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PTE KK Laboratóriumi Medicina Intézet 

Képzésért felelős személy: Dr. Kőszegi Tamás egyetemi tanár 

 

Képzés részletes programja az érvényes rendelet szerint 

 

2.2. Klinikai laboratóriumi gyógyszerészet 

2.2.1. Képzési idő: 58 hónap 

2.2.2. Képzési program: 

A szakgyógyszerész jelöltek minden esetben egyéni képzési tervet készítenek a 

képzésben résztvevő oktatókkal egyetértésben. A jogszabályi előírásokat és a 

Jelölt munkahelyi akkreditációját és munkarendjét figyelembe véve kell a 

gyakorlati képzést meghatározni. A képzési tervnek tartalmaznia kell a 

vonatkozó kormányrendelet minden elemét. 

A gyakorlati képzést akkreditált képzőhelyen kell lefolytatni, rész 

akkreditációval rendelkező intézményben dolgozó jelölteknél a gyakorlati 

képzés részben elvégezhető, mely területen az adott intézmény akkreditációval 

bír. A elméleti képzés írásos tananyagát a felelős intézet a jelölt rendelkezésére 

bocsájtja. 

 

2.2.2.1. 24 hó törzsképzési program 

 

I. év. 

a)    intézeti gyógyszertári gyakorlat  

12 hó kórházi gyógyszerészi gyakorlati törzsképzés akkreditált képző helyeken 

történik. Az elméleti képzés a PTE GyTK honlapján a „Szakgyógyszerész 



képzés tematikája” felületen meghirdetettek szerint a Kórházi-klinikai 

szakgyógyszerészet törzsképzési tematikájával összhangban. 

Helyszín, időpont, előadó és téma lásd: 

http://gytk.pte.hu/index.php?page=menupont&mpid=367&nyelv=hun 

Első év végi beadandó írásbeli számonkérés témakiírását és értékelését a felelős 

intézet oktatói végzik. 

 

 

II. év. 

b)    12 hó klinikai biokémiai elméleti és gyakorlati képzés 

 

ba)    6 hó klinikai kémia: 

  preanalitika, alapvető méréstechnikai módszerek, 

szubsztrát- és enzim meghatározások, ionmérések, stb. 

 

Továbbképző előadások: Őszi szemeszter 

 Szeptember: Preanalitika jelentősége – Kőszegi Tamás, Laboratóriumi 

Medicina Intézet 

 Október: Fotometriás módszerek, szubsztrát meghatározások alapjai – 

Lakatos Ágnes, Laboratóriumi Medicina Intézet 

 November: Víz-elektrolit háztartás mérési módszerei – Kőszegi Tamás, 

Laboratóriumi Medicina Intézet 

 December: Lumineszcencia alkalmazása a laboratóriumi diagnosztikában 

– Kőszegi Tamás, Laboratóriumi Medicina Intézet 

  

Továbbképző előadások: Tavaszi szemeszter 

 Január: Kinetikus enzim aktivitás mérések alapjai – Kőszegi Tamás, 

Laboratóriumi Medicina Intézet 

 Február: Minőség ellenőrzés a laboratóriumban – Lakatos Ágnes, 

Laboratóriumi Medicina Intézet 

 

bb)    2 hó gyógyszerszint meghatározás, toxikológia (kromatográfiás, 

immunkémiai módszerek) 

 

Továbbképző előadások: Tavaszi szemeszter 

 Március: Kromatográfia vagy immunkémia? – Lakatos Ágnes, 

Laboratóriumi Medicina Intézet 

 Április: Klinikai toxikológia alapjai – Lakatos Ágnes, Laboratóriumi 

Medicina Intézet 

 

bc)    2 hó kromatográfia, tömegspektrometria (HPLC, gázkromatográfia, LC- 

  MS) 

http://gytk.pte.hu/index.php?page=menupont&mpid=367&nyelv=hun


 

Továbbképző előadások: Tavaszi szemeszter 

 Május: A gélszűréstől a tömegspektrometriáig – Kőszegi Tamás, Lakatos 

Ágnes, Montskó Gergely, Laboratóriumi Medicina Intézet 

 

bd)    2 hó endokrinológiai diagnosztika (immunkémiai módszerek a hormon 

meghatározásokban) 

 

Továbbképző előadások: Tavaszi szemeszter 

 Június: Immunkémiai módszerek alapjai – Kőszegi Tamás, Laboratóriumi 

Medicina Intézet 

 Július: Immunkémiai módszerek a gyakorlatban – Kőszegi Tamás, 

Laboratóriumi Medicina Intézet 

 

A szakképzés második évét lezáró vizsgában tárgy-specifikus kérdést is kap a 

jelölt. 

 

2.2.2.2. 34 hó szakgyakorlati képzés: 

a)    6 hó haematológia, haematoserológia, transzfúziológia (gépi vérkép, kenet 

festés-értékelés, immunkémiai vizsgálatok, transzfúziológia alapjai) 

 

Továbbképző előadások: Őszi szemeszter 

 Szeptember: Automata vérsejtszámlálás, mikroszkópos kenet értékelés – 

Tőkés-Füzesi Margit, Laboratóriumi Medicina Intézet 

 Október: Malignus hematológiai betegségek, paraproteinemiák – Tőkés-

Füzesi Margit, Laboratóriumi Medicina Intézet 

 November: Hormon meghatározások analitikai problémái – Kőszegi 

Tamás, Laboratóriumi Medicina Intézet 

 December: Immun turbidimetria, immun nefelometria – Kőszegi Tamás, 

Laboratóriumi Medicina Intézet 

 Január: A liquor vizsgálata – Kiss Gabriella, Laboratóriumi Medicina 

Intézet 

 Február: Transzfúziológia alapjai – Fauszt Zsuzsanna, Laboratóriumi 

Medicina Intézet 

 

b)    6 hó klinikai mikrobiológia (célszerűen a PTE KK Orvosi Mikrobiológia 

  Intézetében) 

Képzésért felelős oktató: Mestyán Gyula 

 

c)    4 hó immunológiai gyakorlat (célszerűen a PTE KK Immunológiai és 

Biotechnológiai Intézetében) 

Képzésért felelős oktató: Balogh Péter 



 

d)    12 hó tudományos képzési program (jelölt kívánsága szerint) 

 

Ajánlott kutatási területek és szakdolgozat témacím javaslatok 

 Szisztémás gyulladásos folyamatok fehérje markerei 

 Ochratoxin A molekuláris és sejtes kölcsönhatásainak vizsgálata 

 Növényi kivonatok antioxidáns hatásának vizsgálata sejtes modellekben 

 A sebgyógyulás in vitro modellezése, növényi kivonatok tesztelése 

 

e)    4 hó elektív speciális képzés (jelölt kívánsága szerint) 

 

f)    2 hó tanfolyamok (jelölt kívánsága szerint) 

Klinikai laboratóriumi gyógyszerészet” illetve „Orvosi laboratóriumi 

diagnosztika” szakképesítésekre akkreditált továbbképzéseken ajánlott részt 

venni. 

 

2.2.3. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei: 

a)    a szakmai gyakorlat teljesítése akkreditált képzőhelyen 

b)    részvétel az illetékes szakképzési grémium által meghirdetett törzsképzési-, 

speciális szakvizsgára felkészítő tanfolyamokon 

 

Szakvizsga: A vizsga szóbeli szakvizsgából és a gyakorlati vizsgát kiváltó 

szakdolgozat megírásából áll. 

 

A szakdolgozati tételsor aktualizálásáról rendszeresen gondoskodunk, a tételsor 

a PTE GyTK honlap Szakgyógyszerész képzés felületére feltöltésre kerül. 


