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BEFOGADÓ és ELENGEDŐ NYILATKOZAT 

Gyermekgyógyászat gyakorlathoz 

 

Vezetéknév: Utónév: 

E-mail cím: Neptun kód:  

Levelezési cím:  Telefonszám: 

 

Klinika/kórház teljes neve (osztály is!): 

 

Cím: 

 

Gyakorlat időtartama (-tól/-ig): 

Gyakorlat hossza (órában): Gyakorlatvezető neve: 

Gyakorlatvezető beosztása: E-mail címe: 

Telefonszáma: Fax: 

Tematika Gyermekgyógyászat gyakorlathoz: 

1. A prenatális és a gyermekgyógyászati anamnézis jelentősége, a helyes anamnézis felvétel technikája 

2. A csecsemő és kisgyermek normális és kóros pszichomotoros fejlődésének értékelése 

3. A növekedésben és/vagy súlyfejlődésben elmaradt csecsemő és gyermek 

4. A helyes csecsemőtáplálás 

5. Kóros növekedés gyermekkorban; percentil táblázatok és grafikonok jelentősége 

6. A megkésett fejlődésű gyermek, alapvető differenciáldiagnosztikai eljárások 

7. A láz diagnózisa és differenciáldiagnosztikája csecsemő- és gyermekkorban 

8. A leggyakoribb virális és bakteriális infekciók tünettana 

9. Antibiotikum használat csecsemő- és gyermekkorban 

10. A fertőző betegségek megelőzése. A védőoltási rendszer a gyakorlatban  

11. Tüneti kezelés a csecsemő- és gyermekkorban (lázcsillapítók, fájdalomcsillapítók, anticonvulsívumok, 

mucolytikumok, a légzés és keringés alapvető gyógyszerei) 

12. A pulmonológiai betegségek differenciáldiagnosztikája gyermekkorban (bronchiolitis, laryngitis acuta, 

pneumonia, idegentest aspiratio) 

13. A vese és húgyutak betegségei (nephritis acuta, nephrosis syndroma, infectiók és malformatiók) 

14. Az enuresis differenciáldiagnózisa 

15. A hypertensio differenciáldiagnózisa  

16. A cardialis decompensatio tünetei és kezelése  

17. Csecsemő- és gyermekkori anaemia; differenciáldiagnózis a gyakorlatban 

18. Rash, petechiák, purpurák, suffusiók: diagnózis és differenciáldiagnózis 

19. A leggyakoribb endokrin betegségek a gyermekkorban: tünettan, korai diagnózis  

20. Diabetes mellitus a gyermekkorban 

21. Hepatomegalia és splenomegalia: okok, diagnózis, differenciáldiagnózis 

22. Gyermekkori malignus betegségek tünettana  

23. Égésbetegség: akut ellátás, a kórházi felvétel indikációi, megelőzés 

24. Exogén eredetű mérgezések a gyermekkorban: incidencia, okok, az életkor és a környezet szerepe, tünetek, 

diagnosztika, kezelés 

25. A leggyakoribb akut sebészeti kórképek a gyermekkorban: tünettan (különös tekintettel a következőkre: 

appendicitis acuta, invaginatio, ileus)   

A. A Hallgató személyes adatai 

B. A gyakorlatra vonatkozó adatok (a befogadó intézmény tölti ki): 
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26. A leggyakoribb fül-orr-gégészeti betegségek a gyermekkorban: tünettan, diagnosztika, terápia 

27.  A hányás differenciáldiagnosztikája csecsemő- és gyermekkorban 

28. Akut és krónikus hasmenés, véres széklet, székrekedés differenciáldiagnosztikája a csecsemő- és 

gyermekkorban  

29. Hasi fájdalom gyermekkorban. Diagnosztika és differenciáldiagnosztika 

30. Convulsiók a csecsemő- és gyermekkorban  

31. Az eszméletlen gyermek. Differenciáldiagnosztika 

32. A kritikus állapotú gyermek monitorizálása 

33. Dehydratio: okok és differenciáldiagnosztika. A folyadékterápia elmélete és gyakorlata. A nátrium/kálium és a 

sav/bázis reguláció zavarai és kezelésük 

34. Shock: típusai, tünetei, differenciáldiagnosztika 

35. Az ultrahang vizsgálatok jelentősége a csecsemő- és gyermekkorban  

36. A radiológiai vizsgálatok (rtg, CT, MRI) jelentősége a csecsemő- és gyermekkorban. Mikor melyiket?  

37. A laboratóriumi vizsgálatok (kémiai és mikrobiológiai) jelentősége a csecsemő- és gyermekkorban. Mikor 

melyiket? 
 

Elfogadom, hogy a hallgató a fenti tematika szerint köteles elvégezni a gyakorlatot.  

Gyakorlatvezető aláírása: Dátum / Pecsét: 

 

 
 

 


