika és onkoterápia irányelvei, Semmelweis Kiadó, 2008. 

Előadások 

1 Az onkológiai disciplina: a daganatok biológiai sajátosságai, stádium-meghatározás, daganatok kezelésének alapjai 

 Dr. Mangel László Csaba 

2 Sugárterápiás eljárások, sugárfizika 

 Dr. Sebestyén Zsolt 

3 Onkológiai szisztémás kezelések elméleti alapjai (Dr. Torday László) 

 Dr. Mangel László Csaba 

4 Idegrendszeri daganatok 

 Dr. Mangel László Csaba 

5 Emlődaganatok (Dr. Boér Katalin) 

 Dr. Mangel László Csaba 

6 Urológiai daganatok (Dr.Géczi Lajos) 

 Dr. Mangel László Csaba 

7 Palliatív ellátás formái 

 Dr. Csikós Ágnes Erika 

8 Gastrointestinalis daganatok (felső traktus) 

 Dr. Karádi Oszkár 

9 Fej-nyak daganatok (Dr. Bellyei Szabolcs) 

 Dr. Boronkai Árpád 
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10 Tüdőtumorok 

 Dr. Boronkai Árpád 

11 Bőrgyógyászati tumorok (Dr. Lengyel Zsuzsanna) 

Lágyszöveti daganatok (Dr. Horváth Zsolt) 

 Dr. Kádárné Dr. Lengyel Zsuzsanna 

12 Tüdőtumorok szisztémás kezelése 

 Dr. Boronkai Árpád 

13 Nőgyógyászati daganatok (Dr. Lőcsei Zoltán) 

 Dr. Bellyei Szabolcs 

14 Gasztrointesztinális daganatok (alsó traktus) 

 Dr. Varga Zsuzsanna 

Gyakorlatok  

1 Onkológiai kezelés folyamata, onkoterápiás terv, minőségbiztosítás 

2 Kemoterápia, hormonkezelés, immunterápia indikációi, kivitelezése a gyakorlatban  

3 Gasztrointesztinális daganatok, esetbemutatások 

4 Emlődaganatok 

5 Idegrendszeri daganatok, esetbemutatások 

6 Palliatív kezelések és onkológiai sürgősségi állapotok 

7 Sugárterápiás berendezések bemutatása, sugárvédelem 

8 Sugárterápiás tervezés, fúzió 

9 Urológiai tumorok kezelése, esetbemutatások 

10 Nőgyógyászati tumorok kezelése, esetbemutatások  

11 Tüdődaganatok, esetbemutatások 

12 Fej-nyaki tumorok, esetbemutatások 

13 Pszichoonkológia  

14 Fájdalomcsillapítás, esetbemutatások  

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

Tételsor szóbeli vizsgához: 

1/A Sugárhatás a daganatos- és a normál sejtekben 

1/B A daganatos sejtek, szövetek jellemzői 

2. Sugárfizika alapjai 

3. Besugárzókészülékek 

4. Sugárterápiás tervezés, sugárvédelem 

5. Kemoterápia alapjai 

6. Hormonkezelés alapjai 

7. Biológiai terápiák 

8. Daganatos betegek fájdalomcsillapítása 

9. Pszichoonkológia 

10. Sürgősségi állapotok az onkológiában 

11. Palliatív kezelések 

12. Fej-nyak daganatok 

13. Tüdődaganatok  

14. Emlőrák  

15. Nyelőcső-és gyomorrák 

16. Hasnyálmirigy és máj daganatok 

17. Kolorektális daganatok 

18. Bőrtumorok 

19. Melanoma malignum 
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20. Lágyrész- és csontdaganatok 

21. Idegrendszeri daganatok 

22. Petefészekrák  

23. Méhtest- és méhnyakdaganatok 

24. Heretumor és prosztatarák 

25. Húgyhólyag- és vesedaganatok 

A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében 

Sugárreakció vizsgálata (bőr, nyálkahártya) 

Közreműködők 

Dérné Dr. Miszlai Zsuzsanna (GEOYZK), Dr. Bellyei Szabolcs (LJ9TDM), Dr. Boronkai Árpád (GGE977), Dr. Csikós Ágnes Erika 

(W4RUXY), Dr. Herendi Eszter Adrienne (IN6JN7), Dr. Karádi Oszkár (DATFHT), Dr. Kóbor József (AIXXVR), Dr. Lőcsei Zoltán 

(LIYXIU), Dr. Mangel László Csaba (F9YE1T), Dr. Molnár András József (HSSUDK), Dr. Pécsi Balázs (FNSG7X), Dr. Sebestyén 

Zsolt (F7SKJC), Dr. Tornóczkiné Dr. Kövér Erika Éva (I89WUO), Dr. Varga Zsuzsanna (IDRY4Y), Musch Zoltán (UG4YO9), 

Sebestyén Klára (QRCL8W) 
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OOK-ORT-T ORTOPÉDIA  

Tantárgyfelelős: DR. THAN PÉTER, egyetemi tanár 

 Ortopédiai Klinika • than.peter@pte.hu 

3 kredit ▪ Kollokvium  ▪ Klinikai tárgy a  modulhoz ▪ Őszi félévben ▪ ajánlott félév: 7.  

Foglalkozás/félév:  14 óra előadás + 28 óra gyakorlat + 0 óra szeminárium = összesen 42 óra 

Kurzus létszámkorlát:  min. 4 fő –  max. 300 fő  Előfeltételek: lásd ajánlott mintatanterv 

Foglalkozás-egészségügyi vizsgálaton szerzett ALKALMAS minősítés esetén vehető csak fel! 

 

Tematika  

Az ortopédia, mint mozgásszervi betegségekkel foglalkozó diszciplína, bármely általános orvos működési területén előfordulhat és 

mint ilyen, elengedhetetlenül szükséges a mindenkori gyakorlat számára. Az oktatás célja a veleszületett, szerzett mozgásszervi 

betegségek, valamint a degeneratív mozgásszervi betegségek etiológiájának, patológiájának, patomechanizmusának, klinikai 

tünetrendszerének, diagnózisának, konzervatív és műtéti kezelésének, utókezelésének és rehabilitációjának oktatása. 

A félév elfogadásának feltételei 

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett 

Félévközi ellenőrzések 

beszámoló 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Távolmaradás pótlására lehetőség van, amennyiben ez nem ütközik egyéb gyakorlatokba, ill. más tantárgy óráival. A megengedett 

hiányzás mértékén felüli, EGY gyakorlatról indokolt okból, igazolt módon történő távolmaradás a gyakorlatvezetővel egyeztetve műtői 

vagy ambuláns tevékenység formájában pótolható. 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

Dr. Szendrői Miklós: Az ortopédia tankönyve, Semmelweis Kiadó, Budapest, 2018 

- Saját oktatási anyag 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Előadások 

1 Bevezetés. A járás valamint az ortopéd betegségek tünettana. 

 Dr. Than Péter 

2 Veleszületett csípőficam 

 Dr. Than Péter 

3 Gyermekkori csípőbetegségek (M. Perthes, epiphyseolysis cap. Fem.) 

 Dr. Than Péter 

4 Infantilis cerebral paresis 

 Dr. Than Péter 

5 Gyermekkori lábdeformitások 

 Dr. Szabó György 

6 A gerinc deformitások 

 Dr. Than Péter 

7 Prearthroticus állapotok, nagyízületi arthrosis 

 Dr. Than Péter 

8 Ízületi endoprotetika 

 Dr. Than Péter 

9 Endoprotézisek szövődményei, revíziós protetika 

 Dr. Vermes Csaba 

10 A térdízület akut és krónikus megbetegedései 

 Dr. Than Péter 

11 Felnőtt láb és statikai elváltozásai 

 Dr. Szabó György 
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12 Derékfájás és okai 

 Dr. Than Péter 

13 Vállízület betegségei 

 Dr. Vermes Csaba 

14 Csontdaganatok 

 Dr. Vermes Csaba 

Gyakorlatok  

1 Mozgásszervi betegvizsgálat 

2 Mozgásszervi betegvizsgálat 

3 Mozgásszervi betegvizsgálat 

4 Mozgásszervi betegvizsgálat 

5 Mozgásszervi betegvizsgálat 

6 Mozgásszervi betegvizsgálat 

7 Mozgásszervi betegvizsgálat 

8 Mozgásszervi betegvizsgálat 

9 Mozgásszervi betegvizsgálat 

10 Mozgásszervi betegvizsgálat 

11 Mozgásszervi betegvizsgálat 

12 Mozgásszervi betegvizsgálat 

13 Mozgásszervi betegvizsgálat 

14 Mozgásszervi betegvizsgálat 

15 Mozgásszervi betegvizsgálat 

16 Mozgásszervi betegvizsgálat 

17 Mozgásszervi betegvizsgálat 

18 Mozgásszervi betegvizsgálat 

19 Mozgásszervi betegvizsgálat 

20 Mozgásszervi betegvizsgálat 

21 Mozgásszervi betegvizsgálat 

22 Mozgásszervi betegvizsgálat 

23 Mozgásszervi betegvizsgálat 

24 Mozgásszervi betegvizsgálat 

25 Mozgásszervi betegvizsgálat 

26 Mozgásszervi betegvizsgálat 

27 Mozgásszervi betegvizsgálat 

28 Mozgásszervi betegvizsgálat 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

A vizsgakérdések két csoportba sorolódnak. A szóbeli vizsga során mindkét csoportból egy-egy kérdést kell véletlenszerűen választani. 

 

A csoport 

 

Ortopédiai alapfogalmak 

1. Járás valamint a sántítás típusai és okai 

2. Ízületi mozgások, izomerő, végtaghossz mérése. Végtag equalizáció. 

3. Ízületi mozgáskorlátozottság. Contracturák okai. 

4. Prearthrosisok, protrusio acetabuli 

5. Aszeptikus csontnecrosisok (juvenilis osteochondritisek) általános jellemzői 

6. Osteoarthrosisok formái, általános jellemzői 

7. Rheumatoid arthritis ortopédiai vonatkozásai 

8. Osteoporosis ortopédiai vonatkozásai, Sudeck dystrophia 

9. Ortopéd sebészeti beavatkozások 
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10. Csont- és porcpótlás az ortopédiában 

11. Ízületi protézisek típusai, rehabilitáció 

12. Ízületi protézisek szövődményei 

13. Protézislazulások, partikulum-betegség 

 

Csont-ízületi infekciók és malignitások 

14. Krónikus infekciók (csont-ízületi tuberculosis, osteomyelitis chronica és formái) 

15. Akut infekciók (osteomyelitis acuta) 

16. Csontdaganatok diagnosztikája és kezelési elvei 

17. Csontok daganatszerű elváltozásai, borderline tumorok 

18. Benignus vázrendszeri tumorok  

19. Malignus vázrendszeri tumorok 

 

B csoport 

 

Gerinc 

20. Derékfájdalom differenciáldiagnosztikája 

21. Degeneratív gerincbetegségek, lumbago, lumboischialgia 

22. Spondyalarthritis ankylopoetica 

23. Discus herniák, gyöki tünetek 

24. Spondylolysis, spondylolisthesis 

25. Funkcionalis scoliosis, helytelen tartás 

26. Idiopathiás struktúrális scoliosis 

27. Ismert etiológiájú scoliosisok 

28. Scheuermann-féle megbetegedés 

29. Torticollis congenita 

 

Csípő 

30. Csípőfájdalom differenciáldiagnosztikája 

31. Veleszületett csípőficam etiológiája és patológiája 

32. Veleszületett csípőficam klinikai és röntgen tünetei, kezelése 

33. Epiphyseolysis capitis femoris 

34. Perthes-betegség, Transitoricus coxitis 

35. Csípőízület prearthrotikus állapotai 

36. Coxarthrosis tünettana, kezelése 

37. Necrosis capitis femoris (felnőttkori avascularis combfej elhalás)  

 

Térd 

38. Térdfájdalom differenciáldiagnosztikája  

39. Térdízületi prearthrotikus állapotok 

40. Gonarthrosis tünettana, kezelése 

41. A patella betegségei (Habituális patella ficam, Chondromalatia patellae) 

42. Meniscus sérülések 
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43. Térdízületi szalagsérülések 

 

Láb 

44. Veleszületett lábdeformitások etiológiája, patológiája 

45. Veleszületett lábdeformitások konzervatív és sebészi kezelése 

46. Lúdtalp (Pes planovalgus) 

47. Felnőttkori statikai lábdeformitások, Hallux valgus, digitus malleus 

48. Infantilis cerebral paresis etológiája és pathológiája 

49. Infantilis cerebral paresis kezelési elvei 

 

Felső végtag 

50. Vállfájdalom differenciáldiagnosztikája, Syndroma cervicobrachialis 

51. A vállízület degeneratív megbetegedései 

52. Impingement syndroma, Rotátor köpeny szakadás 

53. Vállficamok 

54. Epicondylitis humeri, Dupuytren betegség 

A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében 

Előkészület a műtétre, bemosakodás, a műtéti terület előkészítése, beöltözés, asszisztálás 

Krónikus mozgásszervi, reumatológiai beteg anamnézis felvétele, fizikális vizsgálata, kezelési terv elkészítése, vizsgálatok, leletek 

értékelése 

Ortopédiai anamnézis felvétel és fizikális vizsgálat, diagnosztikus és terápiás terv elkészítése, leletek értékelése, dokumentáció 

összeállítása 

Sebszél egyesítés varrat készítésével 

Típusos röntgen képek értékelése (mellkasi, hasi, csont, stb.) 

Traumák, sebek felismerése és elsődleges ellátása 

Közreműködők 

Dr. Antal Hunor (ADGCYD), Dr. Horváth Ádám (XFAMX0), Dr. Horváth Gábor (UXK3RJ), Dr. Kalmár Gergely (XZVRDG), Dr. 

Kérő Gábor (ASFIPY), Dr. Kovács Dániel (X1SBAM), Dr. Kuzsner József György (HCU93E), Dr. Schlégl Ádám Tibor (VZKMS6), 

Dr. Szabó Tamás (UI62AY), Dr. Szuper Kinga (UC3AE5) 
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OOK-PH1-T GYÓGYSZERTAN 1.  

Tantárgyfelelős: DR. SÁNTICSNÉ DR. PINTÉR ERIKA, egyetemi tanár 

 Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet • erika.pinter@aok.pte.hu 

5 kredit ▪ Kollokvium  ▪ Klinikai tárgy a  modulhoz ▪ Őszi félévben ▪ ajánlott félév: 7.  

Foglalkozás/félév:  42 óra előadás + 0 óra gyakorlat + 28 óra szeminárium = összesen 70 óra 

Kurzus létszámkorlát:  min. 5 fő –  max. 200 fő  Előfeltételek: lásd ajánlott mintatanterv 

 

Tematika  

A tantárgy célja a gyógyszeres terápiát megalapozó tudásanyag elsajátítása a gyógyszerek hatásmechanizmuson alapuló csoportosítása 

alapján, általános farmakológiai, toxikológiai és receptírási ismeretek megismerését követően. A részletes farmakológia tárgyalásához 

szükséges alapok ismertetése és megtanulása, építve a hallgatók előzetes tanulmányaira. 

A fontosabb témakörök a következők. A gyógyszerek hatásmechanizmusának, a szervezetbe történő felszívódásának, eloszlásának, 

metabolizmusának és kiürülésének általános jellemzői. A vegetatív idegrendszerre és neurotranszmissziós folyamatokra ható 

gyógyszerek. A fontosabb további témakörök a következők. A kardiovaszkuláris rendszer betegségeivel kapcsolatos gyógyszerek 

farmakológiája. A vér farmakológiai aspektusai. Daganatellenes szerek és az immunrendszerre ható szerek. A gyógyszerrendelés 

szabályai, vényírás elsajátítása. 

A félév elfogadásának feltételei 

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett 

Félévközi ellenőrzések 

Nincs félévközi számonkérés. 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

A Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban leírtaknak megfelelően. 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

Gyires Klára, Fürst Zsuzsanna, Ferdinandy Péter (szerk.): Farmakológia és klinikai farmakológia, Medicina Könyvkiadó, 2020. 

- Saját oktatási anyag 

A legtöbb előadás anyaga digitális formában elérhető a Neptunban. 

- Jegyzet 

Általános farmakológia, Gyógyszerrendeléstan, Tudatmódosító szerek, Gyógyszertervezés és gyógyszerfejlesztés intézeti 

jegyzetek elektronikus formában 

- Ajánlott irodalom 

Rang, Dale, Ritter, Flower, Henderson: Pharmacology, 9th edition, Elsevier Churchill Livingstone, 2020. 

B. G. Katzung (ed.): Basic and Clinical Pharmacology, 14th edition, Lange Medical Books/McGraw-Hill, 2018. 

Formulae Normales (Editio VII.) Melania Könyvkiadó, Budapest, 2003. 

Előadások 

1 Bevezetés a farmakológiába 

 Dr. Sánticsné Dr. Pintér Erika 

2 Bevezetés a neurofarmakológiába 

 Dr. Sánticsné Dr. Pintér Erika 

3 Kolinerg agonisták. Kolinészteráz-gátlók 

 Dr. Sánticsné Dr. Pintér Erika 

4 Muszkarinreceptor-antagonisták 

 Dr. Sánticsné Dr. Pintér Erika 

5 Neuromuszkuláris blokkolók 

 Dr. Pethő Gábor István 

6 A katekolaminok bioszintézisére, tárolására, felszabadulására és eliminációjára ható szerek 

 Dr. Pethő Gábor István 

7 Adrenergreceptor-agonisták I. 

 Dr. Sánticsné Dr. Pintér Erika 
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8 Adrenergreceptor-agonisták II. 

 Dr. Sánticsné Dr. Pintér Erika 

9 Adrenergreceptor-antagonisták 

 Dr. Sánticsné Dr. Pintér Erika 

10 A purinerg rendszer és a nitrogén-monoxid gyógyszertani jelentősége 

 Dr. Sánticsné Dr. Pintér Erika 

11 Protein és peptid mediátorok gyógyszertani jelentősége 

 Dr. Szőke Éva 

12 Kalciumcsatorna-blokkolók 

 Dr. Tamasikné Dr. Helyes Zsuzsanna 

13 A renin-angiotenzin-aldoszteron rendszerre ható szerek 

 Dr. Sánticsné Dr. Pintér Erika 

14 Diuretikumok I. 

 Dr. Gregus Zoltán 

15 Diuretikumok II. 

 Dr. Gregus Zoltán 

16 Antiaritmiás szerek I. 

 Dr. Pethő Gábor István 

17 Antiaritmiás szerek II. 

 Dr. Pethő Gábor István 

18 A pangásos szívelégtelenség kezelésére használt gyógyszerek 

 Dr. Tamasikné Dr. Helyes Zsuzsanna 

19 Antianginás szerek 

 Dr. Pethő Gábor István 

20 Antihipertenzív szerek 

 Dr. Sánticsné Dr. Pintér Erika 

21 A folyadékpótló terápia alapelvei 

 Dr. Sándor Zoltán 

22 A hiperlipoproteinémiák kezelésére használt gyógyszerek I. 

 Dr. Borbély Éva 

23 A hiperlipoproteinémiák kezelésére használt gyógyszerek II. 

 Dr. Borbély Éva 

24 A hemosztázisra ható szerek I. 

 Dr. Sánticsné Dr. Pintér Erika 

25 A hemosztázisra ható szerek II. 

 Dr. Sánticsné Dr. Pintér Erika 

26 A hemosztázisra ható szerek III. 

 Dr. Sánticsné Dr. Pintér Erika 

27 A vérképzésre ható szerek I. 

 Dr. Tamasikné Dr. Helyes Zsuzsanna 

28 A vérképzésre ható szerek II. 

 Dr. Tamasikné Dr. Helyes Zsuzsanna 

29 A gyulladás farmakológiai célstruktúrái 

 Dr. Börzsei Rita Judit 

30 Hisztamin és antihisztaminok 

 Dr. Sándor Zoltán 

31 Szerotonin, szerotoninreceptor-agonisták és -antagonisták. A migrén farmakoterápiája 

 Dr. Pethő Gábor István 

32 Az eikozanoidok farmakológiája 

 Dr. Pethő Gábor István 

33 Nem-szteroid gyulladásgátló szerek I. 

 Dr. Pethő Gábor István 

34 Nem-szteroid gyulladásgátló szerek II. 

 Dr. Pethő Gábor István 

35 A biológiai terápia alapjai 

 Dr. Sánticsné Dr. Pintér Erika 

36 Immunszuppresszánsok 
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 Dr. Sánticsné Dr. Pintér Erika 

37 Immunmodulátorok. A rheumatoid arthritis kezelésére használt szerek 

 Dr. Sánticsné Dr. Pintér Erika 

38 Daganatellenes szerek I. 

 Dr. Sándor Zoltán 

39 Daganatellenes szerek II. 

 Dr. Sándor Zoltán 

40 Gyógyszerkutatás 

 Dr. Hetényi Csaba 

41 Gyógyszerfejlesztés 

 Dr. Sánticsné Dr. Pintér Erika 

42 A gyógyszeres terápia perspektívái 

 Dr. Sánticsné Dr. Pintér Erika 

Gyakorlatok  

Szemináriumok 

1 A farmakológia alapfogalmai. Gyógyszernevek 

2 A gyógyszerhatások alapvető mechanizmusai 

3 Az agonista-receptor interakció I. 

4 Az agonista-receptor interakció II. 

5 Jelátviteli folyamatok 

6 Tachyphylaxia, tolerancia 

7 Antagonizmusok, inverz agonizmus 

8 A gyógyszerek membrántranszportja 

9 A gyógyszerek felszívódása 

10 A gyógyszerek megoszlása 

11 A gyógyszerek biotranszformációja 

12 A gyógyszerek kiválasztása 

13 Farmakokinetikai paraméterek I. 

14 Farmakokinetikai paraméterek II. 

15 Farmakokinetikai paraméterek III. 

16 Gyógyszerformák I. 

17 Gyógyszerformák II. 

18 A gyógyszerrendelés szabályai 

19 Receptírás I. 

20 Receptírás II. 

21 Receptírás III. 

22 Receptírás IV. 

23 Regionális keringésfokozók. Az elhízásra ható szerek 

24 A köszvény gyógyszeres kezelése 

25 A simaizomra ható szerek 

26 A légzőrendszerre ható szerek I. 

27 A légzőrendszerre ható szerek II. 

28 A légzőrendszerre ható szerek III. 

Vizsgakérdések 

1. A gyógyszerhatások alapvető mechanizmusai 

2. Az agonista-receptor interakció jellemzése: koncentráció-okkupancia görbe, affinitás, 

     koncentráció-hatás görbe, hatáserősség, hatékonyság, kvantális dózis-hatás görbe 

3. A jelátviteli folyamatok farmakológiai jelentősége. Tachyphylaxia és tolerancia 

4. Kombinatív gyógyszerhatások 

5. A gyógyszerek membrántranszport-mechanizmusai 

6. A gyógyszerek felszívódása 

7. A gyógyszerek eloszlása 

8. A gyógyszerek átalakulása 
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9. A gyógyszerek kiürülése 

10. A farmakokinetika alapelvei: zéró- és elsőrendű kinetika, plazmafelezési idő, megoszlási  

       térfogat, clearance, telítő és fenntartó adag, orális biológiai hasznosíthatóság 

11. Gyógyszerformák 

12. A gyógyszerrendelés szabályai 

13. Gyógyszerkutatás és -fejlesztés 

14. Kolinerg agonisták. Kolinészteráz-gátlók 

15. Muszkarinreceptor-antagonisták 

16. Neuromuszkuláris blokkolók 

17. A katekolaminok bioszintézisére, tárolására, felszabadulására és eliminációjára ható 

       szerek 

18. Adrenergreceptor-agonisták 

19. Adrenergreceptor-antagonisták 

20. Protein és peptid mediátorok, a purinerg rendszer és a nitrogén-monoxid gyógyszertani 

      jelentősége 

21. Kalciumcsatorna-blokkolók 

22. A renin-angiotenzin-aldoszteron rendszerre ható szerek 

23. Diuretikumok 

24. Antiaritmiás szerek 

25. A pangásos szívelégtelenség kezelésére használt gyógyszerek  

26. Antianginás szerek 

27. Antihipertenzív szerek 

28. Regionális keringésfokozók. Az obesitas kezelésére használt szerek 

29. A folyadékterápia alapjai 

30. A hiperlipoproteinémiák kezelésére használt gyógyszerek 

31. Antikoagulánsok, vérlemezke-aggregációt gátló szerek 

32. Fibrinolítikumok, antifibrinolítikumok, vérzéscsillapító szerek 

33. A vérképzésre ható szerek 

34. Hisztamin és antihisztaminok 

35. Szerotonin, szerotoninreceptor-agonisták és -antagonisták. A migrén farmakoterápiája 

36. Az eikozanoidok farmakológiája. A simaizomra ható szerek 

37. Nem-szteroid gyulladásgátló szerek: aszpirin, paracetamol 

38. Nem-szteroid gyulladásgátló szerek az aszpirin és a paracetamol kivételével. A köszvény  

      kezelésére használt gyógyszerek 

39. Daganatellenes szerek: citotoxikus ágensek 

40. Daganatellenes szerek: biológiai tumorterápia 

41. Immunszuppresszánsok, immunmodulátorok. A rheumatoid arthritis kezelésére használt 

      szerek 

42. Az asthma bronchiale kezelésére használt szerek 

43. Az allergiás rhinitis kezelésére használt szerek. Köhögéscsillapítók, köptetők és 

      nyákoldók 
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A szóbeli vizsga során a hallgatók beugróként receptet írnak, elégtelen eredmény esetén tételhúzásra nem kerül sor. Sikeres receptírás 

után a hallgatók két vizsgakérdést húznak. A vizsga lényeges részét képezik a 2 kihúzott tételhez nem kapcsolódó témakörökből 

feltett, a vizsgázó általános tájékozottságot felmérő kérdések. Ez utóbbiak során tanúsított nagyfokú tájékozatlanság önmagában 

elégtelen vizsgaeredményt jelenthet a kihúzott tételektől függetlenül. 

A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében 

Közreműködők 

Aczél Tímea (GNOFST), Dr. Borbély Éva (HKSQTW), Dr. Börzsei Rita Judit (WYZW6G), Dr. Csekő Kata (B8EVTY), Dr. Gasznerné 

Dr. Kormos Viktória (EWH4I2), Dr. Horváth Ádám (P9GVHO), Dr. Horváth Ádám István (DISI5T), Dr. Konkoly János (SI6L76), 

Dr. Kriszta Gábor (GDUIJ6), Dr. Sándor Zoltán (CKRT5U), Dr. Simonné Dr. Hajna Zsófia Réka (H7AUQ2), Dr. Zsidó Balázs Zoltán 

(Y39WHE) 
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OOK-REP-T KÖZEGÉSZSÉGTAN 5. (RÉSZLETES EPIDEMIOLÓGIA)  

Tantárgyfelelős: DR. KISS ISTVÁN ZOLTÁN, egyetemi tanár 

 Orvosi Népegészségtani Intézet • istvan.kiss@aok.pte.hu 

1 kredit ▪ Kollokvium  ▪ Klinikai tárgy a  modulhoz ▪ Őszi félévben ▪ ajánlott félév: 7.  

Foglalkozás/félév:  14 óra előadás + 0 óra gyakorlat + 0 óra szeminárium = összesen 14 óra 

Kurzus létszámkorlát:  min. 1 fő –  max. 200 fő  Előfeltételek: lásd ajánlott mintatanterv 

Foglalkozás-egészségügyi vizsgálaton szerzett ALKALMAS minősítés esetén vehető csak fel! 

 

Tematika  

A tárgy célja a népegészségügyi szempontból fontos nem fertőző betegségek epidemiológiájának bemutatása, kiemelve az elsődleges 

és másodlagos megelőzési lehetőségeket. 

A félév elfogadásának feltételei 

Félévközi ellenőrzések 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Nincs 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

Ember I., Kiss I., Cseh K.: Népegészségügyi orvostan, Dialóg Campus, 2013. 

- Saját oktatási anyag 

A Neptun-ra feltöltött elektronikus tananyagok. 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Előadások 

1 Az iparilag fejlett országok legfontosabb népegészségügyi problémái (mortalitási és morbiditási trendek, változások, kockázati 

tényezők) 

 Dr. Kiss István Zoltán 

2 Kardiovaszkuláris betegségek epidemiológiája és prevenciója I. (Ischaemiás szívbetegség) 

 Dr. Kiss István Zoltán 

3 Kardiovaszkuláris betegségek epidemiológiája és prevenciója II. (Agyi érbetegségek, hipertónia) 

 Dr. Kiss István Zoltán 

4 Diabétesz epidemiológiája és prevenciója. 

 Dr. Balogh Erika 

5 Oszteoporózis epidemiológiája és prevenciója. 

 Dr. Balogh Erika 

6 Daganatos betegségek epidemiológiája és prevenciója. I. 

 Dr. Kiss Zsuzsanna 

7 Daganatos betegségek epidemiológiája és prevenciója. II. 

 Dr. Kiss Zsuzsanna 

8 A krónikus obstruktív tüdőbetegség és a májcirrózis epidemiológiája és prevenciója. 

 Dr. Lohner Szimonetta Ivett 

9 Az asthma és az allergiás rhinitis epidemiológiája és prevenciója. 

 Dr. Horváth-Sarródi Andrea 

10 A nem fertőző gasztrointesztinális megbetegedések (fekélybetegség, gyulladásos bélbetegségek) epidemiológiája és 

prevenciója 

 Dr. Lohner Szimonetta Ivett 

11 Mentális betegségek epidemiológiája és prevenciója (depresszió, szorongás, skizofrénia, Alzheimer-kór). 

 Dr. Kiss István Zoltán 

12 Az öngyilkosság epidemiológiája és prevenciója. 

 Dr. Kiss Zsuzsanna 
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13 Szenvedélybetegségek epidemiológiája és prevenciója (alkohol, dohányzás, drogfüggőség). 

 Dr. Horváth-Sarródi Andrea 

14 A nem fertőző betegségek prevenciója; kötelező és ajánlott szűrések 

 Dr. Kiss Zsuzsanna 

Gyakorlatok  

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

Közegészségtan 5. (Részletes Epidemiológia) 

1. Krónikus, nem fertőző betegségek jelentősége a fejlett országokban (mortalitás, morbiditás, trendek) 

2. Az ischaemiás szívbetegség főbb epidemiológiai jellemzői 

3. A koszorúérbetegség fő módosítható kockázati tényezői 

4. A koszorúérbetegség egyéb módosítható kockázati tényezői 

5. A koszorúérbetegség kockázati tényezői (kivéve fő és egyéb módosítható kockázati tényezők) 

6. Az agyi érbetegségek epidemiológiája és prevenciója 

7. A hipertónia epidemiológiája és prevenciója 

8. Kardiovaszkuláris betegségek: rizikóbecslés és prevenció 

9. A daganatos betegségek morbiditása és mortalitása 

10. A daganatok kialakulásában szerepet játszó fertőző betegségek 

11. A daganatos betegségek kockázati tényezői 

12. A daganatos betegségek szűrése 

13. A tüdőrák epidemiológiája és prevenciója 

14. A vastag- és végbélrák epidemiológiája és prevenciója 

15. Az emlőrák epidemiológiája és prevenciója 

16. A prosztata- és méhnyakrák epidemiológiája és prevenciója 

17. A máj- hasnyálmirigy- és gyomorrák epidemiológiája és prevenciója 

18. Fej-nyaki daganatok és bőrrákok epidemiológiája és prevenciója 

19. A diabétesz epidemiológiája és prevenciója 

20. Az oszteoporózis epidemiológiája és prevenciója 

21. A krónikus obstruktív tüdőbetegség epidemiológiája és prevenciója 

22. Az asthma epidemiológiája és prevenciója 

23. Az allergiás rhinitis epidemiológiája és prevenciója 

24. A májcirrhosis epidemiológiája és prevenciója 

25. A fekélybetegség epidemiológiája és prevenciója 

26. A gyulladásos bélbetegségek epidemiológiája és prevenciója 

27. Az öngyilkosság epidemiológiája és prevenciója 

28. A depresszió és a hangulatzavarok epidemiológiája és prevenciója 

29. A szorongásos zavarok epidemiológiája és prevenciója 

30. A skizofrénia és a demenciák epidemiológiája és prevenciója 

31. Szenvedélybetegségek epidemiológiája és prevenciója 

32. A nem fertőző betegségekkel kapcsolatos ajánlott és kötelező szűrések (kivéve a daganatok szűrése) 

A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében 

Közreműködők 
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OOK-TRA-T TRAUMATOLÓGIA  

Tantárgyfelelős: DR. WIEGAND NORBERT, egyetemi tanár 

 Traumatológiai és Kézsebészeti Klinika • wiegand.norbert@pte.hu 

3 kredit ▪ Kollokvium  ▪ Klinikai tárgy a  modulhoz ▪ Őszi félévben ▪ ajánlott félév: 7.  

Foglalkozás/félév:  14 óra előadás + 8 óra gyakorlat + 20 óra szeminárium = összesen 42 óra 

Kurzus létszámkorlát:  min. 5 fő –  max. 200 fő  Előfeltételek: lásd ajánlott mintatanterv 

Foglalkozás-egészségügyi vizsgálaton szerzett ALKALMAS minősítés esetén vehető csak fel! 

 

Tematika  

A balesetek társadalmi és orvos szakmai jelentősége. 

A testet ért sérülések következményei, azok kezelésének főbb elvei. 

Az egyes testtájékok sérüléseinek diagnosztikája, alapvető ellátási elvei. Egyes sérülés csoportok főbb kezelési lehetőségei.  

Sérülések ambuláns ellátása, utókezelés. 

Alapvető traumatológiai beavatkozások (sebellátás, gipszrögzítés, alap osteosynthesisek, kézsebészeti alapműveletek) gyakorlása, 

alapszintű elsajátítása. 

Ügyeleti ellátásban részvétel. 

A félév elfogadásának feltételei 

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett 

Félévközi ellenőrzések 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Gyakorlatokról, szemináriumokról való hiányzás másik csoport gyakorlatához, szemináriumához való csatlakozzással lehetséges, 

legfeljebb 2 alkalommal. 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

Fekete Károly - Ács Géza: Traumatológia (Egyetemi Tankönyv), 2016 

- Saját oktatási anyag 

- Jegyzet 

Előadás, szeminárium, gyakorlat jegyzetei. 

- Ajánlott irodalom 

Renner Antal (szerkesztő): Traumatológia, Medicina Kiadó 

Wagner - Frigg: A töréskezelés AO kézikönyve: Belső Rögzítők, Medicina, 2010 

Operatív töréskezelés, Springer, 1997 

Konzervatív töréskezelés, Springer, 1998 

Gyermektraumatológia, Medicina, 2001 

Dr. Cserni Tamás - Dr. Rákóczy György: Mindennapi Gyermeksebészet 

Előadások 

1 A traumatológia társadalmi jelentősége, feladatai. Sebek fajtái, sebellátás szabályai. 

 Dr. Wiegand Norbert 

2 Törések általános jellemzői, osztályozása. Csontgyógyulás és annak zavarai. 

 Dr. Wiegand Norbert 

3 Konzervatív és operatív törés kezelés elvei. 

 Dr. Wiegand Norbert 

4 Ízületi sérülések, lágyrész károsodások és kezelésük. 

 Dr. Patczai Balázs 

5 Polytraumatizáció. Damage control. ATLS. 

 Dr. Naumov István 

6 Mellkasi és hasi sérülések. 

 Dr. Wiegand Norbert 
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7 Nyílt törések. Csont és ízületi szeptikus állapotok. 

 Dr. Naumov István 

8 Neurotrauma. Koponya, gerinc sérülések. 

 Dr. Büki András 

9 Medence és acetabulum törések. 

 Dr. Naumov István 

10 Csípőtáji törések. 

 Dr. Mester Sándor 

11 A comb és a lábszár törései. Térdsérülések. 

 Dr. Wiegand Norbert 

12 Boka és láb sérülései, poszt-traumás kóros állapotok. 

 Dr. Wiegand Norbert 

13 Felső végtag törései (clavicula - alkar). 

 Dr. Wiegand Norbert 

14 Csukló és kézsérülések, mikrosebészet. 

 Dr. Szabó Tamás 

Gyakorlatok  

1 Gipszek formái, gipsztechnika 

2 Gipszek formái, gipsztechnika 

3 ATLS scenariok - Polytrauma szimulációs gyakorlat 

4 ATLS scenariok - Polytrauma szimulációs gyakorlat 

5 Műcsont gyakorlat: PFNA és LCP 

6 Műcsont gyakorlat: PFNA és LCP 

7 NPWT sebkezelő rendszerek. Okoskötszerek alkalmazása. 

8 NPWT sebkezelő rendszerek. Okoskötszerek alkalmazása. 

Szemináriumok 

1 Sebellátás alapjai. Sebkezelés a háziorvosi gyakorlatban I. 

2 Sebellátás alapjai. Sebkezelés a háziorvosi gyakorlatban II. 

3 Konzervatív töréskezelés formái. Gipszek és rögzítők. I. 

4 Konzervatív töréskezelés formái. Gipszek és rögzítők. I. 

5 Operatív töréskezelés - traumatológiai implantátumok bemutatása I. 

6 Operatív töréskezelés - traumatológiai implantátumok bemutatása II. 

7 ATLS. Felkészítés polytrauma scenariokra I. 

8 ATLS. Felkészítés polytrauma scenariokra II. 

9 Idegsebészet 

10 Idegsebészet 

11 Konzultáció 

12 Konzultáció 

13 Szeptikus ízületi és csont folyamatok kezelése I. 

14 Szeptikus ízületi és csont folyamatok kezelése II. 

15 Kézsebészet I. 

16 Kézsebészet II. 

17 Rtg értékelés 

18 Rtg értékelés 

19 Konzultáció 

20 Konzultáció 

Vizsgakérdések 

A tételsor 

 

1. Orvosi elsősegélynyújtás, vérzés, vérzéscsillapítás, ATLS, TRIAGE.  

2. Sebek fajtái, sebellátás szabályai. Lágyrészhiányok és helyreállító műtétek.  

3. Törések keletkezése, felismerése, típusai, AO szerinti osztályozása. 

4. Nyílt törések osztályozása, ellátási elvek. 
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5. Csontgyógyulás elmélete, Törésgyógyulás zavarai és kezelésük. 

6. Ficamok, ízületi lágyrész sérülések  diagnosztikája és kezelésük. 

7. Konzervatív töréskezelések elvei, formái.  

8. Operatív töréskezelések, osteosynthesisek alapelvei, AO alapelvek.  

9. Multiplex trauma, polytrauma, Damage controll, ATLS.  

10. Szeptikus lágyrész, csont és ízületi folyamatok.  

11. Inaktivitásos artrophia, reflex distrophia, compartement syndroma  

12. Replantáció, revascularizáció, mikrosebészet.  

13. Gerinc és koponyasérülések. 

14. Mellkasi sérülések.  

15. Hasi sérülések. 

 

B tételsor 

 

1. Medence és acetabulum törések, traumás csípőficamok  

2. Combnyaktörés és ennek szövődményei, combfej törései  

3. A femur tomportáji, diaphysis és distalis törései.  

4. A lábszár proximális és diaphysis törései. 

5. Térd szalag és meniscus sérülések, patella törések. 

6. Pilon tibia törések, bokatörések, bokaszalag sérülések.  

7. Törések és ficamok a lábon. Achilles ín sérülés. 

8. Lapocka, kulcscsont törései, AC, SC és vállficam.  

9. Humerus proximalis és diaphysis törései.  

10. Könyöktájék törései és ficamai.  

11. Alkartörések és radius distalis végtörései.  

12. Kéztő és kézcsontok törései, rögzítés szabályai a kézen.  

13. A kéz idegeinek sérülése, ezek korai és késői ellátási elvei.  

14. Ínsérülések a kézen.  

15. A kéz szeptikus kórképei. 

A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében 

Infiltrációs érzéstelenítés 

Mellkas csapolás, mellkasi drén behelyezése 

Orvosi elsősegélynyújtás 

Típusos röntgen képek értékelése (mellkasi, hasi, csont, stb.) 

Traumák, sebek felismerése és elsődleges ellátása 

Traumatológiai betegvizsgálat baleseti sérültnél, anamnézis felvétel és fizikális vizsgálat, diagnosztikus és terápiás terv elkészítése, 

dokumentáció összeállítása, leletek értékelése 

Végtagi törések rögzítése 

Zárt törés repozíció 

Közreműködők 

Dr. Börner Orsolya Mária (IF9I62), Dr. Bukovecz Tibor (AUJEBU), Dr. Bűcs Gábor (D470C2), Dr. Dandé Árpád Levente (CGP4E6), 

Dr. Kiss Zoltán (OYA4II), Dr. Kromek Lóránd (GTWCF4), Dr. Máthé Tibor (MOCLXN), Dr. Mester Sándor (HGRHI6), Dr. Naumov 

István (KUEGVQ), Dr. Pankaczi Zsófia (VMVJJ2), Dr. Pap Márton (LCX6T8), Dr. Patczai Balázs (EHM7H6), Dr. Patonai Zoltán 

(QF9CEN), Dr. Szabó Ivett (VP1BIB), Dr. Wiegand Norbert (YRGUAM) 
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OOK-BOR-T BŐRGYÓGYÁSZAT  

Tantárgyfelelős: DR. GYULAI ROLLAND PÉTER, egyetemi tanár 

 Bőr-, Nemikórtani és Onkodermatológiai Klinika • gyulai.rolland@pte.hu 

4 kredit ▪ Kollokvium  ▪ Klinikai tárgy a  modulhoz ▪ Tavaszi félévben ▪ ajánlott félév: 8.  

Foglalkozás/félév:  28 óra előadás + 28 óra gyakorlat + 0 óra szeminárium = összesen 56 óra 

Kurzus létszámkorlát:  min. 5 fő –  max. 140 fő  Előfeltételek: lásd ajánlott mintatanterv 

Foglalkozás-egészségügyi vizsgálaton szerzett ALKALMAS minősítés esetén vehető csak fel! 

 

Tematika  

A tantárgy magába foglalja a bőr élettanára, anatómiájára, szövettanára vonatkozó alapismereteket, valamint a dermatológiai 

terminológiát. Tárgykörébe tartoznak a különböző (fertőzéses, immunológiai, metabolikus, proliferatív) etiológiájú leggyakoribb 

bőrbetegségek, továbbá a belbetegségek bőrtünetei. A betegvizsgálatban való jártasságot, az alapvető diagnosztikai eljárásokat és 

terápiás elveket is elsajátítják a hallgatók. 

A félév elfogadásának feltételei 

Félévközi ellenőrzések 

2 db beszámoló 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Indokolt esetben előre egyeztetett létszám szerint más csoportok gyakorlatain való részvétel, mely a gyakorlati oktatást nem 

akadályozza. 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

Hivatalos tankönyv: 

Kárpáti, Gyulai, Kemény, Remenyik, Sárdy: Bőrgyógyászat és venerológia (2 javított kiadás), Medicina Kiadó, Budapest, 2019 

- Saját oktatási anyag 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Előadások 

1 Bemutatkozás. A bőr anatómiája és élettana.  

 Dr. Gyulai Rolland Péter 

2 Elemi jelenségek 

 Dr. Gyulai Rolland Péter 

3 A bőr immunológiája 

 Dr. Kinyó Ágnes 

4 Bőr allergiás betegségei, urticaria 

 Dr. Kinyó Ágnes 

5 Vasculitis és purpura 

 Dr. Gyulai Rolland Péter 

6 Gyógyszerreakciók. 

 Dr. Gyulai Rolland Péter 

7 Dermatitis, ekcema 

 Dr. Kinyó Ágnes 

8 Autópiás dermatitis 

 Dr. Kinyó Ágnes 

9 Autoimmun bőrbetegségek I. LE, dermatomyositis, scleroderma 

 Dr. Kinyó Ágnes 

10 Autoimmun bőrbetegségek II. Autoimmun hólyagos bőrbetegségek 

 Dr. Kinyó Ágnes 

11 STI I. Syphilis, gonorrhoea 

 Dr. Rózsa Annamária 
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12 STI II. NGU, HPV és HIV 

 Dr. Rózsa Annamária 

13 Dermatomycosisok 

 Dr. Hanyecz Anita Katalin 

14 A bőr vírusos betegségei, paraziták okozta dermatosisok. Borrelia. 

 Dr. Rózsa Annamária 

15 A bőr bakteriális infekciói. TBC. 

 Dr. Hanyecz Anita Katalin 

16 Cutan T sejtes lymphomák. Kaposi sarcoma. 

 Dr. Kádárné Dr. Lengyel Zsuzsanna 

17 Bőrtumorok.  Benignus bőrdaganatok. 

 Dr. Kádárné Dr. Lengyel Zsuzsanna 

18 Bőrtumorok. Melanoma malignum.  

 Dr. Kádárné Dr. Lengyel Zsuzsanna 

19 Basalioma, spinalioma 

 Dr. Kádárné Dr. Lengyel Zsuzsanna 

20 Paraneoplasiák, precancerosisok, in situ tumorok 

 Dr. Kádárné Dr. Lengyel Zsuzsanna 

21 Psoriasis és egyéb papulosquamosus kórképek 

 Dr. Gyulai Rolland Péter 

22 Fotodermatológia, fototerápia 

 Dr. Gyulai Rolland Péter 

23 Haj és köröm betegségei. Nyálkahártya tünetek. 

 Dr. Moezzi Mehdi 

24 Seborrhoeas dermatitis. Acne, rosacea, periorbitalis dermatitis. 

 Dr. Hanyecz Anita Katalin 

25 Lábszárfekély 

 Dr. Kovács László András 

26 Bősebészet alapjai  

 Dr. Kádár Zsolt 

27 Belbetegségekhez társuló bőrtünetek. DM, PCT, granulomatosus bőrbetegségek. 

 Dr. Gyulai Rolland Péter 

28 Diaklinika 

 Dr. Gyulai Rolland Péter 

Gyakorlatok  

1 A bőrbeteg vizsgálata 

2 Anamnézis felvétele 

3 Elsődleges elemi jelenségek leírásának gyakorlása 

4 Másodlagos elemi jelenségek leírásának gyakorlása 

5 Kiegészítő eszközös vizsgálatok I. 

6 Kiegészítő eszközös vizsgálatok II. 

7 Allergiás betegségek kivizsgálásának menete I. 

8 Allergiás betegségek kivizsgálásának menete II. 

9 Kiegészítő laboratóriumi vizsgálatok I. 

10 Kiegészítő laboratóriumi vizsgálatok II. 

11 Bőrbetegek és betegségek dokumentációja 

12 A mikrobiológiai mintavétel bőrbetegeken I. 

13 A mikrobiológiai mintavétel bőrbetegeken II. 

14 Az allergiás betegek anamnézisének felvétele I. 

15 Az allergiás betegek anamnézisének felvétele II. 

16 A psoriasisos betegek helyi kezelésének lehetőségei I. 

17 A psoriasisos betegek helyi kezelésének lehetőségei II. 

18 Időskori bőrelváltozások értékelése I. 

19 Időskori bőrelváltozások értékelése II. 

20 Fényvédelem jelentősége 

21 Naevus szűrés jelentősége 
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22 Diabeteses betegek bőrtünetei és kezelése  

23 Az ulcusos betegek gondozása és kezelése I. 

24 Az ulcusos betegek gondozása és kezelése II. 

25 Helyi kezelés formái 

26 Helyi kezelés alapelvei 

27 Szisztémás terápia alapelvei I. 

28 Szisztémás terápia alapelvei II. 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

A. tételsor (alaptétel) 

 

1. Psoriasis 

2. Pyodermák 

3. Basalioma, spinalioma  

4. Atópiás dermatitis 

5. Ulcus cruris 

6. Humán papillomavírusok okozta bőrbetegségek 

7. Herpes simplex vírusok okozta bőrbetegségek 

8. Varicella zoster vírus okozta bőrbetegségek 

9. Autoimmun bullosus bőrbetegségek 

10. Lupus erythematosus csoportba tartozó kórképek 

11. Scleroderma csoportba tartozó kórképek 

12. Melanoma malignum 

13. A bőr és járulékos képleteinek gombás betegségei  

14. Gyógyszerallergia 

15. Urticaria 

16. Scabies, pediculosis 

17. Festékes anyajegyek 

18. Vasculitisek 

19. Kontakt dermatitis 

20. Praecancerosisok és intraepidermalis carcinomák 

21. A syphilis bőr és nyálkahártya tünetei, kezelése 

22. Gonorrhoea és kezelése 

23. Az akne és kezelése  

 

B. tételsor (kiegészítő tétel) 

 

1. A bőr felépítése és funkciója 

2. Alopéciák 

3. Dermatomyositis 

4. Nongonorrhoeas urethritis tünetei, diagnosztikája, kezelése 

5. A Kaposi sarcoma klinikai formái és kezelése 

6. A HIV fertőzés/AIDS bőrtünetei 

7. Bőrgyógyászati paraneoplasiás kórképek 

8. Fotodermatosisok és fototerápia 
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9. Lyme borreliosis 

10. Az allergiás reakciók típusai 

11. Diabetes mellitushoz társuló bőrtünetek  

12. Primer elemi jelenségek, kórszövettani alapfogalmak  

13. Másodlagos elemi jelenségek, kórszövettani alapfogalmak 

A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében 

Allergiás bőrpróba 

Bőrgyógyászati anamnézis felvétel, fizikális és eszközös vizsgálat, diagnosztikus és terápiás terv elkészítése, leletek értékelése, 

dokumentáció összeállítása 

Fényérzékenységi próba 

Fototerápia 

Lábszárfekély kezelése 

Közreműködők 

Dr. Csernus Adriána Evelin (A0B5N4), Dr. Hanyecz Anita Katalin (XMF91C), Dr. Kádárné Dr. Lengyel Zsuzsanna (I90119), Dr. 

Kinyó Ágnes (GSBAWM), Dr. Kovács László András (FZ9NOG), Dr. Moezzi Mehdi (HCIO8U), Dr. Oláhné Dr. Szlávicz Eszter 

(EI2PLZ), Dr. Rózsa Annamária (VG5NFT) 
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OOK-FOG-T FOGÁSZAT  

Tantárgyfelelős: DR. NAGY ÁKOS KÁROLY, egyetemi docens 

 Fogászati és Szájsebészeti Klinika • nagy.akos@pte.hu 

2 kredit ▪ Kollokvium  ▪ Klinikai tárgy a  modulhoz ▪ Tavaszi félévben ▪ ajánlott félév: 8.  

Foglalkozás/félév:  26 óra előadás + 2 óra gyakorlat + 0 óra szeminárium = összesen 28 óra 

Kurzus létszámkorlát:  min. 1 fő –  max. 200 fő  Előfeltételek: lásd ajánlott mintatanterv 

 

Tematika  

Alapvető fogászati ismeretek általános orvostanhallgatóknak: a szájüregben előforduló megbetegedések diagnosztikája, szisztémás 

betegségek szájtünetei. 

A félév elfogadásának feltételei 

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett 

Félévközi ellenőrzések 

Írásbeli tesztvizsga a 14. oktatási héten. 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Nincs 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

Fogorvostudományi szak hallgatóinak kötelező tankönyvei 

- Saját oktatási anyag 

Előadások anyaga 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Sonkody: Orális medicina tankönyv, előadásjegyzetek, gyakorlati ismertetések. 

Előadások 

1 Bemutatkozás. A szájüreg klinikai vizsgálata.  

 Dr. Nagy Ákos Károly 

2 Diagnosztikai eljárások. 

 Dr. Nagy Ákos Károly 

3 A fogászati prevenció alapelvei 

 Dr. Nagy Ákos Károly 

4 A fogászati prevenció alapelvei 

 Dr. Nagy Ákos Károly 

5 Fejlődési rendellenességek 1  

 Dr. Gurdán Zsuzsanna 

6 Fejlődési rendellenességek 2 

 Dr. Gurdán Zsuzsanna 

7 A caries etiologiája, patologiája, kezelése.  

 Dr. Dunavári Erika Katalin 

8 Pulpa betegségek  

 Dr. Németh Kinga Dorottya 

9 Gyulladásos betegségek.  

 Dr. Orsi Enikő 

10 Fokális infekciók. Periostitis. Phlegmone.  

 Dr. Orsi Enikő 

11 Parodontális betegségek 

 Dr. Bán Ágnes 

12 Parodontális betegségek 

 Dr. Bán Ágnes 
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13  Maxillofaciális traumatologia  

 Dr. Szabó Árpád 

14  Maxillofaciális traumatologia  

 Dr. Szabó Árpád 

15 Rákmegelőző állapotok. Benignus tumorok 

 Dr. Orsi Enikő 

16 Rákmegelőző állapotok. Benignus tumorok 

 Dr. Orsi Enikő 

17 Szájüregi rosszindulatú daganatok  

 Dr. Szabó Árpád 

18 Szájüregi rosszindulatú daganatok  

 Dr. Szabó Árpád 

19 Fájdalom szindrómák. Arcfájdalom. 

 Dr. Somoskövi István 

20 TMI diszfunkció.  

 Dr. Somoskövi István 

21 Gyermekfogászati kezelések, akut ellátások  

 Dr. Balásné Dr. Szántó Ildikó 

22 Gyermekfogászati kezelések, akut ellátások   

 Dr. Balásné Dr. Szántó Ildikó 

23 Fogpótlások 

 Dr. Benke Beáta 

24 Implantologia. Időskorú páciensek fogászati ellátása. 

 Dr. Benke Beáta 

25 Szisztémás betegségek szájüregi manifesztációja  

 Dr. Katona Krisztián 

26 Szisztémás betegségek szájüregi manifesztációja  

 Dr. Katona Krisztián 

Gyakorlatok  

1 Fogászati anamnézis felvétele, betegvizsgálat. Státuszfelvétel 

 Dr. Kövér Zsanett 

2 Dentoalveoláris szájsebészeti beavatkozások bemutatása 

 Dr. Kövér Zsanett 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

1. Fogászati betegvizsgálat, szájvizsgálat. A fogászati kezelőegység. 

2. A szájüreg klinikai vizsgálata (ajkak, bucca, gingiva, szájpad, nyelv, nyálmirigyek)  

3. Caries prevenció  

4. Megfelelő szájhygiéne felnőtteknek 

5. Intraorális és extraorális röntgenfelvételek 

6. A caries etiológiája. 

7. A caries klinikai megjelenése 

8. A caries következményes betegségei: pulpabetegségek és kezelésük. 

9. A caries következményes betegségei: a periapikális tér gyulladásos betegségei és kezelésük. 

10. Gyermekek vizsgálata és kezelése a fogászati székben 

11. Gyermekfogászati akut ellátás (gyulladásos esetek) 

12. Gyermekfogászati akut ellátás (balesetek) 

13. Szájhygiénés tanácsok gyermekkorban (korcsoportok szerint) 

14. Fogelőtörés 

15. Rendellenes fogelőtörés 



PTE ÁOK Általános orvos szak  –  A klinikai modul kötelező tárgyai - tantárgyleírások - 2022/2023-as tanév 

 

 

 

A kiadvány szerkesztése 2022. 07. 15-én lezárult. A legfrissebb adatokért, kérjük, figyelje a tárgy webes oldalát – a tárgygazda szervezeti egység Oktatás oldalszekcióján 

52 

16. Késői előtörés helyi okai 

17. Fejlődési rendellenességek: amelogenesis imperfecta, dentinogenesis imperfecta 

18. Az ajak-szájpadhasadék kialakulása, kezelése  

19. Ajakbetegségek 

20. Fiatalkorúak és felnőttek parodontopathiája 

21. Fokális infekció 

22. A fogak állományi fejlődési rendellenességei. 

23. A nyelv betegségei 

24. Lichen planus 

25. Nyálmirigy betegségek. Sjögren szindróma 

26. Akut ulcerativ gingivitis 

27. Virusinfekciók szájüregi manifesztációja 

28. Aphthosus fekélyek 

29. Anaemia és leukaemia szájüregi tünetei 

30. Candidiasis 

31. Az AIDS szájüregi manifesztációja 

32. Gyulladásos duzzanatok 

33. A leukoplakia 

34. A szájüregi daganatok jellemző elhelyezkedése 

35. A szájüregi daganatok klinikuma 

36. A szájüregi daganatok kezelése 

37. A szájüregi daganatok TNM osztályozása 

38. A szájüregi precancer folyamatok rosszindulatú elfajulása 

39. A leukoplakia kezelése 

40. Fibrómák, papillomák, hemangiomák 

41. Arcfájdalmak vizsgálata 

42. Trigeminus neuralgia, post-herpetikus neuralgia, migrén 

43. Temporális fejfájás, trigeminus anaesthesia és paraesthesia 

44. TM ízület vizsgálata 

45. TMJ diszfunkció tünettana, terápiás lehetőségei 

46. Okkluzió, artikuláció fogalma, rágóképesség a részleges és teljes foghiányos állapotban 

47. A részleges és teljes foghiányos állapot 

48. Fix fogpótlások indikációi, kontraindikációi 

49. Kivehető fogpótlások indikációi, kontraindikációi 

50. Időskorúak fogászati kezelése 

51. A mandibulatörések etiológiája, diagnosztikája 

52. A mandibulatörések kezelése 

53. Az arcközéptörések felosztása, diagnosztikája 

54. Az arcközéptörések kezelése 

55. Az odontogén gyulladások etiológiája, progressziója 

56. Az állcsontok gyulladásos megbetegedései 

57. Nyaki phlegmone 

58. Fog eredetű tályog 
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A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében 

Közreműködők 

Dr. Balásné Dr. Szántó Ildikó (KHU5R1), Dr. Bán Ágnes (L6MZHT), Dr. Benke Beáta (T7SUH9), Dr. Nagy Ákos Károly (O1BYQS), 

Dr. Olasz Lajos (GXD55B), Dr. Orsi Enikő (GK0QQ3), Dr. Somoskövi István (RR98KD) 
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OOK-FUL-T FÜL-ORR-GÉGEGYÓGYÁSZAT  

Tantárgyfelelős: DR. SZANYI ISTVÁN, egyetemi docens 

 Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika • szanyi.istvan@pte.hu 

3 kredit ▪ Kollokvium  ▪ Klinikai tárgy a  modulhoz ▪ Tavaszi félévben ▪ ajánlott félév: 8.  

Foglalkozás/félév:  14 óra előadás + 28 óra gyakorlat + 0 óra szeminárium = összesen 42 óra 

Kurzus létszámkorlát:  min. 1 fő –  max. 200 fő  Előfeltételek: lásd ajánlott mintatanterv  

Foglalkozás-egészségügyi vizsgálaton szerzett ALKALMAS minősítés esetén vehető csak fel! 

 

Tematika  

A fül-orr-gégegyógyászat elméleti és gyakorlati alapjainak ismertetése. A hallgatók elsajátíthatják a rutin diagnosztikus és terápiás 

módszereket. Elsősorban a fülészeti és a gégészeti diszciplínákat ismertetjük, de a garat és az orr, orrmelléküregek kezelésével is 

foglalkozunk. Különös hangsúllyal oktatjuk a gége és az orrgarat daganatos betegségeinek terápiáját. 

A félév elfogadásának feltételei 

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett 

Félévközi ellenőrzések 

Nincs lehetőség 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Pótlás lehetőségéről az oktatóval kell konzultálni 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

Répássy: Fül-orr-gégészet fej-nyak-sebészet 

- Saját oktatási anyag 

Gerlinger: Tünetorientált fül - orr - gégészet 

Bauer: Fül-orr-gégészeti propedeutica jegyzet 

Pytel J.: Audiologia, 1996 

- Jegyzet 

Bauer: Fül-orr-gégészeti propedeutica jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Gerlinger: Tünetorientált fül - orr - gégészet 

Előadások 

1 A fül anatómiája. A hallás élettana 

 Dr. Pytel József 

2 A külsőfül és középfül betegségei, komplikációk 

 Dr. Gerlinger Imre 

3 Szubjektív és objektív audiometria 

 Dr. Németh Adrienne Katalin 

4 A belső fül betegségei, közép- és belső fül implantátumok 

 Dr. Gerlinger Imre 

5 A szédülés fülészeti okai, tinnitus 

 Dr. Harmat Kinga 

6 Az orr és melléküregeinek betegségei 

 Dr. Piski Zalán Szabolcs 

7 Krónikus és daganatos melléküreg folyamatok 

 Dr. Lujber László 

8 A szájüreg gyulladásos betegségei, akut és krónikus tonsillitis 

 Dr. Bakó Péter 

9 Malignus szájüregi és oropharynx daganatok 

 Dr. Szanyi István 
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10 Jóindulatú gégeelváltozások, alvási apnoe, hangképzés 

 Dr. Móriczné Dr. Somogyvári Krisztina 

11 Malignus gége és algarat daganatok 

 Dr. Szanyi István 

12 Sürgősségi kórképek a fül- orr- gégészetben  

 Dr. Szanyi István 

13 Nyálmirigyek betegségei, arcidegbénulások 

 Dr. Lujber László 

14 A nyaki terimék, és a pajzsmirigy betegségei 

 Dr. Révész Péter 

Gyakorlatok  

1 Fül vizsgálata homloktükörrel, otoscoppal. 

2 Tubafunkció vizsgálata (Politzer-ballonozás, Ballonkatéterezés). Paracentesis, ventillációs tubus alkalmazásának indikációja. 

3 Fülvizsgálat demonstrálása operációs mikroszkóppal, endoscoppal. 

4 Koponya CT, MR fülészeti vonatkozása, cerumen és idegentest eltávolítása a külső hallójáratból, orrból. 

5 Klasszikus hallásvizsgálat, hangvilla vizsgálatok. Audiometria (tisztahang, beszéd audiometria). Audiológiai tesztek. 

6 Audiológiai leletek elemzése. Tympanometria. Stapedius reflex vizsgálata. 

7 Hallásjavító készülékek. Hallásszűrés, hallásgondozás. 

8 Gyermekkori halláscsökkenések. 

9 Spontán vestibularis izgalmi jelek vizsgálata. 

10 Vestibularis rendszer vizsgálata: video fejimpulzusteszt, caloricus ingerlés. Electronystagmographia (ENG). 

11 Nervus facialis funkcióinak vizsgálata. Perifériás jellegű arcidegbénulások. 

12 Meningeális jelek vizsgálata. Otogén és rhinogén agyhártyagyulladás tünetei 

13 Külső orr és az orrüreg vizsgálata homloktükörrel, Orrüreg vizsgálatának demonstrálása endoscoppal. 

14 Orr és melléküregek vizsgálata Rtg. és CT-vel, koponya CT képek demonstrálása. FESS. 

15 Orrvérzés ellátása. 

16 Septum haematoma ellátása. Punctio, incisio. 

17 Nyak vizsgálata tapintással. 

18 Pajzsmirigy vizsgálata. 

19 Szájüreg és mesopharynx vizsgálata homloktükörrel. Nyálkahártya érzéstelenítés. 

20 Epi- és hypopharynx endoscopos demonstrálása. Peritonsillaris tályog megnyitása. Nyelés vizsgálata: nyelési rtg., próba. 

21 Epipharynx vizsgálatának demonstrálása: a. Rhinoscopia postereior. 

22 Endoscopos és fiberoscopos orr, orr-garat vizsgálat, c. Epipharynx feltárás 

23 Gége vizsgálata: a. Indirect laryngoscopia, b. Direct laryngoscopia, c. Fiberoscoppal. 

24 Radiológiai vizsgálómódszerek. Laryngectomisáltak rehabilitációja 

25 Gégebetegségek tünetei. Felső légúti szűkület klinikai tünetei. 

26 Tracheotomia, conicotomia. Trachea kanülök és kezelésük. 

27 Dysphagia. Tápszonda levezetése. 

28 PEG 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

A vizsga 3 részből áll: 

I. Homloktükör segítségével végzendő:/online oktatás esetén demonstrálandó 

1. Fül vizsgálata 

2. Rhinoscopia anterior 

3. Szájüreg és mesopharynx vizsgálata 

4. Gégetükrözés 

5. Nyak vizsgálata 

 

II. A. Demonstrálandó vizsgálatok, tesztek. 

1. Hallásvizsgálat (Sb., Tb., hangvilla) 

2. Szédülés ágymelletti vizsgálata 
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3. Nervus facialis funkciójának vizsgálata 

4. Epipharynx vizsgálata 

5. Meningealis jelek vizsgálata, otogen és rhinogen intracranialis szövődmények tünetei. 

 

II. B. Diagnosztikus és therápiás eszközök használatának demonstrálása 

1. Orrvérzés ellátása 

2. Paracentézis, ventillációs tubus 

3. Tápszonda levezetése, PEG, sebészi gastrostoma 

4. CT, MR 

5. Peritonsillaris tályog megnyitása 

6. Idegentest eltávolítása az orrból, fülből. Cerumen eltávolítása. 

7. Septum-, othaematoma ellátása 

8. Trachea kanülök, kezelésük. 

 

III. Elméleti vizsgakérdések 

1. Tisztahang audiometria, beszéd audiometria 

2. Otoakusztikus emisszió, agytörzsi kiváltott válasz audiometria 

3. A fülkagyló és külső hallójárat betegségei 

4. A dobhártya betegségei, a külső hallójárat benignus, malignus betegségei 

5. Savós középfülgyulladások (akut, krónikus) 

6. Gennyes középfülgyulladások (akut, krónikus) 

7. A gennyes középfülgyulladások szövődményei 

8. Perifériás arcidegbénulás. 

9. A belsőfül megbetegedései, fejlődési rendellenességei, öröklődő siketség 

10. A halántékcsont sérülései (hosszanti, haránttörések) 

11. Otosclerosis, tympanosclerosis 

12. A belsőfül folyadékterei, Méniére-betegség, a belsőfül toxikus léziói 

13. A hallóideg tumorai, zajártalom 

14. Tinnitus 

15. Halláscsökkenések fajtái, hallásrehabilitáció. 

16. Cochlearis implantatio 

17. Alvási apnoe syndroma 

18. Az orrmelléküregek benignus, malignus tumorai 

19. A gátolt orrlégzés okai 

20. Rhinitisek 

21. Akut és krónikus rhinosinusitis 

22. A nyálmirigyek benignus, malignus tumorai 

23. Nyaki duzzanatok differenciál diagnosztikája (nyaki régiók I-VII-ig, nyaki áttétetek eredete) 

24. A szájüreg és mesopharynx gyulladásos betegségei (peritonsillaris tályog) 

25. A szájüreg, garat, gége, nyelőcső prekancerózus állapotai 

26. A szájüreg és garat malignus elváltozásai (orrgarat malignus tumorai is) 

27. A szájüreg. gége, garat malignus tumorainak klinikai jelei, tünetei 

28. A gége akut, krónikus gyulladásai, akut epiglottitis, az epiglottis phlegmonosus gyulladása, epiglottis tályog 
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29. A gége benignus tumorai. Dysphonia. 

30. A gége malignus tumorai (supraglotticus, glotticus, subglotticus), TNM rendszer 

31. A nyak kongenitális elváltozásai, benignus tumorai 

32. Thyreoiditisek, a pajzsmirigy malignus tumorai 

33. A felső légúti stenosis tünetei, conicotomia, tracheotomia 

34. Bronchus idegentestek, oesophagus idegentestek 

35. Dysphagia okai és kezelése 

36. Vertigo a fül-orr-gégészeti gyakorlatban 

A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében 

Fül-orr-gégészeti anamnézis felvétel, fizikális vizsgálat, diagnosztikus és terápiás terv elkészítése, leletek értékelése, dokumentáció 

összeállítása 

Konikotómia 

Nazogasztrikus szonda levezetése 

Típusos eszközös fül-orr-gégészeti vizsgálat 

Közreműködők 

Dr. Bakó Péter (H9BW3M), Dr. Burián András (AGI9P5), Dr. Gerlinger Imre (ZGD4K2), Dr. Harmat Kinga (SJCC24), Dr. Háromi 

István (OMN1MR), Dr. Móriczné Dr. Somogyvári Krisztina (Z7PVDR), Dr. Németh Adrienne Katalin (EHHUIR), Dr. Nepp Nelli 

(NMZQ45), Dr. Pap István (CHNL6L), Dr. Piski Zalán Szabolcs (I6HE7Z), Dr. Pytel József (OF4RWO), Dr. Révész Péter (K65D1R), 

Dr. Szanyi István (B74QMX), Dr. Tóth István (H91VCI), Kovács Márton (PRUTM2) 
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OOK-HAE-T BELGYÓGYÁSZAT: HAEMATOLÓGIA  

Tantárgyfelelős: DR. SZOMOR ÁRPÁD, klinikai főorvos 

 I. sz. Belgyógyászati Klinika • szomor.arpad@pte.hu 

3 kredit ▪ Kollokvium  ▪ Klinikai tárgy a  modulhoz ▪ Tavaszi félévben ▪ ajánlott félév: 8.  

Foglalkozás/félév:  14 óra előadás + 28 óra gyakorlat + 0 óra szeminárium = összesen 42 óra 

Kurzus létszámkorlát:  min. 1 fő –  max. 200 fő  Előfeltételek: lásd ajánlott mintatanterv 

Foglalkozás-egészségügyi vizsgálaton szerzett ALKALMAS minősítés esetén vehető csak fel! 

 

Tematika  

Az előadások és gyakorlatok a legfontosabb haematológiai betegségeket, továbbá a véralvadás rendellenességeit tárgyalják. A képzés 

célja, hogy az általános orvos felismerje az egyes haematológiai és véralvadási betegségeket. El tudja dönteni, hogy melyek ellátása az 

ő kompetenciája és melyek azok, amelyek miatt szakorvosi vizsgálatra vagy sürgős klinikai felvételre kell a beteget beutalni. A 

hazakerült betegnek javasolt kezelések hatásait és mellékhatásait ismerje, így a szakorvossal együttműködve elősegítse a gyógyulás 

folyamatát. 

A félév elfogadásának feltételei 

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett 

Félévközi ellenőrzések 

A számonkérés a vizsgaidőszakon belül írásbeli vizsgával történik az alább felsorolt témakörökből összeállított tesztkérdésekkel, amely 

a végleges érdemjegy 80%-át adja. Egy vizsgaidőszakon belül írásbeli vizsgát 5 alkalommal hirdetünk meg. A szorgalmi időszak 

gyakorlatai során nyújtott teljesítmény és a szorgalmi időszak utolsó két hetében történő betegágy melletti gyakorlati számonkérés 

eredménye adják a végleges érdemjegy 20%-át. 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

A hiányzások igazolása szükséges. 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

Előadás vázlat az előadótól. 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Lehoczky D., Rák K. (szerk.): Klinikai hematológia, Medicina, 2006. 

Matolcsy A., Udvardy M., Kopper L. (szerk.): Haematológiai Betegségek Atlasza, Medicina, 2006. 

Tulassay Zs. (szerk.): A belgyógyászat alapjai, Medicina, 2006. (a ‘Haematológia’ fejezet)  

R. Hoffman (szerk.): Hematology, Churchill- Livingstone, 2005. 

Előadások 

1 A vérképzés. 

 Dr. Alizadeh Hussain 

2 A vörösvérsejt-képézés rendellenességei: vashiányos és megaloblastos anaemiák. 

 Dr. Tóth Orsolya 

3 Veleszületett és szerzett haemolyticus anaemiák. 

 Dr. Alizadeh Hussain 

4 Immunthrombocytopenia (ITP), mikroangiopathiás haemolyticus anaemiák (TTP, HUS). 

 Dr. Nagy Ágnes 

5 Szerzett vérzékenység 

 Dr. Nagy Ágnes 

6 Autológ és allogén őssejttranszplantáció 

 Dr. Szomor Árpád 

7 Acut leukaemiák. Myelodysplasticus syndroma 

 Dr. Alizadeh Hussain 

8 Veleszületett vérzékenységek. 

 Dr. Nagy Ágnes 
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9 Malignus lymphomák, nyirokcsomó betegségek 

 Dr. Szomor Árpád 

10 Monoclonalis gammopathiák, Myeloma multiplex 

 Dr. Kosztolányi Szabolcs 

11 Chronicus myeloproliferatív megbetegedések (CML, PV, ET, OMF) 

 Dr. Szomor Árpád 

12 CLL, low-grade non-Hodgkin lymphomák 

 Dr. Szomor Árpád 

13 Haemostasis, thrombophilia, VTE prophylaxis 

 Dr. Nagy Ágnes 

14 Antikoaguláns és thrombocyta gátló kezelés 

 Dr. Alizadeh Hussain 

Gyakorlatok  

1 Haematologiai betegségekre jellemző fizikális eltérések bemutatása. Normális perifériás vérkép és csontvelő kenetek 

microscopos vizsgálata. 

2 Haematologiai betegségekre jellemző fizikális eltérések bemutatása. Normális perifériás vérkép és csontvelő kenetek 

microscopos vizsgálata. 

3 Vashiányos és megaloblasztos anaemiás betegek vizsgálata. Periferiás kenetek értékelése. Kezelési lehetőségek megbeszélése. 

4 Vashiányos és megaloblasztos anaemiás betegek vizsgálata. Periferiás kenetek értékelése. Kezelési lehetőségek megbeszélése. 

5 Haemolyticus anaemiás beteg vizsgálata. Laboratóriumi leletek értékelése, a kezelés megbeszélése. 

6 Haemolyticus anaemiás beteg vizsgálata. Laboratóriumi leletek értékelése, a kezelés megbeszélése. 

7 ITP, TTP, HUS-ban szenvedő beteg bemutatása, diagnosztikai és differenciál-diagnosztikai kérdések. A kezelés lehetőségei. 

8 ITP, TTP, HUS-ban szenvedő beteg bemutatása, diagnosztikai és differenciál-diagnosztikai kérdések. A kezelés lehetőségei. 

9 Acut leukaemiák diagnosztikája, kezelése. 

10 Acut leukaemiák diagnosztikája, kezelése. 

11 Krónikus myeloproliferatív betegségek, myelodysplasiás syndroma osztályozása, kezelése. 

12 Krónikus myeloproliferatív betegségek, myelodysplasiás syndroma osztályozása, kezelése. 

13 Krónikus leukémiák, diagnosztika, kezelés. 

14 Krónikus leukémiák, diagnosztika, kezelés. 

15 Hodgkin és non-Hodgkin lymphomák klinikai tünetei, diagnosztikája és kezelése. 

16 Hodgkin és non-Hodgkin lymphomák klinikai tünetei, diagnosztikája és kezelése. 

17 Myeloma multiplex és autolog őssejttranszplantáció. 

18 Myeloma multiplex és autolog őssejttranszplantáció. 

19 A haemaferezis laboratórium és őssejttranszplantáció részleg megtekintése, az őssejtgyűjtés, a kondicionáló kezelés és a 

transzplantáció folyamatának megbeszélése. 

20 A haemaferezis laboratórium és őssejttranszplantáció részleg megtekintése, az őssejtgyűjtés, a kondicionáló kezelés és a 

transzplantáció folyamatának megbeszélése. 

21 Haemostasis, Thrombocyták fibrinolysis és vizsgáló módszereik. Diffúz intravascularis coaguláció. 

22 Haemostasis, Thrombocyták fibrinolysis és vizsgáló módszereik. Diffúz intravascularis coaguláció. 

23 Veleszületett és szerzett vérzékenységben szenvedők kezelése és gondozása. Immunthrombocytopenia. 

24 Veleszületett és szerzett vérzékenységben szenvedők kezelése és gondozása. Immunthrombocytopenia. 

25 Thrombophiliák. A vénás thromboembolia megelőzése és kezelése. A postthromboticus syndroma. Diffúz intravascularis 

coaguláció. 

26 Thrombophiliák. A vénás thromboembolia megelőzése és kezelése. A postthromboticus syndroma. Diffúz intravascularis 

coaguláció. 

27 Az anticoagulans kezelés ellenőrzés. Heparin indukált thrombocytopenia. Fibrinolytikus kezelés indikációi és kivitelezése. 

Thrombocytagátló kezelés 

28 Az anticoagulans kezelés ellenőrzés. Heparin indukált thrombocytopenia. Fibrinolytikus kezelés indikációi és kivitelezése. 

Thrombocytagátló kezelés 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

A számonkérés a vizsgaidőszakon belül írásbeli vizsgával történik az alább felsorolt témakörökből összeállított tesztkérdésekkel, amely 

a végleges érdemjegy 80%-át adja. Egy vizsgaidőszakon belül írásbeli vizsgát 4 alkalommal hirdetünk meg. A szorgalmi időszak 

gyakorlatai során nyújtott teljesítmény és a szorgalmi időszak utolsó két hetében történő betegágy melletti gyakorlati számonkérés 

eredménye adják a végleges érdemjegy 20%-át.  

Tesztkérdések témakörei: 
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1. A normális haemopoezis. 

2. Haemopoetikus növekedési faktorok szerepe a csontvelői vérképzésben. 

3. Vashiányos anaemia. Differenciál diagnózis, kezelés. 

4. Megaloblastos anaemiák. 

5. Veleszületett haemolytikus anaemiák. 

6. Szerzett haemolytikus anaemiák. 

7. Thalassaemiák és haemoglobinopathiák. 

8. Aplastikus anaemia, csontvelő elégtelenség. 

9. A csontvelő transzplantáció és formái. 

10. Acut leukaemiák: differenciál diagnózis, kezelés. 

11. Chronicus myeloproliferativ betegségek differenciál diagnózisa (CML, OMF, PV, ET’). 

12. Chronicus myeloid leukaemia: klinikai lefolyás, kezelés. 

13. Polycythaemia vera: differenciál diagnózis, kezelés. 

14. Myelodysplasticvs syndroma: diagnózis, kezelés. 

15. Hodgkin-kór (Staging és kezelés). 

16. Non-Hodgkin lymphomák (Staging és kezelés). 

17. Myeloma multiplex: diagnózis, kezelés. 

18. Vascularis és thrombocyta eredetű vérzékenységek diagnosztikája és kezelése. 

19. Coagulophatiák (haemophiliák, von Willebrand betegség). Kezelés, profilaxis, gondozás. 

20. Veleszületett és szerzett alvadási inhibitor csökkenés (antithrombin III., -protein C és S defektusok). 

21. Thromboemboliás betegségek diagnosztikája, hajlamosító tényezők, kezelés. 

22. Az acut és chronicus anticoagulans kezelés lehetőségei és kontrollja vénás thromboemboliában.  

23. Fibrinolyticus kezelés indikációi, formái (acut myocardiális infarctusban és vénás thromboemboliákban). 

24. Thrombocytagátló kezelés 

A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében 

Belgyógyászati anamnézis és fizikális vizsgálat 

(belgyógyászati anamnézis felvétele, beteg megtekintése, orr, garat, száj vizsgálata, nyálkahártyák megtekintése, nyálmirigyek 

tapintása, nyirokcsomók tapintása, bőr megtekintése, tapintása, turgor vizsgálata, ödéma vizsgálata, mellkas megtekintése, 

szívcsúcslökés vizsgálata, szívhatárok kopogtatása, szívhangok, zörejek vizsgálata, has tapintása, kopogtatása, hallgatózása, máj 

és lép tapintása, rektális digitális vizsgálat, pajzsmirigy tapintása, pektorálfremitusz, pulzus vizsgálata, tüdőhatárok, 

rekeszmozgás, tüdő hallgatózása, kopogtatása, vérnyomásmérés, vesék ballotálása, szomatometriás adatok mérése, nemi 

fejlettségi állapot értékelése, pszichés és szociális állapot felmérése) 

Csontvelő átültetés, őssejt transzplantáció 

Csontvelő biopszia és csontvelő aspiráció 

Csontvelőkenet megtekintése 

Terápiás plazmaferezis 

Vérkenet készítés, vizsgálat 

Közreműködők 

Dr. Alizadeh Hussain (I108IM), dr. Cseh Anna Mária (PJ3TH8), Dr. Kohl Zoltán (RU4KR3), Dr. Kosztolányi Szabolcs (RKD5KR), 

Dr. Nagy Ágnes (GOMLW0), dr. Pammer Judit Éva (NFFNS4), Dr. Szakács Zsolt (BMUR59), Dr. Szomor Árpád (FVVVTA), Dr. 

Tóth Orsolya (FG85Y9) 
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OOK-IGU-T IGAZSÁGÜGYI ORVOSTAN  

Tantárgyfelelős: DR. FARKAS LÁSZLÓNÉ (DR. KÖNCZÖL FRANCISKA), egyetemi docens 

 Igazságügyi Orvostani Intézet • franciska.konczol@aok.pte.hu 

4 kredit ▪ Kollokvium  ▪ Klinikai tárgy a  modulhoz ▪ Tavaszi félévben ▪ ajánlott félév: 8.  

Foglalkozás/félév:  28 óra előadás + 28 óra gyakorlat + 0 óra szeminárium = összesen 56 óra 

Kurzus létszámkorlát:  min. 5 fő –  max. 200 fő  Előfeltételek: lásd ajánlott mintatanterv 

Foglalkozás-egészségügyi vizsgálaton szerzett ALKALMAS minősítés esetén vehető csak fel! 

 

Tematika  

Az egy féléves tantárgy részben az igazságügyi orvostan alapismereteit mutatja be, részben kihangsúlyozza azokat az elemeket, 

amelyekkel minden gyakorló orvos találkozik, és mint szakértő szembesül. Ez utóbbiak közé tartozik a halál megállapítása, 

halottvizsgálat, halottakkal kapcsolatos teendők, látlelet, munkaképességi, alkalmassági vizsgálatok. Ugyancsak ismerni kell 

mindenkinek az orvosi tevékenység és magatartás jogi szabályait. A tantárgyhoz tartozó alapvető jogi ismereteket is meg kell tanulni. 

A témák között szerepelnek etikai kérdések, az igazságügyi orvostan toxikológiai vonatkozásai, a DNS laboratórium tevékenységének 

bemutatása. 

A félév elfogadásának feltételei 

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett 

Félévközi ellenőrzések 

Látlelet írás vizsga, melynek sikeres teljesítése a vizsgára bocsátás feltétele 

Szemeszter végén, 13. oktatási héten igazságügyi orvostan verseny. A versenyen induló hallgatók legjobb 20 %-a megajánlott jegyként 

jeles érdemjegyet kap, a legjobb hallgató pedig díjban részesül. 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Megegyezés alapján 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

Sótonyi Péter (szerk.): Igazságügyi orvostan, Semmelweis, Budapest, 2012 

- Saját oktatási anyag 

MS Teams felületre, PotePediára feltöltésre kerülnek 

- Jegyzet 

nincs 

- Ajánlott irodalom 

Somogyi Endre: Az igazságügyi orvostan alapjai, Medicina, Budapest, 1990.    

1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről. 

351/2013 (X.4) Korm. rendelet 

2012. évi C törvény a Büntető Törvénykönyvről 

Előadások 

1 Bevezetés. A z igazságügy tárgyöre. Büntetőjog. 

 Dr. Simon Gábor 

2 A Polgárjog alapjai. A szakértői rendszer. 

 Dr. Simon Gábor 

3 Halottakkal kapcsolatos rendelkezések. 

 Dr. Tóth Dénes 

4 Hirtelen Halál 

 Dr. Tóth Dénes 

5 Egészségügyi Törvény 

 Dr. Simon Gábor 

6 Szerv és Szövetátültetések szabályozása 

 Dr. Simon Gábor 
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7 Orvosi Felelősség 

 Dr. Simon Gábor 

8 Kártérítés 

 Dr. Simon Gábor 

9 Általános Toxikológia 

 Dr. Mayer Mátyás 

10 Leggyakoribb mérgezések 

 Dr. Kuzma Mónika 

11 Kábítószerek 

 Dr. Simon Gábor 

12 Kábítószer és Gyógyszer okozta befolyásoltság szakértői megítélése 

 Dr. Simon Gábor 

13 Fulladás 

 Dr. Farkas Lászlóné (Dr. Könczöl Franciska) 

14 Fulladás 

 Dr. Farkas Lászlóné (Dr. Könczöl Franciska) 

15 Fizikai Ártalmak 

 Dr. Farkas Lászlóné (Dr. Könczöl Franciska) 

16 Fizikai Ártalmak 

 Dr. Farkas Lászlóné (Dr. Könczöl Franciska) 

17 Lövési sérülések 

 Dr. Simon Gábor 

18 Lövési sérülések 

 Dr. Simon Gábor 

19 Közlekedési Balesetek 

 Dr. Heckmann Veronika 

20 Közlekedési balesetek 

 Dr. Heckmann Veronika 

21 A terhesség és a szülés forenzikus aspektusai 

 Dr. Heckmann Veronika 

22 Gyermekbántalmazás 

 Dr. Heckmann Veronika 

23 Nemi bűncselekmények 

 Dr. Simon Gábor 

24 Nemi bűncselekmények 

 Dr. Simon Gábor 

25 Személyazonosítás 

 Dr. Tóth Dénes 

26 DNS vizsgálatok 

 Dr. Poór Viktor Soma 

27 Társadalombiztosítás, egészségbiztosítás 

 Dr. Kozma Zsolt 

28 Üzemi balesetekkel kapcsolatos szabályok 

 Dr. Kozma Zsolt 

Gyakorlatok  

1 Hullajelenségek 

2 Hullajelenségek. 

3 Halottvizsgálati bizonyítvány kitöltése 

4 Halottvizsgálati bizonyítvány kitöltése 

5 A kültakaró szúrt, hasított sérülései.  

6 A kültakaró szúrt, hasított sérülései.  

7 A kültakaró tompaerő behatásra keletkezett sérülései.  

8 A kültakaró tompaerő behatásra keletkezett sérülései.  

9 Csonttörések 

10 Belszervi sérülések 

11 Látlelet 
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12 Látlelet 

13 NEFMI/FOT 

14 NEFMI/FOT 

15 Orvosi műhiba esettanulmányok 

16 Orvosi Műhiba esettanulmányok 

17 Szerológiai és DNS vizsgálatok kriminalisztikában és apasági perekben 

18 Vérnyomanalízis 

19 Véralkohol-meghatározás. Kábítószer gyorstesztek. 

20 Véralkohol-meghatározás. Kábítószer gyorstesztek. 

21 Véralkohol-meghatározás. Kábítószer gyorstesztek. 

22 Véralkohol-meghatározás. Kábítószer gyorstesztek. 

23 Bonctermi gyakorlat 

24 Bonctermi gyakorlat 

25 Bonctermi gyakorlat 

26 Bonctermi gyakorlat 

27 Látleletes vizsga 

28 Látleletes vizsga 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

A/ Jogi tételsor 

1. A bűncselekmény. Szándékosság és gondatlanság. A büntető eljárás szakaszai. 

2. Büntethetőséget kizáró vagy korlátozó okok. Büntethetőséget megszűntető okok. Büntetések és intézkedések. 

3. Az élet, a testi épség és az egészség elleni bűncselekmények.  

4. A nemi élet szabadsága és a nemi erkölcs elleni bűncselekmények  

5. Jogképesség. Holtnak nyilvánítás. Cselekvőképesség. 

6. A kártérítési felelősség általános és közös szabályai. 

7. Vagyoni kártérítés. Sérelemdíj. 

8. Az orvos büntetőjogi, polgárjogi, etikai és fegyelmi felelőssége. 

9. A beteg jogai I: ellátás, emberi méltóság, kapcsolattartás, dokumentáció megismerése, orvosi titoktartás. 

10. A beteg jogai II: önrendelkezés, tájékoztatás, ellátás visszautasítása, gyógyintézet elhagyása, 

11. A beteg kötelezettségei. 

12. Az orvos jogai és kötelezettségei. Orvosi tevékenység folytatásának jogszabályi feltételei. 

13. Egészségkárosodás, rokkantság. Komplex minősítés. Üzemi balesetek, foglakozási betegségek. 

14. A gépjárművezetői egészségi alkalmasság. 

15. Az orvosi látlelet és vélemény. Maradandó fogyatékosság, súlyos egészségromlás. 

16. Pszichiátriai betegek gyógykezelése és gondozása. Korlátozó intézkedések. Kényszergyógykezelés. 

17. Szerv – és szöveteltávolításra vonatkozó szabályok. 

18. A halottakkal kapcsolatos jogszabályi rendelkezések: Halottvizsgálat, halottszemle, kórboncolás, hatósági- és igazságügyi 

boncolás 

19. A terhesgondozás és a terhességmegszakítás jogi szabályozása. Magzatelhajtás. 

 

B/ Igazságügyi Orvostani tételsor 

1. A halál bekövetkezésének megállapítása. Hullajelenségek. 

2. Metszett és vágott sérülések. 

3. Szúrt sérülések. 

4. Tompa erő okozta sérülések. Harapott sérülés. 

5. A mellkas sérülései.  
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6. A has és a kismedence sérülései.  

7. Az arc- és agykoponya törései. 

8. Koponyaűri vérzések. 

9. Agysérülések. 

10. Lövési sérülések. 

11. Égési és fagyási sérülések. 

12. Hőguta. Napszúrás. Kihűlés. 

13. Elektromos áram által okozta sérülések és károsodások. Villámcsapás. 

14. Gépjármű általi elütés, gázolás. 

15. A gépjármű vezetőjének és utasainak sérülései közúti baleseteknél. 

16. A kerékpárosok és motorkerékpárosok sérülései. 

17. Fulladás a légzőnyílások befedése, elzárása miatt, légutak idegentest okozta elzáródása. Gégevizenyő. Mechanikus asphyxia. 

18. Fulladás folyadékba merülés miatt. A vízbefúlás és bizonyítása. 

19. Akasztás, zsinegelés. Megfojtás kézzel. 

20. Gyermekbántalmazás. 

21. Az újszülött megölése. Élveszülöttség bizonyítása. 

22. Vitális reakciók. Vitális jelek. 

23. Hirtelen, váratlan halál fogalma, hajlamosító és kiváltó tényezők, leggyakoribb halálokok. 

 

C/ Toxikológia, igazságügyi genetika, antropológia 

 

1. Egyedi személyazonosítással kapcsolatos szakértői vizsgálatok. 

2. Személyazonosítás csontok / csontváz vizsgálatával. 

3. Igazságügyi genetika: személyazonosítás DNS alapján 

4. Igazságügyi genetika: származás megállapítás (apasági vizsgálat, rokonság megállapítása) 

5. Igazságügyi genetika: mitokondriális DNS és Y-kromoszóma 

6. Mintabiztosítás élő személyekből és elhunytakból.  

7. Szűrő és megerősítő vizsgálatok az igazságügyi toxikológiában. 

8. Veszélyes gázok okozta mérgezések. Szénmonoxid mérgezés. Cián mérgezés. 

9. Gyógyszermérgezések (barbiturát, benzodiazepin, paracetamol). 

10. Kábítószerekkel és új pszichoaktív anyagokkal kapcsolatos magyarországi és nemzetközi szabályozások. 

11. Kábítószer és gyógyszer okozta befolyásoltság megítélése. 

12. Cannabinoidok. Ópiátok. 

13. Stimulánsok. Hallucinogének. 

14. Új pszichoaktív anyagok. 

15. Metanol mérgezés. Etilénglikol mérgezés. 

16. Etil-alkohol farmakokinetikája. 

17. Etil-alkohol fogyasztás általi befolyásoltság és annak igazolása. 

18. Maró szerekkel történt mérgezések. 

19. A mezőgazdaságban használt veszélyes anyagok. 

 

A fenti tételek mellett a szóbeli vizsga tárgya egy halottvizsgálati bizonyítvány kitöltése, továbbá - amennyiben évközben sikertelen 

volt, vagy elmaradt - látlelet kitöltése. 



PTE ÁOK Általános orvos szak  –  A klinikai modul kötelező tárgyai - tantárgyleírások - 2022/2023-as tanév 

 

 

 

A kiadvány szerkesztése 2022. 07. 15-én lezárult. A legfrissebb adatokért, kérjük, figyelje a tárgy webes oldalát – a tárgygazda szervezeti egység Oktatás oldalszekcióján 

65 

A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében 

Igazságügyi látlelet írása 

Közreműködők 

Dr. Farkas Lászlóné (Dr. Könczöl Franciska) (W7KYF9), Dr. Heckmann Veronika (AULBZG), Dr. Kozma Zsolt (LRQ66X), Dr. 

Kuzma Mónika (AAG13Q), Dr. Mayer Mátyás (IEXF71), Dr. Pauka Dénes (T421XX), Dr. Poór Viktor Soma (SA17J1), Dr. Simon 

Gábor (CT6UIH), Dr. Tóth Dénes (Q9SATR) 
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OOK-MUF-T KÖZEGÉSZSÉGTAN 6. (MUNKAHIGIÉNE ÉS FOGLALKOZÁS-ORVOSTAN)  

Tantárgyfelelős: DR. KISS ISTVÁN ZOLTÁN, egyetemi tanár 

 Orvosi Népegészségtani Intézet • istvan.kiss@aok.pte.hu 

1 kredit ▪ Szigorlat  ▪ Klinikai tárgy a  modulhoz ▪ Tavaszi félévben ▪ ajánlott félév: 8.  

Foglalkozás/félév:  7 óra előadás + 7 óra gyakorlat + 0 óra szeminárium = összesen 14 óra 

Kurzus létszámkorlát:  min. 1 fő –  max. 200 fő  Előfeltételek: lásd ajánlott mintatanterv 

Foglalkozás-egészségügyi vizsgálaton szerzett ALKALMAS minősítés esetén vehető csak fel! 

 

Tematika  

A tárgy célja a foglalkozás-orvostan alapjainak és a munkahelyi környezetben előforduló főbb kockázati tényezőknek a bemutatása, 

illetve a foglalkozási betegségek megelőzési lehetőségeinek tárgyalása. 

Közegészségtan 6. tantárgy befejezésekor a hallgatók szóbeli közegészségtan szigorlatot tesznek, ami az összes közegészségtani 

tantárgy (közegészségtan 1 - 6) anyagát felöleli. 

A félév elfogadásának feltételei 

A gyakorlatok látogatása kötelező, amelyet katalógussal ellenőrzünk. 

A gyakorlatokról legfeljebb 2x45 perc hiányzás megengedett, ami felett az index aláírását megtagadjuk. 

Félévközi ellenőrzések 

Teszt az utolsó héten. 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Csoportvezetővel előre egyeztetve, az adott héten másik csoportnál való pótlás lehetséges. 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

Ember I., Kiss I., Cseh K.: Népegészségügyi orvostan, Dialóg Campus, 2013. 

- Saját oktatási anyag 

A Neptun-ra feltöltött elektronikus tananyagok. 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Előadások 

1 A foglalkozás-egészségügyi szolgálat szerveződése, szintjei. 

Munkavédelem, munkahelyi biztonság. 

 Dr. Gyöngyi Zoltán 

2 Pszichoszociális és biológiai kóroki tényezők, különös tekintettel az egészségügyi dolgozókra. 

Foglalkozási balesetek. 

 Dr. Gyöngyi Zoltán 

3 Kémiai kóroki tényezők. 

 Dr. Varga Csaba 

4 Foglalkozási toxikológia - kémiai biztonság. 

 Dr. Varga Csaba 

5 Foglalkozási eredetű daganatok I. 

 Dr. Kiss István Zoltán 

6 Foglalkozási eredetű daganatok II. 

 Dr. Kiss István Zoltán 

7 Fizikai, kóroki tényezők. 

 Dr. Szabó István 

Gyakorlatok  

1 Fokozott expozíciók a munkahelyeken és azok kockázatbecslése. I. 

2 Fokozott expozíciók a munkahelyeken és azok kockázatbecslése. II. 

3 Genotoxikológiai vizsgálatok (laborgyakorlat) I. 



PTE ÁOK Általános orvos szak  –  A klinikai modul kötelező tárgyai - tantárgyleírások - 2022/2023-as tanév 

 

 

 

A kiadvány szerkesztése 2022. 07. 15-én lezárult. A legfrissebb adatokért, kérjük, figyelje a tárgy webes oldalát – a tárgygazda szervezeti egység Oktatás oldalszekcióján 

67 

4 Genotoxikológiai vizsgálatok (laborgyakorlat) II. 

5 Szilárd részecskék toxikológiája. 

6 Ergonómiai kóroki tényezők. 

7 Migráció és katasztrófahelyzetek egészségügyi-, foglalkozás-egészségügyi vonatkozásai. 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

Közegészségtan 6. tantárgy befejezésekor a hallgatók szóbeli közegészségtan szigorlatot tesznek, ami az összes közegészségtani 

tantárgy (közegészségtan 1 - 6) anyagát felöleli. 

 

Közegészségtan - Szigorlati tételsor 

1. A közegészségtan története, feladata. 

2. Magyarország népegészségügyi helyzete és annak változása az utóbbi évtizedekben. 

3. Magyarország demográfiai helyzete és annak alakulása az utóbbi évtizedekben. 

4. Az egészség és a betegség fogalma. 

5. Egészségdeterminánsok. 

6. Szociális kockázati tényezők. 

7. A prevenció szintjei.  

8. Egészségfejlesztés. 

9. Egészségpolitika. 

10. Anya- és csecsemőegészségtan. 

11. Gyermek- és ifjúságegészségtan. 

12. Az időskor egészségtana. Az öregedő társadalom. 

13. Kisebbségek speciális helyzete, egészségi állapota. 

14. Fogyatékkal rendelkezők speciális helyzete, egészségi állapota. 

15. Bizonyítékokon alapuló orvoslás és prevenció. 

16. Az epidemiológia története, feladata. 

17. Oksági összefüggések az epidemiológiában. 

18. Epidemiológiai indikátorok I.: Betegségek gyakoriságát, illetve egy betegség népességre gyakorolt hatását mutató indikátorok. 

19. Epidemiológiai indikátorok II.: Relatív kockázat és esélyhányados fogalma és mérőszámai. 

20. Standardizálás. 

21. Az epidemiológiai vizsgálatok jellemzői, csoportosítási lehetőségek. 

22. Leíró epidemiológiai vizsgálatok jellemzői. Keresztmetszeti vizsgálatok. 

23. Ökológiai típusú epidemiológiai vizsgálatok. Immigráns vizsgálatok. 

24. Eset-kontroll vizsgálatok jellemzői. 

25. Kohorsz vizsgálatok. 

26. Experimentális (intervenciós) epidemiológiai vizsgálatok. 

27. Metaanalízis, szisztémás review. 

28. Hibák ill. torzítások az epidemiológiai vizsgálatokban. 

29. Zavaró tényezők, hatásmódosítás és azok kiküszöbölésének lehetőségei. 

30. Molekuláris epidemiológia. 

31. Szűrővizsgálatok főbb jellemzői, kritériumai. 

32. Ajánlott és kötelező szűrővizsgálatok. 

33. Demográfia fogalma, területei, demográfiai adatforrások. 

34. Demográfiai mutatók típusai. Halálozással, halandósággal kapcsolatos mérőszámok. 
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35. A népesség összetételére vonatkozó demográfiai indikátorok. Korfa-típusok. 

36. Születéssel, termékenységgel kapcsolatos demográfiai mutatók. 

37. A táplálkozás szerepe a szív-és érrendszeri megbetegedések megelőzésében. 

38. A táplálkozás szerepe a daganatos megbetegedések megelőzésében. 

39. Az egészséges táplálkozás alapjai. 

40. Malnutríciók, táplálkozási hiánybetegségek epidemiológiája. 

41. Táplálkozási ajánlások. 

42. A magyar néptáplálkozás jellemzői. Országos Táplálkozás és Tápláltsági Állapot Vizsgálat (OTÁP 2009.) 

43. Speciális táplálkozási szokások: vegetariánizmus. 

44. Speciális táplálkozási szokások: mediterrán étrend, DASH- (Dietary Approaches to Stop Hypertension) diéta. 

45. Speciális táplálkozási szokások: divatdiéták. 

46. A tápláltsági állapot vizsgálata, táplálkozási szűrővizsgálatok. 

47. Gyermekétkeztetés, munkahelyi és bentlakásos intézmények étkeztetése. Otthonon kívüli egyéb étkezési lehetőségek, pl. 

gyorsétteremláncok, kifőzdék, étkezdék, éttermek, ételkiszállító cégek. 

48. A helyes táplálkozással foglalkozó nemzeti és nemzetközi programok. 

49. Étrendkiegészítők és funkcionális élelmiszerek. 

50. Élelmiszer-adalékanyagok. 

51. Élelmiszerbiztonság, élelmiszerbiztonsági vizsgálatok. 

52. Kemoprevenció. 

53. Genetikailag módosított szervezetek. 

54. Környezeti és genetikai tényezők szerepe a betegségek kialakulásában. 

55. Genomika és epigenetika a közegészségtanban. Nutrigenomika. 

56. A karcinogenezis molekuláris alapjai. 

57. A járványfolyamatok elsődleges és másodlagos mozgatóerői (virulencia, fertőző forrás, terjedési mód, fogékony szervezet). 

58. Nozokomiális fertőzések, sterilezés, fertőtlenítés. 

59. Magyarország járványügyi helyzete. 

60. A fertőző betegségek megelőzése: védőoltások, kemoprofilaxis. 

61. Életkorhoz kötötten kötelező védőoltással megelőzhető fertőző betegségek epidemiológiája, prevenciója. 

62. A légutakon keresztül terjedő bakteriális fertőzések epidemiológiája és prevenciója. 

63. A légutakon keresztül terjedő vírusfertőzések epidemiológiája és prevenciója. 

64. Az enterális fertőzések jellemzői, típusai, előfordulásuk, megelőzésük. 

65. Az enterális bakteriális fertőzések epidemiológiája és prevenciója. 

66. Az enterális vírusfertőzések epidemiológiája és prevenciója. 

67. Az enterális féreg- és protozoon fertőzések epidemiológiája és prevenciója. 

68. Vírushepatitiszek epidemiológiája és prevenciója. 

69. A haematogén és lymphogén úton terjedő betegségek epidemiológiája és prevenciója. 

70. A kültakarón keresztül terjedő fertőző betegségek epidemiológiája és prevenciója. 

71. Az állatról emberre terjedő féreg- és bakteriális fertőzések epidemiológiája és prevenciója. 

72. Az állatról emberre terjedő protozoon- és vírusfertőzések epidemiológiája és prevenciója. 

73. A szexuális úton terjedő fertőző betegségek (kivéve AIDS) epidemiológiája és prevenciója. 

74. Az AIDS epidemiológiája és prevenciója. 

75. A prionbetegségek epidemiológiája és prevenciója. 

76. Újonnan felmerülő és új fertőző betegségek. Bioterrorizmus. 
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77. Krónikus, nem fertőző betegségek jelentősége a fejlett országokban (mortalitás, morbiditás, trendek). 

78. Az ischaemiás szívbetegség főbb epidemiológiai jellemzői. 

79. A koszorúérbetegség fő módosítható kockázati tényezői. 

80. A koszorúérbetegség egyéb módosítható kockázati tényezői. 

81. A koszorúérbetegség kockázati tényezői (kivéve fő és egyéb módosítható kockázati tényezők). 

82. Az agyi érbetegségek epidemiológiája és prevenciója. 

83. A hipertónia epidemiológiája és prevenciója. 

84. Kardiovaszkuláris betegségek: rizikóbecslés és prevenció. 

85. A daganatos betegségek morbiditása és mortalitása. 

86. A daganatok kialakulásában szerepet játszó fertőző betegségek. 

87. A daganatos betegségek kockázati tényezői. 

88. A daganatos betegségek szűrése. 

89. A tüdőrák epidemiológiája és prevenciója. 

90. A vastag- és végbélrák epidemiológiája és prevenciója. 

91. Az emlőrák epidemiológiája és prevenciója. 

92. A prosztata- és méhnyakrák epidemiológiája és prevenciója. 

93. A máj- hasnyálmirigy- és gyomorrák epidemiológiája és prevenciója. 

94. Fej-nyaki daganatok és bőrrákok epidemiológiája és prevenciója. 

95. A diabétesz epidemiológiája és prevenciója. 

96. Az obesitas epidemiológiája és prevenciója. 

97. Az oszteoporózis epidemiológiája és prevenciója. 

98. A krónikus obstruktív tüdőbetegség epidemiológiája és prevenciója. 

99. Az asthma epidemiológiája és prevenciója. 

100. Az allergiás rhinitis epidemiológiája és prevenciója. 

101. A májcirrhosis epidemiológiája és prevenciója. 

102. A fekélybetegség epidemiológiája és prevenciója. 

103. A gyulladásos bélbetegségek epidemiológiája és prevenciója. 

104. Az öngyilkosság epidemiológiája és prevenciója. 

105. A depresszió és a hangulatzavarok epidemiológiája és prevenciója. 

106. A szorongásos zavarok epidemiológiája és prevenciója. 

107. A skizofrénia és a demenciák epidemiológiája és prevenciója. 

108. Szenvedélybetegségek epidemiológiája és prevenciója. 

109. A nem fertőző betegségekkel kapcsolatos ajánlott és kötelező szűrések (kivéve a daganatok szűrése). 

110. A környezet-egészségtan, ökológia és humánökológia alapfogalmai. 

111. Belső terek, épített környezet hatása az egészségre. 

112. Globális környezeti problémák egészségügyi hatásai. 

113. A levegő egészségtana, a levegőt szennyező anyagok és hatásaik. 

114. A vizek kémiai és mikrobiológia szennyezettségének hatása az egészségre, higiénés vízvizsgálatok. 

115. A talaj szennyezettségének hatása az egészségre. A szennyvíz, a hulladékok és a veszélyes hulladékok egészségkárosító hatásai 

és kezelésük. 

116. Kockázatbecslés, -kezelés és -kommunikáció. 

117. Foglalkozási toxikológia - kémiai biztonság. 

118. Foglalkozási eredetű daganatok. 
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119. Fizikai kóroki tényezők: zaj és a vibráció okozta egészségkárosodások illetve azok prevenciója. 

120. Kémiai kóroki tényezők: Szerves ipari és mezőgazdasági mérgek toxikológiája 

121. Kémiai kóroki tényezők: Szervetlen ipari és mezőgazdasági mérgek toxikológiája 

122. Pszichoszociális és biológiai kóroki tényezők a munkahelyen. 

123. Ionizáló és nem ionizáló sugárzások egészségi hatásai. 

124. Ergonómiai kóroki tényezők. Szervetlen és szerves porok okozta megbetegedések és prevenciójuk 

125. Egészségügyi dolgozók foglalkozási betegségei, megelőzésük. Foglalkozási balesetek. 

126. Migráció és katasztrófahelyzetek egészségügyi-, foglalkozás-egészségügyi vonatkozásai. 

A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében 

Közreműködők 

Dr. Gerencsér Gellért (A1U480), Dr. Gyöngyi Zoltán (E8QLIG), Dr. Katz Zoltán (NQ45VN), Dr. Marek Erika Mária (R9BVBB), Dr. 

Szabó István (BF4MF6), Dr. Szendi Katalin (MRDJ71), Dr. Szilárd István (G2H1HA), Dr. Varga Csaba (WU90WK) 
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OOK-PH2-T GYÓGYSZERTAN 2.  

Tantárgyfelelős: DR. SÁNTICSNÉ DR. PINTÉR ERIKA, egyetemi tanár 

 Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet • erika.pinter@aok.pte.hu 

5 kredit ▪ Szigorlat  ▪ Klinikai tárgy a  modulhoz ▪ Tavaszi félévben ▪ ajánlott félév: 8.  

Foglalkozás/félév:  42 óra előadás + 0 óra gyakorlat + 28 óra szeminárium = összesen 70 óra 

Kurzus létszámkorlát:  min. 5 fő –  max. 200 fő  Előfeltételek: lásd ajánlott mintatanterv 

 

Tematika  

A tantárgy célja a gyógyszeres terápiát megalapozó tudásanyag elsajátítása a gyógyszerek hatásmechanizmuson alapuló csoportosítása 

alapján, általános farmakológiai, toxikológiai és receptírási ismeretek megismerését követően. A részletes farmakológia tárgyalásához 

szükséges alapok ismertetése és megtanulása, építve a hallgatók előzetes tanulmányaira. 

A fontosabb témakörök a következők. A központi idegrendszerre ható szerek. A gyomor-bél traktusra ható szerek. A kábító és nem 

kábító fájdalomcsillapítók.  A hormonok farmakológiája. Az élő kórokozók által kiváltott betegségek kemoterápiája. Gyógyszerek 

okozta mérgezések, a mérgezett beteg kezelése. 

A félév elfogadásának feltételei 

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett 

Félévközi ellenőrzések 

Nincs félévközi számonkérés. 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

A Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban leírtaknak megfelelően. 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

Gyires Klára, Fürst Zsuzsanna, Ferdinandy Péter (szerk.): Farmakológia és klinikai farmakológia, Medicina Könyvkiadó, 2020. 

- Saját oktatási anyag 

A legtöbb előadás és szeminárium anyaga digitális formában elérhető a Neptunban. 

- Jegyzet 

Általános farmakológia, Gyógyszerrendeléstan, Tudatmódosító szerek, Gyógyszertervezés és gyógyszerfejlesztés intézeti 

jegyzetek elektronikus formában 

- Ajánlott irodalom 

Rang, Dale, Ritter, Flower, Henderson: Pharmacology, 9th edition, Elsevier Churchill Livingstone, 2020. 

B. G. Katzung (ed.): Basic and Clinical Pharmacology, 14th edition, Lange Medical Books, McGraw-Hill, 2018. 

Formulae Normales (Editio VII.), Melania Könyvkiadó, Budapest, 2003. 

Előadások 

1 A központi idegrendszer neurotranszmitterei 

 Dr. Szőke Éva 

2 Anxiolítikumok, hipnotikumok I. 

 Dr. Barthó Loránd 

3 Anxiolítikumok, hipnotikumok II. 

 Dr. Barthó Loránd 

4 Antipszichotikumok I. 

 Dr. Borbély Éva 

5 Antipszichotikumok II. 

 Dr. Borbély Éva 

6 Antidepresszánsok I. 

 Dr. Sánticsné Dr. Pintér Erika 

7 Antidepresszánsok II. 

 Dr. Sánticsné Dr. Pintér Erika 

8 Általános érzéstelenítők I. 

 Dr. Pethő Gábor István 
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9 Általános érzéstelenítők II. 

 Dr. Pethő Gábor István 

10 Antiepileptikumok 

 Dr. Pethő Gábor István 

11 Opioid fájdalomcsillapítók I. 

 Dr. Pethő Gábor István 

12 Opioid fájdalomcsillapítók II. 

 Dr. Pethő Gábor István 

13 Gyógyszerabúzus I. 

 Dr. Sánticsné Dr. Pintér Erika 

14 Gyógyszerabúzus II. 

 Dr. Sánticsné Dr. Pintér Erika 

15 Gyógyszerabúzus III. 

 Dr. Sánticsné Dr. Pintér Erika 

16 Gyógyszerabúzus IV. 

 Dr. Sánticsné Dr. Pintér Erika 

17 Kortikoszteroidok I. 

 Dr. Tamasikné Dr. Helyes Zsuzsanna 

18 Kortikoszteroidok II. 

 Dr. Tamasikné Dr. Helyes Zsuzsanna 

19 Ösztrogének, antiösztrogének, progesztogének, antiprogesztogének 

 Dr. Pethő Gábor István 

20 A posztmenopauzális hormonterápia. Hormonális fogamzásgátlók 

 Dr. Pethő Gábor István 

21 Androgének, anabolikus szteroidok, antiandrogének 

 Dr. Pethő Gábor István 

22 Inzulin, inzulin-analógok 

 Dr. Sánticsné Dr. Pintér Erika 

23 Orális antidiabetikumok. Glukagon 

 Dr. Sánticsné Dr. Pintér Erika 

24 A csontanyagcserére ható szerek I. 

 Dr. Tamasikné Dr. Helyes Zsuzsanna 

25 A csontanyagcserére ható szerek II. 

 Dr. Tamasikné Dr. Helyes Zsuzsanna 

26 Az antimikrobiális kemoterápia alapelvei 

 Dr. Sándor Zoltán 

27 Szulfonamidok, trimethoprim, pyrimethamin. Fluorokinolonok 

 Dr. Sándor Zoltán 

28 Nitroimidazolok, RNS-szintézisgátló antibiotikumok 

 Dr. Sándor Zoltán 

29 A bakteriális sejtfalszintézisre ható antibiotikumok I. 

 Dr. Börzsei Rita Judit 

30 A bakteriális sejtfalszintézisre ható antibiotikumok II. 

 Dr. Börzsei Rita Judit 

31 A bakteriális sejtfalszintézisre ható antibiotikumok III. 

 Dr. Börzsei Rita Judit 

32 A bakteriális fehérjeszintézisre ható antibiotikumok I. 

 Dr. Borbély Éva 

33 A bakteriális fehérjeszintézisre ható antibiotikumokI II. 

 Dr. Borbély Éva 

34 A bakteriális fehérjeszintézisre ható antibiotikumok III. 

 Dr. Borbély Éva 

35 Vírusellenes szerek I. 

 Dr. Tamasikné Dr. Helyes Zsuzsanna 

36 Vírusellenes szerek II. 

 Dr. Tamasikné Dr. Helyes Zsuzsanna 

37 Vírusellenes szerek III. 
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 Dr. Tamasikné Dr. Helyes Zsuzsanna 

38 Gyógyszerinterakciók 

 Dr. Pethő Gábor István 

39 A mérgezett beteg kezelése I. 

 Dr. Gregus Zoltán 

40 A mérgezett beteg kezelése II. 

 Dr. Gregus Zoltán 

41 Gyógyszerek okozta mérgezések I. 

 Dr. Gregus Zoltán 

42 Gyógyszerek okozta mérgezések II. 

 Dr. Gregus Zoltán 

Gyakorlatok  

Szemináriumok 

1 A gyomor-bél traktus farmakológiája I. 

2 A gyomor-bél traktus farmakológiája II. 

3 A gyomor-bél traktus farmakológiája III. 

4 A gyomor-bél traktus farmakológiája IV. 

5 A gyomor-bél traktus farmakológiája V. 

6 Helyi érzéstelenítők 

7 Az alkoholok farmakológiája I. 

8 Az alkoholok farmakológiája II. 

9 A neurodegenaratív betegségekre ható szerek I. 

10 A neurodegenaratív betegségekre ható szerek II. 

11 Központi idegrendszeri stimulánsok és nootrop szerek 

12 Adjuváns analgetikumok. Centrális izomrelaxánsok 

13 Diszkusszió: a központi idegrendszerre ható szerek 

14 Diszkusszió: gyógyszerabúzus 

15 Pajzsmirigy-hormonok, antitireoid szerek 

16 A hipotalamusz és a hipofízis hormonjai I. 

17 A hipotalamusz és a hipofízis hormonjai II. 

18 Gombaellenes szerek 

19 Antituberkulotikumok 

20 Lepraellenes szerek 

21 Protozoonellenes szerek I. 

22 Protozoonellenes szerek II. 

23 Féregellenes szerek 

24 Fertőtlenítők 

25 Farmakogenetika, farmakogenomika 

26 A gyógyszerhatást befolyásoló egyéb tényezők 

27 A gyógyszerek káros hatásai I.  

28 A gyógyszerek káros hatásai II.  

Vizsgakérdések 

1. A gyógyszerhatások alapvető mechanizmusai 

2. Az agonista-receptor interakció jellemzése: koncentráció-okkupancia görbe, affinitás, 

     koncentráció-hatás görbe, hatáserősség, hatékonyság, kvantális dózis-hatás görbe 

3. A jelátviteli folyamatok farmakológiai jelentősége. Tachyphylaxia és tolerancia 

4. Kombinatív gyógyszerhatások 

5. A gyógyszerek membrántranszport-mechanizmusai 

6. A gyógyszerek felszívódása 

7. A gyógyszerek eloszlása 

8. A gyógyszerek átalakulása 

9. A gyógyszerek kiürülése 
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10. A farmakokinetika alapelvei: zéró- és elsőrendű kinetika, plazmafelezési idő, megoszlási  

       térfogat, clearance, telítő és fenntartó adag, orális biológiai hasznosíthatóság 

11. Gyógyszerformák 

12. A gyógyszerrendelés szabályai 

13. Gyógyszerkutatás és -fejlesztés 

14. Kolinerg agonisták. Kolinészteráz-gátlók 

15. Muszkarinreceptor-antagonisták 

16. Neuromuszkuláris blokkolók 

17. A katekolaminok bioszintézisére, tárolására, felszabadulására és eliminációjára ható 

       szerek 

18. Adrenergreceptor-agonisták 

19. Adrenergreceptor-antagonisták 

20. Protein és peptid mediátorok, a purinerg rendszer és a nitrogén-monoxid gyógyszertani 

      jelentősége 

21. Kalciumcsatorna-blokkolók 

22. A renin-angiotenzin-aldoszteron rendszerre ható szerek 

23. Diuretikumok 

24. Antiaritmiás szerek 

25. A pangásos szívelégtelenség kezelésére használt gyógyszerek  

26. Antianginás szerek 

27. Antihipertenzív szerek 

28. Regionális keringésfokozók. Az obesitas kezelésére használt szerek 

29. A folyadékterápia alapjai 

30. A hiperlipoproteinémiák kezelésére használt gyógyszerek 

31. Antikoagulánsok, vérlemezke-aggregációt gátló szerek 

32. Fibrinolítikumok, antifibrinolítikumok, vérzéscsillapító szerek 

33. A vérképzésre ható szerek 

34. Hisztamin és antihisztaminok 

35. Szerotonin, szerotoninreceptor-agonisták és -antagonisták. A migrén farmakoterápiája 

36. Az eikozanoidok farmakológiája. A simaizomra ható szerek 

37. Nem-szteroid gyulladásgátló szerek: aszpirin, paracetamol 

38. Nem-szteroid gyulladásgátló szerek az aszpirin és a paracetamol kivételével. A köszvény  

      kezelésére használt gyógyszerek 

39. Daganatellenes szerek: citotoxikus ágensek 

40. Daganatellenes szerek: hormonális ágensek, biológiai terápia 

41. Immunszuppresszánsok, immunmodulátorok. A rheumatoid arthritis kezelésére használt 

      szerek 

42. Az asthma bronchiale kezelésére használt szerek 

43. Az allergiás rhinitis kezelésére használt szerek. Köhögéscsillapítók, köptetők és 

      nyákoldók 

44. A peptikus fekély kezelésére használt szerek 

45. Hánytatók és hányáscsillapítók. Prokinetikus szerek 

46. Hashajtók és obstipáló szerek. Máj- és epehólyagműködésre ható szerek. A gyulladásos 
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      bélbetegségek gyógyszerei 

47. Helyi érzéstelenítők 

48. Anxiolítikumok, hipnotikumok 

49. Az alkoholok farmakológiája és toxikológiája 

50. Antipszichotikumok 

51. Antidepresszánsok 

52. Antiepileptikumok  

53. Általános érzéstelenítők 

54. A neurodegenaratív betegségekre ható szerek  

55. Központi idegrendszeri stimulánsok és nootrop szerek 

56. Opioid fájdalomcsillapítók: morfin és kodein 

57. Opioid fájdalomcsillapítók: félszintetikus és szintetikus szerek (antagonisták is) 

58. Adjuváns analgetikumok. Centrális izomrelaxánsok 

59. Gyógyszerabúzus: általános aspektusok, opioidok, központi idegrendszeri depresszánsok 

60. Gyógyszerabúzus: pszichomotoros stimulánsok, pszichedelikus szerek, kannabisz 

61. A hipotalamusz és a hipofízis hormonjai 

62. Kortikoszteroidok 

63. Ösztrogének, antiösztrogének, progesztogének, antiprogesztogének 

64. A posztmenopauzális hormonterápia. Hormonális fogamzásgátlók 

65. Androgének, anabolikus szteroidok, antiandrogének 

66. Pajzsmirigy-hormonok, antitireoid szerek 

67. Inzulin, orális antidiabetikumok. Glukagon 

68. Parathormon, calcitonin és D vitamin, az osteoporosis gyógyszeres kezelése 

69. Szulfonamidok, trimetoprim, pirimetamin. Fluorokinolonok 

70. Nitroimidazolok. RNS-polimeráz-gátlók 

71. Penicillinek, kefalosporinok 

72. Karbapenemek, monobaktámok, béta-laktamázgátlók 

73. Glikopeptid-antibiotikumok, daptomicin, foszfomicin, bacitracin, polimixinek, gramicidinek 

74. Tetraciklinek, aminoglikozidok 

75. Makrolid antibiotikumok, klindamicin, kloramfenikol, oxazolidinonok, streptograminok 

76. Antituberkulotikumok. Lepraellenes szerek 

77. Gombaellenes szerek 

78. Vírusellenes szerek: herpes- és hepatitisvírusok elleni szerek 

79. Vírusellenes szerek: HIV- és influenzavírusok elleni szerek 

80. Protozoonellenes szerek 

81. Féregellenes szerek 

82. Fertőtlenítők 

83. A gyógyszerhatást befolyásoló tényezők 

84. A gyógyszerek káros hatásai 

85. Gyógyszerinterakciók 

86. A mérgezett beteg kezelése: dekontaminálás, antidótum adása, a mérgező vegyület 

      eliminációjának fokozása, támogató kezelés 

87. Gyógyszerek okozta mérgezések – mechanizmusok, tünetek, kezelés 
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A szóbeli vizsga során a hallgatók két vizsgakérdést húznak. A vizsga lényeges részét képezik a 2 kihúzott tételhez nem kapcsolódó 

témakörökből feltett, a vizsgázó általános tájékozottságot felmérő kérdések. Ez utóbbiak során tanúsított nagyfokú tájékozatlanság 

önmagában elégtelen vizsgaeredményt jelenthet a kihúzott tételektől függetlenül. 

A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében 

Közreműködők 

Aczél Tímea (GNOFST), Dr. Borbély Éva (HKSQTW), Dr. Börzsei Rita Judit (WYZW6G), Dr. Csekő Kata (B8EVTY), Dr. Gasznerné 

Dr. Kormos Viktória (EWH4I2), Dr. Horváth Ádám (P9GVHO), Dr. Horváth Ádám István (DISI5T), Dr. Konkoly János (SI6L76), 

Dr. Sándor Zoltán (CKRT5U), Dr. Simonné Dr. Hajna Zsófia Réka (H7AUQ2), Dr. Zsidó Balázs Zoltán (Y39WHE) 
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OOK-SE1-T SEBÉSZET 1.  

Tantárgyfelelős: DR. JANCSÓ GÁBOR, egyetemi docens 

 Sebészeti Klinika • jancsogabor@hotmail.com 

2 kredit ▪ Kollokvium  ▪ Klinikai tárgy a  modulhoz ▪ Tavaszi félévben ▪ ajánlott félév: 8.  

Foglalkozás/félév:  14 óra előadás + 14 óra gyakorlat + 0 óra szeminárium = összesen 28 óra 

Kurzus létszámkorlát:  min. 1 fő –  max. 200 fő  Előfeltételek: lásd ajánlott mintatanterv 

Foglalkozás-egészségügyi vizsgálaton szerzett ALKALMAS minősítés esetén vehető csak fel! 

 

Tematika  

Egyetemi nagyelőadások keretében az ér- és szívsebészet alapelveinek megismertetése a hallgatókkal. A gyakorlati foglalkozásokon 

kiscsoportos oktatás keretében betegbemutatás, betegvizsgálat, tematikus műtéti videók alkalmazása révén az adott téma gyakorlati 

vonatkozásainak megismertetése a hallgatókkal. 

A félév elfogadásának feltételei 

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett 

Félévközi ellenőrzések 

Nincs ilyen 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

A hiányzott órákat a gyakorlatvezetővel megbeszélve, igazoltan pótolni kell, 2 gyakorlat-kimaradás a félévi aláírás megtagadását vonja 

maga után. 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

Dr. Gaál Csaba: Sebészet c. tankönyv 

Hejjel - Farkasfalvi - Szabados: Szívsebészet, egyetemi jegyzet (új kiadás 2017. április-májusában várható). 

- Saját oktatási anyag 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Oxford Handbook of Clinical Surgery 

Dr. Acsády György, Dr. Nemes Attila: Az érbetegségek klinikai és műtéttani atlasza, Medicina, 

Dr. Acsády György, Dr. Nemes Attila: Az érsebészet tankönyve, Medicina,  

Braunvald: Heart Disease. A Textbook of Cardiovascular Medicine 

D.J. Whectley: Surgery of Coronary Artery Disease 

Edmunds: Cardiac Surgery in the Adult 

Cooper-Müller-Patterson: The Transplantation and Replacement of Thoracic Organs 

Castaneda-Jonas-Meyer-Hanley: Cardiac Surgery of the Neonate and Infant 

Ebert: Atlas of Congenital Cardiac Surgery 

K.A. Ellenbogen: Cardiac Pacing 

Horváth Örs Péter - Kiss János: Littmann Sebészeti Műtéttan 

Előadások 

1 Perifériás verőérbetegség sebészi kezelése 

 Dr. Jancsó Gábor 

2 Érsebészeti műtéti technikák, Akut alsó végtagi iszkémia 

 Dr. Benkő László 

3 Érbetegségek radiológiai diagnosztikája, Endovaszkuláris intervenció 

 Dr. Nagy Csaba Balázs 

4 Az aneurysmák sebészi kezelése 

 Dr. Kasza Gábor Miklós 

 

5           A supraaorticus ágak betegségeinek sebészi kezelése, Thoracic outlet syndroma 

 Dr. Vadász Gergely 
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6 Zsigeri verőerek betegségei 

 Dr. Fazekas Gábor 

7 Akut és krónikus vénás betegségek, Nyirokrendszer betegségei 

 Dr. Menyhei Gábor 

8 Bevezetés a szívsebészetbe, szív-tüdő gép, myocardium protekció 

 Dr. Szabados Sándor 

9 Aorta sebészet, szívtranszplantáció, mechanikus keringés-támogatás 

 Dr. Hejjel László 

10 A szívbillentyű betegségek szívsebészeti kezelése. A congenitális szívbetegségek szívsebészeti kezelése 

 ifj. Dr. Lénárd László 

11 Iszkémiás szívbetegség sebészete 

 Dr. Pintér Eörs 

12 Szívsebészeti anesztézia 

 Dr. Bertalan Andrea 

13 Az aorta ascendens és az aortaív szívsebészeti kezelése 

 Dr. Hejjel László 

14 Pacemaker beültetés 

 Dr. Kónyi Attila 

Gyakorlatok  

1 Verőérbetegek fizikális és műszeres vizsgálata. Vénás megbetegedések fizikális és műszeres vizsgálata 

2 Verőérbetegek fizikális és műszeres vizsgálata. Vénás megbetegedések fizikális és műszeres vizsgálata 

3 Alsó végtagi obliteratív verőérbetegség.  Artériás aneurysmák 

4 Alsó végtagi obliteratív verőérbetegség.  Artériás aneurysmák 

5 Supraaortikus erek sebészete 

6 Supraaorticus erek sebészete 

7 Akut vénás betegségek. Krónikus vénás megbetegedések 

8 Akut vénás betegségek.  Krónikus vénás megbetegedések 

9 Szívműtét előtti vizsgálatok. Műtéti előkészítés. A műtét fázisai. Az extracorporális keringés. Szívizomvédelem 

10 Szívműtét előtti vizsgálatok. Műtéti előkészítés. A műtét fázisai. Az extracorporális keringés. Szívizomvédelem 

11 Az ischaemiás szívbetegség sebészete. Postoperatív megfigyelés, beavatkozások, utókezelés. 

12 Az ischaemiás szívbetegség sebészete. Postoperatív megfigyelés, beavatkozások, utókezelés. 

13 Billentyű betegségek sebészete. 

14 Billentyű betegségek sebészete. 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

1. Carotis endarteriectomia indikációja és szövődményei 

2. Hasi aorta aneurysma nyitott és endovascularis műtéti kezelése 

3. Endovascularis és hybrid beavatkozások az alsó végtag verőerein 

4. A perifériás obliteratív verőérbetegség epidemiológiája és patofiziológiája 

5. Az érbetegségek képalkotó diagnosztikája 

6. A krónikus vénás elégtelenség patofiziológiája és megjelenési formái 

7. A krónikus vénás elégtelenség műtéti kezelése 

8. Az akut mélyvénás thrombosis és a thrombophlebitis superficialis diagnosztikája és kezelése 

9. Mesenterialis és renalis verőérbetegség tünettana és kezelése 

10. Verőérbetegek fizikális és műszeres vizsgálata 

11. A perifériás verőérbetegség konzervatív kezelési lehetőségei 

12. Akut verőérelzáródás klinikai tünetei és kezelése 

13. Thoracic outlet syndroma tünetei és kezelése 

14. Felső végtagi verőérbetegségek klinikai megjelenési formái és kezelése 

15. Alsó végtagi krónikus verőérbetegség műtéti kezelési lehetőségei 
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16. A szívsebészet rövid története. A szívsebészeti beavatkozások áttekintése. 

17. Extracorporális keringés, hypothermia, szívizomvédelem. 

18. Szívsebészeti anesztézia, perioperatív intenzív terápia. 

19. A pericardium betegségeinek sebészete. Szív daganatai. 

20. Az ischaemiás szívbetegségek sebészi kezelése. 

21. A szívbillentyű betegségek műtéti kezelése. 

22. Aorta atherosclerosis, aneurysma, dissectio.  

23. A szív és nagyerek sérülései. 

24. A szívelégtelenség sebészi kezelése. 

25. A szívritmuszavarok sebészete, pacemaker terápia. 

26. Pitvari sövényhiány (ASD), részleges tüdővéna transzpozíció. Pitvar-kamrai sövényhiány (AVSD). 

27. Kamrai sövényhiány (VSD). Perzisztáló ductus arteriosus (PDA). 

28. Congenitalis aorta stenosis, pulmonalis stenosis.  

29. Teljes tüdővéna transzpozíció. Nagyér transzpozíció. 

30. Fallott-tetralogia. Tricuspidalis atresia, Ebstein-anomália. 

A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében 

Belgyógyászati anamnézis és fizikális vizsgálat 

(belgyógyászati anamnézis felvétele, beteg megtekintése, orr, garat, száj vizsgálata, nyálkahártyák megtekintése, nyálmirigyek 

tapintása, nyirokcsomók tapintása, bőr megtekintése, tapintása, turgor vizsgálata, ödéma vizsgálata, mellkas megtekintése, 

szívcsúcslökés vizsgálata, szívhatárok kopogtatása, szívhangok, zörejek vizsgálata, has tapintása, kopogtatása, hallgatózása, máj 

és lép tapintása, rektális digitális vizsgálat, pajzsmirigy tapintása, pektorálfremitusz, pulzus vizsgálata, tüdőhatárok, 

rekeszmozgás, tüdő hallgatózása, kopogtatása, vérnyomásmérés, vesék ballotálása, szomatometriás adatok mérése, nemi 

fejlettségi állapot értékelése, pszichés és szociális állapot felmérése) 

Boka-kar index számítása 

Holter EKG monitorizálás 

Invazív artériás vérnyomásmonitorozás 

Lábszárfekély kezelése 

Nagyér angiográfia és vaszkuláris intervenció 

Sebszél egyesítés varrat készítésével 

Traumák, sebek felismerése és elsődleges ellátása 

Közreműködők 

Dr. Arató Endre (NN3JP7), Dr. Benkő László (TAFAPH), Dr. Bertalan Andrea (B7TGD6), Dr. Caicut Loránd Zsolt (XDAACQ), Dr. 

Ezer Péter (G5K57E), Dr. Fazekas Gábor (Y80SBN), Dr. Füzi Árpád (KH53BJ), Dr. Gadácsi Melinda (HNHX2X), Dr. Hejjel László 

(EEM4L6), Dr. Holczer Lőrinc (ZP06VR), Dr. Jancsó Gábor (V382Q9), Dr. Jávor Szaniszló (AOJ6U8), Dr. Kasza Gábor Miklós 

(CSXHIB), Dr. Kónyi Attila (KPE2JN), Dr. Menyhei Gábor (NQ044U), Dr. Nagy Tibor Aladár (VREE09), Dr. Németh Benjámin 

(C2FGAF), Dr. Németh Marianna (T14RKE), Dr. Pintér Eörs (XRJKCV), Dr. Szabados Sándor (OCUUAA), Dr. Vadász Gergely 

(IBQVDS), ifj. Dr. Lénárd László (GJQG10) 
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OOR-SEN-T SEBÉSZET GYAKORLAT  

Tantárgyfelelős: DR. VERECZKEI ANDRÁS GÁBOR, egyetemi tanár 

 Sebészeti Klinika • vereczkei.andras@pte.hu 

0 kredit ▪ Aláírás megszerzése  ▪ Kritérium követelmény tárgy a  modulhoz ▪ Tavaszi félévben ▪ ajánlott félév: 8.  

Foglalkozás/félév:  0 óra előadás + 140 óra gyakorlat + 0 óra szeminárium = összesen 140 óra 

Kurzus létszámkorlát:  min. 1 fő –  max. 200 fő  Előfeltételek: lásd ajánlott mintatanterv 

Foglalkozás-egészségügyi vizsgálaton szerzett ALKALMAS minősítés esetén vehető csak fel! 

 

Tematika  

Ismerkedés a sebészeti osztály orvosi (adminisztratív, szervezési, gyakorlati) feladataival.  

Szerepe a képzés céljainak megvalósításában: A klinikai modul tárgyaihoz integrálódó alapvető sebészeti gyakorlat megszerzése. 

Anamnézis felvétel, fizikális vizsgálat, laboratóriumi és radiológiai vizsgálatok eredményeinek ismerete. Részvétel az orvosi 

megbeszéléseken, viziteken, a betegeket érintő konzíliumokon és asszisztensként a műtői programban. 

A félév elfogadásának feltételei 

A gyakorlaton való részvétel. 

A gyakorlat időtartama 4 hét. 

A gyakorlat jelentős sebészeti tevékenységet folytató osztályokon végezhető: sebészet, érsebészet, traumatológia, orthopedia, 

idegsebészet, szívsebészet 

Félévközi ellenőrzések 

Nincs időszakos ellenőrzés 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Pótlásra nincs lehetőség. 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

Dr. Gaál Csaba: Sebészet c. tankönyv 

Ajánlott szakirodalom: Oxford Handbook of Clinical Surgery 

Horváth Örs Péter - Kiss János: Littmann Sebészeti Műtéttan 

Horváth-Oláh. Sebészet 

- Saját oktatási anyag 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Előadások 

Gyakorlatok  

1-140 Nyári gyakorlat 

 Felkért előadó(k) 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

Nincs 

A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében 

Közreműködők 

Dr. Baracs József (ITMT7Q), Dr. Cseke László (TYM3WZ), Dr. Ember Ágoston (WM3H3F), Dr. Ferencz Sándor (BTRS8O), Dr. 

Illényi László (IM73PC), Dr. Kalmár Nagy Károly (AOZ34R), Dr. Kelemen Dezső Tamás (XZG1E9), Dr. Kovács Gyula (AFCRHH), 

Dr. Papp András (GXCABS), Dr. Papp Gábor (PHM8QX), Dr. Papp Róbert (HCU5UF), Dr. Pavlovics Gábor (DW0P7B), Dr. Szakály 

Péter (OXSUAB), Dr. Vereczkei András Gábor (FU43H1), Dr. Zapf István Tamás (DK4LIE) 
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OOR-VTA-T VÉRTRANSZFÚZIÓS ALAPISMERETEK  

Tantárgyfelelős: DR. MISETA ATTILA JÁNOS, egyetemi tanár 

 Laboratóriumi Medicina Intézet • rector@pte.hu 

0 kredit ▪ Aláírás megszerzése  ▪ Kritérium követelmény tárgy a  modulhoz ▪ Tavaszi félévben ▪ ajánlott félév: 8.  

Foglalkozás/félév:  3 óra előadás + 4 óra gyakorlat + 0 óra szeminárium = összesen 7 óra 

Kurzus létszámkorlát:  min. 1 fő –  max. 200 fő  Előfeltételek: lásd ajánlott mintatanterv 

Foglalkozás-egészségügyi vizsgálaton szerzett ALKALMAS minősítés esetén vehető csak fel! 

 

Tematika  

Az oktatás célja: a transzfúziós terápiához szükséges elméleti és gyakorlati alapismeretek elsajátítása. 

Az oktatás anyaga: vérkészítmények, transzfúziós szövődmények, ABO és RhD vércsoportrendszer, vércsoportmeghatározás 

gyakorlati kivitelezése és elméleti alapja. A tantárgy élettani, kórtani, hematológiai és sürgősségi betegellátással kapcsolatos 

ismeretekre épül. 

Tematika 

Elmélet 

1.  Vér és vérkészítmények ismertetése és indikációik 

A transzfuziológia helye az orvostudományban 

A transzfúzió alapelve 

A vérkonzerválás elmélete 

Vérkészítmények előállítása és típusai 

Vérkészítmények alkalmazása, veszélyei és indikációi 

A transzfuziológia jövője 

2.  Transzfúziós szövődmények 

 A transzfúziós szabályzat - Ki végezhet transzfúziót 

 Transzfúzió mellékhatásaira utaló tünetek 

 Transzfúziós szövődmények felosztása 

 Transzfúziós szövődmények tünetei, kezelése és megelőzése 

 Vérkészítményekkel történő fertőzésátvitel 

 Haemovigilancia fogalma 

3.  Erőforrás menedzsment a vérellátásban 

A fekvőbeteg-ellátó intézmények vérkészítményekkel való biztonságos ellátásának alapfeltétele a szűkös erőforrásokkal való tudatos 

és hatékony gazdálkodás. A legfontosabb ilyen erőforrás a nemzeti donor-pool által hordozott egészséges, vércsoport-specifikus teljes 

vér, azaz a nemzeti vérkincs. A nemzeti donor-pool gondozása - különös tekintettel az eltérő módon változó és öregedő donor- és 

recipiens-korfák sajátosságaira - kiemelkedő feladat. Az elkészült vérkészítményekkel való intézményi (vérellátó és kórház egyaránt) 

gazdálkodás, a készítmények logisztikáját, lejáratát és esetleges selejtezését is figyelembe vevő egységes informatikai rendszer nélkül 

elképzelhetetlen.  

Gyakorlat 

 1. ABO vércsoportrendszer - ABO vércsoport meghatározás        

(a vizsgálatot két vérmintából kell elvégezni) 

1.1. Általános elmélet: A transzfuziológia elemei: preparatív és klinikai transzfuziológia 

 Vércsoport szerológia - immunhamatológia 

1.2. Gyakorlathoz vonathozó elméleti ismeretek: 

 1.2.1. Antigén, antitest fogalma 

 1.2.2. Vörösvérsejt antigének tulajdonságai 

 1.2.3. Vörösvérsejt antigének elleni antitestek tulajdonságai 

 1.2.4. Landsteiner szabály 

 1.2.5. Agglutinációs reakció 

 1.2.6. Vércsoport-szerológiai vizsgáló módszerek 

 1.2.7. A klinikai és laboratóriumi vércsoport- meghatározás fogalma és alkalmazási területe 

1.3. ABO vércsoport meghatározás lemezen 

 1.3.1. Csövek jelölése, lemez adminisztrációja 

1.3.2. Sejtszuszpenziók készítése (50%-os, 10%-os) 

1.3.3. A vizsgálat kivitelezése 

1.3.4. Hibaforrások 

1.3.5. Önálló értékelés 
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2. RhD vércsoport meghatározás, ellenanyag vizsgálatok 

(a vizsgálatot két mintából kell elvégezni) 

2.1. Elmélet: 

2.1.1. Rh rendszer antigénjei 

2.1.2. RhD antigén specificitása 

2.1.3. Rh antigének elleni antitestek tulajdonságai 

2.2. RhD meghatározás lemezen 

 2.2.1. Adminisztráció 

2.2.2. Sejtszuszpenzió készítése (50%-os) 

2.2.3. Vizsgálat kivitelezése 

2.2.4. Hibaforrások 

2.2.5. Értékelés 

2.3. Bed side kártya használata 

 2.3.1. A kártya használatának célja 

2.3.2. Működési elv 

2.3.3. A vizsgálat kivitelezése 

2.3.4. Hibaforrások 

2.3.5. Értékelés 

2.4. Ellenanyag vizsgálatok - bemutatás 

 2.4.1. Kompatibilitás fogalma és elemei 

 2.4.2. A vizsgálat célja, a vizsgálat elve 

 2.4.3. Ellenanyag szűrés és ellenanyag azonosítás fogalma 

2.4.4. Gélkártyás módszer bemutatása értékelés kis csoportokban - eredmények megbeszélése 

A félév elfogadásának feltételei 

Eredményes tesztvizsga - min 80% teljesítés 

Hiányzás: nem elfogadott 

Elméleti és gyakorlati órákon katalógus 

Félévközi ellenőrzések 

_ 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

A gyakorlat másik csoportban pótolható (maximális létszám 25 fő) 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

_ 

- Saját oktatási anyag 

Előadások anyaga 

- Jegyzet 

_ 

- Ajánlott irodalom 

Kiadott oktatási anyag - elérhetősége: 

http://aok.pte.hu/hu/egyseg/oktatasianyagok/140  Laboratóriumi Medicina Intézet Oktatási anyagok 

 és 

http://aok.pte.hu/index.php&page=egysegek&int=intklin&mid=2&nyelv=hun    

Országos Vérellátó Szolgálat Pécsi Regionális Vérellátó Központ Oktatási anyagok 

Előadások 

1 Transzfúziós alapismeretek: Vér és vérkészítmények ismertetése és indikációik. 

 Dr. Faust Zsuzsanna 

2 Transzfúziós alapismeretek: Transzfúziós szövődmények. 

 Dr. Faust Zsuzsanna 

3 Erőforrás menedzsment a vérellátásban 

http://aok.pte.hu/hu/egyseg/oktatasianyagok/140
http://aok.pte.hu/index.php&page=egysegek&int=intklin&mid=2&nyelv=hun
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 Dr. Pászthy Vera 

Gyakorlatok  

1 Transzfúziós alapismeretek: ABO vércsoportrendszer - ABO vércsoport meghatározás 

2 Transzfúziós alapismeretek: ABO vércsoportrendszer - ABO vércsoport meghatározás 

3 Transzfúziós alapismeretek: Rh vércsoportrendszer, ellenanyag vizsgálatok - RhD vércsoport meghatározása 

4 Transzfúziós alapismeretek: Rh vércsoportrendszer, ellenanyag vizsgálatok - RhD vércsoport meghatározása 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

A tematika tartalmazza 

A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében 

Közreműködők 

Dr. Csernus Zita (VQ66R0), Dr. Faust Zsuzsanna (G9WRZD) 
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OOK-DIA-T BELGYÓGYÁSZAT: DIABETOLÓGIA  

Tantárgyfelelős: DR. WITTMANN ISTVÁN, egyetemi tanár 

 II. sz. Belgyógyászati Klinika és Nephrológiai Centrum • wittmann.istvan@pte.hu 

1 kredit ▪ Kollokvium  ▪ Klinikai tárgy a  modulhoz ▪ Őszi félévben ▪ ajánlott félév: 9.  

Foglalkozás/félév:  5 óra előadás + 10 óra gyakorlat + 0 óra szeminárium = összesen 15 óra 

Kurzus létszámkorlát:  min. 5 fő –  max. 200 fő  Előfeltételek: lásd ajánlott mintatanterv 

Foglalkozás-egészségügyi vizsgálaton szerzett ALKALMAS minősítés esetén vehető csak fel! 

 

Tematika  

A tantárgy célja az, hogy a hallgatók megtanulják a legfontosabb elemeit a szénhidrátanyagcsere-zavarainak részleteit. A tantárgy 

oktatása során célunk az elméleti ismeretek átadása mellett a következő gyakorlati készségek kialakítása: speciális anamnézis felvétel 

és speciális fizikális vizsgálat, vércukormérés, IMT mérése (megtekintés), neuropathia: vegetatív, szenzoros, inzulinok, penek (beadás 

is), ulcus cruris belgyógyászati kezelése, folyamatos cukormonitorozás (CGMS), inzulin pumpa kezelés, derékkörfogat és 

csípőkörfogat mérése, testtömeg és magasságmérés, LDL számítás, BMI számítás, ideális testtömeg és derék-csípő hányados 

számolása, diabeteses diéta számolása. A boka-kar index jelentősége. 

A félév elfogadásának feltételei 

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett 

Félévközi ellenőrzések 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

1 igazolatlan hiányzás lehetséges, pótlásra nincs lehetőség! 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Klinikai irányelvek kézikönyve: Anyagcsere-Endokrinológia útmutató, 2004. évi kiadás 

Halmos T., Jermendy Gy.: Diabetes mellitus: elmélet és klinikum, Medicina Kiadó, Bp., 2002. 

Leövey András: A klinikai endocrinológia és anyagcsere betegségek kézikönyve. 

Harrison's Principles of Internal Medicine, McGrew-Hill Book Company 

Winkler G., Baranyi É.: Gyakorlati diabetológia, Melánia Kiadó, 2008. 

Előadások 

1 Anyagcserebetegségek és atheroscleorsis, prediabetes. 

 Dr. Wittmann István 

2 A cukorbetegség komplex kezelése. 

 Dr. Wittmann István 

3 A 2-es típusú diabetes mellitus és a diabetes idült szövődményei. 

 Dr. Wittmann István 

4 Az 1-es típusú és a pancreoptív diabetes mellitus. 

 Dr. Wittmann István 

5 A diabetes mellitus akut szövődményeinek kezelése. 

 Dr. Wittmann István 

Gyakorlatok  

1 Anyagcserebetegségek és atheroscleorsis, prediabetes. 

 Dr. Sági Balázs 

2 Anyagcserebetegségek és atheroscleorsis, prediabetes. 

 Dr. Gyimesi Tamás 

3 A cukorbetegség komplex kezelése. 

 Dr. Sütő Gábor 

4 A cukorbetegség komplex kezelése. 

 Dr. Édel Zsófia 
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5 A 2-es típusú diabetes mellitus és a diabetes idült szövődményei. 

 Dr. Rinfel József 

6 A 2-es típusú diabetes mellitus és a diabetes idült szövődményei. 

 Dr. Dezső László 

7 Az 1-es típusú és a pancreoptív diabetes mellitus. 

 Dr. Fülöp Gábor Károly 

8 Az 1-es típusú és a pancreoptív diabetes mellitus. 

 Dr. Fülöp Gábor Károly 

9 A diabetes mellitus akut szövődményeinek kezelése. 

 Dr. Fülöp Gábor Károly 

10 A diabetes mellitus akut szövődményeinek kezelése. 

 Dr. Fülöp Gábor Károly 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

1) Anyagcsere-betegségek szerepe az atherosclerosisban. 

2) Diabetes mellitust megelőző állapotok. 

3) 1-es típusú diabetes mellitus. 

4) 2-es típusú diabetes mellitus. 

5) Pancreopriv diabetes mellitus. 

6) Inzulinkezelés. 

7) Orális antidiabetikumok. 

8) A diabetes mellitus akut szövődményei. 

9) A diabetes mellitus idült szövődményei. 

10) Diéta diabetes mellitusban. 

11) Cukorbetegek műtéti előkészítése és vérnyomás kezelése. 

12) Köszvény. 

13) Egyén metabolikus betegségek vizsgálata és kezelése 

A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében 

Belgyógyászati anamnézis és fizikális vizsgálat 

(belgyógyászati anamnézis felvétele, beteg megtekintése, orr, garat, száj vizsgálata, nyálkahártyák megtekintése, nyálmirigyek 

tapintása, nyirokcsomók tapintása, bőr megtekintése, tapintása, turgor vizsgálata, ödéma vizsgálata, mellkas megtekintése, 

szívcsúcslökés vizsgálata, szívhatárok kopogtatása, szívhangok, zörejek vizsgálata, has tapintása, kopogtatása, hallgatózása, máj 

és lép tapintása, rektális digitális vizsgálat, pajzsmirigy tapintása, pektorálfremitusz, pulzus vizsgálata, tüdőhatárok, 

rekeszmozgás, tüdő hallgatózása, kopogtatása, vérnyomásmérés, vesék ballotálása, szomatometriás adatok mérése, nemi 

fejlettségi állapot értékelése, pszichés és szociális állapot felmérése) 

Folyamatos vércukor-monitorozás (CGM) 

Inzulinadagolók alkalmazása 

Lábszárfekély kezelése 

Vércukor meghatározás 

Közreműködők 

Dr. Dezső László (CJXR72), Dr. Édel Zsófia (CQHHF0), Dr. Fülöp Gábor Károly (LJ09QJ), Dr. Kovács Tibor József (CMIKNF), Dr. 

Sütő Gábor (QLDFDD), Okoriené Dr. Bekő Viktória (Y79LQ1) 
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OOK-EAB-T BELGYÓGYÁSZAT: ENDOKRINOLÓGIA ÉS ANYAGCSERE BETEGSÉGEK  

Tantárgyfelelős: DR. MEZŐSI EMESE, egyetemi tanár 

 I. sz. Belgyógyászati Klinika • mezosi.emese@pte.hu 

2 kredit ▪ Kollokvium  ▪ Klinikai tárgy a  modulhoz ▪ Őszi félévben ▪ ajánlott félév: 9.  

Foglalkozás/félév:  10 óra előadás + 20 óra gyakorlat + 0 óra szeminárium = összesen 30 óra 

Kurzus létszámkorlát:  min. 1 fő –  max. 200 fő  Előfeltételek: lásd ajánlott mintatanterv 

Foglalkozás-egészségügyi vizsgálaton szerzett ALKALMAS minősítés esetén vehető csak fel! 

 

Tematika  

Endokrin vagy anyagcsere betegségben a lakosság jelentős része szenved és az ide tartozó kórképek incidenciája gyorsan növekszik, 

ismeretük alapvető a belgyógyászat egészének elsajátítása szempontjából.  

Tematika: A hypothalamus és hypophysis betegségei. A pajzsmirigy betegségei. A mellékpajzsmirigy betegségei, MEN szindrómák. 

A mellékvese betegségei. Carcinoid. Obesitas. Hyperlipoproteinaemiák. 

A félév elfogadásának feltételei 

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett 

Félévközi ellenőrzések 

A számonkérés a vizsgaidőszakon belül írásbeli vizsgával történik az alább felsorolt témakörökből összeállított tesztkérdésekkel, amely 

a végleges érdemjegy 80%-át adja. Egy vizsgaidőszakon belül írásbeli vizsgát 5 alkalommal hirdetünk meg. A szorgalmi időszak 

gyakorlatai során nyújtott teljesítmény és a szorgalmi időszak utolsó két hetében történő betegágy melletti gyakorlati számonkérés 

eredménye adják a végleges érdemjegy 20%-át. 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

A félév folyamán más tanulócsoportnál, amelyet a csoportvezető írásban igazol, a hallgató az igazolást saját csoportvezetőjének leadja. 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

1. Tulassay Zsolt (szerk.): A belgyógyászat alapjai I-II., Medicina Könyvkiadó Rt., 2007, ISBN: 9789632260723 

2. Klinikai irányelvek kézikönyve - Anyagcsere - Endokrinológia útmutató (legutóbbi kiadás) 

- Saját oktatási anyag 

előadás diák az intézet intranetjén 

- Jegyzet 

nincs 

- Ajánlott irodalom 

1. Tierney, J. M., McPhee, S. J., Papadakis, M. A.: Korszerű orvosi diagnosztika és terápia (legfrissebb kiadás) 

2. Leövey András: A klinikai endocrinologia és anyagcsere betegségek kézikönyve 

3. Harrison’s Principles of Internal Medicine, McGrew - Hill Book Company 

Előadások 

1 A hypothalamus és a hypophysis betegségei 1. 

 Dr. Nemes Orsolya 

2 A hypophysis betegségei 2. 

 Dr. Nemes Orsolya 

3 A pajzsmirigy betegségei 1. 

 Dr. Mezősi Emese 

4 A pajzsmirigy betegségei 2. 

 Dr. Mezősi Emese 

5 A mellékpajzsmirigy betegségei, MEN szindrómák 

 Dr. Mezősi Emese 

6 A mellékvese betegségei 1. 

 Dr. Bódis Beáta 

7 A mellékvese betegségei 2. 

 Dr. Bódis Beáta 
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8 A testsúly rendellenességei 

 Dr. Bajnok László Zoltán 

9 Dyslipidaemiák 1. 

 Dr. Bajnok László Zoltán 

10 Dyslipidaemiák 2. 

 Dr. Bajnok László Zoltán 

Gyakorlatok  

1 A hypothalamus és a hypophysis betegségei 1. 

2 A hypothalamus és a hypophysis betegségei 1. 

3 A hypophysis betegségei 2. 

4 A hypophysis betegségei 2. 

5 A pajzsmirigy betegségei 1. 

6 A pajzsmirigy betegségei 1. 

7 A pajzsmirigy betegségei 2. 

8 A pajzsmirigy betegségei 2. 

9 A mellékpajzsmirigy betegségei, MEN szindrómák 

10 A mellékpajzsmirigy betegségei, MEN szindrómák 

11 A mellékvese betegségei 1. 

12 A mellékvese betegségei 1. 

13 A mellékvese betegségei 2. 

14 A mellékvese betegségei 2. 

15 A testsúly rendellenességei 

16 A testsúly rendellenességei 

17 Dyslipidaemiák 1. 

18 Dyslipidaemiák 1. 

19 Dyslipidaemiák 2. 

20 Dyslipidaemiák 2. 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

1. Hypothalamus-hypophysis rendszer diagnosztikája 

2. Hypophysis daganatok  

3. Gigantismus, acromegalia 

4. Hyperprolactinaemia 

5. Hypopituitarismus 

6. Diabetes insipidus 

7. ADH túlprodukció (SIADH) 

8. A pajzsmirigy betegségeinek diagnosztikája 

9. Jódanyagcsere, jódszükséglet. Jódhiány. 

10. Euthyreoid struma 

11. Thyreoiditisek 

12. Hypothyreosis  

13. Pajzsmirigy göbök differenciáldiagnosztikája 

14. Pajzsmirigy daganatok.  

15. Graves-Basedow kór 

16. Endocrin ophtalmopathia 

17. Nem-autoimmun hyperthyreosisok.  

18. Thyreotoxicus krízis 

19. A mellékpajzsmirigy betegségek diagnosztikája 

20. Hyperparathyreosis 
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21. Tetániák differenciáldiagnosztikája 

22. Medullaris pajzsmirigy carcinoma. Multiplex endocrin neoplasiák  

23. A hypophysis-mellékvesekéreg rendszer diagnosztikája. 

24. Addison kór 

25. Akut mellékvesekéreg elégtelenség 

26. Krónikus corticosteroid kezelés mellékhatásai  

27. Cushing syndroma 

28. Primer és secunder hyperaldosteronismus 

29. Phaeochromocytoma 

30. Alap és kiegészítő vizsgálatok endokrin hypertonia gyanúja esetén 

31. Carcinoid szindróma. 

32. Insulinoma 

33. Polycystás ovárium szindróma 

34. A lipoprotein anyagcsere főbb tényezői és alfolyamatai  

35. A lipoprotein anyagcsere laboratóriumi diagnosztikája és a dyslipidaemiák definíciói 

36. A dyslipidaemiák formái 

37. Primer hyperlipoproteinaemiák 

38. Secunder dyslipidaemiák 

39. Lipid célértékek a Magyar Kardiovaszkuláris Konszenzus Konferencia ajánlása szerint 

40. A dyslipidaemiák kezelésére alkalmazott gyógyszerek 

41. A statinok javallatai, ellenjavallatai, mellékhatásai, szövődményei 

42. A kardiovaszkuláris kockázatbecslés elve és gyakorlati módszertana 

43. Az életmódi kezelés összetevői 

44. A súlyfelesleg definíciója, típusai, mérésének módszerei 

45. A súlyfelesleg okai, pathomechanizmusa 

46. Az elhízás szövődményeinek pathomechanizmusa 

47. Az elhízás szövődményei 

48. A súlyfelesleg életmódi kezelése 

49. A súlyfelesleg gyógyszeres kezelése. A készítmények javallatai, ellenjavallatai, mellékhatásai. 

50. Az elhízás invazív kezelése. A beavatkozások javallatai, ellenjavallatai, szövődményei 

A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében 

Belgyógyászati anamnézis és fizikális vizsgálat 

(belgyógyászati anamnézis felvétele, beteg megtekintése, orr, garat, száj vizsgálata, nyálkahártyák megtekintése, nyálmirigyek 

tapintása, nyirokcsomók tapintása, bőr megtekintése, tapintása, turgor vizsgálata, ödéma vizsgálata, mellkas megtekintése, 

szívcsúcslökés vizsgálata, szívhatárok kopogtatása, szívhangok, zörejek vizsgálata, has tapintása, kopogtatása, hallgatózása, máj 

és lép tapintása, rektális digitális vizsgálat, pajzsmirigy tapintása, pektorálfremitusz, pulzus vizsgálata, tüdőhatárok, 

rekeszmozgás, tüdő hallgatózása, kopogtatása, vérnyomásmérés, vesék ballotálása, szomatometriás adatok mérése, nemi 

fejlettségi állapot értékelése, pszichés és szociális állapot felmérése) 

Közreműködők 

Dr. Bajnok László Zoltán (ZW70YF), Dr. Bíró Katalin (EOYJ8J), Dr. Bódis Beáta (X3ML31), Dr. Gulyás Erna (AF1MTV), Dr. 

Mezősi Emese (EV4D75), Dr. Nemes Orsolya (JFSRWC), Dr. Rajbár Renáta (S9TTGP) 
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OOK-GY1-T GYERMEKGYÓGYÁSZAT 1.  

Tantárgyfelelős: DR. OHMACHTNÉ DR. HOLLÓDY KATALIN, egyetemi tanár 

 Gyermekgyógyászati Klinika • hollody.katalin@pte.hu 

4 kredit ▪ Kollokvium  ▪ Klinikai tárgy a  modulhoz ▪ Őszi félévben ▪ ajánlott félév: 9.  

Foglalkozás/félév:  28 óra előadás + 28 óra gyakorlat + 0 óra szeminárium = összesen 56 óra 

Kurzus létszámkorlát:  min. 5 fő –  max. 200 fő  Előfeltételek: lásd ajánlott mintatanterv 

Foglalkozás-egészségügyi vizsgálaton szerzett ALKALMAS minősítés esetén vehető csak fel! 

 

Tematika  

A tantárgy feladata az általános orvostól elvárható alapvető gyermekgyógyászati ismeretek oktatása, a vonatkozó gyakorlati készségek 

kialakítása, valamint a gyermekgyógyászati ellátás preventív és perspektivikus jelentőségének megismertetése. 

A tantárgy tematikája az újszülött-, a csecsemő- és gyermekkor - morbiditás és mortalitás szempontjából - legfontosabb betegségeit és 

kóros állapotait foglalja magába. Hangsúlyt nyer a normális és kóros állapot/ fejlődés elkülönítése, a diagnosztika és terápia elvei és 

gyakorlata általános orvosi szinten; a gyermekgyógyászati klinikai határterületek alapszintű ismerete és a pediátriai preventív szemlélet 

gyakorlata. 

A félév elfogadásának feltételei 

Szóbeli vizsga (kollokvium) az első féléves tananyagból. A gyakorlatokon való részvétel kötelező és ellenőrzött. Maximum 4 gyakorlati 

óráról való hiányzás fogadható el (2 alkalom). Több mint 2 gyakorlatról való igazolt vagy igazolatlan távollét az index aláírásának 

visszautasítását (érvénytelen félév) vonja maga után. 

Félévközi ellenőrzések 

A gyakorlatokon a gyakorlatvezető által 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Csak kivételesen, egyedi elbírálás alapján lehetséges. 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

Tulassay Tivadar szerkesztésében: Klinikai gyermekgyógyászat, 2. kiadás Medicina könyvkiadó 2017 

- Saját oktatási anyag 

Az előadásokon és gyakorlatokon elhangzottak 

A tantermi elődások rövid kivonata megtalálható a Gyermekklinika honlapján: http://aok.pte.hu/hu/egyseg/dokumentumok/350  

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Ajánlott irodalom: 

Turi Sándor és Molnár Dénes szerkesztésében: Gyermekgyógyászati kórképek differenciáldiagnosztikája, Semmelweis Kiadó 2016 

Marcdante K, Kliegman R:  Nelson Essentials of Pediatrics, 8. ed., Elsevier 2018,  

ISBN:9780323511452  

„Gyermekgyógyászat” folyóirat 

Előadások 

1 A csecsemő- és gyermekgyógyászat sajátosságai 

 Dr. Decsi Tamás 

2 A koraszülött és az érett újszülött jellemzői. Perinatológiai alapfogalmak. 

 Dr. Kiss Simone 

3 Újszülöttkori pulmonális patológia 

 Dr. Gyarmati Judit 

4 Congenitalis vitiumok 

 Dr. Masszi György 

5 Neonatális hematológia 

 Dr. Kiss Simone 

6 Perinatális infekciók 

 Dr. Fodorné Dr. Szász Mária 

 

http://aok.pte.hu/hu/egyseg/dokumentumok/350
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7 Örökletes anyagcsere betegségek 

 Dr. Decsi Tamás 

8 Neonatális idegrendszeri eltérések 

 Dr. Ohmachtné Dr. Hollódy Katalin 

9 Újszülöttkori sebészeti kórképek 

 Dr. Vajda Péter 

10 Csecsemőtáplálás 

 Dr. Decsi Tamás 

11 Fontosabb vitaminhiányok. Nyomelemek szerepe. 

 Dr. Decsi Tamás 

12 A leggyakoribb fül-orr-gégészeti kórképek 

 Dr. Ráth Gábor 

13 Normális pszichomotoros fejlődés 

 Dr. Ohmachtné Dr. Hollódy Katalin 

14 Kóros pszichomotoros fejlődés 

 Dr. Ohmachtné Dr. Hollódy Katalin 

15 Folyadék-és elektrolitháztartás. Dehydratio típusai, kezelésük. 

 Dr. Molnár Dénes 

16 Sav-bázis háztartás 

 Dr. Molnár Dénes 

17 Bőrvérzések differenciáldiagnosztikája 

 Dr. Ottóffy Gábor 

18 Anaemiák 

 Dr. Ottóffy Gábor 

19 Gyermekkori leukaemiák 

 Dr. Ottóffy Gábor 

20 Szolid tumorok 

 Dr. Ottóffy Gábor 

21 A leggyakoribb immunológiai kórképek gyermekkorban 

 Dr. Mosdósi Bernadett 

22 Veleszületett- szerzett immunhiány 

 Dr. Mosdósi Bernadett 

23 Hyperglycaemia, hypoglycaemia 

 Dr. Pankáné Dr. Kozári Adrienne 

24 Cardialis elégtelenség, ritmuszavarok 

 Dr. Masszi György 

25 A leggyakoribb gyermeksebészeti kórképek I. 

 Dr. Vajda Péter 

26 A leggyakoribb gyermeksebészeti kórképek II. 

 Dr. Vajda Péter 

27 A testösszetétel zavarai. A tápláltsági állapot felmérése. Obesitas. Metabolikus szindróma. 

 Dr. Molnár Dénes 

28 A felnőttkori betegségek megelőzése gyermekkorban 

 Dr. Molnár Dénes 

Gyakorlatok  

1 Anamnézis felvételének technikája 

2 Kommunikáció a gyermekkel és a szülővel 

3 Az egészséges újszülött vizsgálata 

4 Az egészséges csecsemő vizsgálata 

5 Az egészséges gyermek vizsgálata 

6 A fizikális vizsgálat részletesen, szervrendszerek szerint 

7 A fejlődés, növekedés, testarányok, percentilis táblázatok (eutrophia, dystrophia fogalmai) 

8 A fejlődés, növekedés, testarányok, percentilis táblázatok (eutrophia, dystrophia fogalmai) 

9 Önálló status írás 

10 Vérvétel, kanülkötés, infúziós kezelés szabályai 

11 Folyadékterápia elvei (különböző infúziós oldatok alkalmazása) 
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12 Vérkészítmények indikációja, vércsere a gyakorlatban 

13 Perifériás vérkép vizsgálata 

14 A laborleletek kérése, értékelése 

15 Lumbalpunctio technikája. A liquor vizsgálata 

16 Vérnyomásmérés technikája csecsemő- és gyermekkorban 

17 Vizeletvétel technikája, vizeletminta vizsgálatok értékelése 

18 Csecsemő és gyermek convulsióinak acut ellátása (rectalis, i.v., diazepam dózisa) 

19 Gépi ventilláció az újszülöttkorban, surfactant kezelés a gyakorlatban 

20 Gépi lélegeztetés szabályai 

21 Injekciók beadásának technikája 

22 Reflexvizsgálatok a gyakorlatban, az újszülött és csecsemő reflexei 

23 Önálló status írás 

24 Csecsemőtáplálás gyakorlati ismeretei (szoptatás, elválasztás, tápszerek) 

25 Lázcsillapítás 

26 Laborvizsgálatok elrendelése, értékelése 

27 Antibiotikum kezelés a gyakorlatban 

28 Az eszméletlen beteg észlelése (Glasgow Coma Scale) 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

A vizsgakérdések a Gyermekklinika honlapján találhatók meg: http://aok.pte.hu/hu/egyseg/dokumentumok/350 

A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében 

Csecsemő reszuszcitáció fantomon 

Csecsemő, gyermek, újszülött anamnézis felvétele és fizikális vizsgálata (általános állapot, fejlettség, tápláltság, szomatometriás adatok 

mérése, bőr megtekintése, turgor, ödéma vizsgálata. Fül, orr, garat, szájüreg, nyelv, nyálkahártyák vizsgálata. Mellkas vizsgálata. 

Tüdő hallgatózása és kopogtatása. Szívhangok, szívzörejek, pulzus, kapilláris telődés vizsgálata, a. femoralis tapintása. Has 

tapintása, bélhangok hallgatása. Köldök vizsgálata. Máj és lép tapintása. Húgyivarszervek vizsgálata. Meningeális jelek, 

neurológiai góctünetek, reflexek vizsgálata) 

Fejlődésneurológiai vizsgálat 

Genetikai tanácsadás 

Injekció beadás: i.m., s.c., i.v. csecsemőnél, gyermeknél 

Intravénás kanül behelyezése csecsemőnél, gyermeknél 

Pubertás jeleinek vizsgálata, értékelése 

Tudat vizsgálata, Glasgow Coma Scale (GCS) felvétele és értékelése gyermekkorban 

Vérnyomásmérés újszülött-, csecsemő- és gyermekkorban 

Közreműködők 

Dr. Békési Bernadett (BF9PS0), Dr. Erhardt Éva (GRJ7QG), Dr. Farkas András (KJP7BA), Dr. Fodorné Dr. Szász Mária (JJ7KRY), 

Dr. Juhász Zsolt (B0N9ZC), Dr. Kopcsányi Gábor (H2309L), Dr. Major Judit (V7VGH4), Dr. Mosdósi Bernadett (T60WMG), Dr. 

Oberritter Zsolt (RWFSB6), Dr. Ohmachtné Dr. Hollódy Katalin (EC7T1L), Dr. Pankáné Dr. Kozári Adrienne (DLLJFW), Dr. Péleyné 

Dr. Mohay Gabriella (DDP19E), Dr. Péterfia Csaba (DF2NPH), Dr. Rózsai Barnabás (P8Q3A9), Dr. Stankovics József (JLMUL5), 

Dr. Tárnok András (AHVLPB), Dr. Tészás Alexandra Réka (DGEB43), Dr. Vástyán Attila (UGFXWA) 
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OOK-INF-T BELGYÓGYÁSZAT: KLINIKAI INFEKTOLÓGIA  

Tantárgyfelelős: DR. PÉTERFI ZOLTÁN, egyetemi docens 

 I. sz. Belgyógyászati Klinika • peterfi.zoltan@pte.hu 

3 kredit ▪ Kollokvium  ▪ Klinikai tárgy a  modulhoz ▪ Őszi félévben ▪ ajánlott félév: 9.  

Foglalkozás/félév:  14 óra előadás + 28 óra gyakorlat + 0 óra szeminárium = összesen 42 óra 

Kurzus létszámkorlát:  min. 2 fő –  max. 200 fő  Előfeltételek: lásd ajánlott mintatanterv 

Foglalkozás-egészségügyi vizsgálaton szerzett ALKALMAS minősítés esetén vehető csak fel! 

 

Tematika  

A fertőző betegségek aetiológiájának, epidemiológiájának, klinikumának, diagnozisának, differenciáldiagnozisának, therápiájának és 

prevenciójának ismerete. A fertőző betegségek immunológiai vonatkozásai, a kórházhigiénia, a klinikai epidemiológia, a nosocomiális 

infekciók, a sepsis, a lázas betegségek differenciáldiagnosztikája, az antibiotikum therápia és politika témájú előadások és gyakorlatok 

anyagának elsajátítása. Anamnesis és teljes fizikális vizsgálat, vérkép, vizelet, testűri folyadék nyerésének és vizsgálatának elvégzése, 

az alapvető laboratóriumi vizsgálati eredmények értékelése. 

A félév elfogadásának feltételei 

A gyakorlatok megfelelő látogatása és a vizsgán nyújtott teljesítmény. 

Az előadások látogatása kötelező, a gyakorlati/szemináriumi órákról 2 órát lehet hiányozni. A gyakorlatok/szemináriumok megfelelő 

látogatása elengedhetetlen a félév elfogadásához. 

Valamennyi gyakorlaton kötelező a részvétel. Kivételesen indokolt esetben 4 gyakorlati óra pótlására az intézet vezetője lehetőséget 

biztosít. 

Félévközi ellenőrzések 

A számonkérés a vizsgaidőszakon belül írásbeli vizsgával történik az alább felsorolt témakörökből összeállított tesztkérdésekkel, amely 

a végleges érdemjegy 80%-át adja. Egy vizsgaidőszakon belül írásbeli vizsgát 4 alkalommal hirdetünk meg. A szorgalmi időszak 

gyakorlatai során nyújtott teljesítmény és a szorgalmi időszak utolsó két hetében történő betegágy melletti gyakorlati számonkérés 

eredménye adják a végleges érdemjegy 20%-át. 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Hiányzás, távolmaradás esetén lehetőség van másik csoport gyakorlatán a hiányzás pótlására. 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

Maródi László: Fertőző betegségek (Medicina kiadó) 

- Saját oktatási anyag 

Ternák: Trópusi medicina, tankönyv 

- Jegyzet 

Ternák: Klinikai infektológia és trópusi betegségek 

Ternák: Az antimikróbás kezelés alapjai 

- Ajánlott irodalom 

Tulassay:A belgyógyászat alapjai 

Előadások 

1 Az infektológia fogalma, tárgya 

 Dr. Nemes Zsuzsanna 

2 Klinikai mikrobiológia 

 Dr. Kocsis Béla 

3 Klinikai mikrobiológia 

 Dr. Kocsis Béla 

4 Az antimikróbás kezelés alapjai 

 Dr. Nemes Zsuzsanna 

5 Légúti fertőzések 

 Dr. Rókusz László 
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6 Gastrointestinalis fertőzések, parazitosisok 

 Dr. Péterfi Zoltán 

7 A bőr lágyrészek fertőzései 

 Dr. Péterfi Zoltán 

8 Hepatitisek 

 Dr. Nemes Zsuzsanna 

9 Gyermekkori betegségek 

 Dr. Nyul Zoltán 

10 A központi idegrendszer fertőzései 

 Dr. Péterfi Zoltán 

11 AIDS 

 Dr. Péterfi Zoltán 

12 A véráram fertőzései 

 Dr. Rókusz László 

13 COVID-19 pandemia 

 Dr. Péterfi Zoltán 

14 Zoonozisok 

 Dr. Péterfi Zoltán 

Gyakorlatok  

1 Az infektológia fogalma, tárgya 

2 Gastrointestinalis fertőzések 

3 Gastrointestinalis fertőzések 

4 CDI 

5 Laboratóriumi leletek értékelése 

6 Uroinfeciok 

7 Nosocomiális fertőzések 

8 Légúti fertőzések 

9 Légúti fertőzések 

10 A véráram fertőzések 

11 A véráram fertőzések 

12 Zoonozisok 

13 Zoonozisok 

14 Zoonozisok 

15 Hepatitisek 

16 Hepatitisek 

17 Gyermekkori betegségek 

18 Gyermekkori betegségek 

19 A központi idegrendszer fertőzések 

20 A központi idegrendszer fertőzések 

21 A bőr és lágyrész fertőzések 

22 A bőr és lágyrész fertőzések 

23 Behurcolható fertőzések 

24 AIDS 

25 Az antimikróbás kezelés alapjai 

26 Az antimikróbás kezelés alapjai 

27 Gyakorlatos vizsga 

28 Gyakorlatos vizsga 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

1. Az antibiotikus kezelés stratégiája 

2. Az antibiotikus kezelés sikertelenségének okai 

3. A béta laktám antibiotikumok csoportjai, kezelési indikációjuk 

4. Fehérje szintézis gátló antibiotikumok (aminoglikozidok, makrolidok, lincosamidok, tetracyclinek, cholramphenicol) 

5. Fluoroquinolonok 
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6. Glikopeptidek 

7. Új antimikróbás szerek és hatásmechanizmusuk 

8. Lázas állapotok differenciál diagnosztikája. FUO 

9. Infektív endocarditis diagnosztikája  

10. Infektív endocarditis (terápiás lehetőségek, profilaxis) 

11. Salmonellosisok 

12. Dysenteria syndroma 

13. Cholera 

14. E. coli enteritis 

15. Campylobacter enteritis 

16. Vírus enteritis 

17. Utazók hasmenése 

18. Clostridium difficile colitis 

19. Amoebiasis 

20. Giardiasis 

21. Ascariasis 

22. Teniasis 

23. Echinococcosis 

24. Enterobiasis 

25. Trichinellosis 

26. Toxocariasis 

27. Felső légúti infekciók 

28. Influenza 

29. Streptococcus fertőzések (S. pyogenes, S. agalactiae, S. pneumoniae, S. bovis, stb.) 

30. Mononusleosis infectiosa 

31. Q láz 

32. Psittacosis 

33. Legionellosis 

34. Parotitis epidemica 

35. HAV 

36. HBV 

37. HCV 

38. HDV 

39. HEV 

40. Az acut hepatitisek profilaxisa 

41. Scarlatina 

42. Morbilli 

43. Rubeola 

44. Exanthema subitum 

45. Varicella-zooster vírus okozta kórképek 

46. Herpes vírusfertőzések 

47. Toxicus schock syndroma, fascitis necrotisans 

48. Anthrax 
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49. Tularemia 

50. Leptospirosis 

51. Toxoplasmosis 

52. Sepsis, sepsis syndroma 

53. Botulismus 

54. Lyme kór (acut, subacut, chromikus tünetek, therápiás lehetőségek) 

55. Serosus meningitisek 

56. Bakterialis meningitisek 

57. Herpes encephalitis 

58. A gennyes meningitisek antibiotikus kezelése 

59. Kullancs encephalitis 

60. A szerzett immunhiányos állapothoz társuló fertőzések 

61. Az AIDS epidemiológiája 

62. Az AIDS klinikuma 

63. Az AIDS kezelése, a profilaxis lehetőségei 

64. Neutropeniások infekciói 

65. Behurcolható betegségek és az utazással kapcsolatos prevenciós lehetőségek 

66. Malária 

67. Nosocomialis infectiok 

68. Pertussis 

69. Rabies 

70. Parotitis epidemica 

71.     Veszettség 

A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében 

Belgyógyászati anamnézis és fizikális vizsgálat 

(belgyógyászati anamnézis felvétele, beteg megtekintése, orr, garat, száj vizsgálata, nyálkahártyák megtekintése, nyálmirigyek 

tapintása, nyirokcsomók tapintása, bőr megtekintése, tapintása, turgor vizsgálata, ödéma vizsgálata, mellkas megtekintése, 

szívcsúcslökés vizsgálata, szívhatárok kopogtatása, szívhangok, zörejek vizsgálata, has tapintása, kopogtatása, hallgatózása, máj 

és lép tapintása, rektális digitális vizsgálat, pajzsmirigy tapintása, pektorálfremitusz, pulzus vizsgálata, tüdőhatárok, 

rekeszmozgás, tüdő hallgatózása, kopogtatása, vérnyomásmérés, vesék ballotálása, szomatometriás adatok mérése, nemi 

fejlettségi állapot értékelése, pszichés és szociális állapot felmérése) 

Közreműködők 

Dr. Halda-Kiss Bernadett (EE0UJ8), Dr. Kappéter Ágnes (A7UCWW), Dr. Madarassi-Papp Edit (RAPNES), Dr. Nemes Zsuzsanna 

(A41BHF), Dr. Péterfi Zoltán (KUQFYW), Dr. Sipos Dávid (JINX82) 
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OOK-NA1-T NEUROLÓGIA 1.  

Tantárgyfelelős: DR. KOVÁCS NORBERT, egyetemi tanár 

 Neurológiai Klinika • norbert.kovacs@aok.pte.hu; kovacs.norbert@pte.hu 

3 kredit ▪ Kollokvium  ▪ Klinikai tárgy a  modulhoz ▪ Őszi félévben ▪ ajánlott félév: 9.  

Foglalkozás/félév:  14 óra előadás + 28 óra gyakorlat + 0 óra szeminárium = összesen 42 óra 

Kurzus létszámkorlát:  min. 5 fő –  max. 160 fő  Előfeltételek: lásd ajánlott mintatanterv 

Foglalkozás-egészségügyi vizsgálaton szerzett ALKALMAS minősítés esetén vehető csak fel! 

 

Tematika  

Önálló neurológiai betegvizsgálat és anamnézis felvétel készségének elsajátítása, a neurológiai státusz kóros eltéréseinek biztos 

felismerése. Leggyakoribb neurológiai betegségek klinikumának alapszintű ismerete. 

A félév elfogadásának feltételei 

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett 

Félévközi ellenőrzések 

TVSZ szerint 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

TVSZ szerint 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

Komoly Sámuel - Palkovits Miklós: Gyakorlati neurológia és neuroanatómia,4. átdolgozott bővített kiadás. Medicina Könyvkiadó 

Zrt., Budapest,  2018, 

- Saját oktatási anyag 

Dr. Komoly Sámuel: Betegvizsgálati videó (elérhető: PotePedia, Neptun Meet Street) 

- Jegyzet 

Dr. Kovács Norbert: Neurológiai fizikális betegvizsgálat https://kovacsnorbert.eu/download/1335/ 

- Ajánlott irodalom 

Előadások 

1 Mi a neurológia? (Prof. Janszky József vagy Prof. Komoly Sámuel) 

 Dr. Janszky József Vladimir 

2 Stroke: bevezetés 

 Dr. Szapáry László 

3 Eszméletvesztések. EEG 

 Dr. Janszky József Vladimir 

4 Neurológiai vizsgálat 

 Dr. Pfund Zoltán 

5 Járás- és mozgászavarok 

 Dr. Kovács Norbert 

6 Myasthenia gravis 

 Dr. Komoly Sámuel 

7 Guillain-Barre szindróma. Dysimmun neuropátiák 

 Dr. Komoly Sámuel 

8 Stroke II. 

 Dr. Szapáry László 

9 Sürgősségi szédülések 

 Dr. Nagy Ferenc 

10 Parkinson-kór, 

 Dr. Kovács Norbert 

11 Perifériás neuropátiák 

 Dr. Pfund Zoltán 
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12 Idegrendszeri képalkotás: CT, MRI 

 Dr. Kövér Ferenc 

13 Tudatzavarok okai, formái. Kóma 

 Dr. Bors László 

14 Motoneuronbetegségek és myopátiák 

 Dr. Pál Endre 

Gyakorlatok  

1 Az elméleti előadásokhoz kapcsolódó gyakorlatok az aktuális betegforgalom függvényében 

2 Az elméleti előadásokhoz kapcsolódó gyakorlatok az aktuális betegforgalom függvényében 

3 Az elméleti előadásokhoz kapcsolódó gyakorlatok az aktuális betegforgalom függvényében 

4 Az elméleti előadásokhoz kapcsolódó gyakorlatok az aktuális betegforgalom függvényében 

5 Az elméleti előadásokhoz kapcsolódó gyakorlatok az aktuális betegforgalom függvényében 

6 Az elméleti előadásokhoz kapcsolódó gyakorlatok az aktuális betegforgalom függvényében 

7 Az elméleti előadásokhoz kapcsolódó gyakorlatok az aktuális betegforgalom függvényében 

8 Az elméleti előadásokhoz kapcsolódó gyakorlatok az aktuális betegforgalom függvényében 

9 Az elméleti előadásokhoz kapcsolódó gyakorlatok az aktuális betegforgalom függvényében 

10 Az elméleti előadásokhoz kapcsolódó gyakorlatok az aktuális betegforgalom függvényében 

11 Az elméleti előadásokhoz kapcsolódó gyakorlatok az aktuális betegforgalom függvényében 

12 Az elméleti előadásokhoz kapcsolódó gyakorlatok az aktuális betegforgalom függvényében 

13 Az elméleti előadásokhoz kapcsolódó gyakorlatok az aktuális betegforgalom függvényében 

14 Az elméleti előadásokhoz kapcsolódó gyakorlatok az aktuális betegforgalom függvényében 

15 Az elméleti előadásokhoz kapcsolódó gyakorlatok az aktuális betegforgalom függvényében 

16 Az elméleti előadásokhoz kapcsolódó gyakorlatok az aktuális betegforgalom függvényében 

17 Az elméleti előadásokhoz kapcsolódó gyakorlatok az aktuális betegforgalom függvényében 

18 Az elméleti előadásokhoz kapcsolódó gyakorlatok az aktuális betegforgalom függvényében 

19 Az elméleti előadásokhoz kapcsolódó gyakorlatok az aktuális betegforgalom függvényében 

20 Az elméleti előadásokhoz kapcsolódó gyakorlatok az aktuális betegforgalom függvényében 

21 Az elméleti előadásokhoz kapcsolódó gyakorlatok az aktuális betegforgalom függvényében 

22 Az elméleti előadásokhoz kapcsolódó gyakorlatok az aktuális betegforgalom függvényében 

23 Az elméleti előadásokhoz kapcsolódó gyakorlatok az aktuális betegforgalom függvényében 

24 Az elméleti előadásokhoz kapcsolódó gyakorlatok az aktuális betegforgalom függvényében 

25 Az elméleti előadásokhoz kapcsolódó gyakorlatok az aktuális betegforgalom függvényében 

26 Az elméleti előadásokhoz kapcsolódó gyakorlatok az aktuális betegforgalom függvényében 

27 Az elméleti előadásokhoz kapcsolódó gyakorlatok az aktuális betegforgalom függvényében 

28 Az elméleti előadásokhoz kapcsolódó gyakorlatok az aktuális betegforgalom függvényében 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

Kollokvium tételsor: 

"A" tétel Betegvizsgálat 

1. A koponya, a gerinc fizikális és a meningeális izgalmi jelek vizsgálata 

2. A szaglás és látás (n. I és II) tájékozódó vizsgálata 

3. A szemmozgások vizsgálata (n. III, IV és VI).  

4. A nervus trigeminus vizsgálata 

5. A nervus facialis vizsgálata. Faciális paresisek típusai 

6. Fizikális vizsgálat szédülések során (n. VIII vizsgálata, centrális vs. perifériás léziók elkülönítése) 

7. Dix-Hallpike és Halmágyi-manőver, az alternáló takarási teszt és az Epley - repozíciós manőver kivitelezése 

8. N. IX, X, XI és XII vizsgálata 

9. A mélyreflexek vizsgálata. 

10. Piramis-jelek vizsgálata 

11. Izomerő és izomtónus vizsgálata 

12. Parkinsonismus vizsgálata (izomtónus, hypo- és bradykinesia, gyors alternáló mozgások, járás, testtartási instabilitás) 
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13. Cerebelláris tünetek vizsgálata 

14. Érzészavarok vizsgálata 

15. Végtag- és törzsataxia vizsgálata 

16. Beszéd tájékozódó vizsgálata és a beszédzavarok főbb kategóriái 

17. Eszméletlen beteg vizsgálata 

18. Átmeneti eszméletvesztés utáni betegvizsgálata 

19. A demens beteg vizsgálata 

20. A zavart beteg vizsgálata 

21.   Szédülős beteg vizsgálata 

22.   Fejfájós beteg vizsgálata 

 

"B" tétel Betegvizsgálathoz tartozó elméleti tételek 

23. Perifériás és centrális sérülések tünetei és jellegzetességei  

24. Nukleáris és szupranukleáris károsodások tünetei és jellegzetességei 

25. Anterior keringésterületi stroke jellegzetes tünetei 

26. Hátsó keringésterületi stroke jellegzetes tünetei 

27. Agytörzsi alternáló szindrómák jellegzetességei (Weber és Wallenberg szindrómák ismeret) 

28. Disszociatív érzészavarok jellegzetességei 

29. Látótérdefektusok típusai és jellegzetességei 

30. Tekintésbénulások típusai: nukleáris és szupranukleásis tekintésbénulások, internukleáris opftalmoplégia 

31. Perifériás és centrális faciális parézis jellegzetességei 

32. Harmonikus és diszharmonikus vesztibuláris tünetegyüttes jellegzetességei 

33. Piramis tünetek és értékelésük 

34. Kóros izomtónus formák típusai és jellegzetességei 

35. Patológiás tremorfajták tünetei és vizsgálata 

36. Járászavarok típusai és jellegzetességei 

37. Apraxiák típusai és jellegzetességei 

38. Afáziák típusai és jellegzetességei 

39. Agnóziák típusai és jellegzetességei 

40. Neglekt szindrómák 

41. Parkinsonismus tünetegyüttes jellegzetességei 

42. Cerebelláris károsodás tünetei 

43. Horner szindróma 

44. Gerincvelő károsodás jellegzetességei (harántlézió, hátsó kötél pályák károsodása, spinális anterior szindróma) 

45. Conus és cauda szindróma jellegzetességei 

46. Plexus károsodások jellegzetességei   

47. Cervicobrachialis gyöki károsodások tünetei 

48. Lumbosacralis gyöki károsodások tünetei 

49. Nervus ulnaris károsodás tünetei és jellegzetes alagútszindrómája 

50. Nervus medianus károsodás tünetei és jellegzetes alagútszindrómája 

51. Nervus radialis károsodásának tünetei és jellegzetes alagútszindrómája 

52. Nervus peroneus károsodásának tünetei és jellegzetes alagútszindrómája 

53. Polineuropátia jellegzetes tünetei 
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54. Temporalis lebeny károsodásának tünetei (klasszikus neuroanatómiai felfogás szerint) 

55. Frontalis lebeny károsodásának tünetei (klasszikus neuroanatómiai felfogás szerint) 

56. Parietalis lebeny károsodásának tünetei (klasszikus neuroanatómiai felfogás szerint) 

57. Occipitalis lebeny károsodásának tünetei (klasszikus neuroanatómiai felfogás szerint) 

58. Tudat éberségének vizsgálata. Tudatzavarok 

59. Koponyaűri nyomásfokozódás általános tünetei, fontosabb intracraniális herniációk 

60. A Glasgow Kóma Skála és helyes értékelése 

 

"C" tétel Előadásokhoz kapcsolódó elméleti tételek  

61. Akut stroke tünetei 

62. Akut stroke diagnosztikája 

63. Akut stroke ellátása 

64. TIA kivizsgálása és jelentősége 

65. Primer és szekunder prevenció stroke-ban 

66. Eszméletvesztések differenciáldiagnózisa 

67. Convulsiv syncope jellegzetességei 

68. GM rohamok jellegzetes tünetei 

69. Status epilepticus és kezelése 

70. Szédülések differenciáldiagnózisa 

71. Perifériás szédülések főbb jellegzetességei 

72. Centrális szédülések főbb jellegzetességei 

73. Parkinson kór diagnózisa és differenciál-diagnosztikája 

74. Parkinson-kór kezelése 

75. Főbb disztónia típusok és kezelésük 

76. Szklerózis multiplex differenciál-diagnosztikája és kivizsgálása 

77. Polineuropátiák kivizsgálása 

78. Specifikus polineuropátiák és kezelésük 

A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében 

Neurológiai anamnézis felvétel és fizikális vizsgálat, diagnosztikus és terápiás terv elkészítése, leletek értékelése, dokumentáció 

összeállítása 

Közreműködők 

Dr. Ács Péter (XF1TLY), Dr. Aschermann Zsuzsanna (CTXZ7Z), Dr. Bóné Beáta (UM2A1K), Dr. Bors László (BC23IW), Dr. 

Bosnyák Edit (JFCAK1), Dr. Deli Gabriella (QG35Y8), Dr. Faludi Béla (FCGCJ5), Dr. Horváth Réka (FAXRRX), Dr. Juhász 

Annamária (FJNN57), Dr. Pfund Zoltán (DM3EAH), Dr. Rozgonyi Renáta (QSR68A), Dr. Sebők Ágnes (BUF4HO), Dr. Tóth Márton 

Tamás (ZW5YBA), Dr. Trauninger Anita (STLIS7), Trischlerné Dr. Gyimesi Csilla (IXMBIW) 
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OOK-PS1-T PSZICHIÁTRIA 1.  

Tantárgyfelelős: DR. TÉNYI TAMÁS, egyetemi tanár 

 Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika • tenyi.tamas@pte.hu 

3 kredit ▪ Kollokvium  ▪ Klinikai tárgy a  modulhoz ▪ Őszi félévben ▪ ajánlott félév: 9.  

Foglalkozás/félév:  14 óra előadás + 28 óra gyakorlat + 0 óra szeminárium = összesen 42 óra 

Kurzus létszámkorlát:  min. 5 fő –  max. 150 fő  Előfeltételek: lásd ajánlott mintatanterv 

Foglalkozás-egészségügyi vizsgálaton szerzett ALKALMAS minősítés esetén vehető csak fel! 

 

Tematika  

Alapvető kórlélektani ismeretek, a megbetegedett ember lelki reakcióinak kezelése, elemi pszichoterápiás készség. A lelki elsősegélyre 

szoruló, illetve sürgősségi ellátást igénylő pszichiátriai beteg észlelése, explorációja, leírása és a családdal és a pszichiáterrel való 

kapcsolat, a krónikus pszichiátriai beteg gondozása, mentálhigiénés szemléletmód. 

Pszichiátriai gyakorlat: az első két alkalommal pszichopatológiai alapok - demonstrálással, harmadik alkalom vizsgálat, pszichés státus, 

majd a klinika járó-, illetve fekvőbetegeinek észlelése, leírása, tükörablak mögül, a beteg, a terapeuta magatartásának elemzése, 

véleményező skálák használata. 

A félév elfogadásának feltételei 

TVSZ szerint 

Félévközi ellenőrzések 

TVSZ szerint 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

TVSZ szerint 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Tankönyv:  

Füredi (szerk.): A pszichiátria magyar kézikönyve, Medicina, 2000. 

Tényi T.: A pszichiátriai betegvizsgálat alapvonalai, PTE ÁOK, 2002. 

Ajánlott irodalom: 

Kaplan-Sadock: Synopsis of Psychiatry, 8th ed., Williams and Wilkins, 1998. 

Tringer L.: Pszichiátria, Semmelweis Kiadó, Budapest, 2000. 

Tényi T.: Családorvosi Vademecum. Pszichiátria, POTE Továbbképző Központ, 1999. 

Előadások 

1 Bevezetés a pszichiátriába 

 Dr. Tényi Tamás 

2 A pszichiátriai betegvizsgálat 

 Dr. Tényi Tamás 

3 Szorongásos zavarok 

 Dr. Tényi Tamás 

4 Szomatoform (szomatikus tünet) zavarok, kényszerbetegség és kapcsolódó zavarok 

 Dr. Tényi Tamás 

5 Disszociatív zavarok, traumával és stresszorral összefüggő zavarok 

 Dr. Tényi Tamás 

6 Pszichoszomatikus betegségek 

 Dr. Tényi Tamás 

7 Evészavarok 

 Dr. Gáti Ágnes 

8 Szexuális zavarok 

 Dr. Tényi Tamás 
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9 Alvászavarok 

 Dr. Fekete Sándor 

10 Fakticiózus zavarok, impulzuskontroll-zavarok 

 Dr. Tényi Tamás 

11 Sürgősségi pszichiátria 

 Dr. Osváth Péter 

12 Öngyilkosság 

 Dr. Fekete Sándor 

13 Biológiai terápiák 

 Dr. Tényi Tamás 

14 Pszichoszociális terápiák 

 Dr. Herold Róbert 

Gyakorlatok  

1 Pszichopathológia I. 

2 Pszichopathológia II. 

3 Pszichopathológia III. 

4 Pszichopathológia IV. 

5 Pszichogén kórképek I. 

6 Pszichogén kórképek II. 

7 Pszichogén kórképek III. 

8 Pszichogén kórképek IV. 

9 Pszichogén kórképek V. 

10 Pszichogén kórképek VI. 

11 Személyiségzavarok I. 

12 Személyiségzavarok II. 

13 Személyiségzavarok III. 

14 Személyiségzavarok IV.  

15 Szexuális zavarok I. 

16 Szexuális zavarok II. 

17 Alvászavarok I. 

18 Alvászavarok II. 

19 Alkalmazkodási zavarok I. 

20 Alkalmazkodási zavarok II. 

21 Alkalmazkodási zavarok III. 

22 Alkalmazkodási zavarok IV. 

23 Pszichoszomatikus betegek I 

24 Pszichoszomatikus betegek II. 

25 Szuicid beteg I. 

26 Szuicid beteg II. 

27 Szuicid beteg III. 

28 Szuicid beteg IV. 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

1. A pszichiátriai anamnézis szempontjai 

   A szorongásos zavarok csoportosítása 

2. A pszichés státusz 

   Az alvás zavarai 

3. A pszichózis fogalma és differenciáldiagnózisa 

   Szomatoform zavarok 

4. A tudat éberségének, integritásának és világosságának zavarai 

   A szexuális zavarok felosztása 

5. Az orientáció zavarai 
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   A pszichoszomatius betegségek fogalma, felosztása, felismerése és kezelése 

6. Az emlékezet zavarai 

    Impulzuskontroll és fakticiózus zavarok 

7. A figyelem zavarai 

    A pszichoterápia fogalma, főbb irányzatai 

8. A percepció zavarai 

    Pánikbetegség és generalizált szorongásos zavar 

9. A gondolkodás alaki és tartalmi zavarai 

    Az öngyilkos magatartás formái, felismerése és kezelése 

10. A hangulat zavarai 

      Disszociatív zavarok 

11. A pszichiátria története és legfontosabb irányzatai 

      A pszichiátriai sürgősség legfontosabb okai 

12. A szorongás tünetei és megjelenési formái 

      Dinamikus pszichoterápiák 

13. Az intelligencia zavarai és mérési lehetőségei 

      Viselkedés és kognitív terápiák 

14. A pszichomotilitás zavarai 

     Alkalmazkodási zavarok, lélektani krízis, krízisintervenció 

15. Az ösztönkésztetések zavarai 

      Személyközpontú pszichoterápia 

16. Betegségtudat, betegségbelátás zavarai 

      A kényszerbetegség diagnózisa és terápiája 

17. A delírium tünettana 

      A pszichiátriai betegségek osztályozása 

18. A téveszme fogalma és fajtái 

      A szuicid magatartás meghatározói (a neurobiológiától a kultúráig) 

19. A szorongásos zavarok differenciáldiagnosztiája 

      A pszichiátriai sürgősségi ellátás szempontjai 

20. Az Ekbom tünet fogalma és megjelenési formái 

     A konverziós zavar jellemzői 

21. A hallucinációk és az illúziók típusai és klinikai jelentőségük 

      A "zavart" beteg kivizsgálása és kezelése 

22. A kataton beteg tünettana 

      Lélektani krízis, preszuicidális szindróma, cry for help 

23. A fóbia fogalma és formái 

      Az agresszív beteg kivizsgálása és kezelése 

A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében 

Pszichiátriai anamnézis felvétel és fizikális vizsgálat, betegvizsgálat, kórrajz készítése, diagnosztikus és terápiás terv elkészítése, 

vizsgálatok elrendelése, pszichológiai, szociális és pszichiátriai állapot alapszintű felmérése, leletek értékelése, dokumentáció 

összeállítása 

Közreműködők 

Dr. Fekete Sándor (SLBJBN), Dr. Gáti Ágnes (XQR2IZ), Dr. Hajnal András Sándor (WGQM5K), Dr. Herold Róbert (TS5WPZ), Dr. 

Kovács Attila (KSHEIO), Dr. Osváth Péter (MZZDY4), Dr. Simon Mária (S041UK), Dr. Tényi Tamás (A3VAD8), Dr. Varga Éva 

Júlia (FTRFW5), Dr. Vörös Viktor (V4AZUR) 
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OOK-PUA-T BELGYÓGYÁSZAT: PULMONOLÓGIA  

Tantárgyfelelős: DR. RUZSICS ISTVÁN, egyetemi adjunktus 

 I. sz. Belgyógyászati Klinika • ruzsics.istvan@pte.hu 

2 kredit ▪ Kollokvium  ▪ Klinikai tárgy a  modulhoz ▪ Őszi félévben ▪ ajánlott félév: 9.  

Foglalkozás/félév:  14 óra előadás + 14 óra gyakorlat + 0 óra szeminárium = összesen 28 óra 

Kurzus létszámkorlát:  min. 5 fő –  max. 180 fő  Előfeltételek: lásd ajánlott mintatanterv 

Foglalkozás-egészségügyi vizsgálaton szerzett ALKALMAS minősítés esetén vehető csak fel! 

 

Tematika  

A gyakoribb tüdőbetegségek klinikumának megismertetése és a ritkábban előforduló kórképek tárgyalása differenciál diagnosztikus 

szempontból. Az invazív és nem invazív tüdőgyógyászati diagnosztikus eljárások bemutatása. Az akut és a krónikus betegségek 

gyógyszeres és műtéti terápiás lehetőségei. 

Előadásokon mutatja be a legfontosabb pulmonológiai betegségeket és tárgyalja a diagnosztika és a terápia kérdéseit. Gyakorlati oktatás 

során betegbemutatással szemlélteti a betegségeket ill. konkrét esetek kapcsán ismerteti a pulmonológiában használatos terápiás 

eljárásokat. Biztosítja a Klinikai készségek leckekönyvében meghatározott gyakorlati tevékenységeket. 

A félév elfogadásának feltételei 

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett 

Félévközi ellenőrzések 

A számonkérés a vizsgaidőszakon belül írásbeli vizsgával történik az alább felsorolt témakörökből összeállított tesztkérésekkel, amely 

a végleges érdemjegy 80%-át adja. Egy időszakon belül írásbeli vizsgát négy alkalommal hirdetünk meg. A szorgalmi időszak 

gyakorlatai során nyíújtott teljesítmény és a szorgalmi időszak utolsó két hetében történő betegágy melletti gyakorlati számonkérés 

eredménye adják a végleges érdemjegy 20%-át. 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Ha tervezhető, akkor előző héten kérjük jelenteni és beillesztjük valamelyik csoporthoz, ha nem tervezhető, akkor utólag adunk 

lehetőséget a pótlásra. 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Balikó Z. – Sárosi V. : Pulmonológia Egyetemi tankönyv, Medicina Kiadó, 2020. 

Előadások 

1 Tüdőgyulladás, tüdőtályog, bronchiectasia 

 Dr. Márkné Dr. Sárosi Veronika 

2 Tüdőrák. Epidemiologia, tünettan, kórlefolyás és diagnózis 

 Dr. Márkné Dr. Sárosi Veronika 

3 A tüdőrák kezelése 

 Dr. Márkné Dr. Sárosi Veronika 

4 Asthma bronchiale 

 Dr. Soós Szilvia 

5 COPD. Emphysema pulmonum 

 Dr. Soós Szilvia 

6 Tüdőgümőkór 

 Dr. Ruzsics István 

7 Interstitialis tüdőbetegségek 

 Dr. Balikó Zoltán 

8 A mediastinum és pleura betegségei 

 Dr. Ruzsics István 

9 Pulmonális hypertonia 

 Dr. Balikó Zoltán 
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10 OSAS 

 Dr. Balikó Zoltán 

11 Pulmonális embolia 

 Dr. Márkné Dr. Sárosi Veronika 

12 Légzési elégtelenség 

 Dr. Ruzsics István 

13 Vérköpés differenciáldiagnózisa 

 Dr. Török Zsófia Laura 

14 Bronchológiai vizsgálómódszerek 

 Dr. Márkné Dr. Sárosi Veronika 

Gyakorlatok  

1 Betegágy mellett - Tüdődaganatos beteg  

2 Betegágy mellett - Légzési elégtelenség  

3 Betegágy mellett - Tüdőgyulladásban szenvedő beteg  

4 Betegágy mellett - Tüdőembólia esetén  

5 Betegágy mellett - COPD-s beteg  

6 Allergológia 

7 Szubintenzív 

8 Asztmás beteg kivizsgálása 

9 Légzésfunkció I. 

10 Légzésfunkció II. 

11 Haemoptoe esetén (betegágy mellett) 

12 Mellkaspunctio, perthoracalis tűbiopszia 

13 Diagnosztikus bronchológia 

14 Terápiás bronchológia 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

Vizsgakérdések (új) 

1.) A mellkasi szervek képalkotó vizsgálatai: a CT, MRI, UH és izotóp vizsgálatok indikációi 

2.) A bronchológiai vizsgálatok technikája és indikációi 

3.) Mediastinoscopia, pleuroscopia, VATS és a perthoracalis tűbiopsia technikája, indikációi 

4.) A mellkasi folyadékgyülemek differenciál diagnosztikája. 

5.) A haemoptoe differenciál diagnosztikája és ellátása 

6.) A dyspnoe differenciál diagnosztikája 

7.) A légzésfunkciós vizsgálatok, a ventiláció és a diffúzió zavarai 

8.) Farmakospirometria, bronchiális provokációs tesztek 

9.) A vérgázanalysis kivitelezése, a leletek kiértékelése.     

10.) Az asthma bronchiale definiciója, klasszifikációja, patogenezise, patológiája. 

11.) Az asthma bronchiale tünettana, differenciál diagnosztikája és prognózisa. Az allergológiai vizsgálatok szerepe és technikája. 

12.) Az asthma bronchiale kezelésének irányelvei 

13.) Az akut asztmás roham ellátása 

14.) A krónikus obstruktív tüdőbetegségek definíciója, felosztása, epidemiológiája, patogenezise 

15.) A COPD terápiája, megelőzésének módszerei, prognózisa. 

16.) Az otthon szerzett pneumóniák otthoni és kórházba kerülő esetek etiológiája és ellátása.   

17.) A nosocomiális pneumóniák osztályozása, etiológiája és terápiája. 

18.) Tüdőgennyedések: bronchiectasia, tüdőtályog, cystás fibrózis. 

19.) A tuberkulin próba technikája és értékelése. Az interferon gamma teszt. 

20.) A tüdőtuberkulózis epidemiológiája, etiológiája és kórlefolyása. 
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21.) A tüdőtuberkulózis kezelésének alapelvei, az elsődleges és a másodlagos antituberkulotikumok. 

22.) Extrapulmonális tuberkulózisok. Az atípusos mycobacteriumok által okozott megbetegedések és kezelésük. 

23.) A leggyakoribb gombák okozta bronchopulmonális kórképek. 

24.) A tüdőembolia epidemiológiája, klinikai tünetei és terápiája. 

25.) A tüdőoedema tünetei, okai (bal szívfél elégtelenség, ARDS) és a kezelésük alapelvei. 

26.) A pulmonális hypertonia felosztása, klinikai tünetei, diagnosztikája és terápiája a kiváltó okok szerint. 

27.) A hörgőrák epidemiológiája, patogenezise, klinikai tünetei és vizsgáló módszerei. 

28.) A hörgőrák szövettani felosztása, a stádiumbeosztás elvei és terápiás következményei. A szövettani típus jelentősége a 

terápiaválasztásban. 

29.) A bronchuscarcinoma paraneoplasztikus szindrómái. 

30.) A pleura, a rekesz és a mediastinum betegségei. 

31.) Az intersticiális tüdőbetegségek felosztása, diagnózisa és a terápia alapjai. 

32.) Az exogén allergiás alveolitis klinikai formái, diagnózisa és terápiája. 

33.) A Boeck sarcoidosis apidemiológiája, patogenezise, klinikai tünetei, klinikai manifesztációi és terápiája.   

34.) A pneumothorax etiológiája, tünettana, terápiája.  

35.) A légzési elégtelenség formái, okai, diagnosztikája és ellátása. A nem invazív gépi lélegeztetés. 

36.) Az alvási apnoe szindróma tünetei, diagnosztikája és kezelése. 

A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében 

Allergiás bőrpróba 

Belgyógyászati anamnézis és fizikális vizsgálat 

(belgyógyászati anamnézis felvétele, beteg megtekintése, orr, garat, száj vizsgálata, nyálkahártyák megtekintése, nyálmirigyek 

tapintása, nyirokcsomók tapintása, bőr megtekintése, tapintása, turgor vizsgálata, ödéma vizsgálata, mellkas megtekintése, 

szívcsúcslökés vizsgálata, szívhatárok kopogtatása, szívhangok, zörejek vizsgálata, has tapintása, kopogtatása, hallgatózása, máj 

és lép tapintása, rektális digitális vizsgálat, pajzsmirigy tapintása, pektorálfremitusz, pulzus vizsgálata, tüdőhatárok, 

rekeszmozgás, tüdő hallgatózása, kopogtatása, vérnyomásmérés, vesék ballotálása, szomatometriás adatok mérése, nemi 

fejlettségi állapot értékelése, pszichés és szociális állapot felmérése) 

Bronchoszkópia 

Ergometria, spiroergometria 

Inhalációs terápiák, inhalatív gyógyszerbevitel 

Légmell (pneumothorax) diagnosztizálása és ellátása 

Légzésfunkció vizsgálata, spirometria 

Mellkas csapolás, mellkasi drén behelyezése 

Testpletizmográfia 

Transztorakális tűbiopszia 

Ultrahang vizsgálat, fókuszált ultrahang diagnosztika traumában (FAST) 

Közreműködők 

Dr. Engelmann-Szabó Mariann (B898NB), Dr. Márkné Dr. Sárosi Veronika (G6UWAT), Dr. Ruzsics István (U3J5GT), Dr. Simon 

Ildikó (G6NH7V), Dr. Soós Szilvia (H8YUDE) 
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OOK-ROL-T UROLÓGIA  

Tantárgyfelelős: DR. SZÁNTÓ ÁRPÁD LÁSZLÓ, egyetemi docens 

 Urológiai Klinika • szanto.arpad@pte.hu 

3 kredit ▪ Kollokvium  ▪ Klinikai tárgy a  modulhoz ▪ Őszi félévben ▪ ajánlott félév: 9.  

Foglalkozás/félév:  14 óra előadás + 28 óra gyakorlat + 0 óra szeminárium = összesen 42 óra 

Kurzus létszámkorlát:  min. 5 fő –  max. 150 fő  Előfeltételek: lásd ajánlott mintatanterv 

Foglalkozás-egészségügyi vizsgálaton szerzett ALKALMAS minősítés esetén vehető csak fel! 

 

Tematika  

Az urológiai tantárgy oktatása a korábbiakban szerzett anatómiai és élettani ismeretek felfrissítésével indul. Részleteiben az egyes 

betegségcsoportok és urológiai tevékenységi körök oktatása, a gyakorló orvossal szemben támasztott elvárásoknak kíván elsősorban 

megfelelni. Fejlődési rendellenességek, húgyúti köves betegségek, húgyúti infekciók, urológiai daganatok köré csoportosítható 

klasszikus és modern diagnosztikus eljárások és gyógyító technikák képezik a tematika gerincét. 

A félév elfogadásának feltételei 

A gyakorlati foglalkozások minimum 80 %-án való részvétel, sikeres félév végi vizsga a félév elfogadásának a feltétele. 

A gyakorlati foglalkozások 20%-át meghaladó hiányzás esetén a hallgató vizsgára nem bocsátható. 

A vizsgára bocsáthatóság feltételeit teljesítő hallgató szóbeli vizsgán ad számot tudásáról, ahol elsősorban a tantermi előadásokon és 

gyakorlatokon elhangzott ismeretanyag számonkérése történik. 

Félévközi ellenőrzések 

Tanulmányi igazgató-helyettes engedélyével 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Igazolt hiányzás esetén a pótlás a felelős oktató engedélyével lehetséges. 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

Farkas L., Pajor L., Papp Gy., Tóth Cs.: Urológia, 2014. évi, legfrissebb kiadás ajánlott 

- Saját oktatási anyag 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Előadások 

1 Fejlődési rendellenességek az urológiában 

 Dr. Farkas László 

2 A húgyúti fertőzések jelentősége,uroszepszis,kórokozók,antibiotikum terápia az urológiában 

 Dr. Péterfi Lehel 

3 Gyulladásos kórképek az alsó-és felső húgyutakban 

 Dr. Damásdi Miklós 

4 A minimál invazív sebészet szerepe az urológiában 

 Dr. Bányai Dániel 

5 BPH klinikuma 

 Dr. Szántó Árpád László 

6 Vizelet tárolási zavarok, inkontinencia 

 Dr. Pytel Ákos 

7 Urolythiasis,kőképződés,kőfajták,kőbetegségek klinikuma 

 Dr. Villányi Kinga 

8 Húgyúti kövesség konzervatív és műtéti kezelése 

 Dr. Villányi Kinga 

9 Uro-onkológia - Prosztatadaganat klinikuma 

 Dr. Pytel Ákos 

10 Uro-onkológia - Vesedaganat 

 Dr. Jávorházy András 



PTE ÁOK Általános orvos szak  –  A klinikai modul kötelező tárgyai - tantárgyleírások - 2022/2023-as tanév 

 

 

 

A kiadvány szerkesztése 2022. 07. 15-én lezárult. A legfrissebb adatokért, kérjük, figyelje a tárgy webes oldalát – a tárgygazda szervezeti egység Oktatás oldalszekcióján 

107 

11 Uro-onkológia - Húgyhólyag,pyelum 

 Dr. Szántó Árpád László 

12 Uro-onkológia - Heredaganat 

 Dr. Farkas László 

13 Sürgősségi urológiai kórképek, és azok ellátása 

 Dr. Pusztai Csaba 

14 Az erectilis disfunkció klinikuma 

 Dr. Szántó Árpád László 

Gyakorlatok  

1 A gyakorlatok tematikája követi az előadások tematikáját, az aktuális osztályos és ambuláns betegforgalom, betegség típusok 

függvényében 

2 A gyakorlatok tematikája követi az előadások tematikáját, az aktuális osztályos és ambuláns betegforgalom, betegség típusok 

függvényében 

3 A gyakorlatok tematikája követi az előadások tematikáját, az aktuális osztályos és ambuláns betegforgalom, betegség típusok 

függvényében 

4 A gyakorlatok tematikája követi az előadások tematikáját, az aktuális osztályos és ambuláns betegforgalom, betegség típusok 

függvényében 

5 A gyakorlatok tematikája követi az előadások tematikáját, az aktuális osztályos és ambuláns betegforgalom, betegség típusok 

függvényében 

6 A gyakorlatok tematikája követi az előadások tematikáját, az aktuális osztályos és ambuláns betegforgalom, betegség típusok 

függvényében 

7 A gyakorlatok tematikája követi az előadások tematikáját, az aktuális osztályos és ambuláns betegforgalom, betegség típusok 

függvényében 

8 A gyakorlatok tematikája követi az előadások tematikáját, az aktuális osztályos és ambuláns betegforgalom, betegség típusok 

függvényében 

9 A gyakorlatok tematikája követi az előadások tematikáját, az aktuális osztályos és ambuláns betegforgalom, betegség típusok 

függvényében 

10 A gyakorlatok tematikája követi az előadások tematikáját, az aktuális osztályos és ambuláns betegforgalom, betegség típusok 

függvényében 

11 A gyakorlatok tematikája követi az előadások tematikáját, az aktuális osztályos és ambuláns betegforgalom, betegség típusok 

függvényében 

12 A gyakorlatok tematikája követi az előadások tematikáját, az aktuális osztályos és ambuláns betegforgalom, betegség típusok 

függvényében 

13 A gyakorlatok tematikája követi az előadások tematikáját, az aktuális osztályos és ambuláns betegforgalom, betegség típusok 

függvényében 

14 A gyakorlatok tematikája követi az előadások tematikáját, az aktuális osztályos és ambuláns betegforgalom, betegség típusok 

függvényében 

15 A gyakorlatok tematikája követi az előadások tematikáját, az aktuális osztályos és ambuláns betegforgalom, betegség típusok 

függvényében 

16 A gyakorlatok tematikája követi az előadások tematikáját, az aktuális osztályos és ambuláns betegforgalom, betegség típusok 

függvényében 

17 A gyakorlatok tematikája követi az előadások tematikáját, az aktuális osztályos és ambuláns betegforgalom, betegség típusok 

függvényében 

18 A gyakorlatok tematikája követi az előadások tematikáját, az aktuális osztályos és ambuláns betegforgalom, betegség típusok 

függvényében 

19 A gyakorlatok tematikája követi az előadások tematikáját, az aktuális osztályos és ambuláns betegforgalom, betegség típusok 

függvényében 

20 A gyakorlatok tematikája követi az előadások tematikáját, az aktuális osztályos és ambuláns betegforgalom, betegség típusok 

függvényében 

21 A gyakorlatok tematikája követi az előadások tematikáját, az aktuális osztályos és ambuláns betegforgalom, betegség típusok 

függvényében 

22 A gyakorlatok tematikája követi az előadások tematikáját, az aktuális osztályos és ambuláns betegforgalom, betegség típusok 

függvényében 

23 A gyakorlatok tematikája követi az előadások tematikáját, az aktuális osztályos és ambuláns betegforgalom, betegség típusok 

függvényében 

24 A gyakorlatok tematikája követi az előadások tematikáját, az aktuális osztályos és ambuláns betegforgalom, betegség típusok 

függvényében 

25 A gyakorlatok tematikája követi az előadások tematikáját, az aktuális osztályos és ambuláns betegforgalom, betegség típusok 

függvényében 
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26 A gyakorlatok tematikája követi az előadások tematikáját, az aktuális osztályos és ambuláns betegforgalom, betegség típusok 

függvényében 

27 A gyakorlatok tematikája követi az előadások tematikáját, az aktuális osztályos és ambuláns betegforgalom, betegség típusok 

függvényében 

28 A gyakorlatok tematikája követi az előadások tematikáját, az aktuális osztályos és ambuláns betegforgalom, betegség típusok 

függvényében 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

1. Az urogenitális traktus fizikális vizsgálata 

2. Makroszkópos és mikroszkópos vizeletvizsgálat 

3. Pyuria és annak urológiai vonatkozásai 

4. Haematuria és annak urológiai vonatkozásai 

5. A vizelet mennyiségi változásai, vizeletürítési zavarok 

6. Hólyagkatéterezés és instilláció, epicystostomia 

7. Vesefunkciós vizsgálatok jelentősége az urológiában 

8. Az urogenitális traktus radiológiai vizsgálatai 

9. Nukleáris medicina az urológiai gyakorlatban 

10. Az urogenitális traktus eszközös vizsgálatai 

11. A vese, és vesevezeték fejlődési rendellenességei 

12. Hólyag, húgycső, pénisz, herék veleszületett rendellenességei 

13. Uroinfekció, uroszepszis, antibiotikum terápia az urológiában 

14. A felső húgyutak nem specifikus gyulladásai 

15. A hólyag, húgycső, here nem specifikus gyulladásai 

16. A prosztata nem specifikus gyulladásai 

17. Az urogenitális rendszer tuberculosisa 

18. A húgyúti kövek etiológiája és típusai 

19. A húgyúti kövesség klinikuma 

20. A vese-, uréter-, hólyagkövek gyógyszeres és sebészi kezelése.ESWL és endoszkópos beavatkozások a húgyúti kövességben. 

21. Veseparenchyma tumorok és kezelési lehetőségeik 

22. Vesemedence-, urétertumorok és kezelési lehetőségeik 

23. A nem izominvazív hólyagtumorok klinikuma,kezelése 

24. Az izominvazív hólyagtumorok klinikuma,kezelése 

25. LUTS / BPH eitológiai és klinikai kép 

26. LUTS / BPH gyógyszeres és sebészi kezelés 

27. Prosztatacarcinóma: patológia, diagnózis 

28. Prosztatacarcinóma: gyógyszeres és sebészi kezelés 

29. Heretumorok: klinikai kép, diagnózis 

30. Heretumorok komplex kezelése 

31. Hímvessző-, herezacskó-, húgycsőtumorok 

32. Pyelectasia, hydronephrosis, vese ptosis: diagnózis és gyógykezelés 

33. A minimál invazív sebészet szerepe az urológiában 

34. Vese-, urétersérülések 

35. Hólyag, húgycső, hímvessző és herezacskó sérülései 

36. Hydrokele, varicokele, spermatokele, induratio penis plastica 

37. Az erectilis diszkunkció,jelentősége,kivizsgálása,kezelése 
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38. Férfi nemzőképességi zavarok  

39. Vizelet inkontinencia típusai, és diagnosztikája. A vizeletinkontinencia gyógyszeres, és sebészi terápiája 

A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében 

Férfi uretra katéterezése, katéter eltávolítása 

Női uretra katéterezése, katéter eltávolítása 

Tipikus prosztata tapintási leletek gyakorlása fantomon 

Típusos urológiai műszeres vizsgálatok, biopsziák és műtétek bemutatása 

Urológiai anamnézis felvétel és fizikális vizsgálat, diagnosztikus és terápiás terv elkészítése, leletek értékelése, dokumentáció 

összeállítása 

Urológiai röntgenvizsgálatok, intravénás urográfia, anterográd pielo-ureterográfia, cisztográfia 

Urológiai ultrahang vizsgálat 

Vizelet makroszkópos és mikroszkópos vizsgálata urológiai szempontból 

Közreműködők 

Dr. Balló András (TGWJN5), Dr. Bányai Dániel (MM31YF), Dr. Belák Mátyás (TQ5K1W), Dr. Béres Bence (F3X5IK), Dr. Czétány 

Péter (PF0VVK), Dr. Damásdi Miklós (EI3QB2), Dr. Fábos Zoltán (P6A5WR), Dr. Horváth Bálint (W6M2AT), Dr. Jávorházy András 

(YP1G6F), Dr. Kenyeres Balázs (G3IJBD), Dr. Mészáros Máté (ZDFLHZ), Dr. Molnár Ágnes (D1JVVH), Dr. Papp Máté (LQ8P0J), 

Dr. Péterfi Lehel (HN6R88), Dr. Pusztai Csaba (N79QK6), Dr. Pytel Ákos (HR4FBS), Dr. Sarlós Donát Péter (EDIEOT), Dr. Szántó 

Árpád László (P66GK4), Dr. Villányi Kinga (UGJOCA) 
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OOK-SE2-T SEBÉSZET 2.  

Tantárgyfelelős: DR. VERECZKEI ANDRÁS GÁBOR, egyetemi tanár 

 Sebészeti Klinika • vereczkei.andras@pte.hu 

3 kredit ▪ Kollokvium  ▪ Klinikai tárgy a  modulhoz ▪ Őszi félévben ▪ ajánlott félév: 9.  

Foglalkozás/félév:  14 óra előadás + 28 óra gyakorlat + 0 óra szeminárium = összesen 42 óra 

Kurzus létszámkorlát:  min. 1 fő –  max. 200 fő  Előfeltételek: lásd ajánlott mintatanterv  

Foglalkozás-egészségügyi vizsgálaton szerzett ALKALMAS minősítés esetén vehető csak fel! 

 

Tematika  

A szemeszterben egyetemi nagyelőadások keretében a részletes sebészet (nyelőcső, gyomor, máj, pancreas, vastagbél, tüdő, 

mediastinum) megismertetése a hallgatókkal. Az előadások tematikájának megfelelően az egyes betegségcsoportok komplex 

kivizsgálása, kezelése és az alapvető műtéttechnikai ismeretek kerülnek bemutatásra. A gyakorlati foglalkozásokon kiscsoportos 

oktatás keretében betegbemutatás, betegvizsgálat, műtőlátogatás, tematikus műtéti videók alkalmazása révén a sebészet gyakorlati 

vonatkozásainak megismertetése a hallgatókkal. 

A félév elfogadásának feltételei 

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett 

Félévközi ellenőrzések 

Az első vizsga írásbeli, a javítóvizsgák szóbeliek. 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

A hiányzott órákat a gyakorlatvezetővel megbeszélve, igazoltan pótolni kell, 2 gyakorlat-kimaradás a félévi aláírás megtagadását vonja 

maga után. 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

Dr. Gaál Csaba: Sebészet c. tankönyv 

Ajánlott szakirodalom: Oxford Handbook of Clinical Surgery 

Horváth Örs Péter - Kiss János: Littmann Sebészeti Műtéttan 

Horváth-Oláh: Sebészet 

- Saját oktatási anyag 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Előadások 

1 Mellkassebészet (mediastinum sebészete, mellkasfali deformitások) 

 Dr. Szántó Zalán János 

2 Mellkassebészet (HTX, PTX) 

 Dr. Szántó Zalán János 

3 Mellkassebészet (Tüdő rezekciók) 

 Dr. Szántó Zalán János 

4 Epehólyag és az epeutak sebészete 

 Dr. Papp Róbert 

5 Máj sebészete (jóindulatú májbetegségek) 

 Dr. Papp András 

6 Máj sebészete (rosszindulatú májbetegségek) 

 Dr. Kalmár Nagy Károly 

7 Pancreas sebészete (acut és krónikus pancreatitis sebészi kezelése) 

 Dr. Kelemen Dezső Tamás 

8 Hasnyálmirigyrák sebészete 

 Dr. Kelemen Dezső Tamás 

9 Nyelőcső sebészete (benignus kórképek) 

 Dr. Horváth Örs Péter 
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10 Nyelőcsőrák sebészete 

 Dr. Papp András 

11 Gyomor sebészete 

 Dr. Vereczkei András Gábor 

12 Proctológia 

 Dr. Ember Ágoston 

13 Gyulladásos bélbetegségek 

 Dr. Vereczkei András Gábor 

14 Colorectalis malignus betegségek 

 Dr. Illényi László 

Gyakorlatok  

1 Mellkassebészeti beteg vizsgálata 

2 Mellkassebészeti beteg vizsgálata 

3 Mellkassebészeti beteg eszközös vizsgálatai, praeoperatív kivizsgálás 

4 Mellkassebészeti beteg eszközös vizsgálatai, praeoperatív kivizsgálás 

5 Mellkassebészeti beteg műtét utáni kezelése 

6 Mellkassebészeti beteg műtét utáni kezelése 

7 Mediastinum betegségei 

8 Mediastinum sebészete 

9 Eperendszer sebészete 

10 Eperendszer sebészete  

11 Májsebészeti beteg kivizsgálása 

12 Májsebészeti beteg kivizsgálása 

13 Májsebészeti beteg műtét utáni gondozása 

14 Májsebészeti beteg műtét utáni gondozása 

15 Akut pancreatitis kivizsgálása és sebészete 

16 Krónikus pancreatitis kivizsgálása és sebészete 

17 Hasnyálmirigy rák kivizsgálása 

18 Hasnyálmirigy rák sebészete 

19 Nyelőcső rák kivizsgálása 

20 Nyelőcső rák sebészete 

21 Gyomorrák kivizsgálása 

22 Gyomorrák sebészete 

23 Proktológiai betegségek 

24 Proktológiai sebészet 

25 Gyulladásos bélbetegségek kivizsgálása 

26 Gyulladásos bélbetegségek sebészete 

27 Vastagbélrák kivizsgálása 

28 Vastagbélrák sebészete 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

Sebészet 2. kollokviumi vizsgakérdések 

1. Pneumothorax formái, kezelése. Műtéti indikáció 

2. A tüdőrák sebészi kezelése. Operabilitás, resecabilitás 

3. Empyema thoracis. A mellkasi infekciók sebészete 

4. Mellkassebészeti műtétek előtti kivizsgálás, műtéti kockázat, postoperativ szövődmények 

5. Mediastinalis tumorok  

6. A gyomor rosszindulatú daganatai   

7. A nyelőcső laphámrákok és kezelésük 

8. A nyelőcső adenocarcinoma és sebészi kezelése 

9. A gastro-oesophagealis reflux és kezelése 

10. Rekeszsérvek, hiatus herniák, nyelőcső diverticulumok 
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11. Nyelőcsősérülések és ellátásuk 

12. Epekőbetegség sebészi kezelése 

13. Az epehólyag és az epeutak daganatai és sebészi kezelésük 

14. Az icterus okai és sebészi vonatkozásai, biliodigestiv anastomosisok alkalmazásáról 

15. Máj sebészeti anatómiája és a resectio típusai 

16. A máj jóindulatú daganatai, cystás elváltozásai 

17. Máj rosszindulatú daganatai és kezelésük 

18. Műtéti indikációk és kezelési lehetőségek akut pancreatitisben 

19. A műtéti kezelés javallatai és formái krónikus pancreatitisben 

20. A pancreas daganatainak klinikuma és sebészi terápiája, palliatív beavatkozások 

21. A véres széklet differenciál-diagnosztikája, a rectális vizsgálat jelentősége 

22. Perianalis tályogok és sipolyok 

23. A haemorrhoidalis csomók sebészi kezelése 

24. Vastagbél polypok sebészi jelentősége 

25. A vastagbél rosszindulatú daganatai és sebészi kezelésük 

26. A rectum daganatainak sebészi kezelése 

27. A colostomákról 

28. A Crohn-betegség sebészi vonatkozásai 

29. A colitis ulcerosa sebészi vonatkozásai 

A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében 

Előkészület a műtétre, bemosakodás, a műtéti terület előkészítése, beöltözés, asszisztálás 

Felfekvés (dekubitusz) ellátása 

Infiltrációs érzéstelenítés 

Légmell (pneumothorax) diagnosztizálása és ellátása 

Mellkas csapolás, mellkasi drén behelyezése 

Nazogasztrikus szonda levezetése 

Sebészeti anamnézis felvétel, betegvizsgálat, diagnosztikus és terápiás terv elkészítése, vizsgálati eredmények értékelése, 

betegdokumentáció készítése 

Sebszél egyesítés varrat készítésével 

Sztóma ápolás 

Traumák, sebek felismerése és elsődleges ellátása 

Közreműködők 

Dr. Baracs József (ITMT7Q), Dr. Cseke László (TYM3WZ), Dr. Ember Ágoston (WM3H3F), Dr. Ferencz Sándor (BTRS8O), Dr. 

Horváth Örs Péter (D8LFMA), Dr. Illényi László (IM73PC), Dr. Kalmár Nagy Károly (AOZ34R), Dr. Kelemen Dezső Tamás 

(XZG1E9), Dr. Kondor Ariella Edina (H2RQ2S), Dr. Kovács Gyula (AFCRHH), Dr. Lukács László (OSSPZ5), Dr. Papp András 

(GXCABS), Dr. Papp Gábor (PHM8QX), Dr. Papp Róbert (HCU5UF), Dr. Pavlovics Gábor (DW0P7B), Dr. Szakály Péter 

(OXSUAB), Dr. Szántó Zalán János (HEAFHI), Dr. Vereczkei András Gábor (FU43H1), Dr. Zapf István Tamás (DK4LIE) 
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OOK-ST1-T SZÜLÉSZET - NŐGYÓGYÁSZAT 1.  

Tantárgyfelelős: DR. KOVÁCS KÁLMÁN ANDRÁS, egyetemi docens 

 Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika • kalman.kovacs@aok.pte.hu 

4 kredit ▪ Kollokvium  ▪ Klinikai tárgy a  modulhoz ▪ Őszi félévben ▪ ajánlott félév: 9.  

Foglalkozás/félév:  28 óra előadás + 28 óra gyakorlat + 0 óra szeminárium = összesen 56 óra 

Kurzus létszámkorlát:  min. 5 fő –  max. 250 fő  Előfeltételek: lásd ajánlott mintatanterv  

Foglalkozás-egészségügyi vizsgálaton szerzett ALKALMAS minősítés esetén vehető csak fel! 

 

Tematika  

A tantárgy ismerteti a várandósság létrejöttének anatómiai és élettani alapjait, a szövődménymentes várandósság alatti alapvető élettani 

változásokat. Ismereteket nyújt a várandósgondozás során elvégzendő vizsgálatokról, a modern prenatális diagnosztikai lehetőségekről. 

A hallgatók megismerik az élettani és kóros vajúdás jellemzőit. Ismertetésre kerülnek a különféle szülésbefejező műtétek, továbbá a 

gyermekágy során lezajló élettani változások és azok kórképei. Oktatásra kerül az újszülöttellátás. 

A tantárgy feladata, hogy lehetővé tegye az orvostanhallgatók számára az általános orvosláshoz szükséges alapvető szülészeti ismeretek 

elsajátítását. 

A félév elfogadásának feltételei 

A gyakorlatokról és előadásokról való kettőnél több igazolatlan hiányzás esetén a félév nem fogadható el. Igazolt hiányzás sem 

haladhatja meg az összóraszám 25%-át. 

Félévközi ellenőrzések 

--- 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

A gyakorlatvezetővel való egyeztetést követően, megbeszélés alapján. 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

Papp Zoltán: A szülészet-nőgyógyászat tankönyve. 5. kiadás, Semmelweis Kiadó, Budapest, 2017. 

- Saját oktatási anyag 

Előadások és szemináriumok anyagai pdf-ben 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

- Papp Zoltán: A Várandósgondozás kézikönyve; szerk. Papp Zoltán, Medicina Könyvkiadó Zrt., 2016.  

- Papp Zoltán: A perinatológia kézikönyve; szerk. Papp Zoltán, Medicina Könyvkiadó Zrt., 2016. 

- Papp Zoltán: A nőgyógyászat kézikönyve; szerk. Papp Zoltán, Medicina Könyvkiadó Zrt., 2016. 

- Pál Attila: A szülészet-nőgyógyászat egyetemi tankönyve; szerk. Pál Attila, Medicina Zrt . 2014 

Előadások 

1 A női kismedence anatómiája 

 Dr. Farkas Bálint 

2 A menstruációs ciklus élettana 

 Dr. Farkas Bálint 

3 Fogantatás, lepény és a magzatburkok, terhességi jelek 

 Dr. Várnagy Ákos György 

4 Vetélések. 

 Dr. Várnagy Ákos György 

5 Ectopiás terhességek 

 Dr. Rácz Sándor Attila 

6 Élettani változások a várandósság alatt. Emesis, hyperemesis. 

 Dr. Hantosi Eszter 

7 Diabetes, endokrin kórképek terhesség alatt 

 Dr. Hantosi Eszter 
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8 Várandósgondozás 

 Dr. Vastag Fanni 

9 Prenatalis diagnosztika, genetika 

 Dr. Vastag Fanni 

10 Ultrahang a szülészetben 

 Dr. Vizer Miklós 

11 Többes terhesség, iker-iker transzfúzió 

 Dr. Molnár Gábor 

12 Oligohydramnion, polyhydramnion 

 Dr. Labossa Gusztáv 

13 Hypertonia, preeclampsia, eclampsia, HELLP 

 Dr. Tamás Péter István 

14 Magzati növekedési rendellenességek 

 Dr. Farkas Bálint 

15 Vérzések a terhesség alatt 

 Dr. Rácz Sándor Attila 

16 Élettani szülés. Szülés megindítása. 

 Dr. Rácz Sándor Attila 

17 Magzati monitorizálás szülés alatt 

 Dr. Rácz Sándor Attila 

18 Kóros szülés I: fekvési, tartási, beilleszkedési rendellenességek 

 Dr. Rácz Sándor Attila 

19 Kóros szülés II.: Fájástevékenység rendellenességei, forgási rendellenességek, vállelakadás 

 Dr. Rácz Sándor Attila 

20 Vérzések a szülés alatt 

 Dr. Rácz Sándor Attila 

21 Medencevégű szülés. Ikerszülés 

 Dr. Rácz Sándor Attila 

22 Szülésbefejező műtétek 

 Dr. Rácz Sándor Attila 

23 Koraszülés 

 Dr. Hantosi Eszter 

24 Újszülött vizsgálata, ellátása, APGAR pontrendszer 

 Dr. Kiss Simone 

25 Szülészeti érzéstelenítés és fájdalomcsillapítás 

 Dr. Márton Sándor 

26 Gyermekágy, lactatio 

 Dr. Nagy Bernadett 

27 Konzultáció 

 Dr. Hantosi Eszter 

28 Konzultáció 

 Dr. Hantosi Eszter 

Gyakorlatok  

1 Anamnézis. Várandósság megállapítása. Várandósság jelei. A várandós fizikális és ultrahang vizsgálata. Terminus 

meghatározás. Koraterhességi vizsgálatok. Várandósság biokémiai meghatározásai. 

2 Anamnézis. Várandósság megállapítása. Várandósság jelei. A várandós fizikális és ultrahang vizsgálata. Terminus 

meghatározás. Koraterhességi vizsgálatok. Várandósság biokémiai meghatározásai. 

3 Leopold-fogások, medence diagnosztika, annak szülészeti jelentősége. Várandósgondozás. 

4 Leopold-fogások, medence diagnosztika, annak szülészeti jelentősége. Várandósgondozás. 

5 Élettani szülés I. Szülésindukció. A szülés vezetése, lefolyása. Burokrepesztés. Tokometria. Kóros fájástevékenységek. 

6 Élettani szülés I. Szülésindukció. A szülés vezetése, lefolyása. Burokrepesztés. Tokometria. Kóros fájástevékenységek. 

7 Élettani szülés II. Gátvédelem, episiotomia és ellátása. Placentáris és posztplacentáris szak. 

8 Élettani szülés II. Gátvédelem, episiotomia és ellátása. Placentáris és posztplacentáris szak. 

9 A placentaris és postplacentaris vérzések kezelése, szülési sérülések és azok ellátása. Inversio uteri, méhűri betapintás, 

lepényleválasztás. 

10 A placentaris és postplacentaris vérzések kezelése, szülési sérülések és azok ellátása. Inversio uteri, méhűri betapintás, 

lepényleválasztás. 
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11 Ultrahang a várandósgondozásban. Magzati biometria. A magzatvíz vizsgálatok jelentősége, amniocentézis 

12 Ultrahang a várandósgondozásban. Magzati biometria. A magzatvíz vizsgálatok jelentősége, amniocentézis 

13 Forgási-, tartási- és beilleszkedési rendellenességek (gyakorlat a MediSkillslab-ben.) 

14 Forgási-, tartási- és beilleszkedési rendellenességek (gyakorlat a MediSkillslab-ben.) 

15 Intrauterin diagnosztika. Antepartalis kardiotokográfia (CTG), beleértve a stressz- és non-stressz teszteket. Magzati vérgáz 

analízis. 

16 Intrauterin diagnosztika. Antepartalis kardiotokográfia (CTG), beleértve a stressz- és non-stressz teszteket. Magzati vérgáz 

analízis. 

17 Fekvési rendellenességek. Haránt- és medencevégű fekvés és szülésvezetés, Bracht szerinti szülésvezetés és Bracht-extractio, 

lábrafordítás, külső fejrefordítás. 

18 Fekvési rendellenességek. Haránt- és medencevégű fekvés és szülésvezetés, Bracht szerinti szülésvezetés és Bracht-extractio, 

lábrafordítás, külső fejrefordítás. 

19 Császármetszés és szülésbefejező műtétek 

20 Császármetszés és szülésbefejező műtétek 

21 Magzati asphyxiák és újszülött reanimatio (NIC gyakorlat) 

22 Magzati asphyxiák és újszülött reanimatio (NIC gyakorlat) 

23 Gyermekágy. Gyermekágyi láz. 

24 Gyermekágy. Gyermekágyi láz. 

25 Vetélések formái. Terhességmegszakítás - indikációk, módszerek 

26 Vetélések formái. Terhességmegszakítás - indikációk, módszerek 

27 Konzultáció a vizsga előtt 

28 Konzultáció a vizsga előtt 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

A - csoport: 

1. A szülés lefolyásának szakaszai 

2. Lactatio fiziológiája, mastitis 

3. Abortusok felosztása, etiológiája és terápiája 

4. A császármetszés formái és indikációi 

5. Hüvelyi szülésbefejező műtétek: fogóműtét és vacuum-extractio 

6. Idő előtti burokrepedés 

7. Aprórészek és köldökzsinór elölfekvése és előesése 

8. Fenyegető uterusruptura, korai lepényleválás differenciál-diagnosztikája 

9. Korai lepényleválás diagnosztikája, pathomechanizmusa, differenciál-diagnosztikája 

10. Placenta praevia 

11. Szülési sérülések 

12. Atonia uteri 

13. Uterus ruptura 

14. DIC, HELLP, magzatvízembolia 

15. Gyermekágyi láz, puerperalis sepsis 

 

B - csoport: 

1. A terhesség felismerése 

2. Fogamzás, implantatio 

3. Placenta accreta, increta és percreta 

4. A magzat méhen belüli elhelyezkedése és diagnosztikája 

5. A non-stressz teszt, oxytocinos terheléses teszt 

6. Fertőző betegségek a terhesség alatt (hepatitis, HIV, toxoplasmosis, syphilis, B-csop. Streptococcus) 

7. Prenatalis diagnosztika I. (invazív módszerek) 
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8. Prenatalis diagnosztika II. (noninvazív módszerek) 

9. A magzat intrapartum észlelésének lehetőségei (CTG, vérgázanalízis) 

10. A fetomaternalis gázcsere zavara a szülés alatt 

11. Szülészeti érzéstelenítés, fájdalomcsillapítás 

12. Az újszülött resuscitatioja, Apgar-score 

13. Terhességmegszakítás jogi szabályozása, módszerei és szövődményei 

14. Polyhydramnion és oligohydramnion meghatározása és okai 

15. Intrauterin retardatio 

16. Az Rh-isoimmunisatio mechanizmusa és preventioja, erythroblastosis fetalis 

17. Terhességi hypertonia, preeclampsia 

18. Terhesség és diabetes (szűrés és gondozás) 

19. Ikerterhesség, ikerszülés 

20. A cervix incompetentia etiológiája, diagnosztikája és terápiája 

21. Fenyegető koraszülés okai, kezelése 

22. Koraszülés vezetésének alapelvei 

23. Programozott szülés és szülésindukció 

24. Terminustúllépés, túlhordás. 

25. Tartási rendellenességek 

26. Beilleszkedési rendellenességek 

27. Forgási rendellenességek 

28. Medencevégű fekvés, harántfekvés 

29. Hüvelyi szülésvezetés méhen végzett előzetes műtét után 

30. Terhességi pyelitisek 

A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében 

Császármetszés 

Gyermekágyas ellátása 

Magzati szívműködés észlelése 

Nőgyógyászati anamnézis felvétel és fizikális vizsgálat, diagnosztikus és terápiás terv elkészítése, leletek értékelése, dokumentáció 

összeállítása 

Részvétel terhestanácsadáson 

Szülés lepényi szakaszának észlelése 

Szülésvezetés 

Szülészeti genetikai beavatkozások 

Terhes vizsgálata a III. trimeszterben 

Terhességi ultrahang vizsgálat 

Vajúdó észlelése szülőszobán 

Közreműködők 

Dr. Bódis József (C9JC6X), Dr. Ertl Tibor (DVSUR2), Dr. Farkas Bálint (T03UE4), Dr. Gőcze Péter (WF4GM3), Dr. Gyarmati Judit 

(P4JOND), Dr. Hantosi Eszter (SJN04M), Dr. Ifi Zsolt (BL15KX), Dr. Kiss Simone (FSWI33), Dr. Kovács Kálmán András 

(VDDX0F), Dr. Labossa Gusztáv (VCP1GH), Dr. Mátrai Gábor (VH62NW), Dr. Molnár Gábor (VEVTRE), Dr. Nagy Bernadett 

(JSLDXY), Dr. Rácz Sándor Attila (FM6BRI), Dr. Tamás Péter István (YE1H8V), Dr. Varga Tamás (HSZIQA), Dr. Várnagy Ákos 

György (DKZR1Q), Dr. Veszprémi Béla (YW0O4C), Dr. Vizer Miklós (R46WZS) 
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OOK-AIT-T ANESZTEZIOLÓGIA ÉS INTENZÍV TERÁPIA  

Tantárgyfelelős: DR. CSONTOS CSABA, egyetemi tanár 

 Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet • csaba.csontos@gmail.com 

3 kredit ▪ Kollokvium  ▪ Klinikai tárgy a  modulhoz ▪ Tavaszi félévben ▪ ajánlott félév: 10.  

Foglalkozás/félév:  14 óra előadás + 28 óra gyakorlat + 0 óra szeminárium = összesen 42 óra 

Kurzus létszámkorlát:  min. 5 fő –  max. 200 fő  Előfeltételek: lásd ajánlott mintatanterv 

Foglalkozás-egészségügyi vizsgálaton szerzett ALKALMAS minősítés esetén vehető csak fel! 

 

Tematika  

A 14 előadás és 28 gyakorlati óra az alap- és emeltszintű újraélesztésről, az általános és regionális érzéstelenítésről, a kritikus ellátás 

főbb elemeiről és a fájdalomcsillapításról ad elméleti és  gyakorlati ismereteket. Kiemelten fontos a szívmegállás klinikai jeleinek korai 

felismerése, az életet veszélyeztető állapotok azonnali kezelése. Továbbá a hallgatók az anesztézia során alkalmazott gyógyszerekről, 

technikákról, a perioperatív szakban kialakuló lehetséges szövődményekről és azok megelőzéséről, elhárításáról szerezhetnek 

ismereteket . A tantárgy tartalmazza a főbb sokkállapotok (vérzéses, szeptikus és kardiogén) diagnosztikai és terápiás módszereit. A 

hallgatók előadások és ágy melletti gyakorlatokon hallhatnak  a szervtámogaó kezelésekről (gépi lélegeztetés, vesepótló terápia, 

kardiovaszkuláris támogatás stb.) és az intenzív terápiás monitorozó eszközökről.  A Medi Skills Lab-ben tartott gyakorlatok fő célja 

a medikusok manuális képességeinek fejlesztése nagy hűségű szimulátorok, 3D technológiával ellátott berendezések és innovatív 

demonstrációs eszközök segítségével. 

A félév elfogadásának feltételei 

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett 

Félévközi ellenőrzések 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Adott oktatási héten másik csoportnál, előre egyeztetve az oktatóval. 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Bogár Lajos: Aneszteziológia és intenzív terápia, Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2022. 

Bogár Lajos: Aneszteziológia és intenzív terápia, Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2014. 

Bogár Lajos, Molnár Zsolt: Az intenzív terápia gyakorlata, Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2013. 

Molnár Zsolt: Aneszteziológia és intenzív terápia (jegyzet), Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2013. 

Bogár Lajos: Érzéstelenítés - Esetfantáziák vészhelyzetekről medikusoknak és fiatal orvosoknak, Medicina Könyvkiadó, Budapest, 

2010. 

Bogár Lajos: Intenzív - Egy pályakezdés esetfantáziái, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2013. 

Bogár Lajos: Anesztéziai szövődmények megelőzése és kezelése, Medicina Könyvkiadó, 2016. 

Bogár Lajos: Vészhelyzetek görbe tükörben, Medicina Könyvkiadó, 2020. 

Előadások 

1 Szepszis, többszervi elégtelenség kórfolyamata és kezelési lehetőségei. 

 Dr. Bogár Lajos 

2 Az akut és krónikus fájdalom csillapítása. 

 Dr. Almási Róbert Gyula 

3 Akut légzési elégtelenség. ARDS. 

 Dr. Kiss Tamás 

4 Oxigénterápia és gépi lélegeztetés. 

 Dr. Loibl Csaba 

5 Haemodinamikailag instabil beteg ellátása. 

 Dr. Nagy Judit 

6 Polytraumatizált és súlyos koponyasérült beteg intenzív terápiája. 

 Dr. Szélig Livia 
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7 Vérző beteg ellátása 

 Szepesné Dr. Mühl Diána Gabriella 

8 Akut veseelégtelenség és szervpótló kezelések (CRRT, MARS, Prometheus) 

 Dr. Nagy Bálint János 

9 Aneszteziológiai állapotfelmérés, a műtéti érzéstelenítés kockázatai és szövődményei. 

 Dr. Vámos Zoltán 

10 Általános érzéstelenítés. Intravénás és párolgó anesztetikumok, izomrelaxánsok. 

 Závodiné Dr. Bocskai Tímea 

11 Folyadékterápia és mesterséges táplálás. 

 Dr. Jáksó Krisztián 

12 Gyermekanesztézia 

 Dr. Kövesi Tamás 

13 Regionális érzéstelenítés módszerei. 

 Dr. Szabó Péter 

14 Agyhalál megállapítása, donorgondozás 

 Dr. Mérei Ákos 

Gyakorlatok  

1 Az elektrolit és sav-bázis zavarok kezelése 

2 Az elektrolit és sav-bázis zavarok kezelése 

3 Sokk I. :Anaphylaxia, haemorrhagiás és hypovolaemiás sokk. 

4 Sokk I. :Anaphylaxia, haemorrhagiás és hypovolaemiás sokk. 

5 Sokk II.: disztribúciós sokk. Szepszis, gyakorlati megközelítés. Invazív monitorizálás. 

6 Sokk II.: disztribúciós sokk. Szepszis, gyakorlati megközelítés. Invazív monitorizálás. 

7 Heveny légzési elégtelenség (Pneumonia, ARDS, PTX, COPD akut exacerbatiója, súlyos asthma bronchiale). 

8 Oxigénterápia és gépi lélegeztetés gyakorlati vonatkozásai. 

9 Folyadék és táplálásterápia. 

10 Elasztrometria, PBM 

11 Mellkasi fájdalom (PTX, aorta disszekció, PE). 

12 Szervelégtelenség. MOF. Acut pancreatitis. 

13 Műtéti előkészítés, általános anesztézia vezetése 

14 Perioperatív monitorizálás. Aneszteziológiai komplikációk. 

15 Anesztézia eszközei. Altatógép 

16 Légútbiztosítás eszközei. Nehéz légút. 

17 Fájdalomcsillapítás, gyakorlati megfontolások. 

18 Regionál anesztézia. 

19 A neurológiai intenzív ellátás kérdései. 

20 Komatózus beteg. Tudatzavarok differnciáldiagnosztikája. 

21 Életveszélyes ritmuszavarok 

22 Életveszélyes ritmuszavarok 

23 Reanimáció 

24 Reanimáció 

25 Reanimáció 

26 Reanimáció 

27 Reanimáció 

28 Reanimáció 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

Egy-egy tétel az Aneszteziológia és Intenzív terápia témakörökből 

 

Aneszteziológia 

 

1. A műtéti kockázat megítélése, várható nehéz intubáció jelei, a betegek műtéti előkészítése, 

2. A légútbiztosítás eszközei, az anesztéziai légzőrendszerek 
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3. Gyermekanesztézia  

4. A párolgó és inhalatív anesztetikumok klinikai gyógyszertana 

5. Általános anesztézia típusai (TIVA, inhalációs anesztézia), fázisai (indukció, fenntartás, ébredés) 

6. Az izomrealxansok hatásmechanizmusa, indikációk 

7. Helyiérzéstelenítők gyógyszertana indikációk, kontraindikációk 

8. Perifériás és centrális regionális érzéstelenítési eljárások (Spinál, epidural) 

9. Betegmonitorozás az anesztézia közben: (a narkózis mélysége, MAC, keringés) 

10. Betegmonitorozás az anesztézia közben: (perifériás izomrelaxáció, légzés) 

11. Perioperatív akut fájdalomcsillapítás 

12. A krónikus fájdalom kezelésének főbb szempontjai 

13. Szövődmények az anesztéziában (Aspirició, hypotenzió, hányás, ébredés utáni légzésdepresszió, invazív beavatkozások 

szövődményei.) 

 

Intenzív terápia: 

1. A sokk definíciója, és az akut ellátás szempontjai 

2. Akut mellkasi fájdalommal társuló életveszélyes kórképek (dissectio aortae, akut myocardialis infarctus, pneumothorax) 

3. A vérző beteg korszerű ellátása (damage kontroll resuscitáció, hemosztázis rendezés, viszkoelasztikus tesztek.) 

4. Akut malignus ritmuszavarok és terápiájuk 

5. A hemodinamikai monitorozás alapjai (SCVO2, PiCCO) 

6. A szervezet folyadékterei, a folyadék egyensúly zavarainak akut ellátása 

7. Sav-bázis-egyensúly zavarainak akut ellátása 

8. Szepszis, szeptikus sokk definíciója és ellátásának alapvető szempontjai 

9. Az ARDS definíciója, és az ARDS-ben szenvedő beteg lélegeztetésének főbb szempontjai 

10. A gépi lélegeztetés indikációi, alapjai 

11. Akut légúti betegségek (pneumonia, COPD, asztma) sürgősségi ellátása 

12. Akut veseelégtelenség differenciál diagnózisa, monitorozása és kezelése, vesepótló eljárások (IHD, CRRT) 

13. Perriarrest állapotok (felismerés, kezelés) 

14. Mesterséges táplálás fajtái, és indikációja az intenzív osztályon 

15. Tudatzavarok (típusai, megítélésük) 

16. A politraumatizált beteg intenzív terápiája 

17. Koponyasérültek akut ellátása, agynyomás-fokozódás kezelési stratégiája. 

18. Cardio-pulmonalis resuscitatio 

19. Az agyhalál definíciója és az agyhalállal kapcsolatos etikai problémák 

A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében 

Alapszintű újraélesztés (BLS) 

Altatógép használata 

Arcmaszkos lélegeztetés felnőttnél 

Artériapunkció 

Centrális véna kanülálása 

Centrális vénás nyomás mérése 

Endotracheális intubáció felnőtteknél 

Epidurális anesztézia 

Gyomormosás 
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Infúzió összeállítása, infúziós terápia alkalmazása 

Invazív artériás vérnyomásmonitorozás 

Komplex kardiopulmonális reszuszcitáció (emelt szintű újraélesztés, ALS) 

Laringeális maszk behelyezése felnőttnél 

Szájüreg, garat leszívása 

Tudatzavarok értékelése,  

Glasgow Coma Scale (GCS) meghatározása felnőttnél 

Vérgáz minta vétele artériából 

Vezetéses érzéstelenítés 

Közreműködők 

Dr. Almási Róbert Gyula (E53FZZ), Dr. Bátai István (BUPVV7), Dr. Bogár Lajos (GFXUIJ), Dr. Csata Margit Mária (YOO8T9), Dr. 

Csontos Csaba (WC976J), Dr. Ezer Erzsébet (FR4F4I), Dr. Hegedüs Emőke (GPRIDI), Dr. Hideg Gyöngyvér (QRQYE6), Dr. Jáksó 

Krisztián (Z2BB6Q), Dr. Kiss Tamás (QHOYT9), Dr. Kolerik Zsófia (EYVHJF), Dr. Kovács-Ábrahám Zoltán (OOX2GQ), Dr. Lénárd 

Sándor (CUKZY3), Dr. Loibl Csaba (DLDF11), Dr. Mérei Ákos (G60I4I), Dr. Molnár Tihamér Szabolcs (CL7SSP), Dr. Nagy Bálint 

János (B8MX1K), Dr. Nagy Judit (BCDMCZ), Dr. Nagy Klára (JETEE3), Dr. Németh Márton Ferenc (FGJ3LT), Dr. Rendeki Szilárd 

(S70CCV), Dr. Siptár Miklós (LJXS7I), Dr. Sütő Balázs (QR1UFB), Dr. Szabó Péter (F975FS), Dr. Szabó Zoltán (UC1A4J), Dr. 

Szekeres Anett (XG31AK), Dr. Szélig Livia (WJY19X), Dr. Toldi János (BRAXAA), Dr. Tóth Krisztina (Z7A1B4), Dr. Vámos Zoltán 

(GWDAB7), Némethné Dr. Tóth Ildikó (DRLRHA), Szepesné Dr. Mühl Diána Gabriella (RBWQVE) 
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OOK-CSA-T CSALÁDORVOSTAN  

Tantárgyfelelős: DR. CSIKÓS ÁGNES ERIKA, egyetemi docens 

 Alapellátási Intézet • csikos.agnes@pte.hu 

1 kredit ▪ Évközi jegy  ▪ Klinikai tárgy a  modulhoz ▪ Tavaszi félévben ▪ ajánlott félév: 10.  

Foglalkozás/félév:  4 óra előadás + 0 óra gyakorlat + 10 óra szeminárium = összesen 14 óra 

Kurzus létszámkorlát:  min. 5 fő –  max. 200 fő  Előfeltételek: lásd ajánlott mintatanterv 

Foglalkozás-egészségügyi vizsgálaton szerzett ALKALMAS minősítés esetén vehető csak fel! 

 

Tematika  

Családorvoslás  megismerése. Akut és krónikus betegellátás, alapellátói szinten, edukáció fontosságának kihangsúlyozása. 

A félév elfogadásának feltételei 

Előadásokon és szemináriumokon a részvétel kötelező, melyet ellenőrzünk. Félévközi jegy megajánlása 2 zárthelyi elektronikus teszt 

eredménye alapján történik. A teszt pótlása illetve a megajánlott jegy javítása szóbeli vizsgán lehetéséges. 

Hiányzás a TVSZ-re vonatkozó rendelkezés figyelembevételével. 

Félévközi ellenőrzések 

Javítási lehetőség az Intézet által megadott időpontokban és módon. 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Tantárgyfelelőssel előre egyeztetett engedélyével másik csoportban. 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

A családorvostan elmélete és gyakorlata; elektronikus tankönyv, http://csot.semmelweis.hu/wp-

content/uploads/2017/06/Csaladorvostan_konyv.pdf  

Prof. Dr. Kalabay László, Dr. Eőry Ajándék: Bevezetés a klinikumba, Semmelweis Kiadó 

- Saját oktatási anyag 

Ppt-vázlat 

Előadás vázlatok, szemináriumok anyaga 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Prof. Dr. Kalabay László, Dr. Torzsa Péter, Dr. Vörös Krisztián: Családorvosi ismeretek, Semmelweis Kiadó 

Előadások 

1 A családorvoslás specifikumai. Motiváció a családorvoslásban. 

 Dr. Csikós Ágnes Erika 

2 A családorvoslás sajátosságai. Megelőzés, szűrés 

 Dr. Balogh Sándor 

3 Etikai szempontok a családorvoslásban. A család ellátása (Dr. Csikós Ágnes) 

 Dr. Kürthy Dániel 

4 Gyermekorvoslás a háziorvosi praxisban 

 Dr. Fogarasy Anita 

Gyakorlatok  

Szemináriumok 

1 Sürgősségi ellátás 

 Dr. Madaras Krisztina 

2 Sürgősségi ellátás 

 Dr. Várnai Réka 

3 Életvégi ellátás a családorvoslásban 

 Orbánné Dr. Radványi Ildikó 

4 Életvégi ellátás a családorvoslásban. 

 Wartáné Dr. Kis Andrea 

http://csot.semmelweis.hu/wp-content/uploads/2017/06/Csaladorvostan_konyv.pdf
http://csot.semmelweis.hu/wp-content/uploads/2017/06/Csaladorvostan_konyv.pdf
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5 Időskor és demencia sajátosságai 

 Dr. Cseh Márta 

6 Időskor és demencia sajátosságai 

 Dr. Heim Szilvia Mária 

7 Kardiometabolikus szemléletű beteggondozás 

 Dr. Princz János 

8 Kardiometabolikus szemléletű beteggondozás 

 Dr. Fülöp Balázs Dániel 

9 Beteg oktatás 

 Dr. Rinfel József 

10 Beteg oktatás 

 Dr. Rinfel József 

Vizsgakérdések 

Kötelező tankönyv alapján 

A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében 

Közreműködők 

Dr. Cseh Márta (Q4FZ07), Dr. Csikós Ágnes Erika (W4RUXY), Dr. Frank Nóra (HFGNE9), Dr. Fülöp Balázs Dániel (HMEIOC), Dr. 

Heim Szilvia Mária (PKMC6W), Dr. Kutnyánszky Valéria (YK3UM8), Dr. Madaras Krisztina (GL0B5Z), Dr. Princz János 

(KCFQUT), Dr. Rinfel József (GSHO5Z), Dr. Steiner Viktória (KFD4MJ), Dr. Szebeni Zsolt (DYE2QB), Dr. Takács Katalin Gyöngyi 

(N8ENEI), Dr. Varga Péter (FQTBIZ), Dr. Várnai Réka (AC8OH3), Orbánné Dr. Radványi Ildikó (OVQLDM), Wartáné Dr. Kis 

Andrea (E6YEPU) 
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OOK-GAS-T BELGYÓGYÁSZAT: GASZTROENTEROLÓGIA  

Tantárgyfelelős: DR. VINCZE ÁRON ENDRE, egyetemi docens 

 I. sz. Belgyógyászati Klinika • vincze.aron@pte.hu 

3 kredit ▪ Kollokvium  ▪ Klinikai tárgy a  modulhoz ▪ Tavaszi félévben ▪ ajánlott félév: 10.  

Foglalkozás/félév:  14 óra előadás + 28 óra gyakorlat + 0 óra szeminárium = összesen 42 óra 

Kurzus létszámkorlát:  min. 5 fő –  max. 160 fő  Előfeltételek: lásd ajánlott mintatanterv 

Foglalkozás-egészségügyi vizsgálaton szerzett ALKALMAS minősítés esetén vehető csak fel! 

 

Tematika  

A belgyógyászati gasztroenterológia alapismereteinek áttekintése. Gasztroenterológiai betegek ellátásához szükséges gyakorlati 

ismeretek, tapasztalat, készségek elsajátítása. 

A félév elfogadásának feltételei 

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett 

Félévközi ellenőrzések 

A számonkérés a vizsgaidőszakon belül írásbeli vizsgával történik az alább felsorolt témakörökből összeállított tesztkérdésekkel, amely 

a végleges érdemjegy 80%-át adja. Egy vizsgaidőszakon belül írásbeli vizsgát 4 alkalommal hirdetünk meg. A szorgalmi időszak 

gyakorlatai során nyújtott teljesítmény és a szorgalmi időszak utolsó két hetében történő betegágy melletti gyakorlati számonkérés 

eredménye adják a végleges érdemjegy 20%-át. 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Tanulmányi és vizsgaszabályzat szerint. Az előadások pótlására nincs mód, maximálisan 2 gyakorlati hiányzás pótolható más 

kiscsoport gyakorlatán történő részvétellel, amennyiben a kiscsoport hallgatói létszáma a 6 főt nem haladja meg. Az előadások és 

gyakorlatok látogatása kötelező. Egyedi kérések (mint pl. a nyilvántartásban szereplőtől eltérő csoporthoz csatlakozás) elbírálására a 

tantárgyfelelős jogosult. 

Maximális hiányzás: Az előadásokról és a gyakorlatokról összesen max. 15% hiányzás lehetséges a félév alatt. Ezt meghaladó hiányzás 

esetén a hallgató vizsgára nem bocsátható. 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

Tulassay Zsolt (szerk.): A belgyógyászat alapjai I-II., Medicina Könyvkiadó Rt., 2016, ISBN: 9789632265544 

Tierney, J. M., McPhee, S. J., Papadakis, M. A.: Korszerű orvosi diagnosztika és terápia (legfrissebb kiadás) 

- Saját oktatási anyag 

https://aok.pte.hu/hu/egyseg/260/oktatasi-anyagok  

(PTE ÁOK / Intézetek / I.sz. Belgyógyászati Klinika / Oktatási anyagok) 

 

Potepedia (https://potepedia.coursegarden.com/Scenes/634/Folders/11063) 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

UpToDate 

Előadások 

1 Bevezetés: A nyelőcső betegségei. 

 Dr. Illés Anita 

2 Gastritisek. Peptikus fekélybetegség. 

 Dr. Szabó Imre 

3 Gasztrointesztinális vérzés. 

 Dr. Hágendorn Roland 

4 Akut hasi fájdalom szindróma. 

 Dr. Czimmer József 

5 Funkcionális gasztrointesztinális betegségek. 

 Dr. Czimmer József 

6 Malabsorpció szindróma. A hasmenés differenciáldiagnosztikája. 

 Dr. Bajor Judit 

https://aok.pte.hu/hu/egyseg/260/oktatasi-anyagok
https://potepedia.coursegarden.com/Scenes/634/Folders/11063
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7 Gyulladásos bélbetegségek. 

 Dr. Sarlós Patricia 

8 Vastagbél diverticulosis. A vastagbél premalignus léziói 

 Dr. Szabó Imre 

9 Krónikus vírushepatitisek 

 Dr. Pár Gabriella 

10 Nem vírusos májbetegségek. 

 Dr. Pár Alajos 

11 Autoimmun hepatitis, PBC, PSC 

 Dr. Pár Gabriella 

12 Májcirrhosis. Májelégtelenség. 

 Dr. Hunyady Béla 

13 Az epehólyag és az epeutak betegségei. 

 Dr. Vincze Áron Endre 

14 Akut és krónikus pancreatitis. 

 Dr. Gódi Szilárd 

Gyakorlatok  

1 Anamnesis, fizikális vizsgálat gastroenterologiai betegnél 

2 Reflux betegség 

3 Peptikus fekélybetegség 

4 Peptikus fekélybetegség szövődményei 

5 Felső GI vérzés 

6 Alsó GI vérzés 

7 Akut has 

8 Ileus 

9 A felső GI traktus funkcionális betegségei 

10 Az alsó GI traktus funkcionális betegségei 

11 Malabsorptio 

12 Gluténszenzitiv enteropathia 

13 Colitis ulcerosa 

14 Crohn betegség 

15 A felső GI traktus precancerosus állapotai 

16 Al alsó GI traktus precancerosus állapotai 

17 Krónikus B hepatitis 

18 Krónikus C hepatitis 

19 Alkoholos májbetegség 

20 Nem alkoholos steatohepatitis 

21 Autoimmun májbetegség, Wilson kór, hemochromatosis 

22 Primér biliaris cirrhosis, primer sclerotizáló cholangitis 

23 Akut és krónikus májelégtelenség 

24 Májzsugorodás 

25 Epekő betegség 

26 Az epekövesség szövődményei 

27 Akut hasnyálmirigy gyulladás 

28 Krónikus hasnyálmirigy gyulladás 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

1. Gastro-oesophagealis refluxbetegség 

2. A nyelőcső motilitás zavarai 

3. Gastritisek 

4. Peptikus fekélybetegség 

5. Nem-varix eredetű gastrointestinalis vérzés 

6. Varix eredetű gastrointestinalis vérzés 
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7. Malabszorpciós szindróma 

8. Coeliakia 

9. Crohn betegség 

10. Colitis ulcerosa 

11. Ileus 

12. Diverticulosis, diverticulitis 

13. A vastagbél premalignus léziói 

14. Appendicitis 

15. Toxikus és gyógyszeres májkárosodások 

16. Nem alkoholos steatohepatitis 

17. Alkoholos májbetegség 

18. Krónikus virushepatitisek 

19. Autoimmmun hepatitis 

20. Primer biliaris cirrhosis 

21. Primer sclerotizáló cholangitis 

22. Májcirrhosis 

23. Haemochromatosis 

24. Wilson kór 

25. A máj daganatai 

26. Hyperbilirubinaemiák 

27. Cholelithiasis 

28. Akut pancreatitis 

29. Krónikus pancreatitis 

A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében 

Akut hasi katasztrófa felismerése 

Belgyógyászati anamnézis és fizikális vizsgálat 

(belgyógyászati anamnézis felvétele, beteg megtekintése, orr, garat, száj vizsgálata, nyálkahártyák megtekintése, nyálmirigyek 

tapintása, nyirokcsomók tapintása, bőr megtekintése, tapintása, turgor vizsgálata, ödéma vizsgálata, mellkas megtekintése, 

szívcsúcslökés vizsgálata, szívhatárok kopogtatása, szívhangok, zörejek vizsgálata, has tapintása, kopogtatása, hallgatózása, máj 

és lép tapintása, rektális digitális vizsgálat, pajzsmirigy tapintása, pektorálfremitusz, pulzus vizsgálata, tüdőhatárok, 

rekeszmozgás, tüdő hallgatózása, kopogtatása, vérnyomásmérés, vesék ballotálása, szomatometriás adatok mérése, nemi 

fejlettségi állapot értékelése, pszichés és szociális állapot felmérése) 

Gyomor pH folyamatos mérése 

Hidrogén kilégzési teszt 

Széklet okkult vérzés vizsgálat 

Közreműködők 

Dr. Bajor Judit (LBNZ3J), Dr. Czimmer József (H96C48), Dr. Gódi Szilárd (HIX0MZ), Dr. Hágendorn Roland (BHQM29), Dr. Illés 

Anita (TYS66K), Dr. Kővári Bálint (B4GALK), Dr. Pár Gabriella (IQHZQO), Dr. Pécsi Dániel (P0YHU5), Dr. Riba János 

(DQKRAE), Dr. Sarlós Patricia (LCRJVN), Dr. Szabó Imre (VBRF9D), Dr. Szemes Kata (DL215O), Dr. Varjú Péter (JMSX0M), Dr. 

Vén Péter László (SNQ9FD), Dr. Vincze Áron Endre (FO6QZV) 
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OOK-GY2-T GYERMEKGYÓGYÁSZAT 2.  

Tantárgyfelelős: DR. OHMACHTNÉ DR. HOLLÓDY KATALIN, egyetemi tanár 

 Gyermekgyógyászati Klinika • hollody.katalin@pte.hu 

4 kredit ▪ Kollokvium  ▪ Klinikai tárgy a  modulhoz ▪ Tavaszi félévben ▪ ajánlott félév: 10.  

Foglalkozás/félév:  28 óra előadás + 28 óra gyakorlat + 0 óra szeminárium = összesen 56 óra 

Kurzus létszámkorlát:  min. 5 fő –  max. 200 fő  Előfeltételek: lásd ajánlott mintatanterv  

Foglalkozás-egészségügyi vizsgálaton szerzett ALKALMAS minősítés esetén vehető csak fel! 

 

Tematika  

A tantárgy feladata az általános orvostól elvárható alapvető gyermekgyógyászati ismeretek oktatása, ill. a vonatkozó gyakorlati 

készségek kialakítása. Továbbá, a gyermekgyógyászati ellátás preventív és perspektivikus jelentőségének felismertetése. 

A tantárgy tematikája az újszülött-, a csecsemő- és gyermekkor - morbiditás és mortalitás szempontjából - legfontosabb betegségeit és 

kóros állapotait foglalja magába. Hangsúlyt nyer a normális és kóros állapot és fejlődés elkülönítése, a diagnosztika és terápia elvei és 

gyakorlata általános orvosi szinten; a gyermekgyógyászati klinikai határterületek alapszintű ismerete és a pediátriai preventív szemlélet 

gyakorlata. 

A félév elfogadásának feltételei 

A gyakorlatokon való részvétel kötelező és ellenőrzött. Maximum 4 gyakorlati óra hiányzás fogadható el. 

Több mint 2 gyakorlatról való igazolt vagy igazolatlan távollét az index aláírásának visszautasítását (érvénytelen félév) vonja maga 

után. 

Félévközi ellenőrzések 

A gyakorlatokon a gyakorlatvezető által irányítva 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Csak kivételesen, egyedi elbírálás alapján lehetséges. 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

Tulassay Tivadar szerkesztésében: Klinikai gyermekgyógyászat, 2. kiadás Medicina könyvkiadó 2017 

- Saját oktatási anyag 

Az előadásokon és gyakorlatokon elhangzottak 

A tantermi előadások kivonatai a Gyermekklinika honlapján elérhetők: http://aok.pte.hu/hu/egyseg/dokumentumok/350  és a 

PotePedia felületén. 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Ajánlott irodalom: 

Turi Sándor és Molnár Dénes szerkesztésében: Gyermekgyógyászati kórképek differenciáldiagnosztikája, Semmelweis Kiadó 2016 

Marcdante K, Kliegman R:  Nelson Essentials of Pediatrics, 8. ed., Saunders 2018,  

ISBN: 978-1-4557-5980-4  

Gyermekgyógyászat folyóirat 

Előadások 

1 Égésbetegség 

 Dr. Decsi Tamás 

2 Shock és kezelése 

 Dr. Stankovics József 

3 Normális és kóros növekedés. A pubertás zavarai 

 Dr. Pankáné Dr. Kozári Adrienne 

4 Hypertonia 

 Dr. Molnár Dénes 

5 Csecsemő-és gyermekkori pneumoniák 

 Dr. Péterfia Csaba 

 

http://aok.pte.hu/hu/egyseg/dokumentumok/350
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6 Obstruktív légúti és allergiás betegségek 

 Dr. Péterfia Csaba 

7 Az eszméletlen gyermek 

 Dr. Stankovics József 

8 Resuscitatio csecsemő- és gyermekkorban 

 Dr. Kövesi Tamás 

9 A leggyakoribb gyermekpszichiátriai kórképek 

 Dr. Tényiné Dr. Csábi Györgyi 

10 Koponyatraumák 

 Dr. Stankovics József 

11 Központi idegrendszeri infectiók 

 Dr. Ohmachtné Dr. Hollódy Katalin 

12 Csecsemő- és gyermekkori görcsös állapotok 

 Dr. Ohmachtné Dr. Hollódy Katalin 

13 Felszívódási zavarok, táplálékallergia 

 Dr. Tárnok András 

14 Infekciós eredetű gastrointestinalis kórképek, motilitási zavarok 

 Dr. Tárnok András 

15 Bizonyítékokon alapuló orvoslás 

 Dr. Decsi Tamás 

16 Az értelmében sérült gyermek 

 Dr. Ohmachtné Dr. Hollódy Katalin 

17 Sürgősségi gyermekgyógyászat 

 Dr. Rózsai Barnabás 

18 A máj és a lép betegségei 

 Dr. Nyul Zoltán 

19 Enteralis és parenteralis táplálás 

 Dr. Stankovics József 

20 Glomerulonephritis. Akut és krónikus veseelégtelenség 

 Czucz Istvánné Dr. Lakatos Orsolya Judit 

21 Proteinuria, nephrosis syndroma, húgyúti infekciók 

 Czucz Istvánné Dr. Lakatos Orsolya Judit 

22 Krónikus gyulladásos bélbetegségek 

 Dr. Tárnok András 

23 Klinikai képalkotó diagnosztika a gyermekkorban 

 Dr. Péleyné Dr. Mohay Gabriella 

24 Laborvizsgálatok rendelése, értékelése a csecsemő- és gyermekkorban 

 Dr. Lányi Éva 

25 A klasszikus gyermekkori fertőző betegségek 

 Dr. Nyul Zoltán 

26 Védőoltások 

 Dr. Nyul Zoltán 

27 A házi gyermekorvos és iskolaorvos szerepe 

 Dr. Pátri László János 

28 Gyermekgyógyászati quiz 

 Dr. Ohmachtné Dr. Hollódy Katalin 

Gyakorlatok  

1 A beteg gyermek 

2 A beteg gyermek 

3 Intenzív ellátás 

4 Acut beteg vizsgálata 

5 Fül-orr-gégészeti beteg vizsgálata 

6 Fül-orr-gégészeti beteg vizsgálata 

7 Ellátás a sebészeti ambulancián 

8 Ellátás a sebészeti osztályon 

9 A Neonatális Intenzív Centrumban ápolt újszülöttek ellátása 
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10 A Neonatális Intenzív Centrumban ápolt újszülöttek ellátása 

11 Neurológiai tünetek észlelése 

12 Neurológiai betegek gondozása 

13 Haemato-onkológiai beteg 

14 Haemato-onkológiai beteg gondozása 

15 Az endokrin tünetek észlelése és értékelése 

16 Endokrin beteg gondozása 

17 Pulmonológiai beteg ellátása 

18 Pulmonológiai beteg ellátása 

19 Fertőző betegségek tünetei 

20 Fertőző betegek ellátása 

21 Ellátás a nefrológiai rendelőben 

22 Krónikus vesebetegek. Dialysis. 

23 Gyermekszemészeti gyakorlat 

24 Gyermekszemészeti gyakorlat 

25 Gastroenterológiai ellátás az osztályon 

26 Gastroenterológiai betegek gondozása 

27 Sürgősségi betegellátás 

28 Sürgősségi betegellátás 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

Az írásbeli vizsga kérdéseit a II. félév tananyagából állítjuk össze. A tesztvizsga sikertelensége esetén szóbeli B és C vizsga tehető. A 

szóbeli vizsgakérdések megegyeznek a II. félévben leadott témákkal. 

A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében 

Csecsemő, gyermek, újszülött anamnézis felvétele és fizikális vizsgálata (általános állapot, fejlettség, tápláltság, szomatometriás adatok 

mérése, bőr megtekintése, turgor, ödéma vizsgálata. Fül, orr, garat, szájüreg, nyelv, nyálkahártyák vizsgálata. Mellkas vizsgálata. 

Tüdő hallgatózása és kopogtatása. Szívhangok, szívzörejek, pulzus, kapilláris telődés vizsgálata, a. femoralis tapintása. Has 

tapintása, bélhangok hallgatása. Köldök vizsgálata. Máj és lép tapintása. Húgyivarszervek vizsgálata. Meningeális jelek, 

neurológiai góctünetek, reflexek vizsgálata) 

Közreműködők 

Dr. Erhardt Éva (GRJ7QG), Dr. Fodorné Dr. Szász Mária (JJ7KRY), Dr. Juhász Zsolt (B0N9ZC), Dr. Lányi Éva (BMXOG8), Dr. 

Mosdósi Bernadett (T60WMG), Dr. Oberritter Zsolt (RWFSB6), Dr. Ohmachtné Dr. Hollódy Katalin (EC7T1L), Dr. Ottóffy Gábor 

(XR4ZZF), Dr. Pankáné Dr. Kozári Adrienne (DLLJFW), Dr. Péleyné Dr. Mohay Gabriella (DDP19E), Dr. Ráth Gábor (Q6JJ46), Dr. 

Rózsai Barnabás (P8Q3A9), Dr. Stankovics József (JLMUL5), Dr. Tényiné Dr. Csábi Györgyi (XKKOZC), Dr. Vástyán Attila 

(UGFXWA) 
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OOK-NE2-T NEUROLÓGIA 2.  

Tantárgyfelelős: DR. KOVÁCS NORBERT, egyetemi tanár 

 Neurológiai Klinika • norbert.kovacs@aok.pte.hu; kovacs.norbert@pte.hu 

3 kredit ▪ Kollokvium  ▪ Klinikai tárgy a  modulhoz ▪ Tavaszi félévben ▪ ajánlott félév: 10.  

Foglalkozás/félév:  14 óra előadás + 28 óra gyakorlat + 0 óra szeminárium = összesen 42 óra 

Kurzus létszámkorlát:  min. 5 fő –  max. 130 fő  Előfeltételek: lásd ajánlott mintatanterv  

Foglalkozás-egészségügyi vizsgálaton szerzett ALKALMAS minősítés esetén vehető csak fel! 

 

Tematika  

Rövid tematika: 

A klinikai gyakorlat szempontjából fontos neurológiai betegségek tünettanának, diagnosztikájának és terápiás alapelveinek 

megismerése.  

A szemesztert teljesítő legyen képes a neurológiai fizikális betegvizsgálat értékelése mellett, a diagnosztikus lépések megtervezésére 

a neurológiai vizsgálóeljárások értékelésére. A szemeszterben megismert betegségek kezelési elveinek elsajátítása. 

A félév elfogadásának feltételei 

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett 

Félévközi ellenőrzések 

TVSZ szerint 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

TVSZ szerint 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

Komoly Sámuel - Palkovits Miklós: Gyakorlati neurológia és neuroanatómia 3. átdolgozott bővített kiadás. Medicina Könyvkiadó 

Zrt., Budapest 2015. ISBN 978 963 226 302 1 

- Saját oktatási anyag 

A tantermi előadások PowerPoint prezentációi megtalálhatók a klinika honlapján. 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Előadások 

1 Epilepszia diagnózisa 

 Dr. Janszky József Vladimir 

2 Epilepsia terápiája 

 Dr. Janszky József Vladimir 

3 Sclerosis Multiplex 

 Dr. Illés Zsolt 

4 Neuroinfekciók 

 Dr. Bors László 

5 Liquor és vizsgálata 

 Dr. Bors László 

6 Paraneoplasiák. Neuromyelitis optica 

 Dr. Komoly Sámuel 

7 Alvásbetegségek 

 Dr. Faludi Béla 

8 Krónikus fájdalom 

 Dr. Komoly Sámuel 

9 Stroke II 

 Dr. Szapáry László 

10 Subarachnoidális vérzés 

 Dr. Büki András 
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11 Idegrendszeri tumorok 

 Dr. Büki András 

12 Fejfájások 

 Dr. Trauninger Anita 

13 Idegrendszeri traumák 

 Dr. Büki András 

14 Neurourológia 

 Dr. Komoly Sámuel 

Gyakorlatok  

1 Az elméleti előadásokhoz kapcsolódó gyakorlatok az aktuális betegforgalom függvényében 

2 Az elméleti előadásokhoz kapcsolódó gyakorlatok az aktuális betegforgalom függvényében 

3 Az elméleti előadásokhoz kapcsolódó gyakorlatok az aktuális betegforgalom függvényében 

4 Az elméleti előadásokhoz kapcsolódó gyakorlatok az aktuális betegforgalom függvényében 

5 Az elméleti előadásokhoz kapcsolódó gyakorlatok az aktuális betegforgalom függvényében 

6 Az elméleti előadásokhoz kapcsolódó gyakorlatok az aktuális betegforgalom függvényében 

7 Az elméleti előadásokhoz kapcsolódó gyakorlatok az aktuális betegforgalom függvényében 

8 Az elméleti előadásokhoz kapcsolódó gyakorlatok az aktuális betegforgalom függvényében 

9 Az elméleti előadásokhoz kapcsolódó gyakorlatok az aktuális betegforgalom függvényében 

10 Az elméleti előadásokhoz kapcsolódó gyakorlatok az aktuális betegforgalom függvényében 

11 Az elméleti előadásokhoz kapcsolódó gyakorlatok az aktuális betegforgalom függvényében 

12 Az elméleti előadásokhoz kapcsolódó gyakorlatok az aktuális betegforgalom függvényében 

13 Az elméleti előadásokhoz kapcsolódó gyakorlatok az aktuális betegforgalom függvényében 

14 Az elméleti előadásokhoz kapcsolódó gyakorlatok az aktuális betegforgalom függvényében 

15 Az elméleti előadásokhoz kapcsolódó gyakorlatok az aktuális betegforgalom függvényében 

16 Az elméleti előadásokhoz kapcsolódó gyakorlatok az aktuális betegforgalom függvényében 

17 Az elméleti előadásokhoz kapcsolódó gyakorlatok az aktuális betegforgalom függvényében 

18 Az elméleti előadásokhoz kapcsolódó gyakorlatok az aktuális betegforgalom függvényében 

19 Az elméleti előadásokhoz kapcsolódó gyakorlatok az aktuális betegforgalom függvényében 

20 Az elméleti előadásokhoz kapcsolódó gyakorlatok az aktuális betegforgalom függvényében 

21 Az elméleti előadásokhoz kapcsolódó gyakorlatok az aktuális betegforgalom függvényében 

22 Az elméleti előadásokhoz kapcsolódó gyakorlatok az aktuális betegforgalom függvényében 

23 Az elméleti előadásokhoz kapcsolódó gyakorlatok az aktuális betegforgalom függvényében 

24 Az elméleti előadásokhoz kapcsolódó gyakorlatok az aktuális betegforgalom függvényében 

25 Az elméleti előadásokhoz kapcsolódó gyakorlatok az aktuális betegforgalom függvényében 

26 Az elméleti előadásokhoz kapcsolódó gyakorlatok az aktuális betegforgalom függvényében 

27 Az elméleti előadásokhoz kapcsolódó gyakorlatok az aktuális betegforgalom függvényében 

28 Az elméleti előadásokhoz kapcsolódó gyakorlatok az aktuális betegforgalom függvényében 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

Kollokvium szóbeli vizsga TÉTELEI: 

 

"A" tétel Betegvizsgálat: 

 

1. A koponya, a gerinc fizikális és a meningeális izgalmi jelek vizsgálata 

2. A szaglás és látás (n. I és II) tájékozódó vizsgálata 

3. A szemmozgások vizsgálata (n. III, IV és VI). 

4. A nervus trigeminus vizsgálata 

5. A nervus facialis vizsgálata. Faciális paresisek típusai 

6. Fizikális vizsgálat szédülések során (n. VIII vizsgálata, centrális vs. perifériás léziók elkülönítése) 

7. Dix-Hallpike és Halmágyi-manőver, az alternáló takarási teszt és az Epley - repozíciós manőver kivitelezése 

8. N. IX, X, XI és XII vizsgálata 



PTE ÁOK Általános orvos szak  –  A klinikai modul kötelező tárgyai - tantárgyleírások - 2022/2023-as tanév 

 

 

 

A kiadvány szerkesztése 2022. 07. 15-én lezárult. A legfrissebb adatokért, kérjük, figyelje a tárgy webes oldalát – a tárgygazda szervezeti egység Oktatás oldalszekcióján 

131 

9. A mélyreflexek vizsgálata. 

10. Piramis-jelek vizsgálata 

11. Izomerő és izomtónus vizsgálata 

12. Parkinsonismus vizsgálata (izomtónus, hypo- és bradykinesia, gyors alternáló mozgások, járás, testtartási instabilitás) 

13. Cerebelláris tünetek vizsgálata 

14. Érzészavarok vizsgálata 

15. Végtag- és törzsataxia vizsgálata 

16. Beszéd tájékozódó vizsgálata és a beszédzavarok főbb kategóriái 

17. Eszméletlen beteg vizsgálata 

18. Átmeneti eszméletvesztés utáni betegvizsgálata 

19. A demens beteg vizsgálata 

20. A zavart beteg vizsgálata 

21. Szédülős beteg vizsgálata 

22. Fejfájós beteg vizsgálata 

 

"B" tételek: 

 

1. Gyakori myopathiák és myositisek  

   Alkalmi (provokált) epilepsziás rosszullétek  

2. Benignus positionális paroxismális vertigo 

   Transiens ischaemiás attack  

3. Tremorok differenciáldiagnosztikája 

   Akut strokellátás alapelvei 

4. Myasthenia gravis  

   Convulsiv syncope 

5. Polyneuropathiák  

   Subarachnoidális vérzés 

6. Idegrendszeri képalkotás 

   Guillain-Barré szindróma 

7. Carpális alagút-szindróma 

   Másodlagos fejfájások 

8. Gliomák.  

   Parkinson kór 

9. Peripheriás arcidegbénulás (Bell-paresis)  

   Intracranialis sinusok thrombosisa  

10. Heveny meningitisek  

     Intracerebrális vérzések 

11. Epilepsziák formái 

     Potenciálisan reverzibilis demenciák 

12. Encephalitis 

     Stroke primer prevenciója 

13. Ischias szindróma és cervicobrachialgia (tünetek, figyelmeztető jelek, neurológiai tünetek, amelyek műtétet indikálhatnak) 

     A sclerosis multiplex klinikai tünetei  
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14. Motoneuron betegségek.  

     A sclerosis multiplex diagnózisa  

15. Trigeminus neuralgia  

     Neuromyelitis optica (Devic-betegség) 

16. Carotis és vertebralis rendszer ellátási területén kialakuló keringés-zavarok jellegzetes klinikai tünetei  

     Rövid idejű eszméletvesztések differenciál-dian 

17. Tudatzavarok okai, formái. Kóma. 

     Status epilepticus 

18. Migraine és egyéb elsődleges fejfájások 

     Húgyhólyag-innervaciós zavarok formái 

19. Traumás agysérülések 

     Herpes fertőzések, postherpeses neuralgia 

20. Traumás gerincvelő-sérülések  

     Alzheimer betegség. 

21. Meningeomák 

     Az alkoholizmus idegrendszeri szövődményei  

22. Hydrocephalusok 

     Stroke szekunder prevenciója 

23. Lumbago és krónikus fájdalom. 

     Idegrendszeri metastasisok 

24 Paraneoplasiás idegrendszeri betegségek  

      Koponyaűri nyomásfokozódás tünettana 

25. Focalis dystoniák 

     Creutzfeldt-Jakob kór  

26. Veretebrobasilaris területi keringészavarok tünetei és prognosisa 

     Gerincvelő szubakut kombinált degenerációja (funicularis myelosis) 

27. Isémiás stroke 

     Wilson-kór 

28. Alvási apnoe szindróma  

     Choreák, Huntigton-chorea  

29. Nyugtalan lábak szindróma 

     Converziós zavarok 

A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében 

EEG vizsgálat 

Elektromiográfia (EMG) vizsgálat 

Karotisz ultrahang vizsgálat 

Kiváltott válasz vizsgálat 

Likvor mintavétel, likvorcitológiai vizsgálat 

Neurológiai anamnézis felvétel és fizikális vizsgálat, diagnosztikus és terápiás terv elkészítése, leletek értékelése, dokumentáció 

összeállítása 

Poliszomnográfia 

Közreműködők 

Dr. Ács Péter (XF1TLY), Dr. Aschermann Zsuzsanna (CTXZ7Z), Dr. Bóné Beáta (UM2A1K), Dr. Bors László (BC23IW), Dr. 

Bosnyák Edit (JFCAK1), Dr. Deli Gabriella (QG35Y8), Dr. Faludi Béla (FCGCJ5), Dr. Horváth Réka (FAXRRX), Dr. Juhász 
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Annamária (FJNN57), Dr. Kovács Norbert (WAN9RH), Dr. Pál Endre (MX35ZM), Dr. Pfund Zoltán (DM3EAH), Dr. Rozgonyi 

Renáta (QSR68A), Dr. Sebők Ágnes (BUF4HO), Dr. Tóth Márton Tamás (ZW5YBA), Dr. Trauninger Anita (STLIS7), Trischlerné 

Dr. Gyimesi Csilla (IXMBIW) 

79LQ1) 
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OOK-NHY-T BELGYÓGYÁSZAT: NEPHROLÓGIA, HYPERTONIA  

Tantárgyfelelős: DR. WITTMANN ISTVÁN, egyetemi tanár 

 II. sz. Belgyógyászati Klinika és Nephrológiai Centrum • wittmann.istvan@pte.hu 

3 kredit ▪ Kollokvium  ▪ Klinikai tárgy a  modulhoz ▪ Tavaszi félévben ▪ ajánlott félév: 10.  

Foglalkozás/félév:  14 óra előadás + 28 óra gyakorlat + 0 óra szeminárium = összesen 42 óra 

Kurzus létszámkorlát:  min. 5 fő –  max. 200 fő  Előfeltételek: lásd ajánlott mintatanterv 

Foglalkozás-egészségügyi vizsgálaton szerzett ALKALMAS minősítés esetén vehető csak fel! 

 

Tematika  

A belgyógyászati diszciplinákon belül - a növekvő előfordulási gyakoriságuk következtében - egyre jelentősebb az igény a nephrológia 

és hypertonia betegségek ismertetésére. A félév oktatási tematikájában a klasszikus nephrológiai témakörök mellett (nephrosis sy, akut 

glomerulonephritisek, húgyúti infekciók, öröklődő vesebetegségek stb.) kiemelt hangsúlyt kap a krónikus vesebetegség ill. a vesepótló 

kezeléshez vezető leggyakoribb betegségek tárgyalása (diabeteses nephropathia, hypertonia). A nephrológia és hypertonia tárgykörébe 

tartozó betegségek felismerése, szűrővizsgálatok elvégzése, értékelése. A nephrológiai vizsgálatok helyes értelmezése. A differenciál 

diagnosztikai és therápiás elvek megismerése. Megfelelő vesebeteg, érbeteg, diabeteses, hypertoniás gondozási rendszer elsajátítása. 

A félév elfogadásának feltételei 

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett 

Félévközi ellenőrzések 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

A vizsgaszabályzatban meghatározott lehetséges értéket meghaladó hiányzás pótlása szükséges. 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

- Jegyzet 

Nefrológia és hipertónia jegyzet orvostanhallgatók számára (http://aok.pte.hu/hu/egyseg/dokumentumok/270) 

- Ajánlott irodalom 

Tulassay Zs.: A belgyógyászat alapjai 1-2., Medicina Könyvkiadó, 2007. ISBN: 9789632260723 

Kakuk Gy.: Klinikai nephrológia, Medicina, 2004. 

Rosivall L, Kiss I.: Nephrológia (elmélet és klinikum, dialízis, transzplantáció), Medintel Könyvkiadó, 2003. 

Előadások 

1 A vesebetegségek klasszifikációja. Vesevizsgáló módszerek I. 

 Dr. Wittmann István 

2 A vesebetegségek klasszifikációja. Vesevizsgáló módszerek II. 

 Dr. Wittmann István 

3 Acut glomerulonephritisek.  Gyors progressziójú glomerulonephritisek. 

 Dr. Wittmann István 

4 Idült vesebetegség. 

 Dr. Wittmann István 

5 Veseérintettség szisztémás betegségekben: SLE, HUS, Henoch-Schönlein szindróma, vasculitisek. 

 Dr. Molnár Gergő Attila 

6 IgA nephropathia. 

 Dr. Vas Tibor 

7 Nephrosis szindróma. 

 Dr. Wittmann István 

8 Diabeteses nephropathia. 

 Dr. Wittmann István 

9 Hypertonia betegség. Hypertonia és a vese kapcsolata. 

 Dr. Kovács Tibor József 

10 Acut és krónikus tubulointerstitiális nephritisek. 

 Dr. Laczy Boglárka 

http://aok.pte.hu/hu/egyseg/dokumentumok/270
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11 Ion- és sav-bázis zavarok. 

 Dr. Sebők Judit 

12 Akut vesekárosodás. 

 Dr. Kovács Tibor József 

13 Vesepótló kezelések. 

 Dr. Csiky Botond 

14 Angiológia. 

 Dr. Sebők Judit 

Gyakorlatok  

1 Anamnézis felvétel, fizikális vizsgálat vesebetegségben. Vizeletanalízis. 

2 Anamnézis felvétel, fizikális vizsgálat vesebetegségben. Vizeletanalízis. 

3 Vesefunkciós vizsgálatok. A képalkotó eljárások eredményeinek értékelése. A vesebiopszia indikációi/kontraindikációi. 

4 Vesefunkciós vizsgálatok. A képalkotó eljárások eredményeinek értékelése. A vesebiopszia indikációi/kontraindikációi. 

5 A haematuria és proteinuria okai, formái és differenciáldiagnózisa. Oedema differenciáldiagnózisa. 

6 A haematuria és proteinuria okai, formái és differenciáldiagnózisa. Oedema differenciáldiagnózisa. 

7 Primer és szekunder glomerulonephritisek diagnosztikája és terápiája. Akut és gyors progressziójú glomerulonephritises 

betegek vizsgálata. 

8 Primer és szekunder glomerulonephritisek diagnosztikája és terápiája. Akut és gyors progressziójú glomerulonephritises 

betegek vizsgálata. 

9 Idült vesebetegség. Vesebetegek követése. Vesebetegek specifikus és nem-specifikus terápiája. 

10 Idült vesebetegség. Vesebetegek követése. Vesebetegek specifikus és nem-specifikus terápiája. 

11 IgA nephropathias beteg vizsgálata. 

12 IgA nephropathias beteg vizsgálata. 

13 Nephrosis szindrómás beteg vizsgálata. 

14 Nephrosis szindrómás beteg vizsgálata. 

15 A diabeteses nephropathia korai felismerése, terápiája és követése. Microalbuminuriás és atherosclerotikus beteg vizsgálata. 

16 A diabeteses nephropathia korai felismerése, terápiája és követése. Microalbuminuriás és atherosclerotikus beteg vizsgálata. 

17 A hypertonia diagnózisa és kezelése vesebetegekben. 

18 A hypertonia diagnózisa és kezelése vesebetegekben. 

19 A húgyúti infekciók és pyelonephritisek diagnózisa és kezelése. 

20 A húgyúti infekciók és pyelonephritisek diagnózisa és kezelése. 

21 Akut és krónikus tubulointerstitialis betegek vizsgálata. 

22 Akut és krónikus tubulointerstitialis betegek vizsgálata. 

23 Öröklődő vesebetegségek korai felismerése, terápiája és követése. 

24 Öröklődő vesebetegségek korai felismerése, terápiája és követése. 

25 Akut vesekárosodás.  Ion sav-bázis zavarok. 

26 Akut vesekárosodás. Ion sav-bázis zavarok. 

27 Végstádiumú veseelégtelenség, vesepótló kezelések. Gyógyszerek adagjának módosítása csökkent vesefunkció esetén. 

28 Végstádiumú veseelégtelenség, vesepótló kezelések. Gyógyszerek adagjának módosítása csökkent vesefunkció esetén. 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

A problémamegoldás menete, diagnózis felállítása vesebetegségekben. 

A haematuria differenciáldiagnózisa. 

A proteinuria differenciáldiagnózisa. 

Az oedema differenciáldiagnózisa. 

A glomeruláris funkció mérésére használatos módszerek. 

A tubuláris funkció mérésére használatos módszerek. 

Képalkotó eljárások a nephrológiában. 

A vesebiopszia indikációi/kontraindikációi. 

Acut glomerulonephritis.  

Gyorsprogressziójú glomerulonephritis.  

Nephrosis syndroma. 
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Olygosymptomás vesebetegségek - IgA N. 

Húgyúti infekciók, acut és chronicus pyelonephritis. 

Acut és chronicus tubulointerstitiális nephritis. 

A vesebetegségek követése. 

Hypertonia és a vese. 

Diabeteses nephropathia. 

Veseérintettség szisztémás betegségekben: SLE, vasculitisek, atherosclerosis stb. 

Akut vesekárosodás. 

Krónikus vesebetegség.  

Vesepótló kezelések lehetőségei. Peritoneális diaysis. Haemodialysis. 

Angiológia. 

A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében 

Belgyógyászati anamnézis és fizikális vizsgálat 

(belgyógyászati anamnézis felvétele, beteg megtekintése, orr, garat, száj vizsgálata, nyálkahártyák megtekintése, nyálmirigyek 

tapintása, nyirokcsomók tapintása, bőr megtekintése, tapintása, turgor vizsgálata, ödéma vizsgálata, mellkas megtekintése, 

szívcsúcslökés vizsgálata, szívhatárok kopogtatása, szívhangok, zörejek vizsgálata, has tapintása, kopogtatása, hallgatózása, máj 

és lép tapintása, rektális digitális vizsgálat, pajzsmirigy tapintása, pektorálfremitusz, pulzus vizsgálata, tüdőhatárok, 

rekeszmozgás, tüdő hallgatózása, kopogtatása, vérnyomásmérés, vesék ballotálása, szomatometriás adatok mérése, nemi 

fejlettségi állapot értékelése, pszichés és szociális állapot felmérése) 

Hemodialízis 

Peritoneális dialízis 

Vesebiopszia 

Közreműködők 

Dr. Csiky Botond (BLK53B), Dr. Édel Zsófia (CQHHF0), Dr. Gyimesi Tamás (VZM7HH), Dr. Kovács Tibor József (CMIKNF), Dr. 

Kun Szilárd János (EW744S), Dr. Laczy Boglárka (E0GYMS), Dr. Molnár Gergő Attila (GH1COA), Dr. Sági Balázs (JU7I93), Dr. 

Sebők Judit (GLM10L), Dr. Sélley Eszter (CCBDJN), Dr. Sütő Gábor (QLDFDD), Dr. Ungvári Zoltán (JS68KN), Dr. Vas Tibor 

(MWC504), Okoriené Dr. Bekő Viktória (Y79LQ1) 
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OOK-OGE-T ORVOSI GENETIKA  

Tantárgyfelelős: DR. HADZSIEV KINGA, egyetemi adjunktus 

 Orvosi Genetikai Intézet • hadzsiev.kinga@pte.hu 

1 kredit ▪ Kollokvium  ▪ Klinikai tárgy a  modulhoz ▪ Tavaszi félévben ▪ ajánlott félév: 10.  

Foglalkozás/félév:  12 óra előadás + 2 óra gyakorlat + 0 óra szeminárium = összesen 14 óra 

Kurzus létszámkorlát:  min. 1 fő –  max. 200 fő  Előfeltételek: lásd ajánlott mintatanterv 

Tematika  

A kurzus célja, hogy az új, posztgenomikai szemléletmód bevonásával segítse a hallgatóságot a fenom-genom összefüggéseinek 

molekuláris genetikai szemléletű elsajátításában. Célja egy alap genetikai betegségkör konkrét jellegzetességeinek megismertetése, a 

genetikai tanácsadás fő elemeinek, és a kapcsolódó törvényi és etikai kérdések megtárgyalása. A kurzus során a hallgatóság figyelmét 

ráirányítjuk a már rendelkezésre álló, rohamosan fejlődő modern molekuláris módszertanra és annak a diagnosztikában és kutatásban 

történő adekvát és releváns használatára, valamint a tesztelések az egyén számára nyújtott hasznára, korlátaira és esetleges kockázataira 

A félév elfogadásának feltételei 

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett 

Félévközi ellenőrzések 

Nincs. 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Nincs. 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

A vizsgára való felkészülés alapja az előadásokon elhangzott anyag; POTEPEDIA, Teams, Neptun Meet Street 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Előadások 

1 A genetikai beteg; genetikai tanácsadás, családfa készítés és elemzés. 

 Dr. Hadzsiev Kinga 

2 Neurogenetika. 

 Dr. Sebők Ágnes 

3 Az értelmi akadályozottság genetikája. 

 Dr. Till Ágnes 

4 Pszichiátriai genetika. 

 Dr. Hadzsiev Kinga 

5 Mitochondriális öröklődés / betegségek. 

 Dr. Hadzsiev Kinga 

6 Kardiológiai genetika. 

 Dr. Hadzsiev Kinga 

7 Nephropathiák, ciliopathiák. 

 Dr. Hadzsiev Kinga 

8 Tumorgenetika. 

 Dr. Till Ágnes 

9 Terápiás lehetőségek genetikai betegségekben I. 

 Dr. Hadzsiev Kinga 

10 Terápiás lehetőségek genetikai betegségekben II. 

 Dr. Till Ágnes 

11 Új generációs laboratóriumi vizsgálati módszerek I.: next generation sequencing. 

 Dr. Berenténé Dr. Bene Judit Ágnes 

12 Új generációs laboratóriumi vizsgálati módszerek I.: array CGH. 

 Dr. Czakó Márta 
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Gyakorlatok  

13 Genetikai tanácsadás. 

 Dr. Hadzsiev Kinga 

14 Családfa készítése. 

 Dr. Hadzsiev Kinga 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

Neptun Meet Street 

A következő rendellenességek részletes ismerete szükséges: 

- Cisztás fibrózis,  

- Duchenne és Becker muszkuláris disztrófia,  

- Disztrófia myotonica,  

- Angelman szindróma,  

- Prader-Willi szindróma,  

- Down szindróma/Edwards sy/Patau sy.,  

- Fragilis X szindróma,  

- Hemofília A és B,  

- Huntington betegség,  

- Klinefelter szindróma,  

- Turner szindróma/tripla X szindróma,  

- Fenilketonuria,  

- Rett szindróma,  

- Neurofibromatosis,  

- DiGeorge szindróma/spektrum,  

- Cri du Chat szindróma, 

-       Williams szindróma. 

A következő rendellenességek ismerete szükséges:  

- Mukopoliszaccharidózisok,  

- Biotinidáz hiány,  

- Galaktozémia,  

- Hipotireózis,  

- Jávorfaszirup-betegség, 

- Lesch-Nyhan szindróma. 

- Mitochondriális kórképek:  

- MELAS (mitochondrialis encephalopathia, laktát acidosis, stroke-szerű epizódok) 

- LHON (Lebers herediter optikus neuropathia) 

- Anyai ágon öröklődő halláskárosodás 

- Anyai ágú diabetes mellitus 

A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében 

Közreműködők 

Dr. Hadzsiev Kinga (MGU2CP), Dr. Till Ágnes (FLC2CM), Dr. Zsigmond Anna (HZ25GF) 
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OOK-PS2-T PSZICHIÁTRIA 2.  

Tantárgyfelelős: DR. TÉNYI TAMÁS, egyetemi tanár 

 Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika • tenyi.tamas@pte.hu 

3 kredit ▪ Kollokvium  ▪ Klinikai tárgy a  modulhoz ▪ Tavaszi félévben ▪ ajánlott félév: 10.  

Foglalkozás/félév:  14 óra előadás + 28 óra gyakorlat + 0 óra szeminárium = összesen 42 óra 

Kurzus létszámkorlát:  min. 5 fő –  max. 150 fő  Előfeltételek: lásd ajánlott mintatanterv  

Foglalkozás-egészségügyi vizsgálaton szerzett ALKALMAS minősítés esetén vehető csak fel! 

 

Tematika  

Alapvető kórlélektani ismeretek, a megbetegedett ember lelki reakcióinak kezelése, elemi pszichoterápiás készség. A lelki elsősegélyre 

szoruló, illetve sürgősségi ellátást igénylő pszichiátriai beteg észlelése, explorációja, leírása és a családdal és a pszichiáterrel való 

kapcsolat, a krónikus pszichiátriai beteg gondozása, mentálhigiénés szemléletmód 

A félév elfogadásának feltételei 

TVSZ szerint 

Félévközi ellenőrzések 

TVSZ szerint 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

TVSZ szerint 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Tankönyv:  

   Füredi (szerk.): A pszichiátria magyar kézikönyve, Medicina, 2000. 

   Tényi T.:  A pszichiátriai betegvizsgálat alapvonalai, PTE ÁOK, 2002. 

Ajánlott irodalom: 

   Kaplan-Sadock: Synopsis of Psychiatry, 8th ed., Williams and Wilkins, 1998. 

   Tringer L.: Pszichiátria, Semmelweis Kiadó, Budapest, 2000. 

   Tényi T.: Családorvosi Vademecum. Pszichiátria, POTE Továbbképző Központ, 1999. 

Előadások 

1 Személyiségzavarok 

 Dr. Tényi Tamás 

2 Bipoláris betegségek és kapcsolódó zavarok 

 Dr. Tényi Tamás 

3 Depressziós zavarok 

 Dr. Tényi Tamás 

4 Szkizofrénia 

 Dr. Herold Róbert 

5 Paranoid zavarok és egyéb pszichotikus zavarok 

 Dr. Tényi Tamás 

6 Alkohol okozta mentális és viselkedési zavarok 

 Dr. Fekete Sándor 

7 Droghasználattal összefüggő pszichiátriai problémák és betegségek. Szerencsejáték zavar 

 Dr. Fekete Sándor 

8 Major és minor neurokognitív zavarok (demenciák és egyéb kórképek) 

 Dr. Osváth Péter 

9 Az értelmi fejlődés zavarai 

 Dr. Tényi Tamás 
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10 Gyermekpszichiátriai kórképek 

 Dr. Tényi Tamás 

11 Perinatális pszichiátria. Az időskor pszichiátriai vonatkozásai. 

 Dr. Tényi Tamás 

12 Pszichiátria és művészet 

 Dr. Tényi Tamás 

13 Rehabilitáció és szocioterápiák 

 Hamvas Edina 

14 Összefoglalás, kérdések 

 Dr. Tényi Tamás 

Gyakorlatok  

1 Szkizofrénia I. 

2 Szkizofrénia II. 

3 Szkizofrénia III. 

4 Szkizofrénia IV. 

5 Affektív zavarok I. 

6 Affektív zavarok II. 

7 Affektív zavarok III. 

8 Affektív zavarok IV. 

9 Paranoid beteg I. 

10 Paranoid beteg II. 

11 Alkoholos pszichózisok I. 

12 Alkoholos pszichózisok II. 

13 Alkoholos pszichózisok III. 

14 Alkoholos pszichózisok IV. 

15 Idős demens beteg I. 

16 Idős demens beteg II. 

17 Idős demens beteg III. 

18 Idős demens beteg IV. 

19 Mentális retardált I. 

20 Mentális retardált II. 

21 Heroinfüggő I. 

22 Heroinfüggő II. 

23 Anorexia nervosa  

24 Bulémia nervosa 

25 Szuicid beteg  

26 Biológiai terápiák I. 

27 Biológiai terápiák II. 

28 Biológiai terápiák III. 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

Kollokviumi tételsor 

1. Paranoid, szkizoid és szkizotíp személyiségzavar  

    Az értelmi képességek mérési lehetőségei 

2. Nárcisztikus, borderline, hisztrionikus és antiszociális személyiségzavar 

    A szerhasználathoz társuló akut és krónikus mentális zavarok 

3. Elkerülő, dependens, kényszeres személyiségzavar 

    A szkizofrénia komplex kezelési lehetőségei 

4. A hangulatzavarok (affektív betegségek) osztályozása és etiológiája. 

    A leggyakoribb gyermekpszichiátriai kórképek felismerése és kezelése 

5. A depressziós epizód tünettana és kezelése 

    A cannabis és a kokain okozta mentális zavarok 
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6. A mániás epizód tünettana és kezelése 

    Az alkohol okozta mentális zavarok felosztása és kezelése 

7. Ciklothímia és disztímia tünettana és kezelése 

    A patológiás részegség fogalma, felismerése és kezelése 

8. Az organikus mentális zavarok típusai és tünetei 

    A hangulatzavarok nem-gyógyszeres biológiai terápiás lehetőségei (ECT, fényterápia, alvásmegvonás, TMS) 

9. Az organikus idegrendszeri károsodásokhoz társuló mentális zavarok (lebeny szindrómák) 

    ADHD és viselkedészavarok gyermekkorban 

10. Belgyógyászati és neurológiai betegségekhez társuló pszichopathológiai tünetek 

      A pszichofarmakológiai terápiák neurobiológiai háttere 

11. Időskori hangulat- és pszichotikus zavarok 

      Az alkoholfüggőség komplex kezelése a megvonástól a rehabilitációig 

12. Az evészavarok felosztása, tünettana és kezelése 

      Az alkoholmegvonási delírium komplex kezelése 

13. A mentális retardáció (oligophreniák) okai és felosztása 

      A hangulatzavarok komplex kezelése 

14. Antipszichotikumok hatásmechanizmusa, felosztása, indikáció és mellékhatások 

      Korsakow szindróma tünettana, etiológiája és kezelése 

15. Antidepresszívumok hatásmechanizmusa, felosztása, indikáció és mellékhatások 

      Csoportpszichoterápiák és önsegítő csoportok alkalmazása a pszichiátriában 

16. Az időskori agitált viselkedészavar etiológiája, tünettana és kezelése 

      Alkoholos hallucinózis és kezelése 

17. Az Alzheimer típusu dementia etiológiája, tünettana és kezelése 

      A bipoláris zavar komplex kezelése 

18. A szkizofrénia epidemiológiája és etiológiai elméletei 

      Az ópiátok okozta mentális zavarok 

19. A szkizofréniák típusai és prognózisa 

      Altató- és szorongásoldófüggőség biológiai és pszichológiai faktorai 

20. Szkizoaffektív pszichózis tünettana és differenciáldiagnózisa 

      A pszichostimulánsok okozta mentális zavarok 

21. Paranoid zavarok 

      Anxiolitikumok és altatók alkalmazása a pszichiátriában 

22. A vaszkuláris dementia etiológiája, tünettana és kezelése 

      Fázisprofilaktikumok alkalmazása 

23. A dementiák felosztása és differenciáldiagnózisa 

      A pszichofarmakonok felosztása, hatásmechanizmusuk és legfontosabb mellékhatásaik 

A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében 

Pszichiátriai anamnézis felvétel és fizikális vizsgálat, betegvizsgálat, kórrajz készítése, diagnosztikus és terápiás terv elkészítése, 

vizsgálatok elrendelése, pszichológiai, szociális és pszichiátriai állapot alapszintű felmérése, leletek értékelése, dokumentáció 

összeállítása 

Közreműködők 

Dr. Fekete Sándor (SLBJBN), Dr. Hajnal András Sándor (WGQM5K), Dr. Herold Róbert (TS5WPZ), Dr. Kovács Attila (KSHEIO), 

Dr. Osváth Péter (MZZDY4), Dr. Simon Mária (S041UK), Dr. Tényi Tamás (A3VAD8), Dr. Varga Éva Júlia (FTRFW5), Dr. Vörös 

Viktor (V4AZUR) 
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OOK-ST2-T SZÜLÉSZET - NŐGYÓGYÁSZAT 2.  

Tantárgyfelelős: DR. KOVÁCS KÁLMÁN ANDRÁS, egyetemi docens 

 Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika • kalman.kovacs@aok.pte.hu 

3 kredit ▪ Kollokvium  ▪ Klinikai tárgy a  modulhoz ▪ Tavaszi félévben ▪ ajánlott félév: 10.  

Foglalkozás/félév:  14 óra előadás + 28 óra gyakorlat + 0 óra szeminárium = összesen 42 óra 

Kurzus létszámkorlát:  min. 5 fő –  max. 250 fő  Előfeltételek: lásd ajánlott mintatanterv  

Foglalkozás-egészségügyi vizsgálaton szerzett ALKALMAS minősítés esetén vehető csak fel! 

 

Tematika  

A tantárgy ismerteti a nőgyógyászati kórképek létrejöttének anatómiai, élettani, kórélettani és patológiai alapjait, a nőgyógyászati 

megbetegedések etiológiáját, tünettanát, diagnosztikáját, differenciál diagnosztikáját és a terápiás lehetőségeket. Oktatásra kerülnek a 

fejlődési rendellenességek, az élettani és kóros menstruációs ciklus, a funkcionális és organikus vérzészavarok, a jó és rosszindulatú 

daganatos megbetegedések, a gyulladásos kórképek és az endometriózis. Bemutatásra kerülnek a medencefenék rendellenességei 

kapcsán létrejövő kórállapotok. A hallgató megismeri a meddőség lehetséges okait, annak kivizsgálását és a terápiás lehetőségeket. 

Részletes ismereteket nyújt a tantárgy a fogamzásgátlás módszereiről. A tantárgy feladata, hogy lehetővé tegye az orvostanhallgatók 

számára az általános orvosláshoz szükséges alapvető nőgyógyászati ismeretek elsajátítását. 

A félév elfogadásának feltételei 

A gyakorlatokról és előadásokról való kettőnél több igazolatlan hiányzás esetén a félév nem fogadható el. Igazolt hiányzás sem 

haladhatja meg az összóraszám 25%-át. 

Félévközi ellenőrzések 

-- 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

A gyakorlatvezetővel történt egyeztetés alapján a megbeszéltek szerint. 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

Papp Zoltán: A szülészet-nőgyógyászat tankönyve. 5. kiadás, Semmelweis Kiadó, Budapest, 2017. 

- Saját oktatási anyag 

Előadások és szemináriumok anyagai pdf-ben kiadva 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

- Papp Zoltán: A Várandósgondozás kézikönyve; szerk. Papp Zoltán, Medicina Könyvkiadó Zrt., 2016.  

- Papp Zoltán: A perinatológia kézikönyve; szerk. Papp Zoltán, Medicina Könyvkiadó Zrt., 2016. 

- Papp Zoltán: A nőgyógyászat kézikönyve; szerk. Papp Zoltán, Medicina Könyvkiadó Zrt., 2016. 

- Pál Attila: A szülészet-nőgyógyászat egyetemi tankönyve; szerk. Pál Attila, Medicina Zrt . 2014 

Előadások 

1 A női kismedence anatómiája  (medencefenék struktúrája, nyirokelvezetés, környező szervek kapcsolata)  

      . Fejlődési rendellenességek 

 Dr. Farkas Bálint 

2 A menstruációs ciklus élettana 

 Dr. Várnagy Ákos György 

3 Dysmenorrhoea, amenorrhoea. Funkcionális és organikus vérzési rendellenességek 

 Dr. Hantosi Eszter 

4 Az uterus jóindulatú daganatai 

 Dr. Farkas Bálint 

5 A vulva és a petefészek benignus betegségei 

 Dr. Rácz Sándor Attila 

6 Endometriózis 

 Dr. Rácz Sándor Attila 

7 Infertilitás. Asszisztált reprodukciós technikák, andrológia. 

 Dr. Kovács Kálmán András 
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8 Kismedencei gyulladások, HPV, STD-k. 

 Dr. Rácz Sándor Attila 

9 Menopausa 

 Dr. Hantosi Eszter 

10 Prolapsusok, incontintentia 

 Dr. Farkas Bálint 

11 A cervix premalignus és malignus betegségei 

 Dr. Hantosi Eszter 

12 A vulva malignus betegségei. Trophoblast betegségek. 

 Dr. Gőcze Péter 

13 Endometrium carcinoma 

 Dr. Rácz Sándor Attila 

14 Ovarium borderline és rosszindulatú daganatai 

 Dr. Gőcze Péter 

Gyakorlatok  

1 Nőgyógyászati betegvizsgálat, anamnézis felvétele, külső-belső női nemi szervek vizsgálata, bimanuális vizsgálat, ultrahang. 

A menstruációs ciklus diagnosztikája, Kaltenbach séma. 

2 Nőgyógyászati betegvizsgálat, anamnézis felvétele, külső-belső női nemi szervek vizsgálata, bimanuális vizsgálat, ultrahang. 

A menstruációs ciklus diagnosztikája, Kaltenbach séma. 

3 Skillslab gyakorlat, női medence fantomok, emlővizsgálat modell, UH szimulátor 

4 Skillslab gyakorlat, női medence fantomok, emlővizsgálat modell, UH szimulátor 

5 Fejlődési rendellenességek. Gyermekkori és adolescens rendellenességek (primer amenorrhoea és intersexualitas) 

6 Fejlődési rendellenességek. Gyermekkori és adolescens rendellenességek (primer amenorrhoea és intersexualitas) 

7 Nőgyógyászati vérzészavarok, curettage, hysteroscopia, kisműtétek 

8 Nőgyógyászati vérzészavarok, curettage, hysteroscopia, kisműtétek 

9 Nőgyógyászati endokrinológia, hormonvizsgálatok, ovulatio inductio, pubertás- és változókori vérzészavarok 

10 Nőgyógyászati endokrinológia, hormonvizsgálatok, ovulatio inductio, pubertás- és változókori vérzészavarok 

11 Családtervezés, fogamzásgátlás 

12 Családtervezés, fogamzásgátlás 

13 Asszisztált reprodukciós technikák, andrológia 

14 Asszisztált reprodukciós technikák, andrológia 

15 Nőgyógyászati műtétek (hüvelyi, hasi és endoszkópos beavatkozások) 

16 Nőgyógyászati műtétek (hüvelyi, hasi és endoszkópos beavatkozások) 

17 Műtői praktikum 

18 Műtői praktikum 

19 Nőgyógyászati gyulladások 

20 Nőgyógyászati gyulladások 

21 Acut nőgyógyászati kórképek 

22 Acut nőgyógyászati kórképek 

23 Nőgyógyászati onkológiai szűrővizsgálatok, cytológia, kolposcopos vizsgálat, próbaexcisio, conisatio, erosio 

24 Nőgyógyászati onkológiai szűrővizsgálatok, cytológia, kolposcopos vizsgálat, próbaexcisio, conisatio, erosio 

25 Cervix- és corpuscarcinoma klinikuma 

26 Cervix- és corpuscarcinoma klinikuma 

27 Ovariumtumorok klinikuma 

28 Ovariumtumorok klinikuma 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

A- csoport:  

1. Amenorrhoeák felosztása, diagnosztikája és terápiája 

2. Vérzési rendellenességek felosztása, diagnosztikája 

3. A myomák tünettana, diagnosztikája és terápiája 

4. A petefészek jóindulatú daganatainak felosztása, diagnosztikája és terápiája 

5. Adnex-gyulladások diagnosztikája, differenciál-diagnosztikája és terápiája 

6. Vérzés a postmenopausában 
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7. A portio praeblastomatosisai és in situ carcinomája: diagnosztika és terápia 

8. HPV szerepe a nőgyógyászati tumorok patogenezisében, HPV elleni védőoltások  

9. Méhnyakrák tünettana, diagnosztikája 

10. Endometrium carcinoma tünettana, diagnosztikája 

11. A petefészek rosszindulatú daganatainak felosztása, tünettana, diagnosztikája 

12. Akut has a nőgyógyászatban 

13. IUD alkalmazásának feltételei és szövődményei 

14. Hormonális fogamzásgátlás indikációi, kontraindikációi, kedvező hatások, szövődmények 

15. Menopausa 

 

B - csoport:  

1. Nőgyógyászati sipolyok kóreredete, diagnosztikája és terápiája 

2. Az uterus fejlődési rendellenességei (diagnosztika, terápia) 

3. A méheltávolítás indikációi és formái 

4. Petefészek funkcionális állapotának vizsgálata, ciklusdiagnosztika 

5. Interszexualitás, gonaddysgenesis 

6. Pubertás és menarche fiziológiája 

7. Leggyakoribb gyermeknőgyógyászati kórképek 

8. A hüvely és a vulva gyulladásos megbetegedései, kezelésük 

9. Az endometriosis kóreredete, felosztása, tünettana és diagnosztikája 

10. Az endometriosis kezelése 

11. Hyperandrogén kórképek, PCOS 

12. Meddőségek felosztása, diagnosztikája 

13. Meddőség kezelése (ovuláció-indukció, AIH, IVF, ICSI) 

14. Hyperstimulációs szindróma 

15. Szexuális úton terjedő betegségek (STD) 

16. Menopauzális hormonterápia alapelvei, indikációi, kontraindikációi, mellékhatásai 

17. Nőgyógyászati prolapsusok tünettana és diagnosztikája 

18. Nőgyógyászati prolapsusok terápiája 

19. Vizelettartási zavarok, kezelésük 

20. Endometrium carcinoma stádiumai és terápiája 

21. Méhnyakrák stádiumai és terápiája 

22. Mola hydatidosa tünetei, megjelenési formái, endokrinológiája és terápiája 

23. Gestatios trophoblast neopláziák (invasiv mola, choriocarcinoma) diagnosztikája és terápiája 

24. A petefészek csírasejtes daganatai  

25. A petefészek rosszindulatú daganatainak tumormarkerei, borderline daganatok és kezelésük 

26. A petefészek rosszindulatú daganatainak műtéti, kemo- és sugárterápiája 

27. A hüvely és a vulva praecancerosus (VAIN, VIN) és malignus betegségei 

28. Diagnosztikus és operatív hysteroscopia 

29. Laparoscopia a nőgyógyászatban 

30. Korszerű fogamzásgátlási módszerek 

A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében 

Hiszteroszkópia 
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Intrauterin eszköz (IUD) felhelyezése vagy eltávolítása 

Nőgyógyászati anamnézis felvétel és fizikális vizsgálat, diagnosztikus és terápiás terv elkészítése, leletek értékelése, dokumentáció 

összeállítása 

Nőgyógyászati hasi műtét 

Nőgyógyászati hüvelyi műtét 

Nőgyógyászati kisműtét 

Nőgyógyászati laparoszkópia 

Nőgyógyászati ultrahang vizsgálat 

Közreműködők 

Dr. Bódis József (C9JC6X), Dr. Farkas Bálint (T03UE4), Dr. Gőcze Péter (WF4GM3), Dr. Hantosi Eszter (SJN04M), Dr. Ifi Zsolt 

(BL15KX), Dr. Kovács Kálmán András (VDDX0F), Dr. Labossa Gusztáv (VCP1GH), Dr. Mátrai Gábor (VH62NW), Dr. Molnár 

Gábor (VEVTRE), Dr. Rácz Sándor Attila (FM6BRI), Dr. Tamás Péter István (YE1H8V), Dr. Varga Tamás (HSZIQA), Dr. Várnagy 

Ákos György (DKZR1Q), Dr. Veszprémi Béla (YW0O4C), Dr. Vizer Miklós (R46WZS) 
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OOK-SZE-T SZEMÉSZET  

Tantárgyfelelős: DR. CSUTAK ADRIENNE, egyetemi docens 

 Szemészeti Klinika • csutak.adrienne@pte.hu 

3 kredit ▪ Kollokvium  ▪ Klinikai tárgy a  modulhoz ▪ Tavaszi félévben ▪ ajánlott félév: 10.  

Foglalkozás/félév:  14 óra előadás + 28 óra gyakorlat + 0 óra szeminárium = összesen 42 óra 

Kurzus létszámkorlát:  min. 1 fő –  max. 140 fő  Előfeltételek: lásd ajánlott mintatanterv 

Foglalkozás-egészségügyi vizsgálaton szerzett ALKALMAS minősítés esetén vehető csak fel! 

 

Tematika  

Az általános orvoslás és sürgősségi betegellátás szempontjából fontos betegségeket kiemelve tárgyaljuk a szembetegségek 

diagnosztikáját, kezelését. Betanítjuk a nem szemorvosként speciális műszerek nélkül is elvégezhető diagnosztikus vizsgálatokat. 

A félév elfogadásának feltételei 

A hallgató az előadásokon és gyakorlati foglalkozásokon köteles részt venni. 

Félévközi ellenőrzések 

szakmai teszt 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

előzetes egyeztetés alapján pótlás más időpontban 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

Süveges Ildikó: Szemészet 

- Saját oktatási anyag 

Az előadások diái a Klinika honlapjára és a Temas csoportba feltöltésre kerülnek. 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Előadások 

1 1. Bevezetés a szemészetbe. A látószerv funkcionális anatómiája. Szemészeti vizsgálómódszerek. 

 Dr. Csutak Adrienne 

2 Kötőhártya, szaruhártya, a sclera az uveális traktus. Intraoluláris gyulladások 

 Dr. Szalai Eszter 

3 Könnyszervek betegségei. 

 Dr. Csutak Adrienne 

4 A szemlencse, cataracta. 

 Dr. Tóthné Dr. Vékási Mária Judit 

5 Glaucoma 

 Kereskainé Dr. Hámor Andrea 

6 Üvegtesti és vitroretinális betegségek 

 Dr. Nagy Ágnes 

7 Retina disztrófiák, elektrofiziológia 

 Dr. Szapáryné Dr. Gaál Valéria 

8 Az életkorral összefüggő makula degeneráció (AMD). A szem időskori változásai és degenerációi. 

 Bánfainé Dr. Horváth Adrienn 

9 Szemészeti onkológia 

 Dr. Szalai Eszter 

10 Szisztémás betegségek a szemészetben . A diabeteses szem 

 Molnárné Dr. Lantos Krisztina 

11 Neurooftalmologia 

 Dr. Kölkedi Zsófia 

12 Gyermekszemészet. ROP. Kancsalság 

 Dr. Szapáryné Dr. Gaál Valéria 
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13 Szemészeti sérülések 

 Dr. Nagy Ágnes 

14 Konzultáció 

 Kereskainé Dr. Hámor Andrea 

Gyakorlatok  

1 Szemészeti vizsgálatok: anamnézis, funkcionális vizsgálatok: látásélesség, keratometria, szaruhártya topográfia; morfológiai 

vizsgálatok: megtekintés, réslámpa vizsgálat, fluoreszcein festés, felső szemhéj Kiforditása 

2 Szemészeti vizsgálatok: anamnézis, funkcionális vizsgálatok: látásélesség, keratometria, szaruhártya topográfia; morfológiai 

vizsgálatok: megtekintés, réslámpa vizsgálat, fluoreszcein festés, felső szemhéj Kiforditása 

3 A „Vörös szem” differenciáldiagnózisa. Keratoplasztika. 

4 A „Vörös szem” differenciáldiagnózisa. Keratoplasztika. 

5 A szemhéjak betegségei. Száraz szem betegség. Száraz szem betegség diagnosztikai vizsgálata. A szaruhártya fénytörési 

műtétei. 

6 A szemhéjak betegségei. Száraz szem betegség. Száraz szem betegség diagnosztikai vizsgálata. A szaruhártya fénytörési 

műtétei. 

7 Szürkehályog műtét, szövődmények. Biometria és ultrahang vizsgálatok. 

8 Szürkehályog műtét, szövődmények. Biometria és ultrahang vizsgálatok. 

9 Primer és secunderglaukóma. A glaukóma terápiája. Tonometria, perimetria, OCT, RNFL. 

10 Primer és secunderglaukóma. A glaukóma terápiája. Tonometria, perimetria, OCT, RNFL. 

11 Ultrahangvizsgálat, vitrectomia, bedomboritás 

12 Ultrahangvizsgálat, vitrectomia, bedomboritás 

13 A retina dystrophiáinak diagnosztikája. Lézeres terápia a szemészetben. 

14 A retina dystrophiáinak diagnosztikája. Lézeres terápia a szemészetben. 

15 A fundus időskori változásai és degenerációi, a fluorescein angiográfia (FLAG) és az optikai koherencia tomográfia (OCT) 

AMD-ben. Kezelési lehetőségek. 

16 A fundus időskori változásai és degenerációi, a fluorescein angiográfia (FLAG) és az optikai koherencia tomográfia (OCT) 

AMD-ben. Kezelési lehetőségek. 

17 Az orbita : gyulladás, tumor. UH, Orbitális CT, MR 

18 Az orbita : gyulladás, tumor. UH, Orbitális CT, MR 

19 Fundus vizsgálat, normal szemfenék, diabetes mellitus, atherosclerosis, hypertónia , EOP. 

20 Fundus vizsgálat, normal szemfenék, diabetes mellitus, atherosclerosis, hypertónia , EOP. 

21 Neuroophthalmologia  a gyakorlatban: színlátás, szemmozgás, pupilla reflexek, Hess teszt, Perimetria stb. 

22 Neuroophthalmologia  a gyakorlatban: színlátás, szemmozgás, pupilla reflexek, Hess teszt, Perimetria stb. 

23 Gyógyszerek a szemészetben és a gyermek szemészetben. Gyermekszemészet. Szemészet terhesség alatt. 

24 Gyógyszerek a szemészetben és a gyermek szemészetben. Gyermekszemészet. Szemészet terhesség alatt. 

25 Gyakorlati megoldások a szemsérülések esetén. A vakság okai. Rehabilitáció. 

26 Gyakorlati megoldások a szemsérülések esetén. A vakság okai. Rehabilitáció. 

27 konzultáció 

28 konzultáció 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

Vizsgatételek 

1. A látással összefüggő tünetek, panaszok. 

    A cataracta műtéti kezelése. 

2. A látással össze nem függő tünetek, panaszok. 

    A kötőhártyagyulladás kórbonctani tünetei. 

3. Funkcionális szemészeti vizsgálati módszerek. 

    A kötőhártyagyulladás fő típusai, kezelésük. 

4. A pupillareakciók vizsgálata. 

    A vírusos eredetű szaruhártyagyulladások. 

5. Morfológiai szemészeti vizsgálati módszerek. 

    A piros szem elkülönítő kórisméje. 

6. A szemtükrözés. 
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    A szemgolyó és védőszervei tompa sérülései. 

7. A szemnyomás mérés. 

    A szemgolyó áthatoló sérülései. 

8. A szem törőközegi borússágának vizsgálata, a leletek értelmezése. 

    A látóideg betegségeinek elkülönítő kórisméje. 

9. Ablatio retinae. 

    Gyermekkori fertőző szembetegségek. 

10. Az éleslátás helyének gyulladása, degenerációja és dystrophiája. 

      Általánosan alkalmazott gyógyszerek szemészeti mellékhatásai. 

11. Szemfenéki érkatasztrófák. 

      Súlyos látásromlást okozó gyermekkori szembetegségek. 

12. A látóideg acut betegségei. 

      Amblyopia és strabismus; kórisme, felosztás, kezelés. 

13. Amaurosis fugax. 

      Cukorbetegség, a szem és a látás. 

14. Funkcionális látásvesztés. 

      A magasvérnyomás és szemtünetei. 

15. A glaukoma pathogenezise és diagnózisa. 

      A látótér-kiesések topikus kórisméző jelentősége. 

16. Glaukoma típusok. 

      A szemmozgások szerzett zavarai. 

17. Akut glaukomás roham. 

      Maródásos szemsérülések. 

18. Primér nyitott zugú glaukoma. 

      A ROP jelentősége. 

19. A cataracta típusai. 

      Az üvegtest betegségei, vitrectomia. 

20. A látószerv makroszkópos anatómiája 

      Melanoma malignum chorioideae. 

21. Dacryocystitis neonatorum. 

      A szemüreg betegségének tünettana és kórisméje. 

22. Dislocatio lentis. 

      Motoros és szimpatikus bénulás szemhéji tünetei. 

23. A hírtelen megszaporodott üvegtesti homályok jelentősége. 

      A presbyopia. 

24. Myopia és hypermetropia.  

      Szemészeti elektrofiziológiai vizsgálómódszerek. 

25. Szemészeti lézerek és alkalmazásuk. 

      A glaukomaellenes gyógyszerek farmakológiája. 

26. Az amblyopia kezelésének stratégiája. 

      A kontaktlencsék és viselésük. 

27. Megalocornea és glaukoma congenitum. 

      A szemüvegek fajai, rendelésük szabályai. 
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28. A faciális bénulás szemtünetei. 

      Explantátumok és implantátumok a szemészetben. 

29. A trigeminus bénulás.  

      Vírusos eredetű szembetegségek. 

30. Életet veszélyeztető szembetegségek. 

      Csökkentlátás, vakság, rehabilitáció. 

A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében 

Sürgősségi szemészeti ellátás 

Szemészeti anamnézis felvétel és fizikális vizsgálat, diagnosztikus és terápiás terv elkészítése, leletek értékelése, dokumentáció 

összeállítása 

Szemészeti műszeres vizsgálat 

Közreműködők 

Bánfainé Dr. Horváth Adrienn (H18GSD), Dr. Csutak Adrienne (X13391), Dr. Kölkedi Zsófia (GDZUBL), Dr. Nagy Ágnes 

(OXZF43), Dr. Szalai Eszter (U3S55A), Dr. Szapáryné Dr. Gaál Valéria (W6T20I), Dr. Tóthné Dr. Vékási Mária Judit (FJBDEB), 

Kereskainé Dr. Hámor Andrea (ZDGHPJ), Molnárné Dr. Lantos Krisztina (EK666W) 

 


