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OOF-ERP-T ____ Az érzelmek pszichológiája __________________________________________________________ 447 
OOF-EVO-T ____ Evolúciós immunbiológia ___________________________________________________________ 449 
OOF-HIF-T ____ A hippokampusz anatómiája, élettana és betegségei _______________________________________ 451 
OOF-HVJ-T ____ Az orvosi halottvizsgálat jelentősége a bűnügyi helyszínelésben _____________________________ 453 
OOF-IE1-T _____ Igazságügyi orvosi genetika 1. _______________________________________________________ 455 
OOF-ILO-T ____ Illóolajok ________________________________________________________________________ 457 
OOF-JIG-T _____ Jogi ismeretek az orvostudomány gyakorlásában _________________________________________ 459 
OOF-JOE-T ____ A jóga élettana ____________________________________________________________________ 461 
OOF-KMK-T ___ Komplementer medicina - Ami az egyetemi tananyagból kimarad ____________________________ 463 
OOF-KNS-T ____ Képalkotó eljárások kognitív neuropszichológiai alapkutatásokban (szeminárium) _______________ 467 
OOF-KUO-T ___ Kultúrorvostan ____________________________________________________________________ 469 
OOF-LLV-T ____ A látásról látványosan ______________________________________________________________ 472 
OOF-MNR-T ___ Új perspektívák a méhnyakrák prevenciójában és terápiájában _______________________________ 474 
OOF-N01-T ____ Betegségek és gyógyszertípusok német nyelven 1. ________________________________________ 476 
OOF-N51-T ____ Az orvosi szaknyelv használatainak színterei 1. __________________________________________ 478 
OOF-N55-T ____ Cseregyakorlat-előkészítő német szaknyelvi kurzus _______________________________________ 480 
OOF-PRS-T ____ A pszichoszomatika rendszerszemlélete ________________________________________________ 482 
OOF-SIS-T _____ Szentágothai és Idegtudományi Centrum Szemináriumsorozat _______________________________ 484 
OOF-SSP-T ____ Sportágspecifikus sérülésprevenció ____________________________________________________ 486 
OOF-TSM-T ____ A táplálkozás szerepe speciális kórállapotok megelőzésében és kezelésében ____________________ 487 
OOF-UD1-T ____ Klinikai szituációk elemzése, USMLE Step 1 felkészítő kurzus ______________________________ 489 
OOF-VK1-T ____ Hogyan vizsgázzunk sikeresen Kórélettanból? 1. _________________________________________ 494 
OTT5-T _______ Testnevelés 5. ____________________________________________________________________ 496 
OXF-CBR-o-T __ Medical Aspects of CBRN (Chemical, Biological, Radiological and Nuclear) Warfare ____________ 497 
 

6. szemeszter 

OOE-ABI-T ____ Alkalmazott biometria ______________________________________________________________ 499 
OOE-ASZ-T ____ Az antimikrobás szerek és klinikai alkalmazásuk _________________________________________ 501 
OOE-DM4-T ___ Demonstrátori munka 4. ____________________________________________________________ 503 
OOE-ED1-T ____ EKG vizsgálat szerepe a differenciál diagnosztikában 1. ___________________________________ 504 
OOE-FTM-T ___ A fertőző betegségek terjedésének okai és megelőzésének módszerei _________________________ 506 
OOE-GER-T ____ A gerontológia alapjai ______________________________________________________________ 509 
OOE-IUT-T ____ Igazságügyi toxikológia_____________________________________________________________ 511 
OOE-JBS-T ____ Junior Bálint-szeminárium __________________________________________________________ 512 
OOE-KK2-T ____ Klinikai kórélettan 2. _______________________________________________________________ 513 
OOE-KMT-T ___ Klinikai mikrobiológiai esettanulmányok _______________________________________________ 515 
OOE-MAO-T ___ Magatartásorvoslás ________________________________________________________________ 517 
OOE-N66-T ____ Anamnézisfelvétel szinész-páciensekkel - szimulációs gyakorlatok a MediSkillsLab-ben 2. ________ 519 
OOE-PSA-T ____ Pszichoszomatikus szemlélet alkalmazásai ______________________________________________ 521 
OOE-REL-T ____ Stresszkezelés, relaxációs technikák ___________________________________________________ 523 
OOE-SER-T ____ A serdülőkor kórélettani aspektusai ____________________________________________________ 525 
OOE-SSO-T ____ Sebészeti szimulációs oktatás alapjai __________________________________________________ 527 
OOE-TD4-T ____ Tudományos diákköri munka 4. ______________________________________________________ 529 
OOE-TE2-T ____ Tanulságos Esetek Fóruma 2. - a PTE Orvos- és Egészségtudományi Szakosztály rendezvénye _____ 530 
OOE-TUO-T ___ Tünet orientált belgyógyászati diagnosztika _____________________________________________ 531 
OOF-AMM-T ___ Műveleti medicina alapvonalai _______________________________________________________ 533 
OOF-CTD-T ____ Lab-on-a-chip technika a laboratóriumi diagnosztikában ___________________________________ 535 
OOF-DRH-T ___ Dr. House mikrobiológiai esetei ______________________________________________________ 537 
OOF-ERA-T ____ Szívsebészeti műtéttan, éranasztomózis készítés technikája _________________________________ 539 
OOF-ERM-T ___ Érsebészeti műtéttan _______________________________________________________________ 541 
OOF-GOS-T ____ Gyakorlati onkológia és sugárterápia __________________________________________________ 543 
OOF-HTD-T ____ Hátrányos helyzetű társadalmi csoportok egészségi állapota, egészségügyi ellátása _______________ 545 
OOF-IE2-T _____ Igazságügyi orvosi genetika 2. _______________________________________________________ 547 
OOF-IVF-T ____ Immunológiai védekezés a fertőzésekkel szemben ________________________________________ 549 
OOF-KPR-T ____ Kemoprevenció ___________________________________________________________________ 552 
OOF-MGA-T ___ Migrációs-egészségügyi aspektusok az orvosi alapellátásban ________________________________ 554 
OOF-MIS-T ____ Laparoszkópos sebészeti műtéttan _____________________________________________________ 557 
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OOF-MSG-T ___ Mikrosebészeti gyakorlatok __________________________________________________________ 558 
OOF-N56-T ____ Az orvosi szaknyelv használatának színterei 2. ___________________________________________ 560 
OOF-N67-T ____ Külföldi ösztöndíjra és szakmai gyakorlatra felkészítő angol szaknyelvi kurzus _________________ 562 
OOF-NSG-T ____ Növényi szerek a gyakorlatban _______________________________________________________ 564 
OOF-OTC-T ____ Az OTC és patikán kívüli szerek preventív célú alkalmazásának buktatóiról ____________________ 566 
OOF-OVS-T ____ Oltani vagy sem? A vakcinológia aktuális kérdései _______________________________________ 568 
OOF-SIN-T ____ Sebészeti innovációk, sebészeti kutatások és fejlesztések ___________________________________ 570 
OOF-SJA-T ____ Jogi alapismeretek sebészeti vonatkozásai ______________________________________________ 571 
OOF-SM2-T ____ Sportmedicina – Sportmedicina aktuális kérdései _________________________________________ 573 
OOF-TPS-T ____ Hogyan értelmezzük tudományos publikációk statisztikai eredményeit a klinikai és a 

viselkedéstudományokban ___________________________________________________________ 575 
OOF-TVT-T ____ Hogyan tervezzünk tudományos vizsgálatot? ____________________________________________ 577 
OOF-VAE-T ____ A vér alakos elemeinek kórélettana ____________________________________________________ 579 
OOF-VK2-T ____ Hogyan vizsgázzunk sikeresen Kórélettanból? 2. _________________________________________ 581 
OOF-VRG-T ___ A véletlen gyógyszerfelfedezéstől (penicillin, viagra) a racionális gyógyszertervezésig ___________ 583 
 

7. szemeszter 

OOE-ALM-T ___ Alvásmedicína ____________________________________________________________________ 585 
OOE-CVP-T ____ Kardiovaszkuláris prevenció és rehabilitáció ____________________________________________ 587 
OOE-GNU-T ___ Gyermekneurológia ________________________________________________________________ 589 
OOE-GST-T ____ A gyógyszertan speciális területei _____________________________________________________ 591 
OOE-KB1-T ____ Klinikai szakmai blokkgyakorlat 1. ____________________________________________________ 593 
OOE-KKM-T ___ Komplex kórélettani mechanizmusok __________________________________________________ 596 
OOE-KOE-T ___ Kórélettani esettanulmányok _________________________________________________________ 598 
OOE-MUE-T ___ Migrációs egészségügy és utazásorvostan _______________________________________________ 600 
OOE-NKA-T ___ Modern kardiovaszkuláris diagnosztika és terápia ________________________________________ 603 
OOE-SSA-T ____ Szív- és mellkassebészeti anesztézia ___________________________________________________ 605 
OOE-TXA-T ___ Toxikológia ______________________________________________________________________ 606 
OOE-ZI1-T ____ Anesztézia 1. _____________________________________________________________________ 609 
OOF-AFH-T ____ Alkalmazott foglalkozás-orvostan és munkahigiéne _______________________________________ 611 
OOF-CGE-T ____ Gyakori megbetegedések ellátása és az ellátáshoz használatos műszerek a családorvoslásban, az 

alapellátásban ____________________________________________________________________ 613 
OOF-DEP-T ____ Szorongás, depresszió és szomatizáció az általános orvosi gyakorlatban _______________________ 615 
OOF-DTS-T ____ A drog-transzporterek szerepe ________________________________________________________ 617 
OOF-FM2-T ____ Adatelemzés 2. ___________________________________________________________________ 620 
OOF-FMA-T ___ Adatelemzés 1. ___________________________________________________________________ 622 
OOF-GKB-T ___ Belgyógyászat - klinikai gyakorlati készség fejlesztés _____________________________________ 624 
OOF-GKI-T ____ Aneszteziológia és intenzív terápia ügyeleti gyakorlat _____________________________________ 627 
OOF-GKU-T ___ Sürgősségi orvostan - gyakorlati készség fejlesztés _______________________________________ 629 
OOF-GKW-T ___ Belgyógyászat - ügyeleti kurzus ______________________________________________________ 632 
OOF-IE3-T _____ Igazságügyi orvosi genetika 3. _______________________________________________________ 634 
OOF-IFZ-T ____ Idegfejlődés zavarai ________________________________________________________________ 636 
OOF-ITV-T ____ Igazságügyi orvostan: tévhitek és a valóság _____________________________________________ 638 
OOF-KH1-T ____ A klinikai tárgyak ismereteinek anatómiai háttere I. _______________________________________ 639 
OOF-KNU-T ___ Klinikai neuropathológia ____________________________________________________________ 641 
OOF-MDT-T ___ Májbetegségek korszerű diagnosztikája és terápiája _______________________________________ 643 
OOF-MIA-T ____ Orvosi mikrobiológia aktualitásai _____________________________________________________ 645 
OOF-NHD-T ___ Naprakész háziorvosi dokumentáció ___________________________________________________ 647 
OOF-ONR-T ___ Ki döntsön az élet végén? Önrendelkezés, kezelés visszautasítsa az egészségügyben _____________ 649 
OOF-SDR-T ____ Scleroderma rejtelmei ______________________________________________________________ 651 
OOF-SMS-T ____ A szív molekuláris szabályozásától az intervencionális kardiológián át a szívműtőig _____________ 653 
OOF-TE3-T ____ Tanulságos Esetek Fóruma 3. - a PTE Orvos- és Egészségtudományi Szakosztály rendezvénye _____ 655 
OOF-XES-T ____ A xenobiotikumok sorsa a szervezetben ________________________________________________ 656 
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8. szemeszter 

OOE-AE2-T ____ Anesztézia 2. _____________________________________________________________________ 658 
OOE-DGH-T ___ Diagnosztikai eljárások a gasztroenterológiában és hepatológiában ___________________________ 660 
OOE-DON-T ___ Depresszió és öngyilkosság - klinikai és kutatási megközelítés ______________________________ 662 
OOE-DRO-T ___ Kábítószer, gyógyszer, élvezeti szer abúzus _____________________________________________ 664 
OOE-ED2-T ____ EKG vizsgálat szerepe a differenciál diagnosztikában 2. ___________________________________ 666 
OOE-FAJ-T ____ Fájdalom és fájdalomcsillapítás _______________________________________________________ 668 
OOE-GCT-T ____ Gyakorlati ultrahang és CT diagnosztika ________________________________________________ 670 
OOE-GEP-T ____ Endoprotetika gyakorlati alapjai ______________________________________________________ 672 
OOE-GIO-T ____ Angiológia _______________________________________________________________________ 674 
OOE-GLM-T ___ Gyakorlati laboratóriumi medicina ____________________________________________________ 676 
OOE-IDR-T ____ Izotópdiagnosztikai és radioterápiás módszerek biofizikai alapjai és klinikai vonatkozásai _________ 678 
OOE-IKR-T ____ Intervenciós kardiológia ____________________________________________________________ 680 
OOE-KB2-T ____ Klinikai szakmai blokkgyakorlat 2. ____________________________________________________ 682 
OOE-KVF-T ____ Kvantitatív farmakokinetika _________________________________________________________ 685 
OOE-OFE-T ____ Az orvosi felelősség speciális kérdései, orvosi műhiba _____________________________________ 687 
OOE-OIN-T ____ Orvosi informatika ________________________________________________________________ 689 
OOE-OST-T ____ Őssejt-transzplantáció ______________________________________________________________ 691 
OOE-POF-T ____ Probléma-orientált farmakológia ______________________________________________________ 693 
OOE-TRO-T ____ Trópusi betegségek ________________________________________________________________ 695 
OOF-3DM-T ___ 3D technológiák az orvoslásban ______________________________________________________ 697 
OOF-EAM-T ___ Éranasztomózis készítés technikája, új szimulációs oktatási rendszer __________________________ 699 
OOF-FBJ-T ____ Fogászati betegségek jelentősége az általános orvosi gyakorlatban ___________________________ 701 
OOF-GKF-T ____ Fül-orr-gégészet - gyakorlati készség fejlesztés __________________________________________ 703 
OOF-GKO-T ___ Ortopédia - gyakorlati készségfejlesztés ________________________________________________ 705 
OOF-GPO-T ____ A betegágy mögött, avagy gyakorlati pszicho-onkológia ___________________________________ 707 
OOF-GSS-T ____ A gyakori sportsérülések modern sebészi ellátásának elméleti alapjai és gyakorlati ellátás 

megvalósítása, minimál invasiv (AS) módszerekkel _______________________________________ 709 
OOF-GTH-T ____ Génterápia _______________________________________________________________________ 711 
OOF-HAS-T ____ Hasi sebészeti műtéttan _____________________________________________________________ 713 
OOF-IOH-T ____ Igazságügyi orvostan: Új kihívások - modern határterületek_________________________________ 715 
OOF-KH2-T ____ A klinikai tárgyak ismereteinek anatómiai háttere II. ______________________________________ 717 
OOF-KV2-T ____ Kritikus állapotú beteg vizsgálata, életmentő sürgősségi beavatkozások 2. _____________________ 719 
OOF-MRA-T ___ A Mágneses Rezonancia (MR) képalkotás alapjai ________________________________________ 721 
OOF-MUI-T ____ Mukozális immunológia ____________________________________________________________ 723 
OOF-SFO-T ____ Specialitások a fül-orr-gégegyógyászatban ______________________________________________ 725 
OOF-SKF-T ____ Sikerek és kudarcok a modern gyógyszerfejlesztés történetéből ______________________________ 727 
OOF-SUB-T ____ Sugárbiológia ____________________________________________________________________ 729 
OOF-SVI-T ____ Sugárvédelmi ismeretek ____________________________________________________________ 731 
OOF-TE4-T ____ Tanulságos Esetek Fóruma 4. - a PTE Orvos- és Egészségtudományi Szakosztály rendezvénye _____ 734 
OXF-FBJ-o-T ___ Bedeutung von Zahn- und Mundschleimhauterkrankungen in der allgemeinmedizinischen Praxis ___ 735 
 

9. szemeszter 

OOE-HSE-T ____ Helyszíni sürgősségi betegellátás elmélete ______________________________________________ 737 
OOE-HTK-T ___ Haladó szintű traumatológiai manuális készségfejlesztő kurzus ______________________________ 739 
OOE-KFR-T ____ Klinikai farmakológia ______________________________________________________________ 741 
OOE-NRP-T ____ Neuroradiológiai praktikum _________________________________________________________ 743 
OOE-PAH-T ____ Palliatív orvoslás - Hospice __________________________________________________________ 746 
OOE-PTS-T ____ Polytraumatizált sérültek ellátási algoritmusa - szimulációs gyakorlatok _______________________ 748 
OOE-REA-T ____ Reanimáció ______________________________________________________________________ 750 
OOE-REG-T ____ Orvosi rehabilitáció elméleti alapjai és gyakorlata ________________________________________ 752 
OOE-SUO-T ____ Sürgősségi orvostan ________________________________________________________________ 755 
OOE-SUP-T ____ Sürgősségi pszichiátria _____________________________________________________________ 757 
OOF-EGE-T ____ Égési traumát elszenvedett betegek multidiszciplináris ellátása ______________________________ 759 
OOF-FVG-T ____ Biztonságos gyógyszeralkalmazás (farmakovigilancia) ____________________________________ 761 
OOF-GKC-T ___ Általános orvosi gyakorlati készségfejlesztés ____________________________________________ 763 
OOF-GKS-T ____ Sebészet - gyakorlati készségfejlesztés _________________________________________________ 765 
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OOF-KFC-T ____ Klinikai fájdalomcsillapítás __________________________________________________________ 767 
OOF-MIB-T ____ Bevezetés a mindfulness alapú terápiák elméleti és gyakorlati hátterébe, alkalmazhatóságának 

lehetőségei a gyógyításban __________________________________________________________ 769 
OOF-NIT-T ____ Nagyízületi endoprotetika a traumatológiában ___________________________________________ 773 
 

10. szemeszter 

OOE-GYS-T ____ Gyermeksebészet __________________________________________________________________ 775 
OOE-HSG-T ____ Helyszíni sürgősségi betegellátás gyakorlata_____________________________________________ 777 
OOE-IDE-T ____ Idegsebészet _____________________________________________________________________ 779 
OOE-KTA-T ___ A kéz törései, a korszerű törésellátás alapelvei ___________________________________________ 782 
OOE-MKF-T ___ Parkinson-kór, mozgászavarok, krónikus fájdalom syndromák modern kezelési lehetőségei ________ 784 
OOE-NEG-T ___ Neurológiai differenciáldiagnosztika, ritka neurológia betegségek, neurogenetika ________________ 786 
OOE-NKE-T ___ Klinikai esetismertetések: nephrológia, diabetológia, hypertonológia _________________________ 788 
OOE-NTR-T ____ Neurotraumatológia ________________________________________________________________ 790 
OOE-UEA-T ___ Újszülöttek szülőszobai ellátása (adaptáció) _____________________________________________ 792 
OOE-VPK-T ____ Vesepótló kezelések: elmélet és gyakorlat ______________________________________________ 794 
OOF-BJO-T ____ Betegjogok elmélete és gyakorlata ____________________________________________________ 796 
OOF-DFM-T ___ A diagnózis felállításának mestersége __________________________________________________ 799 
OOF-GIP-T ____ Gyermek- és ifjúságpszichiátria ______________________________________________________ 801 
OOF-GOK-T ___ Gyakorlat orientált kommunikációs képzés ______________________________________________ 803 
OOF-GYJ-T ____ A gyermekgyógyászat jövője ________________________________________________________ 805 
OOF-JIF-T _____ Igazságügyi orvostan: A jog ismeretének fontossága az orvosi praxisban ______________________ 807 
OOF-KV3-T ____ Kritikus állapotú beteg vizsgálata, életmentő sürgősségi beavatkozások 3. _____________________ 809 
OOF-PEM-T ____ Gyermekgyógyászati sürgősségi ellátás - esetorientált megközelítés __________________________ 811 
OOF-PIH-T ____ Primer immunhiányos állapotok. Amire az esetek tanítanak. ________________________________ 812 
 

12. szemeszter 

OOE-VTR-T ____ Vértranszfúziós alapismeretek ________________________________________________________ 814 
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OOE-AKF-T ALAPFOGALMAK ÉS KÖZLÉSI FUNKCIÓK AZ ANGOL ORVOSI SZAKNYELVBEN  

Tantárgyfelelős: DR. RÉBÉK-NAGY GÁBOR, egyetemi docens 

 Egészségügyi Nyelvi és Kommunikációs Intézet 

2 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Elektív  modul ▪ mindkét félévben ▪ ajánlott félév: 1. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 3 fő –  max. 20 fő 

Előfeltételek: nincs 

 

Tematika  

Angol nyelvű orvosi szakirodalom nyelvi és nyelvhasználati sajátosságai (fogalmak és közlési funkciók). 

A félév elfogadásának feltételei 

A foglalkozásokon a részvétel kötelező. A 15%-ot meghaladó, de 25% alatti hiányzásokat a kurzus vezetője igazolhatja. 25%-ot 

meghaladó hiányzás esetén a kurzus érvénytelen. 

Félévközi ellenőrzések 

Kettő írásbeli dolgozat, négy szóbeli prezentáció 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

A kurzus vezetője esetenként határozza meg. 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

Hegedűs Anita, Tóth Ida: Concepts and Functions. Introduction to Medical English, kari jegyzet, intézeti honlapon, 2005 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Előadások 

Gyakorlatok 

1 Introduction 

2 Pécs University Medical School, The form of an official letter 

3 The skeletal system, The techniques of reading 

4 The skeletal system, The techniques of reading 

5 The respiratory system, Translation techniques, Location, anatomic position 

6 The respiratory system, Translation techniques, Location, anatomic position 

7 Peptic ulcer, Acute cholecystitis, Cause and effect, Process 

8 Peptic ulcer, Acute cholecystitis, Cause and effect, Process 

9 Diabetes Mellitus, Growth hormone, Cause effect 

10 Diabetes Mellitus, Growth hormone, Cause effect 

11 Test 1 

12 Test 1 

13 The cardiovascular system, Coronary arthery disease, Modality 

14 The cardiovascular system, Coronary arthery disease, Modality 

15 The cardiovascular system, Coronary arthery disease, Modality 

16 The cardiovascular system, Coronary arthery disease, Modality 

17 Disorders of the brain, Multiple sclerosis, Certainty, uncertainty 

18 Disorders of the brain, Multiple sclerosis, Certainty, uncertainty 

19 The urinary system, Shapes, Process, Description 

20 The urinary system, Shapes, Process, Description 

21 Nephrolitiasis, Frequency, Purpose 

22 Nephrolitiasis, Frequency, Purpose 

23 Common medical tests, Purpose 

24 Common medical tests, Purpose 
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25 Test 2 

26 Test 2 

27 Evaluation 

28 Evaluation 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 

Dr. Hegedűs Anita (HEAAAA.B.JPTE), Dr. Rébék-Nagy Gábor (REGCAC.B.JPTE), Dr. Warta Vilmos (WAVEAB.B.JPTE), 

Hamarné Sávay Judit (HASMAAO.PTE), Horváth Lilla Anita (HOLFABP..PTE), Kurdiné Molnár Eszter (KUMPAAK.PTE), 

Mészégetőné Halmos Éva (MEHHABE.PTE), Nagy Gabriella (NAGMAAO.PTE), Ronczykné Berta Anikó (BEAAAI.B.JPTE), 

Váradi Katalin (VAKHAAE.PTE) 
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OOE-BCE-T KOMPLEX ESETMEGBESZÉLÉS: ETIKAI ÉS PSZICHOLÓGIAI SZEMPONTOK A BETEGEK 

ELLÁTÁSÁBA  

Tantárgyfelelős: KEREKES ZSUZSANNA, egyetemi tanársegéd 

 Magatartástudományi Intézet 

2 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Fakultatív  modul ▪ mindkét félévben ▪ ajánlott félév: 1. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 5 fő –  max. 20 fő 

Előfeltételek: nincs 

 

Tematika  

Arzt-Patient-Gespräche lassen sich mittels Rollenspiel in Seminargruppen sowohl in ihren verbalen als auch den nicht verbalen 

Anteilen gut reproduzieren und üben; mit Hilfe der beobachtenden Gruppenteilnehmer wird das Gesprächsverhalten der aktiven 

Rollenspieler der Analyse und Reflexion zugänglich gemacht. Das Ziel des Kurses ist die Studenten zu sensibilisieren, spielerisch in 
Selbsterfahrung Arzt- und Patientenverhalten wahrzunehmen und das (eigene) Arztverhalten zu hinterfragen, zu üben. 

Das Rollenspiel als Kommunikationstraining für das Arzt-Patienten-Gespräch. Häufige und wichtige Problembereiche im ärztlichen 

Gespräch: Erstkontakt, Vorurteile und Ersteindruck, „schwierige” Patienten, der somatisierende Patient, Langzeitbetreuung 

chronischer Patienten, Sterbebegleitung, Tod und Trauerarbeit, Gespräch vor diagnostischen und therapeutischen Entscheidungen, 
Umgang mit eigenem Fehlverhalten 

A félév elfogadásának feltételei 

Die Bedingung der Anerkennung des Kurses ist die aktive Mitarbeit in den Rollenspielen. Fehlzeiten: max 15% des 

Gesamtstundenzahles 

Félévközi ellenőrzések 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

Helmich P.; Richter K.: 50 Rollenspiele als Kommunikationstraining für das Arzt-Patienten-Gespräch, Verlag für Akademische 
Schriften, 2003. ISBN: 3-88864-376-7 

Schweickhardt A., Fritzsche K.: Kursbuch ärztliche Kommunikation, Deutscher Ärzte-Verlag, 2007. ISBN: 3-7691-3228-9 

- Saját oktatási anyag 

Neptun MeetStreet 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Előadások 

Gyakorlatok 

1 Umgang mit eigenem Fehlverhalten 

2 Umgang mit eigenem Fehlverhalten 

3 Gespräch vor diagnostischen und therapeutischen Entscheidungen 

4 Das Rollenspiel als Kommunikationstraining für das Arzt-Patienten-Gespräch. Seminargestaltung. Problemorientiertes Lernen 

5 Das Rollenspiel als Kommunikationstraining für das Arzt-Patienten-Gespräch. Seminargestaltung. Problemorientiertes Lernen 

6 Das Rollenspiel als Kommunikationstraining für das Arzt-Patienten-Gespräch. Seminargestaltung. Problemorientiertes Lernen 

7 Sterbebegleitung, Tod und Trauerarbeit 

8 Patienten mit chronischen Krankheiten 

9 Patienten mit chronischen Krankheiten 

10 Erstkontakt, Ersteindruck und Vorurteile 

11 Erstkontakt, Ersteindruck und Vorurteile 

12 Erstkontakt, Ersteindruck und Vorurteile 

13 Das Rollenspiel als Kommunikationstraining für das Arzt-Patienten-Gespräch. Seminargestaltung. Problemorientiertes Lernen 

14 Gespräch vor diagnostischen und therapeutischen Entscheidungen 

15 Erstkontakt, Ersteindruck und Vorurteile 

16 Patienten mit chronischen Krankheiten 

17 Umgang mit eigenem Fehlverhalten 
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18 Gespräch vor diagnostischen und therapeutischen Entscheidungen 

19 Umgang mit eigenem Fehlverhalten 

20 Gespräch vor diagnostischen und therapeutischen Entscheidungen 

21 Patienten mit chronischen Krankheiten 

22 Sterbebegleitung, Tod und Trauerarbeit 

23 Der somatisierende Patient, Langzeitbetreuung chronischer Patienten 

24 Der somatisierende Patient, Langzeitbetreuung chronischer Patienten 

25 Der somatisierende Patient, Langzeitbetreuung chronischer Patienten 

26 Der somatisierende Patient, Langzeitbetreuung chronischer Patienten 

27 Sterbebegleitung, Tod und Trauerarbeit 

28 Sterbebegleitung, Tod und Trauerarbeit 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 

Dr. Birkás Béla (BIBGAAB.PTE), Dr. Faubl Nóra Klára (FANAAA.B.JPTE), Dr. Tiringer István (TIIHAAE.PTE) 
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OOE-BFA-T A BIOFIZIKA FIZIKAI ALAPJAI  

Tantárgyfelelős: DR. BÓDIS EMŐKE, egyetemi adjunktus 

 Biofizikai Intézet 

2 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Elektív  modul ▪ mindkét félévben ▪ ajánlott félév: 1. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 5 fő –  max. 150 fő 

Előfeltételek: nincs 

 

Tematika  

A kurzus a fizika azon részeinek áttekintése, amelyek ismerete szükséges a Biofizika tantárgy anyagának megértéséhez és 
elsajátításához. Az elméleti háttérismereteken felül a problémák megértését segítő feladatok megoldását is tárgyaljuk. 

A félév elfogadásának feltételei 

Legfeljebb 3 foglalkozásról történő hiányzás megengedett. 

Félévközi ellenőrzések 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Nincs. 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

A kurzussal kapcsolatos anyagok a Biofizikai Intézet honlapján megtalálhatók. 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Ajánlott könyvek: bármely középiskolai fizika példatár 

Előadások 

Gyakorlatok 

Szemináriumok 

1 Matematikai alapok. Skalárok és vektorok 

2 Fizikai mennyiségek és mértékegységek 

3 Newton törvények 

4 Impulzusmegmaradás törvénye, ütközések 

5 Egyenes vonalú mozgások. Kinematika 

6 Egyenes vonalú mozgások. Dinamika 

7 Körmozgás, forgómozgás 

8 Rezgőmozgás, kényszererők 

9 Munka, energia, súrlódás 

10 Munkatétel, a mechanikai energia megmaradása 

11 Hidrosztatika 

12 Hidrodinamika 

13 A termodinamika I. és II. főtétele 

14 Termodinamikai potenciálfüggvények 

15 Elektrosztatika 

16 Ohm törvénye. Kirchhoff törvények 

17 Mágnességtan 

18 Mágneses indukció 

19 Hullámok 

20 Hullám- és geometriai optika 

21 Atomfizika, magfizika 

22 Radioaktivitás 

23 Sugárzások (radioaktív, elektromágneses) 
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24 Elektromágneses hullámok 

25 Sugárzás-anyag kölcsönhatás 

26 Speciális sugárzás-anyag kölcsönhatások 

27 Dolgozatírás 

28 Dolgozatírás 

Vizsgakérdések 

Megtalálhatók a Biofizikai Intézet honlapján (http://biofizika.aok.pte.hu) 

A fizika tárgykörhöz kapcsolódó elméleti háttérismeretek példamegoldásokkal kiegészítve segítik a Biofizika előadások megértését. A 

félév végi dolgozat ennek megfelelően elméleti kérdéseket és számolásos feladatokat tartalmaz. 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 

Dr. Szabó-Meleg Edina (MEEDAA.T.JPTE), Dr. Talián Csaba Gábor (TACRAAO.PTE), Leipoldne Víg Andrea Teréz 

(VIAFAAO.PTE), Szatmári Dávid (SZDHAAT.PTE) 

http://biofizika.aok.pte.hu/
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OOE-BO1-T BIOFIZIKA SZEMINÁRIUMOK 1.  

Tantárgyfelelős: DR. UJFALUSI ZOLTÁN, egyetemi adjunktus 

 Biofizikai Intézet 

1 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Elektív  modul ▪ mindkét félévben ▪ ajánlott félév: 1. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 5 fő –  max. 40 fő 

Előfeltételek: OOA-BI1 egyidejű felvétel   

 

Tematika  

A tantárgy célja, a Biofizika 1 tárgyhoz csatlakozva, megtárgyalni és elmélyíteni a Biofizika előadásokon elhangzott anyagot. 

Kiscsoportos foglalkozásokról lévén szó, lehetőség nyílik a hallgatók kérdéseinek megválaszolására, valamint az anyag mélyebb 

megértésére példák bemutatásán és számítási feladatok megoldásán keresztül. 

A félév elfogadásának feltételei 

Legfeljebb 3 foglalkozásról való hiányzás. 

Félévközi ellenőrzések 

Nincs félévközi számonkérés. 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Nincs. Előzetes egyeztetést követően, azonos héten másik csoporttal pótolható. 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

Oktatási anyagok a Biofizikai Intézet honlapján: http://biofizika.aok.pte.hu 

- Jegyzet 

Damjanovich Sándor, Fidy Judit, Szöllősi János (szerk.): Orvosi biofizika, Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2006 

- Ajánlott irodalom 

Előadások 

Gyakorlatok 

Szemináriumok 

1 Bevezető 

2 Diffúzió 

3 Ozmózis. Folyadékáramlás 

4 Vérkeringés, a szív munkája. Fehérjetekeredés 

5 Membránpotenciál. Érzékszervi receptorok. Akciós potenciál 

6 Látás. Hallás 

7 A citoszkeletális rendszer. Motorfehérjék 

8 Az izom szerkezete és működésének molekuláris alapjai 

9 Termodinamikai alapfogalmak. A termodinamika főtételei 

10 Termodinamikai potenciálfüggvények 

11 A fény kettős természete. Az atom szerkezete 

12 Kvantumszámok. Spin. Molekulaorbitálok 

13 A lézer. Röntgensugárzás 

14 Dolgozatírás 

Vizsgakérdések 

Megtalálhatók a Biofizikai Intézet honlapján: http://biofizika.aok.pte.hu 

http://biofizika.aok.pte.hu/
http://biofizika.aok.pte.hu/
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Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 

Dr. Huber Tamás (HUTEAB.T.JPTE), Dr. Kengyel András Miklós (KEAFACO.PTE), Dr. Lukács András Szilárd (LUATAA0.PTE), 

Dr. Szabó-Meleg Edina (MEEDAA.T.JPTE), Pirisi Katalin Erzsébet (PIKPACT.PTE), Szatmári Dávid (SZDHAAT.PTE), Takács-

Kollár Veronika Tünde (KOVGACT.PTE) 
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OOE-IKG-T INTERKULTURELLE KOMMUNIKATION IN GESUNDHEITSBERUFEN  

Tantárgyfelelős: DR. FÜZESI, ZSUZSANNA, Universitätsprofessorin 

 Magatartástudományi Intézet 

2 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Elektív  modul ▪ mindkét félévben ▪ ajánlott félév: 1. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 5 fő –  max. 50 fő 

Előfeltételek: nincs 

 

Tematika  

Der Kurs vermittelt Inhalte und Aspekte der Kommunikationswissenschaft bzw. ein spezielles Hintergrundwissen, welches dem 

Studenten bei Erlernen der Anamneseerhebung und im Patientengespräch insbesondere im interkulturellen Kontext von Nutzen sein 

wird. 

A félév elfogadásának feltételei 

Bis maximal 15% Abwesenheit erlaubt 

Félévközi ellenőrzések 

Präsentation, Essay 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

- 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Alexander Thomas, Eva-Ulrike Kinast, Sylvia Schroll-Machl (Hrsg.): Handbuch Interkulturelle Kommunikation und Kooperation 
Band 1-2, 2. Auflage 

Daniel Landis, Janet Bennet, Milton Bennett: Handbook of Intercultural Training, 3rd edition 

Előadások 

1 Einführung 

 Dr. Faubl Nóra Klára 

2 Einführung 

 Dr. Faubl Nóra Klára 

3 Der Begriff und die Aufgaben der Kommunikation 

 Dr. Faubl Nóra Klára 

4 Der Begriff und die Aufgaben der Kommunikation 

 Dr. Faubl Nóra Klára 

5 Direkte und indirekte Kommunikation 

 Dr. Faubl Nóra Klára 

6 Direkte und indirekte Kommunikation 

 Dr. Faubl Nóra Klára 

7 Verbale und nonverbale Kommunikation 

 Dr. Faubl Nóra Klára 

8 Verbale und nonverbale Kommunikation 

 Dr. Faubl Nóra Klára 

9 Nonverbale Kommunikation 

 Dr. Faubl Nóra Klára 

10 Nonverbale Kommunikation 

 Dr. Faubl Nóra Klára 
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11 "Irgendwie anders?" 

 Dr. Faubl Nóra Klára 

12 "Irgendwie anders?" 

 Dr. Faubl Nóra Klára 

13 Interkulturalität 

 Dr. Faubl Nóra Klára 

14 Interkulturalität 

 Dr. Faubl Nóra Klára 

15 Kulturmodelle 

 Dr. Faubl Nóra Klára 

16 Kulturmodelle 

 Dr. Faubl Nóra Klára 

17 Stereotyp, Vorurteil, Diskrimination I. 

 Dr. Faubl Nóra Klára 

18 Stereotyp, Vorurteil, Diskrimination I. 

 Dr. Faubl Nóra Klára 

19 Stereotyp, Vorurteil, Diskrimination II. 

 Dr. Faubl Nóra Klára 

20 Stereotyp, Vorurteil, Diskrimination II. 

 Dr. Faubl Nóra Klára 

21 Der kulturelle Schock 

 Dr. Faubl Nóra Klára 

22 Der kulturelle Schock 

 Dr. Faubl Nóra Klára 

23 Kulturgruppen I. 

 Dr. Faubl Nóra Klára 

24 Kulturgruppen I. 

 Dr. Faubl Nóra Klára 

25 Kulturgruppen II. 

 Dr. Faubl Nóra Klára 

26 Kulturgruppen II. 

 Dr. Faubl Nóra Klára 

27 Evaluation 

 Dr. Faubl Nóra Klára 

28 Evaluation 

 Dr. Faubl Nóra Klára 

Gyakorlatok 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

- 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 
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OOE-JNK-T JELNYELVI KOMMUNIKÁCIÓ AZ ORVOSI PRAXISBAN  

Tantárgyfelelős: VÁRBIRÓNÉ DR. CSIKÓS ÁGNES, egyetemi adjunktus 

 Alapellátási Intézet 

2 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Elektív  modul ▪ mindkét félévben ▪ ajánlott félév: 1. 

Foglalkozás/félév:  4 óra előadás + 24 óra gyakorlat + 0 óra szeminárium = összesen 28 óra 

Kurzus létszámkorlát:  min. 5 fő –  max. 100 fő 

Előfeltételek: nincs 

 

Tematika  

Magyarországon a népszámlálási adatok szerint 577 006 ember vallotta magát fogyatékkal élőnek, ezen emberek közül 60 865 (10,5%) 

hallássérült, beszédhibás. Szinte elkerülhetetlen, hogy az orvosok, orvostanhallgatók a mindennapi munka során hallássérültekkel 

kerüljenek kapcsolatba. Az érintett betegek és az őket ellátók között nagy nehézséget jelent a kommunikáció. Törvényileg biztosított a 

fogyatékkal élők egyenlő ellátása: ;A fogyatékos személy egészségügyi ellátása során; az 1997. évi CLIV. Törvénnyel összhangban ; 

figyelemmel kell lenni a fogyatékosságából adódó szükségleteire&;, valamint;A fogyatékos személyeket ellátók speciális képzésének 

és továbbképzésének lehetőségét biztosítani kell, de a valóságban fennállnak még megoldatlan problémák. Jelnyelvi kurzusunk 

keretében már a graduális képzés alatt felhívjuk a figyelmet a fogyatékkal élők problémáira, megoldási lehetőségeket mutatunk a 

hallgatók részére. Az elméleti oktatás mellett nagy hangsúlyt fektetünk a gyakorlatra is, hallássérültek segítségével szituációs 

játékokban gyakorolhatják a jelnyelvi kommunikációt a hallgatók. A kurzust abszolválók képessé válnak a siketekkel való eredményes, 

alapszintű kommunikációra. Mivel az orvos-beteg kapcsolat meghatározója a megfelelő kommunikáció, meggyőződésünk, hogy a 
jelnyelv ismerete az ellátás színvonalát és effektivitását is nagyban emeli. 

A félév elfogadásának feltételei 

Hiányzás a TVSZ- vonatkozó rendelkezés figyelembevételével 

Félévközi ellenőrzések 

- 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Nincs pótlási lehetőség 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

ppt vázlat 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Előadások 

1 Kik a siketek? 

 Dr. Somogyi Lászlóné (Dr. Végh Mária) 

2 A jelnyelvi kommunikáció szabályai. Daktil és fonomimika (ABC). 

 Dr. Somogyi Lászlóné (Dr. Végh Mária) 

3 Panaszok, panaszok jellemzése, fájdalmak típusai. 

 Dr. Somogyi Lászlóné (Dr. Végh Mária) 

4 Testrészek, szervek. - Számok 

 Dr. Somogyi Lászlóné (Dr. Végh Mária) 

Gyakorlatok 

1 Betegségek, tünetekkel kapcsolatos kérdések 

2 Nap, napszakok, adminisztráció 

3 Háziorvos, szülész-, nőgyógyász. Hónapok, évszakok 

4 Vizsgálatok, szűrővizsgálatok, eszközök, műszerek 

5 Fogászat, javaslatok, kezelések, gyógyszerek, színek 

6 Krónikus betegségek, családi kórtörténet 

7 Család 
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8 Légzőszerv, légúti betegségek, topkalizáció (mondattan) 

9 Légzőszerv, légúti betegségek, topkalizáció (mondattan) 

10 Szenvedélybetegségek 

11 Szenvedélybetegségek 

12 Szív és érrendszeri betegségek, gyomor és bélrendszer 

13 Térhasználat 

14 Cukorbetegség, vesebetegségek, idiómák 

15 Cukorbetegség, vesebetegségek, idiómák 

16 Fertőzések, fertőző betegségek 

17 Fertőzések, fertőző betegségek 

18 Csípés, harapás, égés, oltások 

19 Csípés, harapás, égés, oltások 

20 Diagnosztikai kérdések, tájékoztatás, balesetek, vészhelyzetek 

21 Diagnosztikai kérdések, tájékoztatás, balesetek, vészhelyzetek 

22 Diagnosztikai kérdések, tájékoztatás, balesetek, vészhelyzetek története 

23 Értékelés 

24 Hallgatói és oktatói tükör 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

- 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 

Dr. Somogyi Lászlóné (Dr. Végh Mária) (SOLTAE0.PTE) 
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OOE-KRM-T KRISENMANAGEMENT BEI STUDIUM UM ARBEIT IM BEREICH MEDIZIN  

Tantárgyfelelős: DR. FÜZESI, ZSUZSANNA, Universitätsprofessorin 

 Magatartástudományi Intézet 

2 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Elektív  modul ▪ mindkét félévben ▪ ajánlott félév: 1. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 5 fő –  max. 50 fő 

Előfeltételek: nincs 

 

Tematika  

Der Kurs vermittelt Hintergrundkenntnisse zum Thema Krisenmanagement und Bewältigungsmöglichkeiten von Krisen und Stress 
während dem Studium und der Arbeit. 

A félév elfogadásának feltételei 

Bis maximal 15% Abwesenheit erlaubt 

Félévközi ellenőrzések 

Präsentation, Essay 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

- 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Mihaly Csikszentmihalyi: Flow: Das Geheimnis des Glücks, Klett-Cotta, 2010 

Daniel H. Pink: Drive: Was Sie wirklich motiviert, Ecowin Verlag, 2010 

Stephen R. Covey: Die 7 Wege zur Effektivität, Workbook. FranklinCovea - Gabal, 2015 

Helmut Altenberger, Peter Schettgen, Martin Scholz (Hrsg.): Innovative Ansätze konstruktiven Lernens, Ziel Verlag, 2003 

Előadások 

1 Einführung 

 Dr. Faubl Nóra Klára 

2 Einführung 

 Dr. Faubl Nóra Klára 

3 Wissenschaft des Planens I. 

 Dr. Faubl Nóra Klára 

4 Wissenschaft des Planens I. 

 Dr. Faubl Nóra Klára 

5 Wissenschaft des Planens II. 

 Dr. Faubl Nóra Klára 

6 Wissenschaft des Planens II. 

 Dr. Faubl Nóra Klára 

7 Ziele und Ressourcen 

 Dr. Faubl Nóra Klára 

8 Ziele und Ressourcen 

 Dr. Faubl Nóra Klára 

9 Konzentration und Disziplin 

 Dr. Faubl Nóra Klára 

10 Konzentration und Disziplin 

 Dr. Faubl Nóra Klára 

  



PTE ÁOK Általános Orvos szak  –  Elektív és fakultatív tárgyak - tantárgyleírások – 2018/2019-es tanév 

 

 23 

11 Motivation 

 Dr. Faubl Nóra Klára 

12 Motivation 

 Dr. Faubl Nóra Klára 

13 Selbstkontrolle 

 Dr. Faubl Nóra Klára 

14 Selbstkontrolle 

 Dr. Faubl Nóra Klára 

15 Veränderungsmanagement 

 Dr. Faubl Nóra Klára 

16 Veränderungsmanagement 

 Dr. Faubl Nóra Klára 

17 Krisenmanagement 

 Dr. Faubl Nóra Klára 

18 Krisenmanagement 

 Dr. Faubl Nóra Klára 

19 Stressbewältigungsmethoden I. 

 Dr. Faubl Nóra Klára 

20 Stressbewältigungsmethoden I. 

 Dr. Faubl Nóra Klára 

21 Stressbewältigungsmethoden II. 

 Dr. Faubl Nóra Klára 

22 Stressbewältigungsmethoden II. 

 Dr. Faubl Nóra Klára 

23 Vorbereitungen - schriftliche Prüfungen 

 Dr. Faubl Nóra Klára 

24 Vorbereitungen - schriftliche Prüfungen 

 Dr. Faubl Nóra Klára 

25 Vorbereitungen - mündliche Prüfungen 

 Dr. Faubl Nóra Klára 

26 Vorbereitungen - mündliche Prüfungen 

 Dr. Faubl Nóra Klára 

27 Evaluation 

 Dr. Faubl Nóra Klára 

28 Evaluation 

 Dr. Faubl Nóra Klára 

Gyakorlatok 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

- 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 
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OOE-MS1-T MOLEKULÁRIS SEJTBIOLÓGIAI KÍSÉRLETEK I.  

Tantárgyfelelős: DR. SZEBERÉNYI JÓZSEF, egyetemi tanár 

 Orvosi Biológiai Intézet 

2 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Elektív  modul ▪ ősszel ▪ ajánlott félév: 1. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 5 fő –  max. 200 fő 

Előfeltételek: nincs 

 

Tematika  

A tantárgy célja a hallgatók érdeklődésének felkeltése a sejtbiológia experimentális vonatkozásai iránt, interpretációs, probléma-

megoldó készségük, kreatív gondolkodásuk fejlesztése. Az emelt szintű tantárgy szorosan kapcsolódik a Molekuláris sejtbiológia című 

kötelező tárgyhoz. Előadásain a sejtbiológia és molekuláris biológia fontos felfedezéseit ismerteti experimentális megközelítéssel. A 

szemináriumokon az Orvosi Biológiai Intézet által az elmúlt évtizedekben kidolgozott és alkalmazott probléma-megoldó jellegű 

oktatási módszerekkel (kísérletelemzés, kísérlettervezés, ábraelemzés, alkalmazás tesztek) közelítjük meg és tárgyaljuk a molekuláris 

sejtbiológia azon jelenségeit, melyekkel a kötelező biológia tárgy hagyományos oktatási eszközökkel foglalkozik. Bár a kurzus segíti 
a sejtbiológiai folyamatok megértését, felvétele nem szükséges a kötelező tárgy sikeres teljesítéséhez. 

A félév elfogadásának feltételei 

Részvétel az órák legalább 75 százalékán. Sikeres vizsga. 

Félévközi ellenőrzések 

None. 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Nincs. 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

Nincs. 

- Saját oktatási anyag 

Oktatási anyagok az Orvosi Biológia Intézet honlapján: 

   Probléma-megoldó tesztek molekuláris sejtbiológiából 

   Ábraelemzés molekuláris sejtbiológiából 

- Jegyzet 

Nincs. 

- Ajánlott irodalom 

Szeberényi J.: Molekuláris sejtbiológia (tankönyv) 

Szeberényi J.: Experiments in Molecular Cell Biology 

Előadások 

1 A kurzus oktatási célkitűzései. 

 Dr. Szeberényi József 

2 Morfológiai vizsgálómódszerek 

 Dr. Komáromy László 

3 A génszerkezet vizsgálómódszerei 

 Dr. Szeberényi József 

4 A génműködés vizsgálómódszerei 

 Dr. Szeberényi József 

5 A kromatin vizsgálómódszerei 

 Dr. Szeberényi József 

6 A sejtciklus vizsgálatának lehetőségei 

 Dr. Szeberényi József 

7 A DNS-szintézis vizsgálómódszerei 

 Dr. Szeberényi József 
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8 Az RNS-szintézis vizsgálómódszerei 

 Dr. Szeberényi József 

9 Dolgozat 

 Dr. Szeberényi József 

10 A fehérjeszintézis vizsgálómódszerei 

 Dr. Szeberényi József 

11 A génreguláció vizsgálómódszerei 

 Dr. Szeberényi József 

12 A vezikuláris transzport vizsgálómódszerei 

 Dr. Komáromy László 

13 A sejtvédekezés vizsgálómódszerei 

 Dr. Komáromy László 

14 Záró dolgozat 

 Dr. Szeberényi József 

Gyakorlatok 

Szemináriumok 

1 Probléma-megoldó feladattípusok bemutatása 

2 Példák a radioaktív és nem-radioaktív jelölés alkalmazására 

3 Példák a szeparációs módszerek alkalmazására 

4 Példák a DNS vizsgálatára 

5 Példák a kromatin vizsgálatára 

6 Példák a sejtciklus vizsgálatára 

7 Példák a replikáció és repair vizsgálatára 

8 Példák a transzkripció és RNS-érés vizsgálatára 

9 Dolgozat 

10 Példák a transzláció vizsgálatára 

11 Példák a génreguláció vizsgálatára 

12 Példák a szekréció és endocitózis vizsgálatára 

13 Példák a sejtvédekezés vizsgálatára 

14 Záró dolgozat 

Vizsgakérdések 

Probléma-megoldó tesztfeladatok. 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 

Dr. Bátor Judit (BAJFAAO.PTE), Dr. Pap Marianna (PAMFAAO.PTE), Feketéné Dr. Kiss Katalin (KIKFABO.PTE), Schipp Renáta 

(SCRDAA.T.JPTE), Varga Judit (VAJGACT.PTE) 
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OOE-N06-T ORVOSI TERMINOLÓGIA - LATIN NYELVI ALAPOK  

Tantárgyfelelős: TAKÁTS ZSUZSANNA, nyelvtanár 

 Egészségügyi Nyelvi és Kommunikációs Intézet 

2 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Elektív  modul ▪ ősszel ▪ ajánlott félév: 1. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 3 fő –  max. 250 fő 

Előfeltételek: nincs 

 

Tematika  

Az egyes szervrendszerekhez kapcsolódó terminológia ismertetése. Az anatómiai kifejezések megértéséhez szükséges alapismeretek 
megszerzése. A klinikumban használt terminológia elsajátítása. Diagnózisok fordítása. 

Közvetlen cél a hallgatók nyelvi felkészítése a szaktárgyak terminológiájának pontos értelmezése érdekében. 

A félév elfogadásának feltételei 

Maximális hiányzás: 4 óra 

Félévközi ellenőrzések 

2 Zárthelyi dolgozat 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Nem írható alá az indexe annak a hallgatónak,aki a szemináriumok 15%-áról hiányzott,illetve a szemináriumok több, mint 25%-án 

nem vett részt. Indokolt esetben zárthelyi dolgozat pótlására van lehetőség. 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

Takáts Zsuzsanna: Orvosi terminológia  Pécs, 2018. 

(Fénymásolt tankönyv ill. régebbi kiadású tankönyv nem használható.) 

- Saját oktatási anyag 

Takáts Zsuzsanna: Orvosi terminológia  Pécs, 2018. 

Takáts Zsuzsanna: Orvosi terminológia előadások (1-14; ppt) 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Orvosi terminológia, Medicina 1995 

Brencsán János: Orvosi szótár 

Donáth Tibor: Négy nyelvű anatómiai szótár 

Neptunra feltett anyagok 

Előadások 

1 Bevezetés az orvosi terminológiába. Az orvosi terminológia jelentősége a praxisban. 

 Takáts Zsuzsanna 

2 Az emberi test. Az anatómiai és klinikai nyelvhasználat érdekességei. 

 Takáts Zsuzsanna 

3 Az emésztőrendszerrel kapcsolatos főbb terminusok és klinikai vonatkozásaik. 

 Takáts Zsuzsanna 

4 A légzőrendszer anatómiai vonatkozásai és megbetegedései. 

 Takáts Zsuzsanna 

5 A szív. Szemezgetés a szívvel kapcsolatos anatómiai és a kardiológiai terminológiából. 

 Takáts Zsuzsanna 

6 A vérrel és a nyirokrendszerrel kapcsolatos morfológiai és klinikai szakszavakról. 

 Takáts Zsuzsanna 

7 Betekintés a húgyivari szervrendszer anatómiai-szövettani terminológiájába. 

 Takáts Zsuzsanna 

8 A húgyivari rendszer funkcionális-pathologiai vonatkozásai. 

 Takáts Zsuzsanna 
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9 Az érzékszervek az anatómiai és klinikai szaknyelvhasználatban. 

 Takáts Zsuzsanna 

10 Az agy és az idegrendszer morfológiai terminológiájának jellegzetességei, klinikai vonatkozásai. 

 Takáts Zsuzsanna 

11 Csontok, izmok, ízületek, szalagok anatómiai megnevezései és sérülései a klinikumban. 

 Takáts Zsuzsanna 

12 A fogászatban használt terminusokról. A fogak anatómiája és fogászati betegségek 

 Takáts Zsuzsanna 

13 Az anatómiai és klinikai szaknyelvhasználat összevetése autentikus példák alapján. 

 Takáts Zsuzsanna 

14 Teszt 

 Takáts Zsuzsanna 

Gyakorlatok 

Szemináriumok 

1 Bevezetés. Az orvosi szaknyelv felépítése, az anatómiai és klinikai nyelvhasználat különbségei és érdekességei 

2 Az emberi test részei. Anatómiai minőség-és birtokos jelzős szerkezetek számos példán. Síkok, irányok megnevezései. 

3 Az emésztőrendszerről nagy vonalakban, bevezetés a gasztroenterológiai terminológiába, diagnózisok. 

4 A légzőrendszerrel kapcsolatos terminológia jellegzetességei. Egy-egy esettanulmány a pulmonológia területéről. 

5 A szív részei. Kardiológiai tünetek, diagnózisok, vizsgálati módszerek. 

6 A vér és a nyirokrendszer főbb terminusai és megbetegedései. 

7 Teszt 

8 A húgyivari szervrendszer legfontosabb fogalmai. Diagnózisok a nephrológia és urológia területéről. 

9 A nemi szervek főbb anatómiai megnevezései. Példák nőgyógyászati és andrológiai vizsgálati módszerekre; kórismék, 

beavatkozások. 

10 Az érzékszervek a szaknyelvben. Bőrgyógyászati elváltozások és vizsgálati módszerek, diagnózisok a szemészet és a fül-orr-

gégészet területéről. 

11 Az agy és az idegrendszer terminusairól. Agyi elváltozások megnevezései, neurológiai diagnózisok. 

12  Csontok, izmok, ízületek, szalagok. Anatómiai mellékneves és birtokos jelzős szerkezetek, betekintés a klinikai szaknyelvbe 
traumatológiai kórismék alapján. 

13 A fogászatban használt terminusok. A szájüreggel kapcsolatos legfontosabb anatómiai és klinikai kifejezések gyakorlati 
alkalmazása. 

14 Bevezetés a gyógyszerészet alapfogalmaiba. 

Vizsgakérdések 

A tanulmányok gyakorlati jeggyel záródnak. 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 

Takáts Zsuzsanna (TAZHABE.PTE) 
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OOE-ORE-T ORVOSI REHABILITÁCIÓ A GYAKORLATBAN  

Tantárgyfelelős: DR. SARLÓS GÉZÁNÉ (DR. VARJÚ CECILIA), egyetemi docens 

 Reumatológiai és Immunológiai Klinika 

1 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Elektív  modul ▪ ősszel ▪ ajánlott félév: 1. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 5 fő –  max. 80 fő 

Előfeltételek: nincs 

 

Tematika  

Érdekel, mi történik Michael Schumacherrel? Milyenek a látás-, hallás- vagy mozgássérültek lehetőségei napjainkban? Hogyan lehet 

rendbe jönni nagyobb balesetet, betegséget követően? A stroke-ot túlélt, az agy-, vagy gerincvelő sérült betegek, a súlyos mozgásszervi 

deformitással együtt élni kényszerülő betegek, valamilyen mozgásfejlődéssel született gyerekek mindegyikében van valami közös: a 

tartós akadályoztatás a mindennapi tevékenységekben és a REHABILITÁCIÓ SZÜKSÉGESSÉGE. 

A rehabilitáció szerteágazó, nagyon sokféle lehet. Ezen a kurzuson egy kis ablakot nyitunk erre az összetett, a megszokott egészségügyi 

ellátástól annyira különböző, mégis nagyon dinamikus és rohamtempóban fejlődő tudományágra. Megmutatjuk az orvosok, a 
fizioterapeuták, a pszichológusok, a logopédusok, a művészetterapeuták és a szociális munkások munkáját. 

A félév elfogadásának feltételei 

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett 

Félévközi ellenőrzések 

A kurzus utolsó gyakorlatán 20 kérdésből álló tudást ellenőrző tesztírás lesz. 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Külön gyakorlat az előadó által előírtak szerint. Az elmaradt gyakorlatot vagy előadást szóbeli megegyezés alapján lehet pótolni a 

Rehabilitációs Központban. 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

Fiszter Ildikó: Mozgásszervi rehabilitáció 

- Saját oktatási anyag 

http://aok.pte.hu/hu/egyseg/oktatasianyagok/3015 

- Jegyzet 

Fiszter Ildikó: Mozgásszervi rehabilitáció 

- Ajánlott irodalom 

www.rehab.hu - a „Rehabilitáció” című folyóirat olvasható ezen a portálon online 

Huszár Ilona - Kullmann Lajos - Tringer László: A rehabilitáció gyakorlata 

Előadások 

1 Kerekesszékben élők nehézségei és lehetőségei; foglalkozási rehabilitáció, autóvezetés, családtervezés 

 Dr. Cserháti Péter 

2 Hallás- és látássérültek pszichoszociális helyzete és az orvosi rehabilitáció lehetőségei napjainkban Dr. Sarlós Gézáné (Dr. 
Varjú Cecilia) 

3 Krónikus ízületi- és derékfájós betegek evidence based fizioterápiás lehetőségei Dr. Sarlós Gézáné (Dr. Varjú Cecilia) 

4 Koponya-, agysérült és stroke betegek orvosi rehabilitációja 

 Dr. Vajdáné Dr. Tasnádi Emese 

5 Infantilis cerebral paresisben szenvedő gyerekek habilitációjának lehetőségei napjainkban 

 Dr. Aszmann Mária 

6 A kardiológiai és tüdőgyógyászati betegek rehabilitációja 

 Dr. Nyárfás Géza 

7 A pszichiátriai betegek rehabilitációja, kiemelten az addiktológiai esetek 

 Dr. Szemelyácz János 

http://aok.pte.hu/hu/egyseg/oktatasianyagok/3015
http://www.rehab.hu/
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Gyakorlatok 

1 Kerekesszékben élők nehézségei és orvosi rehabilitációjának lehetőségei; foglalkozási rehabilitáció, autóvezetés, 
családtervezés 

2 Team munka a rehabilitációs gyakorlatban, a pszichológus, a logopédus, a fizioterapeuta, a művészet terapeuta, a szociális 

munkás helye a rehabilitációban 

3 Krónikus ízületi- és derékfájós betegek evidence based fizioterápiás lehetőségei 

4 Gyakorlati esetbemutatások a neurorehabilitációs klinikán 

5 A gyermekek rehabilitációjának lehetőségei napjainkban Dr. Lővei Csilla 

6 Terhelhetőség felmérése, az optimális edzés intenzitásának meghatározása 

7 Segédeszköz ellátás napjainkban mozgásszervi betegek rehabilitációja során 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

1. Kerekesszékben élők nehézségei és orvosi rehabilitációjának lehetőségei 

2. Team munka a rehabilitációs gyakorlatban, a pszichológus, a logopédus, a fizioterapeuta, a    művészet terapeuta, a szociális munkás 

helye a rehabilitációban   

3. Krónikus ízületi- és derékfájós betegek fizioterápiás lehetőségei 

4. A stroke-on átesett betegek rehabilitációjának gyakorlata  

5. A cerebral paresisben szenvedő gyermekek rehabilitációjának lehetőségei napjainkban 

6. Terhelhetőség felmérése, az optimális edzés intenzitásának meghatározása   

7. Segédeszköz ellátás napjainkban mozgásszervi betegek rehabilitációja során 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 

Dr. Aszmann Mária (ASMRAAO.PTE), Dr. Cserháti Péter (CSPXABP.PTE), Dr. Nyárfás Géza (NYGPAAP.PTE), Dr. Sarlós Gézáné 

(Dr. Varjú Cecilia) (VACPAAP.PTE), Dr. Szemelyácz János (SZJIAAE.PTE), Dr. Vajdáné Dr. Tasnádi Emese (TAEAAA.B.JPTE) 
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OOE-SMA-T SZAKSZÖVEGALKOTÁS ÉS SZAKNYELVI MŰFAJOK AZ ANGOL ORVOSI SZAKNYELVBEN  

Tantárgyfelelős: DR. RÉBÉK-NAGY GÁBOR, egyetemi docens 

 Egészségügyi Nyelvi és Kommunikációs Intézet 

2 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Elektív  modul ▪ mindkét félévben ▪ ajánlott félév: 1. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 3 fő –  max. 20 fő 

Előfeltételek: nincs 

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

 

Tematika  

Angol nyelvű orvosi szakirodalom nyelvi és nyelvhasználati sajátosságainak elmélyítése, szaknyelvi műfajok, fordítási technikák 
(angol orvosi szaknyelv - alapfogalmak és közlési funkciók című kurzus folytatása). 

A félév elfogadásának feltételei 

A foglalkozásokon a részvétel kötelező. A 15%-ot meghaladó, de 25% alatti hiányzásokat a kurzus vezetője igazolhatja. 25%-ot 

meghaladó hiányzás esetén a kurzus érvénytelen. 

Félévközi ellenőrzések 

Kettő írásbeli dolgozat, négy szóbeli prezentáció 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

A kurzus vezetője esetenként határozza meg. 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

Hamarné Sávay Judit, Molnár Eszter: Medical English. Discourse and Genres, kari jegyzet, 2005 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Előadások 

Gyakorlatok 

1 A tudományos ismeretterjesztő cikkek sajátosságai 

2 A tudományos ismeretterjesztő cikkek sajátosságai 

3 Definícióalkotás 

4 Definícióalkotás 

5 Lexikon cikkek műfaji sajátosságai, ok-okozat 

6 Lexikon cikkek műfaji sajátosságai, ok-okozat 

7 Bizonyosság, bizonytalanság 

8 Bizonyosság, bizonytalanság 

9 Tankönyvi szövegek műfaji sajátosságai, ellentét, gyakoriság 

10 Tankönyvi szövegek műfaji sajátosságai, ellentét, gyakoriság 

11 Lehetőség, folyamatleírás, gyakoriság 

12 Lehetőség, folyamatleírás, gyakoriság 

13 Test 1 

14 Test 1 

15 Orvosi kézikönyv műfaji sajátosságai 

16 Orvosi kézikönyv műfaji sajátosságai 

17 Betegtájékoztató műfaji sajátosságai 

18 Betegtájékoztató műfaji sajátosságai 

19 Esettanulmányok műfaji sajátosságai 

20 Esettanulmányok műfaji sajátosságai 

21 Esettanulmány 

22 Esettanulmány 
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23 Test 2 

24 Test 2 

25 Tudományos cikk műfaji sajátosságai 

26 Tudományos cikk műfaji sajátosságai 

27 Beutalók, zárójelentések műfaji sajátosságai 

28 Beutalók, zárójelentések műfaji sajátosságai 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 

Dr. Hegedűs Anita (HEAAAA.B.JPTE), Dr. Rébék-Nagy Gábor (REGCAC.B.JPTE), Dr. Warta Vilmos (WAVEAB.B.JPTE), 

Eklicsné Dr. Lepenye Katalin (EKLAXA.B.JPTE), Hamarné Sávay Judit (HASMAAO.PTE), Hild Gabriella (MAGAAD.B.JPTE), 

Horváth Lilla Anita (HOLFABP..PTE), Kurdiné Molnár Eszter (KUMPAAK.PTE), Lokodiné Szolcsányi Judit (LOSIAAB.PTE), 

Mészégetőné Halmos Éva (MEHHABE.PTE), Nagy Gabriella (NAGMAAO.PTE), Ronczykné Berta Anikó (BEAAAI.B.JPTE), 

Szántóné Dr. Csongor Alexandra (CSAAAA.B.JPTE), Váradi Katalin (VAKHAAE.PTE) 
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OOE-SSS-T SPRACHE, SPRACHERWERB, SPRACHSTÖRUNGEN  

Tantárgyfelelős: DR. FÜZESI, ZSUZSANNA, Universitätsprofessorin 

 Magatartástudományi Intézet 

2 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Elektív  modul ▪ mindkét félévben ▪ ajánlott félév: 1. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 5 fő –  max. 50 fő 

Előfeltételek: nincs 

 

Tematika  

Der Kurs vermittelt grundlegende Kenntnisse über die Erscheinungen Sprache, Spracherwerb und Sprachstörungen. 

A félév elfogadásának feltételei 

Bis maximal 15% Abwesenheit erlaubt 

Félévközi ellenőrzések 

Präsentation, Essay 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

- 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Svenja Ringmann, Julia Siegmüller (Hrsg.): Handbuch Spracherwerb und Sprachentwicklungsstörungen, Band 1, Urban & Fischer 
Verlag, 2012 

Jürgen Dittmann: Spracherwerb des Kindes. Verlauf und Störungen, C.H. Beck Verlag, 2002 

Dieter E. Zimmer: So kommt der Mensch zur Sprache: Über Spracherwerb, Sprachentstehung, Sprache und Denken, Heyne TB, 
2008 

Claudia Jenny: Sprachauffälligkeiten bei zweisprachigen Kindern: Ursachen, Prävention, Diagnostik und Therapie, Huber, Bern, 

2011 

Előadások 

1 Einführung 

 Dr. Faubl Nóra Klára 

2 Einführung 

 Dr. Faubl Nóra Klára 

3 Sprache und Spracherwerb 

 Dr. Faubl Nóra Klára 

4 Sprache und Spracherwerb 

 Dr. Faubl Nóra Klára 

5 Erwerb der Muttersprache 

 Dr. Faubl Nóra Klára 

6 Erwerb der Muttersprache 

 Dr. Faubl Nóra Klára 

7 Zwei- und Mehrsprachigkeit 

 Dr. Faubl Nóra Klára 

8 Zwei- und Mehrsprachigkeit 

 Dr. Faubl Nóra Klára 

9 Zwei- und Mehrsprachigkeit - Herausforderungen 

 Dr. Faubl Nóra Klára 

10 Zwei- und Mehrsprachigkeit - Herausforderungen 

 Dr. Faubl Nóra Klára 
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11 Sprachentwicklungsstörungen (SSS) 

 Dr. Faubl Nóra Klára 

12 Sprachentwicklungsstörungen (SSS) 

 Dr. Faubl Nóra Klára 

13 Erworbene Sprach- und Sprechstörungen bei Kindern 

 Dr. Faubl Nóra Klára 

14 Erworbene Sprach- und Sprechstörungen bei Kindern 

 Dr. Faubl Nóra Klára 

15 Erworbene Sprach- und Sprechstörungen bei Erwachsenen 

 Dr. Faubl Nóra Klára 

16 Erworbene Sprach- und Sprechstörungen bei Erwachsenen 

 Dr. Faubl Nóra Klára 

17 Neurodegenerative Erkrankungen und Sprache 

 Dr. Faubl Nóra Klára 

18 Dysphagie, Dysphonie 

 Dr. Faubl Nóra Klára 

19 Dysphasie und Aphasie 

 Dr. Faubl Nóra Klára 

20 Dysphasie und Aphasie 

 Dr. Faubl Nóra Klára 

21 Alexie, Dyslexie, Legasthenie 

 Dr. Faubl Nóra Klára 

22 Agraphie, Dysgraphie 

 Dr. Faubl Nóra Klára 

23 Redeflussstörungen, Dyslalien 

 Dr. Faubl Nóra Klára 

24 Mutismus und Autismus 

 Dr. Faubl Nóra Klára 

25 Störungen des Hörens und der auditiven Wahrnehmung 

 Dr. Faubl Nóra Klára 

26 Sprach- und Sprechstörungen im Rahmen einer Demenz 

 Dr. Faubl Nóra Klára 

27 Evaluation 

 Dr. Faubl Nóra Klára 

28 Evaluation 

 Dr. Faubl Nóra Klára 

Gyakorlatok 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

- 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 
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OOE-STD-T AIDS ÉS STD PREVENCIÓS KURZUS  

Tantárgyfelelős: DR. GŐCZE PÉTER, egyetemi tanár 

 Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika 

1 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Elektív  modul ▪ mindkét félévben ▪ ajánlott félév: 1. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 5 fő –  max. 30 fő 

Előfeltételek: nincs 

 

Tematika  

A MOE PHB reproduktív-egészségügyi (SCORA - Standing Committee on Reproductive Health including AIDS) munkacsoportja 

elsősorban az AIDS és az egyéb nemi úton terjedő betegségek primer prevenciójával, fogamzásgátlással, családtervezéssel, valamint a 

fiatalságot érdeklő és érintő, egészségmegőrzéssel kapcsolatos témákkal foglalkozik. A kurzus résztvevői teljes körű előadássorozatot 

hallgathatnak a HIV-ről, az AIDS-ről illetve egyéb nemi betegségekről, továbbá a kurzust elvégzőknek lehetőségük nyílik, hogy 

közép/általános iskolákban tartsanak prevenciós órákat a témakörben, így hasznosítva megszerzett tudásukat, és mint leendő orvosok, 

már most is bekapcsolódhassanak azon munkába, melynek célja az ország egészségügyi helyzetének javítása. A kurzus elvégzéséért 

illetve a megtartott előadások után a MOE PHB (HuMSIRC) pontokat ad, amelyek a HuMSIRC által szervezett külföldi, nyári 

cseregyakorlatos pályázatainál hasznosíthatók. 

A kurzust elvégzőknek lehetőségük nyílik, hogy közép/általános iskolákban tartsanak prevenciós órákat a témakörben, így hasznosítva 

megszerzett tudásukat, és mint leendő orvosok, már most is bekapcsolódhassanak azon munkába, melynek célja az ország egészségügyi 
helyzetének javítása. 

A félév elfogadásának feltételei 

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett 

Félévközi ellenőrzések 

- 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Az előadásokról való hiányzás pótlására nincs lehetőség. 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

- Jegyzet 

Hallgató előadáson készült saját jegyzete. 

Az előadók által az előadást követően rendelkezésre bocsátott PowerPoint anyag. 

- Ajánlott irodalom 

Előadások 

1 Az AIDS és más nemi úton terjedő betegségek (HBV, gonorrhoea, syphilis, chlamydiasis, genitalis herpes, scabies, condyloma 
stb.) 

 Dr. Szabó István 

2 Az AIDS és más nemi úton terjedő betegségek (HBV, gonorrhoea, syphilis, chlamydiasis, genitalis herpes, scabies, condyloma 
stb.) 

 Dr. Szabó István 

3 Az AIDS és az STD-k epidemiológiája, diagnosztikája, szűrés 

 Dr. Szabó István 

4 Az AIDS és az STD-k epidemiológiája, diagnosztikája, szűrés 

 Dr. Szabó István 

5 Az AIDS és más STD-k nőgyógyászati vonatkozásai, családtervezés, nővédelem, különös tekintettel a jelenlegi magyarországi 
tizenévesek vonatkozásában 

 Dr. Szabó István 

6 Az AIDS és más STD-k nőgyógyászati vonatkozásai, családtervezés, nővédelem, különös tekintettel a jelenlegi magyarországi 
tizenévesek vonatkozásában 

 Dr. Szabó István 
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7 Az AIDS és az STD-k jellegzetes bőrgyógyászati tünetei 

 Dr. Szabó István 

8 Az AIDS és az STD-k jellegzetes bőrgyógyászati tünetei 

 Dr. Szabó István 

9 Az AIDS és más nemi úton terjedő betegségek pathológiája 

 Dr. Szabó István 

10 Az AIDS és más nemi úton terjedő betegségek pathológiája 

 Dr. Szabó István 

11 A gyógyszeres fogamzásgátlás, contraceptívumok hatásmechanizmusa és mellékhatásai, új utak a hormonális 
fogamzásgátlásban I.-II. 

 Dr. Szabó István 

12 A gyógyszeres fogamzásgátlás, contraceptívumok hatásmechanizmusa és mellékhatásai, új utak a hormonális 
fogamzásgátlásban I.-II. 

 Dr. Szabó István 

13 Az AIDS és más STD-k pszichológiai aspektusai 

 Dr. Szabó István 

14 Az AIDS és más STD-k pszichológiai aspektusai 

 Dr. Szabó István 

Gyakorlatok 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

„A” Tételsor 

1.) A HIV terjedése, az AIDS epidemiológiája, földrajzi eloszlása 

2.) Az AIDS társadalmi jelentősége 

3.) A szűrés és egyéb preventív módszerek 

4.) Elméletek a HIV vírus kialakulásáról 

5.) A HIV vírus szerkezete, pathogenetikai vonatkozások 

6.) Az AIDS immunológiája 

7.) Az AIDS stádiumai és tünetei 

8.) Opportunista fertőzések AIDS esetén 

9.) Másodlagos malignómák AIDS-ben 

10.) HIV és a terhesség 

11.) Gyógyszeres therapia AIDS-ben (HAART) 

12.) Jövőbeli perspektívák az AIDS megelőzésében és kezelésében 

 

„B” Tételsor 

1.) Nemi betegségek története 

2.) Syphilis 

3.) Trichomoniasis, Vaginalis dysbacteriosis 

4.) Gonorrhoea, NGU, Chlamydiasis és egyéb atypusos kórokozók által okozott nemi betegségek 

5.) Candidiasis, Scabies, Phthirus pubis 

6.) Hepatitis vírusok 

7.) Herpes vírusok 

8.) Prostatitis és Epididymitis 

9.) HPV fertőzések 

10.) Vakcinációk nemi betegségekben 

11.) Fogamzásgátlás különböző módszerei és hatékonyságuk 

12.) Orális fogamzásgátlás 
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Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 
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OOF-AP1-T BELGYÓGYÁSZATI ÁPOLÁSTAN A GYAKORLATBAN 1.  

Tantárgyfelelős: DR. WITTMANN ISTVÁN, egyetemi tanár 

 II. sz. Belgyógyászati Klinika és Nephrológiai Centrum 

2 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Fakultatív  modul ▪ ősszel ▪ ajánlott félév: 1. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 1 fő –  max. 100 fő 

Előfeltételek: nincs 

 

Tematika  

A tantárgy célja az orvostanhallgatók ápolási tevékenységének támogatása, szervezetté tétele.  A tantárgy keretein belül a hallgatók 

megismerkedhetnek a legalapvetőbb ápolási ismeretekkel, e téren hasznos gyakorlati tapasztalatokra tehetnek szert, emellett pedig 

betekintést nyerhetnek a belgyógyászati osztály működésébe, a betegellátás mindennapjaiba. 

A félév elfogadásának feltételei 

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett 

Félévközi ellenőrzések 

Írásbeli beszámoló készítése a szorgalmi időszak utolsó napjáig, pótlás, javítás nem lehetséges. 

A tárgy félévközi jeggyel zárul az írásbeli beszámoló alapján. 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Távolmaradás pótlására nincs lehetőség. 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Előadások 

Gyakorlatok 

1-28 Gyakorlat 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 

Dr. Bekő Viktória (OKBFAA.A.JPTE), Dr. Gyimesi Tamás (GYTGAAO.PTE), Dr. Laczy Boglárka (LABFAAO.PTE), Dr. Sebők 

Judit (SEJFAAO.PTE) 
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OOF-AVV-T ÁRTÓ-VÉDŐ VÁROSOK - A VÁROSI KÖRNYEZET EGÉSZSÉGHATÁSAI  

Tantárgyfelelős: DR. GIRÁN JÁNOS, egyetemi adjunktus 

 Orvosi Népegészségtani Intézet 

1 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Fakultatív  modul ▪ ősszel ▪ ajánlott félév: 1. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 5 fő –  max. 20 fő 

Előfeltételek: nincs 

 

Tematika  

Jelenleg a világ népességének több mint fele, Európában élők közel háromnegyede, a hazai lakosság több mint kétharmada városlakó. 

A történelem során napjainkra alakult ki először az a helyzet, hogy a városokban élők száma meghaladja a rurális környezetben élők 

számát, de a demográfiai becslések továbbra is a városi népességszám emelkedését jelzik. Nehéz feladat eldönteni, hogy a városi 

környezet hatásai közül az egészség-ártalmak avagy az egészség-előnyök az inkább meghatározók, így korunk városa olyan közeget 

jelent, amely az ott élők egészségi állapotát egyrészt veszélyezteti, másrészt védelmezi. A kurzus célja, hogy a hallgatók ismereteket 
szerezhessenek mindazokról a pozitív és negatív hatásokról, amelyeket a városi környezet az ott élők egészségére gyakorolhat. 

A félév elfogadásának feltételei 

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett 

Félévközi ellenőrzések 

- 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Nincs lehetőség 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

Neptunra feltöltött anyag 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Bai, X., Nath, I. Capon, A. Hasan, N. Jaron, D. (2012) Health and wellbeing in the changing urban environment: complex 
challenges, scientific responses, and the way forward = Current Opinion in Environmental Sustainability 2012, 4:465-472 

ICSU (2011) Report of the ICSU Planning Group on Health and Wellbeing in the Changing Urban Environment: a Systems 
Analysis Approach. International Council for Science, Paris 

WHO (2016) Health as the Pulse of the New Urban Agenda United Nations Conference on Housing and Sustainable Urban 
Development Quito 2016 

WHO (2010) Hidden cities: unmasking and overcoming health inequities in urban settings. World Health Organization, The WHO 
Centre for Health Development, Kobe, and United Nations Human Settlements Programme (UN-HABITAT) 

WHO (2016) Global report on urban health: equitable, healthier cities for sustainable development. World Health Organization, 
Geneva, Switzerland, 

Előadások 

1 A városok kialakulás, a városodás és a városiasodás jellemzői 

 Dr. Girán János 

2 A városban élők egészségvédelmével kapcsolatos intézkedések a különböző történelmi korokban 

 Dr. Girán János 

3 Egészség-egyenlőtlenségek a városi és rurális környezetben 

 Dr. Girán János 

4 A modern városok pozitív egészséghatásai I. 

 Dr. Girán János 

5 A modern városok pozitív egészséghatásai II. 

 Dr. Girán János 
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6 A modern városok negatív egészséghatásai I. 

 Dr. Girán János 

7 A modern városok negatív egészséghatásai II. 

 Dr. Girán János 

8 A WHO Egészséges Városok mozgalom létrejötte és működése 

 Dr. Girán János 

9 Az egészséget támogató helyi közpolitika kialakulása és működése 

 Dr. Girán János 

10 Színtér megközelítés megjelenése a városi egészségvédelemben 

 Dr. Girán János 

11 Az egészséges városi környezet alakításának módszerei I.: egészségkép, egészséghatás-vizsgálat 

 Dr. Girán János 

12 Az egészséges városi környezet alakításának módszerei II.: egészségfejlesztési tervezés, Urban Health Index 

 Dr. Girán János 

13 Jó gyakorlatok a városi egészségvédelem területén 

 Dr. Girán János 

14 Összegzés 

 Dr. Girán János 

Gyakorlatok 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

Neptun 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 
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OOF-BBM-T BEVEZETÉS A BIOMETRIÁBA  

Tantárgyfelelős: DR. PÓTÓ LÁSZLÓ, habilitált docens 

 Bioanalitikai Intézet 

1 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Fakultatív  modul ▪ mindkét félévben ▪ ajánlott félév: 1. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 1 fő –  max. 20 fő 

Előfeltételek: nincs 

 

Tematika  

Az adatok áttekintése, jellemzése (grafikonok vagy számok használatával) a statisztika kurzusok egyetlen órás bevezető fejezete szokott 

lenni. Talán érthető ez a sietség, ha a statisztika által bevezetett sok új elvet és kialakítandó készséget tekintjük - amelyek mind nehezen 

érthetőek a hallgatóknak. A statisztika oktatásának új megközelítése szilárd alapokat képez a sikeres tanuláshoz azáltal, hogy nagyobb 

súlyt ad az adatok áttekintése és jellemzése témaköröknek. E kurzus lehetőséget nyújt a statisztikai alapelvek jobb megértésére - ezen 

a bevezető területen. Az ebben kialakuló magasabb szintű készségek nemcsak az egyetemi tanulmányok és a későbbi szakmai 
munkájuk, de a mindennapi élet területén is kamatoztathatók lesznek. 

Közvetlen folytatása lehet a Biometria feladatmegoldás kurzus. 

A félév elfogadásának feltételei 

Legfeljebb egy foglalkozás mulasztása. 

Félévközi ellenőrzések 

Aktív részvétel a foglalkozásokon. 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Pótló foglalkozás 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

1, Moore, D. S. The Basic Practice of Statistics, 7th edition, 2015 

- Saját oktatási anyag 

- Jegyzet 

Pótó László: Biometria, munkafüzet, Pécs, 2018 

- Ajánlott irodalom 

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

Yates, Dan, Moore, David S., Starnes, Daren S.: The Practice of Statistics (TI-83/89 Graphing Calculator Enhanced) 2/e, W.H. 
Freeman, 2003  vagy 

3, Rees, W. G.: Essential Statistics, Chapman and Hall, 1992 

Előadások 

Gyakorlatok 

1 Valószínűség - példák 1 

2 Valószínűség - példák 1 

3 Valószínűség - példák 2 - diszkrét eloszlások 

4 Valószínűség - példák 2 - diszkrét eloszlások 

5 Adatok áttekintése/jellemzése grafikonokkal - 1 

6 Adatok áttekintése/jellemzése grafikonokkal - 1 

7 Adatok áttekintése/jellemzése grafikonokkal - 2. 

8 Adatok áttekintése/jellemzése grafikonokkal - 2. 

9 Adatok áttekintése/jellemzése számokkal - 1- adatjellemzők 1 

10 Adatok áttekintése/jellemzése számokkal - 1- adatjellemzők 1 

11 Adatok áttekintése/jellemzése számokkal - 2 - adatjellemzők 2 

12 Adatok áttekintése/jellemzése számokkal - 2 - adatjellemzők 2 

13 A normális eloszlás 

14 A normális eloszlás 
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Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

Nincs vizsga - aktív részvétel, legfeljebb egy foglalkozás mulasztása. 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 

Borbásné Dr. Farkas Kornélia (FAKAAA.T.JPTE), Dr. Pótó László (POLGABO.PTE), Kőnigné Péter Anikó (PEAAAB.T.JPTE) 
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OOF-BFM-T BIOMETRIA FELADATMEGOLDÁS  

Tantárgyfelelős: DR. PÓTÓ LÁSZLÓ, habilitált docens 

 Bioanalitikai Intézet 

1 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Fakultatív  modul ▪ mindkét félévben ▪ ajánlott félév: 1. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 1 fő –  max. 20 fő 

Előfeltételek: nincs 

 

Tematika  

A hallgatók túlnyomó többsége rendszeresen igényli az 1+1 órában oktatott Biometria tárgy keretében extra feladatmegoldó 

gyakorlatok tartását a félév során. Ennek egyszerű oka van: A tárgy fő feladata az adatok értékelése és az adatokra alapozott 

döntéshozás során alkalmazandó alapmódszerek megismertetése a hallgatósággal. Fő nehézsége ugyanakkor, hogy az ezek alapját 

jelentő valószínűségeken alapuló döntéshozás és az elemi logikus gondolkodás megismertetése és begyakoroltatása mindmáig nem 

része az érettségi követelményeknek, pedig nélkülözhetetlen alapkészség bármely egzakt tudomány (és kiemelten az orvostudomány) 
művelése során. Ezen készségek hiányos volta az oka a tömeges hallgatói különóra-igényeknek. 

Ezt az igényt kívánja kielégíteni az alaptárgy óráihoz kapcsolódó szervezett formában a kurzus, továbbá azon hallgatók ismereteit 
elmélyíteni, akik már sikeresen teljesítették a Biometria alaptárgyat. 

A félév elfogadásának feltételei 

Aktív részvétel, legfeljebb egy mulasztott foglalkozás 

Félévközi ellenőrzések 

Oktató által kiadott feladatok, amikkel a hallgató ellenőrizheti a haladását. 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Egy pótló óra 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

1, Moore, D. S. The Basic Practice of Statistics, 7th edition, 2015 

- Saját oktatási anyag 

- Jegyzet 

Pótó László: Biometria, munkafüzet, Pécs, 2018 

- Ajánlott irodalom 

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

Yates, Dan, Moore, David S., Starnes, Daren S.: The Practice of Statistics (TI-83/89 Graphing Calculator Enhanced) 2/e, W.H. 

Freeman, 2003  vagy 

3, Rees, W. G.: Essential Statistics, Chapman and Hall, 1992 

Előadások 

Gyakorlatok 

1 A várható érték konfidencia intervalluma 

2 A várható érték konfidencia intervalluma 

3 t-próbák (egymintás és páros) 

4 t-próbák (egymintás és páros) 

5 A CI és a hipotézisvizsgálat - a döntési hibák. 

6 A CI és a hipotézisvizsgálat - a döntési hibák. OD alapelvek 1/1. 

7 A független mintás t próba 

8 A független mintás t próba 

9 Lineáris regresszió és korreláció 

10 Lineáris regresszió és korreláció 

11 Gyakorisági táblázatok és értékelésük (khi-négyzet próba) 

12 Gyakorisági táblázatok és értékelésük (khi-négyzet próba). OD alapelvek 1/2. 

13 Előjel-, Wilcoxon és Mann-Whitney próba, egy szempontos varianciaanalízis 

14 Többváltozós módszerek - kitekintés. OD alapelvek 2. 



PTE ÁOK Általános Orvos szak  –  Elektív és fakultatív tárgyak - tantárgyleírások – 2018/2019-es tanév 

 

 43 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

Nincs vizsga - aktív részvétel, legfeljebb egy mulasztott foglalkozás 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 

Borbásné Dr. Farkas Kornélia (FAKAAA.T.JPTE), Dr. Pótó László (POLGABO.PTE), Kőnigné Péter Anikó (PEAAAB.T.JPTE) 
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OOF-BGS-T BEVEZETÉS A GÉNSEBÉSZETBE  

Tantárgyfelelős: DR. SÁNDOR ZOLTÁN, tudományos főmunkatárs 

 Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet 

2 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Fakultatív  modul ▪ ősszel ▪ ajánlott félév: 1. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 1 fő –  max. 20 fő 

Előfeltételek: nincs 

 

Tematika  

A kurzus célja, hogy megismertesse a hallgatókkal a genetikai anyag manipulálásának módszereit (génsebészet, genetic engineering). 

Bemutatja a génsebészet alap technikáit és legújabb lehetőségeit, valamint a gyógyszerfejlesztésben és orvostudományban betöltött 

szerepét. 

A félév elfogadásának feltételei 

Nincs 

Félévközi ellenőrzések 

Nincs 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Nincs 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

Szemináriumi PowerPoint előadás 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Előadások 

Gyakorlatok 

Szemináriumok 

1 Nukleinsavak kémiai szerkezete, funkciói 

2 Különleges és kémiailag módosított nukleinsavak 

3 DNS módosító enzimek és alkalmazásuk I. 

4 DNS módosító enzimek és alkalmazásuk II. 

5 Oligonukleotid és gén szintézis 

6 Gélelektroforézis, DNS szekvenálási eljárások 

7 Számítógépes szekvencia analízis I. 

8 Számítógépes szekvencia analízis II. 

9 Polimeráz láncreakció és alkalmazásai 

10 Irányított mutagenesis 

11 cDNS klónozás, alap klónozó vektorok 

12 Expressziós és rekombinációs vektor rendszerek 

13 Genetikai anyag bejuttatása a sejtekbe 

14 Virális vektor rendszerek, transzpozonok 

15 Transzgenikus és knockout állatok készítése 

16 Lox-P rendszer, kondícionális knockout állatok 

17 RNS interferencia 

18 Knockdown technológiák 

19 Mesterséges nukleázok és alkalmazásuk 

20 Genom manipuláció, optogenetika 

21 Fág és egyéb display technikák 

22 Mesterséges evolúciós technikák 
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23 Nukleinsav chippek és alkalmazásaik 

24 DNS nanobotok, DNS alapú számítógépek 

25 Rekombináns DNS technológia a gyógyszergyártásban 

26 Génterápia lehetőségei 

Vizsgakérdések 

nincs 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 

Dr. Sándor Zoltán (SAZOAAA.PTE) 
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OOF-BMR-T BIOMARKEREK  

Tantárgyfelelős: DR. GYÖNGYI ZOLTÁN, tudományos főmunkatárs 

 Orvosi Népegészségtani Intézet 

1 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Fakultatív  modul ▪ mindkét félévben ▪ ajánlott félév: 1. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 5 fő –  max. 30 fő 

Előfeltételek: nincs 

 

Tematika  

Amikor biomarkerekről beszélünk, elsősorban molekulákra gondolunk, de fizikai, fiziológiai változások is ide sorolhatók. Széles körű 

az alkalmazhatóságuk. A betegség kockázata, azok korai előrejelzése, diagnosztikája, valamint a terápia sikerességének követése is 

lehetséges biomarkerekkel. Tápláltsági állapot, alkohol, vagy drogfogyasztás ugyancsak kimutatható velük. A mérési módszerek az 

egyszerűtől a komplex laboratóriumi eljárásokig terjednek. A biomarkerek speciális csoportjába tartoznak az illékony molekulák. 

Ezeket szaglással (ember, állat, vagy mesterséges orr), vagy biokémiai eljárásokkal lehet kimutatni. A kurzus célja, hogy megismertesse 
a biomarkereket az egyszerű mindennapi felhasználási lehetőségektől a különleges, kevésbé ismertekig. 

A félév elfogadásának feltételei 

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett 

Félévközi ellenőrzések 

Szóban. 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Személyes konzultáció. 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

Saját diasorok a Neptunon. 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Előadások 

1 Biomarkerek fogalma 

 Dr. Gyöngyi Zoltán 

2 Környezeti és foglalkozási ártalmak biomarkerei 

 Dr. Gyöngyi Zoltán 

3 Dohányzás biomarkerei 

 Dr. Gyöngyi Zoltán 

4 Alkohol- és drogfogyasztás biomarkerei 

 Dr. Gyöngyi Zoltán 

5 Tápláltsági állapot biomarkerei 

 Dr. Gyöngyi Zoltán 

6 Testmozgással kapcsolatos biomarkerek 

 Dr. Gyöngyi Zoltán 

7 Genetikai betegségek biomarkerei 

 Dr. Gyöngyi Zoltán 

8 Epigenetikai biomarkerek 

 Dr. Gyöngyi Zoltán 

9 Szív- és érrendszeri betegségek biomarkerei 

 Dr. Gyöngyi Zoltán 

10 Daganatos betegségek biomarkerei 

 Dr. Gyöngyi Zoltán 

11 Fertőző betegségek biomarkerei 

 Dr. Gyöngyi Zoltán 
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12 Illékony molekulák, mint biomarkerek 

 Dr. Gyöngyi Zoltán 

13 Illékony molekulák, mint biomarkerek 

 Dr. Gyöngyi Zoltán 

14 Biomarkerek validálása 

A biomarkerek etikai kérdései 

 Dr. Gyöngyi Zoltán 

Gyakorlatok 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

Biomarkerek fogalma 

Környezeti ártalmak biomarkerei 

Foglalkozási ártalmak biomarkerei 

Egyéni érzékenység biomarkerei 

Epigenetikai biomarkerek 

Tápláltsági állapot biomarkerei 

Dohányzás biomarkerei 

Alkoholfogyasztás biomarkerei 

Drogfogyasztás biomarkerei 

Genetikai betegségek biomarkerei 

Fertőző betegségek biomarkerei 

Szív- és érrendszeri betegségek biomarkerei 

Daganatos betegségek biomarkerei 

Illékony molekulák, mint biomarkerek 

Biomarkerek validálása 

A biomarkerek alkalmazásának etikai kérdései 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 
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OOF-BMU-T LÉGY PROAKTÍV! BETEGSÉGMEGELŐZÉS ÚJRATÖLTVE  

Tantárgyfelelős: DR. SZENDI KATALIN, egyetemi adjunktus 

 Orvosi Népegészségtani Intézet 

2 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Fakultatív  modul ▪ mindkét félévben ▪ ajánlott félév: 1. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 1 fő –  max. 300 fő 

Előfeltételek: nincs 

 

Tematika  

Az előadások a megszokott frontális formával szemben interaktivitásra épülnek a hallgatóság aktív részvételével. Személyes bevonódás 

útján tapasztalhatják meg, hogyan hasznosítsák későbbi orvosi munkájuk során a betegségmegelőzés kiemelt vonatkozásait. Az 

előadások során a hallgatóság igényeire építve probléma alapú képzéssel, a szinergiára törekvés jegyében, csapatmunkákkal és a 

modern információtechnológiai lehetőségek kihasználásával valósul meg a képzés. A cél nem a kötelező tárgyak keretében megszerzett 

ismeretek ismétlése, hanem azok gyakorlati hasznosságának megélése, a jövő orvosainak paradigmaváltása egyedi oktatási 
módszereken keresztül. 

A félév elfogadásának feltételei 

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett 

Félévközi ellenőrzések 

Félévközi jegy 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Beszámoló az oktatóval egyeztetett tananyagból 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Előadások 

1 Preventív vs. kuratív medicina - a történelem útvesztőjében 

 Dr. Berényi Károly 

2 Prevenció - de hol, ki és kinek? 

 Dr. Berényi Károly 

3 Primordiális prevenció - Észak Karéliától a mintamenzáig 

 Dr. Berényi Károly 

4 Orvos vagyok, gyógyítani akarok. Vagy inkább megelőzni? 

 Dr. Berényi Károly 

5 Tanulmányozzuk a népet! 

 Dr. Berényi Károly 

6 „Csak egy maradhat” - mitől szenvedtek őseink és mi varható unokáink életében? (avagy trendek és tendenciák a fertőző és 
nemfertőző betegségek alakulásában) 

 Dr. Berényi Károly 

7 Japán : Chad - 85 : 50. Egészségdeterminánsok egy kicsit másként. 

 Dr. Berényi Károly 

8 A szellemek akarata - Az istenek büntetése - Az orvos majd meggyógyít - Felelős vagyok az egészségemért 

 Dr. Berényi Károly 

9 A társas lény 

 Dr. Berényi Károly 

10 A fürdéstől a vakcinációig 

 Dr. Berényi Károly 

11 Na most fertőz vagy nem fertőz? - Fertőzések nemfertőző betegségek hátterében 

 Dr. Berényi Károly 
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12 Jobb ma egy veréb, mint holnap egy túzok! A szűrésekről... 

 Dr. Berényi Károly 

13 Élet-mód 

 Dr. Berényi Károly 

14 Mozgás! 

 Dr. Berényi Károly 

15 „Nem tudunk mit csinálni, eszünk!” 

 Dr. Berényi Károly 

16 Éhezek! Vagy mégsem? - Makro- és mikronutriensek 

 Dr. Berényi Károly 

17 Idiokrácia a táplálkozásban 

 Dr. Berényi Károly 

18 Enni vagy nem enni: az itt a kérdés. 

 Dr. Berényi Károly 

19 Inni vagy nem inni: az itt a kérdés. 

 Dr. Berényi Károly 

20 Reggeli wellness: kávé-konyak-cigi-kávé-konyak-cigi 

 Dr. Berényi Károly 

21 Élet a Facebookon innen és túl 

 Dr. Berényi Károly 

22 Urbanizáció - kockázati tényező vagy védőfaktor? 

 Dr. Berényi Károly 

23 A munka nemesít - Vagy beteggé tesz? 

 Dr. Berényi Károly 

24 Egészségpolitika - de hisz én csak gyógyítani akarok?! 

 Dr. Berényi Károly 

25 Ne halat adj, hanem horgászbotot! 

 Dr. Berényi Károly 

26 Relax! Take it easy. Hakuna matata! 

 Dr. Berényi Károly 

27 Hogyan válik „szokássá” a betegségmegelőzés? 

 Dr. Berényi Károly 

28 Verbális és nonverbális kommunikáció - kulcs a kiemelkedően eredményes betegségmegelőzéshez 

 Dr. Berényi Károly 

Gyakorlatok 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

- 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 
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OOF-CSI-T CSI: MAGYARORSZÁG  

Tantárgyfelelős: DR. KOZMA ZSOLT, egyetemi adjunktus 

 Igazságügyi Orvostani Intézet 

1 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Fakultatív  modul ▪ mindkét félévben ▪ ajánlott félév: 1. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 5 fő –  max. 200 fő 

Előfeltételek: OOA-MB1 egyidejű felvétel   

 

Tematika  

A kurzus célja, hogy a mindennapi hatósági nyomozások konkrét példáin keresztül bemutassa az orvostanhallgatóknak milyen sokrétű 

tudományos bizonyítási lehetőségek állnak rendelkezésünkre a XXI. században  a tettesek mielőbbi felkutatásában. A kurzus nem 

törekszik mélyebb jogi környezetbe ágyazva vizsgálni e folyamatokat. A gyakorlati példák elemzésével, összefüggéseinek 

kiemelésével a hallgatók gondolkodásának, probléma felismerési és megoldási képességének fejlesztését tűzi ki célul e népszerű 
ismeretanyag bemutatásával. 

A félév elfogadásának feltételei 

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett 

Félévközi ellenőrzések 

Félévközi jegy teszt 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Egyéni megbeszélés alapján 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

Az indokolt anyagok kerülnek fel a Neptunra 

- Saját oktatási anyag 

Az indokolt anyagok kerülnek fel a Neptunra 

- Jegyzet 

Az indokolt anyagok kerülnek fel a Neptunra 

- Ajánlott irodalom 

Az indokolt anyagok kerülnek fel a Neptunra 

Előadások 

1 „Beszél a helyszín”: a kriminalisztika alapjai 

 Dr. Kozma Zsolt 

2 „Beszél a helyszín”: a kriminalisztika alapjai 

 Dr. Kozma Zsolt 

3 „A vércseppek szimfóniája”: az árulkodó freccsenések 

 Dr. Kozma Zsolt 

4 „A vércseppek szimfóniája”: az árulkodó freccsenések 

 Dr. Kozma Zsolt 

5 „Nyugodjon békében”: csontmaradványok bizonyító ereje 

 Dr. Kozma Zsolt 

6 „Nyugodjon békében”: csontmaradványok bizonyító ereje 

 Dr. Kozma Zsolt 

7 „A processzor mint főszereplő”: az informatika szerepe a rekonstrukcióban 

 Dr. Kozma Zsolt 

8 „A processzor mint főszereplő”: az informatika szerepe a rekonstrukcióban 

 Dr. Kozma Zsolt 
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9 „Mikronyomok világa”: DNS és RNS alapú azonosítások 

 Dr. Kozma Zsolt 

10 „Mikronyomok világa”: DNS és RNS alapú azonosítások 

 Dr. Kozma Zsolt 

11 „Ritka mint a fehér holló”: az egyedi személyazonosítás formái 

 Dr. Kozma Zsolt 

12 „Ritka mint a fehér holló”: az egyedi személyazonosítás formái 

 Dr. Kozma Zsolt 

13 „Van képünk hozzá”: CT, MR, Rtg leletek, mint bizonyítékok 

 Dr. Kozma Zsolt 

14 „Van képünk hozzá”: CT, MR, Rtg leletek, mint bizonyítékok 

 Dr. Kozma Zsolt 

Gyakorlatok 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

A Neptunra kerülnek feltöltésre 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 

Dr. Kozma Zsolt (KOZEAC.K.JPTE) 
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OOF-DAM-T AZ EVOLÚCIÓS NÉZŐPONT SZEREPE AZ ORVOSLÁSBAN: DARWINI MEDICÍNA  

Tantárgyfelelős: DR. BIRKÁS BÉLA, egyetemi adjunktus 

 Magatartástudományi Intézet 

2 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Fakultatív  modul ▪ ősszel ▪ ajánlott félév: 1. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 5 fő –  max. 20 fő 

Előfeltételek: nincs 

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

 

Tematika  

A kurzus célja, hogy alapvető ismereteket adjon át a hallgatóknak az evolúciós medicina, illetve az evolúciós pszichológia 

tudományterületeiből, a legújabb magatartástudományi és neuroscience kutatások eredményeire támaszkodva. Bizonyos betegségek, 

kórképek, illetve alternatív viselkedésformák meghatározott szelekciós folyamatok eredményeképpen maradtak fenn. Az evolúciós 

pszichológiai elképzelések tágabb kontextusba helyezik az adott jelenséget, így számos újabb megfontolással, aspektussal gazdagítják, 

és ezáltal árnyalják elgondolásainkat, főként az egyes betegségek tüneteivel kapcsolatban. Minden témakör megbeszélése során 

kitérünk a jelenség etiológiájára, valamint főbb tüneteire, különös tekintettel a kurrens neuroscience kutatások eredményei tükrében. 

Az egyes elméletek és kutatási eredmények gyakorlati hasznosíthatóságának és hatékonyságának megbeszélése, értékelése képezi a 
kurzus legfőbb feladatát. 

A félév elfogadásának feltételei 

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett 

Félévközi ellenőrzések 

Az oktatóval megbeszéltek szerint. 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Az oktatóval megbeszélendő 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

Bereczkei T. és Paál T. (szerk.): A lélek eredete. Bevezetés az evolúciós pszichológiába, Gondolat Kiadó, Bp. 2010 

Platek, S.M. & Schackelford, T.K. (eds.): Foundations in Evolutionary Cognitive Neuroscience, Cambridge University Press, 
Cambridge, New York, Melbourne, Madrid, Cape Town, Singapore, Sao Paulo 2009 

Kaas, J.H. (ed.): Evolutionary Neuroscience, Academic Press, Oxford, UK 2009 

- Saját oktatási anyag 

- Jegyzet 

A hallgatók által készített anyagok használhatóak jegyzetként. 

- Ajánlott irodalom 

Crawford & D.L. Krebs (eds.): Foundations of Evolutionary Psychology Mahwah, NJ: Erlbaum 2008 

Dunbar R.I.M. & Barrett, L. (eds.): The Oxford Handbook of Evolutionary Psychology Oxford: Oxford University Press 2007 

Előadások 

Gyakorlatok 

1 Bevezetés - Evolúciós gondolat az orvoslásban és a pszichológiában 

2 Bevezetés - Tudománytörténet. A darwini medicina előzményei. 

3 Az idegrendszer filogenezise - elméletek 

4 Neurális jellemzők és az agy evolúciója 

5 Féltekei specializáció az emberi agy kialakulása során 

6 Neurológiai specializáció - eszközhasználat és finommozgások koordinációja 

7 Allergia - evolúciós megközelítésben 

8 Az allergia biológiai alapmechanizmusai 

9 Evolúciós szülészet 

10 A gyermekkori betegségek (sárgaság, középfülgyulladás, asthma) darwini szemlélete. 

11 A reprodukció pszichofiziológiája 
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12 A reprodukció és szexualitás zavarai 

13 A megbetegedéseket kísérő pszichés problémák evolúciós elemzésének szempontjai 

14 Hangulati zavarok, depresszió 

15 Szorongás 

16 A szorongás pszichofiziológiai háttérmechanizmusai 

17 Alternatív szexuális viselkedésformák (homoszexualitás, pedofília, nemi erőszak) 

18 Prostitúció 

19 Nemi különbségek a féltékenység neurológiai korrelátumai esetén 

20 Család 1. (szülő-gyermek konfliktus, születési sorrend és szülői ráfordítás) 

21 Család 2. (kötődési zavarok, erőszak, inceszt) 

22 Az arcfelismerés evolúciós-kognitív neuropszichológiája. 

23 Kognitív összegzés (diszlexia, autizmus spektrum) 

24 Neuropszichológiai-, és neurokognitív vizsgálatok az autizmusról. 

25 Az evolúciós gondolat alkalmazási lehetőségei a gyakorlatban 

26 A darwini medicina hasznossága az orvoslásban 

27 Összegzés 

28 Összegzés 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

- 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 

Dr. Birkás Béla (BIBGAAB.PTE) 
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OOF-DKP-T DOHÁNYZÁS: KÖVETKEZMÉNYEK, PREVENCIÓS LEHETŐSÉGEK  

Tantárgyfelelős: DR. KISS ISTVÁN, egyetemi tanár 

 Orvosi Népegészségtani Intézet 

1 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Fakultatív  modul ▪ mindkét félévben ▪ ajánlott félév: 1. 

Foglalkozás/félév:  12 óra előadás + 2 óra gyakorlat + 0 óra szeminárium = összesen 14 óra 

Kurzus létszámkorlát:  min. 5 fő –  max. 15 fő 

Előfeltételek: nincs 

 

Tematika  

A dohányzás a krónikus, nem fertőző betegségek, például a szív- és érrendszeri betegségek, a krónikus légúti megbetegedések, 

különböző daganatok egyik fő kockázati tényezője, az elkerülhető halálozás egyik legfontosabb, megelőzhető oka. Annak ellenére, 

hogy a dohányzás egészségügyi kockázatairól egyre növekvő ismeretek állnak rendelkezésre, a lakosság jelentős hányada még ma is 

sok országban dohányzik. A dohányzás elleni küzdelemben az egészségügyi dolgozóknak, orvosoknak fontos szerep jut, ehhez nyújt 

segítséget a kurzus, mely alapvető ismereteket közvetít a dohányzás epidemiológiájáról, különböző formáiról, következményeiről, a 
megelőzés lehetőségeiről és a dohányzásról való leszokás bizonyítékokon alapuló módszereiről. 

A félév elfogadásának feltételei 

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett 

Félévközi ellenőrzések 

- 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

- 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

Előadások kivonata. 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Urbán Róbert: A dohányzás egészségpszichológiája, 2007 

Előadások 

1 1. A dohányzás története 

 Dr. Balogh Erika 

2 2. A dohányzás okozta egészségkárosodás, halálozás. A dohányzásról való leszokás egészségnyeresége. 

 Dr. Balogh Erika 

3 3. A dohányzás gyakorisága, globális és hazai adatok. A dohányzás mérése. A nikotinfüggés mérése. A dohányzás formái I. 

 Dr. Balogh Erika 

4 4. A dohányzás formái II: E-cigaretta. 

 Dr. Balogh Erika 

5 5. A dohányzás formái III: Vízipipa. 

 Dr. Balogh Erika 

6 6. A dohányzást meghatározó tényezők 

 Dr. Balogh Erika 

7 7. Dohányzás serdülőkorban. 

 Dr. Balogh Erika 

8 8. Dohányzás várandósság alatt. 

 Dr. Balogh Erika 

9 9. A dohányzás és a mentális zavarok. 

 Dr. Balogh Erika 

10 12. Leszokás: Egyedül vagy segítséggel? Minimálintervenció az orvosi gyakorlatban. Bizonyítékon alapuló módszerek I. 

 Dr. Balogh Erika 
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11 13. Leszokás. Bizonyítékon alapuló módszerek II. 

 Dr. Balogh Erika 

12 14. Leszokás. Bizonyítékon alapuló módszerek III. 

 Dr. Balogh Erika 

Gyakorlatok 

1 10. A dohányzás elleni népegészségügyi stratégia elemei I. 

2 11. A dohányzás elleni népegészségügyi stratégia elemei II. Hazai és nemzetközi példák. 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

Neptun-on 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 

Dr. Balogh Erika (BAEFAEO.PTE) 
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OOF-DME-T A DAGANAT MEGELŐZHETŐ!  

Tantárgyfelelős: DR. KISS ZSUZSANNA, egyetemi adjunktus 

 Orvosi Népegészségtani Intézet 

2 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Fakultatív  modul ▪ ősszel ▪ ajánlott félév: 1. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 5 fő –  max. 30 fő 

Előfeltételek: nincs 

 

Tematika  

Korunk egyik legjelentősebb kihívását a daganatos megbetegedések és az általuk bekövetkezett halálozások igen magas száma jelenti. 

Az elmúlt évtizedekben az orvostudomány igen jelentős fejlődése ellenére sem sikerült megnyugtató eredményeket elérni a betegség 

terápiáját illetően. A megelőzésnek tehát a daganatok vonatkozásában is kiemelkedő szerepe van. A kurzus lehetőséget nyújt a 

különböző daganattípusok sajátosságainak, illetve a fontosabb kockázati tényezőinek részletesebb megismerésére. Ezen túl nagy 

hangsúlyt kapnak - mind elméleti szinten, mind konkrét gyakorlati útmutatásokkal - a daganatok megelőzésének lehetőségei is. A 

kurzus során ismertetjük továbbá számos daganatos megbetegedésre vonatkozó a legfrissebb humán epidemiológiai vizsgálatok 
eredményeit. 

A félév elfogadásának feltételei 

Az előadások és gyakorlatok látogatása kötelező, amelyet katalógussal ellenőrzünk. Az előadásokról és a gyakorlatokról összességében 

legfeljebb 4x45 perc hiányzás megengedett, ami felett az index aláírását megtagadjuk. 

Félévközi ellenőrzések 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Pótlási lehetőség nincs. 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

CooSpace 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Robert Weinberg (ed.): The Biology of Cancer, Garland Science 2006; ISBN 0815340788 

Boffetta P., La Veccia: Neoplasms 2009. In Detels R, Beaglehole R, Lansang MA and Gulliford M (eds.): Oxford Textbook of 
Public Health, 5th ed., Oxford University Press 

Előadások 

1 1. Daganatos megbetegedések jelentősége a XXI. Században 

 Dr. Kiss Zsuzsanna 

2 2. Daganatos megbetegedések Magyarországon 

 Dr. Kiss Zsuzsanna 

3 3. A karcinogenezis folyamata I. 

 Dr. Kiss Zsuzsanna 

4 4. A karcinogenezis folyamata II. 

 Dr. Kiss Zsuzsanna 

5 5. A daganatsejtek jellemzői, legfontosabb tulajdonságai 

 Dr. Kiss Zsuzsanna 

6 6. A daganatok molekuláris epidemiológiája 

 Dr. Kiss Zsuzsanna 

7 7. A daganatok kialakulásában fontosabb általános kockázati tényezők I. 

 Dr. Kiss Zsuzsanna 

8 8. A daganatok kialakulásában fontosabb általános kockázati tényezők II. 

 Dr. Kiss Zsuzsanna 
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9 9. Tüdőrák (kialakulás, kockázati tényezők, megelőzés) I. 

 Dr. Kiss Zsuzsanna 

10 10. Tüdőrák (kialakulás, kockázati tényezők, megelőzés) II. 

 Dr. Kiss Zsuzsanna 

11 11. Kolorektális daganatok (kialakulás, kockázati tényezők, megelőzés) I. 

 Dr. Kiss Zsuzsanna 

12 12. Kolorektális daganatok (kialakulás, kockázati tényezők, megelőzés) II. 

 Dr. Kiss Zsuzsanna 

13 13. Emlőrák (kialakulás, kockázati tényezők, megelőzés) I. 

 Dr. Kiss Zsuzsanna 

14 14. Emlőrák (kialakulás, kockázati tényezők, megelőzés) II. 

 Dr. Kiss Zsuzsanna 

15 15. Prosztatarák (kialakulás, kockázati tényezők, megelőzés) 

 Dr. Kiss Zsuzsanna 

16 16. Fej-nyaki daganatok (kialakulás, kockázati tényezők, megelőzés) 

 Dr. Kiss Zsuzsanna 

17 17. Hasnyálmirigyrák (kialakulás, kockázati tényezők, megelőzés) 

 Dr. Kiss Zsuzsanna 

18 18. Gyomorrák (kialakulás, kockázati tényezők, megelőzés) 

 Dr. Kiss Zsuzsanna 

19 19. Májrák (kialakulás, kockázati tényezők, megelőzés) 

 Dr. Kiss Zsuzsanna 

20 20. Méhnyakrák (kialakulás, kockázati tényezők, megelőzés) 

 Dr. Kiss Zsuzsanna 

21 21. Petefészekrák (kialakulás, kockázati tényezők, megelőzés) 

 Dr. Kiss Zsuzsanna 

22 22. Bőrdaganatok (kialakulás, kockázati tényezők, megelőzés) 

 Dr. Kiss Zsuzsanna 

23 23. Leukémiák (kialakulás, kockázati tényezők, megelőzés) 

 Dr. Kiss Zsuzsanna 

24 24. Kevésbé gyakori daganatok (kialakulás, kockázati tényezők, megelőzés) 

 Dr. Kiss Zsuzsanna 

25 27. Daganatmegelőzési ajánlások I. 

 Dr. Kiss Zsuzsanna 

26 28. Daganatmegelőzési ajánlások II. 

 Dr. Kiss Zsuzsanna 

Gyakorlatok 

Szemináriumok 

1 25. Genetika, genomika, epigenetika szerepe a daganatmegelőzésben I. 

2 26. Genetika, genomika, epigenetika szerepe a daganatmegelőzésben II. 

Vizsgakérdések 

CooSpace 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 

Dr. Kiss Zsuzsanna (ORZGAAT.PTE) 
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OOF-ENL-T EGÉSZSÉGNEVELÉS LEHETŐSÉGEI ÉS MÓDSZEREI AZ ORVOSI ÉS FOGORVOSI HIVATÁS 

GYAKORLÁSA SORÁN  

Tantárgyfelelős: DR. MAREK ERIKA MÁRIA, egyetemi adjunktus 

 Műveleti Medicina Tanszék 

2 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Fakultatív  modul ▪ ősszel ▪ ajánlott félév: 1. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 1 fő –  max. 20 fő 

Előfeltételek: nincs 

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

 

Tematika  

Általánosan elfogadott tény, hogy a betegségek kialakulásának megelőzésében a legnagyobb szerepe a primer prevenciónak van, 

melynek egyik legfontosabb területe az egészségfejlesztés, ezen belül pedig az egészségnevelés. Mindennapos munkájuk során - mind 

az orvosok, fogászok és gyógyszerészek is - a gyógyítás mellett egészségnevelési feladatokat is el kell, hogy lássanak (pl. előadások 

tartása, ismeretterjesztő cikkek, stb.). A kurzus célja felhívni a leendő orvosok, gyógyszerészek és fogorvosok figyelmét a 

felelősségükre és lehetőségeikre az egészségnevelés területén, motiválni őket és gazdag módszertani eszköztárat nyújtani számukra. A 
kurzus gyakorlatorientált, a résztvevő hallgatók a kurzus végére egy önálló egészségnevelési programot készítenek el és mutatnak be. 

A félév elfogadásának feltételei 

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett 

Félévközi ellenőrzések 

A kurzus teljesítéséhez az utolsó oktatási héten tett sikeres (írásbeli) vizsga szükséges. A vizsgáztatás feltételrendszere a Neptun-on 

keresztül ismerhető meg. Sikertelen vizsga, vagy távolmaradás esetében nem áll módunkban újabb tesztet összeállítani, B, ill. C 

vizsgalehetőség szóbeli vizsgának számít. 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

1. A felvett kurzusok foglalkozásain aktív részvétel hallgatói kötelezettség. A szemeszter 2. oktatási hetétől számolva maximum 3 

alkalommal van lehetőség hiányozni ez előadásokról. Ezt meghaladó hiányzás elfogadása egyedi elbírálással lehetséges a 

tantárgyfelelőssel történő személyes megbeszélést követően (pl. orvosi igazolással). 

2. Nem engedélyezett a felvett kurzusok egymással történő időbeli átfedése és az ebből adódó késés illetve a kurzus hivatalos 

befejezése előtti távozás. 

3. A kurzusról maximum 15 perc késés engedélyezett, illetve az oktatóval történt egyeztetést követően megfelelő indok esetén 

maximum 15 perccel az előadás hivatalos befejezése előtt lehet távozni. Ellenkező esetben az előadáson való részvételt nem áll 

módunkban elfogadni. 

4. Az előadás alatt mobiltelefon használata csak az oktatással összefüggő feladatok esetén engedélyezett. 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Ewles - Simnett: Egészségfejlesztés. Medicina 

World Health Organization (WHO): Health Education: Theoretical Concepts, Effective Strategies and Core Competencies. ISBN: 

978-92-9021-829-6 (online) 

http://applications.emro.who.int/dsaf/EMRPUB_2012_EN_1362.pdf 

World Health Organization (WHO): Education for Health: a Manual on Health Education in Primary Health Care. 

http://apps.who.int/iris/handle/10665/77769#sthash.DUAVr1Sn.dpuf 

United Nations Children’s Fund (UNICEF): A Manual on Hygiene Promotion 

http://www.unicef.org/wash/files/hman.pdf 

 

http://www.cartercenter.org/resources/pdfs/health/ephti/library/lecture_notes/health_extension_trainees/Intro_HealthEducation.p

df 

Introduction to Health Education, health Promotion, and Theory 

http://samples.jbpub.com/9780763796112/96112_CH01_FINAL.pdf 

http://applications.emro.who.int/dsaf/EMRPUB_2012_EN_1362.pdf
http://apps.who.int/iris/handle/10665/77769#sthash.DUAVr1Sn.dpuf
http://www.unicef.org/wash/files/hman.pdf
http://www.cartercenter.org/resources/pdfs/health/ephti/library/lecture_notes/health_extension_trainees/Intro_HealthEducation.pdf
http://www.cartercenter.org/resources/pdfs/health/ephti/library/lecture_notes/health_extension_trainees/Intro_HealthEducation.pdf
http://samples.jbpub.com/9780763796112/96112_CH01_FINAL.pdf
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Health Education for Adults 

http://www.unesco.org/education/uie/confintea/pdf/ 

Előadások 

1 1.  Bevezetés. A kurzus ismertetése. Az egészségnevelés történeti gyökerei, elmélete, alapjai. Hazai és Uniós egészségnevelési 

irányelvek, intézmények, programok, állami és civil kezdeményezések. Az egészségnevelés célja, szerepe az ismeretek 
bővítésében, az attitűd-, és egészségmagatartás formálásában. 

 Dr. Marek Erika Mária 

2 1.  Bevezetés. A kurzus ismertetése. Az egészségnevelés történeti gyökerei, elmélete, alapjai. Hazai és Uniós egészségnevelési 

irányelvek, intézmények, programok, állami és civil kezdeményezések. Az egészségnevelés célja, szerepe az ismeretek 
bővítésében, az attitűd-, és egészségmagatartás formálásában. 

 Dr. Marek Erika Mária 

3 2.  Az egészségnevelés módszerei 1.: programok tervezése, szervezése, előkészítése. 

Az egészségnevelés célcsoportjainak sajátosságai: nem, életkor, vallás, kulturális különbségek szerepe. Speciális szempontok 

egészségnevelési programok tervezéséhez óvodások, kisiskolások, serdülőkorúak, idősek, romák, muszlimok stb. számára. 
Preferált elérési csatornák. Kulturális kompetenciák fejlesztése. 

 Dr. Marek Erika Mária 

4 2.  Az egészségnevelés módszerei 1.: programok tervezése, szervezése, előkészítése. 

Az egészségnevelés célcsoportjainak sajátosságai: nem, életkor, vallás, kulturális különbségek szerepe. Speciális szempontok 

egészségnevelési programok tervezéséhez óvodások, kisiskolások, serdülőkorúak, idősek, romák, muszlimok stb. számára. 
Preferált elérési csatornák. Kulturális kompetenciák fejlesztése. 

 Dr. Marek Erika Mária 

5 3.  Az egészségnevelés módszerei 2.: alapvető pedagógiai, didaktikai irányelvek. Egészségnevelési előadás felépítése: az 

irodalomkutatástól a prezentáció tartásáig. Hagyományos osztálytermi módszerek, frontális előadás. A motiváció, 
demonstráció és az interaktivitás jelentősége, a feed-back szerepe. A jó előadás, a jó előadó tulajdonságai. 

 Dr. Marek Erika Mária 

6 3.  Az egészségnevelés módszerei 2.: alapvető pedagógiai, didaktikai irányelvek. Egészségnevelési előadás felépítése: az 

irodalomkutatástól a prezentáció tartásáig. Hagyományos osztálytermi módszerek, frontális előadás. A motiváció, 
demonstráció és az interaktivitás jelentősége, a feed-back szerepe. A jó előadás, a jó előadó tulajdonságai. 

 Dr. Marek Erika Mária 

7 4.  Az egészségnevelés módszerei 3.: Projektmódszer és a kooperatív tanulási technikák alkalmazása az egészségnevelésben. 

Egészségnevelést segítő, kiegészítő eszközök tervezése, készítése (szórólapok, poszterek, stb.). Önálló projektmunka kiosztása, 
megbeszélése. 

 Dr. Marek Erika Mária 

8 4.  Az egészségnevelés módszerei 3.: Projektmódszer és a kooperatív tanulási technikák alkalmazása az egészségnevelésben. 

Egészségnevelést segítő, kiegészítő eszközök tervezése, készítése (szórólapok, poszterek, stb.). Önálló projektmunka kiosztása, 

megbeszélése. 

 Dr. Marek Erika Mária 

9 5.  A média (tv, rádió, internet) és a médiában szereplő orvosok szerepe az egészségnevelésben. A hitelességről és a média 

veszélyeiről. Egészségnevelés az írott sajtón keresztül. Ismeretterjesztő publikáció készítése különböző egészséget propagáló 

témákban. A közeljövő: mobilapplikációk, digitális egészségfejlesztés, a MeNTA-ról, azaz a Mobil Egészségnapló és 

Tájékoztató Alkalmazásról 

 Dr. Berényi Károly 

10 5.  A média (tv, rádió, internet) és a médiában szereplő orvosok szerepe az egészségnevelésben. A hitelességről és a média 

veszélyeiről. Egészségnevelés az írott sajtón keresztül. Ismeretterjesztő publikáció készítése különböző egészséget propagáló 

témákban. A közeljövő: mobilapplikációk, digitális egészségfejlesztés, a MeNTA-ról, azaz a Mobil Egészségnapló és 
Tájékoztató Alkalmazásról 

 Dr. Berényi Károly 

11 6.  Az egészségnevelés szintjei, színterei. Az első és egyben a legfontosabb lépcsőfok: a családon belüli egészségnevelés. 

Egészségnevelés a terhesgondozás során. A gyermekorvos és védőnő szerepe és lehetőségei a kisgyermekes családok 
egészségkulturájának alakulásában. 

 Dr. Marek Erika Mária 

12 6.  Az egészségnevelés szintjei, színterei. Az első és egyben a legfontosabb lépcsőfok: a családon belüli egészségnevelés. 

Egészségnevelés a terhesgondozás során. A gyermekorvos és védőnő szerepe és lehetőségei a kisgyermekes családok 
egészségkulturájának alakulásában. 

 Dr. Marek Erika Mária 

  

http://www.unesco.org/education/uie/confintea/pdf/
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13 7.  Óvodai, iskolai egészségnevelés: az orvosok lehetőségei és feladatai, mintaprogramok, iskolai egészségnapok, 
serdülőkorúak szexuális egészségnevelése: témák, módszerek, eszközök. 

 Dr. Marek Erika Mária 

14 7.  Óvodai, iskolai egészségnevelés: az orvosok lehetőségei és feladatai, mintaprogramok, iskolai egészségnapok, 
serdülőkorúak szexuális egészségnevelése: témák, módszerek, eszközök. 

 Dr. Marek Erika Mária 

15 8.  A jelen: az orvostanhallgatók lehetőségei, a kortársoktatás jelentősége az egészségnevelésben (HUMSIRC). Alkohol -és 
dohányzásellenes, valamint drogprevenciós programok, ill. leszokástámogatás: jó gyakorlatok és buktatók 

 Dr. Marek Erika Mária 

16 8.   A jelen: az orvostanhallgatók lehetőségei, a kortársoktatás jelentősége az egészségnevelésben (HUMSIRC). Alkohol -és 
dohányzásellenes, valamint drogprevenciós programok, ill. leszokástámogatás: jó gyakorlatok és buktatók 

 Dr. Marek Erika Mária 

17 9.  Betegtájékoztatás: egészségnevelés lehetőségei a háziorvosi és szakorvosi ellátás során, valamint a klinikai gyakorlatban. 

 Dr. Marek Erika Mária 

18 9.  Betegtájékoztatás: egészségnevelés lehetőségei a háziorvosi és szakorvosi ellátás során, valamint a klinikai gyakorlatban. 

 Dr. Marek Erika Mária 

19 10.  Fogászati egészségnevelés: a fogorvosok szerepe és lehetőségei az egészségnevelésben. Fogászati prevenciós programok 

(mintaprogramok, óvodai, iskolai programok, idősek részére szervezett programok és egészségnevelés a fogászati ellátás 
során).. 

 Dr. Marek Erika Mária 

20 10.  Fogászati egészségnevelés: a fogorvosok szerepe és lehetőségei az egészségnevelésben. Fogászati prevenciós programok 

(mintaprogramok, óvodai, iskolai programok, idősek részére szervezett programok és egészségnevelés a fogászati ellátás 
során). 

 Dr. Marek Erika Mária 

21 11. Egészségnevelés speciális, sérülékeny célcsoportokban: menekültek, roma közösségek, hajléktalanok egészségnevelése. 
Mintaprogramok, speciális szempontok, nehézségek, megoldási javaslatok. 

 Dr. Marek Erika Mária 

22 11.  Egészségnevelés speciális, sérülékeny célcsoportokban: menekültek, roma közösségek, hajléktalanok egészségnevelése. 
Mintaprogramok, speciális szempontok, nehézségek, megoldási javaslatok.. 

 Dr. Marek Erika Mária 

23 12.  Az egészségfejlesztés/ health promotion szemlélet kialakulása, a WHO ezirányú törekvései. Az Ottawai és a Bangkok-i 

Karta. A WHO új kezdeményezésének elmélete és gyakorlati megvalósítása, és a hozzá kapcsolódó főbb programok, pl. Észak-
Karélia projekt, Egészséges Városok program, Egészségfejlesztő iskolák és Egészséges kórházak hálózata. 

 Dr. Szilárd István 

24 12.  Az egészségfejlesztés/ health promotion szemlélet kialakulása, a WHO ezirányú törekvései. Az Ottawai és a Bangkok-i 

Karta. A WHO új kezdeményezésének elmélete és gyakorlati megvalósítása, és a hozzá kapcsolódó főbb programok, pl. Észak-
Karélia projekt, Egészséges Városok program, Egészségfejlesztő iskolák és Egészséges kórházak hálózata. 

 Dr. Szilárd István 

25 13. A kurzus hallgatói által készített egészségnevelési projektek bemutatása, átbeszélése, értékelése 

 Dr. Marek Erika Mária 

26 13.  A kurzus hallgatói által készített egészségnevelési projektek bemutatása, átbeszélése, értékelése 

 Dr. Marek Erika Mária 

27 14. A kurzus hallgatói által készített egészségnevelési projektek bemutatása, átbeszélése, értékelése. 

 Dr. Marek Erika Mária 

28 14. A kurzus hallgatói által készített egészségnevelési projektek bemutatása, átbeszélése, értékelése. 

 Dr. Marek Erika Mária 

Gyakorlatok 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

Az ajánlott irodalom alapján 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 
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OOF-GFE-T A GLOBÁLIS FELMELEGEDÉS HATÁSAI AZ EMBERI EGÉSZSÉGRE  

Tantárgyfelelős: DR. GERENCSÉR GELLÉRT, egyetemi adjunktus 

 Orvosi Népegészségtani Intézet 

2 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Fakultatív  modul ▪ ősszel ▪ ajánlott félév: 1. 

Foglalkozás/félév:  24 óra előadás + 0 óra gyakorlat + 4 óra szeminárium = összesen 28 óra 

Kurzus létszámkorlát:  min. 1 fő –  max. 30 fő 

Előfeltételek: nincs 

 

Tematika  

Az elmúlt években egyre több megfigyelés és előrejelzés világít rá arra a tényre, mely szerint a globális felmelegedés alapjaiban 

változtatja meg környezetünket és társadalmunkat. Mindemellett közvetlen és közvetett hatásaival számottevő tényezővé lépett elő az 

emberi egészségben. A kurzus célja megismertetni a hallgatókkal a globális felmelegedés lehetséges ok-okozati összefüggéseit, az 

emberi egészségre mért hatásait valamint választ adni arra kérdésre, vajon az egészségügyi rendszerek hogyan képesek alkalmazkodni 

a megváltozott klímához. A kurzus mindemellett szemléletet is kíván adni a hallgatónak, hogy a betegségek kóroki tényezőit és 
előfordulását a klímaváltozás tükrében is szemlélje. 

A félév elfogadásának feltételei 

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett 

Félévközi ellenőrzések 

A félévi jegy megszerzésének a feltétele az utolsó előadáson megírt teszt. Az előadásokon való részvétel kötelező, 2x2 óra hiányzás 

megengedett. 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Az előadásokon való részvétel kötelező, melyet katalógussal ellenőrzünk. 2x2 óra hiányzás megengedett, e felett a tárgy aláírását 

megtagadhatjuk. 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

Neptun 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Gender, Climate Change and Health; WHO - The Effects of Changing Weather on Public Health, Annual Review of Public Health, 

Vol. 21: 271-307 (Volume publication date May 2000), DOI: 10.1146/annurev.publhealth.21.1.271 

Előadások 

1 A globális felmelegedést kialakító tényezők. 

 Bérczi Bálint Dániel 

2 Az érintetlen és a megváltozott ökoszisztéma 

 Dr. Gerencsér Gellért 

3 A megváltozott ökoszisztéma fizikai, ökológiai és társadalmi következményei. 

 Dr. Gerencsér Gellért 

4 A globális felmelegedés egészségre gyakorolt direkt, indirekt és szociális hatásai. 

 Bérczi Bálint Dániel 

5 A direkt egészségügyi hatások I 

 Bérczi Bálint Dániel 

6 Emelkedő hőhullám gyakoriság. Katasztrófák (2003, Franciaország) szív- és érrendszeri betegségek, tendenciák a jövőben. 

 Bérczi Bálint Dániel 

7 A direkt egészségügyi hatások II 

 Bérczi Bálint Dániel 

8 Emelkedő szárazság, aszályok és sivatagosodás. Növekvő éhinség és alultápláltság. 

 Bérczi Bálint Dániel 

9 A direkt egészségügyi hatások III 

 Bérczi Bálint Dániel 
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10 Extrém időjárás erősödése (hurrikánok, esőzések , árvizek). A kiváltott fertőző megbetegedések és kémiai szennyezés. 

 Bérczi Bálint Dániel 

11 Az indirekt egészségügyi hatások I 

 Bérczi Bálint Dániel 

12 A vektor által terjesztett megbetegedések megváltozott mintázata. 

 Bérczi Bálint Dániel 

13 A zoonotikus megbetegedések megváltozott mintázata. 

 Bérczi Bálint Dániel 

14 A vektoriális és zoonotikus megbetegedések jóslatai 2100-ig. 

 Bérczi Bálint Dániel 

15 Az indirekt egészségügyi hatások II - Vízzel terjedő betegségek megváltozott mintázata. 

 Bérczi Bálint Dániel 

16 Mi lesz a klímaváltozás hatása a vízminőségre? 

 Bérczi Bálint Dániel 

17 Az indirekt egészségügyi hatások III 

 Bérczi Bálint Dániel 

18 A csökkenő levegőminőség légzőszervi és szív-, érrendszeri következményei. Aeroallergének a változó környezetben. 

 Bérczi Bálint Dániel 

19 Az indirekt egészségügyi hatások IV - Olvadó jégsapkák, emelkedő tengerszint és árvizek jövőbeli mortalitása. 

 Bérczi Bálint Dániel 

20 Szocioökonómiai hatások - Az élelmiszer- és vízkészletek jövőbeli biztonsága. 

 Bérczi Bálint Dániel 

21 Változó klíma, változó biodiverzitás. 

 Bérczi Bálint Dániel 

22 Az IPCC és IUCN legfrissebb jelentései. 

 Bérczi Bálint Dániel 

23 Az éghajlatváltozás menekültjei. A közelgő környezeti migráció lehetséges mérete. 

 Bérczi Bálint Dániel 

24 Megoldások a globális felmelegedés csökkentésére. A klímakutatása jövője. 

 Bérczi Bálint Dániel 

Gyakorlatok 

Szemináriumok 

1 Hogyan alkalmazkodnak az egészségügyi rendszerek a változó klímához? 

2 A lehetséges klímaváltozási forgatókönyvek. 

3 Népegészségügyi klímaprogramok. 

4 A változó klíma egészségügyi szolgáltatásai. 

Vizsgakérdések 

Neptun 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 

Bérczi Bálint Dániel (BEBIABT.PTE) 
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OOF-GOM-T MÉRGEZŐ GOMBÁK, GOMBAMÉRGEZÉSEK  

Tantárgyfelelős: DR. BARTHÓ LORÁND, egyetemi tanár 

 Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet 

2 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Fakultatív  modul ▪ ősszel ▪ ajánlott félév: 1. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 5 fő –  max. 70 fő 

Előfeltételek: nincs 

 

Tematika  

Az általános orvosnak fontos feladata lehet gombamérgezések kórismézése és első ellátása. 

A kurzus ismerteti: 

- a gombamérgezések fajtáit, tüneteit 

- a citotoxikus gombamérgek hatásmechanizmusait 

- a fontosabb mérgező gombák és ehető „párjaik” morfológiai jegyeit 

- az általános orvos teendőit gombamérgezés esetén 

Az előadások gazdag képanyaggal vannak illusztrálva. 

A félév elfogadásának feltételei 

Szóbeli vizsga letétele a 14. héten 

Félévközi ellenőrzések 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Egyéni felkészülés - kollégák előadásjegyzetei, kivételes esetben internetes anyagok 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

CD-n kiadott képanyag (feliratozott vizsgaanyag). Jelzi a fajok relatív fontosságát is a kurzus szempontjából. 

A fogalmak többségét az előadó megmagyarázza. Egyes dolgoknak - a hallgató előképzettségének függvényében - utána kell nézni. 

- Jegyzet 

Nincs, a foglalkozásokon készített jegyzeteiket használják 

- Ajánlott irodalom 

Ingyenes: http://www.rogersmushrooms.com/ 

Előadások 

1 Bevezetés 

 Dr. Barthó Loránd 

2 Bevezetés 

 Dr. Barthó Loránd 

3 Galócák és mérg. 

 Dr. Barthó Loránd 

4 Galócák és mérg. 

 Dr. Barthó Loránd 

5 Más fehérspórás g. és mérg. 

 Dr. Barthó Loránd 

6 Más fehérspórás g. és mérg. 

 Dr. Barthó Loránd 

7 Más fehérspórás g. és mérg. 

 Dr. Barthó Loránd 

8 Más fehérspórás g. és mérg. 

 Dr. Barthó Loránd 

  

http://www.rogersmushrooms.com/
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9 Rózsaszín-, barna- és feketespórás g. és mérg. 

 Dr. Barthó Loránd 

10 Rózsaszín-, barna- és feketespórás g. és mérg. 

 Dr. Barthó Loránd 

11 Rózsaszín-, barna- és feketespórás g. és mérg. 

 Dr. Barthó Loránd 

12 Rózsaszín-, barna- és feketespórás g. és mérg. 

 Dr. Barthó Loránd 

13 Rózsaszín-, barna- és feketespórás g. és mérg. 

 Dr. Barthó Loránd 

14 Rózsaszín-, barna- és feketespórás g. és mérg. 

 Dr. Barthó Loránd 

15 Ama- és fallotoxinok molek. hatásmechanizmusa 

 Dr. Szeberényi József 

16 Ama- és fallotoxinok molek. hatásmechanizmusa 

 Dr. Szeberényi József 

17 Csöves és tüskés termőrétegű g. és mérg. 

 Dr. Barthó Loránd 

18 Csöves és tüskés termőrétegű g. és mérg. 

 Dr. Barthó Loránd 

19 Csöves és tüskés termőrétegű g. és mérg. 

 Dr. Barthó Loránd 

20 Nem-kalapos g. és mérg. 

 Dr. Barthó Loránd 

21 Nem-kalapos g. és mérg. 

 Dr. Barthó Loránd 

22 Nem-kalapos g. és mérg. 

Félévközi vizsga 

 Dr. Barthó Loránd 

23 Gombamérgezések alapvető klinikai tünettana 

 Dr. Barthó Loránd 

24 Gombamérgezések alapvető klinikai tünettana 

 Dr. Barthó Loránd 

25 Muszkarin, muszcimol, iboténsav 

 Dr. Barthó Loránd 

26 Koprin, orellanin, aflatoxin 

 Dr. Barthó Loránd 

27 Ismétlés, vizsga 

 Dr. Barthó Loránd 

28 Vizsga 

 Dr. Barthó Loránd 

Gyakorlatok 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

Kettő vagy több az alábbiak közül: 

A gyilkos galóca leírása és mérgezése 

A mérgező galócafélék leírása és mérgezése (kiv.: gyilkos galóca) 

Mérgező és ehető őzlábgombák elkülönítése; vörhenyes őzlábgomba és mérgezése 

A muszkarinmérgezés tünetei és a kiváltó gombafajok (de legalábbis nemzetségek) 

Gyomor-bél típusú gombamérgezések 

Csak alkohollal együtt mérgező gombák és az okozott tünetek 

Nephrotoxikus gombamérgek 

A begöngyöltszélű cölöpgomba speciális mérgezéstípusa 

A családorvos teendői gombamérgezés észlelése esetén 
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Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 
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OOF-HPR-T EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS  

Tantárgyfelelős: DR. KISS ISTVÁN, egyetemi tanár 

 Orvosi Népegészségtani Intézet 

1 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Fakultatív  modul ▪ ősszel ▪ ajánlott félév: 1. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 5 fő –  max. 20 fő 

Előfeltételek: nincs 

 

Tematika  

Az egészségfejlesztés nemcsak a preventív medicina, hanem a gyakorló orvos napi munkájának is szerves és elválaszthatatlan részét 

képezi. Hatékony intervencióval a népbetegségek jelentős hányada megelőzhető, és így betegségek előfordulási gyakorisága, illetve az 

azokból eredő mortalitás is csökkenthető. Kurzusunk során nemcsak az orvosi praxisban fontos és releváns információkat kívánunk 

átadni, hanem a szemléletformáláson túl a preventív medicina határterületeire (pl. viselkedéspszichológia, egészségpolitika) is 
kalauzoljuk a hallgatókat. 

A félév elfogadásának feltételei 

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett 

Félévközi ellenőrzések 

lásd: Neptun Meet Street 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Pótlási lehetőség nincs. 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

A Neptun-ra feltöltött elektronikus tananyagok. 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

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

A Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet módszertani füzetei: http://www.egeszseg.hu/szakmai_oldalak/archivum/modszertani-
fuzetek 

Előadások 

1 Egészségdefiníciók. Az egészség összefüggései a hétköznapi értékekkel. Az egészségfejlesztés elméleti háttere. 

 Dr. Horváth-Sarródi Andrea 

2 Egészségdefiníciók. Az egészség összefüggései a hétköznapi értékekkel. Az egészségfejlesztés elméleti háttere. 

 Dr. Horváth-Sarródi Andrea 

3 Szalutogenezis és patogenezis. 

Az egészségfejlesztés alapvető dokumentumai. 

 Dr. Horváth-Sarródi Andrea 

4 Szalutogenezis és patogenezis. 

Az egészségfejlesztés alapvető dokumentumai. 

 Dr. Horváth-Sarródi Andrea 

5 Az egészségfejlesztés és az egészségnevelés kapcsolata, elméleti és módszertani különbségei. 

Az egészségfejlesztés módszerei. 

 Dr. Horváth-Sarródi Andrea 

6 Az egészségfejlesztés és az egészségnevelés kapcsolata, elméleti és módszertani különbségei. 

Az egészségfejlesztés módszerei. 

 Dr. Horváth-Sarródi Andrea 

  

http://www.egeszseg.hu/szakmai_oldalak/archivum/modszertani-fuzetek
http://www.egeszseg.hu/szakmai_oldalak/archivum/modszertani-fuzetek
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7 Az egészségfejlesztés eredményeinek mérése, legfontosabb mennyiségi és minőségi indikátorok. 

Bizonyítékokon alapuló egészségfejlesztés. 

 Dr. Horváth-Sarródi Andrea 

8 Az egészségfejlesztés eredményeinek mérése, legfontosabb mennyiségi és minőségi indikátorok. 

Bizonyítékokon alapuló egészségfejlesztés. 

 Dr. Horváth-Sarródi Andrea 

9 Egészségfejlesztés és egészségpolitika. 

A Lalonde-modell. Health in all policies (HiAP). 

 Dr. Horváth-Sarródi Andrea 

10 Egészségfejlesztés és egészségpolitika. 

A Lalonde-modell. Health in all policies (HiAP). 

 Dr. Horváth-Sarródi Andrea 

11 Multiszektorialitás. Stakeholderek. 

Health Impact Assessment (HIA) I. 

 Dr. Horváth-Sarródi Andrea 

12 Multiszektorialitás. Stakeholderek. 

Health Impact Assessment (HIA) I. 

 Dr. Horváth-Sarródi Andrea 

13 Health Impact Assessment (HIA) II. 

Közösségi egészségfejlesztés. 

 Dr. Horváth-Sarródi Andrea 

20 Hatékony egészségfejlesztés színtereken (munkahely). Munkahelyi egészségfejlesztés - hatástanulmányok. 

Health Promoting Universities. 

 Dr. Horváth-Sarródi Andrea 

21 Az egészségfejlesztő egyetemek koncepciójának alkalmazási lehetőségei és aktualitásai. 

A mentális egészségfejlesztés módszerei. 

 Dr. Horváth-Sarródi Andrea 

22 Az egészségfejlesztő egyetemek koncepciójának alkalmazási lehetőségei és aktualitásai. 

A mentális egészségfejlesztés módszerei. 

 Dr. Horváth-Sarródi Andrea 

23 Pozitív mentális egészség fejlesztése és a mentális betegségek megelőzésének lehetőségei. 

Mentális egészségpolitika. 

 Dr. Horváth-Sarródi Andrea 

24 Pozitív mentális egészség fejlesztése és a mentális betegségek megelőzésének lehetőségei. 

Mentális egészségpolitika. 

 Dr. Horváth-Sarródi Andrea 

25 A gyakorló orvos szerepe és lehetőségei az egészségfejlesztésben primer, szekunder és tercier prevenciós szinteken. 

A gyógyítók társadalomra kifejtett multiplikációs hatása. 

 Dr. Horváth-Sarródi Andrea 

26 A gyakorló orvos szerepe és lehetőségei az egészségfejlesztésben primer, szekunder és tercier prevenciós szinteken. 

A gyógyítók társadalomra kifejtett multiplikációs hatása. 

 Dr. Horváth-Sarródi Andrea 

27 Komplex egészségfejlesztési programok. 

Jó gyakorlatok hazai és nemzetközi példái. 

 Dr. Horváth-Sarródi Andrea 

28 Komplex egészségfejlesztési programok. 

Jó gyakorlatok hazai és nemzetközi példái. 

 Dr. Horváth-Sarródi Andrea 

Gyakorlatok 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

lásd: Neptun Meet Street 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 
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OOF-HSO-T EGÉSZSÉG ÉS TÁRSADALOM  

Tantárgyfelelős: DR. GIRÁN JÁNOS, egyetemi adjunktus 

 Orvosi Népegészségtani Intézet 

1 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Fakultatív  modul ▪ ősszel ▪ ajánlott félév: 1. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 5 fő –  max. 25 fő 

Előfeltételek: nincs 

 

Tematika  

A társadalmi jelensége és folyamatok jelentős része az egészség kérdésével közvetlen kapcsolatban áll. A kurzus elsődleges célja, hogy 

a tematikában szereplő társadalmi jelenségeknek az egészség témával való összefüggéseit elemezze. A félév során feldolgozásra kerül, 

hogy a társadalmi, kulturális, vallási, gazdasági és egyéb hatások miként alakíthatják az egyének egészségi állapotát, illetve a 

közösségek egészséggel kapcsolatos gondolkodását. A megadott irodalmak alapján felépített előadások hozzájárulhatnak ahhoz, hogy 
az egészségi helyzetet meghatározó társadalmi tényezők kevésbé közismert aspektusai is inkább észrevehetők legyenek. 

1. Társadalmi normák, minták, hatások és az egészség 

- egészség-normák és társadalmi-normák (a törzsi társadalmak egészségfelfogásától a modern egészség teóriákig) 

- egészség-minták és befolyásoló tényezők (a média egészségbefolyásoló hatása; a divatirányzatok egészséghatásai; 
Hollywood, mint a legmeghatározóbb egészségalakító) 

2. Vallási tilalmak és szabályozások és az egészség 

- vallási tilalmak és szabályok egészséghatásai (étkezési előírások, személyes higiénés elvárások, lakókörnyezet rendben 
tartása, kötelező pihenőidő) 

- érzékeny egészség-témák a vallási rendszerek kontextusában: oltás, vér- és szervtranszfúzió, reanimáció. 

3. Politikai ideológiák és egészség 

- egészség és a liberalizmus, a konzervativizmus, a szociáldemokrácia és a kommunizmus 

- a különböző politikai rendszerek egészséggel kapcsolatos intézkedései (náci dohányzásellenes kampány, a kommunista 
rezsimek abortuszt-tilalma) 

4. Gazdaság és egészség 

- az egészségtelen életvitel ára 

- élettartam és gazdasági növekedés 

5. Konfliktusok, erőszak és egészség 

- a mindennapi erőszak és a háborúk hatásai a mentális és fizikai egészségre 

6. Fogyasztói társadalom és egészség 

- a gazdasági szervezetek által indukált egészséghatások – védik vagy veszélyeztetik a fogyasztók egészségét? 

- a legjobbat tesszik értünk, vagy kihasználnak bennünket? 

7. Városi környezet és egészség 

- a városiasodás folyamatának egészséghatásai és a gyorsuló urbanizáció okozta várható egészség-kockázatok 

A félév elfogadásának feltételei 

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett 

Félévközi ellenőrzések 

A kurzus teljesítésének feltétele egy írásbeli dolgozat beadása a félév alatt meghirdetendő témák alapján. A dolgozat terjedelme 5 oldal 

(A/4) (Arial; 12 pt betűméret; 1,5 sorköz). A dolgozat mind nyomtatott formában, mind emailen elküldve beadható. 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Nincs lehetőség az elmulasztott órák pótlására. 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Sargem, J.D. et al (2001) Effect of seeing tobacco use in films on trying smoking among adolescents: cross sectional study. BMJ 

15; 323(7326): 1394. 

Jeffrey, S. et al (1987) Is There a Religious Factor in Health? Journal of Religion and Health, Vol. 26, No. 1 

Subramanian, S. et al (2009) Association between political ideology and health in Europe. EJPH, Vol. 19, No. 5, 455–457 
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Suhrcke, M. et al (2006) The contribution of health to the economy in the European Union. Public Health 120, 994–1001 

Brown, V.J. et al (2004) Global Conflicts and Environmental Health. Environmental Health Perspectives 112 (17): A994–A1003. 

Temples, T. Verweij, M. Blok, V. (2017) Big Food’s Ambivalence: Seeking Profit and Responsibility for Health. AJ of Public 

Health 107 (3): 402–406. 

Srinivasan, S. et al (2003) Creating Healthy Communities, Healthy Homes, Healthy People: Initiating a Research Agenda on the 
Built Environment and Public Health. AJ of Public Health 93 (9): 1446–1450 

Előadások 

1 Society norms, patterns and influencers and Health - health norms and social norms (from tribal health concepts to 
contemporary health ideas) 

 Dr. Girán János 

2 Society norms, patterns and influencers and Health - health patterns and influencers (health impact of mass media; fashion-
based health behaviors; Hollywood the most considerable health influencer; other) 

 Dr. Girán János 

3 Religion prescriptions and regulations and Health - health-related religious prescriptions and regulations (diet, personal 
hygiene, living and environmental conditions, others) 

 Dr. Girán János 

4 Religion prescriptions and regulations and Health - sensitive health topics in the context of religious beliefs: vaccination, blood 
transfusion, reanimation, others 

 Dr. Girán János 

5 Political ideologies and Health - health and the liberalism, the conservatism, the social democracy and the communism 

 Dr. Girán János 

6 Political ideologies and Health - health-related actions of different political regimes (Nazi anti-smoking campaign, ban on 
abortion in communist regimes, others) 

 Dr. Girán János 

7 Economy and Health - costs of being unhealthy 

- life expectancy and economic growth 

 Dr. Girán János 

8 Economy and Health - life expectancy and economic growth 

 Dr. Girán János 

9 Conflict and violence and Health 

 Lee Andrew 

10 Conflict and violence and Health - how war and everyday violence harm physical and mental 

 Lee Andrew 

11 Consumer society and Health - the health impact of corporate entities - helping or harming consumers? 

 Lee Andrew 

12 Consumer society and Health - the health impact of corporate entities - bringing out our best or holding us back? 

 Lee Andrew 

13 Urban environment and Health 

 Lee Andrew 

14 Urban environment and Health - the roles cities play on health and the promise of further urbanization 

 Lee Andrew 

Gyakorlatok 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

A kurzus teljesítésének feltétele egy írásbeli dolgozat beadása a félév alatt meghirdetendő témák alapján. A dolgozat terjedelme 5 oldal 

(A/4) (Arial; 12 pt betűméret; 1,5 sorköz). A dolgozat mind nyomtatott formában, mind emailen elküldve beadható. 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 
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OOF-IET-T INNOVATÍV EGÉSZSÉGÜGYI TECHNOLÓGIÁK  

Tantárgyfelelős: DR. NYITRAI MIKLÓS, egyetemi tanár 

 Biofizikai Intézet 

2 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Fakultatív  modul ▪ ősszel ▪ ajánlott félév: 1. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 5 fő –  max. 200 fő 

Előfeltételek: nincs 

 

Tematika  

Az interdiszciplináris szemléletmód elsajátítása elengedhetetlen a jövő egészségügyi szakemberei számára. Az utóbbi évtizedekben az 

információs technológia az orvosi gyakorlat mindennapos eszközévé vált, és sok új, innovatív megoldás napjainkban alakítja át, 

forradalmasítja a betegellátást. Kurzusunk célja, hogy a hallgatók betekintést nyerjenek a jövőnket alakító orvos-műszaki fejlesztések 

világába, és megismerkedhessenek azon eljárásokkal, eszközökkel, melyekkel későbbi munkájuk során találkozni fognak. 

A félév elfogadásának feltételei 

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett 

Félévközi ellenőrzések 

Zárthelyi dolgozat az utolsó foglalkozáson (írásbeli teszt, egyszerű feleletválasztás, az előadás anyagaiból) 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Tantárgyfelelőssel egyeztetve 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Dr. Meskó Bertalan: The Guide to the Future of the Medicine, Technology and the Human Touch 

Joseph Dyro, Ernesto Ladanza: Clinical Engineering Handbook 

Dr. Meskó Betalan: Social Media in Clinical Practice 

Dr. Meskó Bertalan: My Health: Upgraded: Revolutionary Technologies to Bring a Healthier Future 

Alec Ross: Industries of the Future 

Saját jegyzetek az órai anyagokból 

Előadások 

1 Bevezető, híres orvosi-eszköz feltalálók, korunk vezető technológiái 

 Dr. Nyitrai Miklós 

2 Bevezető, híres orvosi-eszköz feltalálók, korunk vezető technológiái 

 Dr. Nyitrai Miklós 

3 Szimulációs oktatás az egészségügyben 

 Dr. Varga Péter 

4 Szimulációs oktatás az egészségügyben 

 Dr. Varga Péter 

5 3D nyomtatás az egészségügyben (polimerek, fémek) 

 Dr. Maróti Péter Dezső 

6 3D nyomtatás az egészségügyben (polimerek, fémek) 

 Dr. Maróti Péter Dezső 

7 Robotikai megoldások az egészségügyben - robotsebészet, humán robotok, myolektromos végtagprotézisek 

 Dr. Maróti Péter Dezső 

8 Robotikai megoldások az egészségügyben - robotsebészet, humán robotok, myolektromos végtagprotézisek 

 Dr. Maróti Péter Dezső 
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9 Ember-gép kapcsolatok: humán exoskeletonok az egészségügyben 

 Dr. Maróti Péter Dezső 

10 Ember-gép kapcsolatok: humán exoskeletonok az egészségügyben 

 Dr. Maróti Péter Dezső 

11 3D képalkotás és képfeldolgozás az egészségügyben 

 Dr. Nyitrai Miklós 

12 3D képalkotás és képfeldolgozás az egészségügyben 

 Dr. Nyitrai Miklós 

13 Innovatív anyagtechnológia az egészségügyben („smart materials”, biokompatibilis anyagok) 

 Dr. Maróti Péter Dezső 

14 Innovatív anyagtechnológia az egészségügyben (smart materials, biokompatibilis anyagok) 

 Dr. Maróti Péter Dezső 

15 Elektronikus és mobil egészségügyi szolgáltatások az egészségügyben (e-health, m-health) 

 Dr. Varga Péter 

16 Elektronikus és mobil egészségügyi szolgáltatások az egészségügyben (e-health, m-health) 

 Dr. Varga Péter 

17 Innovatív betegút-menedzsment és kórházi infrastruktúra kialakítása 

 Dr. Varga Péter 

18 Innovatív betegút-menedzsment és kórházi infrastruktúra kialakítása 

 Dr. Varga Péter 

19 3D Bioprinting: élő szövetek nyomtatása 

 Dr. Nyitrai Miklós 

20 3D Bioprinting: élő szövetek nyomtatása 

 Dr. Nyitrai Miklós 

21 Innováció-menedzsment az egészségügyben 

 Dr. Maróti Péter Dezső 

22 Innováció-menedzsment az egészségügyben 

 Dr. Maróti Péter Dezső 

23 Mesterséges intelligenciák és „Big Data” az egészségügyben 

 Dr. Maróti Péter Dezső 

24 Mesterséges intelligenciák és „Big Data” az egészségügyben 

 Dr. Maróti Péter Dezső 

25 Helyszínlátogatás: PTE 3D Központ és/vagy Skills Labor és/vagy Biomechanikai Labor 

 Dr. Nyitrai Miklós 

26 Helyszínlátogatás: PTE 3D Központ és/vagy Skills Labor és/vagy Biomechanikai Labor 

 Dr. Nyitrai Miklós 

27 Tesztírás 

 Dr. Maróti Péter Dezső 

28 Tesztírás 

 Dr. Maróti Péter Dezső 

Gyakorlatok 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

Előadásokon elhangzott információk 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 
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OOF-IKM-T INTERKULTURÁLIS KOMMUNIKÁCIÓ AZ ORVOSTUDOMÁNYBAN  

Tantárgyfelelős: DR. FÜZESI ZSUZSANNA, egyetemi tanár 

 Magatartástudományi Intézet 

2 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Fakultatív  modul ▪ ősszel ▪ ajánlott félév: 1. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 5 fő –  max. 50 fő 

Előfeltételek: nincs 

 

Tematika  

A tantárgy a kultúraközi kommunikáció orvostudományban betöltött szerepét, feladatát és gyakorlati kérdéseit tárgyalja. 

A félév elfogadásának feltételei 

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett 

Félévközi ellenőrzések 

Prezentáció, esszé 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

- 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Hidasi Judit: Interkulturális kommunikáció, 2. kiadás, Scolar Kiadó, 2008 

Daniel Landis, Janet Bennett und Milton Bennett: Handbook of Intercultural Training, 3rd edition 

Előadások 

1 Bevezetés 

 Dr. Faubl Nóra Klára 

2 Bevezetés 

 Dr. Faubl Nóra Klára 

3 A kommunikáció fogalma és feladata 

 Dr. Faubl Nóra Klára 

4 A kommunikáció fogalma és feladata 

 Dr. Faubl Nóra Klára 

5 Direkt és indirekt kommunikáció 

 Dr. Faubl Nóra Klára 

6 Direkt és indirekt kommunikáció 

 Dr. Faubl Nóra Klára 

7 A verbális és nonverbális kommunikáció különbségei 

 Dr. Faubl Nóra Klára 

8 A verbális és nonverbális kommunikáció különbségei 

 Dr. Faubl Nóra Klára 

9 Nonverbális kommunikáció 

 Dr. Faubl Nóra Klára 

10 Nonverbális kommunikáció 

 Dr. Faubl Nóra Klára 

11 A másság értelmezésének lehetőségei 

 Dr. Faubl Nóra Klára 

12 A másság értelmezésének lehetőségei 

 Dr. Faubl Nóra Klára 
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13 Interkulturalitás 

 Dr. Faubl Nóra Klára 

14 Interkulturalitás 

 Dr. Faubl Nóra Klára 

15 Kultúramodellek 

 Dr. Faubl Nóra Klára 

16 Kultúramodellek 

 Dr. Faubl Nóra Klára 

17 Sztereotípia, előítélet, diszkrimináció I. 

 Dr. Faubl Nóra Klára 

18 Sztereotípia, előítélet, diszkrimináció I. 

 Dr. Faubl Nóra Klára 

19 Sztereotípia, előítélet, diszkrimináció II. 

 Dr. Faubl Nóra Klára 

20 Sztereotípia, előítélet, diszkrimináció II. 

 Dr. Faubl Nóra Klára 

21 Kulturális sokk 

 Dr. Faubl Nóra Klára 

22 Kulturális sokk 

 Dr. Faubl Nóra Klára 

23 Kultúracsoportok I. 

 Dr. Faubl Nóra Klára 

24 Kultúracsoportok I. 

 Dr. Faubl Nóra Klára 

25 Kultúracsoportok II. 

 Dr. Faubl Nóra Klára 

26 Kultúracsoportok II. 

 Dr. Faubl Nóra Klára 

27 Evaluáció 

 Dr. Faubl Nóra Klára 

28 Evaluáció 

 Dr. Faubl Nóra Klára 

Gyakorlatok 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

Prezentáció, esszé 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 
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OOF-JAR-T A JÁRVÁNYTAN ÉS NAGY FELFEDEZÉSEINK TÖRTÉNETE  

Tantárgyfelelős: DR. KISS ISTVÁN, egyetemi tanár 

 Orvosi Népegészségtani Intézet 

1 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Fakultatív  modul ▪ ősszel ▪ ajánlott félév: 1. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 1 fő –  max. 30 fő 

Előfeltételek: nincs 

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

 

Tematika  

A járványok mindig jelentős szerepet játszottak az emberiség történetében. A fertőző betegségek elleni küzdelem a bakteriológiai 

érával vette kezdetét és igazi hőskora a 19. század második felére tehető. Rendkívüli jelentőségük van azoknak a felfedezéseknek, 

amelyek lehetővé tették a járványok leküzdését. Ezekről a kulcsfelfedezésekről és járványügyi, történelmi tényekről kívánunk a 
hallgatóknak ízelítőt nyújtani. 

A kurzus során a hallgatók általános betekintést nyerhetnek a járványtan történetébe, a történelem nagy járványaiba. Az orvostudomány 
e speciális területét a napjainkban is oly fontos megelőzési lehetőségekkel ötvözve oktatjuk. 

A félév elfogadásának feltételei 

Az előadások  látogatása kötelező, amelyet katalógussal ellenőrzünk. 

Az előadásokról összességében legfeljebb 15 %, azaz 2x45 perc hiányzás megengedett, ami felett az index aláírását megtagadjuk. 

Félévközi ellenőrzések 

Nincs 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Pótlási lehetőség nincs. 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

A Neptun-ra feltöltött elektronikus tananyagok. 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Előadások 

1 Bevezető előadás: A járványtan története. A fertőző betegségek jelentősége az elmúlt századokban és napjainkban I. 

 Dr. Németh Katalin 

2 Bevezető előadás: A járványtani alapfogalmak 

 Dr. Németh Katalin 

3 Járványok és háborúk 

 Dr. Németh Katalin 

4 Bioterrorizmus és biológiai fegyverek 

 Dr. Németh Katalin 

5 Pestis 

 Dr. Németh Katalin 

6 Feketehimlő 

 Dr. Németh Katalin 

7 Lepra 

 Dr. Németh Katalin 

8 Tuberculosis 

 Dr. Németh Katalin 

9 Syphilis 

 Dr. Németh Katalin 
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10 Gyermekkori fertőző betegségek (Járványos gyermekbénulás, szamárköhögés) 

 Dr. Németh Katalin 

11 Gyermekkori fertőző betegségek (Torokgyík, kanyaró, skarlát) 

 Dr. Németh Katalin 

12 Trópusi betegségek (Malária) 

 Dr. Németh Katalin 

13 Trópusi betegségek (Sárgaláz, cholera) 

 Dr. Németh Katalin 

14 Influenza 

 Dr. Németh Katalin 

Gyakorlatok 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

Neptun 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 
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OOF-KCG-T BIZONYÍTÉKOKON ALAPULÓ KÉMIAI ÉS FIZIKAI KARCINOGENEZIS  

Tantárgyfelelős: DR. VARJAS TÍMEA, egyetemi adjunktus 

 Orvosi Népegészségtani Intézet 

1 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Fakultatív  modul ▪ ősszel ▪ ajánlott félév: 1. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 5 fő –  max. 30 fő 

Előfeltételek: nincs 

 

Tematika  

Az IARC monográfiák történetük során több, mint 900 kóroki tényező hatását tárták fel a karcinogenezisben. A kurzus során számos 

fontos kémiai és fizikai kockázati tényezőt vizsgálunk, melyek gyakoriak a mindennapokban. A bizonyítékok fényében a daganatok 

megelőzésére helyezzük a hangsúlyt. 

A félév elfogadásának feltételei 

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett 

Félévközi ellenőrzések 

Félévközi beszámoló nincs. 

Számonkérés: teszt az utolsó előadás végén. 

Neptun elektronikus vizsgáztatás lehetséges. 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Távolmaradás pótlása egyéni elbírálás alapján. 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

A tananyagok a Neptun rendszerbe kerülnek feltöltésre. 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Előadások 

1 Különböző vegyületek és a tumoros betegségek kapcsolata - A molekuláris karcinogenezis alapjai 

 Dr. Szabó István 

2 Kémiai kockázatbecslés tumorok esetén - Az IARC bemutatása 

 Dr. Szabó István 

3 A humán karcinogének csoportosítása 

 Dr. Szabó István 

4 Egyes munkakörökben előforduló karcinogének 

 Dr. Szabó István 

5 Kültéri és beltéri légszennyezés - Diesel és benzin kipufogófüst 

 Dr. Szabó István 

6 Szilárd tüzelőanyagok a háztartásban - Konyhatechnikák és karcinogenezis 

 Dr. Szabó István 

7 Rostok és nanorészecskék 

 Dr. Szabó István 

8 Azbeszt és egyéb porok - Fapor és a formaldehid 

 Dr. Szabó István 

9 Fogyasztási cikkekben található vegyületek - Étel és ivóvíz - klórozási melléktermékek 

 Dr. Szabó István 

10 Alkohol és dohányzás 

 Dr. Szabó István 

11 Egyéb dohány fogyasztási szokások - Füstmentes dohány, bételdió 

 Dr. Szabó István 
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12 Mezőgazdasági eredetű karcingének 

 Dr. Szabó István 

13 Nem ionizáló sugárzások - rádiófrekvencia és egyéb elektromágneses mezők 

 Dr. Szabó István 

14 ELF sugárzás - szoláris eredetű sugárzások és egyéb UV sugárzások 

 Dr. Szabó István 

Gyakorlatok 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

A tananyagok a Neptun rendszerbe kerülnek feltöltésre. 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 

Dr. Szabó István (SZIGABO.PTE) 
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OOF-KEF-T KÉPALKOTÓ MÓDSZEREK FIZIKAI ALAPJAI ÉS ORVOSI ALKALMAZÁSUK  

Tantárgyfelelős: DR. LŐRINCZY DÉNES, egyetemi tanár 

 Biofizikai Intézet 

2 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Fakultatív  modul ▪ ősszel ▪ ajánlott félév: 1. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 5 fő –  max. 36 fő 

Előfeltételek: nincs 

 

Tematika  

Fény és elektronmikroszkóp felépítése, működése, felbontása. Röntgenkészülék felépítése, a röntgensugárzás előállítása, spektruma, 

anyaggal való kölcsönhatása. A röntgen kép keletkezése, kontraszt, szummáció. A CT működési elve, sík és térbeli képalkotása, 

felbontása. Alkalmazási korlátok. Mágneses rezonancia képalkotás elve, TR, TE, T1, T2 értelmezése, egymással való kapcsolatuk. 

Ultrahangos képalkotás. Valamennyi képalkotó eljáráshoz a lehetőségekhez képest képi bemutatás is lesz. 

A félév elfogadásának feltételei 

Egynél több hiányzás esetén (maximum három hiányzásig, amelyben nem lehet a konzultáció és a teszt) a kurzusvezető által megadott 

szempontok szerint felkészül és beszámol a mulasztott témá(k)ból. Háromnál több hiányzás esetén nem vizsgázhat, a kurzus elvégzése 

nincs elismerve. 

Félévközi ellenőrzések 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

A kurzus elején kerül kihirdetésre a PTE ÁOK, TTK és a Biofizikai Intézet könyvtári lehetőségei szerint. Állandó forrás az 

Internetes barangolás. 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Előadások 

1 A fény. Ferma elv. 

 Dr. Lőrinczy Dénes 

2 Az optika alapjai, interferencia, diffrakció. 

 Dr. Lőrinczy Dénes 

3 Fényképezőgép, a szem mint optikai eszköz, rendellenességei. 

 Dr. Lőrinczy Dénes 

4 Fénymikroszkóp, Abbe-elv. 

 Dr. Lőrinczy Dénes 

5 Fáziskontraszt és polarizációs mikroszkóp. 

 Dr. Lőrinczy Dénes 

6 Sztereomikroszkóp. 

 Dr. Lőrinczy Dénes 

7 Elektronmikroszkóp felépítése, fajtái, működésük, felbontásuk. 

 Dr. Lőrinczy Dénes 

8 Lézercsipesz. 

 Dr. Lőrinczy Dénes 

9 Atomerő mikroszkóp. 

 Dr. Lőrinczy Dénes 

10 Fluoreszcencia mikroszkóp. 

 Dr. Lőrinczy Dénes 

11 Ultramikroszkóp. 

 Dr. Lőrinczy Dénes 

12 Röntgenkészülék felépítése, a rtg sugárzás jellemzői. 

 Dr. Lőrinczy Dénes 
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13 Röntgen spektrum, anyaggal való kölcsönhatása. 

 Dr. Lőrinczy Dénes 

14 Röntgen képalkotás, szummáció, kontraszt, képerősítés. 

 Dr. Lőrinczy Dénes 

15 CT, két és háromdimenziós képalkotás, felbontás. 

 Dr. Lőrinczy Dénes 

16 PET, gamma-kamera. 

 Dr. Lőrinczy Dénes 

17 Szcintigráfia. 

 Dr. Lőrinczy Dénes 

18 A magmágneses rezonancia (NMR) elve. 

 Dr. Lőrinczy Dénes 

19 A mágneses képalkotás elve (MRI), alkalmazási korlátai. 

 Dr. Lőrinczy Dénes 

20 TR, TE, T1 és T2 értelmezése, a köztük lévő kapcsolat. 

 Dr. Lőrinczy Dénes 

21 Az ultrahang, orvosi és biológiai hatásai. 

 Dr. Lőrinczy Dénes 

22 Ultrahang képalkotás. 

 Dr. Lőrinczy Dénes 

23 Kötetlen konzultáció (a tematika anyagából ill. saját problémák) 

 Dr. Lőrinczy Dénes 

24 Kötetlen konzultáció (a tematika anyagából ill. saját problémák) 

 Dr. Lőrinczy Dénes 

25 Írásbeli teszt. 

 Dr. Lőrinczy Dénes 

26 Írásbeli teszt. 

 Dr. Lőrinczy Dénes 

27 A teszttel kapcsolatos problémák közös megbeszélése, a kurzus végső értékelése. Az optika alapjai, interferencia, diffrakció. 

 Dr. Lőrinczy Dénes 

28 A teszttel kapcsolatos problémák közös megbeszélése, a kurzus végső értékelése. 

 Dr. Lőrinczy Dénes 

Gyakorlatok 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

Írásbeli teszt. 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 
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OOF-KEG-T KOMMUNIKÁCIÓ AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN. ALAPISMERETEK A HATÉKONY ÉS MEGGYŐZŐ 

KOMMUNIKÁCIÓHOZ  

Tantárgyfelelős: DR. FÜZESI ZSUZSANNA, egyetemi tanár 

 Magatartástudományi Intézet 

1 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Fakultatív  modul ▪ ősszel ▪ ajánlott félév: 1. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 5 fő –  max. 15 fő 

Előfeltételek: nincs 

 

Tematika  

Az egészségügyi felsőoktatásban tanuló hallgatók kommunikációs készségeinek fejlesztése és a konfliktusok kezelésének képessége 

egyre fontosabbá válik a technológia-orientált egészségügyi ellátás és szolgáltatások területén. A szakmai ismeretek magas szintű 

elsajátításának szükségessége mellett a kommunikációs ismeretekkel kapcsolatosan számos tévhit él az oktatók és hallgatók körében. 

Ezek lényege, hogy a kommunikációt nem kell tanítani, mert kommunikálni mindenki (jól) tud. Akik pedig nem, azok majd a munkájuk 

során sajátítják el azokat a szükséges minimumokat, amelyek a betegekkel, kliensekkel, valamint a munkatársakkal való 

kapcsolatukhoz szükségesek. A kurzus a kommunikációval kapcsolatos paradigmákat tekinti át, bemutatja a kommunikáció 

nehézségeit, technikáit, valamint az egészségügyi ellátásban, szolgáltatásban általában használható kommunikációs módszereket. Nem 

ad részletes útmutatást és tematikát a különböző szakterületekre (pl. orvosi-, fogorvosi-, gyógyszerészi kommunikációhoz), azokat a 

konkrét hivatásokra az adott szakok fejlesztik ki, illetve már alkalmazzák is. Fontos területként kezeli a kurzus a konfliktusok 

megelőzését és kezelését, legyen szó a betegekről, kliensekről, vagy éppen a jövendő munkatársakról, az együttműködésben dolgozó 
team tagjairól. 

A kurzust az orvostanhallgatók, fogorvostan-hallgatók és a gyógyszerész hallgatók számára hirdetjük meg. 

A félév elfogadásának feltételei 

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett 

Félévközi ellenőrzések 

Beszámoló 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

TVSZ szerint 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Orvosi kommunikáció. Szerk: Pilling János. Medicina, 2008 

Buda Béla: A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerűségei. Budapest, TKK, 1988 

Béres István - Horányi Özséb (szerk.): Társadalmi kommunikáció. Budapest, Osiris, 2001 

Előadások 

Gyakorlatok 

Szemináriumok 

1 Bevezetés 

2 Tévhitek a kommunikációról 

3 A kommunikáció szerveződési szintjei 

4 Megközelítési módok 

5 A verbális és nemverbális kommunikációról 

6 A verbális és a nemverbális kommunikáció közötti eltérések 

7 A személyközi kommunikáció 

8 Normák és játékszabályok 

9 A személyközi kommunikáció kódjai 

10 A kommunikáció dinamikája 

11 Zavarok a kommunikációban. Konfliktusok megelőzése és kezelése 
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12 Meggyőzés - de hogyan? 

13 Asszertív kommunikáció 

14 Összefoglalás, a kurzus lezárása 

Vizsgakérdések 

- 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 

Dr. Faubl Nóra Klára (FANAAA.B.JPTE), Dr. Füzesi Zsuzsanna (FUZIAAO.PTE) 
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OOF-KKN-T A KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS A KÖRNYEZETMONITOROZÁS NÉPEGÉSZSÉGÜGYI 

JELENTŐSÉGE  

Tantárgyfelelős: DR. VARGA CSABA, egyetemi docens 

 Orvosi Népegészségtani Intézet 

2 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Fakultatív  modul ▪ ősszel ▪ ajánlott félév: 1. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 5 fő –  max. 30 fő 

Előfeltételek: nincs 

 

Tematika  

A tárgy feladata a környezetvédelem, mint egyre fontosabb tudomány megismertetése. A legfontosabb környezeti elemek (víz, talaj, 

levegő?) felépítésének, összetételének és az azokat veszélyeztető folyamatoknak a bemutatása. Továbbá a hazai környezet és 

természetvédelem intézményi és jogszabályi hátterének a megismertetése. A környezetvédelem és környezetmonitorozás 
népegészségügyben betöltött szerepének a megismerése. 

A félév elfogadásának feltételei 

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett 

Félévközi ellenőrzések 

A kurzus végen a hallgatók egy írásbeli tesztet írnak. 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Nincs lehetőség. 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

A Neptun-ra feltöltött elektronikus tananyagok. 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Előadások 

1 A környezetvédelem fogalma, feladata, célja. 

 Dr. Varga Csaba 

2 A környezetvédelem intézményrendszere és jogi szabályozása. 

 Dr. Varga Csaba 

3 A hazai természetvédelem fogalma, feladata, intézményrendszere és törvényi háttere. 

 Bérczi Bálint Dániel 

4 Nemzetközi természetvédelmi egyezmények. 

 Bérczi Bálint Dániel 

5 Magyarország nemzeti parkjai, azok története és a legfontosabb nemzeti parkok bemutatása. 

 Dr. Gerencsér Gellért 

6 A Római Klub jelentései és azok jelentősége. 

 Dr. Gerencsér Gellért 

7 A légkör szerkezete fizikai és kémiai összetétele. 

 Dr. Varga Csaba 

8 Természetes légköri folyamatok, amelyek fontos szerepet játszanak a légszennyezettség kialakulásában. 

 Dr. Varga Csaba 

9 Levegőszennyezési alapfogalmak. Szennyezőanyagok csoportosítása. 

 Bérczi Bálint Dániel 

10 A légszennyezettség mérése, a hazai Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat működése. 

 Bérczi Bálint Dániel 
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11 A felszíni vizek minőségi és mennyiségi összetétele. 

 Dr. Gerencsér Gellért 

12 A felszíni vizek monitoring rendszere. Víz Keretirányelv. 

 Dr. Gerencsér Gellért 

13 A felszín alatti vizek minőségi és mennyiségi összetétele. 

 Dr. Varga Csaba 

14 A felszín alatti vizek monitoring rendszere. 

 Dr. Varga Csaba 

15 A talaj szerkezete, fajtái. Talajszennyezési formák és azok elhárításának lehetősége. 

 Bérczi Bálint Dániel 

16 Talajvédelem. 

 Bérczi Bálint Dániel 

17 Hulladék fogalma, hulladékok fajtái. Szelektív hulladékgyűjtés. 

 Dr. Gerencsér Gellért 

18 Veszélyes hulladékok. Hulladékkezelési technológiák. 

 Dr. Gerencsér Gellért 

19 Szennyvizek, szennyvíziszapok keletkezése, fogalma. 

 Dr. Varga Csaba 

20 Szennyvíztisztítás. Szennyvíziszapok hasznosításának lehetősége. 

 Dr. Varga Csaba 

21 Környezetszennyezés és az éghajlatváltozás kapcsolata 

 Bérczi Bálint Dániel 

22 Globális felmelegedés hatása az élőlényekre. 

 Bérczi Bálint Dániel 

23 Alternatív energiaforrások (napenergia, biogáz, szélenergia..) alkalmazásának lehetőségei. 

 Dr. Gerencsér Gellért 

24 Alternatív energiaforrások felhasználásának kockázata. 

 Dr. Gerencsér Gellért 

25 Környezeti kockázatbecslés I. 

 Dr. Varga Csaba 

26 Környezeti kockázatbecslés II. 

 Dr. Varga Csaba 

27 Környezeti katasztrófák I. 

 Bérczi Bálint Dániel 

28 Környezeti Katasztrófák II. 

 Dr. Gerencsér Gellért 

Gyakorlatok 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

Neptun 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 
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OOF-KSZ-T KÉMIAI SZÁMÍTÁSOK  

Tantárgyfelelős: DR. OHMACHT RÓBERT, egyetemi tanár 

 Biokémiai és Orvosi Kémiai Intézet 

2 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Fakultatív  modul ▪ ősszel ▪ ajánlott félév: 1. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 5 fő –  max. 160 fő 

Előfeltételek: nincs 

 

Tematika  

A kurzus az általános kémia mélyebb elsajátítását kívánja elősegíteni. A résztvevők gyakorlatot szereznek az orvosi kémia legfontosabb 

feladattípusainak megoldásában. Tapasztalat szerint a hallgatóság feladatmegoldó készsége igen eltérő. A kurzust azok számára 

javaslom, akik kémiai feladatok megoldásában kevésbé otthonosak és/vagy a szemináriumok anyagán túlmenően kívánnak bepillantást 

nyerni a kémia mennyiségi összefüggéseibe. A kurzus nyolc fejezetben tárgyalja a legfontosabb kémiai törvények alkalmazásait: 1. 

Koncentrációszámítás, 2. Sztöchiometria, 3. Gáztörvények, 4. Elektrolitos disszociáció, 5. pH számítás, 6. Heterogén egyensúlyok, 7. 
Elektrokémia, 8. Termokémia 

A félév elfogadásának feltételei 

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett 

Félévközi ellenőrzések 

A félév végén a hallgatók zárthelyit írnak, ez alapján történik a jegymegállapítás. 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

A távolmaradás pótlására nincs lehetőség 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

http://aok.pte.hu/hu/download/index/20466 

http://aok.pte.hu/hu/download/index/20602 

http://aok.pte.hu/hu/download/index/20699 

http://aok.pte.hu/hu/download/index/20763 

http://aok.pte.hu/hu/download/index/20990 

- Jegyzet 

http://intranet.pote.hu/OKTATAS/biokemia/magyardok/peldatar.pdf 

- Ajánlott irodalom 

Előadások 

Gyakorlatok 

Szemináriumok 

1 Bevezetés, sztöchiometria 

2 Bevezetés, sztöchiometria 

3 Gáztörvények 

4 Gáztörvények 

5 Koncentrációszámítások 

6 Koncentrációszámítások 

7 Elektrolitos disszociáció 

8 Elektrolitos disszociáció 

9 Híg oldatok törvényei 

10 Híg oldatok törvényei 

11 Erős savak és bázisok kémhatásának számítása 

12 Erős savak és bázisok kémhatásának számítása 

13 Gyenge savak és bázisok kémhatásának számítása 

14 Gyenge savak és bázisok kémhatásának számítása 

http://aok.pte.hu/hu/download/index/20466
http://aok.pte.hu/hu/download/index/20602
http://aok.pte.hu/hu/download/index/20699
http://aok.pte.hu/hu/download/index/20763
http://aok.pte.hu/hu/download/index/20990
http://intranet.pote.hu/OKTATAS/biokemia/magyardok/peldatar.pdf
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15 Pufferek kémhatása 

16 Pufferek kémhatása 

17 Pufferkapacitás 

18 Pufferkapacitás 

19 Heterogén egyensúlyok 

20 Heterogén egyensúlyok 

21 Elektrokémia 

22 Elektrokémia 

23 Termokémia, elektrokémia 

24 Termokémia, elektrokémia 

25 Ismétlés 

26 Ismétlés 

27 Zárthelyi 

28 Zárthelyi 

Vizsgakérdések 

Nincs 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 

Dr. Márk László (MALMAAO.PTE), Dr. Ohmacht Róbert (OHRGAAO.PTE) 
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OOF-MEG-T MENTÁLIS EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS A GYAKORLATBAN  

Tantárgyfelelős: DR. KISS ISTVÁN, egyetemi tanár 

 Orvosi Népegészségtani Intézet 

1 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Fakultatív  modul ▪ ősszel ▪ ajánlott félév: 1. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 5 fő –  max. 15 fő 

Előfeltételek: nincs 

 

Tematika  

A különböző interperszonális készségek, a megfelelő önismeret nemcsak az orvosi kompetenciák, a hatékony munkavégzés, hanem 

általában a sikeres életvezetés, a megélt jó életminőség, és a tanulmányi eredmények, a vizsgákon való sikeres helytállás szempontjából 

is nélkülözhetetlenek. 

Kurzusunkon a tapasztalati tanulás módszereit felhasználva gyakorlatban használható készségek elsajátításában vezetjük a hallgatókat. 

A félév elfogadásának feltételei 

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett 

Félévközi ellenőrzések 

lásd: Neptun Meet Street 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Nincs 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

lásd: Neptun Meet Street 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Dr. Marshall B. Rosenberg: A szavak ablakok vagy falak - Erőszakmentes kommunikáció. Agykontroll Kft. Budapest 2001. 

Gutman Bea (szerk.): Teljesebbé válni  - Önfejlesztés, önmegvalósítás, önmeghaladás, Kulcslyuk Kiadó, 2012 

Eric Berne: Emberi játszmák, Gondolat Kiadó, 1987 

Gutman Bea (szerk.): Sors és önismeret: Belső erőforrásaink felismerése, Jaffa Kiadó, 2011 

Daniel H. Pink: Motiváció 3.0 - Ösztönzés másképp, HVG Könyvek, 2010 

Daniel Goleman: Érzelmi intelligencia, Háttér Kiadó, 1997 

Előadások 

Gyakorlatok 

1 A kommunikáció alapjai. 

2 A kommunikáció jelentősége a mindennapokban. 

3 Önismereti gyakorlatok I. 

4 Önismereti gyakorlatok II. 

5 Csoportdinamikai feladatok I. 

6 Csoportdinamikai feladatok II. 

7 Konfliktusok háttere és jellemzői. 

8 Konfliktuskezelési stratégiák. 

9 Kommunikációs helyzetek orvostanhallgatóként. 

10 Kommunikációs helyzetek céljának tisztázása. Rejtett kommunikáció, játszmák felismerése. 

11 Hatékony kommunikációs módszerek I. 

12 Hatékony kommunikációs módszerek II. 

13 Az erőszakmentes kommunikáció. 

14 Az „én-üzenetek” használatának jelentősége és lehetőségei. 
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Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

lásd: Neptun Meet Street 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 

Dr. Horváth-Sarródi Andrea (HOAFALO.PTE) 
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OOF-MEH-T A MÉDIA ELLENTMONDÁSOS HATÁSAI A FERTŐZŐ- ÉS NEM FERTŐZŐ BETEGSÉGEK 

EPIDEMIOLÓGIÁJÁBAN  

Tantárgyfelelős: DR. SZENDI KATALIN, egyetemi adjunktus 

 Orvosi Népegészségtani Intézet 

2 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Fakultatív  modul ▪ mindkét félévben ▪ ajánlott félév: 1. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 1 fő –  max. 200 fő 

Előfeltételek: nincs 

 

Tematika  

A kurzus célja végigvezetni a hallgatókat a jelentősebb halálokok és leggyakoribb megbetegedések kialakulásában szerepet játszó 

életmódbeli tényezőket befolyásoló médiaelemeken. 

A betegségmegelőzés szempontjából a lakosság egészségmagatartása kiemelkedő jelentőségű. Az ezt befolyásoló hatások megismerése 

és felhasználása hatékony támogatást jelenthet az orvostanhallgatók és fogorvostan-hallgatók későbbi betegellátási tevékenységében, 
a prevenciós szemlélet kialakításában. 

Különösen a primer és szekunder prevenció esetében jut kiemelkedő szerep a médiának, amelyből a klasszikus színterek mellett a 
közösségi média válik egyre hangsúlyosabbá, mely akár a prevenció egyik hatékony helye is lehetne a megfelelő ismeretek birtokában. 

A félév elfogadásának feltételei 

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett 

Félévközi ellenőrzések 

Szemeszter végén online teszt a Neptunon. 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Beszámoló az oktatóval egyeztetett tananyagból. 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

Neptunra feltöltött oktatási segédanyagok. 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Előadások 

1 Médiatörténeti áttekintés, a média formái 

 Dr. Berényi Károly 

2 Az egészségmagatartás fogalma, az egészségmagatartást befolyásoló legfontosabb tényezők. 

 Dr. Berényi Károly 

3 A primer prevenció hatása az egészségképre 

 Dr. Berényi Károly 

4 A szekunder és tercier prevenció hatása az egészségképre 

 Dr. Berényi Károly 

5 A primordiális prevenció befolyása az egészséges életmód együtthatóira 

 Dr. Berényi Károly 

6 Az egészségnevelés és egészségfejlesztés rövid és hosszú távú hatásai az egészségérték megőrzésére 

 Dr. Berényi Károly 

7 Tömegkommunikáció az ókorban és a középkorban 

 Dr. Berényi Károly 

8 Az egyház és a vallás hatása az egészségképre 

 Dr. Berényi Károly 

9 A média hatása a társadalmi integrációra 

 Dr. Berényi Károly 

10 A média és az erőszakos halálokok kapcsolata 

 Dr. Berényi Károly 
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11 Higiénia megjelenése a médiában 

 Dr. Berényi Károly 

12 A média szerepe a fertőző betegségek megelőzésében és terjedésében 

 Dr. Berényi Károly 

13 A testkép és az ideális testalkat változása a történelmi korokban és napjainkban 

 Dr. Berényi Károly 

14 A média hatása az anorexia, inverz anorexia és egyéb testképzavarok kialakulására 

 Dr. Berényi Károly 

15 A média hatása a szexualitásra 

 Dr. Berényi Károly 

16 A média hatása az ideális családmodellre 

 Dr. Berényi Károly 

17 A fizikai aktivitás és a média kapcsolata - motivációs lehetőségek 

 Dr. Berényi Károly 

18 A fizikai aktivitás és a média kapcsolata - demotivációs hatás 

 Dr. Berényi Károly 

19 A média hatása a táplálkozás minőségi összetételére 

 Dr. Berényi Károly 

20 Életkor-specifikus egészségkép-megjelenítés 

 Dr. Berényi Károly 

21 Környezeti ártalmak kommunikációja 

 Dr. Berényi Károly 

22 Mentális egészség a médiában 

 Dr. Berényi Károly 

23 A káros szenvedélyek megjelenése a médiában 

 Dr. Berényi Károly 

24 Szubliminális üzenetek 

 Dr. Berényi Károly 

25 A média mint önálló függőség 

 Dr. Berényi Károly 

26 A közösségi médiában megjelenő egészségüzenetek 

 Dr. Berényi Károly 

27 Az orvos megjelenése a médiában 

 Dr. Berényi Károly 

28 A média hatása az orvosok megítélésére 

 Dr. Berényi Károly 

Gyakorlatok 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

Neptun 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 
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OOF-MPR-T A MARKETING SZEREPE ÉS LEHETŐSÉGEI A PREVENCIÓBAN  

Tantárgyfelelős: DR. VARJAS TÍMEA, egyetemi adjunktus 

 Orvosi Népegészségtani Intézet 

1 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Fakultatív  modul ▪ mindkét félévben ▪ ajánlott félév: 1. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 3 fő –  max. 30 fő 

Előfeltételek: nincs 

 

Tematika  

Mi befolyásolja a lakosság egészségről alkotott elképzelését? Hogyan nyernek információt az egészségről és a betegségről? Mik a 

modern média előnyei és hátrányai ezen a téren? Hogyan lehet felhasználni a marketing nyújtotta lehetőségeket a 

betegségmegelőzésben? Ilyen és ehhez hasonló fontos kérdéseket feszeget a kurzus. Tudjuk, hogy a primer prevenció hatékonysága a 

legnagyobb, mégis az erőforrások legnagyobb része a tercier prevenció szolgálatában áll. A marketing-szemlélet ismerete különösen 

fontos a gyakorló orvos számára, hiszen mindennapi munkája során az egészségügyben, mint gazdasági rendszerben is részt vesz. A 

kurzus hallgatói bepillantást kaphatnak olyan lehetőségbe is, amiket későbbi pácienseik egészségének megőrzésében is 
felhasználhatnak. 

A félév elfogadásának feltételei 

A TVSZ kreditrendszerű oktatás esetében érvényes vonatkozó szabályok szerint az előadások és gyakorlatok látogatása kötelező, 

amelyet katalógussal ellenőrzünk. Az előadásokról és a gyakorlatokról összességében legfeljebb 15 %, azaz 2x45 perc hiányzás 

megengedett, amely felett az index aláírását megtagadjuk. 

Jegykialakítás módja: írásbeli beszámoló a kurzus anyagából 

Félévközi ellenőrzések 

Neptun 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Egyéni elbírálás alapján 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Philip Kotler, Kevin Lane Keller: Marketingmenedzsment, Akadémiai Kiadó, 2006 

Ember István: Népegészségügyi orvostan 

Előadások 

1 A marketing története és kialakulása. A marketing fejlődése napjainkig - szemléletváltozások a marketingben 

 Dr. Berényi Károly 

2 Szubliminális üzenetek 

 Dr. Berényi Károly 

3 A "marketing mix", "4P" - "7P". Az egészségügy mint szolgáltatás 

 Dr. Berényi Károly 

4 A média szerepe - híradások közvélemény-formáló ereje. A média szerepe - az információbőség 

 Dr. Berényi Károly 

5 Az egészség reklámpolitikája (promotion). 

 Dr. Berényi Károly 

6 A szekunder prevenció a médiában. Primer prevenció a médiában 

 Dr. Berényi Károly 

7 Fertőző betegségek. Nem-fertőző betegségek. 

 Dr. Varjas Tímea 

8 Epidemiológiai bizonyítékok a nem-fertőző betegségek primer prevenciójában 

 Dr. Varjas Tímea 
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9 Életmód-marketing. 

 Dr. Berényi Károly 

10 Táplálkozásmarketing. 

 Dr. Berényi Károly 

11 Gyógyszermarketing. 

 Dr. Berényi Károly 

12 Étrend-kiegészítők marketingje. 

 Dr. Berényi Károly 

13 A marketing eszközrendszerének felhasználása - az orvos lehetőségei. Érdekek és ellenérdekek a primer prevenció 
marketingjében. 

 Dr. Berényi Károly 

14 Az egészségmegőrzés marketing szemléletű lehetőségei 

 Dr. Berényi Károly 

Gyakorlatok 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

Neptun 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 
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OOF-MUV-T PSZICHIÁTRIA ÉS MŰVÉSZET  

Tantárgyfelelős: DR. TÉNYI TAMÁS, egyetemi tanár 

 Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika 

1 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Fakultatív  modul ▪ mindkét félévben ▪ ajánlott félév: 1. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 5 fő –  max. 20 fő 

Előfeltételek: nincs 

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

 

Tematika  

A tárgy a művészetpszichopatológiával és a művészetterápiával foglalkozik. Ismerteti a legfontosabb történeti vonatkozásokat és ismert 
művészek pszichiátriai betegségeit. Kitér filozófiai vonatkozásokra is. 

A félév elfogadásának feltételei 

TVSZ szerint 

Félévközi ellenőrzések 

- 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

TVSZ szerint 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Jakab I : Képi kifejezés a pszichiátriában, Akadémia Kiadó, Bp. 

Előadások 

1 Kifejezéspatológia I. 

 Dr. Tényi Tamás 

2 Kifejezéspatológia II. 

 Dr. Tényi Tamás 

3 Kifejezéspatológia III. 

 Dr. Tényi Tamás 

4 Kreativitás lélektana I. 

 Dr. Tényi Tamás 

5 Kreativitás lélektana II. 

 Dr. Tényi Tamás 

6 Kreativitás lélektana III. 

 Dr. Tényi Tamás 

7 Kreativitás lélektana IV. 

 Dr. Tényi Tamás 

8 Pszichotikus költészet 

 Dr. Tényi Tamás 

9 Van Gogh 

 Dr. Tényi Tamás 

10 Művészetterápia I. 

 Dr. Tényi Tamás 

11 Művészetterápia II. 

 Dr. Tényi Tamás 
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12 Zeneterápia I. 

 Dr. Tényi Tamás 

13 Zeneterápia II. 

 Dr. Tényi Tamás 

14 Összefoglalás 

 Dr. Tényi Tamás 

Gyakorlatok 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

Nincs 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 
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OOF-N14-T NÉMET ORVOSI SZAKNYELVI ALAPFOGALMAK ÉS KÖZLÉSI FUNKCIÓK  

Tantárgyfelelős: HALÁSZ RENÁTA, nyelvtanár 

 Egészségügyi Nyelvi és Kommunikációs Intézet 

2 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Fakultatív  modul ▪ mindkét félévben ▪ ajánlott félév: 1. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 3 fő –  max. 15 fő 

Előfeltételek: nincs 

 

Tematika  

Német nyelvű orvosi szakirodalom nyelvi és nyelvhasználati sajátosságai (fogalmak és közlési funkciók). 

A félév elfogadásának feltételei 

A foglalkozásokon a részvétel kötelező. A 15%-ot meghaladó, de 25% alatti hiányzásokat a kurzus vezetője igazolhatja. 25%-ot 

meghaladó hiányzás esetén a kurzus érvénytelen. 

Félévközi ellenőrzések 

Kettő írásbeli dolgozat, egy szóbeli prezentáció 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

A kurzus vezetője esetenként határozza meg. 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

- Jegyzet 

Tatjana Horvat: Na, wo fehlt’s denn? Fachsprache Medizin, Zagreb 

Halász-Szemler: Sprechstunde auf Deutsch. Ein Fachsprachenlehrbuch mit Texten und Übungen für Allgemeinmediziner 

- Ajánlott irodalom 

Előadások 

Gyakorlatok 

1 Einführung 

2 Die Medizinische Fakultät, Studium Szaknyelvi cselekvési szituációk feldolgozása 

3 Heilberufe, Institute, Kliniken und Krankenhäuser Szaknyelvi cselekvési szituációk feldolgozása 

4 Medizinische Verfahren, Tests, Untersuchungsmethoden Szaknyelvi cselekvési szituációk feldolgozása 

5 Medizinische Verfahren, Tests, Untersuchungsmethoden, Szaknyelvi cselekvési szituációk feldolgozása 

6 Der Körper, Körperteile 

7 Die ärztliche Untersuchung 

8 Die ärztliche Untersuchung 

9 Stütz und Bewegungsapparat - das Skelett 

10 Stütz und Bewegungsapparat - das Skelett 

11 Stütz und Bewegungsapparat - Muskeln 

12 Stütz und Bewegungsapparat - Muskeln 

13 Test 1 

14 Test 1 

15 Sinnesorgane - das Ohr, Erkrankungen des Ohrs, Ursachen, Symptome, Diagnose, Behandlung, Szaknyelvi cselekvési 

szituációk feldolgozása 

16 Sinnesorgane - das Auge, Erkrankungen des Auges, Ursachen, Symptome, Diagnose, Behandlung, Szaknyelvi cselekvési 

szituációk feldolgozása 

17 Sinnesorgane - die Haut, Hautkrankheiten, Ursachen, Symptome, Diagnose, Behandlung, Szaknyelvi cselekvési szituációk 
feldolgozása 

18 Die Ausscheidung, Erkrankungen der Harnwege, Ursachen, Symptome, Diagnose, Behandlung, Szaknyelvi cselekvési 
szituációk feldolgozása 
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19 Krankheitsabläufe an Beispielen, Ursachen, Symptome, Diagnose, Behandlung 

20 Krankheitsabläufe an Beispielen, Ursachen, Symptome, Diagnose, Behandlung 

21 Krankheitsabläufe an Beispielen, Ursachen, Symptome, Diagnose, Behandlung 

22 Krankheitsabläufe an Beispielen, Ursachen, Symptome, Diagnose, Behandlung 

23 Krankheitsabläufe an Beispielen, Ursachen, Symptome, Diagnose, Behandlung 

24 Krankheitsabläufe an Beispielen, Ursachen, Symptome, Diagnose, Behandlung 

25 Test 2 

26 Test 2 

27 Evaluierung 

28 Evaluierung 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 

Dr. Koppán Ágnes (KOVEAA.B.JPTE), Dr. Szelényi András (SZAAAR.B.JPTE), Dr. Zrínyi Andrea (ZRADAB.B.JPTE), Halász 

Renáta (HARFAB.B.JPTE), Meiszter Erika (MEERAAK.PTE) 
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OOF-N35-T BEVEZETÉS A BELGYÓGYÁSZATI BETEGSÉGEK NÉMET SZAKNYELVÉBE 1.  

Tantárgyfelelős: HALÁSZ RENÁTA, nyelvtanár 

 Egészségügyi Nyelvi és Kommunikációs Intézet 

2 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Fakultatív  modul ▪ mindkét félévben ▪ ajánlott félév: 1. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 3 fő –  max. 15 fő 

Előfeltételek: nincs 

 

Tematika  

A tantárgy betekintést nyújt a belgyógyászati betegségek német nyelvű leírásába, tárgyalja a betegségek tüneteit, lefolyását németül és 
megalapozza a beteggel folytatott kommunikációhoz szükséges lexikai, pragmatikai ismereteket. 

A félév elfogadásának feltételei 

A foglalkozásokon való részvétel kötelező. A teljes óraszám 15%-át meghaladó, de a 25%-át el nem érő hiányzásokat a kurzus vezetője 

igazolhatja. A teljes óraszám 25%-át meghaladó hiányzások esetében a kurzus nem tekinthető teljesítettnek. 

Félévközi ellenőrzések 

A szemeszter során 2 írásbeli teszttel ill. szóbeli és írásbeli számonkérések során összesen 100 pontot lehet elérni. A gyakorlati jegy a 

köv. módon kerül kialakításra: 

0-50 pont: elégtelen 

51-63: elégséges 

64-76: közepes 

77-89: jó 

90-100: jeles 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Nincs lehetőség a 25% feletti hiányzás pótlására 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

A kurzus a következő könyv egyes feladatainak feldolgozására épül: Halász Renáta - Kulcsárné Szemler Magdolna: Sprechstunde 
auf Deutsch, Pécs 1997 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Előadások 

Gyakorlatok 

1 Tünetek megnevezése 

2 Tünetek megnevezése 

3 Az emésztőrendszer betegségei 

4 Az emésztőrendszer betegségei 

5 Az emésztőrendszer betegségei 

6 Az emésztőrendszer betegségei 

7 Kardiológiai betegségek 

8 Kardiológiai betegségek 

9 Pulmonológiai betegségek 

10 Pulmonológiai betegségek 

11 Belgyógyászati betegségekkel összefüggő bőrbetegségek 

12 Belgyógyászati betegségekkel összefüggő bőrbetegségek 

13 Gyermekkori belgyógyászati betegségek 

14 Gyermekkori belgyógyászati betegségek 

15 Gyermekkori belgyógyászati betegségek 
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16 I. Teszt 

17 Időskori belgyógyászati betegségek 

18 Időskori belgyógyászati betegségek 

19 Reumatológia panaszokat okozó belgyógyászati betegségek 

20 Reumatológiai panaszokat okozó belgyógyászati betegségek 

21 Immunológia betegségek 

22 Immunológiai betegségek 

23 Immunológiai betegségek 

24 Immunológiai betegségek 

25 Áttekintés 

26 II. Teszt 

27 Értékelés 

28 Értékelés 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

Auf Basis der von den jeweiligen Dozenten angegebenen bzw. zugesandten Literatur/ Lehrstoff können sich die Studenten auf die 

Prüfung vorbereiten. Für eine genauere Absprache des Prüfungsinhalts wird ihnen bis spätestens eine Woche vor dem 

Prüfungstermin ein Thesenblatt mit einer Angabe zentraler Inhalte zur Verfügung gestellt. 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 

Dr. Szelényi András (SZAAAR.B.JPTE), Dr. Zrínyi Andrea (ZRADAB.B.JPTE), Halász Renáta (HARFAB.B.JPTE), Hambuchné 

Kőhalmi Anikó (HAKIAAE.PTE), Molnár Annamária (MOAFAC.B.JPTE) 
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OOF-N37-T ANATÓMIAI TERMINOLÓGIA 2.  

Tantárgyfelelős: TAKÁTS ZSUZSANNA, nyelvtanár 

 Egészségügyi Nyelvi és Kommunikációs Intézet 

2 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Fakultatív  modul ▪ ősszel ▪ ajánlott félév: 1. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 3 fő –  max. 25 fő 

Előfeltételek: nincs 

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

 

Tematika  

Az egyes szervrendszerekhez kapcsolódó latin- görög nomenclatura ismertetése. Az anatómiai kifejezések megértéséhez szükséges 
grammatikai ismeretek rendszerezése. 

Szájüreg, légutak, keringési rendszer, mellkas, vese és húgyutak, férfi és női nemi szervrendszer, a gáttájék képleteinek részletezése. 

Minőségjelzős - és birtokos szerkezetek az adott szervrendszerek anatómiai nómenklatúrájában. Számnevek alkalmazása. Praefixumok, 
suffixumok használata. 

A félév elfogadásának feltételei 

Maximális hiányzás: 4 óra 

Félévközi ellenőrzések 

2 írásbeli zárthelyi dolgozat 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Indokolt esetben a zárthelyi dolgozat pótlására van lehetőség. 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

Takáts Zsuzsanna: Orvosi terminológia 2018. évi kiadás 

- Saját oktatási anyag 

Takáts Zsuzsanna: Orvosi terminológia 2018. évi kiadás 

Neptunra feltett anyagok 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Orvosi terminológia, Medicina 1995 

Brencsán János: Orvosi szótár 

Anatómia atlasz 

Donáth Tibor: Anatómiai szótár 

Előadások 

Gyakorlatok 

Szemináriumok 

1 Bevezetés az anatómiai terminológiába - ismétlés 

2 Bevezetés az anatómiai terminológiába - ismétlés 

3 A szájüreg képletei 

4 A szájüreg képletei 

5 Gyomor-bélrendszer 

6 Gyomor-bélrendszer - a felső szakasz leírása 

7 Gyomor-bélrendszer - az alsó szakasz leírása 

8 Felső légutak anatómiája 

9 Alsó légutak anatómiája 

10 Szív képleteinek elemzése 

11 Keringési rendszer - főbb terminusok 

12 Mellkas - rekeszizom, bordák, gátorüreg kifejezései 
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13 Tüdő - főbb terminusok 

14 Nyirokrendszer képletei 

15 I. Zárthelyi dolgozat 

16 I. Zárthelyi dolgozat 

17 A vese képletei 

18 Húgyutak leírása 

19 Férfi nemi szervrendszer - főbb terminusok 

20 Női nemi szervrendszer - főbb terminusok 

21 Gáttájék képletei 

22 Gáttájék képletei 

23 II. Zárthelyi dolgozat 

24 II. Zárthelyi dolgozat 

25 Összefoglalás - Az anatómiai nómenklatúra érdekességei 

26 Összefoglalás - Az anatómiai nómenklatúra érdekességei 

27 Gyakorlati jegyek lezárása 

28 Gyakorlati jegyek lezárása 

Vizsgakérdések 

A tanulmányok gyakorlati jeggyel záródnak. 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 

Takáts Zsuzsanna (TAZHABE.PTE) 
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OOF-N54-T NÉMET ORVOSI SZAKNYELV - PREZENTÁCIÓ  

Tantárgyfelelős: HALÁSZ RENÁTA, nyelvtanár 

 Egészségügyi Nyelvi és Kommunikációs Intézet 

2 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Fakultatív  modul ▪ mindkét félévben ▪ ajánlott félév: 1. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 3 fő –  max. 15 fő 

Előfeltételek: nincs 

 

Tematika  

A kurzus célja a német orvosi szaknyelv egyik használati színtere, a prezentáció nyelvhasználati sajátosságainak megismertetése. 

A félév elfogadásának feltételei 

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett 

Félévközi ellenőrzések 

A szemeszter során aktív órai munkával, szóbeli (saját prezentáció) és írásbeli számonkérések során összesen 100 pontot lehet elérni. 

A gyakorlati jegy a köv. módon kerül kialakításra: 

0-50 pont: elégtelen 

51-63: elégséges 

64-76: közepes 

77-89: jó 

90-100: jeles 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Nincs lehetőség a 25%-ot meghaladó távolmaradás pótlására. 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

TÁMOP-4.1.2.D-12/1/KONV-2012-0010 jegyzet: Meiszter Erika: Präsentationstechniken, Pécs 2014 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Előadások 

Gyakorlatok 

Szemináriumok 

1 Einführung 

2 Präsentationstechniken jenseits von PowerPoint 

3 Typische Fehler 

4 Tipps zur Vorbereitung und Gestaltung 

5 Abbildungen in der Präsentation 

6 Beschreibung von Tendenzen 

7 Tabelle, Graphikon 

8 Übungen zur Veranschaulichung von Daten und Tendenzen 

9 Komponente der Datenanalyse 

10 Test 

11 Anatomie einer Präsentation 

12 Strukturierung 

13 Einschränkungen, Vorverweise, Rückverweise 

14 Hervorhebungen 

15 Argumentieren 

16 Meinungsäußerung 
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17 Wendungen zur Meinungsvertretung 

18 10 Regeln der Präsentationsplanung 

19 Erläuterung von Präsentationsfolien 

20 Übungen zu Referaten 

21 Referate: Schilddrüsenerkrankungen 

22 Referate: Diabetes 

23 Referate: Gicht 

24 Recherche im Internet 

25 Struktureinheiten einer Krankheitsbeschreibung 

26 Ursachen, Symptome 

27 Verlauf, Therapie, Prognose 

28 Evaluierung 

Vizsgakérdések 

A kurzus oktatója fogja ismertetni a számonkérések konkrét tartalmát. 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 

Halász Renáta (HARFAB.B.JPTE) 
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OOF-N57-T NÉMET ORVOSI SZAKNYELV - PREZENTÁCIÓ 2.  

Tantárgyfelelős: HALÁSZ RENÁTA, nyelvtanár 

 Egészségügyi Nyelvi és Kommunikációs Intézet 

2 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Fakultatív  modul ▪ mindkét félévben ▪ ajánlott félév: 1. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 3 fő –  max. 15 fő 

Előfeltételek: nincs 

 

Tematika  

A kurzus célja a német orvosi szaknyelv egyik használati színtere, a prezentáció nyelvhasználati sajátosságainak megismertetése. 

A félév elfogadásának feltételei 

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett 

Félévközi ellenőrzések 

A szemeszter során aktív órai munkával, szóbeli (saját prezentáció) és írásbeli számonkérések során összesen 100 pontot lehet elérni. 

A gyakorlati jegy a köv. módon kerül kialakításra: 

0-50 pont: elégtelen 

51-63: elégséges 

64-76: közepes 

77-89: jó 

90-100: jeles 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Nincs lehetőség a 25%-ot meghaladó távolmaradás pótlására. 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

TÁMOP-4.1.2.D-12/1/KONV-2012-0010 jegyzet: Meiszter Erika: Präsentationstechniken, Pécs 2014 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Előadások 

Gyakorlatok 

Szemináriumok 

1 Einführung 

2 Präsentationen: Wissensvermittlung 

3 Typische Fehler 

4 Tipps zur Vorbereitung und Gestaltung 

5 Präsentationen: Wissensvermittlung 2 

6 Wissenschaftliches Arbeiten 

7 Wissenschaftliches Arbeiten 

8 Übungen zur Überzeugungsvermittlung 

9 Sprachbausteine 

10 Test 

11 Präsentation 1. 

12 Strukturierung 

13 Präsentation 2. 

14 Präsentation 3. 

15 Präsentation 4. 
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16 Meinungsäußerung 

17 Präsentation 5. 

18 Präsentationsplanung 

19 Präsentation 6. 

20 Präsentation 7. 

21 Team-Präsentationen 

22 Team-Präsentationen 

23 Ablauf einer Metaplan-Sitzung 

24 Fragen sind das wichtigste Handwerkszeug in der Moderation 

25 Diskussionen 

26 Test 

27 Testergebnisse 

28 Evaluierung 

Vizsgakérdések 

A kurzus oktatója fogja ismertetni a számonkérések konkrét tartalmát. 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 

Halász Renáta (HARFAB.B.JPTE) 
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OOF-N60-T FELSŐFOKÚ ANGOL ÍRÁSBELI ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI SZAKNYELVI 

KOMMUNIKÁCIÓ  

Tantárgyfelelős: DR. RÉBÉK-NAGY GÁBOR, egyetemi docens 

 Egészségügyi Nyelvi és Kommunikációs Intézet 

2 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Fakultatív  modul ▪ mindkét félévben ▪ ajánlott félév: 1. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 3 fő –  max. 20 fő 

Előfeltételek: nincs 

 

Tematika  

Classes Topic 

1-2. Introduction 

The structure of a biomedical research article 

3-4. Techniques of reading biomedical research articles 

Scanning and skimming 

5-6. Types of abstracts 

Techniques of writing an abstract 

7-8. Writing biomedical research articles 

Hedging 

9-10. Writing official letters 

Writing official emails 

11-12. Letters to the editor 

Letters to initiate professional contacts 

13-14. The structure of a case study 

15-16. Writing case studies 

17-18. Clinical trial protocols 

19-20. The passive voice 

21-22. Coherence and cohesion 

23-24. The infinitive 

Gerund and participles 

25-26. Techniques of translating medical documents 

27-28. Evaluation 

A félév elfogadásának feltételei 

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett 

Félévközi ellenőrzések 

Kettő írásbeli teszt 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Az oktatóval történő megállapodás szerint. 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Előadások 

Gyakorlatok 
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Szemináriumok 

1 Introduction 

2 The structure of a biomedical research article 

3 Techniques of reading biomedical research articles 

4 Scanning and skimming 

5 Types of abstracts 

6 Techniques of writing an abstract 

7 Writing biomedical research articles 

8 Hedging 

9 Writing official letters 

10 Writing official emails 

11 Letters to the editor 

12 Letters to initiate professional contacts 

13 The structure of a case study 

14 The structure of a case study 

15 Writing case studies 

16 Writing case studies 

17 Clinical trial protocols 

18 Clinical trial protocols 

19 The passive voice 

20 The passive voice 

21 Coherence and cohesion 

22 Coherence and cohesion 

23 The infinitive 

Gerund and participles 

24 The infinitive 

Gerund and participles 

25 Techniques of translating medical documents 

26 Techniques of translating medical documents 

27 Evaluation 

28 Evaluation 

Vizsgakérdések 

- 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 

Dr. Hegedűs Anita (HEAAAA.B.JPTE), Eklicsné Dr. Lepenye Katalin (EKLAXA.B.JPTE) 
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OOF-N61-T FELSŐFOKÚ ANGOL SZÓBELI KOMMUNIKÁCIÓ  

Tantárgyfelelős: DR. RÉBÉK-NAGY GÁBOR, egyetemi docens 

 Egészségügyi Nyelvi és Kommunikációs Intézet 

2 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Fakultatív  modul ▪ mindkét félévben ▪ ajánlott félév: 1. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 3 fő –  max. 20 fő 

Előfeltételek: nincs 

 

Tematika  

Classes Topic 

1-2. Introduction 

Choice of profession and specialization 

3-4. Research field 

Prevention 

Daily professional routine 

Future plans and prospects for the field 

5-6. The structure of a presentation 

Presenting in the biomedical field 

7-8. Conference presentations 

Data presentation 

9-10. Case presentations 1 

Case presentations 2 

11-12. The peculiarities of doctor - patient communication 

History taking, explaining diagnosis and management 

13-14. Discussing treatment 

Giving bad news 

15-16. Case presentations and doctor patient communication in internal medicine 

17-18. Case presentations and doctor patient communication in obstetrics and gynaecology 

Case presentations and doctor patient communication in paediatrics 

19-20. Case presentations and doctor patient communication in urology 

Case presentations and doctor patient communication in ENT 

21-22. Case presentations and doctor patient communication in orthopaedics 

Case presentations and doctor patient communication in traumatology 

23-24. Case presentations and doctor patient communication in surgery 

Case presentations and doctor patient communication in dermatology 

25-26. Case presentations and doctor patient communication in ophthalmology 

Case presentations and doctor patient communication in neurology 

27-28. Medications 

Evaluation 

A félév elfogadásának feltételei 

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett 

Félévközi ellenőrzések 

Kettő szóbeli teszt, egy írásbeli teszt 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Az oktatóval történő megállapodás alapján. 
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A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

PROFE-X szóbeli vizsgarész feladatok. 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Előadások 

Gyakorlatok 

Szemináriumok 

1 Introduction 

2 Choice of profession 

3 Research field 

Prevention 

4 Daily professional routine 

Future plans and prospects of the field 

5 The structure of a presentation 

6 Presenting in the biomedical field 

7 Conference presentations 

8 Data presentation 

9 Case presentations 1 

10 Case presentations 2 

11 The peculiarities of doctor-patient communication 

12 History taking, explaining diagnosis and management 

13 Discussing treatment 

14 Giving bad news 

15 Case presentations in internal medicine 

16 Doctor-patient communication in internal medicine 

17 Case presentations and doctor-patient communication in obstetrics and gynaecology 

18 Case presentations and doctor-patient communication in paediatrics 

19 Case presentations and doctor-patient communication in urology 

20 Case presentations and doctor-patient communication in ENT 

21 Case presentations and doctor-patient communication in orthopedics 

22 Case presentations and doctor-patient communication in traumatology 

23 Case presentations and doctor-patient communication in surgery 

24 Case presentations and doctor-patient communication in dermatology 

25 Case presentations and doctor-patient communication in ophthalmology 

26 Case presentations and doctor-patient communication in urology 

27 Medications 

28 Course evaluation 

Vizsgakérdések 

- 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 

Dr. Hegedűs Anita (HEAAAA.B.JPTE), Hamarné Sávay Judit (HASMAAO.PTE) 
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OOF-N62-T FELSŐFOKÚ NÉMET ÍRÁSBELI SZAKMAI KOMMUNIKÁCIÓ  

Tantárgyfelelős: DR. RÉBÉK-NAGY GÁBOR, egyetemi docens 

 Egészségügyi Nyelvi és Kommunikációs Intézet 

2 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Fakultatív  modul ▪ mindkét félévben ▪ ajánlott félév: 1. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 3 fő –  max. 15 fő 

Előfeltételek: nincs 

 

Tematika  

A kurzus célja az orvosi szaknyelv-használat írásbeli műfajainak elsajátítása, és ezzel a résztvevők számára annak a lehetőségnek a 
megteremtése, hogy sikeres C1 típusú írásbeli szaknyelvi vizsgát tegyenek. 

A félév elfogadásának feltételei 

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett 

Félévközi ellenőrzések 

Három írásbeli teszt 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Az oktatóval történő megállapodás alapján. 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

Oktató által összeállított jegyzet 

PROFE-X írásbeli vizsgarész feladatai 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Hambuchné Kőhalmi Anikó (szerk.): Írásbeli feladatok az egészségügyi szaknyelvi vizsgára - német alapfok, középfok, felsőfok, 

PTE PROFE-X Nyelvvizsgaközpont, Pécs, 2014 

Előadások 

Gyakorlatok 

Szemináriumok 

1 Überblick: schriftliche Genres in der medizinischen Kommunikation 

2 Die schriftliche medizinische Fachsprachenprüfung: Aufbau, Anforderungen 

3 Globales und selektives Lesen 1 

Krankheitsbeschreibungen 

4 Globales und selektives Lesen 2 

Krankheitsbeschreibungen 

5 Detailverstehen 1 

Wissenschaftliche Artikel 

6 Detailverstehen 2 

Therapieberichte 

7 Schreiben 

Formelle Briefe: Form, Stil, Sprachbausteine 

8 Schreiben 

Schreiben einer offiziellen E-Mail: Form und sprachliche Mittel 

9 Schreiben 

Leserbrief 

10 Schreiben 

Ersuchen um fachliche Mitarbeit 

11 Schreiben einer Fallbeschreibung 
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12 Übersetzungstechniken 1 

Spezielle Aspekte der Übersetzung vom Ungarischen ins Deutsche 

13 Übersetzungstechniken 2 

Spezielle Aspekte der Übersetzung vom Ungarischen ins Deutsche 

14 Übersetzungstechniken 

Wissenschaftlicher Artikel 

15 Übersetzung 

Internistische Krankheitsbilder 1 

16 Übersetzung 

Internistische Krankheitsbilder 2 

17 Übersetzung 

Fachspezifische Krankheitsbilder 1 

18 Übersetzung 

Fachspezifische Krankheitsbilder 2 

19 Schreiben: Arztbriefe 

Sprachbausteine, Stil 

20 Schreiben: Arztbrief 1 

21 Schreiben: Arztbrief 2 

22 Schreiben: wissenschaftlicher Artikel 

Sprachbausteine, Form und Stil 

23 Schreiben: wissenschaftlicher Artikel 

Der unpersönliche Stil 

24 Schreiben: Wissenschaftlicher Artikel 1 

25 Schreiben: Wissenschaftlicher Artikel 2 

26 Mustertest: schriftliche Fachsprachenprüfung 

27 Mustertest: schriftliche Fachsprachenprüfung 

28 Evaluation 

Vizsgakérdések 

- 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 

Dr. Fogarasi-Nuber Katalin (FOKEAA.B.JPTE), Dr. Kanizsainé Kránitz Rita (KAKBAA.B.JPTE), Dr. Koppán Ágnes 

(KOVEAA.B.JPTE), Dr. Szelényi András (SZAAAR.B.JPTE), Dr. Zrínyi Andrea (ZRADAB.B.JPTE), Halász Renáta 

(HARFAB.B.JPTE), Hambuchné Kőhalmi Anikó (HAKIAAE.PTE), Meiszter Erika (MEERAAK.PTE) 
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OOF-N63-T FELSŐFOKÚ NÉMET SZÓBELI SZAKMAI KOMMUNIKÁCIÓ  

Tantárgyfelelős: DR. RÉBÉK-NAGY GÁBOR, egyetemi docens 

 Egészségügyi Nyelvi és Kommunikációs Intézet 

2 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Fakultatív  modul ▪ mindkét félévben ▪ ajánlott félév: 1. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 3 fő –  max. 15 fő 

Előfeltételek: nincs 

 

Tematika  

A kurzus célja az orvosi szaknyelv-használat szóbeli műfajainak elsajátítása, és ezzel a résztvevők számára annak a lehetőségnek a 
megteremtése, hogy sikeres C1 típusú szaknyelvi vizsgát tegyenek. 

A félév elfogadásának feltételei 

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett 

Félévközi ellenőrzések 

Kettő szóbeli teszt, egy írásbeli teszt 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Az oktatóval történő megállapodás alapján. 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

Oktató által összeállított jegyzet 

PROFE-X szóbeli vizsgarész feladatai 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Molnár Annamária (szerk.): Szóbeli feladatok az egészségügyi szaknyelvi vizsgára - német alapfok, középfok, felsőfok, PTE 

PROFE-X Nyelvvizsgaközpont, Pécs, 2014 

Előadások 

Gyakorlatok 

Szemináriumok 

1 Überblick: mündliche Genres in der medizinischen Kommunikation 

Die mündliche medizinische Fachsprachenprüfung: Aufbau, Anforderungen 

2 Berufswahl, Spezialisation auf einen Fachbereich 

Beruflicher Werdegang: Zukunftspläne 

3 Tägliche Routine im Beruf 

4 Wissenschaftliche Laufbahn: Forschung, Veröffentlichungen 

Wie wird eine Präsentation aufgebaut? 

5 Präsentationtechniken im medizinischen Kontext 

Präsentation von statistischen Angaben 

6 Präsentation vorgegebener medizinischen Themen (Krankeitsbilder) 

Betroffene, Krankheitsverlauf, Diagnose, mögliche Therapien und Prognose 

7 Präsentation vorgegebener medizinischen Themen (Therapiemethoden) 

Indikation, Kontraindikation, Zielgruppen, Verlauf, Erfolgsrate 

8 Über einen Patienten referieren: Struktur des Patientenberichtes 

Internistische Krankheiten 

9 Patientenbericht 

Internistische Krankheiten 

10 Patientenbericht 

Gynäkologie, Neurologie, Orthopädie 
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11 Patientenbericht 

Kardiologie, Notfallmedizin, Traumatologie 

12 Patientenbericht 

Kinderheilkunde, Urologie 

13 Patientenbericht 

Dermatologie, Augenheilkunde, Chirurgie 

14 Arzt-Patient Gespräch 

Gynäkologie, Neurologie, Orthopädie 

15 Arzt-Patient Gespräch 

Kardiologie, Notfallmedizin, Traumatologie 

16 Arzt-Patient Gespräch 

Kinderheilkunde, Urologie 

17 Arzt-Patient Gespräch 

Dermatologie, Augenheilkunde, Chirurgie 

18 Arzt-Patient Gespräch 

Therapeutische Entscheidungsfindung 

19 Arzt-Patient Gespräch 

Informierung und Aufklärung von Patienten 

20 Die ärztliche Konsultation 

Fallbericht Innere Medizin 1 

21 Die ärztliche Konsultation 

Fallbericht Innere Medizin 2 

22 Die ärztliche Konsultation 

Fallberichte Gynäkologie, Neurologie, Orthopädie 

23 Die ärztliche Konsultation 

Fallberichte Kardiologie, Notfallmedizin, Traumatologie 

24 Die ärztliche Konsultation 

Fallberichte Kinderheilkunde, Urologie 

25 Die ärztliche Konsultation 

Fallberichte Dermatologie, Augenheilkunde, Chirurgie 

26 Mündliche Leistung 

Präsentation Krankheitsbilder, Therapien 

27 Mündliche Leistung 

Arzt-Patient Gespräch, Patientenbericht und ärztliche Konsultation 

28 Evaulation 

Vizsgakérdések 

- 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 

Dr. Fogarasi-Nuber Katalin (FOKEAA.B.JPTE), Dr. Kanizsainé Kránitz Rita (KAKBAA.B.JPTE), Dr. Koppán Ágnes 

(KOVEAA.B.JPTE), Dr. Szelényi András (SZAAAR.B.JPTE), Dr. Zrínyi Andrea (ZRADAB.B.JPTE), Halász Renáta 

(HARFAB.B.JPTE), Hambuchné Kőhalmi Anikó (HAKIAAE.PTE), Meiszter Erika (MEERAAK.PTE) 
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OOF-NET-T INTERNET (SZÁMÍTÓGÉPES ALKALMAZÁSOK 2.)  

Tantárgyfelelős: DR. PÓTÓ LÁSZLÓ, habilitált docens 

 Bioanalitikai Intézet 

1 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Fakultatív  modul ▪ mindkét félévben ▪ ajánlott félév: 1. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 1 fő –  max. 20 fő 

Előfeltételek: nincs 

 

Tematika  

Internet, FTP, E-mail, WWW, chat, VoIP, ... Facebook, Twitter, Web2...  - mindennapi fogalmak, alkalmazások manapság. Ez a kurzus 
eligazít ebben a gyorsan változó világban. 

Célja egy alapvető Internet-használati gyakorlat kialakítása. Az ismeretek és a látókör bővítése ezen a területen. 

A félév elfogadásának feltételei 

Aktív részvétel, maximum egy foglalkozás mulasztása. 

Félévközi ellenőrzések 

Házi feladat hetenkénti teljesítése. 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Pótfoglalkozás 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

Feladatok, tesztsorok 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Előadások 

Gyakorlatok 

1 Internet történet. Az Internet főbb szolgáltatásai. 

2 Internet történet. Az Internet főbb szolgáltatásai. 

3 Kapcsolatok 1 (email) 

4 Kapcsolatok 1 (email) 

5 Kapcsolatok 2 (hírcsoportok, fórumok, chat, IP telefon, ...) 

6 Kapcsolatok 2 (hírcsoportok, fórumok, chat, IP telefon, ...) 

7 Fájlok le- és feltöltése (ftp) 

8 Fájlok le- és feltöltése (ftp) 

9 Információ keresés: a web 1. 

10 Információ keresés: a web 1. 

11 Információ keresés - a web 2. Más Internet szolgáltatások: e-közigazgatás, e-kereskedelem, e-learning, ... 

12 Információ keresés - a web 2. Más Internet szolgáltatások: e-közigazgatás, e-kereskedelem, e-learning, ... 

13 web2 ... közösségi oldalak 

14 web2 ... közösségi oldalak 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

Aktivitás, kiadott házi feladat teljesítése. 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 

Dr. Pótó László (POLGABO.PTE) 
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OOF-NS1-T NOBEL-DÍJAS SEJTBIOLÓGIA I.  

Tantárgyfelelős: DR. PAP MARIANNA, egyetemi docens 

 Orvosi Biológiai Intézet 

2 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Fakultatív  modul ▪ ősszel ▪ ajánlott félév: 1. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 1 fő –  max. 200 fő 

Előfeltételek: nincs 

 

Tematika  

A kurzus célja a molekuláris sejtbiológia területéhez kapcsolódó legfontosabb, legérdekesebb Nobel-díjas felfedezések 

megszületésének, az ahhoz vezető útnak a bemutatása (a díjazott által a díj átvételekor tartott előadás alapján). A díjak hátterében 

hosszú évek munkájának története elevenedik fel sok-sok kísérletezéssel, jó ötletek sokszor szerencsés véletlenekkel való 

kapcsolódásával, családi és egyéb személyes emlékekkel keveredve. Nincs egységes recept a sikerhez, az út kicsit mindig másképp 

alakul, talán egyetlen közös vonás a csapatmunka. Az előadásokból ugyanakkor valamelyest megismerhetjük a díjazottak 

személyiségét is. A témák feldolgozásánál fontos szempont volt az adott felfedezés  máig tartó jelentőségének hangsúlyozása (pl. DNS-

, RNS-szerkezete és szintézise, riboszómák működése), a mai orvosi gondolkodásra (pl. prionok), diagnosztikai és egyéb módszerekre 

kifejtett hatása (rekombináns DNS-technológia, szekvenálás) valamint jelen és jövőbeni orvosi alkalmazhatóságának (pl. mesterséges 

megtermékenyítés), esetlegesen betegségekkel való összefüggéseinek ismertetése (pl. sejtciklus szabályozása, differenciált sejtek 

újraprogramozása, RNS interferencia, papillómavírusok, HIV). A bemutatott felfedezések nem időrendben kerülnek bemutatásra, 

hanem aszerint, hogy melyik kapcsolódik a molekuláris sejtbiológia tantárgy adott heti előadásaihoz a téma alapján. A tárgyalt 

felfedezések illetve kísérletek túlnyomórészt a molekuláris sejtbiológia tantárgy anyagának is részét képezik, így reményeink szerint 

ezek megbeszélése a tantárgy anyagának mélyebb megértéséhez és könnyebb elsajátításához vezet, ami a vizsgára való felkészülést is 
eredményesebbé és rövidebbé teheti. 

A félév elfogadásának feltételei 

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett 

Félévközi ellenőrzések 

A félévközi jegyet a félév közepén és az utolsó héten írt tesztek alapján állapítjuk meg. 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Az órák pótlására az angol vagy német nyelvű kurzuson való részvétellel lehetséges. 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

www.nobelprize.org 

Előadások 

1 Nobel-díj története, tények, érdekességek 

 Dr. Pap Marianna 

2 Nukleinsavak szerkezete és katalítikus RNS-ek 

 Dr. Pap Marianna 

3 Fehérjék szerkezete 

 Dr. Palkovics Tamás 

4 Prionok 

 Dr. Palkovics Tamás 

5 PCR 

 Dr. Palkovics Tamás 

6 Célzott mutagenezis 

 Dr. Palkovics Tamás 

7 Rekombináns DNS-technológia 

 Dr. Pap Marianna 

8 DNS szekvenciaanalízis 

 Dr. Pap Marianna 

http://www.nobelprize.org/
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9 Génexpresszió gátlása (KO mutáció) 

 Dr. Pap Marianna 

10 Génexpresszió gátlása (RNS interferencia) 

 Dr. Pap Marianna 

11 Sejtciklus szabályozása 

 Dr. Palkovics Tamás 

12 Sejtciklus szabályozása 

 Dr. Palkovics Tamás 

13 DNS szintézis 

 Dr. Pap Marianna 

14 DNS repair 

 Dr. Pap Marianna 

15 Eukarióta RNS szintézis 

 Dr. Palkovics Tamás 

16 Eukarióta RNS szintézis 

 Dr. Palkovics Tamás 

17 Splicing 

 Dr. Pap Marianna 

18 Splicing 

 Dr. Pap Marianna 

19 Riboszómák szerkezete és működése 

 Dr. Palkovics Tamás 

20 RNS-ek szerepe a fehérjeszintézisben 

 Dr. Palkovics Tamás 

21 Genetikai kód 

 Dr. Pap Marianna 

22 Genetikai kód 

 Dr. Pap Marianna 

23 Génszabályozás 

 Dr. Palkovics Tamás 

24 Génszabályozás 

 Dr. Palkovics Tamás 

25 Durva felszínű endoplazmatikus retikulum 

 Dr. Pap Marianna 

26 Vezikuláris transzport 

 Dr. Pap Marianna 

27 Receptor-mediált endocitózis 

 Dr. Palkovics Tamás 

28 Receptor-mediált endocitózis, Vizsga 

 Dr. Palkovics Tamás 

Gyakorlatok 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 
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OOF-OTT-T AZ ORVOSTUDOMÁNY TÖRTÉNETE  

Tantárgyfelelős: DR. RÚZSÁS CSILLA, egyetemi docens 

 Műveleti Medicina Tanszék 

2 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Fakultatív  modul ▪ mindkét félévben ▪ ajánlott félév: 1. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 5 fő –  max. 80 fő 

Előfeltételek: nincs 

 

Tematika  

A tantárgy célja az orvosi gondolkodás fejlődésének történeti áttekintése, a kultúrtörténeti háttérrel összefüggésben, a korai civilizációk 
orvoslásától napjainkig. 

  Annak felismerése, hogy a jelenlegi orvostudomány korábbi korszakok, évszázadok erőfeszítéseinek eredményeként alakult ki, úgy 

gondoljuk, ezen ismeretek elmélyítik az orvostanhallgatók hivatásszeretetét. Az orvostörténeti kurzus anyaga arra szolgál, hogy 

bemutassuk: a tudomány és gyógyítás jelen eredményeihez több előző generáció odaadó munkája járult hozzá, akik fáradhatatlanul, 
odaadó munkájukkal előbbre vitték az orvostudományt. 

  A korai nagy évszázadok orvosainak tudományos gondolkodását és gyakorlati eredményeit kultúrtörténeti összefüggésekben mutatja 
be a kurzus. 

Tekintetbe véve, hogy Egyetemünk hallgatói különböző kultúrkörökben nőttek fel, a kurzus áttekintést ad mind a görög, perzsa, iszlám 

és távol-keleti kultúrák nagy orvosairól, mind az európai orvostudomány nagy alakjairól. A magyar orvosok közül kiemelkedő 
életművek áttekintése is részét képezi a kurzus anyagának. 

  Célunk annak bemutatása, hogy minden kultúra az emberiség egyetemes kultúrkincsének részét képezi. 

A félév elfogadásának feltételei 

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett 

Félévközi ellenőrzések 

1 db beszámoló az alábbi témákból: 

Az ókori Egyiptom/Mezopotámia/India/ Kína orvoslásának eredményei 

A görög orvoslás atyja és az orvoslás terén elért eredményei 

Hippokratész élete és orvosi tevékenysége 

A bizánci görög orvoslás fő eredményei 

A salernoi orvosi iskola jelentősége az európai orvosképzésben 

A legkiemelkedőbb arab orvosok és hatásuk az európai orvostudományra 

A középkori egyetemek legkiemelkedőbb orvosprofesszorai (Bologna/Padova/Montpellier) 

A reneszánsz és humanizmus korának orvosai 

A barokk medicina korszakának kiemelkedő orvosai 

Orvosi irányzatok a 18. században 

A 19. századi orvoslás jellemzése 

Orvosi iskolák a 19. században 

A 20. századi orvostudomány fő tendenciái: az orvosi diagnosztikus/terápiás eljárások, és ezzel kapcsolatos problémák 

Nagy Lajos király mintaképei a pécsi egyetem alapításakor 

A folyamatos magyar orvosi képzés történelmi körülményei 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Részvétel kötelező, pótlásra nincs lehetőség. 
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A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

Benke József: Az orvostudomány története, egyetemi tankönyv, Medicina Könyvkiadó 2009. 

- Saját oktatási anyag 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Előadások 

1 Az archaikus medicina 

 Dr. Rúzsás Csilla 

2 Egyiptom, Mezopotámia, India, Ó-kínai orvoslás 

 Dr. Rúzsás Csilla 

3 Antik medicina 

 Dr. Rúzsás Csilla 

4 Az ókori görög orvosi iskolák. Hippokratész. 

 Dr. Rúzsás Csilla 

5 A Római Birodalom orvosai. Galenus. 

 Dr. Rúzsás Csilla 

6 A bizánci görög orvoslás 

 Dr. Rúzsás Csilla 

7 A kora-középkori orvoslás Európában 

 Dr. Rúzsás Csilla 

8 A kolostori gyógyítás a középkori Európában 

 Dr. Rúzsás Csilla 

9 Arab-iszlám orvoslás hatása az európai orvostudományra 

 Dr. Rúzsás Csilla 

10 Az arab-iszlám orvoslás legkiemelkedőbb alakjai 

 Dr. Rúzsás Csilla 

11 Orvosképzés a középkori egyetemeken 

 Dr. Rúzsás Csilla 

12 A kiemelkedő orvosi egyetemek (skolasztikus medicina) 

 Dr. Rúzsás Csilla 

13 A reneszánsz korának orvoslása 

 Dr. Rúzsás Csilla 

14 Vesalius. Paracelsus. 

 Dr. Rúzsás Csilla 

15 A 17. század orvostudománya 

 Dr. Rúzsás Csilla 

16 A természettudományok kibontakozása. Iatrofizika és iatrokémia. 

 Dr. Rúzsás Csilla 

17 A 18. század orvostudománya a felvilágosodás századában 

 Dr. Rúzsás Csilla 

18 A tudományos megalapozottságú orvoslás irányzatai 

 Dr. Rúzsás Csilla 

19 A 19. század orvostudománya 

 Dr. Rúzsás Csilla 

20 Az európai orvosi iskolák 

 Dr. Rúzsás Csilla 

21 Az orvosi szakágazatok a 19. században 

 Dr. Rúzsás Csilla 

22 Új terápiás törekvések a 19. században 

 Dr. Rúzsás Csilla 

23 A 20. század első felénk orvostudománya 

 Dr. Rúzsás Csilla 

24 Az orvosi Nobel-díjas kutatók eredményeinek jelentősége 

 Dr. Rúzsás Csilla 
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25 Az orvostudomány fő irányzatai a 20. század második felében 

 Dr. Rúzsás Csilla 

26 A molekuláris biológia fejlődésének hatása a modern orvoslásra 

 Dr. Rúzsás Csilla 

27 A Pécsi Egyetem története 

 Dr. Rúzsás Csilla 

28 Nemzetközi tudományos kapcsolatok szerepe az orvoslásban 

 Dr. Rúzsás Csilla 

Gyakorlatok 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

- 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 
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OOF-PPH-T POLIFENOLOK KÉMIÁJA  

Tantárgyfelelős: DR. BÓNA ÁGNES, egyetemi adjunktus 

 Biokémiai és Orvosi Kémiai Intézet 

2 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Fakultatív  modul ▪ mindkét félévben ▪ ajánlott félév: 1. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 2 fő –  max. 10 fő 

Előfeltételek: nincs 

 

Tematika  

A szervezetben található reaktív oxigéngyökök sejthalált, ezáltal szövetkárosodást okoznak, melyek krónikus betegségek 

(atherosclerosis, diabétesz, cirrózis, tumor, neurodegeneratív megbetegedések) kialakulásához vezethetnek. Az antioxidáns 

tulajdonsággal rendelkező vegyületek lelassítják/meggátolják az oxidatív károsodást, ezáltal megelőzik számos betegség kialakulását. 

A természetben előforduló növényi polifenolok másodlagos metabolitok, melyek környezeti stresszfaktorok hatására képződnek. A 

polifenolok antioxidáns és szabadgyökmegkötő képességük miatt az egészséges étrend fontos összetevői. A kurzus célja a 
polifenolokhoz kapcsolódó legfontosabb kutatási területek áttekintése angol nyelvű szakirodalmi folyóiratok alapján. 

A félév elfogadásának feltételei 

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett 

Félévközi ellenőrzések 

Írásbeli vizsga a 13. héten, a vizsga pótlására nincs lehetőség. 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Az órák pótlására nincs lehetőség. 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

Neptun 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Előadások 

1 Bevezetés 

 Dr. Bóna Ágnes 

2 Bevezetés 

 Dr. Bóna Ágnes 

3 Polifenolok definíciója, kémiai szerkezete, osztályozása 

 Dr. Bóna Ágnes 

4 Polifenolok definíciója, kémiai szerkezete, osztályozása 

 Dr. Bóna Ágnes 

5 Polifenolok előfordulása, biológiai szerepe 

 Dr. Bóna Ágnes 

6 Polifenolok előfordulása, biológiai szerepe 

 Dr. Bóna Ágnes 

7 Polifenolok antioxidáns hatása 

 Dr. Bóna Ágnes 

8 Polifenolok antioxidáns hatása 

 Dr. Bóna Ágnes 

9 Polifenolok elválasztása, azonosítása és vizsgálata 

 Dr. Bóna Ágnes 

10 Polifenolok elválasztása, azonosítása és vizsgálata 

 Dr. Bóna Ágnes 
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11 Polifenolok az élelmiszeriparban 

 Dr. Bóna Ágnes 

12 Polifenolok az élelmiszeriparban 

 Dr. Bóna Ágnes 

13 Polifenolok szerepe a betegségek megelőzésében I. 

 Dr. Bóna Ágnes 

14 Polifenolok szerepe a betegségek megelőzésében I. 

 Dr. Bóna Ágnes 

15 Polifenolok szerepe a betegségek megelőzésében II. 

 Dr. Bóna Ágnes 

16 Polifenolok szerepe a betegségek megelőzésében II. 

 Dr. Bóna Ágnes 

17 Polifenolok HPLC analízise 

 Dr. Bóna Ágnes 

18 Polifenolok HPLC analízise 

 Dr. Bóna Ágnes 

19 Polifenolok HPLC analízise 

 Dr. Bóna Ágnes 

20 Polifenolok HPLC analízise 

 Dr. Bóna Ágnes 

21 Polifenolok tömegspektrometriás (MS) analízise 

 Dr. Bóna Ágnes 

22 Polifenolok tömegspektrometriás (MS) analízise 

 Dr. Bóna Ágnes 

23 Polifenolok tömegspektrometriás (MS) analízise 

 Dr. Bóna Ágnes 

24 Polifenolok tömegspektrometriás (MS) analízise 

 Dr. Bóna Ágnes 

25 Írásbeli vizsga 

 Dr. Bóna Ágnes 

26 Írásbeli vizsga 

 Dr. Bóna Ágnes 

27 Konzultáció 

 Dr. Bóna Ágnes 

28 Konzultáció 

 Dr. Bóna Ágnes 

Gyakorlatok 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

Neptun 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 
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OOF-SM1-T SPORTMEDICINA  – SPORTORVOSTANI ALAPISMERETEK  

Tantárgyfelelős: DR. MINTÁL TIBOR, adjunktus 

 Sportmedicina Tanszék 

1 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Fakultatív  modul ▪ ősszel ▪ ajánlott félév: 1. 

Foglalkozás/félév:  0 óra előadás + 2 óra gyakorlat + 12 óra szeminárium = összesen 14 óra 

Kurzus létszámkorlát:  min. 5 fő –  max. 20 fő 

Előfeltételek: nincs 

 

Tematika  

A tantárgy célja a sportorvostan általános elméleti és a mindennapokban alkalmazott gyakorlati alapjainak bemutatása. Az utóbbi 

években a nemzetközi és hazai sportéletben is elfogadottá, nélkülözhetetlenné, és egyben a sikeres és egészséges felkészülés feltételévé 

vált a kutatás-sport-medicina elméleti és gyakorlati integrációja. Ennek az elvárásnak megfelelve számos társszakmát bevonva kívánjuk 

az aktuális sportorvosi tevékenység során felmerülő témaköröket tárgyalni és a napi szinten alkalmazott gyakorlat alapjait átadni. 

A sportolók klinikai ellátásának részletezése mellett (mely magában foglalja a prevenció-terápia-rehabilitáció hármas egységét), külön 

hangsúlyt fektetünk a naprakész alkalmazott és alapkutatások lehetőségeinek bemutatására. Gyakorlataink során „éles”, Pálya melletti 
szituációkban tesszük lehetővé a sportolók teljesítményének mérését, a sportorvosi tevékenység követését. 

A félév elfogadásának feltételei 

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett 

Félévközi ellenőrzések 

A félévet teszt vizsgával zárjuk 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

A tantárgy foglalkozásairól való hiányzás 25%-ig pótolható sporteseményen, kispad mellett történő tevékenységgel, sportorvosi 

rendelésen való aktív részvétellel illetve laboratóriumi munkával. 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

A sportorvoslás alapjai (szerkesztette: Dr. Jákó Péter; 2003.) 

- Saját oktatási anyag 

A foglalkozások alkalmával a hallgatók rendelkezésére bocsátott órai jegyzet 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Edzésélettan ( Dr. Radák Zsolt; 2016.) 

Előadások 

Gyakorlatok 

1 Pálya széli akut ellátás. 

2 Pálya széli akut ellátás. 

Szemináriumok 

1 A sportorvostanról 

2 Sportorvosi szűrővizsgálatok, OSH felépítése 

3 Sportsérülésekről  általában 

4 Túlterhelési ártalmak 

5 Sportági kiválasztás 

6 Gyermeksport 

7 A sport társadalmi vetülete 

8 Teljesítményfokozó sporttáplálkozás 

9 Terhelés adaptáció 

10 A fizikai terhelés élettani hatásai 

11 Vizsgáló módszerek a sportban 

12 Számonkérés 
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Vizsgakérdések 

- 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 

Dr. Dömse Eszter (DOEFAAO.PTE), Dr. Mintál Tibor (MITFAAO.PTE), Dr. Patczainé Dr. Gőcze Katalin Réka (GOKFACO.PTE), 

Dr. Rendeki Szilárd (RESGABA.PTE), Kiss Gabriella (KIGRAAI.PTE), Szabó Dorottya (SZDFAAE.PTE) 
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OOF-SPT-T A SIKERES PREZENTÁCIÓ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI ALAPJAI, PREZENTÁCIÓS TECHNIKÁK

  

Tantárgyfelelős: DR. VARGA CSABA, egyetemi docens 

 Orvosi Népegészségtani Intézet 

2 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Fakultatív  modul ▪ mindkét félévben ▪ ajánlott félév: 1. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 5 fő –  max. 25 fő 

Előfeltételek: nincs 

 

Tematika  

A jó előadás több mint egy jól összeállított diasorozat, több mint egy érdekes téma megvitatása, több mint egy kimagasló tudással 

rendelkező előadó. A jó prezentáció az előadó képességeiből, készségeiből, technikájából tevődik össze elsősorban, mely tanulható, 

fejleszthető. A leendő orvos, fogorvos és gyógyszerész kollégák többsége már egyetemi éveik alatt szembesülnek a prezentációk 

tartásának nehézségeivel. A későbbiekben szinte kivétel nélkül kerülnek olyan helyzetbe - kezdve a tudományos konferenciáktól a 

kórházi referálókon, az oktatói tevékenységen keresztül a lakosság egészségnevelését szolgáló előadásokig - ahol az egészségügy 

különböző területein kisebb-nagyobb létszámú hallgatóság előtt kell előadást tartaniuk. A kurzus célja felkészíteni a hallgatókat a 

prezentációk tartása során felmerülő nehézségekre, megtanítani ezek elhárítására, kezelésére, továbbá a célirányos, hatékony 

prezentációk alapelveinek megismerése. A kurzus során elsajátítható ismeretanyag túlmutatva a prezentációs technikák megismerésén 

alapvető pszichológiai, retorikai, önismereti, önérvényesítési, stressz-kezelési, kommunikációs, vezetéselméleti és időgazdálkodási 

ismereteket is tartalmaz. A hallgató színes, mozgalmas, interaktív előadásokra számíthat. 

A félév elfogadásának feltételei 

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett 

Félévközi ellenőrzések 

- 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Az oktatóval egyénileg megbeszéltek szerint. 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

Nyomtatott jegyzet, melyek az előadások alkalmával kerülnek kiosztásra. 

CooSpace 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Előadások 

1 Mitől jó a prezentáció? 

 Dr. Berényi Károly 

2 Kommunikációs szabályok I. 

 Dr. Berényi Károly 

3 Kommunikációs szabályok II. 

 Dr. Berényi Károly 

4 A prezentáció készítésének lépései (előmunkálatok - felkészülés, prezentáció, utómunkálatok). A felkészülés és az 
utómunkálatok 

 Dr. Berényi Károly 

5 A prezentáció szerkezete, felépítése 

 Dr. Berényi Károly 

6 Retorikai eszköztár 

 Dr. Berényi Károly 

7 Hallgatói kérdések kezelése, „Reframing” 

 Dr. Berényi Károly 

8 A belső stressz kezelése. A „leblokkolások”kezelése, Belső erőforrásaink 

 Dr. Berényi Károly 
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9 Személyiségfejlesztés I. - pozitív beállítódás, mi a valóság? 

 Dr. Berényi Károly 

10 Személyiségfejlesztés II. - a befolyásolás formái, motiváció, manipuláció, asszertivitás, agresszivitás, szükséglet-piramis 

 Dr. Berényi Károly 

11 Környezeti kockázat kommunikáció I. 

 Dr. Varga Csaba 

12 Környezeti kockázat kommunikáció II. 

 Dr. Varga Csaba 

13 Előadói képességek 

 Dr. Berényi Károly 

14 Nehéz emberek, nehéz helyzetek I. - A közöny kezelése 

 Dr. Berényi Károly 

15 Nehéz emberek, nehéz helyzetek II. - Az interaktivitás kezelése 

 Dr. Berényi Károly 

16 Nehéz emberek, nehéz helyzetek III. - A kétkedő és az elutasító attitűd kezelése 

 Dr. Berényi Károly 

17 A szemléltetőeszközök használata 

 Dr. Varga Csaba 

18 Előadás-elemzés I. 

 Dr. Varga Csaba 

19 10 lépéses prezentációkészítési stratégia 

 Dr. Varga Csaba 

20 Prezentációk alaptípusai 

 Dr. Varga Csaba 

21 A prezentációk szerkezete 

 Dr. Varga Csaba 

22 Rendszerezési szempontok 

 Dr. Varga Csaba 

23 A jó vázlat 

 Dr. Varga Csaba 

24 Előadás-elemzés II. 

 Dr. Varga Csaba 

25 Időgazdálkodás 

 Dr. Varga Csaba 

26 Létszámfüggő technikák 

 Dr. Varga Csaba 

Gyakorlatok 

27 Az jó előadó: esetismertetések, összefoglalás, rendszerezés 

28 Hallgatói értékelés, utómunkálatok a gyakorlatban 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

Neptun 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 

Dr. Varga Csaba (VACMAAO.PTE) 
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OOF-SVT-T MEGKÜZDÉSI STRATÉGIÁK - A SIKERES VIZSGAIDŐSZAK TITKA  

Tantárgyfelelős: DR. FÜZESI ZSUZSANNA, egyetemi tanár 

 Magatartástudományi Intézet 

1 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Fakultatív  modul ▪ mindkét félévben ▪ ajánlott félév: 1. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 5 fő –  max. 50 fő 

Előfeltételek: nincs 

 

Tematika  

A kurzus célja, hogy az egyetemkezdés, a kutatásokkal igazoltan komoly stresszt jelentő, nehézségeivel való megküzdési stratégiák és 
eszközök kialakításában segítse a hallgatót. 

A félév elfogadásának feltételei 

- 25%-ot meg nem haladó hiányzás (max. 2 x 1,5 óra) 

- Az órák végén kiosztott, vagy a MeetStreeten közzétett feladatok teljesítése; 

- Részvétel próbavizsgán 

Jegy kialakítása: 5 feladat: 5*10 pont + próbavizsga: 50 pont. 

     0-49 pont: 1 

     50-59 pont: 2 

     60-69 pont: 3 

     70-79 pont: 4 

     80-100 pont: 5 

Félévközi ellenőrzések 

feladatok 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Rövid dolgozat beadása a kihagyott témában. 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

Anyagok a Neptun MeetStreet-en 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Előadások 

Gyakorlatok 

Szemináriumok 

1 Bevezetés, sikeres vizsgaidőszak feltételei, professzionalizmus, a hallgató jogai és lehetőségei 

2 Bevezetés, sikeres vizsgaidőszak feltételei, professzionalizmus, a hallgató jogai és lehetőségei 

3 Megfelelő fizikai, szellemi állapot, teljesítményfokozók 

4 Megfelelő fizikai, szellemi állapot, teljesítményfokozók 

5 Tanulási módszerek 

6 Tanulási módszerek 

7 Relaxációs technikák 

8 Relaxációs technikák 

9 Vizsgastressz leküzdése 

10 Vizsgastressz leküzdése 

11 ‘Jó példák’ - meghívott hallgatók és oktatók 

12 ‘Jó példák’ - meghívott hallgatók és oktatók 
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13 Próbavizsga, ahol szimulált körülmények között kerülnek tesztelésre a tanultak, javítási lehetőség és a hallgató kipróbálhat egy 
vizsgát a vizsgáztató szemszögéből is 

14 Próbavizsga, ahol szimulált körülmények között kerülnek tesztelésre a tanultak, javítási lehetőség és a hallgató kipróbálhat egy 
vizsgát a vizsgáztató szemszögéből is 

Vizsgakérdések 

- 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 

Dr. Birkás Béla (BIBGAAB.PTE), Dr. Füzesi Zsuzsanna (FUZIAAO.PTE), Dr. Pótó László (POLGABO.PTE), Dr. Schlégl Ádám 

Tibor (SCAPAAO.PTE), Dr. Varga József (VAJGABO.PTE) 
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OOF-THM-T THERMOMÁNIA: A HŐSZABÁLYOZÁS MEDICINÁJA  

Tantárgyfelelős: DR. GARAMI ANDRÁS, egyetemi docens 

 Transzlációs Medicina Intézet 

2 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Fakultatív  modul ▪ ősszel ▪ ajánlott félév: 1. 

Foglalkozás/félév:  24 óra előadás + 0 óra gyakorlat + 0 óra szeminárium = összesen 24 óra 

Kurzus létszámkorlát:  min. 2 fő –  max. 20 fő 

Előfeltételek: nincs 

 

Tematika  

A normál testhőmérséklet fenntartása egyenlő az élettel. A tantárgyra jelentkező hallgatók megismerhetik a hőmérséklet jelentőségét 

az őskortól napjainkig, betekintést nyernek a testhőmérséklet fenntartásának mechanizmusaiba és forradalmian új hőszabályozási 

elméletekbe. Megtudhatják, hogy bizonyos táplálékok (pl. chili, menthol, stb.), milyen hőmérsékleti hatásokat okoznak, miben 

különbözik a dinoszauruszok hőháztartása az emberétől, illetve, hogy mik testünk szubcelluláris radiátorai. Az elméleti alapokra 

támaszkodva betekintést nyernek extrém hőmérsékleti eltérésekbe (pl. magashegyi hypothermia, hibernáció, stb.), továbbá a 

testhőmérséklet-szabályozási rendellenességek klinikai előfordulásának, diagnosztikájának és kezelésének jellegzetességeibe és 
különlegességeibe felnőtt- és gyermekkorban, klinikai és kórélettani esettanulmányok formájában. 

A félév elfogadásának feltételei 

Az előadások kevesebb, mint 25%-ról való hiányzás. A kurzus végén sikeres írásbeli tesztvizsga teljesítése. 

Félévközi ellenőrzések 

Multiple choice written test-exam. 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Egyéni megegyezés alapján. 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Szollár L.: Klinikai kórélettan, Semmelweis Egyetem, 2006 

A. Gomtsyan, C.R. Faltynek: Vanilloid Receptor TRPV1 in Drug Discovery, Wiley & Sons, 2010 

www.FeverLab.net 

Előadások 

1 A hőmérséklet jelentősége az ősembertől napjainkig és tovább. 

 Dr. Garami András 

2 A hőmérés helyes technikája: mire kell(ene) figyelni? 

 Dr. Garami András 

3 37 Celsius fok: a testhőmérséklet fenntartásának mechanizmusai. 

 Dr. Garami András 

4 Forradalom a thermoreguláció elméletében. 

 Dr. Garami András 

5 Chili, menthol, wasabi és fahéj, illetve receptoraik szerepe a hőszabályozásban. 

 Dr. Garami András 

6 Csípőspaprika az elhízás ellen? A capsaicin receptor energetikai szerepe. 

 Dr. Garami András 

7 Hőszabályozás a dinoszauruszoktól az emberig: a thermoreguláció evolúciója. 

 Dr. Mátics Róbert 

8 A szervezet mikroszkópikus radiátorai: hőtermelés a mitokondriumokban. 

 Dr. Mátics Róbert 

9 Táplálkozás, mint hőgenerátor. 

 Dr. Armbruszt Simon Ferenc 

 

http://www.feverlab.net/
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10 Magashegyi hypothermia. 

 Dr. Armbruszt Simon Ferenc 

11 Jellemző hőmérséklet-szabályozási rendellenességek klinikai esetei felnőttkorban I. 

 Dr. Ruzsics István 

12 Jellemző hőmérséklet-szabályozási rendellenességek klinikai esetei felnőttkorban II. 

 Dr. Ruzsics István 

13 Gyermekkori láz leggyakoribb klinikai esetei I. 

 Dr. Józsa Gergő 

14 Gyermekkori láz leggyakoribb klinikai esetei II. 

 Dr. Józsa Gergő 

15 Különleges hőszabályozási zavarok klinikuma I. 

 Dr. Fehér Zsolt 

16 Különleges hőszabályozási zavarok klinikuma II. 

 Dr. Toldi János 

17 Lázzal járó urológiai kórképek klinikuma I. 

 Dr. Kenyeres Balázs 

18 Lázzal járó urológiai kórképek klinikuma II. 

 Dr. Kenyeres Balázs 

19 Forrófej, hidegvér: elgondolkodtató kórélettani esettanulmányok I. 

 Dr. Rumbus Zoltán 

20 Forrófej, hidegvér: elgondolkodtató kórélettani esettanulmányok II. 

 Dr. Rumbus Zoltán 

21 Hibernáció és hypothermia. 

 Dr. Garami András 

22 A hőháztartási zavarok időskori érdekességei. 

 Dr. Garami András 

23 Tesztvizsga. 

 Dr. Garami András 

24 Tesztvizsga. 

 Dr. Garami András 

Gyakorlatok 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

A vizsgakérdések témakörei megegyeznek az előadások tematikájának témaköreivel: 

1. A hőmérséklet jelentősége az ősembertől napjainkig és tovább. 

2. A hőmérés helyes technikája: mire kell(ene) figyelni? 

3. 37 Celsius fok: a testhőmérséklet fenntartásának mechanizmusai. 

4. Forradalom a thermoreguláció elméletében. 

5. Chili, menthol, wasabi és fahéj, illetve receptoraik szerepe a hőszabályozásban. 

6. Csípőspaprika az elhízás ellen? A capsaicin receptor energetikai szerepe. 

7. Hőszabályozás a dinoszauruszoktól az emberig: a thermoreguláció evolúciója. 

8. A szervezet mikroszkópikus radiátorai: hőtermelés a mitokondriumokban. 

9. Táplálkozás, mint hőgenerátor. 

10. Magashegyi hypothermia. 

11. Jellemző hőmérséklet-szabályozási rendellenességek klinikai esetei felnőttkorban I. 

12. Jellemző hőmérséklet-szabályozási rendellenességek klinikai esetei felnőttkorban II. 

13. Gyermekkori láz leggyakoribb klinikai esetei I. 

14. Gyermekkori láz leggyakoribb klinikai esetei II. 

15. Különleges hőszabályozási zavarok klinikuma I. 

16. Különleges hőszabályozási zavarok klinikuma II. 
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17. Lázzal járó urológiai kórképek klinikuma I. 

18. Lázzal járó urológiai kórképek klinikuma II. 

19. Forrófej, hidegvér: elgondolkodtató kórélettani esettanulmányok I. 

20. Forrófej, hidegvér: elgondolkodtató kórélettani esettanulmányok II. 

21. Hibernáció és hypothermia. 

22. A hőháztartási zavarok időskori érdekességei. 

23. Tesztvizsga. 

24. Tesztvizsga. 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 
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OOF-TMR-T TANULÁSI MÓDSZEREK  

Tantárgyfelelős: DR. PÓTÓ LÁSZLÓ, habilitált docens 

 Bioanalitikai Intézet 

1 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Fakultatív  modul ▪ mindkét félévben ▪ ajánlott félév: 1. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 1 fő –  max. 200 fő 

Előfeltételek: nincs 

 

Tematika  

A hallgatók egy része sikeres az egyetemi tanulásban, más részük nem az, bár korábbi iskoláikban ők is sikeresen tanultak. Mi okozza 

a különbséget? Több ok is van. A legfontosabb bizonnyal az, hogy sok hallgató egyszerűen ugyanazt a tanulási gyakorlatot követi, 

amelyet korábbi iskoláiban kialakított, pedig az egyetemi tanulási-, oktatási körülmények és követelmények lényegesen eltérnek a 

középiskolaitól. A rossz gyakorlat rossz eredményhez vezet. Az stresszt okoz. Ami tovább rontja a tanulási teljesítményt. 

A siker kulcsa, hogy ezt a rossz kört meg kell szakítani: A tanulási szokásokat megváltoztatni, az egyetemi körülményeknek megfelelő 
új tanulási készségeket, új gyakorlatot kell kialakítani. A kurzus célja, hogy ebben segítsen a hallgatónak. 

A kurzus eredménye az összes többi tantárgy tanulásában hasznosulni fog. Ráadásul az új készségek és szokások az egész élete során 
segíteni fogják és a szakmai teljesítményét is javítják majd. 

A félév elfogadásának feltételei 

Maximum 1 hiányzás, a házi feladatok teljesítése 

Félévközi ellenőrzések 

A házi feladatok teljesítése hetente. 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Nincs 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

Segédanyagok, amiket az oktató kiad. 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Előadások 

1 Bevezetés. A tanulási környezet változása az egyetemen. Személyiségbeli különbségek. 

 Dr. Pótó László 

2 Bevezetés. A tanulási környezet változása az egyetemen. Személyiségbeli különbségek. 

 Dr. Pótó László 

3 Előadások és gyakorlatok. Jegyzetelés 

 Dr. Pótó László 

4 Előadások és gyakorlatok. Jegyzetelés 

 Dr. Pótó László 

5 A jegyzet használata. 

 Dr. Pótó László 

6 A jegyzet használata. 

 Dr. Pótó László 

7 Olvasási technikák. Tanulás szakkönyvből. 

 Dr. Pótó László 

8 Olvasási technikák. Tanulás szakkönyvből. 

 Dr. Pótó László 

9 A hallgatói időgazdálkodás. 

 Dr. Pótó László 

10 A hallgatói időgazdálkodás. 

 Dr. Pótó László 
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11 Egyéni és csoportos technikák. 

 Dr. Pótó László 

12 Egyéni és csoportos technikák. 

 Dr. Pótó László 

13 Tesztek és vizsgák. 

 Dr. Pótó László 

14 Tesztek és vizsgák. 

 Dr. Pótó László 

Gyakorlatok 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

Nincs vizsga - de hetente van beadandó házi feladat. 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 
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OOF-TRP-T TRADICIONÁLIS PSZICHOAKTÍV SZEREK RÉGI ÉS MODERN ALKALMAZÁSAI  

Tantárgyfelelős: FELDMANN ÁDÁM, egyetemi adjunktus 

 Magatartástudományi Intézet 

1 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Fakultatív  modul ▪ mindkét félévben ▪ ajánlott félév: 1. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 3 fő –  max. 20 fő 

Előfeltételek: nincs 

 

Tematika  

A kurzus célja, hogy a résztvevő hallgatókat megismertesse azokkal a pszichoaktív szerekkel, növényekkel és a hozzájuk kapcsolódó 

viselkedésformákkal, melyek eredeti tradicionális felhasználása mellett, egy kultúrájából kiragadott formában is megjelentek az 

internet használat elterjedésével. A kurzus során olyan pszichoaktív növényeket ismerhetünk meg, melyeknek nincs hagyománya a 

nyugati társadalmakban, de online elérhetőségük és potenciális egészségügyi, valamint pszichológiai kockázatuk okán kiemelt 

jelentőséggel bírhatnak. Az egyes növényekkel földrészenként ismerkedünk. Összehasonlítást végzünk adott növény eredeti, népi 

felhasználása és a mai, kulturális kontextusából kiszakított felhasználási módok között. A kockázatok mellett a terápiás célú 
felhasználási lehetőségek, legújabb kutatások is ismertetésre kerülnek. 

A félév elfogadásának feltételei 

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett 

Félévközi ellenőrzések 

Követelmények: 2-3 oldalas dolgozat, melyet az utolsó előtti alkalommal kell leadni. A beadandó dolgozat tartalma egy választott 

növény feldolgozása, a tradicionális és modern felhasználása közötti különbségekre fókuszálva. 

Írásbeli vizsga teljesítése. 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

- 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Előadások 

Gyakorlatok 

Szemináriumok 

1 Észak-Amerika (Pedicularis fajták, Mexikói mák, Peyote kaktusz, Ephedra (Mormon tea)) 

2 Közép- és Dél-Amerika (Calea Zacatechichi, Heimia Salicifolia, Ayahuasca, Guarana, Mulungu, San pedro kaktusz, Salvia 
Divinorum) 

3 Afrika (Sceletium Tortuosum, Silene Capensis, Leonotis Leonurus, Alepidea Amathimbica, Ubulawu, az ‘afrikai ayahuasca 
tea’) 

4 Eurázsia (Lactuca virosa, Nymphea Caerulea,  Amanita Muscaria, Psylocibe fajok, Lagochilus Inebrians, turkesztáni menta) 

5 Ausztrália és Óceánia (Kava-kava, Argyreia Nervosa, kratom tree) 

6 Tradicionális felhasználási módok 

7 Modern felhasználási módok 

8 Bemutatott növények értékelése kockázati szempontból 

9 Rítus vagy abúzus? 

10 Az evolúciós megközelítés 

11 Külföldi és itthoni internetes trendek 

12 Terápiás alkalmazási lehetőségek régen és most 

13 Új kutatási területek és eddigi eredmények 

14 Összefoglalás 



PTE ÁOK Általános Orvos szak  –  Elektív és fakultatív tárgyak - tantárgyleírások – 2018/2019-es tanév 

 

 132 

Vizsgakérdések 

- 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 

Feldmann Ádám (FEAFAD.B.JPTE) 
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OOF-UMO-T ÚT A MOLEKULÁRIS MEDICINÁHOZ  

Tantárgyfelelős: DR. SZEBERÉNYI JÓZSEF, egyetemi tanár 

 Orvosi Biológiai Intézet 

1 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Fakultatív  modul ▪ ősszel ▪ ajánlott félév: 1. 

Foglalkozás/félév:  13 óra előadás + 0 óra gyakorlat + 0 óra szeminárium = összesen 13 óra 

Kurzus létszámkorlát:  min. 5 fő –  max. 100 fő 

Előfeltételek: nincs 

 

Tematika  

A molekuláris medicina tudománya a betegségek patogenezisét, diagnózisuk és terápiájuk új lehetőségeit tanulmányozza a molekulák 

(nukleinsavak és fehérjék) szintjén. A kurzus a molekuláris sejtbiológia orvosi szempontból legjelentősebb felfedezéseit tárgyalja: 

bemutatja azok tudományos hátterét, hatásukat az orvostudományra, az általuk nyitott jövőbeli perspektívákat. A kurzus szervesen 

kapcsolódik mind a kötelező Molekuláris sejtbiológia, mind pedig az elektív Molekuláris medicina tárgyhoz. 

A félév elfogadásának feltételei 

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett 

Félévközi ellenőrzések 

Záró tesztvizsga, szóbeli javítóvizsga. 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Nincs rá lehetőség. 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

Nincs. 

- Saját oktatási anyag 

A kurzus táblás/krétás előadásokból áll, jegyzetelés javasolt. 

- Jegyzet 

Nincs. 

- Ajánlott irodalom 

Szeberényi J.: Molekuláris sejtbiológia (tankönyv) 

Előadások 

1 Bevezetés: Celluláris patológia és molekuláris medicina 

 Dr. Szeberényi József 

2 A DNS története 

 Dr. Szeberényi József 

3 A rekombináns DNS technológia története: Restrikciós endonukleázok 

 Dr. Szeberényi József 

4 A rekombináns DNS-technológia története: DNS-fragmentumok klónozása 

 Dr. Szeberényi József 

5 Célzott génmanipuláció homológ rekombinációval 

 Dr. Szeberényi József 

6 Célzott génmanipuláció helyspecifikus endonukleázokkal 

 Dr. Szeberényi József 

7 Géninvázió 

 Dr. Szeberényi József 

8 Genetikailag módosított organizmusok 

 Dr. Szeberényi József 

9 Viták a GMO-élelmiszerek körül 

 Dr. Szeberényi József 

10 Mikroszatellit-betegségek 

 Dr. Szeberényi József 
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11 Transzkripciós faktor betegségek 

 Dr. Szeberényi József 

12 Dystrophinopathiák 

 Dr. Szeberényi József 

13 Tesztvizsga 

 Dr. Szeberényi József 

Gyakorlatok 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

Nincs. 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 
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OOF-VB1-T HOGYAN VIZSGÁZZUNK MOLEKULÁRIS SEJTBIOLÓGIÁBÓL? 1.  

Tantárgyfelelős: DR. BÁTOR JUDIT, egyetemi adjunktus 

 Orvosi Biológiai Intézet 

1 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Fakultatív  modul ▪ ősszel ▪ ajánlott félév: 1. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 5 fő –  max. 75 fő 

Előfeltételek: OOA-MB1-T egyidejű felvétel   

 

Tematika  

A tárgy célja a Molekuláris sejtbiológia tárgy szóbeli vizsgájának imitálása szemináriumi körülmények között. A foglalkozások során 

végigvesszük a tárgy vizsgájának tételsorát: minden alkalommal 4-5 hallgató vizsgázik a 20-25 tagú csoportból 1-1 tételből. A 

szemináriumvezető a vizsgáztató, aki úgy kérdez és osztályoz, mintha igazi vizsgáról lenne szó. A kurzus tartásában a tárgy valamennyi 

oktatója részt vesz, rotációs rendszerben. A tárgy célja a hallgatók szóbeli vizsgára való felkészítése. A kurzus érdemjegyét a 

„próbavizsgák” jegye alapján állapítjuk meg. Csak azok a hallgatók jelentkezzenek a kurzusra, akik hajlandók hétről-hétre vállalni a 
vizsgázó szerepét. 

A félév elfogadásának feltételei 

Jegymegállapítás folyamatos számonkéréssel. Maximális hiányzásszám: 4. 

Félévközi ellenőrzések 

Szóbeli számonkérés minimum félévente kétszer 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

A távolmaradás pótlására nincs lehetőség. 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Szeberényi József: Molekuláris sejtbiológia 

Előadások 

Gyakorlatok 

Szemináriumok 

1-14 Próbavizsga 

Vizsgakérdések 

1. Fehérjék 

2. Lipidek 

3. Szénhidrátok 

4. Nukleozidok, nukleotidok 

5. A DNS szerkezete 

6. A DNS örökítő anyag szerepét igazoló kísérletek 

7. Az RNS szerkezete és típusai 

8. Prokariota és eukariota sejtek összehasonlítása 

9. Az immuncitokémia módszerei 

10. Restrikciós endonukleázok 

11. Southern-blot 

12. A DNS szekvenciaanalízise 

13. DNS-chipek 
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14. Genomtárak 

15. Polimeráz láncreakció 

16. Transzgénikus élőlények 

17. Célzott géninaktiváció 

18. Az endogén génműködés gátlása az mRNS szintjén 

19. cDNS-tárak 

20. Northern-blot 

21. Immunprecipitáció és Western-blot 

22. A sejtmag szerkezete 

23. A kromatin szerveződése 

24. Egyedi és ismétlődő szekvenciák 

25. A kromatin kémiai összetétele 

26. A sejtciklus fázisai 

27. A sejtciklus szabályozása 

28. Mitózis 

29. Meiózis 

30. A replikáció általános jellemzői 

31. A prokariota replikáció mechanizmusa 

32. Az eukariota replikáció jellemzői 

33. DNS-repair 

34. A prokariota transzkripció mechanizmusa 

35. Az eukariota transzkripció általános jellemzői 

36. Az eukariota pre-rRNS szintézise és érése 

37. Az eukariota pre-mRNS szintézise. Cap-képződés és poliadeniláció 

38. Pre-mRNS splicing 

39. Aminoacil-tRNS szintézis 

40. A riboszómák szerkezete és működése 

41. A genetikai kód 

42. A transzláció iniciációja 

43. A transzláció elongációja és terminációja 

44. A transzláció általános jellemzői 

45. A laktóz operon 

46. A triptofán operon 

47. Klónozás sejtmag-transzplantációval 

48. Az eukariota pre-mRNS szintézisének és érésének szabályozása 

49. Az eukariota mRNS-ek transzportjának, transzlációjának és degradációjának szabályozása 

50. Az eukariota fehérjék aktivitásának és degradációjának szabályozása 

51. Eukariota transzkripciós faktorok 

52. A szteroid hormonok hatásmechaniumusa 

53. Durva felszínű endoplazmatikus retikulum 

54. Golgi-apparátus. Fehérje-glikoziláció 

55. A szekréció mechanizmusa 

56. Endocitózis 
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57. A vezikuláris transzport mechanizmusa 

58. Lizoszómák. Sima felszínű endoplazmatikus retikulum 

59. Oxigén szabadgyökök. Membránkárosodás. Lipid-peroxidáció 

60. A mitokondriumok felépítése és működése 

61. A mitokondriumok genetikai apparátusa 

62. Mitokondrium betegségek 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 

Balassa Tímea (BATNAAT.PTE), Balogh Bálint (BABRABT.PTE), Bogdán Ágnes (BOAEAA.T.JPTE), Brandt Barbara 

(BRBSAAT.PTE), Csabai Tímea Judith (CSTPAAT.PTE), Dr. Ábrahám Hajnalka Gabriella (ABHMAAO.PTE), Dr. Bátor Judit 

(BAJFAAO.PTE), Dr. Berta Gergely (BEGFADO.PTE), Dr. Kemény Ágnes (KEAAAA.T.JPTE), Dr. Sétáló György ifj. 

(SEGMAAO.PTE), Dr. Tarjányi Oktávia (TAOGA-AO.PTE), Feketéné Dr. Kiss Katalin (KIKFABO.PTE), Schipp Renáta 

(SCRDAA.T.JPTE), Stayer-Harci Alexandra (HAAGABT.PTE) 
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OOF-VSP-T VIZELETSZTEROID-PROFILOK  

Tantárgyfelelős: DR. BUFA ANITA, egyetemi adjunktus 

 Bioanalitikai Intézet 

1 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Fakultatív  modul ▪ mindkét félévben ▪ ajánlott félév: 1. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 1 fő –  max. 15 fő 

Előfeltételek: nincs 

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

 

Tematika  

A kurzus a vizeletben ürülő szteroid metabolitok kromatográfiás technikával történő meghatározásának diagnosztikai jelentőségét 
mutatja be. A résztvevők megismerhetik elméletben és gyakorlatban: 

- a vizeletminta több lépésből álló mintaelőkészítését 

- 24 androgén, progeszteron és kortikoszteroid metabolit gázkromatográfiás technikával és tömegspekrometriás detektálással történő 
minőségi és mennyiségi meghatározását 

- a felvett vizeletszteroid-profilok kiértékelésének alapjait 

A félév elfogadásának feltételei 

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett 

Félévközi ellenőrzések 

Írásbeli beszámoló. 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Tantárgyfelelőssel történő egyeztetés alapján. 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

Elérhető lesz a Neptun MeetStreet színtérben. 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Előadások 

1 Vizeletszteroid metabolitok 

 Dr. Bufa Anita 

2 Mintaelőkészítés - Vizeletszteroid extrakció 

 Dr. Bufa Anita 

3 Gázkromatográfia 

 Dr. Bufa Anita 

4 Tömegspektrometria 

 Dr. Bufa Anita 

5 Vizeletszteroid metabolitok minőségi meghatározása 

 Dr. Bufa Anita 

6 Vizeletszteroid metabolitok mennyiségi meghatározása 

 Dr. Bufa Anita 

7 Vizeletszteroid-profil kiértékelés 

 Dr. Bufa Anita 

Gyakorlatok 

1 Mintaelőkészítés - Szilárd fázisú extrakció 

2 Mintaelőkészítés - Hidrolízis 

3 Mintaelőkészítés - Származékképzés 1 

4 Mintaelőkészítés - Származékképzés 2 

5 Mintaelőkészítés - Tisztítás 
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6 Vizeletszteroid-profil meghatározás GC-MS technikával 

7 Vizeletszteroid metabolitok minőségi és mennyiségi meghatározása 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

Az írásbeli beszámolóhoz szükséges információk a kurzuson lesznek ismertetve. 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 

Dr. Bufa Anita (BUAEAA.T.JPTE) 
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OXE-N64-O-T INTERCULTURAL COMPETENCE IN DOCTOR-PATIENT COMMUNICATION  

Tantárgyfelelős: DR. GÁBOR RÉBÉK-NAGY, associate professor 

 Egészségügyi Nyelvi és Kommunikációs Intézet 

2 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Elektív  modul ▪ mindkét félévben ▪ ajánlott félév: 1. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 3 fő –  max. 15 fő 

Előfeltételek: nincs 

 

Tematika  

This course aims at increasing medical students’ awareness of sociocultural influences on health beliefs, attitudes and behaviours as 
well as providing skills to understand and manage these factors during medical care with patients from diverse cultural backgrounds. 

A félév elfogadásának feltételei 

Maximum of 15 % absence allowed 

Félévközi ellenőrzések 

Two written tests. 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

As agreed with the teacher. 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

- Jegyzet 

Handouts 

- Ajánlott irodalom 

Előadások 

Gyakorlatok 

Szemináriumok 

1 Introduction 

2 Introduction 

3 What is intercultural competence in medical care? 

4 What is intercultural competence in medical care? 

5 The impact of globalisation and migration on medical care 

6 The impact of globalisation and migration on medical care 

7 Stereotyping and prejudice- breaking down barriers 

8 Stereotyping and prejudice- breaking down barriers 

9 Stereotyping and prejudice - breaking down barriers 

10 Stereotyping and prejudice - breaking down barriers 

11 Gender issues and sexual identity 

12 Gender issues and sexual identity 

13 Interpreting body language in different cultural contexts 

14 Interpreting body language in different cultural contexts 

15 Culture specific health beliefs, religious views and behaviour 

16 Culture specific health beliefs, religious views and behaviour 

17 Medical communication in a cultural context 1-USA, UK 

18 Medical communication in a cultural context 1-USA, UK 

19 Medical communication in a cultural context 2-Spain, Mexico, Latin-America 

20 Medical communication in a cultural context 2-Spain, Mexico, Latin-America 

21 Medical communication in a cultural context 3-Germany, Austria 

22 Medical communication in a cultural context 3-Germany, Austria 
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23 Medical communication in a cultural context 4-Asia, Africa 

24 Medical communication in a cultural context 4-Asia, Africa 

25 Medical communication in a cultural context 5-Eastern Europe 

26 Medical communication in a cultural context 5-Eastern Europe 

27 Test and evaluation 

28 Test and evaluation 

Vizsgakérdések 

- 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 

Dr. Németh Timea (NETAAA.B.JPTE), Marquette Jon Eugene (MAJWAA0.PTE) 
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OXF-BME-O-T CERTIFICATE IN BIOMEDICAL ENTREPRENEURSHIP  

Tantárgyfelelős: Dr. Gábor Attila SIK, professor 

 Transzdiszciplináris Kutatások Intézete 

2 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Fakultatív  modul ▪ ősszel ▪ ajánlott félév: 1. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 5 fő –  max. 30 fő 

Előfeltételek: nincs 

 

Tematika  

This course is building on the „Introduction to Entrepreneurship (Certificate in Entrepreneurship Program)” (code: B12CMG07E) 

organized by the Business School. Although it is not an essential requirement for this course to complete the Introduction course, but 

it is recommended. 

The course focuses on a specific segment of the market: life and medical science fields. Numerous guest speakers, many successfully 

running a company in the biomedical field, from Hungary, Germany, Holland, Italy and UK will share their experience and wisdom. 

The course provides a unique combination of academic knowledge (frameworks, analytical methods etc)  and practical advices from 

practitioners.  Many guest speakers are CEO or funding member of a successful Biomedical spin off company. Because of the 
multinational nature of the course, several lectures/seminars will be delivered by video conference. 

A félév elfogadásának feltételei 

Maximum of 15 % absence allowed 

Félévközi ellenőrzések 

Assignments, discussion, group work, presentations, short essays 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Assignments, essays 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

James Jordan: Innovation, Commercialization, and Start-Ups in Life Sciences 

Michel Marcolongo: Academic Entrepreneurship: How to Bring Your Scientific Discovery to a Successful Commercial Product 

Michael Salgaller: Biotechnology Entrepreneurship from Science to Solutions - Start-Up, Company Formation and Organization, 
Team, Intellectual Property, Financing 

Előadások 

1 Introduction to Biomedical Entrepreneurship 

 Dr. Sik Attila Gábor 

2 Analyse your Science! 

 Dr. Sik Attila Gábor 

3 Solve an important customer problem 

 Dr. Sik Attila Gábor 

4 Gather pros to reduce risk 

 Dr. Sik Attila Gábor 

5 Intelectual Property management (Speaker: Dr Noemi Liber) 

 Dr. Liber Noémi 

6 Business Planning 101: a brief introduction how to write a business plan 

 Dr. Sik Attila Gábor 

7 Challanges and Opportunities at the University for students 

 Dr. Sik Attila Gábor 

8 3D innovation in biomedical research. A very fresh story from Pecs (Guest Speaker: Drs Peter Maroti/Peter Varga) 

 Dr. Sik Attila Gábor 

9 Photonics meet biology: Biophotonics innovation (Guest speaker from ArtPhotonics GmBh, Germany) 

 Dr. Sik Attila Gábor 
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10 Combining biology and chemistry for glucose monitoring: Spin off in The Netherlands (Guest speaker from Glucoset Ltd) 

 Dr. Sik Attila Gábor 

11 Biomedical Entrepreneurship in practice: A success story from Hungary, Part I (Guest speaker from Femtonics Ltd, Budapest, 

Hungary) 

 Dr. Sik Attila Gábor 

12 Biomedical Entrepreneurship in practice: A success story from Hungary, Part II (Guest speaker from Femtonics Ltd, Budapest, 
Hungary) 

 Dr. Sik Attila Gábor 

13 The Italian connection:  Entrepreneurship in the Italian Biomedical field, Part I (Guest speaker from TechniPlast Ltd. Italy) 

 Dr. Sik Attila Gábor 

14 The Italian connection:  Entrepreneurship in the Italian Biomedical field, Part II (Guest speaker from TechniPlast Ltd. Italy) 

 Dr. Sik Attila Gábor 

15 Development of a unique software tool for early Parkinson’s disease detection (Guest Speaker from Clavicont Ltd, Hungary) 

 Dr. Sik Attila Gábor 

16 3D human tissue printing: how to set up a succesful spin off at the Univ Pecs Part I 

 Dr. Pongrácz Judit 

17 3D human tissue printing: how to set up a succesful spin off at the Univ Pecs Part II 

 Dr. Pongrácz Judit 

18 How is it done in Germany? A Biotech succes story  (Guest speaker from Acquifer GmBh) 

 Dr. Sik Attila Gábor 

19 Pitch like a Pro 

 Dr. Szentpéteri József 

20 Pitch like a Pro 

 Dr. Szentpéteri József 

21 Biomedical innovation at the University of Pecs (Guest speaker from the Knowledge Transfer Office of Univ Pecs) 

 Dr. Sik Attila Gábor 

22 Biotech spin off in the UK  Part I (Guest Speaker: Prof Nick Barnes, Celentyx Ltd, UK) 

 Dr. Sik Attila Gábor 

23 Biotech spin off in the UK  Part II (Guest Speaker: Prof Nick Barnes, Celentyx Ltd, UK) 

 Dr. Sik Attila Gábor 

24 Financing your Biotech business: theory 

 Dr. Sik Attila Gábor 

25 The life of a venture capitalist: a practical view (Guest speaker from Singulab) 

 Dr. Sik Attila Gábor 

26 The life of a venture capitalist: a practicl view (Guest speaker from Highventures) 

 Dr. Sik Attila Gábor 

27 Biotech spin off in the UK (Guest Speaker: Prof Ann Logan, Neurogenix Ltd, UK) 

 Dr. Sik Attila Gábor 

28 Concluding remarks and discussion 

 Dr. Sik Attila Gábor 

Gyakorlatok 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

NA 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 
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OXF-SB1-O-T STANFORD LECTURES I: BEHAVIOURAL GENETICS  

Tantárgyfelelős: DR. RÓBERT MÁTICS, associate professor 

 Magatartástudományi Intézet 

2 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Fakultatív  modul ▪ mindkét félévben ▪ ajánlott félév: 1. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 1 fő –  max. 15 fő 

Előfeltételek: nincs 

 

Tematika  

Prof Robert Sapolsky at Stanford University uploaded a free course on biology of the human behaviour, which has many aspects 

connected to molecular genetics and behavioral genetics - new fields of research affecting our understanding of sex, aggression, 

language, diseases like schizophrenia and so on. In this course we will hear and see each one of his 2010 lectures in ca. 45-60 min. 

pieces and discuss the information delivered. The lectures can be stopped at any point so that emerging questions are negotiated in 
detail. 

Curriculum: 

1. General introduction 

2. Behavioral evolution I. Key facts 

3. Behavioral evolution II. Game theory 

4. Behavioral evolution III. Misconceptions 

5. Behavioral evolution IV. Intersexual conflicts and diseases 

6. Molecular genetics I. Chimps to humans 97%, sibling to sibling 50%? 

7. Molecular genetics II. Morphology vs function 

8. Molecular genetics III. Diseases 

9. Molecular genetics IV. Beyond disease 

10. Behavioral genetics I. I’ve found the gene for that! 

11. Behavioral genetics II. Prenatal effects 

12. Behavioral genetics III. Metro dogs 

13. Behavioral genetics IV. Gene-environment interaction 

14. Summary, questions, discussion, exam 

A félév elfogadásának feltételei 

Maximum of 25 % absence allowed 

Félévközi ellenőrzések 

Make up by appointment 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Make-up classes possible, we’ll have to make appointments. 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

none 

- Saját oktatási anyag 

Hand-outs 

- Jegyzet 

Extended notes by Prof Sapolsky, if you need them 

The lectures can be found at: http://www.youtube.com/watch?v=NNnIGh9g6fA&list=PL848F2368C90DDC3D 

- Ajánlott irodalom 

Axelrod R, Hamilton WD: The Evolution of Cooperation, Science 211, 1390-1396.  Classic paper on the subject, 1981 

Cornwallis C et al.: Promiscuity and the Evolutionary Transition to Complex Societies, Nature 466, 969. 2010 Hard, give intro to 
how to read. 

  

http://www.youtube.com/watch?v=NNnIGh9g6fA&list=PL848F2368C90DDC3D
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Előadások 

1 1. General introduction 

 Dr. Mátics Róbert 

2 1. General introduction 

 Dr. Mátics Róbert 

3 2. Behavioral evolution I. Key facts 

 Dr. Mátics Róbert 

4 2. Behavioral evolution I. Key facts, discussion 

 Dr. Mátics Róbert 

5 3. Behavioral evolution II. Game theory 

 Dr. Mátics Róbert 

6 3. Behavioral evolution II. Game theory, discussion 

 Dr. Mátics Róbert 

7 4. Behavioral evolution III. Misconceptions 

 Dr. Mátics Róbert 

8 4. Behavioral evolution III. Misconceptions, discussion 

 Dr. Mátics Róbert 

9 5. Behavioral evolution IV intersexual conflicts and diseases 

 Dr. Mátics Róbert 

10 5. Behavioral evolution IV intersexual conflicts and diseases, discussion 

 Dr. Mátics Róbert 

11 6. Molecular genetics I. Chimps to humans 97%, sibling to sibling 50%? 

 Dr. Mátics Róbert 

12 6. Molecular genetics I. Chimps to humans 97%, sibling to sibling 50%?, discussion 

 Dr. Mátics Róbert 

13 7. Molecular genetics II. Morphology vs function 

 Dr. Mátics Róbert 

14 7. Molecular genetics II. Morphology vs function, discussion 

 Dr. Mátics Róbert 

15 8. Molecular genetics III. Diseases 

 Dr. Mátics Róbert 

16 8. Molecular genetics III. Diseases, discussion 

 Dr. Mátics Róbert 

17 9. Molecular genetics IV. Beyond disease 

 Dr. Mátics Róbert 

18 9. Molecular genetics IV. Beyond disease, discussion 

 Dr. Mátics Róbert 

19 10. Behavioral genetics I. I've found the gene for that! 

 Dr. Mátics Róbert 

20 10. Behavioral genetics I. I've found the gene for that!, discussion 

 Dr. Mátics Róbert 

21 11. Behavioral genetics II. Prenatal effects 

 Dr. Mátics Róbert 

22 11. Behavioral genetics II. Prenatal effects, discussion 

 Dr. Mátics Róbert 

23 12. Behavioral genetics III. Metro dogs 

 Dr. Mátics Róbert 

24 12. Behavioral genetics III. Metro dogs, discussion 

 Dr. Mátics Róbert 

25 13. Behavioral genetics IV. Gene-environment interaction 

 Dr. Mátics Róbert 

26 13. Behavioral genetics IV. Gene-environment interaction, discussion 

 Dr. Mátics Róbert 

27 14. Summary, questions, discussion 

 Dr. Mátics Róbert 

28 Summary, questions, discussion, exam 

 Dr. Mátics Róbert 
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Gyakorlatok 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

No detailed questions are asked about which gene does what, rather a synthesis and deep understanding of the connections between 

genetics, behaviour, disease etc. should be reached and given back. 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 
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OXF-SB3-O-T STANFORD LECTURES III: CHAOS, LANGUAGE, DEPRESSION  

Tantárgyfelelős: DR. RÓBERT MÁTICS, associate professor 

 Magatartástudományi Intézet 

2 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Fakultatív  modul ▪ mindkét félévben ▪ ajánlott félév: 1. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 1 fő –  max. 15 fő 

Előfeltételek: nincs 

 

Tematika  

Prof Robert Sapolsky at Stanford University has a free course on human behavioural biology on YouTube. It covers topics from 

molecular and behavioral genetics through sex, aggression, language to diseases like schizophrenia, Huntingtons, Tourettes etc. In this 

course we will hear and see altogether 8 of his 2010 lectures (each ca. 45-50 mins) and discuss the information delivered. The lectures 

can be stopped at any point so that emerging questions are negotiated in detail. Some examples: 

- How to solve the problem that there are not enough genes to code for every bifurcation in the lungs or blood vessels? 

- How to press an infinitely long tube into a limited space? 

- What does a fractal have to do with human body development or the wiring of the cortex? 

- How do languages arise out of nothing? 

- What’s the definition of healthy? Somebody, who has the same diseases that everybody else does? 

A félév elfogadásának feltételei 

Maximum of 25 % absence allowed 

Félévközi ellenőrzések 

Make up possible by appointment 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Make up possible by appointment 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

no compulsory books 

- Saját oktatási anyag 

Handouts will be given 

- Jegyzet 

Extended notes available 

- Ajánlott irodalom 

J. Gleick: Chaos. Penguin 1988 

Előadások 

1 Organisational topics, short introduction 

 Dr. Mátics Róbert 

2 Organisational topics, short introduction 

 Dr. Mátics Róbert 

3 Reductionism, from grandmother-neurons to Jennifer Aniston-neurons, 

 Dr. Mátics Róbert 

4 How to run out of genes and neurons? How to solve the problem of bifurcating systems like blood vessels and airways of the 

lungs? 

 Dr. Mátics Róbert 

5 Non-linear and non-additive systems. Chaotic systems. 

 Dr. Mátics Róbert 

6 Lorenz-attractor, strange attractors, the butterfly effect 

 Dr. Mátics Róbert 

7 Fractals, Menger-sponge, Cantor-cube, Sierpinski carpet, 

 Dr. Mátics Róbert 
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8 Cellular automaton, Conway’s game of life and its simulator 

 Dr. Mátics Róbert 

9 Neural networks, engrams, fractals to solve the packing problem 

 Dr. Mátics Róbert 

10 Kallmann-syndrome, The Wisdom of Crowds 

 Dr. Mátics Róbert 

11 „The traveling salesman” and related problems, Swarm intelligence, Attraction and repulsion 

 Dr. Mátics Róbert 

12 Urey and Miller, Six degrees of separation, wiring of the cortex, buttom-up quality control 

 Dr. Mátics Róbert 

13 Common features of human languages, prosody, sign languages, Gallaudets favorite poem 

 Dr. Mátics Róbert 

14 Modularity, lateralization, aphasias, alexia, dyslexia, 

 Dr. Mátics Róbert 

15 Chomsky vs Skinner, language development, second languages 

 Dr. Mátics Róbert 

16 Nicaraguan sign language, language acquisition, Sapir-Whorf hypothesis, Lera Boroditsky 

 Dr. Mátics Róbert 

17 Animal languages, Genetics of language use: FOXP2, HARE5 

 Dr. Mátics Róbert 

18 Pidgins to creoles. Disappearing languages 

 Dr. Mátics Róbert 

19 Abnormal behaviours: whose fault is it? The judgement of epilepsy 500 years ago. John Hinckley and schizotypal personality 

 Dr. Mátics Róbert 

20 Huntingtons, Tourettes, PANDAS, OCD, Jerusalem-syndrome, Stendhal-syndrome, Rapunzel-syndrome, Apotemnophilia etc 

 Dr. Mátics Róbert 

21 The dangers of knowledge 

 Dr. Mátics Róbert 

22 Healthy = to have the same diseases that everybody else does? 

 Dr. Mátics Róbert 

23 Depression: biology and psychology, Reactive and Major depression 

 Dr. Mátics Róbert 

24 Symptoms: anhedonia, grief, guilt, psychomotor retardation, self-injury, suicide, vegetative symptoms 

 Dr. Mátics Róbert 

25 SAD, norepinephrine, MAO inhibitors, tricyclic antidepressants, reserpine, dopamine, Prozac, serotonine and SSRIs, substance 
P 

 Dr. Mátics Róbert 

26 Psychosurgery, cingulotomy, hypothyroidism, hormonal effects, mourning vs melancholia, learned helplessness, genetic 
components 

 Dr. Mátics Róbert 

27 Summary, questions, discussion, feedback 

 Dr. Mátics Róbert 

28 Summary, questions, discussion, feedback 

 Dr. Mátics Róbert 

Gyakorlatok 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

No detailed questions are asked, rather a synthesis and deep understanding of the connections should be reached and given back. 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 
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OOE-AFA-T ANAMNÉZIS FELVÉTEL ANGOL NYELVEN  

Tantárgyfelelős: DR. RÉBÉK-NAGY GÁBOR, egyetemi docens 

 Egészségügyi Nyelvi és Kommunikációs Intézet 

2 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Elektív  modul ▪ mindkét félévben ▪ ajánlott félév: 2. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 3 fő –  max. 20 fő 

Előfeltételek: nincs 

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

 

Tematika  

Anamnézisfelvétel, betegtájékoztatás, szóbeli referálókészségek és jártasság kialakítás, kórházi kommunikáció. 

A félév elfogadásának feltételei 

A foglalkozásokon a részvétel kötelező. A 15%-ot meghaladó, de 25% alatti hiányzásokat a kurzus vezetője igazolhatja. 25%-ot 

meghaladó hiányzás esetén a kurzus érvénytelen. 

Félévközi ellenőrzések 

Kettő írásbeli dolgozat, négy szóbeli prezentáció 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

A kurzus vezetője esetenként határozza meg. 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

Mária Győrffy: English for Doctors, Idióma Bt. Pécs 2001 (megvásárolható az intézetben) 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Előadások 

Gyakorlatok 

1 Introduction 

2 Introduction 

3 Past medical History, family history 

4 Past medical History, family history 

5 Social history, present complaints 

6 Social history, present complaints 

7 Pain, headache 

8 Pain, headache 

9 Vertigo, body temperature and sweat 

10 Vertigo, body temperature and sweat 

11 Test 1 

12 Test 1 

13 Nausea and vomiting, dyspnoea 

14 Nausea and vomiting, dyspnoea 

15 Cough, heart symptoms 

16 Cough, heart symptoms 

17 Body weight and diet, bowel movements 

18 Body weight and diet, bowel movements 

19 Blood, medical examination, isotope scanning 

20 Blood, medical examination, isotope scanning 

21 Prescriptions, therapeutic effects of drugs 

22 Prescriptions, therapeutic effects of drugs 
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23 Side effects of drugs, administration of medication 

24 Side effects of drugs, administration of medication 

25 Test 2 

26 Test 2 

27 Evaluation 

28 Evaluation 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 

Dr. Hegedűs Anita (HEAAAA.B.JPTE), Dr. Rébék-Nagy Gábor (REGCAC.B.JPTE), Dr. Warta Vilmos (WAVEAB.B.JPTE), 

Hamarné Sávay Judit (HASMAAO.PTE), Horváth Lilla Anita (HOLFABP..PTE), Lokodiné Szolcsányi Judit (LOSIAAB.PTE), 

Mészégetőné Halmos Éva (MEHHABE.PTE), Nagy Gabriella (NAGMAAO.PTE), Ronczykné Berta Anikó (BEAAAI.B.JPTE), 

Váradi Katalin (VAKHAAE.PTE) 
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OOE-BES-T BIOETIKA SZEMINÁRIUM  

Tantárgyfelelős: DR. JAKAB TIBOR, egyetemi adjunktus 

 Magatartástudományi Intézet 

2 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Elektív  modul ▪ tavasszal ▪ ajánlott félév: 2. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 5 fő –  max. 30 fő 

Előfeltételek: nincs 

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

 

Tematika  

Az orvosi tevékenység során elengedhetetlen bioetikai ismeretek bővítése, etikai problémamegoldó készség fejlesztése. 

A hallgatóknak lehetőségük nyílik arra, hogy bioetikai ismereteiket bővítsék; etikai problémaérzékenységüket „ágy melletti” 

esetbemutatások és esetmegbeszélések révén elmélyítsék. A szeminárium keretében lehetőség adódik a hallgatók által felvetett, illetve 

a közvéleményt éppen felkavaró bioetikai és egészségügyi jogi kérdések elemzésére, megvitatására. Az etikai dilemmák elemzéséhez 
gyakorló orvosok és az érintett betegek közreműködését kérjük. 

A félév elfogadásának feltételei 

Legfeljebb 25 % hiányzás. 

Félévközi ellenőrzések 

Félévközi számonkérés: bioetika területéről szabadon választott témából esszé írása vagy szóbeli referátum. 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Nincsen lehetőség pótlásra. Javításra a TVSZ szerinti időintervallumban új, a követelményeknek megfelelő esszé írása. 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

Neptun Meet Street: ppt oktatási anyag 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Neptun MeetStreet „Dokumentumok” alatt található 

Előadások 

Gyakorlatok 

Szemináriumok 

1 Az autonómia tisztelete és paternalizmus a mindennapi orvosi gyakorlatban. (Filmvetítés: Mégis kinek az élete?) 

2 Az autonómia tisztelete és paternalizmus a mindennapi orvosi gyakorlatban. (Filmvetítés: Mégis kinek az élete?) 

3 Az autonómia és a vallásszabadság tisztelete versus az állam objektív életvédelmi kötelezettsége. Az életmentő kezelések 
visszautasítása 

4 Az autonómia és a vallásszabadság tisztelete versus az állam objektív életvédelmi kötelezettsége. Az életmentő kezelések 
visszautasítása 

5 A vérkészítmények elutasítása a Jehova Tanúi körében és az ezzel kapcsolatos orvosi kötelezettségek 

6  A vérkészítmények elutasítása a Jehova Tanúi körében és az ezzel kapcsolatos orvosi kötelezettségek 

7 Az életvégi orvosi döntések etikai dilemmái. Látogatás egy intenzív osztályon. 

8 Az életvégi orvosi döntések etikai dilemmái. Látogatás egy intenzív osztályon. 

9 Az időskorúak ellátásának etikai dilemmái 

10 Az időskorúak ellátásának etikai dilemmái 

11 A hospice filozófiája és a palliatív ellátás. Az eutanázia alternatívái? 

12 A hospice filozófiája és a palliatív ellátás. Az eutanázia alternatívái? 

13 Kié a holttest? Kegyeleti jog versus élethez való jog. Etikai viták, jogi szabályozások a halott szerveinek, szöveteinek gyógyító 

célú felhasználásáról 

14 Kié a holttest? Kegyeleti jog versus élethez való jog. Etikai viták, jogi szabályozások a halott szerveinek, szöveteinek gyógyító 
célú felhasználásáról 
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15 Szervtranszplantáció, szervkereskedelem. 

16 Szervtranszplantáció, szervkereskedelem. 

17 Az élethez való jog. Látogatás a Szívcentrumban 

18 Az élethez való jog. Látogatás a Szívcentrumban 

19 Iszlám orvosi etika. 

20 Iszlám orvosi etika. 

21 Orvosi műhiba, az orvos kártérítési felelőssége. 

22 Orvosi műhiba, az orvos kártérítési felelőssége. 

23 Aktuális orvosetikai dilemmák megvitatása. (Lehetőség szerint orvosok és betegek közreműködésével.) 

24 Aktuális orvosetikai dilemmák megvitatása. (Lehetőség szerint orvosok és betegek közreműködésével.) 

25 Aktuális orvosetikai dilemmák megvitatása. (Lehetőség szerint orvosok és betegek közreműködésével.) 

26 Aktuális orvosetikai dilemmák megvitatása. (Lehetőség szerint orvosok és betegek közreműködésével.) 

27 Értékelés 

28 Értékelés 

Vizsgakérdések 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 

Dr. Jakab Tibor (JATHAAE.PTE) 
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OOE-BO2-T BIOFIZIKA SZEMINÁRIUMOK 2.  

Tantárgyfelelős: DR. UJFALUSI ZOLTÁN, egyetemi adjunktus 

 Biofizikai Intézet 

1 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Elektív  modul ▪ tavasszal ▪ ajánlott félév: 2. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 5 fő –  max. 40 fő 

Előfeltételek: OOA-BI2 egyidejű felvétel   

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

 

Tematika  

A tantárgy célja, a Biofizika 2 tárgyhoz csatlakozva, megtárgyalni és elmélyíteni a Biofizika előadásokon elhangzott anyagot. 

Kiscsoportos foglalkozásokról lévén szó, lehetőség nyílik a hallgatók kérdéseinek megválaszolására, valamint az anyag mélyebb 

megértésére példák bemutatásán és számítási feladatok megoldásán keresztül. 

A félév elfogadásának feltételei 

Legfeljebb 3 foglalkozásról való hiányzás. 

Félévközi ellenőrzések 

Nincs félévközi számonkérés. 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Nincs. Azonos héten előzetes egyeztetést követően másik csoporttal pótolható. 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

Oktatási anyagok a Biofizikai Intézet honlapján (http://biofizika.aok.pte.hu) 

- Jegyzet 

Damjanovich Sándor, Fidy Judit, Szöllősi János (szerk.): Orvosi biofizika, Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2006 

- Ajánlott irodalom 

Előadások 

Gyakorlatok 

Szemináriumok 

1 Radioaktivitás. Radioaktív sugárzások 

2 Spektrofotometria 

3 Infravörös és Raman spektroszkópia 

4 Fluoreszcencia spektroszkópia 

5 Fluoreszcencia anizotrópia. FRET 

6 Fénymikroszkópia, fluoreszcencia mikroszkópia 

7 Modern mikroszkópiai módszerek. FRAP 

8 Áramlási citometria 

9 NMR 

10 MRI 

11 Röntgendiagnosztika, CT 

12 Gamma-kamera, SPECT, PET 

13 Ultrahang 

14 Dolgozatírás 

Vizsgakérdések 

Megtalálhatók a Biofizikai Intézet honlapján (http://biofizika.aok.pte.hu) 

http://biofizika.aok.pte.hu/
http://biofizika.aok.pte.hu/
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Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 

Dr. Huber Tamás (HUTEAB.T.JPTE), Dr. Kengyel András Miklós (KEAFACO.PTE), Dr. Lukács András Szilárd (LUATAA0.PTE), 

Dr. Szabó-Meleg Edina (MEEDAA.T.JPTE), Pirisi Katalin Erzsébet (PIKPACT.PTE), Szatmári Dávid (SZDHAAT.PTE), Takács-

Kollár Veronika Tünde (KOVGACT.PTE) 
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OOE-BSK-T BIOSZERVETLEN KÉMIA  

Tantárgyfelelős: DR. DELI JÓZSEF, egyetemi tanár 

 Biokémiai és Orvosi Kémiai Intézet 

2 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Elektív  modul ▪ tavasszal ▪ ajánlott félév: 2. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 5 fő –  max. 200 fő 

Előfeltételek: OOA-ORK teljesített   

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

 

Tematika  

A tantárgy az élő szervezetekben előforduló elemek (fémes és nem fémes) biológiai jelentőségét tárgyalja, érintve a közismerten 

toxikus elemek hatását is. Alapvető szempont a szervetlen ionok, molekulák kölcsönhatásának tanulmányozása a biomolekulákkal. 

Miután az Orvosi Kémia tantárgyból kikerült a bioszervetlen kémia, így minden első éves hallgató számára ajánljuk a tárgyat. A 
bioszervetlen kémiai ismeretek megszerzése segítséget nyújt az élettan, kórélettan, gyógyszertan megértéséhez. 

A félév elfogadásának feltételei 

A Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban megadott hiányzás fogadható el, és kettő ellenőrző dolgozat megírása. 

Félévközi ellenőrzések 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Nincs 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

http://www.pote.hu/index.php?page=egyseg&egy_id=20&nyelv=hun&menu=okt_anyag 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Kaim W., Schwederski B.: Bioinorganic Chemistry: Inorganic Elements in the Chemistry of Life, Wiley, 1996 

Gergely-Erdődi-Vereb: Általános és bioszervetlen kémia, 6. kiadás, Semmelweis, Bp. 2005. 

Előadások 

1 Bevezetés a bioszervetlen kémiába 

 Dr. Deli József 

2 Bevezetés a bioszervetlen kémiába 

 Dr. Deli József 

3 Komplex vegyületek szerkezete, izomériája 

 Dr. Deli József 

4 Komplex vegyületek szerkezete, izomériája 

 Dr. Deli József 

5 Kelátok, biokomplexek 

 Dr. Deli József 

6 Kelátok, biokomplexek 

 Dr. Deli József 

7 Létfontosságú elemek, bioelemek evolúciója 

 Dr. Deli József 

8 Létfontosságú elemek, bioelemek evolúciója 

 Dr. Deli József 

9 Elemek beépülése biológiai rendszerekbe 

 Dr. Deli József 

10 Zárthelyi I 

 Dr. Deli József 

  

http://www.pote.hu/index.php?page=egyseg&egy_id=20&nyelv=hun&menu=okt_anyag
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11 Alkáli és alkáliföldfémek biológiai jelentősége 

 Dr. Agócs Attila 

12 Alkáli és alkáliföldfémek biológiai jelentősége 

 Dr. Deli József 

13 Átmeneti fémek: Cu-fehérjék 

 Dr. Deli József 

14 Átmeneti fémek: Cu-fehérjék 

 Dr. Deli József 

15 Átmeneti fémek: Zn-fehérjék, enzimek 

 Dr. Deli József 

16 Átmeneti fémek: Zn-fehérjék, enzimek 

 Dr. Deli József 

17 Vas bioszervetlen kémiája 

 Dr. Deli József 

18 Fémvegyületek a gyógyászatban 

 Dr. Deli József 

19 Aluminium, szilicium biológiai jelentősége 

 Dr. Deli József 

20 Zárthelyi II 

 Dr. Deli József 

21 Nitrogén és foszfor szerepe biológiai rendszerekben 

 Dr. Deli József 

22 Nitrogén és foszfor szerepe biológiai rendszerekben 

 Dr. Deli József 

23 Oxigén, oxigén szabadgyökök 

 Dr. Agócs Attila 

24 Oxigén, oxigén szabadgyökök 

 Dr. Deli József 

25 Szelén biológiai jelentősége. 

 Dr. Deli József 

26 Halogén elemek bioszervetlen kémiája 

 Dr. Deli József 

27 Félévzáró dolgozat 

 Dr. Deli József 

28 Félévzáró dolgozat 

 Dr. Deli József 

Gyakorlatok 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 
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OOE-BVK-T BIOAKTÍV VEGYÜLETEK KÉMIÁJA  

Tantárgyfelelős: DR. LÓRÁND TAMÁS, habilitált docens 

 Biokémiai és Orvosi Kémiai Intézet 

2 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Elektív  modul ▪ tavasszal ▪ ajánlott félév: 2. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 5 fő –  max. 50 fő 

Előfeltételek: OOA-ORK teljesített   

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

 

Tematika  

A tantárgy a vitaminok, a jelentősebb antibiotikumok, néhány orvosilag fontos alkaloid és a fontosabb színezékek kémiáját és biológiai 

tulajdonságait tárgyalja. Az színezékek esetében a célkitűzés a szerkezet, a fizikai-kémia tulajdonságok, reakciók, biológiai funkciók, 

a kémiai és bioszintézis megismerése. Az antibiotikumoknál a kurzus a szerkezet-biológiai hatás összefüggését, valamint a biokémiai 
hatásmódot is taglalja. 

A félév elfogadásának feltételei 

Érvényes írásbeli vizsga 

Félévközi ellenőrzések 

- 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Nincs 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

- Jegyzet 

http://www.pote.hu/index.php?page=egyseg&egy_id=20&nyelv=hun&menu=okt_anyag 

Előadások a fenti linken találhatók. 

- Ajánlott irodalom 

Lóránd Tamás, Dr. Nemes Zsuzsa, Dr. Kocsis Béla, Dr. Ternák Gábor: Az antimikrobás kezelés elmélete és gyakorlata, egyetemi 
jegyzet, 2000 

Ádám, Dux, Faragó, Fésüs, Machovich, Mandl, Sümegi: Orvosi Biokémia, (szerk.: Ádám Veronika), Medicina Könyvkiadó Rt. 

Budapest 2001 

Előadások 

1 Vitaminok, vízoldékony vitaminok I. 

 Dr. Agócs Attila 

2 Vitaminok, vízoldékony vitaminok II. 

 Dr. Agócs Attila 

3 Vitaminok, zsíroldékony vitaminok I. 

 Dr. Agócs Attila 

4 Vitaminok, zsíroldékony vitaminok II. 

 Dr. Agócs Attila 

5 Színezékek, porfinvázas színezékek I. 

 Dr. Agócs Attila 

6 Színezékek, porfinvázas színezékek II. 

 Dr. Agócs Attila 

7 Színezékek, flavanoidok, antocianidinek I. 

 Dr. Agócs Attila 

8 Színezékek, flavanoidok, antocianidinek II. 

 Dr. Agócs Attila 

  

http://www.pote.hu/index.php?page=egyseg&egy_id=20&nyelv=hun&menu=okt_anyag


PTE ÁOK Általános Orvos szak  –  Elektív és fakultatív tárgyak - tantárgyleírások – 2018/2019-es tanév 

 

 158 

9 Karotinoidok I. 

 Dr. Agócs Attila 

10 Karotinoidok II. 

 Dr. Agócs Attila 

11 Bevezetés az antibiotikumokhoz I. 

 Dr. Lóránd Tamás 

12 Bevezetés az antibiotikumokhoz II. 

 Dr. Lóránd Tamás 

13 Béta-laktám antibiotikumok, penicillinek 

 Dr. Lóránd Tamás 

14 Béta-laktám antibiotikumok, cefalosporinok I. 

 Dr. Lóránd Tamás 

15 Béta-laktám antibiotikumok, cefalosporinok II. 

 Dr. Lóránd Tamás 

16 Béta-laktám antibiotikumok, egyéb béta laktámok I. 

 Dr. Lóránd Tamás 

17 Béta-laktám antibiotikumok, egyéb béta laktámok II. 

 Dr. Lóránd Tamás 

18 Aminoglikozidok I. 

 Dr. Lóránd Tamás 

19 Aminoglikozidok II. 

 Dr. Lóránd Tamás 

20 Makrolidok I. 

 Dr. Lóránd Tamás 

21 Makrolidok II. 

 Dr. Lóránd Tamás 

22 Tetraciklinek I. 

 Dr. Lóránd Tamás 

23 Tetraciklinek II. 

 Dr. Lóránd Tamás 

24 Glikopeptidek 

 Dr. Lóránd Tamás 

25 Egyéb antibiotikumok 

 Dr. Lóránd Tamás 

26 Antifungális antibiotikumok 

 Dr. Lóránd Tamás 

27 Orvosi szempontból fontos alkaloidok 

 Dr. Lóránd Tamás 

28 Vizsga 

 Dr. Lóránd Tamás 

Gyakorlatok 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

http://aok.pte.hu/hu/egyseg/oktatasianyagok/20 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 

http://aok.pte.hu/hu/egyseg/oktatasianyagok/20
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OOE-EMA-T AZ ELEKTRONMIKROSZKÓPIA ALAPJAI ÉS FELHASZNÁLÁSI LEHETŐSÉGEI A KLINIKAI 

DIAGNOSZTIKÁBAN  

Tantárgyfelelős: DR. ÁBRAHÁM HAJNALKA GABRIELLA, egyetemi docens 

 Orvosi Biológiai Intézet 

2 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Elektív  modul ▪ tavasszal ▪ ajánlott félév: 2. 

Foglalkozás/félév:  24 óra előadás + 4 óra gyakorlat + 0 óra szeminárium = összesen 28 óra 

Kurzus létszámkorlát:  min. 5 fő –  max. 40 fő 

Előfeltételek: OOA-MB1 teljesített   

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

 

Tematika  

Részletesen ismertetjük az elektronmikroszkópos fixálás, beágyazás és metszetkészítés módszereit és a gyakorlatban megismertetjük 

a hallgatókkal a mikroszkóp használatát. Foglalkozunk a sejt alkotóelemeinek felismerésével illetve egyes szövetek normál 

elektronmikroszkópos szerkezetével. Bemutatjuk a kutatásban alkalmazott módszereket és az így nyert eredményeket. Ismertetjük, 

hogy a klinikai gyakorlatban az egyes szervek betegségeinél mikor és milyen célból lehet vagy kell használni az elektronmikroszkópos 

módszereket. 

A félév elfogadásának feltételei 

Maximális hiányzás a TVSZ-ben megadottak szerint, félév-végi számonkérés 

Félévközi ellenőrzések 

Képanalízis: az előre ismertetett és megbeszélt EM felvételekből 3 kép részletes leírása és ismertetése a vizsgán, ami az utolsó 

foglalkozás része 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Nincs 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Dr. Virágh Szabolcs: Jegyzet elektronmikroszkópos kórbonctani asszisztensek számára 

Dr. Virágh Szabolcs: Elektronmikroszkópos atlasz 

Dr. Molnár László és dr. Gábriel Róbert: Fény-és elektronmikroszkópos mikrotechnika 

A segédanyagok megvásárlása nem szükséges, az intézet biztosítja a megfelelő részek Xerox másolatát. 

Előadások 

1 Az elektronmikroszkópos vizsgálatok célja, felhasználási területei. Az elektronmikroszkópos vizsgálatok indikációi. 

 Dr. Seress László Antal 

2 Sejtek, sejtorganellumok és zárványok felismerésének lehetőségei a fixálásig eltelt idő és a fixálás minősége függvényében. 

Leggyakrabban elkövetett hibák az elektronmikroszkópos feldolgozás során. A szövetminták feldolgozásának rutinhibái a 
klinikai gyakorlatban. 

 Dr. Seress László Antal 

3 A perfúziós, biopsziás, autopsziás mintavétel, formalinban fixált és paraffinba ágyazott anyagok vizsgálatának lehetőségei. 

 Dr. Ábrahám Hajnalka Gabriella 

4 Ideális fixálás elektronmikroszkópos vizsgálat céljára. I. Fixálók összetétele. Fixálók és a fixálás idejének megválasztása a 

vizsgálandó szövet függvényében. 

 Dr. Ábrahám Hajnalka Gabriella 

5 Ideális fixálás II. 

 Dr. Ábrahám Hajnalka Gabriella 

6 A sejt ultrastruktúrája, általános jellemzők. 

 Dr. Ábrahám Hajnalka Gabriella 
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7 A sejt ultrastruktúrája I. 

 Dr. Seress László Antal 

8 A sejt ultrastruktúrája II. 

 Dr. Seress László Antal 

9 A sejt ultrastruktúrája III. 

 Dr. Ábrahám Hajnalka Gabriella 

10 A sejt ultrastruktúrája IV. 

 Dr. Ábrahám Hajnalka Gabriella 

11 A sejt ultrastruktúrája V. 

 Dr. Ábrahám Hajnalka Gabriella 

12 A sejt ultrastruktúrája VI. 

 Dr. Ábrahám Hajnalka Gabriella 

13 Baktériumok és vírusok ultrastruktúrája. Kullancsencephalitis. Herpes vírusfertőzés elektronmikroszkópiája. Vírus szaporodás, 
vándorlás 

 Dr. Ábrahám Hajnalka Gabriella 

14 Neuron és glia ultrastruktúrája 

 Dr. Ábrahám Hajnalka Gabriella 

15 Az idegsejtek szerkezeti különbségei. Izgató és gátló neuronok ultrastruktúrája. 

 Dr. Seress László Antal 

16 Axon, dendrit, szinapszis. A gliaféleségek fínomszerkezete. A kapillárisok szerkezete. 

 Dr. Seress László Antal 

17 A vese finomszerkezete I. 

 Dr. Ábrahám Hajnalka Gabriella 

18 A vese finomszerkezete II. 

 Dr. Ábrahám Hajnalka Gabriella 

19 A perifériás ideg és a harántcsíkolt izom elektronmikroszkópiája és néhány kóros elváltozás bemutatása. 

 Dr. Ábrahám Hajnalka Gabriella 

20 A májsejtek normális és kóros elektronmikroszkópos szerkezete. 

 Dr. Ábrahám Hajnalka Gabriella 

21 Sejtosztódás és sejthalál elektronmikroszkópiája. Nekrózis, apoptózis ultrastruktúrális jelei. 

 Dr. Seress László Antal 

22 Különböző szövettani eljárások kombinációja az elektronmikroszkópos technikával, mint pl. Golgi-EM, immuncytokémia-
EM, Timm-EM valamint a degenerációs technika és az axon-transzport kombinálása elektronmikroszkópiával. 

 Dr. Seress László Antal 

23 Különböző szövettani eljárások kombinációja az elektronmikroszkópos technikával, mint pl. Golgi-EM, immuncytokémia-
EM, Timm-EM valamint a degenerációs technika és az axon-transzport kombinálása elektronmikroszkópiával II. 

 Dr. Ábrahám Hajnalka Gabriella 

24 Képelemzés, Vizsga 

 Dr. Ábrahám Hajnalka Gabriella 

Gyakorlatok 

1 Sejtalkotók vizsgálata a mikroszkópban 

2 Sejtalkotók vizsgálata a mikroszkópban 

3 Különböző szövetek önálló vizsgálata, felvételek készítése. Felvételek elemzése. (Gyakorlati foglalkozás) 

4 Elektronmikroszkópos gyakorlat, gridek cseréje, felvételek készítése 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 

Dr. Ábrahám Hajnalka Gabriella (ABHMAAO.PTE), Dr. Seress László Antal (SELMAAO.PTE) 
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OOE-MOM-T MOLEKULÁRIS MEDICINA  

Tantárgyfelelős: DR. SZEBERÉNYI JÓZSEF, egyetemi tanár 

 Orvosi Biológiai Intézet 

2 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Elektív  modul ▪ tavasszal ▪ ajánlott félév: 2. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 5 fő –  max. 200 fő 

Előfeltételek: nincs 

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

 

Tematika  

Szerepe a képzés céljainak megvalósításában: A kurzus célja, hogy kapcsolatot teremtsen az alaptudomány és a klinikum között; 

erősítse a hallgatókban azt a meggyőződést, hogy a molekuláris sejtbiológiai ismeretek alapvetően fontosak a betegségek 

patomechanizmusának megértésében; lehetőséget nyújtson arra, hogy a hallgatók már tanulmányaik kezdeti periódusában is 
szembekerülhessenek orvosi problémákkal. 

Rövid tematika: A kurzus a molekuláris sejtbiológia és a klinikai genetika határterületeivel, a molekuláris genetika klinikai 

alkalmazásának lehetőségeivel foglalkozik. Főbb témák: genotípus és fenotípus kapcsolata; human genom és fenom program; 
mozaikosság; mikroszatellit-instabilitás; genomiális imprinting; klónozás; génterápia; etikai vonatkozások. 

A félév elfogadásának feltételei 

A TVSZ szerint 

Félévközi ellenőrzések 

None. 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Pótlásra nincs lehetőség 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

Nincs. 

- Saját oktatási anyag 

Nincs. 

- Jegyzet 

Nincs. 

- Ajánlott irodalom 

Gelehrter-Collins: Principles of Medical Genetics 

Szeberényi József: Molekuláris sejtbiológia, tankönyv 

Előadások 

1 DNS ujjlenyomatvizsgálat 

 Dr. Szeberényi József 

2 DNS ujjlenyomatvizsgálat 

 Dr. Szeberényi József 

3 Genotípus-fenotípus; fenotípus-genotípus 

 Dr. Kosztolányi György 

4 Genotípus-fenotípus; fenotípus-genotípus 

 Dr. Kosztolányi György 

5 Mozaikosság 

 Dr. Kosztolányi György 

6 Mozaikosság 

 Dr. Kosztolányi György 

7 Humán genom program 

 Dr. Szeberényi József 
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8 Humán genom program 

 Dr. Szeberényi József 

9 Az RNS-világ 

 Dr. Szeberényi József 

10 Az RNS-világ 

 Dr. Szeberényi József 

11 A nem-mendeli monogénes öröklődés 

 Dr. Kosztolányi György 

12 A nem-mendeli monogénes öröklődés 

 Dr. Kosztolányi György 

13 Nemzeti ünnep 

 Dr. Szeberényi József 

14 Nemzeti ünnep 

 Dr. Szeberényi József 

15 A fehérjekonformáció betegségei 

 Dr. Szeberényi József 

16 A fehérjekonformáció betegségei 

 Dr. Szeberényi József 

17 Genetika és környezet: epigenetika 

 Dr. Kosztolányi György 

18 Genetika és környezet: epigenetika 

 Dr. Kosztolányi György 

19 Intracelluláris antitestek 

 Dr. Szeberényi József 

20 Intracelluláris antitestek 

 Dr. Szeberényi József 

21 Molekuláris citogenetika 

 Dr. Kosztolányi György 

22 Molekuláris citogenetika 

 Dr. Kosztolányi György 

23 Húsvét hétfő 

 Dr. Szeberényi József 

24 Húsvét hétfő 

 Dr. Szeberényi József 

25 A molekuláris genetika etikai vonatkozásai 

 Dr. Kosztolányi György 

26 A molekuláris genetika etikai vonatkozásai 

 Dr. Kosztolányi György 

27 Záróteszt 

 Dr. Szeberényi József 

28 Záróteszt 

 Dr. Szeberényi József 

Gyakorlatok 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

Nincs. 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 
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OOE-MS2-T MOLEKULÁRIS SEJTBIOLÓGIAI KÍSÉRLETEK II.  

Tantárgyfelelős: DR. SZEBERÉNYI JÓZSEF, egyetemi tanár 

 Orvosi Biológiai Intézet 

2 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Elektív  modul ▪ tavasszal ▪ ajánlott félév: 2. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 5 fő –  max. 50 fő 

Előfeltételek: nincs 

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

 

Tematika  

A tantárgy célja a hallgatók érdeklődésének felkeltése a sejtbiológia experimentális vonatkozásai iránt, interpretációs, probléma-

megoldó készségük, kreatív gondolkodásuk fejlesztése. Az emelt szintű tantárgy szorosan kapcsolódik a Molekuláris sejtbiológia 

kötelező tárgyhoz. Előadásain a sejtbiológia és molekuláris biológia fontos felfedezéseit ismerteti experimentális megközelítéssel. A 

szemináriumokon az Orvosi Biológiai Intézet által az elmúlt évtizedekben kidolgozott és alkalmazott probléma-megoldó jellegű 

oktatási módszerekkel (kísérletelemzés, kísérlettervezés, ábraelemzés, alkalmazás tesztek) közelítjük meg és tárgyaljuk a molekuláris 

sejtbiológia azon jelenségeit, melyekkel a kötelező biológia tárgy hagyományos oktatási eszközökkel foglalkozik. Bár a kurzus segíti 

a sejtbiológiai folyamatok megértését, felvétele nem szükséges a kötelező tárgy sikeres teljesítéséhez. 

A félév elfogadásának feltételei 

Részvétel az órák legalább 75 százalékán. Sikeres vizsga. 

Félévközi ellenőrzések 

Nincs. 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Nincs. 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

Nincs. 

- Saját oktatási anyag 

Oktatási anyagok az Orvosi Biológiai Intézet honlapján: 

   Probléma-megoldó tesztfeladatok molekuláris sejtbiológiából 

   Ábraelemzés molekuláris sejtbiológiából 

- Jegyzet 

Nincs. 

- Ajánlott irodalom 

Szeberényi J.: Molekuláris sejtbiológia (tankönyv) 

Szeberényi J.: Experiments in Molecular Cell Biology 

Előadások 

1 A citoszkeleton vizsgálómódszerei 

 Dr. Komáromy László 

2 A sejtmembrán és az extracelluláris mátrix vizsgálómódszerei 

 Dr. Szeberényi József 

3 A receptorfehérjék vizsgálómódszerei 

 Dr. Szeberényi József 

4 A fehérjefoszforiláció vizsgálómódszerei 

 Dr. Szeberényi József 

4 Fehérje-fehérje kapcsolatok vizsgálata 

 Dr. Szeberényi József 

6 Az apoptózis vizsgálómódszerei 

 Dr. Szeberényi József 
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7 Dolgozat 

 Dr. Szeberényi József 

8 Tumor vírusokkal kapcsolatos vizsgálómódszerek 

 Dr. Komáromy László 

9 A celluláris onkogének vizsgálómódszerei 

 Dr. Szeberényi József 

10 A tumor szuppresszor gének vizsgálómódszerei 

 Dr. Szeberényi József 

11 A kóros sejtciklus vizsgálómódszerei 

 Dr. Szeberényi József 

12 Genetikai vizsgálómódszerek 

 Dr. Szeberényi József 

13 A molekuláris medicina vizsgálómódszerei 

 Dr. Szeberényi József 

14 Záró dolgozat 

 Dr. Szeberényi József 

Gyakorlatok 

Szemináriumok 

1 Példák a citoszkeleton vizsgálatára 

2 Példák a sejtmembrán vizsgálatára 

3 Példák a receptorfehérjék vizsgálatára 

4 Példák a cAMP, lipid-eredetű másodlagos messengerek szerepének vizsgálatára 

5 Példák a tirozinkinázok szerepének vizsgálatára 

6 Példák az apoptózis vizsgálatára 

7 Dolgozat 

8 Példák az onkogén vírusok vizsgálatára 

9 Példák a celluláris onkogének vizsgálatára 

10 Példák a tumor szuppresszor gének vizsgálatára 

11 Példák a kóros sejtciklus vizsgálatára 

12 Példák a citogenetika alkalmazására 

13 Példák a molekuláris diagnosztika alkalmazására 

14 Záró dolgozat 

Vizsgakérdések 

Probléma-megoldó tesztfeladatok. 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 

Dr. Bátor Judit (BAJFAAO.PTE), Dr. Pap Marianna (PAMFAAO.PTE), Feketéné Dr. Kiss Katalin (KIKFABO.PTE), Schipp Renáta 

(SCRDAA.T.JPTE), Varga Judit (VAJGACT.PTE) 
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OOE-PRO-T AZ IGAZSÁG AZ ÉLŐ SEJTRŐL, AMIT MINDENKINEK TUDNIA KELL  

Tantárgyfelelős: DR. KELLERMAYER MIKLÓS, emeritus professzor 

 Laboratóriumi Medicina Intézet 

1 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Elektív  modul ▪ tavasszal ▪ ajánlott félév: 2. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 5 fő –  max. 200 fő 

Előfeltételek: nincs 

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

 

Tematika  

Az élő sejt nem csupán heterogén molekuláris összetételében, hanem él is. Az egyetemi évek alatt kevés figyelmet fordítanak erre a 

fontos tényre. Alapvető kérdés, hogy a XXI. század kezdetére, milyen mélységű ismerete van az emberiségnek az élővé szerveződés 

lényegéről. Mi a lényegi különbség a halott sejt és az élő sejt között? Milyen saját képe van ma az élő sejtről egy orvostanhallgatónak, 

egy gyógyszerész, vagy biológushallgatónak? Mik a tények és az elméletek (hipotézisek) az élő sejtről? Hogyan lehet ezeket 

elkülöníteni? Mi a génekhez (DNS) kötött lineáris-memória és mi a dinamikusan asszociált fehérjerendszerekhez kapcsolt tér-memória 

lényege? Membránnal körülvett szabad oldat-e az élő sejt, vagy olyan dinamikus rendszer, amelyben a víz is szerkezeti elem? Ezekre 

a kérdésekre próbálunk a kurzus keretében a feltárt igazságok, a tények számbavételével eligazítást adni. 

A félév elfogadásának feltételei 

Min. 4 oldalas esszészerű dolgozat, max. 2 óra hiányzás. 

Félévközi ellenőrzések 

Esszé 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Nincs 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

Kellermayer Miklós: Az élő sejt csodája 

- Saját oktatási anyag 

Kellermayer Miklós: Az élő sejtről diákoknak segéd tankönyv (ajánlott) 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Kellermayer Miklós: Az élet 

Geoffrey M. Cooper: The Cell - A Molecular Approach 

Bruce Alberts, Dennis Bray, et all: Molecular Biology of The Cell 

Gilbert N. Ling: A Revolution in the Physiology of the Living Cell, Krieger Publ. 1992 

Előadások 

1 Bevezetés: A valóságalapú saját világkép az élő sejtről. „Omnis cellula e cellula”; (Minden sejt sejtből keletkezik). Az első élő 

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

 Dr. Kellermayer Miklós 

2 Bevezetés: A valóságalapú saját világkép az élő sejtről. „Omnis cellula e cellula”; (Minden sejt sejtből keletkezik). Az első élő 

sejtet Darwin progenitornak nevezte és belőle származtatta, belőle származtatja a modern tudomány is az összes élő sejtet. Mi 

az élő állapot? (Szent Györgyi Albert válasza). A tények és a hipotézisek közti különbség az élő sejt analízisének példái alapján. 

 Dr. Kellermayer Miklós 

3 Az élő sejtben a biokémiai folyamatok tér-idő koordináták közt zajlanak. Ez a tény önmagában ellentmond az intracelluláris 

szabad oldat hipotézisnek. Az élő sejt magján belül a gének (DNS) nincsenek kitéve egy 150-200 mmol/l szabad elektrolit 
oldatnak. (Saját megfigyelések). 

 Dr. Kellermayer Miklós 

4 Az élő sejtben a biokémiai folyamatok tér-idő koordináták közt zajlanak. Ez a tény önmagában ellentmond az intracelluláris 

szabad oldat hipotézisnek. Az élő sejt magján belül a gének (DNS) nincsenek kitéve egy 150-200 mmol/l szabad elektrolit 
oldatnak. (Saját megfigyelések). 

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

 Dr. Kellermayer Miklós 

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

 Dr. Kellermayer Miklós 

7 Az élő sejt energia tára. A felszíni membrán pumpák sokkal nagyobb energiát igényelnének, mint ami rendelkezésre áll. 

Probléma az ATP hidrolízis, makroerg foszfát felhasználás elmélete körül. Az adszorbeált ATP teremti meg, tartja fenn a 
fehérjék magas energia állapotát. A fehérjék munkavégzése 

 Dr. Kellermayer Miklós 

8 Az élő sejt energia tára. A felszíni membrán pumpák sokkal nagyobb energiát igényelnének, mint ami rendelkezésre áll. 

Probléma az ATP hidrolízis, makroerg foszfát felhasználás elmélete körül. Az adszorbeált ATP teremti meg, tartja fenn a 

fehérjék magas energia állapotát. A fehérjék munkavégzése 

 Dr. Kellermayer Miklós 

9 A dinamikusan felépített cytoskeleton, membránskeleton és extracelluláris mátrix. A „térmemória”, mint az élő sejt alapvető 

karakterisztikuma. A sejtdifferenciálódás problematikája. Az őssejtek (stem cells) kutatásának eddigi fő eredményei. A sejtek 
fúziója, hibridizációja és a klónozás. 

 Dr. Kellermayer Miklós 

10 A dinamikusan felépített cytoskeleton, membránskeleton és extracelluláris mátrix. A „térmemória”, mint az élő sejt alapvető 

karakterisztikuma. A sejtdifferenciálódás problematikája. Az őssejtek (stem cells) kutatásának eddigi fő eredményei. A sejtek 
fúziója, hibridizációja és a klónozás. 

 Dr. Kellermayer Miklós 

11 Az élő sejt dinamikus fehérje-ATP-K-H2O co-compartmentalizációja. A sejtfehérjék magas szabad energia állapota az 

újdonképződéskor és később. A dinamikus újrarendeződés, az intracelluláris fehérjetranszport a chaperonok szerepének 
megvilágításában 

 Dr. Kellermayer Miklós 

12 Az élő sejt dinamikus fehérje-ATP-K-H2O co-compartmentalizációja. A sejtfehérjék magas szabad energia állapota az 

újdonképződéskor és később. A dinamikus újrarendeződés, az intracelluláris fehérjetranszport a chaperonok szerepének 
megvilágításában 

 Dr. Kellermayer Miklós 

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

 Dr. Kellermayer Miklós 

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

 Dr. Kellermayer Miklós 

Gyakorlatok 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

Nincs 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 
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OOE-TAR-T TÁPLÁLKOZÁS ÉS A RÁK  

Tantárgyfelelős: DR. KISS ISTVÁN, egyetemi tanár 

 Orvosi Népegészségtani Intézet 

2 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Elektív  modul ▪ tavasszal ▪ ajánlott félév: 2. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 5 fő –  max. 30 fő 

Előfeltételek: nincs 

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

 

Tematika  

Jelenlegi ismereteink szerint a rosszindulatú daganatok kialakulásának mintegy 35%-áért táplálkozási tényezők felelősek. Ezen 

tényezők részletes ismertetése, jelentőségük, hatásmechanizmusuk kerül megbeszélésre. A kurzus az elméleti részeken kívül 

elsősorban a humán vizsgálatok eredményeire koncentrál, és igyekszik gyakorlati tanácsokat is adni az egészséges (ill. 
daganatmegelőzőnek tekinthető) táplálkozás alapelveire vonatkozóan. 

A daganatos betegségek megelőzésére az elsődleges (primer) prevenció a leghatékonyabb módszer. A kurzus során a leendő 
klinikusokkal a táplálkozással kapcsolatos primer prevenciós lehetőségeket ismertetjük meg. 

A félév elfogadásának feltételei 

Az előadások látogatása kötelező, amelyet katalógussal ellenőrzünk. 

Az előadásokról legfeljebb 15 %, azaz 4x45 perc hiányzás megengedett, ami felett az index aláírását megtagadjuk. 

Félévközi ellenőrzések 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Pótlási lehetőség nincs. 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

A Neptun-ra feltöltött elektronikus tananyagok. 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Előadások 

1 A daganatkialakulás többlépcsős modellje. 

 Dr. Kiss István 

2 A daganatepidemiológia alapjai. 

 Dr. Kiss István 

3 Az energiabevitel, a fehérje- és szénhidrátbevitel szerepe a karcinogenezisben I. 

 Wolher Veronika 

4 Az energiabevitel, a fehérje- és szénhidrátbevitel szerepe a karcinogenezisben II. 

 Wolher Veronika 

5 A zsírbevitel szerepe a karcinogenezisben I. 

 Wolher Veronika 

6 A zsírbevitel szerepe a karcinogenezisben II. 

 Wolher Veronika 

7 Alkohol, bor és daganatok I. 

 Bérczi Bálint Dániel 

8 Alkohol, bor és daganatok II. 

 Bérczi Bálint Dániel 

9 Növényi eredetű kémiai anyagok I. 

 Dr. Kiss István 

10 Növényi eredetű kémiai anyagok II. 

 Dr. Kiss István 
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11 Növényi eredetű kémiai anyagok III. 

 Dr. Rákosy Zsuzsa 

12 Növényi eredetű kémiai anyagok IV. 

 Dr. Rákosy Zsuzsa 

13 Az ivóvíz szerepe a karcinogenezisben. 

 Dr. Gyöngyi Zoltán 

14 Genetikailag módosított élelmiszerek és a daganatkialakulás közötti kapcsolat I. 

 Dr. Gyöngyi Zoltán 

15 Genetikailag módosított élelmiszerek és a daganatkialakulás közötti kapcsolat II. 

 Dr. Gyöngyi Zoltán 

16 Nutrigenomika. 

 Dr. Rákosy Zsuzsa 

17 Epigenetikai tényezők szerepe a táplálkozás és a daganatok kapcsolatában. 

 Dr. Gyöngyi Zoltán 

18 Daganatkemoprevenció: tények és lehetőségek. 

 Dr. Rákosy Zsuzsa 

19 A bél mikrobiom szerepe a daganatkialakulásban. 

 Dr. Rákosy Zsuzsa 

20 Élelmiszerszennyezők és adalékanyagok I. 

 Wolher Veronika 

21 Élelmiszerszennyezők és adalékanyagok II. 

 Wolher Veronika 

22 Konyhatechnikai eljárások szerepe a daganatok kialakulásában I. 

 Wolher Veronika 

23 Konyhatechnikai eljárások szerepe a daganatok kialakulásában II. 

 Wolher Veronika 

24 Megfigyeléses és kísérletes epidemiológiai vizsgálatok a táplálkozás és a daganatok kapcsolatára vonatkozóan. 

 Dr. Gyöngyi Zoltán 

25 A táplálkozás és a daganatok kapcsolatának összefoglaló elemzése. 

 Dr. Gyöngyi Zoltán 

26 Társadalmi és nemzeti táplálkozási különbségek és kapcsolatuk a daganatok előfordulásával. 

 Wolher Veronika 

Gyakorlatok 

1 Mikronutriensek szerepe a táplálkozásban és kapcsolatuk a karcinogenezissel. 

2 Táplálkozási ajánlások. 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

1. A daganatok epidemiológiája. Vezető daganatos halálokok Magyarországon. 

2. A daganatképződés többlépcsős mechanizmusa 

3. Az energia-bevitel szerepe a daganatok keletkezésében 

4. A zsírbevitel és a daganat-kialakulás kapcsolata 

5. A fehérje- és szénhidrátbevitel és a daganat-kialakulás kapcsolata 

6. Az alkoholfogyasztás és a karcinogenezis kapcsolata 

7. Vitaminok és nyomelemek kapcsolata a karcinogenezissel 

8. A természetes és mesterséges élelmiszerszennyezők szerepe a daganat-kialakulásban 

9. Az élelmiszer-adalékanyagok és a karcinogenezis kapcsolata 

10. A növényi eredetű vegyületek szerepe a daganat-képződésben és a daganat-prevencióban 

11. Antikarcinogén hatású vegyületek 

12. A táplálkozás és a colorectalis daganatok kapcsolata 

13. A táplálkozás és a gyomorrák kapcsolata 

14. A táplálkozás és a tüdőrák kapcsolata 
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15. A táplálkozás és a fej-nyaki daganatok kapcsolata 

16. Az emlőrák és a táplálkozás kapcsolata 

17. Konyhatechnikai eljárások szerepe a daganatok kialakulásában. 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 

Dr. Kiss István (KIIFAD.A.JPTE) 
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OOF-ANH-T AZ ANATÓMIA HATÁRTERÜLETEI 1.  

Tantárgyfelelős: DR. REGLŐDI DÓRA, egyetemi tanár 

 Anatómiai Intézet 

1 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Fakultatív  modul ▪ tavasszal ▪ ajánlott félév: 2. 

Foglalkozás/félév:  12 óra előadás + 0 óra gyakorlat + 0 óra szeminárium = összesen 12 óra 

Kurzus létszámkorlát:  min. 5 fő –  max. 150 fő 

Előfeltételek: OOA-AA1-T egyidejű felvétel   

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

 

Tematika  

Az anatómia határterületei c. kurzus lehetőséget kínál arra, hogy a kötelező anatómia kurzuson elsajátított tananyagon kívül 

megismerkedjenek a hallgatók az anatómia művészeti aspektusaival, történelmi hátterével, valamint egyéb, nem humán orvosi 

szakmákhoz (gyógytornász, edzők, állatorvosok) szükséges anatómiai alapokkal. A kurzus betekintést nyújt más anatómiai oktatási 
rendszerekbe is. 

A félév elfogadásának feltételei 

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett 

Félévközi ellenőrzések 

A kurzus vizsgateszttel zárul, melyet ki lehet váltani egy szabadon választott anatómiai határterületi témáról, ppt-ben készített 

prezentációval. 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Nincs lehetőség a pótlásra 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

http://an-server.pote.hu 

- Saját oktatási anyag 

http://an-server.pote.hu 

- Jegyzet 

http://an-server.pote.hu 

- Ajánlott irodalom 

http://an-server.pote.hu 

Előadások 

1 Bevezetés. Anatómia és művészet 

 Dr. Reglődi Dóra 

2 A hullarablóktól a modern tetemfelajánlásig 

 Dr. Reglődi Dóra 

3 Masszázsanatómia 

 Dr. Fülöp Balázs Dániel 

4 Hullaházi séták. A párizsi hullaház; Testünk darabokban 1. (Theodore Gericault és a hullaház); Fotózkodás halottakkal 

 Dr. Reglődi Dóra 

5 Kínzások anatómiája 

 Dr. Reglődi Dóra 

6 A Karib-tenger anatómusai - Anatómiaoktatás egy Karib-tengeri egyetemen - érdekességek 

 Dr. Farkas József 

7 Orrunknál fogva - a csábító illatok pszihológiája 

 Dr. Reglődi Dóra 

8 Májkapu és szívpitvar (építészeti analógiák az anatómiában). 

 Dr. Reglődi Dóra 

9 Ortopédiai anatómia 

 Dr. Farkas Boglárka Anett 

http://an-server.pote.hu/
http://an-server.pote.hu/
http://an-server.pote.hu/
http://an-server.pote.hu/
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10 Igazságügyi anatómia 

 Dr. Tóth Dénes 

11 Akik a nevek mögött rejlenek 1. 

 Dr. Hollósy Tibor 

12 Kegyeleti kultúra 

 Dr. Reglődi Dóra 

Gyakorlatok 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

http://an-server.pote.hu 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 

http://an-server.pote.hu/
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OOF-AP2-T BELGYÓGYÁSZATI ÁPOLÁSTAN A GYAKORLATBAN 2.  

Tantárgyfelelős: DR. WITTMANN ISTVÁN, egyetemi tanár 

 II. sz. Belgyógyászati Klinika és Nephrológiai Centrum 

2 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Fakultatív  modul ▪ tavasszal ▪ ajánlott félév: 2. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 1 fő –  max. 100 fő 

Előfeltételek: OOF-AP1-T teljesített   

 

Tematika  

A tantárgy célja az orvostanhallgatók ápolási tevékenységének támogatása, szervezetté tétele.  A tantárgy keretein belül a hallgatók 

megismerkedhetnek a legalapvetőbb ápolási ismeretekkel, e téren hasznos gyakorlati tapasztalatokra tehetnek szert, emellett pedig 

betekintést nyerhetnek a belgyógyászati osztály működésébe, a betegellátás mindennapjaiba. 

A félév elfogadásának feltételei 

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett 

Félévközi ellenőrzések 

Írásbeli beszámoló készítése a szorgalmi időszak utolsó napjáig, pótlás, javítás nem lehetséges. 

A tárgy félévközi jeggyel zárul az írásbeli beszámoló alapján. 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Távolmaradás pótlására nincs lehetőség. 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Előadások 

Gyakorlatok 

1-28 Gyakorlat 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 

Dr. Bekő Viktória (OKBFAA.A.JPTE), Dr. Gyimesi Tamás (GYTGAAO.PTE), Dr. Laczy Boglárka (LABFAAO.PTE), Dr. Sebők 

Judit (SEJFAAO.PTE) 
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OOF-ASI-T ADATGYŰJTÉSI TECHNIKÁK - A KÉRDŐÍV-SZERKESZTÉSTŐL AZ INTERJÚKÉSZÍTÉSIG  

Tantárgyfelelős: DR. GIRÁN JÁNOS, egyetemi adjunktus 

 Orvosi Népegészségtani Intézet 

1 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Fakultatív  modul ▪ tavasszal ▪ ajánlott félév: 2. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 5 fő –  max. 20 fő 

Előfeltételek: nincs 

 

Tematika  

Mind az egyetemi tanulmányok során, mind a gyakorló preventív vagy gyógyító feladatok végzésekor számos alkalommal 

fogalmazódhat meg az igény, hogy egy-egy jelenség megértéséhez avagy adott probléma vizsgálatához célzott adatgyűjtésre lenne 

szükség. A kurzus során a hallgatók megismerkedhetnek a kérdőíves vizsgálat, a strukturált interjú-készítés valamint a résztvevő 

megfigyelés alapvető technikáival és azok empirikus adatgyűjtést szolgáló alkalmazási lehetőségeivel. 

A félév elfogadásának feltételei 

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett 

Félévközi ellenőrzések 

- 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Pótlási lehetőség nincs 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

Neptunra feltöltött anyagok 

- Jegyzet 

Neptunra feltöltött anyagok 

- Ajánlott irodalom 

Héra Gábor; Ligeti György: Módszertan - a társadalmi jelenségek kutatása. Osiris Kiadó, 2005 

Earl Babbie: A társadalomtudományi kutatás gyakorlata. Balassi Kiadó, 2008 

de Leeuw, E.D., Hox, J.J. Dillman, A. D. (ed) International Handbook of Survey Methodology 
http://joophox.net/papers/SurveyHandbookCRC.pdf 

A.P. Kelly: Social research methods. University of London, International Studies, 2016 

http://www.londoninternational.ac.uk/sites/default/files/programme_resources/lse/lse_pdf/subject_guides/sc2145_ch1-3.pdf 

Előadások 

1 A kutatandó probléma megfogalmazása - kontextus, hipotézis, operacionalizálás 

 Dr. Girán János 

2 Kutatási stratégia meghatározása és az adatgyűjtési eszköz(ök) kiválasztása 

 Dr. Girán János 

3 Kérdőív szerkesztése I. - kérdéstípusok, mérési szintek 

 Dr. Girán János 

4 Kérdőív szerkesztése II. - kérdőív felépítése, kérdések struktúrája és koherenciája, kódolás előkészítése 

 Dr. Girán János 

5 Kérdőíves kérdezés technikái - személyes lekérdezés, önkitöltős kérdőív, telefonos kérdezés, internetes kérdezés 

 Dr. Girán János 

6 Standardizált kérdések és kérdőívek 

 Dr. Girán János 

7 Mintaválasztási technikák 

 Dr. Girán János 

8 Kérdezők felkészítése, a kérdezés és az adatkezelés jogi és etikai kérdései 

 Dr. Girán János 

http://joophox.net/papers/SurveyHandbookCRC.pdf
http://www.londoninternational.ac.uk/sites/default/files/programme_resources/lse/lse_pdf/subject_guides/sc2145_ch1-3.pdf
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9 Interjútechnikák - strukturált, részben strukturált interjú, életút interjú 

 Dr. Girán János 

10 Fókuszcsoport módszere 

 Dr. Girán János 

11 Résztvevő megfigyelés módszere 

 Dr. Girán János 

12 Szociometria módszere 

 Dr. Girán János 

13 Az összegyűjtött adatok elemzése, eredmények megfogalmazása 

 Dr. Girán János 

14 Összegzés 

 Dr. Girán János 

Gyakorlatok 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

Neptun 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 
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OOF-ATS-T AZ ALTERNATÍV TÁPLÁLKOZÁSI SZOKÁSOK EGÉSZSÉGÜGYI HATÁSAI  

Tantárgyfelelős: DR. VARJAS TÍMEA, egyetemi adjunktus 

 Orvosi Népegészségtani Intézet 

1 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Fakultatív  modul ▪ tavasszal ▪ ajánlott félév: 2. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 4 fő –  max. 30 fő 

Előfeltételek: nincs 

 

Tematika  

A tárgy célja az alternatív táplálkozási formák, illetve a különböző diéták egészségre gyakorolt hatásainak megismertetése az általános 

orvos, gyógyszerész-és fogorvos hallgatókkal. A diéták előnyeinek és hátrányainak felvázolása (egészségügyi és anyagi szinten) a 

kurzus részét képzik 

A félév elfogadásának feltételei 

A TVSZ kreditrendszerű oktatás esetében érvényes vonatkozó szabályok szerint az előadások és gyakorlatok látogatása kötelező, 

amelyet katalógussal ellenőrzünk. Az előadásokról és a gyakorlatokról összességében legfeljebb 15%, azaz 2x45 perc hiányzás 

megengedett, amely felett az index aláírását megtagadjuk. 

Félévközi ellenőrzések 

Jegykialakítás módja: írásbeli beszámoló a kurzus anyagából 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Egyéni elbírálás alapján 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

A felkészüléshez szükséges tananyag a Neptun-ra az elhangzást követően felkerül 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Előadások 

1 A vegetáriánus táplálkozás I. Lakto, ovo, lakto-ovo vegetáriánus diéta 

 Szíjártó György Ágoston 

2 A vegetáriánus táplálkozás II. Szigorú vegán, piszko, pollo vegetáriánus diéta 

 Szíjártó György Ágoston 

3 Vegán táplálkozás I. Gyümölcsevők, nyers koszton élők 

 Szíjártó György Ágoston 

4 Vegán táplálkozás II. Makrobiotikus étrend 

 Szíjártó György Ágoston 

5 A reform táplálkozás 

 Szíjártó György Ágoston 

6 Szétválasztó étrendek I. Diamond féle fit-for-life diéta 

 Szíjártó György Ágoston 

7 Szétválasztó étrendek II. Hay-féle lúgosító-savasító diéta 

 Szíjártó György Ágoston 

8 Antopozóf étrendek I. Bruker féle diéta 

 Szíjártó György Ágoston 

9 Antopozóf étrendek II. Steiner féle diéta 

 Szíjártó György Ágoston 

10 Atkins diéta 

 Szíjártó György Ágoston 

11 A paleolit táplálkozás 

 Szíjártó György Ágoston 
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12 Norbi Update diéta 

 Szíjártó György Ágoston 

13 Mediterrán diéta 

 Szíjártó György Ágoston 

14 Bio élelmiszerek jelentősége a táplálkozásban 

 Szíjártó György Ágoston 

Gyakorlatok 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

Neptun 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 
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OOF-BAL-T MAGYARORSZÁG ÁSVÁNY- ÉS GYÓGYVIZEI, BALNEOLÓGIA  

Tantárgyfelelős: DR. VARGA CSABA, egyetemi docens 

 Orvosi Népegészségtani Intézet 

2 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Fakultatív  modul ▪ tavasszal ▪ ajánlott félév: 2. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 5 fő –  max. 40 fő 

Előfeltételek: nincs 

 

Tematika  

A tárgy feladata a korszerű szemléletmód kialakítása orvos és nem orvos szakemberek részére a magyarországi ásvány- és 
gyógyvizeinkben rejlő lehetőségeink kiaknázására, különös tekintettel a prevenciós aspektusra. 

Alapvető hidrológiai, hidrogeológiai, fizikai, kémiai, biológiai és orvostudományi ismereteket tartalmaz a tárgy. 

A félév elfogadásának feltételei 

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett 

Félévközi ellenőrzések 

- 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

- 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

Neptun 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Előadások 

1 Az ásvány és gyógyvizek hidrogeológiája és fürdőtani leírása 

 Dr. Varga Csaba 

2 Magyarország ásvány- és gyógyvizeinek hidrogeológiája 

 Dr. Varga Csaba 

3 Kémiai összetétel és geológiai adottságok összefüggése 

 Dr. Varga Csaba 

4 Ásvány és gyógyvizek hidrológiája 

 Dr. Varga Csaba 

5 Víztípusok a fürdőkúrában 

 Dr. Varga Csaba 

6 Ásvány- és gyógyvizek kémiai jellege 

 Dr. Varga Csaba 

7 Klasszikus szervetlen analitikai beosztás 

 Dr. Varga Csaba 

8 Mikroelemek előfordulása 

 Dr. Varga Csaba 

9 Szervetlen ionok, vegyületek és komplexek a gyógyhatásban 

 Dr. Varga Csaba 

10 Szerves ionok, vegyületek és komplexek, jelentőségük a gyógyhatásban 

 Dr. Varga Csaba 

11 Helyszíni vízvizsgálatok 

 Dr. Varga Csaba 

12 Szervetlen analitikai vizsgálatok 

 Dr. Varga Csaba 
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13 Higiénés mikrobiológiai vizsgálatok 

 Dr. Varga Csaba 

14 Mesterséges ásvány- és gyógyvizek 

 Dr. Varga Csaba 

15 Peloidok keletkezése, kémiai, fizikai tulajdonságok, vizsgálata, hazai peloidok 

 Dr. Varga Csaba 

16 Termékek gyógy- és ásványvizekből 

 Dr. Varga Csaba 

17 A balneológia tárgya és története 

 Dr. Varga Csaba 

18 Az emberi szervezet víz- és ionfogalma 

 Dr. Varga Csaba 

19 Az ásvány és gyógyvizek külső alkalmazása, a gyógyfürdőkezelés hatásmechanizmusa 

 Dr. Varga Csaba 

20 Mechanikus, termikus, kémiai, pszichés hatások. Fürdőreakció. 

 Dr. Varga Csaba 

21 Víztípusok a fürdőkúrában 

 Dr. Varga Csaba 

22 A gyógyfürdők alkalmazhatósága különböző betegségcsoportokban 

 Dr. Varga Csaba 

23 Iszapkúra, peloidok terápiás tulajdonságai 

 Dr. Varga Csaba 

24 Ásvány és gyógyvizek belső alkalmazása, az ivókúra hatásmechanizmusa 

 Dr. Varga Csaba 

25 Inhalációs kúra 

 Dr. Varga Csaba 

26 Kapcsolódó terápiás lehetőségek, klímaterápia, fizikoterápia, kiegészítő kezelések 

 Dr. Varga Csaba 

27 Számonkérés 

 Dr. Varga Csaba 

28 Számonkérés 

 Dr. Varga Csaba 

Gyakorlatok 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

Neptun 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 
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OOF-BET-T BOREGÉSZSÉGTAN  

Tantárgyfelelős: DR. KISS ISTVÁN, egyetemi tanár 

 Orvosi Népegészségtani Intézet 

1 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Fakultatív  modul ▪ mindkét félévben ▪ ajánlott félév: 2. 

Foglalkozás/félév:  12 óra előadás + 2 óra gyakorlat + 0 óra szeminárium = összesen 14 óra 

Kurzus létszámkorlát:  min. 5 fő –  max. 30 fő 

Előfeltételek: nincs 

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

 

Tematika  

A II. Világháború után kedvezőtlen ivási szokások alakultak ki (a tömény italok és a sör irányába), s eme tendencia csak az utóbbi 

években kezd visszaállni. Francia, olasz és brit epidemiológusok az utóbbi két évtizedben szakcikkek százainak publikálásával 

bizonyították a mérsékelt és kulturált borfogyasztás egészségvédő és preventív hatását stroke és szív-, illetve érrendszeri betegségek 
esetében. Újabban derült ki, hogy számos rosszindulatú daganat (pl. emlőtumor) esetében is preventív hatása van. 

A rendszeres, mértékletes vörösbor-fogyasztás preventív hatására néhány évtizeddel ezelőtt figyeltek fel, és napjainkban előnyös 

hatásait már tényként kezelhetjük. A kurzus a történelmi, közegészségügyi, fiziológiai, toxikológiai aspektusokon túl az epidemiológiai 
és dietetikai szempontokon keresztül próbálja a kulturált vörösbor-fogyasztás hatását bemutatni. 

A félév elfogadásának feltételei 

Az előadások látogatása kötelező, amelyet katalógussal ellenőrzünk. 

A gyakorlatokról legfeljebb 15 %, azaz 2x45 perc hiányzás megengedett, ami felett az index aláírását megtagadjuk. 

Félévközi ellenőrzések 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Pótlási lehetőség nincs. 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

A Neptun-ra feltöltött elektronikus tananyagok. 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Günter Theis: Borban az egészség, Mérték Kiadó 2004 

Ember-Kiss-Agócs: A táplálkozás és a rák 

Kertai Pál: Megelőző orvostan c. tankönyv ide vonatkozó fejezetei 

Ember István (szerk.): Népegészségügyi Orvostan, 2007 - ide vonatkozó fejezetei 

Előadások 

1 Epidemiológiai adatok a borfogyasztás és az egészség tükrében I. 

 Bérczi Bálint Dániel 

2 Epidemiológiai adatok a borfogyasztás és az egészség tükrében II. 

 Bérczi Bálint Dániel 

3 Az alkohol egészségkárosító hatásai I. 

 Bérczi Bálint Dániel 

4 Az alkohol egészségkárosító hatásai II. 

 Bérczi Bálint Dániel 

5 Az alkohol egészségkárosító hatásai III. 

 Bérczi Bálint Dániel 

6 Az alkohol egészségkárosító hatásai IV. 

 Bérczi Bálint Dániel 

7 A borban lévő egészségvédő anyagok I. 

 Dr. Kiss István 

8 A borban lévő egészségvédő anyagok II. 

 Dr. Kiss István 
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9 Betegségmegelőző hatások I. 

 Dr. Kiss István 

10 Betegségmegelőző hatások. II. 

 Dr. Kiss István 

11 Magyarország borkultúrája és a jövő I. 

 Bérczi Bálint Dániel 

12 Magyarország borkultúrája és a jövő II. 

 Bérczi Bálint Dániel 

Gyakorlatok 

13 Borkészítés, borfogyasztás, borkultúra I. 

14 Borkészítés, borfogyasztás, borkultúra II. 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

Neptun 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 

Dr. Kiss István (KIIFAD.A.JPTE) 
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OOF-BKK-T NEUROANTROPOLÓGIA II.: A KOGNITÍV KÉPESSÉGEK BIOKULTURÁLIS HÁTTERE  

Tantárgyfelelős: DR. CSATHÓ ÁRPÁD, egyetemi docens 

 Magatartástudományi Intézet 

2 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Fakultatív  modul ▪ tavasszal ▪ ajánlott félév: 2. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 2 fő –  max. 25 fő 

Előfeltételek: nincs 

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

 

Tematika  

Az idegrendszer és a pszichés működések kapcsolatát régóta elemzik az idegtudományok és a pszichológia különböző területei. A 

kulturális szokásrendszerünk törvényszerűségei szintén egy régóta létező tudományterület, a kulturális antropológia központi kutatási 

kérdése. Ezzel szemben, a kulturális hatások és az idegrendszeri működések között feltételezhető kapcsolat vizsgálata egy egészen új 

kutatási irány. Ezt az irányvonalat legkiterjedtebben a neuroantropológia foglalja össze. A kurzus ennek az új tudományterületnek a 

főbb elméleti keretrendszerét, módszertanát és legfrissebb eredményeit mutatja be. A kurzus legfontosabb kérdése az, hogy hogyan 

épülnek be, akár a legelemibb szintű idegrendszeri folyamatainkba is mindazok a kulturális tényezők, amelyek a születésünktől kezdve 

körbe vesznek minket. 

A félév elfogadásának feltételei 

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett 

Félévközi ellenőrzések 

A végleges jegyet a hallgatók egy írásbelil teszt eredménye alapján kapják. 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

TVSZ szerint 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

Neptunra feltöltött elektronikus anyag. 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Előadások 

Gyakorlatok 

Szemináriumok 

1 Variabilitás a viselkedésben és a megismerő funkciókban. Kulturális és biológiai hatások. 

2 Variabilitás a viselkedésben és a megismerő funkciókban. Kulturális és biológiai hatások. 

3 Öröklött intelligencia? Az intelligenciát meghatározó környezeti és biológiai tényezők. 

4 Öröklött intelligencia? Az intelligenciát meghatározó környezeti és biológiai tényezők. 

5 A nyelvi képességek neuroantropológiai háttere. 

6 A nyelvi képességek neuroantropológiai háttere. 

7 Vizuális neuroesztétika: az esztétikai élmény biológiája. 

8 Vizuális neuroesztétika: az esztétikai élmény biológiája. 

9 A fizikális növekedés, illetve a mozgásfejlődés neuroantropológiája. 

10 A fizikális növekedés, illetve a mozgásfejlődés neuroantropológiája. 

11 Éhség, Testsúly és Étkezési Szabályok: A táplálkozás biokulturális háttere. 

12 Éhség, Testsúly és Étkezési Szabályok: A táplálkozás biokulturális háttere. 

13 Alvásigény: biológiai vagy kulturális elvárások. 

14 Alvásigény: biológiai vagy kulturális elvárások. 

15 Bioritmus, kronotípia, szociális jetlag 

16 Bioritmus, kronotípia, szociális jetlag 
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17 A függőség neuroantropológiája. 

18 A függőség neuroantropológiája. 

19 Mindennapi drogok neuropszichológiai hatásai. 

20 Mindennapi drogok neuropszichológiai hatásai. 

21 A sport neuroantropológiája. 

22 A sport neuroantropológiája. 

23 Az időészlelésről kulturális, pszichológiai és biológiai szempontból. 

24 Az időészlelésről kulturális, pszichológiai és biológiai szempontból. 

25 A humor kulturális és biológiai gyökerei. 

26 A humor kulturális és biológiai gyökerei. 

27 Főbb neuroantropológiai jelenségek összefoglalása. 

28 Teszt írás 

Vizsgakérdések 

- 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 

Dr. Csathó Árpád (CSAAAC.T.JPTE) 
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OOF-BMO-T BŐRBETEGSÉGEK MOLEKULÁRIS ÉS KÍSÉRLETES MEGKÖZELÍTÉSE  

Tantárgyfelelős: DR. KEMÉNY ÁGNES, egyetemi adjunktus 

 Orvosi Biológiai Intézet 

1 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Fakultatív  modul ▪ tavasszal ▪ ajánlott félév: 2. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 5 fő –  max. 50 fő 

Előfeltételek: nincs 

 

Tematika  

A bőr gyulladásos megbetegedéseinek hátterében álló immunológiai és genetikai elváltozások vizsgálata nagymértékben függ a 

rendelkezésre álló modellrendszerek minőségétől és megbízhatóságától. A kurzus keretében sorba vesszük a bőrben található rezidens 

és  immunsejtek szerepével kapcsolatos legújabb kutatások eredményeit, és a jelenlegi kísérletes megközelítések előnyeit, és hátrányait. 

A félév elfogadásának feltételei 

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett 

Félévközi ellenőrzések 

Egy félévközi teszt megírása. Elmulasztása esetén szóbeli beszámoló. 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Tantárgyfelelőssel egyénileg egyeztetve. 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

Oktatási anyag pdf formátumban elérhető lesz a NEPTUN rendszeren keresztül. 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Előadások 

1 Bevezetés: a bőr felépítése, működése, a bőr immunrendszere (SALT) 

 Dr. Kemény Ágnes 

2 Keratinociták és a stratum corneum 

 Dr. Kemény Ágnes 

3 Langerhans sejtek és dendritikus sejtek: kommunikáció a bőrben 

 Dr. Kemény Ágnes 

4 T sejt típusok együttműködése a bőrben: legújabb eredmények 

 Dr. Kemény Ágnes 

5 B sejtek érése és szerepe a bőrben 

 Dr. Kemény Ágnes 

6 Neutrofil granulociták és makrofágok 

 Dr. Kemény Ágnes 

7 A kontakt dermatitisz és atópiás dermatitisz mechanizmusa és állatkísérletes vizsgálata 

 Dr. Kemény Ágnes 

8 Pikkelysömör: legújabb eredmények és kísérletes megközelítések 

 Dr. Kemény Ágnes 

9 Akne és rosacea: az ioncsatornák szerepe 

 Dr. Kemény Ágnes 

10 Ételallergiák a bőrgyulladások hátterében 

 Dr. Kemény Ágnes 

11 Autoimmun betegségek a bőrben: pemphigus és bullosus pemphigoid molekuláris biológiai háttere 

 Dr. Kemény Ágnes 

12 Bőrtumorok molekuláris biológiai háttere 

 Dr. Kemény Ágnes 
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13 Fényterápiák hatása a bőrsejtek működésére 

 Dr. Kemény Ágnes 

14 Összefoglalás, értékelés 

 Dr. Kemény Ágnes 

Gyakorlatok 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

A bőr felépítése, működése, a bőr immunrendszere (SALT) 

Keratinociták és a stratum corneum 

Langerhans sejtek és dendritikus sejtek: kommunikáció a bőrben 

T sejt típusok együttműködése a bőrben: legújabb eredmények 

B sejtek érése és szerepe a bőrben 

Neutrofil granulociták és makrofágok 

A kontakt dermatitisz és atópiás dermatitisz mechanizmusa és állatkísérletes vizsgálata 

Pikkelysömör: legújabb eredmények és kísérletes megközelítések 

Akne és rosacea: az ioncsatornák szerepe 

Ételallergiák a bőrgyulladások hátterében 

Autoimmun betegségek a bőrben: pemphigus és bullosus pemphigoid molekuláris biológiai háttere 

Bőrtumorok molekuláris biológiai háttere 

Fényterápiák hatása a bőrsejtek működésére 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 
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OOF-BN2-T BEVEZETÉS A NÉMET ORVOSTUDOMÁNYI SZAKNYELVBE 2.  

Tantárgyfelelős: HALÁSZ RENÁTA, nyelvtanár 

 Egészségügyi Nyelvi és Kommunikációs Intézet 

2 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Fakultatív  modul ▪ mindkét félévben ▪ ajánlott félév: 2. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 3 fő –  max. 15 fő 

Előfeltételek: nincs 

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

 

Tematika  

A tantárgy feladata a biomedicinális szakirodalom nyelvi és nyelvhasználati sajátosságainak megismertetése, az alapozó és preklinikai 
modulok szaktárgyaihoz köthető német szaknyelvi jártasság elmélyítése. 

A félév elfogadásának feltételei 

A foglalkozásokon való részvétel kötelező. A teljes óraszám 15%-át meghaladó, de a 25%-át el nem érő hiányzásokat a kurzus vezetője 

igazolhatja. A teljes óraszám 25%-át meghaladó hiányzások esetében a kurzus nem tekinthető teljesítettnek. 

Félévközi ellenőrzések 

A szemeszter során kötelező 2 írásbeli teszttel ill. szóbeli és írásbeli számonkérések során összesen 100 pontot lehet elérni. A gyakorlati 

jegy a köv. módon kerül kialakításra: 

0-50 pont: elégtelen 

51-63: elégséges 

64-76: közepes 

77-89: jó 

90-100: jeles 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Nincs lehetőség a 25%-ot meghaladó távolmaradás pótlására. 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

Kulcsárné Szemler Magdolna - Halász Renáta: Sprechstunde auf Deutsch, 1997 

Nagel, Romberg: Deutsch im Beruf: Medizin 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Előadások 

Gyakorlatok 

1 Das Atmungssystem 

2 Das Atmungssystem 

3 Das Herz und Blutgefäße 

4 Das Herz und Blutgefäße 

5 Das Herz und Blutgefäße 

6 Das Herz und Blutgefäße 

7 Das endokrine System 

8 Das endokrine System 

9 Das endokrine System 

10 Das endokrine System 

11 Test 1 

12 Test 1 
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13 Das Harnsystem 

14 Das Harnsystem 

15 Das Harnsystem 

16 Das Harnsystem 

17 Das Nervensystem 

18 Das Nervensystem 

19 Das Nervensystem 

20 Das Nervensystem 

21 Das Fortpflanzungssystem 

22 Das Fortpflanzungssystem 

23 Das Fortpflanzungssystem 

24 Das Fortpflanzungssystem 

25 Test 2 

26 Test 2 

27 Evaluierung 

28 Evaluierung 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 

Dr. Koppán Ágnes (KOVEAA.B.JPTE), Dr. Szelényi András (SZAAAR.B.JPTE), Dr. Zrínyi Andrea (ZRADAB.B.JPTE), Halász 

Renáta (HARFAB.B.JPTE), Meiszter Erika (MEERAAK.PTE) 
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OOF-DIO-T GYÓGYSZERÉSZETI TERMINOLÓGIA ALAPJAI  

Tantárgyfelelős: TAKÁTS ZSUZSANNA, nyelvtanár 

 Egészségügyi Nyelvi és Kommunikációs Intézet 

2 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Fakultatív  modul ▪ tavasszal ▪ ajánlott félév: 2. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 3 fő –  max. 25 fő 

Előfeltételek: OOE-LAT teljesített   

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

 

Tematika  

Gyógyszerformák, -fajták. Hatástani csoportosításuk. Természetes gyógymódok, gyógynövények, speciális teakeverékek, a 

homeopátia napjainkban. Allergia, tünetek, lehetséges következmények. Élvezeti szerek és drogok. Egészségkárosító hatások és 

következményeik. 

A gyógyszerészeti alapszókincs ismerete. Aktív és mobilizálható készség kifejlesztése a gyógyszerészek latin nomenclaturája területén. 
A hallgatók nyelvi felkészítése a szaktárgyak terminológiájának pontos értelmezése érdekében. 

Formulae magistrales: írás, olvasás, fordítás. Rövidítések a recepteken. Szánnevek. 

A félév elfogadásának feltételei 

Nem írható alá az indexe annak a hallgatónak, aki a gyakorlatok több, mint 25%-án nem vett részt . 

Félévközi ellenőrzések 

2 írásbeli dolgozat 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Indokolt esetben zárthelyi dolgozat pótlására van lehetőség. 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

Neptunra feltett anyagok 

- Jegyzet 

Takáts Zsuzsanna: Gyógyszerekről dióhéjban, PTE, 2007 

- Ajánlott irodalom 

Takáts Zsuzsanna (szerk.): Lingua Latina medicinalis, PTE 1999 

Formulae normales (Ed. VII.) 

Ph.Hg. VIII. 

Orvosi terminológia, Medicina 1995 

Brencsán János: Orvosi szótár 

Előadások 

Gyakorlatok 

1 Bevezetés, a declinatiók- repetitio 

2 Bevezetés, a declinatiók- repetitio 

3 Formae medicamentorum , számnevek. 

4 Formae medicamentorum, számnevek. 

5 Anyagnevek, a gramma szó ragozása. 

6 Anyagnevek, a gramma szó ragozása. 

7 Formulae originales. Hatástani csoportosítás. 

8 Formulae originales. Hatástani csoportosítás. 

9 Formulae magistrales, drogae 

10 Formulae magistrales, drogae 

11 Species. Elöljárós szerkezetek a gyógyszertanban. 

12 Species. Elöljárós szerkezetek a gyógyszertanban. 
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13 Herbae medicae. Exercitationes. 

14 Herbae medicae. Exercitationes. 

15 Számonkérés 

16 Számonkérés 

17 Formulae normales - Comprehensio 

18 Formulae normales - Comprehensio 

19 Homeopátia 

20 Homeopátia 

21 Morbi, genera curationis 

22 Morbi, genera curationis 

23 Eventus 

24 Eventus 

25 Számonkérés 

26 Számonkérés 

27 Symptomata, medicamenta 

28 Symptomata, medicamenta. Comprehensio. A nyelvi jegyek lezárása. 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

Formae medicamentorum  

Effectus 

Genera curationis 

Herbae medicae 

Species 

Drogae 

Morbi 

Eventus 

Formulae normales 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 

Takáts Zsuzsanna (TAZHABE.PTE) 
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OOF-EGN-T EPIGENETIKA - A GÉNEK FELETTI ÖRÖKLŐDÉS ORVOSI VONATKOZÁSAI  

Tantárgyfelelős: DR. KISS ISTVÁN, egyetemi tanár 

 Orvosi Népegészségtani Intézet 

1 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Fakultatív  modul ▪ tavasszal ▪ ajánlott félév: 2. 

Foglalkozás/félév:  12 óra előadás + 0 óra gyakorlat + 2 óra szeminárium = összesen 14 óra 

Kurzus létszámkorlát:  min. 1 fő –  max. 30 fő 

Előfeltételek: nincs 

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

 

Tematika  

Napjainkban egyre inkább felvetődik a kérdés, vajon milyen mértékben járul hozzá betegségek kialakulásához a környezet indukálta 

molekuláris jelek összessége? Választ többek között az epigenetika tudománya adhat, mely a környezetnek a génaktivitásra gyakorolt 

olyan hatásaival foglalkozik, amelyek örökölhető fenotípus-változásokat eredményeznek. Ennek tükrében új nézőpontot jelent számos 
megbetegedés esetén, kapcsolatot teremhet környezeti expozíció, genetika és betegség között. 

A tárgy feladata megismertetni a hallgatókkal az epigenetika elméleti hátterét, kutatási irányait és legújabb eredményeinek orvosi 
vonatkozásait. 

A félév elfogadásának feltételei 

Legfeljebb 15 %, azaz 2x45 perc hiányzás megengedett. 

Félévközi ellenőrzések 

A félévi jegy megszerzésének a feltétele az utolsó előadáson megírt teszt (egyszerű választás). 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Pótlási lehetőség nincs. 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

A Neptunra feltöltött elektronikus tananyagok. 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Trygve Tollefsbol (ed.): Handbook of Epigenetics - The New Molecular and Medical Genetics, imprint: Academic Press, ISBN: 

978-0-12-375709-8 

Igor Kovalchuk, Ph.D., MD, Olga Kovalchuk, Ph.D., MD: Epigenetics in Health and Disease, 1st edition, FT Press Science, ISBN-
10: 013259708X 

Előadások 

1 Az epigenetika fogalma, története, elméleti háttere 

 Bérczi Bálint Dániel 

2 Öröklődhetnek-e a környezeti hatások (táplálkozás, fizikai aktivitás, stressz)? Epigenetika és betegségek. Ikervizsgálatok 

(EpiTwin Project). 

 Bérczi Bálint Dániel 

3 A DNS-metiláció. 

 Dr. Rákosy Zsuzsa 

4 Humán Epigenom Project. 

 Dr. Rákosy Zsuzsa 

5 Hisztonmodifikációk és a kromatinszerveződés. Hogyan öröklődhet az epigenom? 

 Bérczi Bálint Dániel 

6 Epigenetika szerepe a daganat diagnosztikában és terápiában. 

 Bérczi Bálint Dániel 

7 Nem kódoló RNS-ek regulációja (siRNS, mikroRNS, piRNS). Exogén siRNS-ek terápiás alkalmazása és lehetséges 
mellékhatásai. 

 Bérczi Bálint Dániel 
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8 A mikroRNS-ek regulációja - terápia vagy megelőzés? A kapcsolat RNS-interferencia és epigenetika között. 

 Bérczi Bálint Dániel 

9 Az epigenetika prevenciós vonatkozásai. 

 Dr. Rákosy Zsuzsa 

10 Az epigenetika terápiás vonatkozásai. 

 Dr. Rákosy Zsuzsa 

11 Mit tartogat számunkra a jövő? 

 Dr. Kiss István 

12 A személyre szabott medicina jövőbeli kilátásai. 

 Dr. Kiss István 

Gyakorlatok 

Szemináriumok 

1 Vizsgálati módszerek az epigenetikában (MethyLight). 

2 Az epigenom vizsgálata. Metilációs DNS (MeDIP) és kromatin immunprecipitáció. 

Vizsgakérdések 

Neptun 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 

Bérczi Bálint Dániel (BEBIABT.PTE) 
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OOF-ERF-T AZ EGÉSZSÉGÜGYI RENDSZER FELÉPÍTÉSE ÉS FINANSZÍROZÁSA  

Tantárgyfelelős: DR. KISS ISTVÁN, egyetemi tanár 

 Orvosi Népegészségtani Intézet 

1 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Fakultatív  modul ▪ tavasszal ▪ ajánlott félév: 2. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 5 fő –  max. 200 fő 

Előfeltételek: nincs 

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

 

Tematika  

A tantárgy célja az egészségügyi rendszer felépítésének, működésének és finanszírozási kérdéseinek bemutatása. A kurzus az 
egészségügyi szolgáltatások finanszírozási gyakorlatának megismeréséhez nyújt segítséget. 

A félév elfogadásának feltételei 

Az előadások látogatása kötelező, amelyet katalógussal ellenőrzünk. Az előadásokról legfeljebb 15 %, azaz 2x45 perc hiányzás 

megengedett, ami felett az index aláírását megtagadjuk. 

Félévközi ellenőrzések 

A számonkérés írásbeli vizsga formájában történik. 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Pótlási lehetőség nincs. 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Boncz I. (szerk.): Egészségügyi finanszírozási, menedzsment és minőségbiztosítási alapismeretek. Medicina Kiadó, 2011. 

Boncz I, Sebestyén A.: Az egészségbiztosítás és egészségügyi finanszírozás alapjai. In: Népegészségügyi orvostan. Szerk.: Ember 
I, Kiss I, Cseh K. ISBN: 9789636425111. PTE ÁOK, Pécs, 2013. 

Előadások 

1 Az egészségügyi rendszerek típusai a nemzetközi gyakorlatban I. 

 Dr. Sebestyén Andor 

2 Az egészségügyi rendszerek típusai a nemzetközi gyakorlatban II. 

 Dr. Sebestyén Andor 

3 A magyar egészségügyi rendszer felépítése I. 

 Dr. Boncz Imre 

4 A magyar egészségügyi rendszer felépítése II. 

 Dr. Boncz Imre 

5 A magyar egészségügyi rendszer szabályozási környezete 

 Dr. Boncz Imre 

6 Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár szervezeti felépítése és működése 

 Dr. Sebestyén Andor 

7 Egészségügyi technológiák értékelése a bizonyítékokon alapuló orvoslás tükrében I. 

 Dr. Boncz Imre 

8 Egészségügyi technológiák értékelése a bizonyítékokon alapuló orvoslás tükrében II. 

 Dr. Boncz Imre 

9 Az egészségügyi alapellátás és járóbeteg szakellátás finanszírozása I. 

 Dr. Sebestyén Andor 

10 Az egészségügyi alapellátás és járóbeteg szakellátás finanszírozása II. 

 Dr. Sebestyén Andor 
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11 Az aktív és krónikus fekvőbeteg szakellátás finanszírozása I. 

 Dr. Boncz Imre 

12 Az aktív és krónikus fekvőbeteg szakellátás finanszírozása II. 

 Dr. Boncz Imre 

13 Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár ellenőrzési rendszere I. 

 Dr. Sebestyén Andor 

14 Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár ellenőrzési rendszere II. 

 Dr. Sebestyén Andor 

Gyakorlatok 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

Neptun 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 
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OOF-EUA-T AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS ALAPELVEI AZ EU-BAN  

Tantárgyfelelős: DR. SZILÁRD ISTVÁN, címzetes egyetemi tanár 

 Műveleti Medicina Tanszék 

2 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Fakultatív  modul ▪ mindkét félévben ▪ ajánlott félév: 2. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 1 fő –  max. 20 fő 

Előfeltételek: nincs 

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

 

Tematika  

Magyarország új Schengen-i tagságával járó kihívások összehangolt intézkedéseket és sajátos fellépést sürget az egészségügy és a 
humán erőforrás-fejlesztés területén. Ennek megfelelően, új képzési programot indítunk, amely három fő területre fókuszál: 

- egészségügyi ellátás és management az Európai Unió keretében; 

- a határon átnyúló egészségügyi ellátás kérdései az Európai Unióban; 

- a hátrányos helyzetű csoportok - mint például az etnikai kisebbségek vagy a bevándorlók - egészségügyi/közegészségügyi vagy 
mentális egészségügyi szempontjai. 

A kurzus célja, hogy felkészítsen az EU keretein belüli egészségügyi ellátás főbb szempontjaira, beleértve a szolgáltatások és a 

paciensek határon átnyúló kiterjesztését/ mozgását, és minőségi ellátás nyújtását soknemzetiségű, multikulturális környezetben. 

A félév elfogadásának feltételei 

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett 

Félévközi ellenőrzések 

A kurzus teljesítéséhez az utolsó oktatási héten tett sikeres (írásbeli) vizsga szükséges. A vizsgáztatás feltételrendszere a Neptun-on 

keresztül ismerhető meg. Sikertelen vizsga, vagy távolmaradás esetében nem áll módunkban újabb tesztet összeállítani, B, ill. C 

vizsgalehetőség szóbeli vizsgának számít. 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

1. A felvett kurzusok foglalkozásain aktív részvétel hallgatói kötelezettség. A szemeszter 2. oktatási hetétől számolva maximum 

3 alkalommal van lehetőség hiányozni ez előadásokról. Ezt meghaladó hiányzás elfogadása egyedi elbírálással lehetséges a 

tantárgyfelelőssel történő személyes megbeszélést követően (pl. orvosi igazolással). 

2. Nem engedélyezett a felvett kurzusok egymással történő időbeli átfedése és az ebből adódó késés illetve a kurzus hivatalos 

befejezése előtti távozás. 

3. A kurzusról maximum 15 perc késés engedélyezett, illetve az oktatóval történt egyeztetést követően megfelelő indok esetén 

maximum 15 perccel az előadás hivatalos befejezése előtt lehet távozni. Ellenkező esetben az előadáson való részvételt nem 

áll módunkban elfogadni. 

4. Az előadás alatt mobiltelefon használata csak az oktatással összefüggő feladatok esetén engedélyezett. 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

Rechel, B.,Mladovsky, P., Devillé, W., Rijks, B., Petrova-Benedict, R. & McKee, M. (eds.): Migration and Health in the European 
Union, Open University Press, Berkshire 2011 

Donev, D., Pavlekovic, G., & Kragelj, L. Z. (eds.): Health Promotion and Disease Prevention, Hans Jacobs Publishing Company, 
Skopje 2007 

Wismar, M., Palm, W., Figures, J., Ernst, K., van Ginneken, E. (eds.): Cross-border Health Care in the European Union. Mapping 
and Analysing Practices and Policies: European Observatory on Health Systems and Policies, WHO 2011 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 
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Előadások 

1 Európai Unió felépítése, irányító testületei és az egészségügy, DG SANCO, ECDC 

 Dr. Szilárd István 

2 Európai Unió felépítése, irányító testületei és az egészségügy, DG SANCO, ECDC 

 Dr. Szilárd István 

3 Az Európai Unió fő egészségügyi kihívásai, morbiditási és mortalitási struktúra, sérülékeny csoportok: migráció, etnikai 
kisebbségek 

 Dr. Szilárd István 

4 Az Európai Unió fő egészségügyi kihívásai, morbiditási és mortalitási struktúra, sérülékeny csoportok: migráció, etnikai 
kisebbségek 

 Dr. Szilárd István 

5 Nem fertőző, krónikus megbetegedések epidemiológiája, trendje az Európai Unió országaiban 

 Dr. Berényi Károly 

6 Nem fertőző, krónikus megbetegedések epidemiológiája, trendje az Európai Unió országaiban 

 Dr. Berényi Károly 

7 Ritka és trópusi betegségek megjelenése az Európai Unióban, újratámadó kórképek 

 Dr. Feiszt Zsófia 

8 Ritka és trópusi betegségek megjelenése az Európai Unióban, újratámadó kórképek 

 Dr. Feiszt Zsófia 

9 Alapellátás az Európai Unióban 

 Dr. Szilárd István 

10 Alapellátás az Európai Unióban 

 Dr. Szilárd István 

11 Cross-border egészségügyi ellátás 

 Dr. Goolesorkhi Kia 

12 Cross-border egészségügyi ellátás 

 Dr. Goolesorkhi Kia 

13 Migrációhoz kapcsolódó egészségügyi kihívások 

 Dr. Szilárd István 

14 Migrációhoz kapcsolódó egészségügyi kihívások 

 Dr. Szilárd István 

15 Egészségügyi ellátás multikulturális környezetben 

 Dr. Baráth Árpád 

16 Egészségügyi ellátás multikulturális környezetben 

 Dr. Baráth Árpád 

17 Etnikai kisebbségekhez kapcsolódó speciális egészségügyi ellátási feladatok 

 Dr. Katz Zoltán 

18 Etnikai kisebbségekhez kapcsolódó speciális egészségügyi ellátási feladatok 

 Dr. Katz Zoltán 

19 Migráns és etnikai kisebbségbarát egészségügyi ellátó rendszer 

 Dr. Marek Erika Mária 

20 Migráns és etnikai kisebbségbarát egészségügyi ellátó rendszer 

 Dr. Marek Erika Mária 

21 Gyógyszerellátás, vakcinációs szabályozás az Európai Unióban 

 Dr. Katz Zoltán 

22 Gyógyszerellátás, vakcinációs szabályozás az Európai Unióban 

 Dr. Katz Zoltán 

23 Egészségügyi ellátás tervezésének, szervezésének, irányításának és finanszírozásának feladatai az Európai Unióban 

 Dr. Goolesorkhi Kia 

24 Egészségügyi ellátás tervezésének, szervezésének, irányításának és finanszírozásának feladatai az Európai Unióban 

 Dr. Goolesorkhi Kia 

25 Az egészségügyi ellátás és gazdaság kapcsolata, foglalkozás-egészségügy; migráns munkaerő; az egészségügyi személyzet 

vándorlása 

 Dr. Berényi Károly 

26 Az egészségügyi ellátás és gazdaság kapcsolata, foglalkozás-egészségügy; migráns munkaerő; az egészségügyi személyzet 

vándorlása 

 Dr. Berényi Károly 
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27 Az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés, mint emberjogi kérdés az Európai Unió állásfoglalásai alapján 

 Dr. Marek Erika Mária 

28 Az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés, mint emberjogi kérdés az Európai Unió állásfoglalásai alapján 

 Dr. Marek Erika Mária 

Gyakorlatok 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

A félév folyamán elhangzottak és a vonatkozó szakirodalom. 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 
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OOF-GOL-T AZ ORVOSI SZAKNYELV GÖRÖG-LATIN ALAPJAI. ORVOSI SZAKSZÖVEGEK OLVASÁSA  

Tantárgyfelelős: TAKÁTS ZSUZSANNA, nyelvtanár 

 Egészségügyi Nyelvi és Kommunikációs Intézet 

2 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Fakultatív  modul ▪ tavasszal ▪ ajánlott félév: 2. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 3 fő –  max. 25 fő 

Előfeltételek: OOE-LAT teljesített   

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

 

Tematika  

Az orvosi alapszókincs ismerete. Aktív és mobilizálható készség kifejlesztése az orvosok latin nomenclaturája területén. A hallgatók 

nyelvi felkészítése a szaktárgyak terminológiájának pontos értelmezése érdekében. Szövegfordítás és elemzés nyelvtani 

magyarázatokkal. Szemelvények Hyginus, Plinius, Cicero, Seneca, Celsus, Plenk, Heister műveiből. 

A tárgyat elsősorban azoknak ajánlom, aki gimnáziumban is tanultak latint, esetleg nyelvvizsgázni szeretnének, ill. nagyon érdeklődnek 
a nyelv(ek) iránt. 

Történetek híres görög orvosokról (e.g.: Aszklepiosz, Hippokratesz). 

A félév elfogadásának feltételei 

Maximális hiányzás: 4 óra 

Félévközi ellenőrzések 

2 írásbeli dolgozat 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Nem írható alá az indexe annak a hallgatónak, aki a gyakorlatok 15%- áról hiányzott, illetve a gyakorlatok több, mint 25%-án nem vett 

részt. Indokolt esetben zárthelyi dolgozat pótlására van lehetőség. 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

Takáts Zsuzsanna: Orvosi terminológia, Pécs 2015. 

Takáts Zsuzsanna (szerk.): Lingua Latina medicinalis, PTE 1999 

Orvosi terminológia, Medicina 1995 

Brencsén János: Orvosi szótár 

 

Görög nyelvkönyv a gimnáziumok számára 

- Saját oktatási anyag 

Takáts Zsuzsanna: Orvosi terminológia, Pécs 2015. 

Takáts Zsuzsanna (szerk.): Lingua Latina medicinalis, PTE 1999 

 

Neptunra feltett anyagok 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Görög nyelvkönyv 

Előadások 

Gyakorlatok 

1 Bevezetés, a görög abc 

2 Olvasási gyakorlatok 

3 Phaedrus-szövegváltozatok 

4 Phaedrus-szövegváltozatok 

5 Hyginus 

6 Plenk 

7 Heister 

8 Celsus 
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9 Celsus: De medicina 

10 Celsus: De medicina 

11 Cicero 

12 Cicero 

13 Seneca 

14 Seneca 

15 Számonkérés 

16 Számonkérés 

17 A latin és a tudományos szókincs 

18 A latin és a tudományos szókincs 

19 Oklevelek 

20 Diplomák 

21 Az anatómia / fiziológia legfontosabb latin elemei 

22 Az anatómia / fiziológia legfontosabb latin elemei 

23 Receptírás 

24 Görög-latin párhuzamok 

25 Számonkérés 

26 Számonkérés 

27 Röntgenvizsgálati leletek 

28 Comprehensio 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

Celsus: De medicina 

Az anatómia/fiziológia legfontosabb latin elemei 

Görög-latin párhuzamok 

Röntgenvizsgálati leletek fordítása 

Kórbonctani diagnózisok olvasása és fordítása 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 

Takáts Zsuzsanna (TAZHABE.PTE) 



PTE ÁOK Általános Orvos szak  –  Elektív és fakultatív tárgyak - tantárgyleírások – 2018/2019-es tanév 

 

 198 

OOF-HEV-T A HUMAN EVOLÚCIÓ ORVOSI VONATKOZÁSAI  

Tantárgyfelelős: DR. MÁRK LÁSZLÓ, egyetemi docens 

 Biokémiai és Orvosi Kémiai Intézet 

2 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Fakultatív  modul ▪ tavasszal ▪ ajánlott félév: 2. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 2 fő –  max. 20 fő 

Előfeltételek: nincs 

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

 

Tematika  

A kurzus megismerteti a hallgatókat a több millió éves humán evolúció olyan aspektusaival, amelyek hozzájárultak a Homo sapiens 

kialakulásához, anatómiai felépítéséhez. Az előadások folyamán a hallgatók betekintést kapnak a járás, fogás kialakulásához szükséges 

evolúciós változásokból. Foglalkozunk a beszéd és a gondolkodás kialakulásával fejlődésével és az emberré válás folyamatával. 

A kurzus hozzájárul az orvos hallgatók ismereteinek komplex értelmezéséhez és az emberi test felépítésének evolúciós értelmezéséhez. 

A félév elfogadásának feltételei 

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett 

Félévközi ellenőrzések 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Nincs. 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

Előadás anyag. 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Gyenis Gy. 2001. Humánbiológia. A hominidák evolúciója. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 

Kordos L. 2000. New results of Hominoid research in the Carpathian Basin. Acta Biologica Szegediensis, 44: 71-74. 

Martin RD. 1990. Primate Origins and Evolution Chapman and Hall, London. 

Smith FH. & Spencer F. (eds.) 1984. The Origin of Modern Humans. Alan R. Liss, New York. 

Szathmáry L. 2002. Humans and Climate Pulsation. Anthrop. Közl., 43: 9-19. 

Előadások 

1 Bevezetés. A humán evolúció kutatásának története 

 Dr. Márk László 

2 A human evolúció kutatásának története. 

 Dr. Márk László 

3 Emberősök felépítése, jellemzői. (Prosimii alrend, Dryopithecus, Ramapithecus, Australopithecusok, Kenyathropus stb.) 

 Dr. Márk László 

4 Emberősök felépítése, jellemzői. (Prosimii alrend, Dryopithecus, Ramapithecus, Australopithecusok, Kenyathropus stb.) 

 Dr. Márk László 

5 Emberősök felépítése, jellemzői. A Rudapithecus hungaricus jellemzői, evolúciója. 

 Dr. Márk László 

6 Emberősök felépítése, jellemzői. A Rudapithecus hungaricus jellemzői, evolúciója. 

 Dr. Márk László 

7 Előemberek jellemzői, evolúciója. A Homo genus kialakulása. 

 Dr. Márk László 

8 Előemberek jellemzői, evolúciója. A Homo genus kialakulása. 

 Dr. Márk László 
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9 Archaikus Homo sapiens és H. neandertalensis kialakulása, jellemzői. 

 Dr. Márk László 

10 Archaikus Homo sapiens és H. neandertalensis kialakulása, jellemzői. 

 Dr. Márk László 

11 A Homo sapiens anatómiája. 

 Dr. Reglődi Dóra 

12 A Homo sapiens anatómiája. 

 Dr. Reglődi Dóra 

13 A „felegyenesedett ember”. Az alsó végtagok evolúciója. 

 Dr. Márk László 

14 A „felegyenesedett ember”. Az alsó végtagok evolúciója. 

 Dr. Márk László 

15 „A játékos ember”. A felső végtagok evolúciója. 

 Dr. Márk László 

16 „A játékos ember”. A felső végtagok evolúciója. 

 Dr. Márk László 

17 Az emberi érzékszervek evolúciója. 

 Dr. Márk László 

18 Az emberi érzékszervek evolúciója. 

 Dr. Márk László 

19 Az emberi gondolkodás evolúciója. 

 Dr. Márk László 

20 Az emberi gondolkodás evolúciója. 

 Dr. Márk László 

21 A szociális kapcsolatok és a kultúra fejlődése a humán evolúció során. 

 Dr. Márk László 

22 A szociális kapcsolatok és a kultúra fejlődése a humán evolúció során. 

 Dr. Márk László 

23 A neolitizáció és urbanizáció hatásai a humán fejlődésre. 

 Dr. Márk László 

24 A neolitizáció és urbanizáció hatásai a humán fejlődésre. 

 Dr. Márk László 

25 A modern civilizáció szerepe az emberi anatómia tükrében. 

 Dr. Reglődi Dóra 

26 A modern civilizáció szerepe az emberi anatómia tükrében. 

 Dr. Márk László 

Gyakorlatok 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

A humán evolúció kutatásának története. 

A Dryopithecus és a Ramapithecus jellemzői. 

Az afrikai plio-pleistocén korú genusok (Sahelanthropus, Orrorin, Ardipithecus, Kenyathropus, Australopithecus, Paranthropus) 

lehetséges összefüggései, időrendiségük. 

A korai Homo-k Afrikában (habilis, ergaster, rudolfensis). 

Adaptációs, szelekciós momentumok a Homo genus kialakulásához vezető folyamatban. A Homo erectus kibontakozása. 

Az első Homo-k inváziója Közel-Keleten, Ázsiában, Európában. 

Az archaikus Homo sapiens jellemzői, radiációi. 

Presapiensek és preneanderthaliak. 

A Homo sapiens neanderthalensis és evolúciós megítélése. 

Az anatómiailag modern Homo sapiens eredetének monocentrikus és policentrikus hipotézisei. 

Az alsó végtagok evolúciója. 

A felső végtagok evolúciója. 
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Az emberi gondolkodás evolúciója. 

Az evolúció társadalmi szerepe. 

A humás evolúció kultúrtörténeti vonatkozásai. 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 
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OOF-HGI-T MIGRÁNSOK ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGEK ELLÁTÁSA AZ EU-BAN: EGÉSZSÉGFÖLDRAJZI ÉS 

INTERKULTURÁLIS ASPEKTUSOK  

Tantárgyfelelős: DR. MAREK ERIKA MÁRIA, egyetemi adjunktus 

 Műveleti Medicina Tanszék 

2 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Fakultatív  modul ▪ tavasszal ▪ ajánlott félév: 2. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 3 fő –  max. 16 fő 

Előfeltételek: nincs 

 

Tematika  

A kurzus hallgatói az Európába irányuló nemzetközi migráció szereplőinek, valamint az Unió területén élő mintegy 13 milliós roma 

etnikai kisebbség egészségének, valamint egészségügyi ellátásának speciális szempontjaival ismerkedhetnek meg egészségföldrajzi és 
interkulturális megközelítésből. A hallgatók a kurzus zárásaként önálló projektmunkát készítenek el. 

A félév elfogadásának feltételei 

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett 

Félévközi ellenőrzések 

A félévi értékelés alapját a részvevő hallgatók által egyénileg elkészített projektmunka (esszé vagy prezentáció) alkotja. 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Tárgyfelelőssel történő egyeztetés szerint. 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

o Ütőné dr. Visi Judit (2013). Egészségföldrajz. Digitális tankönyvtár, 
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2011-0038_18_visi_hu/ch01.html 

o A. Rundle, M. Carvalho, M. Robinson. Cultural Competence in Health Care: A Practical Guide 2nd Edition, ISBN: 978-0-
7879-6221-0 

o R. Skolnik.  Global Health 101 (Essential Public Health) 3rd Edition, ISBN-13: 9781284050547 

o G.A. Galanti. Caring for Patients from Different Cultures 5th Edition, ISBN 9780812223118 

o J. Newman Giger Transcultural Nursing: Assessment and Intervention, 7th Edition, ISBN-10: 0323399924 

o T. Brown, S. McLafferty, G. Moon. A Companion to Health and Medical Geography, ISBN: 978-1-4051-7003-1 

Előadások 

1 Bevezetés. A kurzus ismertetése. Migrációs-egészségügy fogalma, a migráció mint globális jelenség: okok, alapfogalmak, 

aktuális reguláris és irreguláris migrációs trendek, a migráció folyamatának és egyes állomásainak (eredetországok, tranzit és 
célországok) egészségügyi és közegészségügyi vonatkozásai (áttekintés). 

 Dr. Marek Erika Mária 

2 Bevezetés. A kurzus ismertetése. Migrációs-egészségügy fogalma, a migráció mint globális jelenség: okok, alapfogalmak, 

aktuális reguláris és irreguláris migrációs trendek, a migráció folyamatának és egyes állomásainak (eredetországok, tranzit és 

célországok) egészségügyi és közegészségügyi vonatkozásai (áttekintés). 

 Dr. Marek Erika Mária 

3 A migráns-szenzitív egészségügyi ellátás alapjai: hazai és Uniós irányelvek, WHO/ECDC ezirányú törekvései, adaptálható 

modellek, programok (Amszterdam Deklaráció, Migrant-Friendly Hospitals program, stb.) 

 Dr. Szilárd István 

4 A migráns-szenzitív egészségügyi ellátás alapjai: hazai és Uniós irányelvek, WHO/ECDC ezirányú törekvései, adaptálható 
modellek, programok (Amszterdam Deklaráció, Migrant-Friendly Hospitals program, stb.) 

 Dr. Szilárd István 

5 A migráció szempontjából fő kibocsátó országok közegészségügyi viszonyai 1. (push-faktorok, morbiditási profil, vakcináció, 
ellátórendszer állapota, egészséget meghatározó kulturális/vallási szempontok, tradicionális gyógymódok) 

1. Közel-Keleti országok, különös tekintettel: Szíria, Irak és Irán 

 Dr. Marek Erika Mária 

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2011-0038_18_visi_hu/ch01.html
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6 A migráció szempontjából fő kibocsátó országok közegészségügyi viszonyai 1. Közel-Keleti országok, különös tekintettel: 
Szíria, Irak és Irán 

 Dr. Marek Erika Mária 

7 A migráció szempontjából fő kibocsátó országok közegészségügyi viszonyai 2. (push-faktorok, morbiditási profil, vakcináció, 
ellátórendszer állapota, egészséget meghatározó kulturális/vallási szempontok, tradicionális gyógymódok) 

2. Délkelet-Ázsia, különös tekintettel: Afganisztán, Pakisztán és Banglades 

 Dr. Marek Erika Mária 

8 A migráció szempontjából fő kibocsátó országok közegészségügyi viszonyai 2. Délkelet-Ázsia, különös tekintettel: 
Afganisztán, Pakisztán és Banglades 

 Dr. Marek Erika Mária 

9 A migráció szempontjából fő kibocsátó országok közegészségügyi viszonyai 3. (push-faktorok, morbiditási profil, vakcináció, 
ellátórendszer állapota, egészséget meghatározó kulturális/vallási szempontok, tradicionális gyógymódok) 

3. Közép -és É-Afrikai országok, különös tekintettel: Nigéria, Eritrea, Marokkó 

 Dr. Marek Erika Mária 

10 A migráció szempontjából fő kibocsátó országok közegészségügyi viszonyai 3. Közép -és É-Afrikai országok, különös 
tekintettel: Nigéria, Eritrea, Marokkó 

 Dr. Marek Erika Mária 

11 A migráció szempontjából fő kibocsátó országok közegészségügyi viszonyai 4. (push-faktorok, morbiditási profil, vakcináció, 
ellátórendszer állapota, egészséget meghatározó kulturális/vallási szempontok, tradicionális gyógymódok) 

4. Balkán, különös tekintettel: Szerbia, Bosznia-Hercegovina, Koszovó, Albánia 

 Dr. Marek Erika Mária 

12 A migráció szempontjából fő kibocsátó országok közegészségügyi viszonyai 4.Balkán, különös tekintettel: Szerbia, Bosznia-
Hercegovina, Koszovó, Albánia 

 Dr. Marek Erika Mária 

13 A migráció illegális oldala: embercsempészet, emberkereskedelem (prostitúció, kényszermunka, stb.) hatásai az egészségre, az 
áldozatok egészségügyi ellátásának, rehabilitációjának speciális szempontjai. 

 Dr. Marek Erika Mária 

14 A migráció illegális oldala: embercsempészet, emberkereskedelem (prostitúció, kényszermunka, stb.) hatásai az egészségre, az 
áldozatok egészségügyi ellátásának, rehabilitációjának speciális szempontjai. 

 Dr. Marek Erika Mária 

15 Különösen sérülékeny társadalmi csoportok a migrációs folyamatban: nők, gyermekek, idősek, LGBTI populációk és 

fogyatékkal élők ellátásának speciális szempontjai. Nők elleni erőszak a különböző kultúrákban (female genital mutilitation 
(FGM), becsületgyilkosság (honour killings) és egyéb veszélyes kulturális gyakorlatok). 

 Dr. Marek Erika Mária 

16 Különösen sérülékeny társadalmi csoportok a migrációs folyamatban: nők, gyermekek, idősek, LGBTI populációk és 

fogyatékkal élők ellátásának speciális szempontjai. Nők elleni erőszak a különböző kultúrákban (female genital mutilitation 

(FGM), becsületgyilkosság (honour killings) és egyéb veszélyes kulturális gyakorlatok). 

 Dr. Marek Erika Mária 

17 Migránsok Európában: az egészséget, egészségügyi ellátást befolyásoló kulturális, vallási tényezők szerepe (előírások, 
szokások, diéták a keresztény, muszlim, zsidó, stb. kultúrkörökben). 

 Dr. Marek Erika Mária 

18 Migránsok Európában: az egészséget, egészségügyi ellátást befolyásoló kulturális, vallási tényezők szerepe (előírások, 
szokások, diéták a keresztény, muszlim, zsidó, stb. kultúrkörökben). 

 Dr. Marek Erika Mária 

19 Interkulturális kommunikációs technikák az orvosi gyakorlatban. Megküzdési stratégiák a migránsok/ menekültek és a 
romákkal szembeni sztereotípiák, diszkrimináció ellen. 

 Dr. Faubl Nóra Klára 

20 Interkulturális kommunikációs technikák az orvosi gyakorlatban. Megküzdési stratégiák a migránsok/ menekültek és a 
romákkal szembeni sztereotípiák, diszkrimináció ellen. 

 Dr. Faubl Nóra Klára 

21 Együttműködés orvosi tolmáccsal, interkulturális mediátorral: gyakorlati aspektusok - jó gyakorlatok. Migráns-barát 
ellátórendszer: infrastrukturális és professzionális (HR) kapacitásfejlesztések, képzések. 

 Dr. Marek Erika Mária 

22 Együttműködés orvosi tolmáccsal, interkulturális mediátorral: gyakorlati aspektusok - jó gyakorlatok. Migráns-barát 
ellátórendszer: infrastrukturális és professzionális (HR) kapacitásfejlesztések, képzések. 

 Dr. Marek Erika Mária 

23 A roma etnikai kisebbség egészségének és egészségügyi ellátásának sajátosságai, kulturális aspektusai (egészségkép, 
hiedelmek, magatartásformák, szokások). Szegregátumokban, telepeken élő romák egészségi állapota. 

 Dr. Kiss Zsuzsanna 
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24 A roma etnikai kisebbség egészségének és egészségügyi ellátásának sajátosságai, kulturális aspektusai (egészségkép, 
hiedelmek, magatartásformák, szokások). Szegregátumokban, telepeken élő romák egészségi állapota. 

 Dr. Kiss Zsuzsanna 

25 Esettanulmányok, szerepjátékok. 

 Dr. Marek Erika Mária 

26 Esettanulmányok, szerepjátékok. 

 Dr. Marek Erika Mária 

27 A kurzus hallgatói által készített projektek bemutatása, átbeszélése, értékelése. 

 Dr. Marek Erika Mária 

28 A kurzus hallgatói által készített projektek bemutatása, átbeszélése, értékelése. 

 Dr. Marek Erika Mária 

Gyakorlatok 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

- 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 

Dr. Faubl Nóra Klára (FANAAA.B.JPTE), Dr. Kiss Zsuzsanna (ORZGAAT.PTE), Dr. Marek Erika Mária (MAEAAA.T.JPTE), Dr. 

Szilárd István (SZIQAAP.PTE) 
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OOF-HHE-T HULLADÉKKEZELÉS ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁS EGÉSZSÉGÜGYI VETÜLETEI  

Tantárgyfelelős: DR. VARJAS TÍMEA, egyetemi adjunktus 

 Orvosi Népegészségtani Intézet 

1 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Fakultatív  modul ▪ tavasszal ▪ ajánlott félév: 2. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 1 fő –  max. 30 fő 

Előfeltételek: nincs 

 

Tematika  

Napjainkban elképzelhetetlen mennyiségű és változatos összetételű hulladék keletkezik. Ez a környezeten keresztül, vagy akár 

közvetlenül is kapcsolatba kerülhet az emberi szervezettel. A kurzus betekintést nyújt a hulladékkezelés és gazdálkodás alapvető 

lépéseibe. A kurzus a hulladékokból fakadó káros expozíciókra fókuszál. 

A félév elfogadásának feltételei 

A félév elfogadásának feltételei: (számonkérések, maximális hiányzás, stb.) 

A TVSZ kreditrendszerű oktatás esetében érvényes vonatkozó szabályok szerint az előadások és gyakorlatok látogatása kötelező, 

amelyet katalógussal ellenőrzünk. Az előadásokról és a gyakorlatokról összességében legfeljebb 15 %, azaz 2x45 perc hiányzás 

megengedett, amely felett az index aláírását megtagadjuk. 

Félévközi ellenőrzések 

Kurzus végén írásbeli számonkérés. 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

2x45 perc hiányzás elfogadott. 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

Neptun tanulmányi rendszerben közzétett előadásábrák. 

- Saját oktatási anyag 

Neptun tanulmányi rendszerben közzétett előadásábrák. 

- Jegyzet 

Neptun tanulmányi rendszerben közzétett előadásábrák. 

- Ajánlott irodalom 

Neptun tanulmányi rendszerben közzétett előadásábrák. 

Előadások 

1 A hulladék fogalma - A hulladékgazdálkodás háttere 

 Dr. Szabó István 

2 A hulladékok termelődése és körforgása, hatásuk az egészségre 

 Dr. Szabó István 

3 Hulladék és környezet kapcsolata, érzékeny populációk - világkörkép 

 Dr. Szabó István 

4 Hulladékkezelés és ártalmatlanítás - lehetséges expozíciós források 

 Dr. Szabó István 

5 Hulladékkezelés és ártalmatlanítás - lehetséges expozíciós források 

 Dr. Szabó István 

6 Hulladékkezelés az egészségügyben 

 Dr. Szabó István 

7 Kémiai biztonság és laboratóriumi hulladékkezelés 

 Dr. Szabó István 

8 Speciális hulladékcsoportok egészségügyi hatásai - toxikus, mutagén, korrozív hulladékok 

 Dr. Szabó István 

9 Speciális hulladékcsoportok egészségügyi hatásai - tűzveszélyes és radioaktív hulladékok 

 Dr. Szabó István 



PTE ÁOK Általános Orvos szak  –  Elektív és fakultatív tárgyak - tantárgyleírások – 2018/2019-es tanév 

 

 205 

10 Speciális hulladékcsoportok egészségügyi hatásai - Kommunális és ipari hulladékok 

 Dr. Szabó István 

11 Hulladékok energetikai célú felhasználása 

 Dr. Szabó István 

12 Hulladék újrahasznosítás a környezet - egészségtan tükrében 

 Dr. Szabó István 

13 Hulladékkezelés és gazdálkodás a gyakorlatban 

 Dr. Szabó István 

14 Hulladék kezelés és gazdálkodás a gyakorlatban 

 Dr. Szabó István 

Gyakorlatok 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 
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OOF-HSA-T A HUMANITÁRIUS SEGÍTSÉGNYÚJTÁS ORVOSI, EGÉSZSÉGÜGYI ALAPJAI  

Tantárgyfelelős: DR. SZILÁRD ISTVÁN, címzetes egyetemi tanár 

 Műveleti Medicina Tanszék 

2 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Fakultatív  modul ▪ mindkét félévben ▪ ajánlott félév: 2. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 1 fő –  max. 20 fő 

Előfeltételek: nincs 

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

 

Tematika  

A tantárgy betekintést nyújt a humanitárius segítségnyújtás dilemmáiba és a vele járó beavatkozás társadalmi és egészségügyi 

következményeibe. A humanitárius segítségnyújtást megvizsgáljuk a nemzetközi kapcsolatok elméletén belül, valamint kitérünk annak 

egészségügyi, közegészségügyi, jogi és gazdasági vonatkozásaira, továbbá kitekintést ad a nemzetközi fejlesztési együttműködés 

tágabb kontextusára. A tantárgy lehetőséget ad a humanitárius segítségnyújtás gyakorlati megvalósulásának megértésére is. Az egyes 
témakörökön belül rövid esettanulmányokkal szemléltetjük a jelenkori humanitárius segítségnyújtás trendjeit és színtereit. 

1. A humanitárius segítségnyújtás és a nemzetközi fejlesztési együttműködés 

2. Az egészségügyi és humanitárius segítségnyújtás alapfeladatai 

3. Migráció és humanitárius segítségnyújtás 

4. A tömeges migráció szempontjából fogadó országok egészségügyi, közegészségügyi kérdései 

5. Egészségügyi ellátás a hazai menekülteket befogadó állomásokon, őrzött szállásokon 

6. Egészségügyi ellátás sajátosságai migráns és multikulturális környezetben 

7. Etnikai kisebbségek körében végzett humanitárius feladatok az egészségügy szempontjából 

8. A humanitárius segítő foglalkozás-egészségügyi felkészítése 

9. Az emberkereskedelem humanitárius és emberjogi aspektusai. 

    A humanitárius segítségnyújtás a nemzetközi jog, a nemzetközi politika és a nemzetközi politikai gazdaságtan tükrében 

10. A humanitárius segítségnyújtás szereplői 

11. Civil szervezetek a humanitárius segítségnyújtásban 

12. Egészségügyi kihívások a humanitárius válságokban 

13. Esettanulmány: a BSZA tapasztalatai humanitárius válságokban 

14. Szociális segítségnyújtás hajléktalanok és kábítószerfüggők körében 

A félév elfogadásának feltételei 

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett 

Félévközi ellenőrzések 

A kurzus teljesítéséhez az utolsó oktatási héten tett sikeres (írásbeli) vizsga szükséges. A vizsgáztatás feltételrendszere a Neptun-on 

keresztül ismerhető meg. Sikertelen vizsga, vagy távolmaradás esetében nem áll módunkban újabb tesztet összeállítani, B, ill. C 

vizsgalehetőség szóbeli vizsgának számít. 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

1. A felvett kurzusok foglalkozásain aktív részvétel hallgatói kötelezettség. A szemeszter 2. oktatási hetétől számolva maximum 

3 alkalommal van lehetőség hiányozni ez előadásokról. Ezt meghaladó hiányzás elfogadása egyedi elbírálással lehetséges a 

tantárgyfelelőssel történő személyes megbeszélést követően (pl. orvosi igazolással). 

2. Nem engedélyezett a felvett kurzusok egymással történő időbeli átfedése és az ebből adódó késés illetve a kurzus hivatalos 

befejezése előtti távozás. 

3. A kurzusról maximum 15 perc késés engedélyezett, illetve az oktatóval történt egyeztetést követően megfelelő indok esetén 

maximum 15 perccel az előadás hivatalos befejezése előtt lehet távozni. Ellenkező esetben az előadáson való részvételt nem 

áll módunkban elfogadni. 

4. Az előadás alatt mobiltelefon használata csak az oktatással összefüggő feladatok esetén engedélyezett. 
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A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

Smillie, Ian., Minear, Larry: The Charity of Nations. Humanitarian Action in a Calculating World, Kumarian Press, Bloomfield 
2004 

Cahill, Kevin M. (ed.): Human Security for All. A Tribute to Sergio Vieira de Mello, Fordham University Press and The Center 
for International Health and Cooperation, New York 

Walker, Peter., Maxwell, Daniel: Shaping the Humanitarian World, Routledge, London 2009 

Szilárd, I. - Baráth, Á. et al : The Mental Health Aspect of Trafficking in Human Beings, training manual, Budapest, 2004 IOM 

Baráth, Á., Szilárd, I. et al (editor and co-author): Building Healthy Roma Communities, training manual, Brussels 2006 IOM 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Előadások 

1 Az egészségügyi és humanitárius segítségnyújtás alapfeladatai, személyi-tárgyi feltételei akut esetekben (pl. természeti 
katasztrófa esetén) távoli földrajzi területeken. Az on-site segítségnyújtás megszervezése, lebonyolítása 

 Dr. Szilárd István 

2 Az egészségügyi és humanitárius segítségnyújtás alapfeladatai, személyi-tárgyi feltételei akut esetekben (pl. természeti 
katasztrófa esetén) távoli földrajzi területeken. Az on-site segítségnyújtás megszervezése, lebonyolítása 

 Dr. Szilárd István 

3 A tömeges migráció szempontjából fogadó országok egészségügyi, közegészségügyi kérdései. Járványgócok kialakulásának 
megelőzése, vakcináció, menekülttáborok létesítésének közegészségügyi standardjai, ‘priority medical evacuation’ 

 Dr. Katz Zoltán 

4 A tömeges migráció szempontjából fogadó országok egészségügyi, közegészségügyi kérdései. Járványgócok kialakulásának 

megelőzése, vakcináció, menekülttáborok létesítésének közegészségügyi standardjai, ‘priority medical evacuation’ 

 Dr. Katz Zoltán 

5 Egészségügyi ellátás a hazai menekülteket befogadó állomásokon, őrzött szállásokon: migráns-specifikus egészségügyi 

kérdések (védőoltások, egészségügyi szűrővizsgálatok stb.) elmélete és gyakorlata 

 Dr. Marek Erika Mária 

6 Egészségügyi ellátás a hazai menekülteket befogadó állomásokon, őrzött szállásokon: migráns-specifikus egészségügyi 

kérdések (védőoltások, egészségügyi szűrővizsgálatok stb.) elmélete és gyakorlata 

 Dr. Marek Erika Mária 

7 A humanitárius segítségnyújtás és a nemzetközi fejlesztési együttműködés A humanitárius segítségnyújtás fogalma: hum. 

válsághelyzet, komplex válság. A nemzetközi fejlesztési együttműködés fogalma, jellegzetességei. A humanitárius és 
fejlesztési segélyezés 

 Dr. Szilárd István 

8 A humanitárius segítségnyújtás és a nemzetközi fejlesztési együttműködés A humanitárius segítségnyújtás fogalma: hum. 

válsághelyzet, komplex válság. A nemzetközi fejlesztési együttműködés fogalma, jellegzetességei. A humanitárius és 
fejlesztési segélyezés 

 Dr. Szilárd István 

9 Az emberkereskedelem humanitárius és emberjogi aspektusai. Az emberkereskedelem fogalma, áldozatai, nagyságrendjének, 
formáinak áttekintése 

 Dr. Szilárd István 

10 Az emberkereskedelem humanitárius és emberjogi aspektusai. Az emberkereskedelem fogalma, áldozatai, nagyságrendjének, 
formáinak áttekintése 

 Dr. Szilárd István 

11 A humanitárius segítségnyújtás a nemzetközi jog, a nemzetközi politika és a nemzetközi politikai gazdaságtan tükrében 

 Dr. Szilárd István 

12 A humanitárius segítségnyújtás a nemzetközi jog, a nemzetközi politika és a nemzetközi politikai gazdaságtan tükrében 

 Dr. Szilárd István 

13 Egészségügyi ellátás sajátosságai migráns és multikulturális környezetben 

 Dr. Baráth Árpád 

14 Egészségügyi ellátás sajátosságai migráns és multikulturális környezetben 

 Dr. Baráth Árpád 

15 A humanitárius segítségnyújtás szereplői A humanitárius segítségnyújtás donorainak jellegzetességei; néhány nagyobb 

donorállam érdekei és segélyezésének jellegzetességei; az ENSZ-család által nyújtott segítségnyújtás; az Európai Unió 
segítségnyújtása, 

 Dr. Szilárd István 
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16 A humanitárius segítségnyújtás szereplői A humanitárius segítségnyújtás donorainak jellegzetességei; néhány nagyobb 

donorállam érdekei és segélyezésének jellegzetességei; az ENSZ-család által nyújtott segítségnyújtás; az Európai Unió 
segítségnyújtása 

 Dr. Szilárd István 

17 Civil szervezetek a humanitárius segítségnyújtásban A segélyszervezetek jellemzői és típusai; a helyi szervezetek és a 

nemzetközi segélyszervezetek feladatai, szerepe; a civil szervezetek előnye és hátránya az állami ügynökségekkel szemben; 
tervezés és stratégia 

 Dr. Szilárd István 

18 Civil szervezetek a humanitárius segítségnyújtásban A segélyszervezetek jellemzői és típusai; a helyi szervezetek és a 

nemzetközi segélyszervezetek feladatai, szerepe; a civil szervezetek előnye és hátránya az állami ügynökségekkel szemben; 
tervezés és stratégia 

 Dr. Szilárd István 

19 A humanitárius segítségnyújtás szereplői 

A humanitárius segítségnyújtás donorainak jellegzetességei; néhány nagyobb donorállam érdekei és segélyezésének 

jellegzetességei; az ENSZ-család által nyújtott segítségnyújtás; az Európai Unió segítségnyújtása, az 

 Dr. Szilárd István 

20 A humanitárius segítségnyújtás szereplői 

A humanitárius segítségnyújtás donorainak jellegzetességei; néhány nagyobb donorállam érdekei és segélyezésének 

jellegzetességei; az ENSZ-család által nyújtott segítségnyújtás; az Európai Unió segítségnyújtása, az 

 Dr. Szilárd István 

21 Egészségügyi kihívások a humanitárius válságokban; esettanulmány egy önkéntes orvos szemszögéből. Esettanulmány: a 

Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány tapasztalatai humanitárius válságokban; a nemzetközi segélyezés és fejlesztés 
tapasztalatai, legjobb gyakorlatai 

 Dr. Szilárd István 

22 Egészségügyi kihívások a humanitárius válságokban; esettanulmány egy önkéntes orvos szemszögéből. Esettanulmány: a 

Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány tapasztalatai humanitárius válságokban; a nemzetközi segélyezés és fejlesztés 
tapasztalatai, legjobb gyakorlatai 

 Dr. Szilárd István 

23 Etnikai kisebbségek körében végzett humanitárius feladatok az egészségügy szempontjából. Morbiditási különbségek, az 

egészségügyi szolgálat és a roma közösségek kapcsolata, ‘egészségügyi mediátorok’ feladatai, közösségszintű 

egészségfejlesztési 

 Dr. Szilárd István 

24 Etnikai kisebbségek körében végzett humanitárius feladatok az egészségügy szempontjából. Morbiditási különbségek, az 

egészségügyi szolgálat és a roma közösségek kapcsolata, ‘egészségügyi mediátorok’ feladatai, közösségszintű 
egészségfejlesztési 

 Dr. Szilárd István 

25 A humanitárius segítő foglalkozásegészségügyi felkészítése (fizikai, pszichoszociális stb.), monitorozása, továbbképzése, 
szükség esetén rehabilitációja 

 Dr. Berényi Károly 

26 A humanitárius segítő foglalkozásegészségügyi felkészítése (fizikai, pszichoszociális stb.), monitorozása, továbbképzése, 
szükség esetén rehabilitációja 

 Dr. Berényi Károly 

27 Félévzáró teszt 

 Dr. Szilárd István 

28 Félévzáró teszt 

 Dr. Szilárd István 

Gyakorlatok 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

Írásbeli teszt a kötelező irodalom és az előadások alapján. 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 
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OOF-IZM-T AZ IZOMMŰKÖDÉS MOLEKULÁRIS ALAPJAI  

Tantárgyfelelős: DR. LŐRINCZY DÉNES, egyetemi tanár 

 Biofizikai Intézet 

2 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Fakultatív  modul ▪ tavasszal ▪ ajánlott félév: 2. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 5 fő –  max. 36 fő 

Előfeltételek: nincs 

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

 

Tematika  

Az izom szerkezete fény, fáziskontraszt, polarizációs és elektronmikroszkópos vizsgálatok alapján. Nyugvó és aktív izom rugalmas 

tulajdonságai, az izomkontrakciók típusai, erőkifejtés-izomhossz kapcsolata. Az izom munkavégzése, hőtermelése, az izomműködés 

hatásfoka, termoelasztikus viselkedése. Mechanikai és szerkezeti vizsgálatok alapján javasolt izommodellek. Bioelektromos 

jelenségek, az ingerület és kontrakció kapcsolata. Az izomműködés energetikája, izomfehérjék, aktin és miozin szerkezete, a sliding 

modell részletes elemzése. Energetikai és spektroszkópiai vizsgálatok az izomműködés molekuláris dinamikai történéseinek és azok 
termodinamikai hátterének felderítésére. 

A félév elfogadásának feltételei 

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett 

Félévközi ellenőrzések 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Egynél több hiányzás esetén (maximum három hiányzásig, amelyben nem lehet a konzultáció és a teszt) a kurzusvezető által megadott 

szempontok szerint felkészül és beszámol a mulasztott témá(k)ból. 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

Biofizika medikusok részére c. tankönyv 

- Saját oktatási anyag 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Internet. 

Előadások 

1 Az izom összetétele. 

 Dr. Lőrinczy Dénes 

2 Az izomtípusok. 

 Dr. Lőrinczy Dénes 

3 Az izom szerkezete fény, fáziskontraszt, polarizációs mikroszkópia alapján.   

 Dr. Lőrinczy Dénes 

4 Az izom szerkezete ELMI alapján. 

 Dr. Lőrinczy Dénes 

5 Az izomkontrakció típusai. 

 Dr. Lőrinczy Dénes 

6 A passzív és aktív izom elasztikus tulajdonsága. 

 Dr. Lőrinczy Dénes 

7 Az izomerő-hossz kapcsolata, Hill egyenlet. 

 Dr. Lőrinczy Dénes 

8 Az izom munkavégzése, hőtermelése, az izomműködés hatásfoka. 

 Dr. Lőrinczy Dénes 

9 Az izom termoelasztikus viselkedése. 

 Dr. Lőrinczy Dénes 

10 Mechanikai és szerkezeti vizsgálatok alapján javasolt izommodellek. 

 Dr. Lőrinczy Dénes 
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11 Az izomműködés biokémiai és energetikai alapjai 

 Dr. Lőrinczy Dénes 

12 Bioelektromos jelenségek. Akciós potenciál. 

 Dr. Lőrinczy Dénes 

13 Nernst egyenlet, G-H-K egyenlet. 

 Dr. Lőrinczy Dénes 

14 Voltage és patch-clamp technikák ismertetése. 

 Dr. Lőrinczy Dénes 

15 Ingerlés-kontrakció csatolás. 

 Dr. Lőrinczy Dénes 

16 Az izomfehérjék, aktin és miozin, aktomiozin komplex-szerkezete. 

 Dr. Lőrinczy Dénes 

17 A sliding modell értelmezése röntgendiffrakciós eredmények alapján. 

 Dr. Lőrinczy Dénes 

18 Az izomkontrakció molekulárdinamikai vizsgálata (EPR). 

 Dr. Lőrinczy Dénes 

19 Az izom a sport és rehabilitáció oldaláról. 

 Dr. Lőrinczy Dénes 

20 A differenciál pásztázó kalorimetria elve. 

 Dr. Lőrinczy Dénes 

21 Az izomműködés termodinamikai háttere. 

 Dr. Lőrinczy Dénes 

22 Izom és emelők a mozgatásban. 

 Dr. Lőrinczy Dénes 

23 Kötetlen konzultáció (a tematika anyagából ill. saját problémák). 

 Dr. Lőrinczy Dénes 

24 Kötetlen konzultáció (a tematika anyagából ill. saját problémák). 

 Dr. Lőrinczy Dénes 

25 Írásbeli teszt. 

 Dr. Lőrinczy Dénes 

26  Írásbeli teszt. 

 Dr. Lőrinczy Dénes 

27 A teszttel kapcsolatos problémák közös megbeszélése, végső értékelés. Az izom a sport és rehabilitáció oldaláról. 

 Dr. Lőrinczy Dénes 

28 A teszttel kapcsolatos problémák közös megbeszélése, végső értékelés. Az izomkontrakció molekulárdinamikai vizsgálata 
EPR-el. 

 Dr. Lőrinczy Dénes 

Gyakorlatok 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

Gyakorlatilag az előadásjegyzék 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 
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OOF-JEA-T A JELÁTVITEL BETEGSÉGEI  

Tantárgyfelelős: IFJ. DR. SÉTÁLÓ GYÖRGY, egyetemi docens 

 Orvosi Biológiai Intézet 

1 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Fakultatív  modul ▪ tavasszal ▪ ajánlott félév: 2. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 5 fő –  max. 25 fő 

Előfeltételek: OOA-MB1 teljesített + OOA-MB2 egyidejű felvétel 

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

 

Tematika  

A kurzus 14 x 45 perc terjedelemben, a kötelező molekuláris sejtbiológiai tananyagon túlmenően tárgyalja az egyes jelátviteli 

mechanizmusokat, hangsúlyozva az oda tartozó betegségek és kórfolyamatok során tapasztalható eltéréseket, valamint az esetleges 

terápiás lehetőségeket. 

A tárgyat azoknak a hallgatóknak ajánljuk, akik különösen érdeklődnek a jelátvitel, és annak patológiás vonatkozásai iránt. 

A félév elfogadásának feltételei 

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett 

Félévközi ellenőrzések 

A kurzus félidejében, és végén is, 1-1 alkalommal 20-25 kérdésből álló, multiple choice tesztvizsga, a kurzuson addig leadott 

anyagokból. 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Pótlásra nincs lehetőség. 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

Egyes oktatók PowerPoint fájljaikat az intranetre feltöltik az óra után. 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Előadások 

1 A kurzus anyagának áttekintése. A sejtek közötti és sejten belüli jelátviteli rendszerek. 

 Dr. Sétáló György ifj. 

2 Jelátvitel másodlagos hírvivők segítségével. A cAMP-rendszer. Kolera, pertussis és lépfene. 

 Dr. Palkovics Tamás 

3 A proteinkináz A, B és foszfolipáz C-rendszer. Intracelluláris Ca++ forgalom. Tumor promóció és a proteinkináz C család. 

 Dr. Sétáló György ifj. 

4 Katalítikus receptorok jelátvitele és eltéréseik különféle megbetegedésekben. 

 Dr. Sétáló György ifj. 

5 Az inzulin receptor jelátvitele és annak kóros vonatkozásai cukorbetegségben. 

 Dr. Sétáló György ifj. 

6 Citokinek jelátvitele. Az NFk B és a gyulladásos folyamatok. 

 Dr. Mikó Éva 

7 Első tesztvizsga. 

 Dr. Sétáló György ifj. 

8 Stresszhatások jelátvitele és a túlzott stressz következményei. Hősokkfehérjék a jelátvitelben. 

 Dr. Bátor Judit 

9 Az apoptózis jelátvitele és annak változásai betegségekben. 

 Dr. Pap Marianna 

10 A sej-sejt és sejt-mátrix kapcsolatok jelátviteli szerepe és kóros eltérései. 

 Dr. Sétáló György ifj. 

11 Szteroidok szerepe a jelátvitelben és egyes hormonális rendellenességekben. 

 Dr. Sétáló György ifj. 
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12 Integrinek szignalizációja és a metasztázis. 

 Dr. Berta Gergely 

13 Jelátviteli folyamatok az egyedfejlődés során. Fejlődési rendellenességek. 

 Dr. Ábrahám Hajnalka Gabriella 

14 Második tesztvizsga. 

 Dr. Sétáló György ifj. 

Gyakorlatok 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

Multiple-choice tesztvizsgák a kurzus adott félévben leadott anyagai alapján. 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 
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OOF-KEZ-T A KÉZÍRÁSELEMZÉS BIOLÓGIAI ALAPJAI. ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEK AZ ORVOSI 

GYAKORLATBAN.  

Tantárgyfelelős: DR. KISS ISTVÁN, egyetemi tanár 

 Orvosi Népegészségtani Intézet 

1 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Fakultatív  modul ▪ tavasszal ▪ ajánlott félév: 2. 

Foglalkozás/félév:  12 óra előadás + 0 óra gyakorlat + 2 óra szeminárium = összesen 14 óra 

Kurzus létszámkorlát:  min. 5 fő –  max. 50 fő 

Előfeltételek: nincs 

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

 

Tematika  

A kézírás felvilágosítást adhat az író személyiségéről és lelkiállapotáról. A kurzus bemutatja a kézírás kialakulásának, fejlődésének 

biológiai és pszichológiai alapjait, valamint a főbb írásjellemzőket. Ismerteti a kézírás elemzésének alapelveit, továbbá a grafológia 
felhasználásának lehetőségeit és korlátait. 

A félév elfogadásának feltételei 

Az előadások és a gyakorlatok látogatása kötelező, amelyet katalógussal ellenőrzünk. 

Legfeljebb 15 %, azaz 2x45 perc hiányzás megengedett, ami felett az index aláírását megtagadjuk. 

Félévközi ellenőrzések 

A kurzuson elsajátított tudás ellenőrzése írásbeli vizsga (teszt) alapján történik. 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Pótlási lehetőség nincs. 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

A Neptun-ra feltöltött elektronikus tananyagok. 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

A grafológia kézikönyve I-III., Grafológiai Intézet 1998 

Előadások 

1 Bevezetés: a grafológia fogalma, története, alkalmazási területei, határterületei. 

 Dr. Kiss István 

2 Bevezetés: a grafológia fogalma, története, alkalmazási területei, határterületei. 

 Dr. Kiss István 

3 A kézírás neurofiziológiai alapjai. A kézírás fejlődése a pszichés fejlődés tükrében. Méréstani alapfogalmak. Írásnormák, és az 
azoktól való eltérés. Térszimbolika. 

 Dr. Horváth-Sarródi Andrea 

4 A kézírás neurofiziológiai alapjai. A kézírás fejlődése a pszichés fejlődés tükrében. Méréstani alapfogalmak. Írásnormák, és az 

azoktól való eltérés. Térszimbolika 

 Dr. Horváth-Sarródi Andrea 

5 A kézírás jellegzetességei I. (Átfogó elemek. Makro- és mezostruktúra. A betűk formálása.) 

 Dr. Kiss István 

6 A kézírás jellegzetességei I. (Átfogó elemek. Makro- és mezostruktúra. A betűk formálása.) 

 Dr. Kiss István 

7 A kézírás jellegzetességei II. (Kötésmód, mikrostrukturális elemek. Az írás dinamikája.) 

 Dr. Kiss István 

8 A kézírás jellegzetességei II. (Kötésmód, mikrostrukturális elemek. Az írás dinamikája.) 

 Dr. Kiss István 
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9 Személyiségkép készítése. 

 Dr. Horváth-Sarródi Andrea 

10 Személyiségkép készítése. 

 Dr. Horváth-Sarródi Andrea 

11 Rajzelemzés, gyermekírás. 

 Dr. Horváth-Sarródi Andrea 

12 Rajzelemzés, gyermekírás. 

 Dr. Horváth-Sarródi Andrea 

Gyakorlatok 

Szemináriumok 

13 Alkalmazott grafológia. 

14 Alkalmazott grafológia. 

Vizsgakérdések 

Neptun 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 

Dr. Horváth-Sarródi Andrea (HOAFALO.PTE), Dr. Kiss István (KIIFAD.A.JPTE) 
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OOF-KFO-T KAPILLÁRIS ELEKTROFORÉZIS A LABORATÓRIUMI DIAGNOSZTIKÁBAN  

Tantárgyfelelős: PÁGER CSILLA, egyetemi adjunktus 

 Bioanalitikai Intézet 

1 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Fakultatív  modul ▪ tavasszal ▪ ajánlott félév: 2. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 1 fő –  max. 50 fő 

Előfeltételek: nincs 

 

Tematika  

A laboratóriumi diagnosztikában ma használatos legmodernebb analitikai elválasztási technika, a kapilláris elektroforézis áttekintése 

az elméleti alapoktól kezdve, biokémiai analíziseken keresztül az orvosi diagnosztikában alkalmazott legújabb módszerekig. A 

kapilláris elektroforézis elméleti alapjainak megismerése, és kísérletek tervezése. Fehérjék és kismolekulák elektroforetikus 

elválasztási technikáinak megismerése. A királis elválasztás, valamint a diagnosztikai célú szérum-elektroforézis. Sejtek analízisére 
alkalmazható mikrofluidikai, elektroforetikus alkalmazások mikrobiológiai célokra. 

A félév elfogadásának feltételei 

TVSz szerint 

Félévközi ellenőrzések 

Félévközi beszámoló időpontja: az utolsó oktatási héten (illetve megbeszélés szerint). 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

TVSz szerint 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

Letölthető segédanyag a http://www.aok.pte.hu/bioanalitika/Oktatas/Oktatas.html honlapon 

(jelszóval védett, amelyhez a jelszót az előadáson kapják a hallgatók). 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Gáspár Attila: Kapilláris zóna elektroforézis, Debreceni Egyetem, Jegyzet 

Ann Van Schepdael: Microchip Capillary Electrophoresis Protocols, Springer, 2015 

Előadások 

1 Az elválasztási technikák fejlődése. Az elektroforézis megszületése. 

 Páger Csilla 

2 Elméleti alapok: mobilitás vándorlási sebesség, elektroendozmózis 

 Páger Csilla 

3 Az elektroforetikus elválasztások fajtái 

 Páger Csilla 

4 Zóna elektroforézis 

 Páger Csilla 

5 Izoelektromos fókuszálás 

 Páger Csilla 

6 Izotachoforézis 

 Páger Csilla 

7 Gélelektroforézis kapillárisban 

 Páger Csilla 

8 Micelláris elektrokinetikus kromatográfia 

 Páger Csilla 

9 Kapilláris elektrokromatográfia 

 Páger Csilla 

10 Makromolekulák nagyfelbontású analízise 

 Páger Csilla 

http://www.aok.pte.hu/bioanalitika/Oktatas/Oktatas.html
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11 Gyógyszerek királis tulajdonságainak analízise 

 Páger Csilla 

12 Lab-on-a-chip módszerek 

 Páger Csilla 

13 Laboratóriumi diagnosztikai alkalmazások 

 Páger Csilla 

14 Tömegspektrometriával kapcsolt technikák 

 Páger Csilla 

Gyakorlatok 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

Letölthető segédanyag a http://www.aok.pte.hu/bioanalitika/Oktatas/Oktatas.html honlapon 

(jelszóval védett, amelyhez a jelszót az előadáson kapják a hallgatók). 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 

http://www.aok.pte.hu/bioanalitika/Oktatas/Oktatas.html
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OOF-KTE-T KÜLÖNBÖZŐ NEMZETEK, VALLÁSOK ÉTRENDI SZOKÁSAINAK TÁPLÁLKOZÁS-

EGÉSZSÉGTANI VONATKOZÁSA  

Tantárgyfelelős: DR. VARJAS TÍMEA, egyetemi adjunktus 

 Orvosi Népegészségtani Intézet 

1 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Fakultatív  modul ▪ tavasszal ▪ ajánlott félév: 2. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 3 fő –  max. 30 fő 

Előfeltételek: nincs 

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

 

Tematika  

A különböző nemzetek és tájegységek táplálkozási szokásai egymástól akár teljesen eltérőek lehetnek, különös tekintettel a felhasznált 

nyersanyagokra és az alkalmazott konyhatechnológiai eljárásokra. Szükséges megismernünk a legjelentősebb világvallások ideológiai 

hátterét, a különböző vallásokhoz kötődő táplálkozási és böjti szokásokat, felhasznált nyersanyagokat, alkalmazott konyhatechnológiai 

eljárásokat ahhoz, hogy a különböző táplálkozással összefüggő betegségek morbiditási és mortalitási mutató számait epidemiológia és 

táplálkozás élettani szempontból elemezni tudjuk. 

A kurzus bemutatja a különféle táplálkozási faktorok fent említett mutató számokra gyakorolt hatását valamint extrakurrikuláris képet 
nyújt a világ vallásainak és nemzeteinek táplálkozási szokásairól. 

A félév elfogadásának feltételei 

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett 

Félévközi ellenőrzések 

Jegykialakítás módja: írásbeli beszámoló a kurzus anyagából 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Egyéni elbírálás alapján 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

A felkészüléshez szükséges tananyag a Neptun-ra az elhangzást követően felkerül 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Előadások 

1 A francia konyha, főbb jellemzői, táplálkozás-egészségtani vonatkozások - epidemiológiai adatok 

 Dr. Raposa László Bence 

2 Mediterrán életfilozófia és gasztronómia áttekintése, táplálkozás-egészségtani vonatkozások 

 Dr. Raposa László Bence 

3 Angolszász területek: az oroszok étkezésére jellemző szokások bemutatása. 

 Dr. Raposa László Bence 

4 Benelux államok jellegzetességei, ételkészítési eljárások, táplálkozás-egészségtani vonatkozások 

 Dr. Raposa László Bence 

5 Távol keleti konyha áttekintése, epidemiológiai vonatkozásai 

 Dr. Raposa László Bence 

6 Skandináv országok jellegzetes étkezési szokásai, táplálkozás-egészségtani vonatkozások 

 Dr. Raposa László Bence 

7 Amerikai táplálkozási szokások hatása az elhízásra és az ezzel összefüggő betegségek kialakulására 

 Dr. Raposa László Bence 

8 Biblia és a táplálkozás, a katolikus vallás, böjti szokások 

 Dr. Raposa László Bence 

9 Keresztény és keresztyén táplálkozási szokások eltérései 

 Dr. Raposa László Bence 
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10 Az iszlám hit és az iszlám vallás alapjai, Ramadan, az arab országok táplálkozási szokásai 

 Dr. Varjas Tímea 

11 A zsidó vallásos élet, zsidó ételek. 

 Dr. Raposa László Bence 

12 Krisna-tudatú Hívők Közössége, Krisna-tudatú Hívők táplálkozása, az Ajurvéda tanításai 

 Dr. Varjas Tímea 

13 Összefoglalás, ismeretanyag összegzése 

 Dr. Raposa László Bence 

14 Számonkérés, teszt 

 Dr. Raposa László Bence 

Gyakorlatok 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

Neptun 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 
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OOF-LOK-T KLINIKAI TERMINOLÓGIA ALAPJAI  

Tantárgyfelelős: TAKÁTS ZSUZSANNA, nyelvtanár 

 Egészségügyi Nyelvi és Kommunikációs Intézet 

2 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Fakultatív  modul ▪ tavasszal ▪ ajánlott félév: 2. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 3 fő –  max. 50 fő 

Előfeltételek: OOE-LAT teljesített   

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

 

Tematika  

A tudományos szókincsre jellemző grammatikai jelenségek megértéséhez szükséges ismeretek megszerzése. A klinikumban meglevő 
nyelvtani tudnivalók rendszere. Betegségek, vizsgálómódszerek kifejezései, latin-görög párhuzamok elemzése. 

Feladat: a terminológiai alapok elsajátítása. Diagnózisok írásakor szerkezetek, praefixumok, suffixumok zökkenőmentes használata. 

Megbízható latin nyelvi alapismeretek, ezek tudatos, értő alkalmazása. 

A kurzuson klinikai tárgyakhoz, patológiai kurzushoz való alapokat kap a hallgató. 

A félév elfogadásának feltételei 

Maximális hiányzás: 4 óra 

Félévközi ellenőrzések 

2 írásbeli 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Nem írható alá az indexe annak a hallgatónak, aki a gyakorlatok 15%- áról hiányzott, illetve a gyakorlatok több, mint 25%-án nem vett 

részt. Indokolt esetben zárthelyi dolgozat pótlására van lehetőség. 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

Takáts Zsuzsanna: Orvosi terminológia, 2018. 

- Saját oktatási anyag 

Takáts Zsuzsanna: Orvosi terminológia, 2018. 

Takáts Zsuzsanna (szerk.): Lingua Latina medicinalis, PTE 1999 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Takáts Zsuzsanna (szerk.): Lingua Latina medicinalis, PTE 1999 

Orvosi terminológia, Medicina 1995 

Brencsán János: Orvosi szótár 

Dr. Kornéth Anikó: Klinikai ismeretek a belgyógyászat köréből, Medicina, Bp. 1993 

MeetStreetr-re feltett anyagok 

Előadások 

Gyakorlatok 

1 Bevezetés a tudományos szókincsbe. Az összetett szavak latin és görög szóelemei. 

2 Bevezetés a tudományos szókincsbe. Az összetett szavak latin és görög szóelemei. 

3 Birtokos szerkezetek elemzése. Absceccus, ulcus, tumor etc. Minőségjelzős szerkezetek. 

4 Birtokos szerkezetek elemzése. Absceccus, ulcus, tumor etc. Minőségjelzős szerkezetek. 

5 Latin és görög praepositiók, mint praefixumok. 

6 Latin és görög praepositiók, mint praefixumok. 

7 Rendhagyó görög főnevek: diabetes etc. 

8 Rendhagyó görög főnevek: diabetes etc. 

9 Melléknevek és fokozott alakjaik a medicinában. 

10 Melléknevek és fokozott alakjaik a medicinában. 

11 Rendhagyó adverbiumok recepteken, diagnózisokban. 

12 Rendhagyó adverbiumok recepteken, diagnózisokban. 
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13 Főnevek képzése igékből. Kicsinyítő képzők. I.ZH 

14 Főnevek képzése igékből. Kicsinyítő képzők. I.ZH 

15 Főnevek képzése melléknevekből, melléknevek képzése főnevekből. -alis 2 képző. 

16 Főnevek képzése melléknevekből, melléknevek képzése főnevekből. -alis 2 képző. 

17 A klinikum összetett szavai. Gyulladások, daganatok: -itis, oma suffixumok. 

18 A klinikum összetett szavai. Gyulladások, daganatok: -itis, oma suffixumok. 

19 A leggyakoribb suffixumok a klinikumban. Diagnózisok fordítása. 

20 A leggyakoribb suffixumok a klinikumban. Diagnózisok fordítása. 

21 A betegségek kifejezésmódjai összetett szavakban. Orvosi műszerek, vizsgálómódszerek, műtéti eljárások. 

22 A betegségek kifejezésmódjai összetett szavakban. Orvosi műszerek, vizsgálómódszerek, műtéti eljárások. 

23 A participium imperfectum és - perfectum az orvosi terminológiában. 

24 A participium imperfectum és - perfectum az orvosi terminológiában. 

25 A számnevek rendszere, imperativusok. A legfontosabb rövidítések. II. ZH 

26 A számnevek rendszere, imperativusok. A legfontosabb rövidítések. II. ZH 

27 Latin-görög párhuzamok, elemzésük szerkezetekben. Közkeletű latin kifejezések: status post/ante etc. 

28 Latin-görög párhuzamok, elemzésük szerkezetekben. Közkeletű latin kifejezések: status post/ante etc. 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

Birtokos szerkezetek elemzése. Absceccus, ulcus, tumor etc. + genitivus. Minőségjelzős szerkezetek az orvosi terminológiában. 

Latin és görög praepositiók mint praefixumok, e.g. ab-, ex-hyper-, in-, peri-, sub-, sym- etc. 

Rendhagyó görög főnevek: diabetes, dyspnoe, psoa, -is végű görög szavak: crisis, diagnosis etc., -ma végű görög szavak: gramma, 

systema etc. és ragozásuk. 

Melléknevek és fokozott alakjaik a medicinában, e.g. nervus occipitalis minor, musculus latissimus dorsi 

Praepositiókból képzett közép-és felsőfokok: inferior, infimus, exterior, extremus etc. 

Rendhagyó adverbiumok recepteken, diagnózisokban, e.g. dextra, difficulter, facile, raro, subito. 

Főnevek képzése igékből: -us, -io, -tio, -or, -tor képzők, e.g. musculus abductor digiti minimi manus. Kicsinyítő képzők: ulcus3, lus3, 

-illus3, -culus3 és alkalmazásuk.  

Főnevek képzése melléknevekből: -tas képző, melléknevek képzése 

Belgyógyászat, gyermekgyógyászat, kórtan, gyógyszertan, szülészet, nőgyógyászat, járványtan legfontosabb görög-latin kifejezései 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 

Takáts Zsuzsanna (TAZHABE.PTE) 
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OOF-MEF-T MENTÁLIS EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS  

Tantárgyfelelős: DR. KISS ISTVÁN, egyetemi tanár 

 Orvosi Népegészségtani Intézet 

1 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Fakultatív  modul ▪ tavasszal ▪ ajánlott félév: 2. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 5 fő –  max. 15 fő 

Előfeltételek: nincs 

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

 

Tematika  

A mentális és a szomatikus egészség egymással szoros, kölcsönös kapcsolatban van. Az általános orvosi gondolkodásban azonban még 

mindig alacsony prioritást élvez és gyakran háttérbe szorul a mentális egészséget befolyásoló tényezők figyelembevétele. A kurzus 

résztvevői nemcsak a szóban forgó téma elméleti hátteréről, de a gyakorlatban is alkalmazható hatékony módszerekről is képet kapnak. 

Célunk, hogy a kurzuson megismert összefüggések és módszerek segítségével a résztvevő hallgatók szakmai hatékonysága, és 
magánéletük megélt minősége is jelentős mértékben javuljon. 

A félév elfogadásának feltételei 

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett 

Félévközi ellenőrzések 

lásd: Neptun Meet Street 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

nincs ilyen lehetőség 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

lásd: Neptun Meet Street 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Promoting mental health: concepts, emerging evidence, practice: summary report / a report from the World Health Organization, 

Department of Mental Health and Substance Abuse in collaboration with th e Victorian Health Promotion Foundation 

(VicHealth and the University of Melbourne. WHO 2004. 
http://www.who.int/mental_health/evidence/en/promoting_mhh.pdf 

Prevention of mental disorders: effective interventions and policy options. szerk.: Hosman C, Jané-Llopos E, Saxena S, 2005. 

Oxford, Oxford University Press 

 

Bagdy Emőke: Bízz magadban, Kulcslyuk Kiadó, 2014. 

Marshall B. Rosenberg (1999): A szavak ablakok vagy falak - Erőszakmentes kommunikáció 

Eric Berne: Emberi játszmák. Budapest, Háttér Kiadó 

Előadások 

1 A mentális egészség definíciói, értelmezése, dimenziói. 

 Dr. Horváth-Sarródi Andrea 

2 Mentális egészséggel kapcsolatos attitűdök, kulturális eltérések. 

 Dr. Horváth-Sarródi Andrea 

3 A mentális egészséget védő és romboló tényezők populációs szinten. 

 Dr. Horváth-Sarródi Andrea 

4 Sikeres programok a mentális egészségfejlesztésben. Hazai és nemzetközi példák. 

 Dr. Horváth-Sarródi Andrea 

5 A mentális egészséget védő és romboló tényezők egyéni szinten. 

 Dr. Horváth-Sarródi Andrea 

6 Tanult tehetetlenség és anómia. A „szűrő”, amelyen keresztül a világot látjuk és az ezt módosító tényezők. 

 Dr. Horváth-Sarródi Andrea 

http://www.who.int/mental_health/evidence/en/promoting_mhh.pdf


PTE ÁOK Általános Orvos szak  –  Elektív és fakultatív tárgyak - tantárgyleírások – 2018/2019-es tanév 

 

 222 

7 Önismeret. Az önismeret eszközei. 

 Dr. Horváth-Sarródi Andrea 

8 Énkép, énideál, önértékelés. Érzelmi intelligencia. Reziliencia. 

 Dr. Horváth-Sarródi Andrea 

9 Személyiségelméletek, személyiségfejlődés. 

 Dr. Horváth-Sarródi Andrea 

10 A pozitív mentális egészség fejlesztése, személyiségfejlesztés módszerei - hitek és tévhitek a populáris módszerekkel 
kapcsolatban. Humanisztikus pszichológia. 

 Dr. Horváth-Sarródi Andrea 

11 A stressz mint élettani folyamat. 

 Dr. Horváth-Sarródi Andrea 

12 A stresszkezelés módszerei. 

 Dr. Horváth-Sarródi Andrea 

13 A fizikai aktivitás szerepe a stressz kezelésében. Relaxációs módszerek élettani hatásai. 

 Dr. Horváth-Sarródi Andrea 

14 Kihez fordulhatunk probléma esetén? Mentális segítő hivatások, kompetenciák és határterületek. 

 Dr. Horváth-Sarródi Andrea 

Gyakorlatok 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

lásd: Neptun Meet Street 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 



PTE ÁOK Általános Orvos szak  –  Elektív és fakultatív tárgyak - tantárgyleírások – 2018/2019-es tanév 

 

 223 

OOF-MGY-T A MECSEK ÉRTÉKES GYÓGYNÖVÉNYEINEK TEREPI VIZSGÁLATA I.  

Tantárgyfelelős: DR. PAPP NÓRA, egyetemi docens 

 Farmakognóziai Intézet 

2 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Fakultatív  modul ▪ tavasszal ▪ ajánlott félév: 2. 

Foglalkozás/félév:  12 óra előadás + 12 óra gyakorlat + 0 óra szeminárium = összesen 24 óra 

Kurzus létszámkorlát:  min. 5 fő –  max. 15 fő 

Előfeltételek: nincs 

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

 

Tematika  

A kurzus 12 elméleti (heti 2x45 perc) és 3 gyakorlati (kb. 4 órás terepgyakorlat) foglalkozásból áll. A kurzus célja a fontosabb 

gyógynövényfajok morfológiai és termőhelyi jellemzőinek elsajátítása, különös tekintettel a mecseki gyógynövényfajok előfordulására 

és gyógyászati alkalmazására. Áttekintést ad a Mecsek jellemző növénytársulásainak gyógynövényfajairól, a védett és ültetett 

taxonokról a Mecsekben és környékén. Sor kerül a különböző termőhelyek környezeti hatásainak és a hatóanyagtartalom kapcsolatának 
áttekintésére néhány példával, amelyek a fajok szakszerű gyűjtési lehetőségeire adnak támpontot és javaslatokat. 

A félév elfogadásának feltételei 

A kurzus elfogadásának feltétele 2 zárthelyi dolgozat teljesítése a félév során. 

Maximális hiányzás: 2 db / félév. 

Félévközi ellenőrzések 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Jegyzetek és előadások letöltése a Neptun felületéről. 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

Jegyzetek és előadások feltöltve a Neptun felületére. 

http://www.gytsz.pte.hu/?q=node/147 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Ajánlott szakirodalmi források: 

Rácz G. Rácz-Kotilla E., Szabó L. Gy.: Gyógynövényismeret - a fitoterápia alapjai, Sanitas, Budapest 1992 

Király G. (szerk.) 2009: Új magyar füvészkönyv. Magyarország hajtásos növényei. Határozókulcsok. Aggteleki Nemzeti Park 
Igazgatóság, Jósvafő 

Szabó László Gy.: Gyógynövény-ismereti tájékoztató, Schmidt und Co. Melius Alapítvány, Baksa-Pécs 2005 

Előadások 

1 Növénytársulástani alapfogalmak a gyógynövények ismeretében; élőhelyeik ökológiai jellemzői I. 

 Dr. Papp Nóra 

2 Növénytársulástani alapfogalmak a gyógynövények ismeretében; élőhelyeik ökológiai jellemzői I. 

 Dr. Papp Nóra 

3 Növénytársulástani alapfogalmak a gyógynövények ismeretében; élőhelyeik ökológiai jellemzői II. 

 Dr. Papp Nóra 

4 Növénytársulástani alapfogalmak a gyógynövények ismeretében; élőhelyeik ökológiai jellemzői II. 

 Dr. Papp Nóra 

5 Gyógynövények környezeti adaptációi (morfológia, fitokémia, életformaváltás); gyógynövénypopulációk és környezetük 

kapcsolata példákkal I. 

 Dr. Papp Nóra 

6 Gyógynövények környezeti adaptációi (morfológia, fitokémia, életformaváltás); gyógynövénypopulációk és környezetük 
kapcsolata példákkal I. 

 Dr. Papp Nóra 

  

http://www.gytsz.pte.hu/?q=node/147


PTE ÁOK Általános Orvos szak  –  Elektív és fakultatív tárgyak - tantárgyleírások – 2018/2019-es tanév 

 

 224 

7 Mecseki, gyógynövényfajokban gazdag növénytársulások jellemzése I. Bükkösök, mészkerülő erdők, karsztbokorerdők 
gyógynövényei 

 Dr. Papp Nóra 

8 Mecseki, gyógynövényfajokban gazdag növénytársulások jellemzése II. Sziklagyepek, mocsárrétek, égerligetek 
gyógynövényei 

 Dr. Papp Nóra 

9 Útszéli gyomtársulások és gyepek gyógynövényei, ültetett és védett növényfajok I. 

 Dr. Papp Nóra 

10 Útszéli gyomtársulások és gyepek gyógynövényei, ültetett és védett növényfajok II. 

 Dr. Papp Nóra 

11 Terepi módszerek, gyógynövényfajok azonosításának gyakorlata I. 

 Dr. Papp Nóra 

12 Terepi módszerek, gyógynövényfajok azonosításának gyakorlata II. 

 Dr. Papp Nóra 

Gyakorlatok 

1 Mészkő sziklagyep gyógynövényfajainak felismerése (Tettye) 

2 Mészkő sziklagyep gyógynövényfajainak felismerése (Tettye) 

3 Mészkő sziklagyep gyógynövényfajainak felismerése (Tettye) 

4 Mészkő sziklagyep gyógynövényfajainak felismerése (Tettye) 

5 Mészkerülő tölgyes gyógynövényfajainak felismerése (Dömörkapu) 

6 Mészkerülő tölgyes gyógynövényfajainak felismerése (Dömörkapu) 

7 Mészkerülő tölgyes gyógynövényfajainak felismerése (Dömörkapu) 

8 Mészkerülő tölgyes gyógynövényfajainak felismerése (Dömörkapu) 

9 Mocsárrét gyógynövényfajainak felismerése (Pellérd) 

10 Mocsárrét gyógynövényfajainak felismerése (Pellérd) 

11 Mocsárrét gyógynövényfajainak felismerése (Pellérd) 

12 Mocsárrét gyógynövényfajainak felismerése (Pellérd) 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

Tematika szerint. 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 

Dr. Papp Nóra (PANAAA.T.JPTE) 
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OOF-MMO-T MOLEKULÁRIS BIOLÓGIAI MÓDSZEREK ÉS ALKALMAZÁSUK AZ ORVOSI GYAKORLATBAN

  

Tantárgyfelelős: DR. PAP MARIANNA, egyetemi docens 

 Orvosi Biológiai Intézet 

2 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Fakultatív  modul ▪ tavasszal ▪ ajánlott félév: 2. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 1 fő –  max. 200 fő 

Előfeltételek: OOA-MB1 teljesített   

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

 

Tematika  

A tárgy célja a Molekuláris sejtbiológia I. kötelező tárgy során tárgyalt módszerek részletesebb ismertetése. Ezen kívül célunk a tárgy 

kereteit meghaladó érdekes és legújabb módszerek és eljárások leírása. Hangsúlyozzuk a módszerek jelentőségét, alkalmazhatóságát a 
kutatásban és a betegségek diagnosztizálásában. 

A félév elfogadásának feltételei 

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett 

Félévközi ellenőrzések 

Írásbeli teszt az utolsó héten. 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Pótlás az angol nyelvű kurzuson való részvétellel lehetséges. 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

Előadások ábraanyaga. 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Előadások 

1 Sejttenyészetek fenntartása, manipulálása 

 Dr. Pap Marianna 

2 Sejttenyészetek fenntartása, manipulálása 

 Dr. Pap Marianna 

3 DNS-, RNS-, fehérjeizolálási és elválasztási technikák 

 Dr. Pap Marianna 

4 DNS-, RNS-, fehérjeizolálási és elválasztási technikák 

 Dr. Pap Marianna 

5 Nukleinsav-módosító enzimek 

 Dr. Pap Marianna 

6 Nukleinsav-módosító enzimek 

 Dr. Pap Marianna 

7 PCR, RT-PCR 

 Dr. Pap Marianna 

8 PCR, RT-PCR 

 Dr. Pap Marianna 

9 Új generációs szekvenálási módszerek 

 Dr. Pap Marianna 

10 Új generációs szekvenálási módszerek 

 Dr. Pap Marianna 

  



PTE ÁOK Általános Orvos szak  –  Elektív és fakultatív tárgyak - tantárgyleírások – 2018/2019-es tanév 

 

 226 

11 Hibridizációs technikák 

 Dr. Pap Marianna 

12 Hibridizációs technikák 

 Dr. Pap Marianna 

13 Vektorok, transzformáció és transzfekció 

 Dr. Pap Marianna 

14 Vektorok, transzformáció és transzfekció 

 Dr. Pap Marianna 

15 Klónozás és expressziós rendszerek 

 Dr. Pap Marianna 

16 Klónozás és expressziós rendszerek 

 Dr. Pap Marianna 

17 Mutagenezis, géncsendesítés 

 Dr. Pap Marianna 

18 Mutagenezis, géncsendesítés 

 Dr. Pap Marianna 

19 DNS metilációs analízis 

 Dr. Pap Marianna 

20 DNS metilációs analízis 

 Dr. Pap Marianna 

21 Genom editing 

 Dr. Pap Marianna 

22 Genom editing 

 Dr. Pap Marianna 

23 Fehérjék kimutatása 

 Dr. Pap Marianna 

24 Fehérjék kimutatása 

 Dr. Pap Marianna 

25 Fehérje interakciók kimutatása 

 Dr. Pap Marianna 

26 Fehérje interakciók kimutatása 

 Dr. Pap Marianna 

27 Molekuláris sejtbiológiában használatos radioaktív izotópok és alkalmazásuk 

 Dr. Pap Marianna 

28 Vizsga 

 Dr. Pap Marianna 

Gyakorlatok 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 
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OOF-N04-T ANATÓMIAI TERMINOLÓGIA  

Tantárgyfelelős: TAKÁTS ZSUZSANNA, nyelvtanár 

 Egészségügyi Nyelvi és Kommunikációs Intézet 

2 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Fakultatív  modul ▪ tavasszal ▪ ajánlott félév: 2. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 3 fő –  max. 25 fő 

Előfeltételek: OOE-N06 teljesített   

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

 

Tematika  

Az egyes szervrendszerekhez kapcsolódó latin- görög nomenclatura ismertetése. Az anatómiai kifejezések megértéséhez szükséges 
grammatikai alapismeretek megszerzése. 

Síkok, irányok. Anatómiai gyűjtőnevek. Csontok, ízületek, szalagok, varratok etc. kifejezései az anatómiai terminológiában.     

Főnevek, melléknevek és ragozásuk. Számnevek és alkalmazásuk a recepten. A receptírás és - olvasás. Gyógyszerrendelési formulák. 
A gyógyszerészet görög-latin elemei. Diagnózisok fordítása, a klinikumban használt praefixumok, suffixumok elsajátítása. 

A félév elfogadásának feltételei 

Maximális hiányzás: 4 óra 

Félévközi ellenőrzések 

2 írásbeli, Zárthelyi dolgozat 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Indokolt esetben a zárthelyi dolgozat pótlására van lehetőség. 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

Takáts Zsuzsanna: Orvosi terminológia 2018. évi kiadás 

- Saját oktatási anyag 

Takáts Zsuzsanna: Orvosi terminológia 2018. évi kiadás 

Neptunra feltett anyagok 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Orvosi terminológia, Medicina 1995 

Brencsán János: Orvosi szótár 

Donáth Tibor: Anatómiai szótár 

Neptunra feltett anyagok 

Előadások 

Gyakorlatok 

Szemináriumok 

1 Ismétlés 

2 Ismétlés 

3 Latin szavak, melyek nélkülözhetetlenek az anatómiai nyelvben. 

4 Latin szavak, melyek nélkülözhetetlenek az anatómiai nyelvben. 

5 Csontok leírása, az emberi test csontjai. 

6 Csontok leírása, az emberi test csontjai. 

7 Végtagcsontok - a felső végtag csontjai. 

8 Végtagcsontok, a felső végtag csontjai. 

9 Az alsó végtag csontjai. 

10 Az alsó végtag csontjai. 

11 Ízületek, szalagok, varratok. 

12 Ízületek, szalagok, varratok. 
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13 Exertitationes. I. ZH 

14 Exertitationes. I. ZH 

15 Izmok, felső végtag 

16 Izmok, felső végtag 

17 Izmok, alsó végtag 

18 Izmok, alsó végtag 

19 Idegek, idegfonatok 

20 Idegek, idegfonatok 

21 Artériák, vénák 

22 Artériák, vénák 

23 Koponya 

24 Koponya 

25 Exertitationes. II. ZH 

26 Exertitationes. II. ZH 

27 Értékelés, a nyelvi jegyek lezárása. 

28 Értékelés, a nyelvi jegyek lezárása. 

Vizsgakérdések 

- 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 

Takáts Zsuzsanna (TAZHABE.PTE) 
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OOF-NS2-T NOBEL-DÍJAS SEJTBIOLÓGIA II.  

Tantárgyfelelős: DR. PAP MARIANNA, egyetemi docens 

 Orvosi Biológiai Intézet 

2 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Fakultatív  modul ▪ tavasszal ▪ ajánlott félév: 2. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 1 fő –  max. 200 fő 

Előfeltételek: OOA-MB1 teljesített   

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

 

Tematika  

A kurzus célja a molekuláris sejtbiológia területéhez kapcsolódó legfontosabb, legérdekesebb Nobel-díjas felfedezések 

megszületésének, az ahhoz vezető útnak a bemutatása (a díjazott által a díj átvételekor tartott előadás alapján). A díjak hátterében 

hosszú évek munkájának története elevenedik fel sok-sok kísérletezéssel, jó ötletek sokszor szerencsés véletlenekkel való 

kapcsolódásával, családi és egyéb személyes emlékekkel keveredve. Nincs egységes recept a sikerhez, az út kicsit mindig másképp 

alakul, talán egyetlen közös vonás a csapatmunka. Az előadásokból ugyanakkor valamelyest megismerhetjük a díjazottak 

személyiségét is. A témák feldolgozásánál fontos szempont volt az adott felfedezés  máig tartó jelentőségének hangsúlyozása (pl. DNS-

, RNS-szerkezete és szintézise, riboszómák működése), a mai orvosi gondolkodásra (pl. prionok), diagnosztikai és egyéb módszerekre 

kifejtett hatása (rekombináns DNS-technológia, szekvenálás) valamint jelen és jövőbeni orvosi alkalmazhatóságának (pl. mesterséges 

megtermékenyítés), esetlegesen betegségekkel való összefüggéseinek ismertetése (pl. sejtciklus szabályozása, differenciált sejtek 

újraprogramozása, RNS interferencia, papillómavírusok, HIV). A bemutatott felfedezések nem időrendben kerülnek bemutatásra, 

hanem aszerint, hogy melyik kapcsolódik a molekuláris sejtbiológia tantárgy adott heti előadásaihoz a téma alapján. A tárgyalt 

felfedezések illetve kísérletek túlnyomórészt a molekuláris sejtbiológia tantárgy anyagának is részét képezik, így reményeink szerint 

ezek megbeszélése a tantárgy anyagának mélyebb megértéséhez és könnyebb elsajátításához vezet, ami a vizsgára való felkészülést is 
eredményesebbé és rövidebbé teheti. 

A félév elfogadásának feltételei 

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett 

Félévközi ellenőrzések 

A félévközi jegyet a félév közepén és az utolsó héten írt tesztek alapján állapítjuk meg. 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Az órák pótlására az angol vagy német nyelvű kurzuson való részvétellel lehetséges. 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

www.nobelprize.org 

Előadások 

1 Passzív transzport 

 Dr. Palkovics Tamás 

2 Passzív transzport 

 Dr. Palkovics Tamás 

3 Aktív transzport 

 Dr. Pap Marianna 

4 Hormonok hatásmechanizmusa 

 Dr. Pap Marianna 

5 G-fehérjék és szerepük a jelátvitelben 

 Dr. Palkovics Tamás 

6 G-fehérjékhez kötött receptorok 

 Dr. Palkovics Tamás 

  

http://www.nobelprize.org/
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7 Növekedési faktorok 

 Dr. Pap Marianna 

8 Növekedési faktorok 

 Dr. Pap Marianna 

9 Reverzibilis fehérje foszforiláció a jelátvitelben 

 Dr. Palkovics Tamás 

10 Reverzibilis fehérje foszforiláció a jelátvitelben 

 Dr. Palkovics Tamás 

11 Embrionális fejlődés genetikai szabályozása 

 Dr. Palkovics Tamás 

12 Embrionális fejlődés genetikai szabályozása 

 Dr. Palkovics Tamás 

13 Programozott sejthalál 

 Dr. Pap Marianna 

14 Programozott sejthalál 

 Dr. Pap Marianna 

15 DNS tumorvírusok 

 Dr. Palkovics Tamás 

16 DNS tumorvírusok 

 Dr. Palkovics Tamás 

17 RNS tumorvírusok 

 Dr. Pap Marianna 

18 RNS tumorvírusok 

 Dr. Pap Marianna 

19 Retrovirális onkogének 

 Dr. Pap Marianna 

20 Retrovirális onkogének 

 Dr. Pap Marianna 

21 Telomérek és telomeráz aktivitás daganatokban 

 Dr. Pap Marianna 

22 Telomérek és telomeráz aktivitás daganatokban 

 Dr. Pap Marianna 

23 Humán sejt- és szövettranszplantáció 

 Dr. Palkovics Tamás 

24 Humán sejt- és szövettranszplantáció 

 Dr. Palkovics Tamás 

25 Mesterséges megtermékenyítés (In vitro fertilizáció - IVF) 

 Dr. Palkovics Tamás 

26 Mesterséges megtermékenyítés (In vitro fertilizáció - IVF) 

 Dr. Palkovics Tamás 

27 A zöld fluorescens fehérje felfedezése és jelentősége a molekuláris biológiában 

 Dr. Pap Marianna 

28 A zöld fluorescens fehérje felfedezése és jelentősége a molekuláris biológiában, Vizsga 

 Dr. Pap Marianna 

Gyakorlatok 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 
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OOF-PGT-T A MODERN PSZICHOANALITIKUS GONDOLKODÁS TÖRTÉNETE  

Tantárgyfelelős: DR. KARÁDI KÁZMÉR, egyetemi docens 

 Magatartástudományi Intézet 

1 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Fakultatív  modul ▪ tavasszal ▪ ajánlott félév: 2. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 5 fő –  max. 20 fő 

Előfeltételek: nincs 

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

 

Tematika  

A pszichoanalízist sokszor állították be úgy, mint ami a századelő óta nem változott. Ebből fakad a legtöbb bírálat is az analitikus 

mozgalom felé. A valóságos helyzet azonban az, hogy nagyon kevés maradt meg abból, ahogyan Freud értelmezte és gyakorolta a 

lélekelemzést. Az elmélet pilléreit teljes mértékben átalakította a modern analitikus gondolkodás. A kurzus célja ennek a fejlődésnek 
a bemutatása, valamint az, hogy megismertesse a hallgatókat a modern pszichoanalitikus gondolkodás eredményeivel. 

A félév elfogadásának feltételei 

- 

Félévközi ellenőrzések 

Esszé benyújtása. 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Az oktatóval megbeszélendő. 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Sigmund Freud: A patkányember 

Sigmund Freud: A farkasember 

Sigmund Freud: Művészetpszichológiai írások 

Előadások 

Gyakorlatok 

Szemináriumok 

1 Freud és a klasszikus analitikus hagyomány 

1 Freud és a klasszikus analitikus hagyomány 

2 Énpszichológia 

2 Énpszichológia 

3 Harry Stack Sullivan és a személyközi pszichoanalízis 

3 Harry Stack Sullivan és a személyközi pszichoanalízis 

4 Melanie Klein és a modern kleini elmélet 

4 Melanie Klein és a modern kleini elmélet 

5 Tárgykapcsolatok brit iskolája: Fairbairn és Winnicott 

5 Tárgykapcsolatok brit iskolája: Fairbairn és Winnicott 

6 Identitás és a szelf pszichológiája 

6 Identitás és a szelf pszichológiája 

7 Modern elméletalkotók: Kernberg, Schafer, Loewald és Lacan 

7 Modern elméletalkotók: Kernberg, Schafer, Loewald és Lacan 

Vizsgakérdések 

- 
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Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 

Dr. Karádi Kázmér (KAKMAAO.PTE) 
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OOF-PLH-T A PLACEBO HATÁS  

Tantárgyfelelős: DR. SZOLCSÁNYI TIBOR, egyetemi adjunktus 

 Magatartástudományi Intézet 

1 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Fakultatív  modul ▪ tavasszal ▪ ajánlott félév: 2. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 5 fő –  max. 50 fő 

Előfeltételek: nincs 

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

 

Tematika  

A placebo hatás tudatos alkalmazása évezredek óta a részét képezi az orvosi praxisnak, az utóbbi évtizedekben pedig az orvostudományi 

kutatások elengedhetetlen elemévé is vált a placebo kontrollcsoportos klinikai vizsgálatok bevezetése révén. Ennek ellenére csak az 

utóbbi 10-15 évben tisztázódtak egyértelműen a placebo hatás mértékére vonatkozó kutatások módszertani alapelvei, amivel egy időben 

új lendületet kaptak a placebo hatás idegélettani hátterét feltáró kutatások is. A placebo hatás jelensége így mára egyre inkább 

megértetté válik az evidencia-alapú orvostudományon belül, ami viszont újfajta, az orvoslás lényegi természetét érintő etikai kérdéseket 

is felvet. A kurzus a diákok számára összegzi a placebo kutatások legfrissebb eredményeit és feltárja a placebo hatás jelenségének 

legkülönfélébb aspektusait. A kurzus főbb témái: a placebo hatás alkalmazásának története, a placebo hatás szerepe az orvostudományi 

kutatások módszertanában, a placebo hatás kiváltására alkalmas pszicho-szociális tényezők,, a placebo hatást megalapozó neurokémiai 
mechanizmusok, a placebo hatásra vonatkozó jelenkori ismereteink legfőbb etikai implikációi. 

A félév elfogadásának feltételei 

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett 

Félévközi ellenőrzések 

Írásbeli teszt az utolsó órán. Jegy javítása céljából a teszt kétszer megismételhető a vizsgaidőszak első két hetében. 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

TVSZ szerint 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

Bárdos György - Cziboly Ádám: Placebohatás - az elvárások gyógyító ereje, Magyar Tudomány, 2003/7 

Cziboly Ádám - Bárdos György: A placebo fogalma, története, alkalmazása, valamint számos magyarázó elméletének áttekintése, 

Magyar Pszichológiai Szemle 2003/3. 381-406. 

Köteles Ferenc - Bárdos György: Placebo és személyiség - a primitívtől a megküzdőig I. A placebo reszponder személyiség, 
Pszichológia, 2008, 28, 3, 267-286. 

Köteles Ferenc - Bárdos György: Placebo és személyiség - a primitívtől a megküzdőig II. Szituáció, emóció, motiváció, attribúció 
és megküzdés, Pszichológia, 2008, 28, 4, 339-356. 

Köteles Ferenc - Fodor Dániel - Cziboly Ádám - Bárdos György: A placebo terápiás felhasználásának etikai kérdései, Magyar 
Pszichológiai Szemle, 2007, 62.4. 429-444. 

Szolcsányi Tibor: A placebo hatás és az orvoslás etikája, Kockázati társadalom és felelősség, (szerk. Karikó Sándor), Áron Kiadó, 
Budapest, 2010, 209-220. 

- Saját oktatási anyag 

További segédanyagok: Neptun MeetStreet 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Köteles Ferenc - Bárdos György: Placebo és személyiség - a primitívtől a megküzdőig I. A placebo reszponder személyiség, 

Pszichológia, 2008, 28, 3, 267-286. 

Köteles Ferenc - Bárdos György: Placebo és személyiség - a primitívtől a megküzdőig II. Szituáció, emóció, motiváció, attribúció 
és megküzdés, Pszichológia, 2008, 28, 4, 339-356. 

Köteles Ferenc - Fodor Dániel - Cziboly Ádám - Bárdos György: A placebo terápiás felhasználásának etikai kérdései, Magyar 
Pszichológiai Szemle, 2007, 62.4. 429-444. 

Szolcsányi Tibor: A placebo hatás és az orvoslás etikája, Kockázati társadalom és felelősség, (szerk. Karikó Sándor), Áron Kiadó, 
Budapest, 2010, 209-220. 

Benedetti: Placebo Effect, Oxford Univ. 2009 
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Előadások 

1 Bevezetés, fogalmi tisztázás 

 Dr. Szolcsányi Tibor 

2 A placebo hatás terápiás alkalmazása az orvoslás történetében 

 Dr. Szolcsányi Tibor 

3 A placebo hatás alkalmazása a kutatás területén: a randomizált, placebo kontrollcsoportos klinikai vizsgálatok bevezetése és 
ennek következményei 

 Dr. Szolcsányi Tibor 

4 A placebo hatás kutatásának módszertani és etikai kihívásai 

 Dr. Szolcsányi Tibor 

5 A placebo hatás kiváltásának legfőbb módozatai (a beteg várakozásainak hatása / klasszikus kondicionálás / affektív 
moduláció) és azok hatékonysága különböző betegségek esetében 

 Dr. Szolcsányi Tibor 

6 A placebo hatás neurokémiája: a placebo fájdalomcsillapítás idegélettani háttere 

 Dr. Szolcsányi Tibor 

7 A placebo hatás neurokémiája: a szív és érrendszer, illetve a légzőszervek betegségeire kifejtett placebo hatás, az 
immunrendszer és a hormonszekréció befolyásolása placebo kezeléssel, Parkinson kór 

 Dr. Szolcsányi Tibor 

8 A placebo hatás neurokémiája: további kutatási eredmények 

 Dr. Szolcsányi Tibor 

9 A placebo hatás kiváltásában szerepet játszó pszicho-szociális tényezők áttekintése 

 Dr. Szolcsányi Tibor 

10 A placebo hatás kultúrantropológiai és evolúciós vonatkozásai 

 Dr. Szolcsányi Tibor 

11 Fájdalom-kezelés pszichológiai beavatkozásokkal és placebo fájdalomcsillapítás 

 Dr. Szolcsányi Tibor 

12 Etikai implikációk: hogyan váltható ki placebo hatás a megfelelő orvos-beteg kapcsolat kialakításával 

 Dr. Szolcsányi Tibor 

13 Etikai implikációk: a komplementer medicina lehetséges szerepe a konvencionális orvoslás során fellépő placebo hatás 
felerősítésében 

 Dr. Szolcsányi Tibor 

14 Írásbeli teszt 

 Dr. Szolcsányi Tibor 

Gyakorlatok 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

- 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 
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OOF-POG-T POPULÁCIÓGENETIKA ÉS EREDMÉNYEINEK ALKALMAZÁSA A GYAKORLATBAN  

Tantárgyfelelős: DR. VARJAS TÍMEA, egyetemi adjunktus 

 Orvosi Népegészségtani Intézet 

1 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Fakultatív  modul ▪ mindkét félévben ▪ ajánlott félév: 2. 

Foglalkozás/félév:  12 óra előadás + 2 óra gyakorlat + 0 óra szeminárium = összesen 14 óra 

Kurzus létszámkorlát:  min. 4 fő –  max. 30 fő 

Előfeltételek: nincs 

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

 

Tematika  

A hallgatók megismerhetik a populációgenetika elméleti háttérét, módszereit, majd rávilágítunk az emberi populációk eltérő genetikai 
variációinak meghatározásában rejlő gyakorlati lehetőségekre. 

Ismertetjük a nemzetközi vizsgálatsorozatokat, melyek eredményeképp ma már alkalmazzuk a populációgenetikát a ritka betegségek 

feltérképezése során, az eredetkutatások, vándorlási mintázatok meghatározásánál, valamint az igazságügyi orvostanban is, s meg 
tudjuk határozni egyes népcsoportok eltérő betegségspektruma és genetikai jellemzői közötti összefüggéseket. 

A félév elfogadásának feltételei 

A TVSZ kreditrendszerű oktatás esetében érvényes vonatkozó szabályok szerint az előadások és gyakorlatok látogatása kötelező, 

amelyet katalógussal ellenőrzünk. Az előadásokról és a gyakorlatokról összességében legfeljebb 15 %, azaz 2x45 perc hiányzás 

megengedett, amely felett az index aláírását megtagadjuk. 

Jegykialakítás módja: írásbeli beszámoló a kurzus anyagából 

Félévközi ellenőrzések 

Jegykialakítás módja: írásbeli beszámoló a kurzus anyagából 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Egyéni elbírálás alapján 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

A felkészüléshez szükséges tananyag a Neptun-ra az elhangzást követően felkerül 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Előadások 

1 Populációgenetikai alapfogalmak szelekció, migráció, genetikai sodródás 

 Dr. Varjas Tímea 

2 A Hardy-Weinberg egyensúlyi elmélet. 

 Dr. Varjas Tímea 

3 A Humán Genom Projekt, Humán Diverzitás Program és a Genographic Projekt eredményei 

 Dr. Varjas Tímea 

4 DNS bank, etikai vonatkozások 

 Dr. Varjas Tímea 

5 A klasszikus markerek vizsgálatán alapuló genetikai távolság meghatározása 

 Bérczi Bálint Dániel 

6 A mtDNS, mint genetikai marker - Mitokondriális Éva 

 Dr. Varjas Tímea 

7 Az Y kromoszóma, mint a populáció eredetvizsgálatok eszköze 

 Dr. Varjas Tímea 

8 Archeogenetikai vizsgálatok, mikroorganizmusok vizsgálata fosszilis csontokból és múmiákból 

 Bérczi Bálint Dániel 
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9 A populációgenetika alkalmazása az igazságügyi orvostanban - szemelvények I. 

 Dr. Varjas Tímea 

10 A populációgenetika alkalmazása az igazságügyi orvostanban - szemelvények II. 

 Dr. Varjas Tímea 

11 Népcsoportok eltérő betegségspektruma 

 Dr. Varjas Tímea 

12 Hazai etnikumok/populációk genetikai struktúrája 

 Dr. Varjas Tímea 

Gyakorlatok 

1 Populáció genetikai kutatások technikai háttere I. 

2 Populáció genetikai kutatások technikai háttere II. 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

Neptun 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 

Bérczi Bálint Dániel (BEBIABT.PTE) 
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OOF-ROE-T ROMA KÖZÖSSÉGEK EGÉSZSÉGE ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSUK KÉRDÉSEI (KIHÍVÁSOK, 

FELADATOK, LEHETŐSÉGEK)  

Tantárgyfelelős: DR. SZILÁRD ISTVÁN, címzetes egyetemi tanár 

 Műveleti Medicina Tanszék 

2 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Fakultatív  modul ▪ mindkét félévben ▪ ajánlott félév: 2. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 1 fő –  max. 20 fő 

Előfeltételek: nincs 

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

 

Tematika  

Roma közösségek egészsége és egészségügyi ellátásuk kérdései (kihívások, feladatok, lehetőségek). 

A roma népesség egésze, de ezen belül a nők, gyermekek és időskorúak számos egészségügyi mutatója jelentősen rosszabb, mint a 

többségi társadalomé. Ezt még problematikusabbá teszi, hogy gyakran az egészségügyi ellátás sincs felkészülve ennek a különbségnek 

a kezelésére. Ezt jól jellemzi, hogy a roma népesség születéskor várható élettartama több mint tíz évvel elmarad a régióra általánosan 
jellemző adatoktól. 

A fizikális egészség mellett az egészséges életvitellel kapcsolatos ismereteik, szokásaik is elégtelenek. Ezt csak tovább súlyosbítja 

marginalizádósuk/ szociális körülményeik. Az egész társadalom, de ezen belül az egészségügy számára súlyos kihívás, hogyan lehet e 

többszörös hátrányt csökkenteni. Épp ezért az évtized WHO stratégiája fókuszában ezen egyenlőtlenségek csökkentése áll. Ebben- a 

humanitárius elkötelezettségen túl - olyan, speciális ismeretekre és készségekre van szükség, mint például kulturális kompetencia az 
egészségügyi ellátásban, közösségszintű egészségfejlesztés multikulturális környezetben. 

A félév elfogadásának feltételei 

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett 

Félévközi ellenőrzések 

A kurzus teljesítéséhez az utolsó oktatási héten tett sikeres (írásbeli) vizsga szükséges. A vizsgáztatás feltételrendszere a Neptun-on 

keresztül ismerhető meg. Sikertelen vizsga, vagy távolmaradás esetében nem áll módunkban újabb tesztet összeállítani, B, ill. C 

vizsgalehetőség szóbeli vizsgának számít. 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

1. A felvett kurzusok foglalkozásain aktív részvétel hallgatói kötelezettség. A szemeszter 2. oktatási hetétől számolva maximum 

3 alkalommal van lehetőség hiányozni ez előadásokról. Ezt meghaladó hiányzás elfogadása egyedi elbírálással lehetséges a 

tantárgyfelelőssel történő személyes megbeszélést követően (pl. orvosi igazolással). 

2. Nem engedélyezett a felvett kurzusok egymással történő időbeli átfedése és az ebből adódó késés illetve a kurzus hivatalos 

befejezése előtti távozás. 

3. A kurzusról maximum 15 perc késés engedélyezett, illetve az oktatóval történt egyeztetést követően megfelelő indok esetén 

maximum 15 perccel az előadás hivatalos befejezése előtt lehet távozni. Ellenkező esetben az előadáson való részvételt nem 

áll módunkban elfogadni. 

4. Az előadás alatt mobiltelefon használata csak az oktatással összefüggő feladatok esetén engedélyezett. 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

Baráth Árpád, Agnieszka Gajewska, Ailsa Jones, Slavomira Macakova, Florin Moisa, Martina Ondrusová és Szilárd István: 

Building Healthy Roma Communities, (magyar-angol nyelven), IOM 2007 

Marie Dauvrin: Cultural Competence in Health Care: Challenging Inequalities, Involving Institutions, Institute of Health and 

Society 2013 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 
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Előadások 

1 Bevezetés: nemzetközi áttekintés: romák és etnikai kisebbségek az Európai Unióban, az EU kisebbségekkel kapcsolatos 
állásfoglalásai 

 Dr. Szilárd István 

2 Bevezetés: nemzetközi áttekintés: romák és etnikai kisebbségek az Európai Unióban, az EU kisebbségekkel kapcsolatos 

állásfoglalásai 

 Dr. Szilárd István 

3 A cigányság eredete, történelme 

 Dr. Kiss Zsuzsanna 

4 A cigányság eredete, történelme 

 Dr. Kiss Zsuzsanna 

5 A roma/cigány meghatározás és annak nehézségei. A roma populáció demográfiai jellemzői. 

 Dr. Kiss Zsuzsanna 

6 A roma/cigány meghatározás és annak nehézségei. A roma populáció demográfiai jellemzői. 

 Dr. Kiss Zsuzsanna 

7 Fontosabb epidemiológiai indikátorok. Az egészségi állapot egyenlőtlenségei. A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi 
CLXXIX. törvény, illetve az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény. 

 Dr. Kiss Zsuzsanna 

8 Fontosabb epidemiológiai indikátorok. Az egészségi állapot egyenlőtlenségei. A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi 
CLXXIX. törvény, illetve az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény. 

 Dr. Kiss Zsuzsanna 

9 Roma közösségek egészségkultúrája 

 Dr. Baráth Árpád 

10 Roma közösségek egészségkultúrája 

 Dr. Baráth Árpád 

11 Egészségdeterminánsok. 

 Dr. Kiss István 

12 Egészségdeterminánsok. 

 Dr. Kiss István 

13 WHO Marmot report: "Social determinants of health" - az egyenlőtlenségek csökkentése, az eü- ellátáshoz való hozzáférés 
javítása 

 Dr. Szilárd István 

14 WHO Marmot report: "Social determinants of health" - az egyenlőtlenségek csökkentése, az eü- ellátáshoz való hozzáférés 
javítása 

 Dr. Szilárd István 

15 Hazai roma közösségek egészségügyi mutatói (vs.. többségi társadalom) 

 Dr. Katz Zoltán 

16 Hazai roma közösségek egészségügyi mutatói (vs.. többségi társadalom) 

 Dr. Katz Zoltán 

17 Genetikai tényezők szerepe a romák egészségi állapotának alakulásában. 

 Dr. Kiss István 

18 Genetikai tényezők szerepe a romák egészségi állapotának alakulásában. 

 Dr. Kiss István 

19 Környezeti, életmódi tényezők szerepe a romák egészségi állapotának alakulásában. 

 Dr. Kiss Zsuzsanna 

20 Környezeti, életmódi tényezők szerepe a romák egészségi állapotának alakulásában. 

 Dr. Kiss Zsuzsanna 

21 A közösség szintű egészségfejlesztés elmélete- példák, ellentmondások és új utak 

 Dr. Marek Erika Mária 

22 A közösség szintű egészségfejlesztés elmélete-példák, ellentmondások és új utak 

 Dr. Marek Erika Mária 
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23 Roma közösségekben végzett egészségfejlesztés sajátosságai: „szegénység” versus ‘kulturális antropológiai” alapú 

megközelítés, az egyenlőtlenségek csökkentése, az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés javítása (hazai és nemzetközi 
minták) 

 Dr. Szilárd István 

24 Roma közösségekben végzett egészségfejlesztés sajátosságai: „szegénység” versus ‘kulturális antropológiai” alapú 

megközelítés, az egyenlőtlenségek csökkentése, az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés javítása (hazai és nemzetközi 
minták) 

 Dr. Szilárd István 

25 Multikulturális kompetencia compliance 

 Dr. Baráth Árpád 

26 Multikulturális kompetencia compliance 

 Dr. Baráth Árpád 

27 Összefoglalás 

 Dr. Szilárd István 

28 Vizsga 

 Dr. Szilárd István 

Gyakorlatok 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

A félév folyamán elhangzottak és a vonatkozó szakirodalom. 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 
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OOF-SMP-T A SEJTMAG PATOLÓGIÁJA  

Tantárgyfelelős: DR. KOMÁROMY LÁSZLÓ, egyetemi tanár 

 Orvosi Biológiai Intézet 

2 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Fakultatív  modul ▪ tavasszal ▪ ajánlott félév: 2. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 1 fő –  max. 45 fő 

Előfeltételek: OOA-MB1 teljesített   

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

 

Tematika  

A tárgy a molekuláris sejtbiológiai ismeretekre alapozva sejtpatológiai alapismereteket ad az ultrastrukturális morfológiai és 

molekuláris biológiai eredmények bemutatásával. A kurzus anyagába foglalt ismereteket a hallgatók a preklinikai és klinikai tárgyak 

megismerése és tanulása során sokrétűen alkalmazhatják. A program felöleli a sejtmagban zajló különböző típusú patológiás és 

experimentális patológiai változások ultrastruktúrájának analízisét, ezek lehetséges molekuláris biológiai alapjainak értelmezését, a 

különböző terápiás beavatkozások hatásainak funkcionális, morfológiai megközelítését. Az előadások érintik a szükséges szintig a 

citoplazmatikus változásokat is. Az egyes részproblémák elemzése során a daganatsejtekben megnyilvánuló változások kiemelten 

kerülnek tárgyalásra. 

A félév elfogadásának feltételei 

TVSZ szerint 

Félévközi ellenőrzések 

- 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Nincs. 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Szeberényi József: Molekuláris sejtbiológia 

Ghadially, F.N.: Ultrastructural Pathology of the Cell and Matrix 

Constantinides, P.: Ultrastructural Pathology 

Cooper, G.M.: The Cell. A Molecular Approach 

Komáromy L., Szeberényi J. (szerk.): Molekuláris sejtbiológia gyakorlatok 

Az egyes témakörökkel foglalkozó aktuális közlemények, előadásvázlatok kéziratban. 

Előadások 

1 A funkcionális morfológiában alkalmazott módszerek áttekintése. Fénymikroszkópos technikák 1. 

 Dr. Komáromy László 

2 A funkcionális morfológiában alkalmazott módszerek áttekintése. Fénymikroszkópos technikák 2. 

 Dr. Komáromy László 

3 A funkcionális morfológiában alkalmazott módszerek áttekintése. Elektronmikroszkópos technikák 1. 

 Dr. Komáromy László 

4 A funkcionális morfológiában alkalmazott módszerek áttekintése. Elektronmikroszkópos technikák 2. 

 Dr. Komáromy László 

5 A sejtmag perifériájának felépítése 1. 

 Dr. Komáromy László 

6 A sejtmag perifériájának felépítése 2. 

 Dr. Komáromy László 
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7 Fehérjeimport a sejtmagba, szabályozás és zavarai 1. 

 Dr. Komáromy László 

8 Fehérjeimport a sejtmagba, szabályozás és zavarai 2. 

 Dr. Komáromy László 

9 Az RNS export lehetséges mechanizmusai 1. 

 Dr. Komáromy László 

10 Az RNS export lehetséges mechanizmusai 2. 

 Dr. Komáromy László 

11 A kromatin szerveződés újabb adatai, lehetséges patológiai összefüggései 1. 

 Dr. Komáromy László 

12 A kromatin szerveződés újabb adatai, lehetséges patológiai összefüggései 2. 

 Dr. Komáromy László 

13 Kromatin struktúrák változásai a sejtműködés zavaraiban 1. 

 Dr. Komáromy László 

14 Kromatin struktúrák változásai a sejtműködés zavaraiban 2. 

 Dr. Komáromy László 

15 Évközi ellenőrző teszt 1. 

 Dr. Komáromy László 

16 Évközi ellenőrző teszt 2. 

 Dr. Komáromy László 

17 A nuklear matrix és patológiás változásai 1. 

 Dr. Komáromy László 

18 A nuklear matrix és patológiás változásai 2. 

 Dr. Komáromy László 

19 A nukleolusz szerkezetének és működésének változásai különböző patológiás állapotokban 1. 

 Dr. Komáromy László 

20 A nukleolusz szerkezetének és működésének változásai különböző patológiás állapotokban 2. 

 Dr. Komáromy László 

21 Antimetabolit és citosztatikus molekulák hatása a sejtmag és a nukleolusz ultrastruktúrájára 1. 

 Dr. Komáromy László 

22 Antimetabolit és citosztatikus molekulák hatása a sejtmag és a nukleolusz ultrastruktúrájára 2. 

 Dr. Komáromy László 

23 Vírusok által indukált változások a sejtmag funkcionális morfológiájában 1. 

 Dr. Komáromy László 

24 Vírusok által indukált változások a sejtmag funkcionális morfológiájában 2. 

 Dr. Komáromy László 

25 Az apoptózist követő strukturális változások a sejtben és a sejtmagban 1. 

 Dr. Komáromy László 

26 Az apoptózist követő strukturális változások a sejtben és a sejtmagban 2. 

 Dr. Komáromy László 

27 Záró dolgozat 1. 

 Dr. Komáromy László 

28 Záró dolgozat 2. 

 Dr. Komáromy László 

Gyakorlatok 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

Probléma-megoldó teszt. 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 
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OOF-STE-T FEJEZETEK A TERMÉSZETES ANYAGOK KÉMIÁJÁBÓL I.: KAROTINOIDOK, SZTEROIDOK

  

Tantárgyfelelős: DR. MOLNÁR PÉTER, egyetemi tanár 

 Farmakognóziai Intézet 

2 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Fakultatív  modul ▪ tavasszal ▪ ajánlott félév: 2. 

Foglalkozás/félév:  24 óra előadás + 0 óra gyakorlat + 0 óra szeminárium = összesen 24 óra 

Kurzus létszámkorlát:  min. 5 fő –  max. 25 fő 

Előfeltételek: OOA-OM1 teljesített   

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

 

Tematika  

A hallgatók a kötelező főkollégium alapkövetelményeinél részletesebben ismerjék meg e két vegyületcsoport biológiai, orvosi 

szempontból fontos képviselőinek szerkezetét, fizikai és kémiai tulajdonságait, reakcióit, funkcióit és bioszintézisét. A karotinoidok, 

szteroidok (izoprénvázas természetes eredetű szerves vegyületek) az élő szervezet szempontjából legfontosabb képviselői 
szerkezetének, fizikai, kémiai tulajdonságainak, reakcióinak, biológiai funkcióinak és bioszintézisének elsajátítása. 

Követelmény: a hallgatók képesek legyenek munkájuk során a fenti ismeretek birtokában majdani hivatásuk magas szintű művelésére. 

A félév elfogadásának feltételei 

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett 

Félévközi ellenőrzések 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Pótlásra nincs lehetőség. 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

Molnár Péter: Karotinoidok és szteroidok. E-tananyag. PTE, 2014. 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Bruckner Győző: Szerves kémia 1-2. kötet, Tankönyvkiadó, Budapest, 1987 - Izoprénvázas vegyületek: Terpének Karotinoidok, 

Szterodok c. fejezetek. 

Gergely Pál, Penke Botond, Tóth Gyula: Szerves és bioorganikus kémia, Semmelweis Kiadó, Budapest, 2002 

G. Britton, S. Liaaen-Jensen, H. Pfander: Carotenoids Vol. 1A: Isolation and Analysis, Birkhäuser Verlag, Basel-Boston-Berlin, 
1995 

G. Britton, S. Liaaen-Jensen, H. Pfander: Carotenoids Vol. 1B: Spectroscopy, Birkhäuser Verlag, Basel-Boston-Berlin, 1995 

G. Britton, S. Liaaen-Jensen, H. Pfander: Carotenoids, handbook, Birkhäuser Verlag, Basel-Boston-Berlin, 2004 

Előadások 

1 A karotinoidkémia rövid története.  

 Dr. Molnár Péter 

2 Karotinoid szénhidrogének. 

 Dr. Molnár Péter 

3 Oxigéntartalmú karotinoidok I. Karotinoid-alkoholok. 

 Dr. Molnár Péter 

4 Karotinoid-epoxidok. 

 Dr. Molnár Péter 

5 Oxigéntartalmú karotinoidok II. Karbonilcsoportot tartalmazó karotinoidok. 

 Dr. Molnár Péter 

6 Degradált karotinoidok. A1- és A2 vitamin, a látás molekuláris 

 Dr. Molnár Péter 

7 Degradált karotinoidok. A1- és A2 vitamin, a látás molekuláris 

 Dr. Molnár Péter 
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8 A karotinoidok bioszintézise. 

 Dr. Molnár Péter 

9 A karotinoidok orvosi, biológiai jelentősége. 

 Dr. Molnár Péter 

10 A karotinoidok orvosi, biológiai jelentősége. 

 Dr. Molnár Péter 

11 Írásbeli számonkérés I. 

 Dr. Molnár Péter 

12 Írásbeli számonkérés I. 

 Dr. Molnár Péter 

13 A szteroidkémia rövid története; a szterán váz; a szteroidok fel- 

 Dr. Molnár Péter 

14 Fito- és fungiszterinek. Ergoszterin, D2-és D3-vitamin. Epesavak  

 Dr. Molnár Péter 

15 Fito- és fungiszterinek. Ergoszterin, D2-és D3-vitamin. Epesavak  

 Dr. Molnár Péter 

16 Szívre ható glikozidok aglikonjai; varangymérgek; szaponinok 

 Dr. Molnár Péter 

17 Nemi hormonok I. Női nemi hormonok. 

 Dr. Molnár Péter 

18 Nemi hormonok I. Női nemi hormonok. 

 Dr. Molnár Péter 

19 Nemi hormonok II. Férfi nemi hormonok. 

 Dr. Molnár Péter 

20 Nemi hormonok II. Férfi nemi hormonok. 

 Dr. Molnár Péter 

21 Szteránvázas alkaloidok. A szteroidok bioszintézise. 

 Dr. Molnár Péter 

22 Szteránvázas alkaloidok. A szteroidok bioszintézise. 

 Dr. Molnár Péter 

23 Szteránvázas alkaloidok. A szteroidok bioszintézise. 

 Dr. Molnár Péter 

24 Írásbeli számonkérés II. 

 Dr. Molnár Péter 

Gyakorlatok 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

1.) Az izoprén-elv, az izoprén-egységek illeszkedésének lehetőségei. 

2.) Mevalonsav, izopentenil-pirofoszfát (IPP), dimetil-allil-pirofoszfát; a szkválén bioszintézisének vázlata. 

3.) A terpének fogalma, felosztása; a karotinoidok, mint terpének. 

4.) A karotinoidkémia rövid története. 

5.) Karotinoid alapszénhidrogének: likopin, béta-, alfa-, gamma-karotin; A-vitamin-hatás. 

6.) Karotinoid-alkoholok: béta- és alfa-Kriptoxantin, zeaxantin, lutein, 3’-epilutein. 

7.) Karotinoid-epoxidok: béta-karotin-monoepoxid, béta-karotin-diepoxid, anteraxantin, violaxantin. Előállításuk, előfordulásuk, 

biológiai szerepük. A karotinoid-5,6-epoxidok átrendeződése karotinoid-5,8-epoxidokká (furanoid-oxidokká). 

8.) Konjugált karbonil-csoportot tartalmazó karotinoidok: kapszantin, kapszorubin. 

9.) Degradált karotinoidok (apokarotinoidok): béta-citraurin, béta-citraurin-epoxid, apo-10’-violaxantal, apo-12’-violaxantal, apo-12’-

violaxantol (perzikaxantin). 

10.) A-vitamin (retinol, axeroftol), A-vitamin-hatás, az A-vitamin-aldehid (retinal) és 11-cisz-izomerjének szerepe a látás 

folyamatában. 

11.) A karotinoidok cisz-transz (Z/E)-izomériája. 

12.) Néhány új végcsoportot tartalmazó karotinoid; a karotinoidok orvosi, biológiai jelentősége. 
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13.) A szteroidok fogalma, felosztása, a szterán (gonán, ciklopentano-perhidrofenantrén)-váz, a szterán-váz számozása. 

14.) Szterinek I. A koleszterin és a sztigmaszterin. 

15.) Szterinek II. Az ergoszterin, a D2- és a D3-vitamin. 

16.) Epesavak; biológiai jelentőségük. 

17.) Szívre ható glikozidok aglikonjai. 

18.) Nemi hormonok I. Férfi nemi hormonok. 

19.) Nemi hormonok II. Női nemi hormonok. 

20.) Mellékvesekéreg-hormonok (kortikoszteroidok vagy kortikoidok) I. Glikokortikoidok. 

21.) Mellékvesekéreg-hormonok II. Mineralokortikoidok. 

22.) Szteroid szaponinok és szteránvázas alkaloidok; a tomatidin és a szolanidin. 

23.) A szteroidok bioszintézisének vázlata. 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 
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OOF-TEP-T TÉREPIDEMIOLÓGIA  

Tantárgyfelelős: DR. GIRÁN JÁNOS, egyetemi adjunktus 

 Orvosi Népegészségtani Intézet 

1 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Fakultatív  modul ▪ tavasszal ▪ ajánlott félév: 2. 

Foglalkozás/félév:  10 óra előadás + 4 óra gyakorlat + 0 óra szeminárium = összesen 14 óra 

Kurzus létszámkorlát:  min. 5 fő –  max. 25 fő 

Előfeltételek: nincs 
 

Tematika  

A térbeli epidemiológia célja a demográfiai, környezeti, viselkedési, társadalmi-gazdasági, genetikai és fertőző kockázati tényezők 

tekintetében a betegségek földrajzi változatainak leírása és elemzése. Ez a megközelítés magában foglalja a kistérségi elemzéseket, 

amelyek tartalmazzák a betegségek feltérképezését, a földrajzi korrelációs vizsgálatokat, a betegségcsoportokat és a klasztereket. A 

kurzus célja, hogy áttekintést nyújtson az emberi egészségre gyakorolt hatással bíró térbeli eloszlással összefüggő környezeti és 

társadalmi tényezőkről. A gyakorlat során a statisztikai koncepciókat és módszertákat valós példákkal illusztráljuk. Ezen túlmenően 
megmagyarázzuk, hogy az ilyen típusú vizsgálatok eredményei hogyan használhatók egészségvédelmi célokra. 

A félév elfogadásának feltételei 

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett 

Félévközi ellenőrzések 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Nincs pótlási lehetőség 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

Neptunra feltöltve 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

- Elliott, P. Wartenberg, D (2004) Spatial Epidemiology: Current Approaches and Future Challenges Environmental Health 
Perspectives vol. 112 no. 9; pp. 998-1006 

- Elliot, P.; Wakefield, J. C.; Best, N. G.; Briggs, D. J. (2000) Spatial epidemiology: methods and applications 

- Richard S.Ostfeld Gregory E.Glass Felicia Keesing (2005) Spatial epidemiology: an emerging (or re-emerging) discipline 

Előadások 

1 A térepidemiológia története, fejlődése 

 Dr. Girán János 

2 Földrajzi, demográfiai, társadalmi, gazdasági megközelítések 

 Dr. Girán János 

3 Betegség térképezési modellek I. 

 Dr. Girán János 

4 Betegség térképezési modellek II. 

 Dr. Girán János 

5 Földrajzi összefüggés-vizsgálatok I. 

 Dr. Girán János 

6 Földrajzi összefüggés-vizsgálatok II. 

 Dr. Girán János 

7 A klaszterizáslás alapjai 

 Dr. Girán János 

8 Betegség kalszterek és felügyelet 

 Dr. Girán János 

9 Adatok fellelhatősége és megbízhatósága 

 Dr. Girán János 

10 Értékelési és mérési technikák 

 Dr. Girán János 
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Gyakorlatok 

1 Földrajzi adatelemzés 

2 Időjárási adatelemzés 

3 Társadalmi-gazdaság adatelemzés 

4 Társadalmirétegződés-vizsgálat 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

Neptunra feltöltve 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 

Márovics Gergely Péter (MAGRABT.PTE) 
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OOF-TKO-T AZ EGÉSZSÉGES TESTEDZÉS KÖVETELMÉNYEI  

Tantárgyfelelős: TÉCZELY TAMÁS, testnevelő tanár 

 ÁOK Testnevelés- és Mozgásközpont 

1 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Fakultatív  modul ▪ tavasszal ▪ ajánlott félév: 2. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 4 fő –  max. 24 fő 

Előfeltételek: nincs 

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

 

Tematika  

A kurzus az alapfogalmak tisztázása után összefoglalja az egészséges életmód összetevőit, amelyek között meghatározó szerepe van a 

rendszeres testedzésnek. A testedzés csak akkor érheti el célját, vagyis az egészség megőrzését és az erőnlét fejlesztését, hogyha 

alkalmazza a sporttudomány által feltárt feltételeket és követelményeket. A legfontosabb edzéselméleti és sportélettani alapelvek és 

gyakorlatok összefoglalása után a kurzus ismerteti a szívbetegek rehabilitációs testedzésének folyamatát, az obeszes gyerekek 

gyógyúszásának tematikáját eredményeit. Az egészséges testedzés elméletei ismereteinek elsajátítása után a hallgatók tájékoztatást 
kapnak szabadidősport és a versenysport egyetemünkön teljesíthető lehetőségeiről. 

A félév elfogadásának feltételei 

Aktív részvétel a foglalkozásokon. 10 kérdés a kurzus anyagából. 

Félévközi ellenőrzések 

- 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Egyéni megbeszélés alapján lehetőség van a hiányzás esetén szükséges pótlásra. 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

Harsányi László: Edzéstudomány I-II., Dialóg 2000 

- Jegyzet 

Dr. Ángyán Lajos (szerk.): Testnevelés; alapelvek és gyakorlatok egyetemisták számára, MOTIO, Pécs, 2002 

- Ajánlott irodalom 

Dr. Ángyán Lajos: Mozgástani fogalomtár, MOTIO, Pécs, 2000 

Dr. Ángyán Lajos: Élettani tanulmányok, MOTIO, Pécs,2001 

Előadások 

Gyakorlatok 

Szemináriumok 

1 Népegészségügyi mutatók, edzéselméleti, sportélettani alapfogalmak 

2 Népegészségügyi mutatók, edzéselméleti, sportélettani alapfogalmak 

3 A testedzés jellemzői, fajtái 

4 A testedzés jellemzői, fajtái 

5 Az egészséges testedzés követelményei 

6 Az egészséges testedzés követelményei 

7 Sportélettani alapismeretek 

8 Sportélettani alapismeretek 

9 Erőnlét-diagnosztika, elméleti alapok, vizsgálati lehetőségek 

10 Erőnlét-diagnosztika, elméleti alapok, vizsgálati lehetőségek 

11 Szívbetegek rehabilitációs testedzése, a kövér gyerekek úszóprogramja 

12 Szívbetegek rehabilitációs testedzése, a kövér gyerekek úszóprogramja 

13 Testnevelés, szabadidősport, versenysport lehetőségei a PTE-n 

14 Testnevelés, szabadidősport, versenysport lehetőségei a PTE-n 
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Vizsgakérdések 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 

Dr. Karsai István (KAIFAIP.PTE), Téczely Tamás (PETLAAT.PTE) 
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OOF-TOD-T SZEMELVÉNYEK MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETI DEMOGRÁFIÁJÁBÓL  

Tantárgyfelelős: DR. KISS ISTVÁN, egyetemi tanár 

 Orvosi Népegészségtani Intézet 

1 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Fakultatív  modul ▪ tavasszal ▪ ajánlott félév: 2. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 5 fő –  max. 25 fő 

Előfeltételek: nincs 

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

 

Tematika  

Múltunkban gyökerezik a jelenünk. Ez igaz egyéni szinten, de magasabb szerveződési egységek, akár a nemzet szintjén is. A kurzus 

célja Magyarország demográfiai folyamatainak bemutatása a 18. századtól kezdődően, különös tekintettel a népesség egészségi 

állapotára vonatkozó adatokra. Ismertetjük a főbb demográfiai statisztikai adatforrásokat, ezek rövid történetét, eredményeit, a 
népességi szerkezet és a népesedési jelenségek időbeni változásait, térbeli jellegzetességeit. 

A félév elfogadásának feltételei 

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett 

Félévközi ellenőrzések 

- 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Nincs lehetőség 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Faragó Tamás. Bevezetés a történeti demográfiába: I. kötet. elektronikus tananyag. Budapesti Corvinus Egyetem, 2011. 

Ember István, Molnár F. Tamás, Varga Csaba (szerk.). Történeti egészségtan. Dialóg Campus, 2009. 

Faragó Tamás (szerk.). Bölcsőtől a koporsóig: Szöveggyűjtemény a történeti demográfia tanulmányozásához. Új mandátum, 
Budapest, 2005. 

Szabady Egon (szerk.). Bevezetés a demográfiába. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1964. 

KSH Népességtudományi Kutatóintézet. Történeti Demográfiai Füzetek és Történeti Demográfiai Évkönyvek sorozatai 

Előadások 

1 Bevezetés, a demográfia története, alapfogalmak 

 Bőszné Dr. Murányi Edit 

2 A demográfia adatforrásai: népszámlálások 

 Bőszné Dr. Murányi Edit 

3 A demográfia adatforrásai: anyakönyvek 

 Bőszné Dr. Murányi Edit 

4 A népesség szerkezete: nemek, korcsoportok 

 Bőszné Dr. Murányi Edit 

5 A népesség szerkezete: család, háztartás 

 Bőszné Dr. Murányi Edit 

6 Házassági és születési statisztika 

 Bőszné Dr. Murányi Edit 

7 Termékenység és reprodukció 

 Bőszné Dr. Murányi Edit 

8 Halálozási statisztika: korszerkezet 

 Bőszné Dr. Murányi Edit 

9 Halálozási statisztika: halálokok 

 Bőszné Dr. Murányi Edit 
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10 Járványok, éhínség, háborúk 

 Bőszné Dr. Murányi Edit 

11 Vándormozgalmak 

 Bőszné Dr. Murányi Edit 

12 Gazdaság és demográfia 

 Bőszné Dr. Murányi Edit 

13 Kultúra és demográfia 

 Bőszné Dr. Murányi Edit 

14 Tér és népesség 

 Bőszné Dr. Murányi Edit 

Gyakorlatok 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

Neptun 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 
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OOF-TSZ-T A TERMÉSZETJÁRÁS SZEREPE AZ EGÉSZSÉG MEGŐRZÉSÉBEN  

Tantárgyfelelős: FARKAS GYÖRGY, testnevelő tanár 

 ÁOK Testnevelés- és Mozgásközpont 

1 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Fakultatív  modul ▪ tavasszal ▪ ajánlott félév: 2. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 5 fő –  max. 30 fő 

Előfeltételek: nincs 

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

 

Tematika  

A kurzus bemutatja a természetjárás szakágait. Ismerteti a túrán való részvétel egészségügyi, erőnléti és tárgyi feltételeit, valamint a 

túravezetés, a balesetelhárítás és az elsősegély követelményeit. Tárgyalja a természetjárás kedvező élettani hatásait. Összefoglalja a 

túrázáshoz szükséges földrajzi és környezetvédelmi alapismereteket 

A félév elfogadásának feltételei 

Elméleti órákon és a túrán való részvétel, rövid kb. egy-két oldalas leírás a hallgató lakhelyének turisztikával kapcsolatos témában. 

Félévközi ellenőrzések 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Egyéni megbeszélés szerint 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Németh Imre - Némethné Katona Judit: Zöld kalandra fel 

Előadások 

Gyakorlatok 

1 Hétvégi gyalogtúra: Megbeszélés szerinti napon reggeli órákban indulva egy kb. 20-25 km távolságú gyalogtúra valamelyik 
mecseki turistaházhoz. Ott szállás és étkezés (önellátó) és másnap egy hasonló túra másik útvonalon 

2 Hétvégi gyalogtúra: Megbeszélés szerinti napon reggeli órákban indulva egy kb. 20-25 km távolságú gyalogtúra valamelyik 
mecseki turistaházhoz. Ott szállás és étkezés (önellátó) és másnap egy hasonló túra másik útvonalon 

3 Hétvégi gyalogtúra: Megbeszélés szerinti napon reggeli órákban indulva egy kb. 20-25 km távolságú gyalogtúra valamelyik 

mecseki turistaházhoz. Ott szállás és étkezés (önellátó) és másnap egy hasonló túra másik útvonalon 

4 Hétvégi gyalogtúra: Megbeszélés szerinti napon reggeli órákban indulva egy kb. 20-25 km távolságú gyalogtúra valamelyik 

mecseki turistaházhoz. Ott szállás és étkezés (önellátó) és másnap egy hasonló túra másik útvonalon 

5 Hétvégi gyalogtúra: Megbeszélés szerinti napon reggeli órákban indulva egy kb. 20-25 km távolságú gyalogtúra valamelyik 
mecseki turistaházhoz. Ott szállás és étkezés (önellátó) és másnap egy hasonló túra másik útvonalon 

6 Hétvégi gyalogtúra: Megbeszélés szerinti napon reggeli órákban indulva egy kb. 20-25 km távolságú gyalogtúra valamelyik 
mecseki turistaházhoz. Ott szállás és étkezés (önellátó) és másnap egy hasonló túra másik útvonalon 

7 Hétvégi gyalogtúra: Megbeszélés szerinti napon reggeli órákban indulva egy kb. 20-25 km távolságú gyalogtúra valamelyik 
mecseki turistaházhoz. Ott szállás és étkezés (önellátó) és másnap egy hasonló túra másik útvonalon 

8 Hétvégi gyalogtúra: Megbeszélés szerinti napon reggeli órákban indulva egy kb. 20-25 km távolságú gyalogtúra valamelyik 
mecseki turistaházhoz. Ott szállás és étkezés (önellátó) és másnap egy hasonló túra másik útvonalon 

Szemináriumok 

1 A túrázás szakágai 

2 A túrázás szakágai 

3 A túrázás egészségtana, balesetelhárítás, elsősegélynyújtás 

4 A túrázás egészségtana, balesetelhárítás, elsősegélynyújtás 

5 Túravezetés, tájékozódás, földrajzi alapok, környezetvédelem 

6 Túravezetés, tájékozódás, földrajzi alapok, környezetvédelem 
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Vizsgakérdések 

- 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 

Farkas György (FAGMAAO.PTE) 
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OOF-VB2-T HOGYAN VIZSGÁZZUNK MOLEKULÁRIS SEJTBIOLÓGIÁBÓL? 2.  

Tantárgyfelelős: DR. BÁTOR JUDIT, egyetemi adjunktus 

 Orvosi Biológiai Intézet 

1 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Fakultatív  modul ▪ tavasszal ▪ ajánlott félév: 2. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 5 fő –  max. 50 fő 

Előfeltételek: OOA-MB1-T teljesített + OOA-MB2-T egyidejű felvétel 

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

 

Tematika  

A tárgy célja a Molekuláris sejtbiológia tárgy szóbeli vizsgájának imitálása szemináriumi körülmények között. A foglalkozások során 

végigvesszük a tárgy vizsgájának tételsorát: minden alkalommal 4-5 hallgató vizsgázik a 20-25 tagú csoportból 1-1 tételből. A 

szemináriumvezető a vizsgáztató, aki úgy kérdez és osztályoz, mintha igazi vizsgáról lenne szó. A kurzus tartásában a tárgy valamennyi 

oktatója részt vesz, rotációs rendszerben. A tárgy célja a hallgatók szóbeli vizsgára való felkészítése. A kurzus érdemjegyét a 

„próbavizsgák” jegye alapján állapítjuk meg. Csak azok a hallgatók jelentkezzenek a kurzusra, akik hajlandók hétről-hétre vállalni a 
vizsgázó szerepét. 

A félév elfogadásának feltételei 

Jegymegállapítás folyamatos számonkéréssel. Maximális hiányzásszám: 4. 

Félévközi ellenőrzések 

Szóbeli számonkérés minimum félévente kétszer 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

A távolmaradás pótlására nincs lehetőség. 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Szeberényi József: Molekuláris sejtbiológia 

Előadások 

Gyakorlatok 

Szemináriumok 

1-14 Próbavizsga 

Vizsgakérdések 

63. Mikrotubulusok 

64. Mikrofilamentumok 

65. Intermedier filamentumok 

66. A sejtmembrán szerkezete 

67. Sejt-sejt kapcsolatok 

68. Passzív transzport folyamatok 

69. Aktív transzport folyamatok 

70. Az extracellularis mátrix összetétele és szerkezete 

71. A kémiai jelátvitel típusai 

72. cAMP által közvetített jelátvitel 

73. Foszfolipid eredetű másodlagos messengerek 

74. A növekedési faktorok jelátvitele 
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75. Citokin-jelátvitel 

76. Stressz-jelátvitel 

77. Sejt-mátrix kapcsolatok, integrin-jelátvitel 

78. TGF-béta-, Wnt-, Notch-, Hedgehog-jelátvitel 

79. A fehérjekinázok szerepe jelátviteli folyamatokban 

80. Jelamplifikáció, jeltermináció, jelátviteli hálózatok 

81. Az egyedfejlődés molekuláris alapjai 

82. Az apoptózis fiziológiás és patológiás jelentősége 

83. Az apoptózis mechanizmusa 

84. A tumorsejt általános jellemzői 

85. Onkogén DNS-vírusok 

86. Retrovírusok 

87. Retrovirális onkogének 

88. Celluláris onkogének azonosítása géntranszfer segítségével 

89. A gyengén transzformáló retrovírusok onkogén hatása 

90. A celluláris onkogének létrejöttének mechanizmusai 

91. A tumor szuppresszor gének általános jellemzői 

92. Az Rb és p53 fehérjék jellemzői 

93. Tumor szuppresszor gének szerepe a Wilms-tumor, a neurofibromatosis, a vastagbélrák és az emlődaganatok kialakulásában 

94. Onkogének szerepe a sejtciklus szabályozásában 

95. Az experimentális karcinogenezis szakaszai 

96. A tumorképződés lépései természetes daganatokban 

97. Öröklődő betegségek molekuláris diagnózisa 

98. Daganatok, fertőző betegségek molekuláris diagnózisa 

99. A géntranszfer módszerei 

100. A humán génterápia lehetőségei 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 

Balassa Tímea (BATNAAT.PTE), Balogh Bálint (BABRABT.PTE), Bogdán Ágnes (BOAEAA.T.JPTE), Brandt Barbara 

(BRBSAAT.PTE), Csabai Tímea Judith (CSTPAAT.PTE), Dr. Ábrahám Hajnalka Gabriella (ABHMAAO.PTE), Dr. Bátor Judit 

(BAJFAAO.PTE), Dr. Berta Gergely (BEGFADO.PTE), Dr. Kemény Ágnes (KEAAAA.T.JPTE), Dr. Sétáló György ifj. 

(SEGMAAO.PTE), Dr. Tarjányi Oktávia (TAOGA-AO.PTE), Feketéné Dr. Kiss Katalin (KIKFABO.PTE), Schipp Renáta 

(SCRDAA.T.JPTE), Stayer-Harci Alexandra (HAAGABT.PTE) 
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OOF-VVE-T VÉDŐOLTÁSOK, VÉDŐOLTÁS-ELLENES MOZGALMAK TEVÉKENYSÉGE: TÖBBET ÁRT, MINT 

HASZNÁL  

Tantárgyfelelős: DR. SZENDI KATALIN, egyetemi adjunktus 

 Orvosi Népegészségtani Intézet 

1 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Fakultatív  modul ▪ tavasszal ▪ ajánlott félév: 2. 

Foglalkozás/félév:  12 óra előadás + 2 óra gyakorlat + 0 óra szeminárium = összesen 14 óra 

Kurzus létszámkorlát:  min. 5 fő –  max. 30 fő 

Előfeltételek: nincs 

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

 

Tematika  

A védőoltások a modern egészségügy legsikeresebb programjai közé tartoznak, melyek jelentős mértékben csökkentették számos 

súlyos fertőző betegség előfordulását. A mai felgyorsult világban a szakemberek képtelenek felvenni a versenyt a médiával. Számos 

tévhit kering a köztudatban a védőoltásokkal kapcsolatban. E hiedelmek legtermékenyebb táptalaja a félig művelt, laikus közönség, 

akik, lévén nem érthetnek mindenhez, elhiszik a média által közvetített, áltudomány-területek keltette illúziókat. Ezzel azonban igen 

veszélyes új utakat nyitnak meg a fertőző betegségek terjedéséhez. 

A kurzus célja mélyebb ismeretek átadása a védőoltások mibenlétéről, hátteréről, hasznáról, eddig elért eredményeiről és kudarcairól, 
illetve a kurzus a gyakorló orvosok védőoltás-ellenes mozgalmak ellen való cselekvés lehetőségeinek gondolatébresztőjéül szolgál. 

A félév elfogadásának feltételei 

Az előadások és gyakorlatok látogatása kötelező, amelyet katalógussal ellenőrzünk. 

Az előadásokról és a gyakorlatokról összességében legfeljebb 2x45 perc hiányzás megengedett, ami felett az index aláírását 

megtagadjuk. 

Félévközi ellenőrzések 

- 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Pótlási lehetőség nincs. 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

A Neptun-ra feltöltött elektronikus tananyagok. 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Ferenci Tamás: Védőoltásokról a tények alapján, Medicina 2014. 

http://www.orvostortenet.hu/tankonyvek/tk-05/pdf/3.7.6/1999_166_169_sinkovics_jozsef_emlekirat_szerumszerencsetlenseg.pdf 

Stanley A. Plotkin: History of Vaccine Development, Springer 2011. 

Vaccine Fact Book 2013. http://www.phrma.org/sites/default/files/pdf/PhRMA_Vaccine_FactBook_2013.pdf 

WHO, UNICEF, World Bank. State of the World’s Vaccines and Immunization, 3rd ed., Geneva, World Health Organization, 

2009. 

Előadások 

1 A védőoltások kialakulásának történelmi háttere, mely egyidős az oltásellenes mozgalmakkal 

 Dr. Szendi Katalin 

2 Fertőző betegségek epidemiológiája, a védőoltások bevezetése előtti és utáni megbetegedési és halálozási ráták, avagy van-e 
bármilyen hasznuk a védőoltásoknak? 

 Dr. Szendi Katalin 

3 A védőoltások hátterében álló epidemiológiai vizsgálatok, avagy léteznek-e egyáltalán ilyenek? 

 Dr. Szendi Katalin 

4 Morbiditás, mortalitás, incidencia, prevalencia. Statisztika, adatok elérhetősége, hivatalos források, avagy van-e elegendő, 
megbízható adat a védőoltások hatásosságának, biztonságosságának megállapítására? 

 Dr. Szendi Katalin 

 

http://www.orvostortenet.hu/tankonyvek/tk-05/pdf/3.7.6/1999_166_169_sinkovics_jozsef_emlekirat_szerumszerencsetlenseg.pdf
http://www.phrma.org/sites/default/files/pdf/PhRMA_Vaccine_FactBook_2013.pdf
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5 A védőoltások csoportosítása. Miért kötelező a kötelező? 

 Dr. Szendi Katalin 

6 Védőoltások fajtái. Feleslegesek-e bizonyos oltások (pl. BCG)? Elképzelhető-e, hogy a cél kizárólag a gyógyszeripar 

meggazdagodása? 

 Dr. Szendi Katalin 

7 A védőoltások szerepe, immunitás fajtái. Jót teszünk-e az immunrendszerünknek, ha mesterségesen avatkozunk be a 
működésébe? Hasznosabb-e a betegségek természetes úton való leküzdése? 

 Dr. Szendi Katalin 

8 Védőoltások hatékonysága. Jobb egészségügyi mutatókkal rendelkező európai országok járványügyi helyzete jobb-e 
hazánkénál? A nyájimmunitás kérdései. 

 Dr. Szendi Katalin 

9 Védőoltások hatásossága. Van-e bármilyen pozitív hatásuk, vagy csupán megmásított statisztikai adatok alapján akarják ezt 
elhitetni velünk? 

 Dr. Szendi Katalin 

10 Védőoltások biztonsága, összetevők. Veszélyesek-e a védőoltások összetevői, okoznak-e bármilyen egészségi ártalmat? 
Összeesküvés-elméletek sokszínűsége. 

 Dr. Szendi Katalin 

11 A védőoltások kockázatáról, oltási egészségártalmak. Többet ártanak-e az oltások, mint használnak? MMR és az autizmus. A 
higany és az autizmus. Az alumínium és az autizmus. 

 Dr. Szendi Katalin 

12 Törvényi háttér. A védőoltások jogi szabályozása. Érvek a kötelezőség mellett és ellen. Mi értelme van a kötelezőségnek? A 
szabad választás létjogosultsága. 

 Dr. Szendi Katalin 

Gyakorlatok 

1 Védőoltás-ellenesek tevékenysége hazánkban és külföldön. 

2 Van-e értelme foglalkozni a védőoltás-ellenesekkel? Védőoltás-ellenes megmozdulások, veszélyek, teendők. A védőoltás-
ellenes attitűdök pszichológiája. 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

Neptun 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 

Dr. Szendi Katalin (SZKFAPO.PTE) 
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OXF-SB2-O-T STANFORD LECTURES II: SEX, AGGRESSION, SCHIZOPHRENIA  

Tantárgyfelelős: DR. RÓBERT MÁTICS, associate professor 

 Magatartástudományi Intézet 

2 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Fakultatív  modul ▪ mindkét félévben ▪ ajánlott félév: 2. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 1 fő –  max. 15 fő 

Előfeltételek: nincs 

 

Tematika  

Prof Robert Sapolsky has a course on behavioural genetics on Stanford University. The 2010 lectures are freely available on the internet. 

Our course is based on the idea that by hearing a ca. 45-60 min long speech given there, we discuss the facts and hypotheses heard. 

The expansion and/or integration of this new knowledge is a key goal of the course. 

A félév elfogadásának feltételei 

Maximum of 25 % absence allowed 

Félévközi ellenőrzések 

Make up by appointment 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Make-up classes are possible if needed, we’ll have to make appointments. 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

No compulsory books or readings. 

- Saját oktatási anyag 

Hand-outs will be given. 

- Jegyzet 

The extended notes by Prof Sapolsky are available from me. 

- Ajánlott irodalom 

Evolution of Behavior 

Axelrod R, Hamilton WD: The Evolution of Cooperation, Science 211, 1981  1390-1396.  Classic paper on the subject. 

Pool, R: Putting Game Theory to the Test, Science 267, 1995 1591-1593.  Going from sociobiological theory to actual field data. 

Morrell V: Genes versus Teams: Weighing Group Tactics in Evolution, Science 273, 739. 1996  A consideration of the 
contemporary version of group selection. 

Kerr B et al.: Local Dispersal Promotes Biodiversity in a Real-life Game of Rock-paper-scissors, Nature 418 171, 2002   This 
shows game theory being played out in an unlikely species.    Just read the abstract. 

Semmann D et al.: Volunteering Leads to Rock-paper-scissors Dynamics in a Public Goods Game, Nature 425 390, 2003  If you’re 

really into game theory stuff, this paper shows the rock-paper-scissors in humans.  It’s pretty thick going thought, so not for 
the rookie (i.e., not required). 

Előadások 

1 General Introduction 

 Dr. Mátics Róbert 

2 General Introduction 

 Dr. Mátics Róbert 

3 Twin studies 

 Dr. Mátics Róbert 

4 Twin studies, discussion 

 Dr. Mátics Róbert 

5 IQ and birth order 

 Dr. Mátics Róbert 

6 IQ and birth order, discussion 

 Dr. Mátics Róbert 
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7 Recognizing relatives: cellular level 

 Dr. Mátics Róbert 

8 Recognizing relatives: cellular level, discussion 

 Dr. Mátics Róbert 

9 Recognizing relatives: social anosmia 

 Dr. Mátics Róbert 

10 Recognizing relatives: social anosmia, discussion 

 Dr. Mátics Róbert 

11 Recognizing Relatives: intrasexual conflicts 

 Dr. Mátics Róbert 

12 Recognizing Relatives: intrasexual conflicts, discussion 

 Dr. Mátics Róbert 

13 Human Sexual Behaviour: proximal and distal causes 

 Dr. Mátics Róbert 

14 Human Sexual Behaviour: proximal and distal causes, discussion 

 Dr. Mátics Róbert 

15 Human Sexual Behaviour: female orgasm 

 Dr. Mátics Róbert 

16 Human Sexual Behaviour: female orgasm, discussion 

 Dr. Mátics Róbert 

17 Human Sexual Behaviour: non-reproductive sex 

 Dr. Mátics Róbert 

18 Human Sexual Behaviour: non-reproductive sex, discussion 

 Dr. Mátics Róbert 

19 Human Sexual Behaviour: human-specific patterns 

 Dr. Mátics Róbert 

20 Human Sexual Behaviour: human-specific patterns, discussion 

 Dr. Mátics Róbert 

21 Human sexual behaviour: reproductive arrest 

 Dr. Mátics Róbert 

22 Human sexual behaviour: reproductive arrest, discussion 

 Dr. Mátics Róbert 

23 Aggression: the right kind of violence 

 Dr. Mátics Róbert 

24 Aggression: the right kind of violence, discussion 

 Dr. Mátics Róbert 

25 Aggression: reconciliation 

 Dr. Mátics Róbert 

26 Aggression: reconciliation, discussion 

 Dr. Mátics Róbert 

27 Summary, questions, discussion, exam 

 Dr. Mátics Róbert 

28 Summary, questions, discussion, exam 

 Dr. Mátics Róbert 

Gyakorlatok 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

no exam 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 
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OOE-AEM-T ADD EL MAGAD! - PREZENTÁCIÓS TECHNIKÁK A MEDICINÁBAN  

Tantárgyfelelős: DR. SZENTPÉTERI JÓZSEF, címzetes egyetemi tanár 

 Transzdiszciplináris Kutatások Intézete 

2 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Elektív  modul ▪ ősszel ▪ ajánlott félév: 3. 

Foglalkozás/félév:  16 óra előadás + 8 óra gyakorlat + 0 óra szeminárium = összesen 24 óra 

Kurzus létszámkorlát:  min. 5 fő –  max. 300 fő 

Előfeltételek: nincs 

 

Tematika  

A hallgatók előadói képességének javítása. 

A kurzus célja: a hallgatók verbális, nonverbális és vizuális előadói készségének elméleti és gyakorlati fejlesztése. 

A tárgy az alábbi fő szempontok alapján nyújt támpontot a hatékony közléshez: 

- prezentáció szerkezete 

- prezentáció dinamikája és felépítése 

- előadás alaptechnikái 

- meggyőzés alaptechnikái 

- hallgatóság felmérése 

- kérdések, ellenvetések kezelése 

- verbális tartalom 

- non-verbális közlés/testbeszéd 

- figyelem felkeltése, fenntartása, a visszajelzések értékelése 

- vizuális eszközök alkalmazása 

- Diavetítés megtervezése, elkészítése 

- Diagramok, grafikák készítésére vonatkozó irányelvek 

A félév elfogadásának feltételei 

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett 

Félévközi ellenőrzések 

A kurzus során minden diák kérdőívet köteles kitölteni minden egyes előadás alkalmával. 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Amennyiben beszél angolul, az angol nyelvű kurzus azonos óráján való részvétel pótlásnak minősül. 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

Kötelező irodalom nincs, azonban az ajánlott irodalom lista (lásd lent) mindegyike nagyon hasznos információkat nyújt a kurzus 

céljainak minél hatékonyabb megvalósításához. 

- Saját oktatási anyag 

A tantárgyfelvétel lezárta után a kurzust felvett hallgatók számára az előadások anyaga Microsoft PowerPoint (.ppt) formátumban 
elérhetővé válik. 

- Jegyzet 

lásd „Ajánlott irodalom” 

- Ajánlott irodalom 

Bencédy József: Retorika - gyakorlati útmutató. Az ékesszólás kiskönyvtára. Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2010. 

Wacha Imre: Nem csak szóból ért az ember - A nonverbális kommunikáció eszköztára. Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2011. 

Montágh Imre: Tiszta beszéd. Holnap Kiadó, 2011. 

Barbara Pease & Allan Pease: A testbeszéd enciklopédiája. Park Kiadó, Budapest, 2008. 

Carmine Gallo: Steve Jobs a prezentáció mestere. Hogyan legyünk őrülten hatásos előadók. HVG kiadó Zrt., Budapest, 2010. 

Garr, Reynolds: A meztelen előadó. Természetes és hatásos prezentáció diákkal vagy azok nélkül. HVG kiadó Zrt., Budapest, 
2011. 

Stephen R. Covey: A kiemelkedően sikeres emberek 7 szokása. Bagolyvár Könyvkiadó, Budapest, 2004. 
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Előadások 

1 Mitől lesz hatékony egy előadás? 

A hallgatóság felkészítése. Promóciós lehetőségek. Az első 30 másodperc. A humor, mint retorikai eszköz. A gyakorlás 
módszertana. Időkorlát és tömörítés. 

 Dr. Szentpéteri József 

2 A prezentáció szerkezete. 

Történeti áttekintés, osztályozás. A nyilvános beszéd szerkezetének alapvető szabályai: 3-as szabály, 5-ös szabály, 7-es szabály 
és a 10 perces szabály. 

 Dr. Szentpéteri József 

3 Az előadás alaptechnikái: érthető beszéd, érthető hangerő, követhető dinamika, nyílt kommunikáció, szabad beszéd 

 Dr. Szentpéteri József 

4 A hatékony közlés és segédeszközei: Idegen szavak kerülése, egyszerű mondatok,intenzív szavak, retorikai szünet, 
elgondolkodtatás, kérdés felvetés; Metaforák, hasonlatok, számok felöltöztetése, ismétlés 

 Dr. Szentpéteri József 

5 A meggyőzés alaptechnikái. A hallgatóság felmérése, kontroll alatt tartása. 

 Dr. Szentpéteri József 

6 A tartalom csomagolása. Kérdések, ellenvetések kezelése. Hatáskeltés eszközei. 

 Dr. Szentpéteri József 

7 Az előadó nonverbális eszköztára. Külső megjelenés. Színpadi megjelenés. mozgás a térben. 

 Dr. Szentpéteri József 

8 Az előadó nonverbális eszköztára: az arc, a kezek gesztusai, a testtartás, és azok értelmezése. 

 Dr. Szentpéteri József 

9 A hallgatóság reakcióinak helyes megítélése nonverbális jelek alapján. Helyes válaszlépések a felismerés esetén. 

 Dr. Szentpéteri József 

10 Vizuális eszközök alkalmazása I. 

Hogyan lehet segítségünkre a PSE (Picture Superiority Effect) az előadás hatékonyságának növelésében? 

 Dr. Szentpéteri József 

11 Vizuális eszközök alkalmazása II. 

A diavetítés megtervezése, elkészítése 

 Dr. Szentpéteri József 

12 Vizuális eszközök alkalmazása III. 

Kompozíciós irányelvek. Képek beszerzése, helyes és jogszerű használata. Animációk használata. 

 Dr. Szentpéteri József 

13 Vizuális eszközök alkalmazása IV. 

Flipchart, tábla, laserpointer használata. Diagramok, grafikák készítésére vonatkozó irányelvek. 

 Dr. Szentpéteri József 

14 Vizuális eszközök alkalmazása V. 

Az egyes diák időtartamára vonatkozó irányelvek. A vizuális anyagok alkalmazásának helyes kronológiája. 

 Dr. Szentpéteri József 

15 Vizuális eszközök alkalmazása VI. 

Videók, zenés-képes anyagok. A különböző prezentációs felületek áttekintése (PowerPoint, Keynote, Prezi) 

 Dr. Szentpéteri József 

16 A felkészülés módszertana. 

Szövegírás, megjelenés, technikai eszközök, a konkrét terem és a várható hallgatóság tekintetében. 

 Dr. Szentpéteri József 

Gyakorlatok 

1 A figyelemfelkeltés eszközei I. Az első 30 másodperc alkalmazása különböző előadói műfajokban 

2 A figyelemfelkeltés eszközei II. A fokozás alkalmazása különböző előadói műfajokban 

3 Hatékony hangerő, artikuláció és mimika alkalmazása 

4 Hatékony közlést támogató előadói gesztusok 

5 Hallgatóság nonverbális jelzéseinek felismerése 

6 Előadás elemzés I.: Reklámok 

7 Előadás elemzés II.: TED előadások 

8 Előadás elemzés III.: Steve Jobs 
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Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

Minden hallgató szabadon választott témában ad elő az oktató és hallgató társai előtt maximum 5 perc időtartamban. 

Előre elkészített értékelőlapok alapján értékeli a hallottakat/látottakat mind az oktató, mind a hallgatóság legfeljebb 3 perc 

időtartamban. 

Az értékelő lap általános kérdéseket és az adott témára specifikus kérdéseket tartalmaz. 

Az általános kérdések az egyes szempontok alapján történő értékelések egy 1-től 10-ig terjedő listán. Az általános kérdések az alábbiak: 

1. Hallgatóság üdvözlése 

2. Kapcsolat teremtés és kapcsolat fenntartás a közönséggel 

3. Figyelemfelkeltés az előadás elején (az első 30 másodperc). Avagy felkeltette-e annyira a figyelmet az előadó, hogy odafigyeljen az 

előadására? (téma-, problémafelvetés, humor, stb.) 

4. Felkeltette-e az előadás az érdeklődését annyira, hogy többet akarjon megtudni a témáról? 

5. Az előadó szóbeli teljesítménye (érthető beszéd, hangerő, idegen szavak kerülése, stb.) 

6. Az előadó nonverbális eszközhasználata (öltözködés, gesztikulációk, „színpadi” viselkedés) 

7. Technikai segédeszközök használata - ha volt ilyen (odaillett-e, segítette-e a megértést, stb.) 

8. Vizuális segédanyagok használata - ha volt ilyen (odaillett-e, segítette-e a megértést, stb.) 

9. Összességében hogyan értékelné az előadást? 

A téma-specifikus kérdések nem nyilvánosak, azt az oktató állítja össze az előre beadott dolgozatok alapján, s csak az értékelés 

megkezdésekor lesznek ismertek az értékelők számára. 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 

Dr. Szentpéteri József (SZJGACT.PTE) 
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OOE-AFN-T ANAMNÉZIS FELVÉTEL NÉMET NYELVEN 1. - ANAMNESEERHEBUNG 1.  

Tantárgyfelelős: HALÁSZ RENÁTA, nyelvtanár 

 Egészségügyi Nyelvi és Kommunikációs Intézet 

2 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Elektív  modul ▪ mindkét félévben ▪ ajánlott félév: 3. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 3 fő –  max. 15 fő 

Előfeltételek: nincs 

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

 

Tematika  

Anamnézisfelvétel német nyelven, kommunikációs készségek és jártasság kialakítása ill. elmélyítése a német orvosi szaknyelvben. Az 
anamnézisfelvétel elemeinek nyelvi megformálása, szakspecifikus szókincs bővítése. 

A klinikai modul keretében végzett gyakorlatok szaknyelvi előkészítése, kórházi kommunikáció. 

A félév elfogadásának feltételei 

A foglalkozásokon való részvétel kötelező. A teljes óraszám 15%-át meghaladó, de a 25%-át el nem érő hiányzásokat a kurzus vezetője 

igazolhatja. A teljes óraszám 25%-át meghaladó hiányzások esetében a kurzus nem tekinthető teljesítettnek. 

Félévközi ellenőrzések 

A szemeszter során 2 írásbeli teszttel ill. szóbeli és írásbeli számonkérések során összesen 100 pontot lehet elérni. A gyakorlati jegy a 

köv. módon kerül kialakításra: 

0-50 pont: elégtelen 

51-63: elégséges 

64-76: közepes 

77-89: jó 

90-100: jeles 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Nincs lehetőség a 25%-ot meghaladó hiányzás pótlására. 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

A kurzus tananyaga a következő könyv egyes fejezetinek feldolgozására épül: 

Bagossy-Győrffy: Deutsch für Mediziner, Pécs, 2006 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Előadások 

Gyakorlatok 

1 Einleitung 

2 Einleitung 

3 Medizinische Vorgeschichte 

4 Medizinische Vorgeschichte 

5 Sozialer Hintergrund 

6 Sozialer Hintergrund 

7 Aktuelle Beschwerden 

8 Aktuelle Beschwerden 

9 Schmerzen 1. 

10 Schmerzen 1. 

11 Schmerzen 2. 

12 Schmerzen 2. 
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13 Schwindelgefühl, Körpertemperatur und Schweißbildung 

14 Schwindelgefühl, Körpertemperatur und Schweißbildung 

15 Brechreiz und Erbrechen 

16 Brechreiz und Erbrechen 

17 Test 1. 

18 Test 1. 

19 Kreislaufprobleme, Atemnot, Husten 

20 Kreislaufprobleme, Atemnot, Husten 

21 Herz, Körpergewicht und Diät 

22 Herz, Körpergewicht und Diät 

23 Ärztliche Untersuchung 

24 Ärztliche Untersuchung 

25 Test 2. 

26 Test 2. 

27 Evaluierung 

28 Evaluierung 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 

Dr. Fogarasi-Nuber Katalin (FOKEAA.B.JPTE), Dr. Koppán Ágnes (KOVEAA.B.JPTE), Dr. Szelényi András (SZAAAR.B.JPTE), 

Dr. Zrínyi Andrea (ZRADAB.B.JPTE), Halász Renáta (HARFAB.B.JPTE) 
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OOE-APK-T ANATÓMIAI PREPARÁTUMOK KÉSZÍTÉSE  

Tantárgyfelelős: DR. KISS PÉTER, egyetemi docens 

 Anatómiai Intézet 

1 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Elektív  modul ▪ mindkét félévben ▪ ajánlott félév: 3. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 1 fő –  max. 8 fő 

Előfeltételek: OOA-AA1-T teljesített + OOA-SF1-T teljesített 

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

 

Tematika  

A kurzuson különböző anatómiai preparátumokat (ízületi, végtagpreparátumok, zsigertani készítmények (garat, gége, kismedence) 

készítenek a hallgatók. Elsősorban jó manuális készséggel rendelkező hallgatókat várunk, akik a gyakorlatvezető felügyelete mellett 

önállóan dolgoznak. Minden hallgató 1 preparátumot készít el (6x2 órában), amit a kurzus utolsó óráján demonstrál. 

A félév elfogadásának feltételei 

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett 

Félévközi ellenőrzések 

Számonkérés: a boncolt preparátum demonstrálása szóban 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Pótlás egyénileg 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Előadások 

Gyakorlatok 

1 Bevezetés 

2 Preparátum boncolása 

3 Preparátum boncolása 

4 Preparátum boncolása 

5 Preparátum boncolása 

6 Preparátum boncolása 

7 Preparátum boncolása 

8 Preparátum boncolása 

9 Preparátum boncolása 

10 Preparátum boncolása 

11 Preparátum boncolása 

12 Preparátum boncolása 

13 Preparátum boncolása 

14 A preparátum demonstrálása 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

- 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 

Dr. Kiss Péter (KIPFABO.PTE) 
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OOE-BKF-T BIOKÉMIA - KÉRDEZZ-FELELEK  

Tantárgyfelelős: DR. BERENTE ZOLTÁN, habilitált docens 

 Biokémiai és Orvosi Kémiai Intézet 

2 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Elektív  modul ▪ ősszel ▪ ajánlott félév: 3. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 5 fő –  max. 200 fő 

Előfeltételek: nincs 

 

Tematika  

A kurzus háttértámogatást kíván adni a „Biokémia” kötelező tantárgy kollokviumának - és kisebb részben az „Orvosi biokémia” 
tárgyból majdan teendő szigorlat - sikeres teljesítéséhez. 

Az órák során a címekben megadott témákhoz tartozó elmélet rövid összefoglalása után feleletválasztós vagy nyitott kérdések kerülnek 

a hallgatók elé, amelyeknek a megtárgyalása célozza egyrészt a tananyag jobb elmélyítését, másrészt a vizsgára való célzott 

felkészülést. 

Az egyes témák ennek megfelelően a reguláris kurzus előadásaihoz és gyakorlataihoz képest később kerülnek terítékre. 

A félév elfogadásának feltételei 

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett 

Félévközi ellenőrzések 

Többszörös választásos kérdésekből álló teszt az utolsó héten. 

Pótlás a TVSz előírásai szerint lehetséges. 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

A tantárgyfelelőssel egyeztetve. 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

Az előadások diasorai az óra után elérhetők: 

http://aok.pte.hu/hu/egyseg/oktatasianyagok/20 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

T.A. Swanson, S.I. Kim, M.J. Glucksman: Biochemistry, Molecular Biology & Genetics, 5th edition, Lippincott Williams & 
Wilkins, 2010. 

Michael A. Lieberman, Rick Ricer: Lippincott’s Illustrated Q&A Review of Biochemistry 1st edition, Wolter Kluwers, ISBN:978-

1605473024 

Előadások 

1 Bevezetés 

 Dr. Berente Zoltán 

2 Biomolekulák: az élet építőkövei 

 Dr. Berente Zoltán 

3 Fehérjék szerkezete és funkciói 

 Dr. Jakus Péter 

4 Enzimek 

 Dr. Jakus Péter 

5 Enzimgátlások I. 

 Dr. Berente Zoltán 

6 Enzimgátlások II. 

 Dr. Berente Zoltán 

7 Szénhidrátok lebontása 

 Nagyné Dr. Kiss Gyöngyi 

8 Szénhidrátok bioszintézise 

 Nagyné Dr. Kiss Gyöngyi 

http://aok.pte.hu/hu/egyseg/oktatasianyagok/20


PTE ÁOK Általános Orvos szak  –  Elektív és fakultatív tárgyak - tantárgyleírások – 2018/2019-es tanév 

 

 266 

9 A szénhidrát-anyagcsere szabályozása 

 Dr. Kovács Krisztina 

10 A szénhidrát-anyagcsere betegségeinek molekuláris háttere 

 Dr. Kovács Krisztina 

11 Lipidek lebontása 

 Dr. Tapodi Antal 

12 Lipidek bioszintézise 

 Dr. Tapodi Antal 

13 A lipid-anyagcsere szabályozása 

 Dr. Lengyel Anna 

14 A lipid-anyagcsere betegségeinek molekuláris háttere 

 Dr. Lengyel Anna 

15 Aminosav-anyagcsere 

 Dr. Debreceni Balázs 

16 Nukleotid-anyagcsere 

 Dr. Debreceni Balázs 

17 DNS replikáció 

 Dr. Tapodi Antal 

18 DNS javítások 

 Dr. Tapodi Antal 

19 RNS szintézis 

 Dr. Veres Balázs 

20 Vírusok, retrovírusok, kis RNS-molekulák 

 Dr. Veres Balázs 

21 A fehérjeszintézis résztvevői és mechanizmusa 

 Dr. Berente Zoltán 

22 A fehérjeszintézis szabályozása 

 Dr. Berente Zoltán 

23 A génkifejeződés szabályozása I. 

 Dr. Veres Balázs 

24 A génkifejeződés szabályozása II. 

 Dr. Veres Balázs 

25 Az anyagcsere összehangolt hormonális szabályozása I. 

 Dr. Kovács Krisztina 

26 Az anyagcsere összehangolt hormonális szabályozása II. 

 Dr. Kovács Krisztina 

27 Záródolgozat 

 Dr. Berente Zoltán 

28 Záródolgozat 

 Dr. Berente Zoltán 

Gyakorlatok 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

A félév végi teszt kérdéseit az órákon megtárgyalt problémákból válogatjuk ki. 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 
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OOE-DM1-T DEMONSTRÁTORI MUNKA 1.  

Tantárgyfelelős: DR. CZOPF LÁSZLÓ JÓZSEF, egyetemi docens 

 I. sz. Belgyógyászati Klinika 

2 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Elektív  modul ▪ mindkét félévben ▪ ajánlott félév: 3. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 1 fő –  max. 300 fő 

Előfeltételek: nincs 

 

Tematika  

A tantárgy célja a felügyelet mellett segédoktatói és oktatássegítői tevékenység iránt elhivatottságot érző és dokumentáltan eredményes 
oktatómunkát végző hallgatók tevékenységének elismerése és elősegítése. 

A tárgy négy félévben vehető fel felmenő rendszerben (összesen 8 kredit értékben). 

A félév elfogadásának feltételei 

A tantárgy felvételének feltétele az adott félévben regisztrált demonstrátori status, elfogadásának feltétele a szorgalmi időszak során 

igazolt legalább 28 óra segédoktatói vagy dokumentált oktatásszervezési tevékenység. A jegyek kialakításának és a félév elfogadásának 

a részletes feltételeit lásd a Demonstrátori Diákkör Ügyrendjében: 

https://docs.google.com/document/d/1t2v3877z84ddJP_6Qz3NSe4GiRG1q86TMcmE_EOtim4/edit?usp=sharing. 

A Demonstrátori Diákkör honlapja:  http://aok.pte.hu/hu/egyseg/almenu/980/339 

Félévközi ellenőrzések 

A félév során legalább két évközi számonkérés sikeres teljesítése szükséges. 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

A 28 óra demonstrátori tevékenység terhére hiányzás nem fogadható el. 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

.. 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Előadások 

Gyakorlatok 

1-28 Demonstrátori munka 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

A demonstrátori tevékenység tantárgyától és tematikájától függ. 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 

Dr. Czopf László József (CZLMAAO.PTE), Dr. Tamás Andrea (TAAFAAO.PTE) 

https://docs.google.com/document/d/1t2v3877z84ddJP_6Qz3NSe4GiRG1q86TMcmE_EOtim4/edit?usp=sharing
http://aok.pte.hu/hu/egyseg/almenu/980/339
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OOE-EFI-T ELEKTROFIZIOLÓGIA  

Tantárgyfelelős: DR. JANDÓ GÁBOR, egyetemi docens 

 Élettani Intézet 

1 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Elektív  modul ▪ ősszel ▪ ajánlott félév: 3. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 1 fő –  max. 200 fő 

Előfeltételek: OOA-BI2 teljesített + OOA-OK2 teljesített 

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

 

Tematika  

A betegből származó elektromos jelek értelmezése nem csupán karakterisztikus mintázatok bemagolásának kérdése; nagyon sok egyedi 

variációja és kombinációja létezik az elektromos jelenségeknek, melyet tanulmányozni, analizálni, egyiket a másikkal korreláltatni 

kell, miközben felhasználunk minden egyéb rendelkezésre álló információt, mielőtt a végső konklúzió megszületne. Ehhez azonban 
meg kell szerezni azokat az elektrofizikai és élettani ismereteket, melyek meghatározzák a jelek viselkedését. 

A kurzus általánosságban az ingerlékeny biológiai szövetekben keletkező elektromos jelenségek eredetével, biofizikai 

tulajdonságaival, és az elektromos jelek (akciós potenciál, EKG, EEG, kiváltott válaszok, R hullám triggerelt potenciálok, 

mezőpotenciálok, intracelluláris, extracelluláris egysejt elvezetés) regisztrálásának élettani és technikai vonatkozásaival kíván 

foglalkozni. A tananyag kezdődik az elektromos alapjelenségek fizikájának áttekintésével, majd a nyugalmi potenciál, ingerlékeny 

szövetek passzív és aktív (feszültség, ligandfüggő csatornák) tulajdonságaival, ezen tulajdonságok realisztikus neuron modelleken 

történő bemutatásával, az intracelluláris és extracelluláris jelek fiziológiájával. Különös hangsúlyt fektet a diagnosztikus szempontból 

legfontosabb integrált elektromos jelenségek (EKG, EEG stb.) keletkezésével, ezek alapvető élettani sajátságaival, de érinti azok 
diagnosztikus vonatkozásait is. 

A félév elfogadásának feltételei 

Hiányzás: 3 hiányzás a 8 alkalomból megengedett. 

Félévközi ellenőrzések 

Számonkérés: szóbeli vizsga. 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Nincs lehetőség 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

A kurzus anyaga CD-n megkapható, a diákok saját célra szabadon másolhatják a kurzus CD anyagát. 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Előadások 

1 Elektrofizika 1. 

 Dr. Jandó Gábor 

2 Elektrofizika 2. 

 Dr. Jandó Gábor 

3 A biológiai membrán 1. 

 Dr. Jandó Gábor 

4 A biológiai membrán 2. 

 Dr. Jandó Gábor 

5 Membrán potenciál 1. 

 Dr. Jandó Gábor 

6 Membrán potenciál 2. 

 Dr. Jandó Gábor 

7 Akciós potenciál, mezőpotenciál 1. 

 Dr. Jandó Gábor 

8 Akciós potenciál, mezőpotenciál 2. 

 Dr. Jandó Gábor 
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9 EKG alapok 1. 

 Dr. Jandó Gábor 

10 EKG alapok 2. 

 Dr. Jandó Gábor 

11 EKG értelmezése 1. 

 Dr. Jandó Gábor 

12 EKG értelmezése 2. 

 Dr. Jandó Gábor 

13 EEG - VEP 1. 

 Dr. Jandó Gábor 

14 EEG - VEP 2. 

 Dr. Jandó Gábor 

Gyakorlatok 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

A hallgatónak lehetősége van választani egy témakört a az alábbiakból. Ebből az egy témakörből kell csak felkészülni a vizsgára, és 5-

10 viszonylag röviden megválaszolható kérdésre felelni. 

A választható témakörök: 

1. Elektrofizikai alapfogalmak, erősítők, elvezetések 

2. Membrán passzív tulajdonságai 

3. Aktív tulajdonságok, HH és patch-clamp 

4. Modell fogalma, az idegrendszer modellezése 

5. EKG alapjai 

6. EKG elemzése 

7. EEG és kiváltott potenciál technika 

8. Vizuális kiváltott válaszok 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 



PTE ÁOK Általános Orvos szak  –  Elektív és fakultatív tárgyak - tantárgyleírások – 2018/2019-es tanév 

 

 270 

OOE-EHS-T ÉHSÉG, JÓLLAKOTTSÁG ÉS A TESTSÚLYSZABÁLYOZÁS ZAVARAI  

Tantárgyfelelős: DR. LÉNÁRD LÁSZLÓ I, egyetemi tanár, emeritus 

 Élettani Intézet 

1 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Elektív  modul ▪ ősszel ▪ ajánlott félév: 3. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 5 fő –  max. 25 fő 

Előfeltételek: OOA-BI2 teljesített + OOA-MB2 teljesített 

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

 

Tematika  

A tantárgy a legújabb kutatási eredmények alapján, fiziológiai és patofiziológiai mechanizmusok ismertetése révén, kellő előkészítést 
ad a megfelelő klinikai tárgyak elsajátításához. 

A tantárgy az éhség, szomjúság és só-éhség, valamint a testsúlyszabályozás perifériás idegi és humorális, valamint központi 

idegrendszeri szabályozó folyamatait írja le. Ismertetésre kerül a perifériás és centrális glukóz-monitorozó rendszer, a gastrointestinális 

peptid-hormonok jelentősége és a folyadékfelvétel perifériás és centrális szabályozása. A testsúlyszabályozás hormonális vonatkozásai, 
valamint patológiás mechanizmusok tárgyalása a későbbi klinikai tárgyak gyakorlati elsajátítását alapozza meg. 

A félév elfogadásának feltételei 

Maximális hiányzás: a mindenkori Tanulmányi és Vizsgaszabályzatnak megfelelően. 

Félévközi ellenőrzések 

Írásbeli számonkérés. 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

- 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

Az előadások anyaga 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Előadások 

1 Alapfogalmak: kalória szükséglet, energiafogyasztás, a táplálék- és folyadékfelvétel, valamint a testsúly mérése, testtömeg 
index. Testsúlygörbék különböző életkorokban. 

 Dr. Lénárd László I 

2 A testsúlyszabályozás perifériás és centrális mechanizmusai. 

 Dr. Lénárd László I 

3 Endokrin mechanizmusok: különböző hormonok szerepe a testsúly szabályozásában. 

 Dr. Lénárd László I 

4 Testsúlyvesztés, alacsony testsúly, elhízás. Az elhízás hosszútávú következményei. 

 Dr. Lénárd László I 

5 Éhség és jóllakottság. Motivációs mechanizmusok. 

 Dr. Lénárd László I 

6 A hypothalamikus kettős-központ teória. A limbikus rendszer szerepe az éhség és jóllakottság szabályozásában. 

 Dr. Lénárd László I 

7 Perifériás glukóz- szignál. A centrális glukóz monitorozó rendszer. 

 Dr. Lénárd László I 

8 Táplálékkal jutalmazott tanulás. A megerősítés szerepe. Averzív tanulás, a kondicionált íz-averzió szerepe a táplálkozási 
szokásokban. 

 Dr. Lénárd László I 

9 A táplálék látványa, szaga, íze és textúrája, valamint ezek detekciója a limbikus rendszerben. 

 Dr. Lénárd László I 
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10 A monoaminok szerepe a táplálékfelvétel szabályozásában. A táplálékkal jutalmazott tanulás és az addiktív magatartás 
hasonlóságai. A dopamin és neuropeptidek jelentősége. 

 Dr. Lénárd László I 

11 Orexigén és anorexigén neuropeptidek. 

 Dr. Lénárd László I 

12 A központi angiotenzinergiás rendszer szerepe az ivási magatartásban és a só-vízháztartás szabályozásában. 

 Dr. Lénárd László I 

13 Gyermekkori elhízás és kognitív folyamatok 

 Dr. Lénárd László I 

14 Anorexia nervosa, bulimia és evési rohamok. Az állatkísérletek klinikai vonatkozásai. 

 Dr. Lénárd László I 

Gyakorlatok 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

Az előadások anyaga 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 
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OOE-EPS-T EGÉSZSÉGPSZICHOLÓGIA  

Tantárgyfelelős: DR. KÁLLAI JÁNOS, egyetemi tanár 

 Magatartástudományi Intézet 

2 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Elektív  modul ▪ mindkét félévben ▪ ajánlott félév: 3. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 5 fő –  max. 20 fő 

Előfeltételek: nincs 

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

 

Tematika  

A kurzus célja, hogy alapvető ismereteket adjon át a hallgatóknak az egészségpszichológia elméleti és gyakorlati ismeretanyagából. 

Az egészségpszichológia a magatartástudományok, a pszichológia és orvoslás területeinek metszetében helyezhető el, és olyan 

kutatásokat foglal magába, melyek az egészség megőrzését, az egészségmagatartás fenntartását és a betegség-feldolgozás 

jelenségköreit ölelik fel. Ennek megfelelően, a prevenció, az egészség-, és betegségkoncepciók, a stresszel való megküzdés és a 

személyiség, illetve más, szocio-demográfiai tényezők egészség megőrzésére és/vagy betegségek kialakulására gyakorolt hatása 

tartoznak a témakörei közé. Ezekkel ismerkedhetnek meg a hallgatók, azonban nem csupán elméleti, hanem gyakorlati szinten is. A 

kurzus egy részében ugyanis tréning-jellegű gyakorlatokban vesznek részt a hallgatók, melyeken keresztül saját-élmény jellegű 

tapasztalatokra tehetnek szert. Mivel az orvosok, illetve már az orvostanhallgatók is erőteljesen ki vannak téve bizonyos (mentális 

és/vagy fizikai) egészségre ártalmas faktorok hatásainak (pl. stressz, időnyomás, work-life balance, kimerültség, stb.), kiemelkedően 

fontos lehet az ezekkel kapcsolatos szemlélet formálása. A tréning jellegű gyakorlatok, mint oktatási módszer különösen alkalmas az 

elméleti tudás gyakorlatba fordítására, és így egyedülállóan képes a hallgatók személyes-, és szakmai kompetenciáinak gyarapítására. 

A félév elfogadásának feltételei 

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett 

Félévközi ellenőrzések 

- 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Oktatóval történő egyeztetés alapján. 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

Kállai, Varga és Oláh (szerk.) (2007): Egészségpszichológia a gyakorlatban. Medicina, 

Csabai és Molnár (2009) Orvosi pszichológia és klinikai egészségpszichológia. Medicina, 

Kopp és Berghammer (2008): Orvosi pszichológia Medicina, Bp. 

Kállai, Kaszás, Tiringer (2013): Az időskorúak egészségpszichológiája Medicina 

- Saját oktatási anyag 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Kaptein, A., Weinman, J.: Health Psychology, BPS Blackwell, 2004.  

Tringer L.: A gyógyító beszélgetés, VIKOTE, 1991. 

Előadások 

Gyakorlatok 

Szemináriumok 

1 Az egészségpszichológia alapfogalmai és elméletei 

2 Az egészséggel kapcsolatos vélekedések modellje, attribúciók 

3 Az egészséges személyiség, a betegség és az öngyógyítás 

4 Egészségvédő személyiségtényezők 

5 Konfliktuskezelés kommunikáció révén - asszertivitás 

6 Reziliencia és asszertivitás - gyakorlat 

7 A pozitív gondolkodás szerepe az egészségmagatartásban 

8 Stressz, stresszel való megküzdés modelljei 

9 Kognitív stressz kezelés - gyakorlat 
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10 Az egészséggel kapcsolatos életminőség 

11 Primér Prevenció 

12 Megelőzés és gyógyítás egysége 

13 Pathológia és egészség 

14 A korfüggő krízisek 

15 Life long learning és személyiségfejlődés 

16 Az életen átívelő tanulás és fejlődés, a kor és egészség kapcsolata 

17 A fejlődés mint egész életen át tartó folyamat - gyakorlat 

18 Az idősödés folyamatának pozitív pszichológiai szemlélete 

19 Relaxációs technikák 

20 Hipnózis, szuggesztív módszerek a gyógyítás folyamatában   

21 Relaxáció - gyakorlat 

22 Fájdalomélmény és fájdalomemlék  

23 Empátia az orvoslásban 

24 A krónikus betegségek egészségpszichológiai szemlélete  

25 Pszichoszomatika egészségpszichológiai megközelítésben 

26 Orvostanhallgatók egészségmagatartása 

27 A burnout megelőzése 

28 Agresszió, agressziókezelés gyakorlata 

Vizsgakérdések 

- 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 

Dr. Birkás Béla (BIBGAAB.PTE), Hartung István (HAIIAAT.PTE) 
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OOE-HOS-T HORMONÁLIS SZABÁLYOZÁSI MECHANIZMUSOK  

Tantárgyfelelős: DR. VÉRTES M MARIETTA, emeritus professzor 

 Élettani Intézet 

2 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Elektív  modul ▪ ősszel ▪ ajánlott félév: 3. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 5 fő –  max. 50 fő 

Előfeltételek: OOA-MB2 teljesített   

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

 

Tematika  

Az egészséges szervezet működésének, a faj- és önfenntartás szabályozásának elengedhetetlen feltétele a hormonális rendszerek a 

megfelelően összerendezett működése. A szabályozásban résztvevő rendszerek egy vagy több elemének meghibásodása, jelátviteli 

feladataik elégtelensége a homeosztazis komoly zavarait okozhatja. A kurzus célja a hormonális szabályozásért felelős kaszkád 

mechanizmusok megismerése, a gyakoribb zavarok mechanizmusának és azok lehetséges korrekciójának elemzése. A kurzus elvégzése 
segíti az élettan, gyógyszertan és egyes klinikai tárgyak jobb megértését. 

A félév elfogadásának feltételei 

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett 

Félévközi ellenőrzések 

Írásbeli, többszörös választásos kérdések a kurzuson elhangzottak alapján. 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Szóbeli beszámoló a hiányzó anyagrészből 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Goodman: Basic Medical Endocrinology, Raven Press, 2003.  

Williams Textbook of Endocrinology, 2004 

Greenspan, Baxter: Basic and Clinical Endocrinology, Lange 2004 

Előadások 

1 Bevezetés. Hormonális szabályozás jelentősége a homeosztazisban. 

 Dr. Vértes M Marietta 

2 Bevezetés. Hormonális szabályozás jelentősége a homeosztazisban. 

 Dr. Vértes M Marietta 

3 Hormonok felosztása, termelődésük, hatásaik jellegzetességei. Hormonális jelátvitel. Endokrin mirigyek működésének 
szabályozása. I. 

 Dr. Vértes M Marietta 

4 Hormonok felosztása, termelődésük, hatásaik jellegzetességei. Hormonális jelátvitel. Endokrin mirigyek működésének 
szabályozása II. 

 Dr. Vértes M Marietta 

5 Hormonok felosztása, termelődésük, hatásaik jellegzetességei. Hormonális jelátvitel. Endokrin mirigyek működésének 
szabályozása. III. 

 Dr. Vértes M Marietta 

6 Hormonok felosztása, termelődésük, hatásaik jellegzetességei. Hormonális jelátvitel. Endokrin mirigyek működésének 
szabályozása. IV. 

 Dr. Vértes M Marietta 

7 Hypothalamo-hypophysis rendszer működése I. 

 Dr. Vértes M Marietta 

8 Hypothalamo-hypophysis rendszer működése II. 

 Dr. Vértes M Marietta 
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9 Növekedés endokrinológiája (GH, pajzsmirigy) I. 

 Dr. Vértes M Marietta 

10 Növekedés endokrinológiája (GH, pajzsmirigy) II. 

 Dr. Vértes M Marietta 

11 Növekedés endokrinológiája (GH, pajzsmirigy) III 

 Dr. Vértes M Marietta 

12 Növekedés endokrinológiája (GH, pajzsmirigy) IV. 

 Dr. Vértes M Marietta 

13 Anyagcsere szabályozásának hormonális háttere, hormonális kölcsönhatások mechanizmusai. Pancreas hormonok, 
gastrointestinalis peptidek. I. 

 Dr. Vértes M Marietta 

14 Anyagcsere szabályozásának hormonális háttere, hormonális kölcsönhatások mechanizmusai. Pancreas hormonok, 
gastrointestinalis peptidek. II. 

 Dr. Vértes M Marietta 

15 Anyagcsere szabályozásának hormonális háttere, hormonális kölcsönhatások mechanizmusai. Diabetes Mellitus I. 

 Dr. Vértes M Marietta 

16 Anyagcsere szabályozásának hormonális háttere, hormonális kölcsönhatások mechanizmusai. Diabetes Mellitus II. 

 Dr. Vértes M Marietta 

17 Anyagcsere szabályozásának hormonális háttere, hormonális kölcsönhatások mechanizmusai. Cortisol hatása. Stress, 
pajzsmirigy hormonok. I. 

 Dr. Vértes M Marietta 

18 Anyagcsere szabályozásának hormonális háttere, hormonális kölcsönhatások mechanizmusai. Cortisol hatása. Stress, 
pajzsmirigy hormonok. II. 

 Dr. Vértes M Marietta 

19 Anyagcsere szabályozásának hormonális háttere, hormonális kölcsönhatások mechanizmusai. Cortisol hatása. Stress, 
pajzsmirigy hormonok. III. 

 Dr. Vértes M Marietta 

20 Só- és vízháztartás fenntartásában szereplő hormonok és hatásaik Kölcsönhatások mechanizmusai. ADH - Renin-angiotenzin 
rendszer - Natriuretikus hormonok. I. 

 Dr. Vértes M Marietta 

21 Só- és vízháztartás fenntartásában szereplő hormonok és hatásaik, Kölcsönhatások mechanizmusai. ADH - Renin-angiotenzin 
rendszer - Natriuretikus hormonok II. 

 Dr. Vértes M Marietta 

22 Só- és vízháztartás fenntartásában szereplő hormonok és hatásaik zavarának mechanizmusai. ADH - Renin-angiotenzin 
rendszer - Natriuretikus hormonok. II. 

 Dr. Vértes M Marietta 

23 Só- és vízháztartás fenntartásában szereplő hormonok és hatásaik zavarának mechanizmusai. ADH - Renin-angiotenzin 
rendszer - Natriuretikus hormonok III. 

 Dr. Vértes M Marietta 

24 Fajfenntartás hormonális szabályozása. Menstruációs ciklus - Terhesség, IVF I. 

 Dr. Kovács Kálmán András 

25 Fajfenntartás hormonális szabályozása. Menstruációs ciklus - Terhesség, IVF II. 

 Dr. Kovács Kálmán András 

26 Kérdések, tananyaggal kapcsolatos problémák megbeszélése. 

 Dr. Vértes M Marietta 

27 Kérdések, tananyaggal kapcsolatos problémák megbeszélése. Vizsga. 

 Dr. Vértes M Marietta 

28 Vizsgakérdések, eredmények megbeszélése. 

 Dr. Vértes M Marietta 

Gyakorlatok 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 
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OOE-PTA-T PREZENTÁCIÓS TECHNIKÁK AZ ANGOL ORVOSI SZAKNYELVBEN  

Tantárgyfelelős: DR. RÉBÉK-NAGY GÁBOR, egyetemi docens 

 Egészségügyi Nyelvi és Kommunikációs Intézet 

2 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Elektív  modul ▪ mindkét félévben ▪ ajánlott félév: 3. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 3 fő –  max. 20 fő 

Előfeltételek: nincs 

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

 

Tematika  

Angol nyelvű konferencia-előadások, poszterbemutatások, esetismertetések, ábraelemzések nyelvi és nyelvhasználati sajátosságai 
(angol orvosi szaknyelv - anamnézisfelvétel című kurzus folytatása). 

A félév elfogadásának feltételei 

A foglalkozásokon a részvétel kötelező. A 15%-ot meghaladó, de 25% alatti hiányzásokat a kurzus vezetője igazolhatja. 25%-ot 

meghaladó hiányzás esetén a kurzus érvénytelen. 

Félévközi ellenőrzések 

Kettő írásbeli dolgozat, négy szóbeli prezentáció 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

A kurzus vezetője esetenként határozza meg. 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

Halmos Éva, Nagy Gabriella, Szolcsányi Judit: Presentation Techniques, kari jegyzet, 2005 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Előadások 

Gyakorlatok 

1 Introduction 

2 Introduction 

3 Genre of presentation 

4 Genre of presentation 

5 Structure of presentation 

6 Structure of presentation 

7 Signposting the route 

8 Signposting the route 

9 Highlighting, emphasising 

10 Highlighting, emphasising 

11 Test 1 

12 Test 1 

13 Handling questions 

14 Handling questions 

15 Visual aids (1) 

16 Visual aids (1) 

17 Visual aids (2) 

18 Visual aids (2) 

19 Chunking, stress and intonation 

20 Chunking, stress and intonation 

21 Poster presentation 

22 Poster presentation 
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23 Observing presentations 

24 Observing presentations 

25 Test 2 

26 Test 2 

27 Evaluation 

28 Evaluation 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 

Dr. Hegedűs Anita (HEAAAA.B.JPTE), Dr. Rébék-Nagy Gábor (REGCAC.B.JPTE), Dr. Warta Vilmos (WAVEAB.B.JPTE), 

Eklicsné Dr. Lepenye Katalin (EKLAXA.B.JPTE), Hamarné Sávay Judit (HASMAAO.PTE), Hild Gabriella (MAGAAD.B.JPTE), 

Horváth Lilla Anita (HOLFABP..PTE), Kurdiné Molnár Eszter (KUMPAAK.PTE), Lokodiné Szolcsányi Judit (LOSIAAB.PTE), 

Mészégetőné Halmos Éva (MEHHABE.PTE), Nagy Gabriella (NAGMAAO.PTE), Ronczykné Berta Anikó (BEAAAI.B.JPTE), 

Szántóné Dr. Csongor Alexandra (CSAAAA.B.JPTE), Váradi Katalin (VAKHAAE.PTE) 
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OOE-TD1-T TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI MUNKA 1.  

Tantárgyfelelős: DR. ERTL TIBOR, egyetemi tanár 

 Tudományos Diákkör 

2 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Elektív  modul ▪ mindkét félévben ▪ ajánlott félév: 3. 

Foglalkozás/félév:  0 óra előadás + 24 óra gyakorlat + 0 óra szeminárium = összesen 24 óra 

Kurzus létszámkorlát:  min. 1 fő –  max. 300 fő 

Előfeltételek: nincs 

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

 

Tematika  

A tantárgy célja az önálló orvostudományi kutatás iránt elhivatottságot érző és dokumentáltan eredményes kutatómunkát végző 
hallgatók tevékenységének elismerése és elősegítése. 

A tárgy négy félévben vehető fel felmenő rendszerben (összesen 8 kredit értékben). A 3. és 4. félévi elektív forma elismerésének 

feltétele kezdő TDK-s hallgató kiképzése. A tantárgy felelőse a mindenkori kari TDK elnök. 

A félév elfogadásának feltételei 

A tantárgy felvételének feltétele a regisztrált TDK-tagság, elfogadásának feltétele vagy (a) az igazolt elsőszerzős TDK-előadás (kari 

vagy egyéb rendezvényen), dékáni pályamunka vagy egyéb szakmai fórumon való elsőszerzős prezentáció, vagy (b) a tantárgy-felelős 

és a témavezető előtti beszámoló a végzett munkáról és az elsajátított kutatási módszertanról. A jegyek kialakítására a TDK SZMSZ-

ben rögzített teljesítés-formák elbírálásával kerül sor. TDK munkahely megváltoztatása során a tantárgy nem újrakezdhető. A félévek 

elfogadásának részletes feltételeit lásd a http://aok.pte.hu/run/download2.php?idf=11790&nyelv=hun címen elérhető dokumentumban. 

Félévközi ellenőrzések 

- 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Nincs 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Előadások 

Gyakorlatok 

1-24 Gyakorlat 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

Nincs 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 

Dr. Balogh Péter (BAPOAGP.PTE) 

http://aok.pte.hu/run/download2.php?idf=11790&nyelv=hun
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OOF-AH2-T AZ ANATÓMIA HATÁRTERÜLETEI 2.  

Tantárgyfelelős: DR. REGLŐDI DÓRA, egyetemi tanár 

 Anatómiai Intézet 

1 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Fakultatív  modul ▪ ősszel ▪ ajánlott félév: 3. 

Foglalkozás/félév:  12 óra előadás + 0 óra gyakorlat + 0 óra szeminárium = összesen 12 óra 

Kurzus létszámkorlát:  min. 5 fő –  max. 150 fő 

Előfeltételek: OOA-AA1-T teljesített   

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

 

Tematika  

Az anatómia határterületei c. kurzus 2. része. A kurzus további előadásai is lehetőséget kínálnak arra, hogy a kötelező anatómia 

kurzuson elsajátított tananyagon kívül megismerkedjenek a hallgatók az anatómia művészeti aspektusaival, történelmi hátterével, 

valamint egyéb, nem humán orvosi szakmákhoz (gyógytornász, edzők, állatorvosok) szükséges anatómiai alapokkal. A kurzus 
betekintést nyújt más anatómiai oktatási rendszerekbe is. 

A félév elfogadásának feltételei 

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett 

Félévközi ellenőrzések 

A kurzus vizsgateszttel zárul, melyet ki lehet váltani egy szabadon választott anatómiai határterületi témáról, ppt-ben készített 

prezentációval. 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Nincs lehetőség a pótlásra 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

http://an-server.pote.hu 

- Saját oktatási anyag 

http://an-server.pote.hu 

- Jegyzet 

http://an-server.pote.hu 

- Ajánlott irodalom 

http://an-server.pote.hu 

Előadások 

1 Osszáriumok, anatómia a művészetben. Testtorzítások anatómiája. Anatómiai Múzeumok, anatómiai mesék 

 Dr. Reglődi Dóra 

2 Anatómiaoktatás külföldi egyetemeken - érdekességek 

 Dr. Tamás Andrea 

3 Tetemkonzerválás és tetemkezelés - a múmiáktól a bodyfarmig 

 Dr. Reglődi Dóra 

4 Arthorax - a mellkas titkos bája 

 Dr. Reglődi Dóra 

5 Anatómia, mire megyek veled a harctéren? 

 Dr. Rendeki Szilárd 

6 Akik a nevek mögött rejlenek 2. 

 Dr. Hollósy Tibor 

7 Funkcionális anatómia rendőri felhasználásra 

 Dr. Farkas József 

8 Cajal és a művészeti anatómia 

 Dr. Tamás Andrea 

9 Állatorvosi anatómia 

 Dr. Reglődi Dóra 

http://an-server.pote.hu/
http://an-server.pote.hu/
http://an-server.pote.hu/
http://an-server.pote.hu/
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10 Híres emberek agya - Einsteintől Karinthyig 

 Dr. Reglődi Dóra 

11 A szépség anatómiája 

 Dr. Sik Attila Gábor 

12 A „kő” anatómiája 

 Dr. Reglődi Dóra 

Gyakorlatok 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

http://an-server.pote.hu 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 

http://an-server.pote.hu/
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OOF-AMD-T ANATÓMIA A MASSZÁZSDIAGNOSZTIKÁBAN  

Tantárgyfelelős: DR. TAMÁS ANDREA, egyetemi docens 

 Anatómiai Intézet 

1 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Fakultatív  modul ▪ ősszel ▪ ajánlott félév: 3. 

Foglalkozás/félév:  0 óra előadás + 12 óra gyakorlat + 0 óra szeminárium = összesen 12 óra 

Kurzus létszámkorlát:  min. 5 fő –  max. 10 fő 

Előfeltételek: OOA-AA1-T teljesített   

 

Tematika  

A kurzus célja, hogy az Általános Anatómia 1. tárgyból megtanultakat a hallgatók ne csak anatómiai preparátumokon, hanem élő 
emberben a bőrön keresztül is képesek legyenek azonosítani. 

A tárgy célja az Általános Anatómia 1. tárgy során elsajátított anatómiai struktúrák azonosításának gyakorlása palpatio segítségével. 

A tapintással történő diagnosztika fontos eleme a masszőr számára a mozgató szervrendszer részeinek vizsgálatára éppúgy, mint a 

klinikai orvos számára az általános fizikális vizsgálat során a betegágy mellett. Mindkettőhöz szükséges, hogy a vizsgáló kezének 

érzékenységét a finom tapintás iránt növeljük, erre nyújt lehetőséget a kurzus. A gyakorlati foglalkozásokon egy adott terület 

csontjainak, ízületeinek, izmainak vizsgálatát végezzük el. A kurzust kifejezetten ajánljuk azok számára, akik manuális szakmák (pl.: 
sebészet, traumatológia, ortopédia stb.) iránt érdeklődnek. 

A tantárgy 6 másfél órás gyakorlatból épül fel az őszi szemeszter 1-6. oktatási hetén, melyet a 7. héten szóbeli és gyakorlati 
számonkérés követ. 

A félév elfogadásának feltételei 

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett 

Félévközi ellenőrzések 

A gyakorlati foglalkozás hasznos megvalósításához elengedhetetlen, hogy a hallgatók a gyakorlatra úgy érkezzenek, hogy az adott 

anyagrész anatómiai struktúráit ismerik. Ennek érdekében a hallgatók a 2-6. gyakorlat elején az adott óra anyagából írásbeli tesztet 

írnak, mely tesztek eredményei a félévközi jegybe beszámításra kerülnek. A tesztek az adott területhez tartozó csontok, ízületek, izmok 

ismeretét az Általános Anatómia 1. tantárgy vizsgáján elvárt szinten követelik meg. 

A 7. alkalommal a hallgatók a tanultakból gyakorlati vizsgát tesznek. 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

Funkcionális Anatómia I. Szentágothai János, Réthelyi Miklós, Medicina, Budapest 

- Saját oktatási anyag 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

James H. Clay, David M. Pounds: Alapvető klinikai masszázsterápia: az anatómia és a kezelés integrálása, Medicina, Budapest 

Előadások 

Gyakorlatok 

1 Bevezetés, általános izomtan, izmok vizsgálatának módszerei 

2 Bevezetés, általános izomtan, izmok vizsgálatának módszerei 

3 A vállöv ízületi és a vállízület mozgásai, az alkotásukban résztvevő csontok, mozgató izmaik (Dr. Fülöp Balázs Dániel és 
Komjáti Dalma) 

4 A vállöv ízületi és a vállízület mozgásai, az alkotásukban résztvevő csontok, mozgató izmaik (Dr. Fülöp Balázs Dániel és 
Komjáti Dalma) 

5 A szabad felső végtag mozgásai, alkotásában résztvevő csontok, a szabad felső végtagot mozgató izmok (Dr. Fülöp Balázs 
Dániel és Palancsa Máté) 

6 A szabad felső végtag mozgásai, alkotásában résztvevő csontok, a szabad felső végtagot mozgató izmok  (Dr. Fülöp Balázs 
Dániel és Palancsa Máté) 

7 A szabad alsó végtag mozgásai, alkotásában résztvevő csontok, a szabad alsó végtagot mozgató izmok (Dr. Fülöp Balázs Dániel 

és Kerner Ágnes) 

8 A szabad alsó végtag mozgásai, alkotásában résztvevő csontok, a szabad alsó végtagot mozgató izmok (Dr. Fülöp Balázs Dániel 

és Kerner Ágnes) 
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9 A gerinc mozgásai, az alkotásban résztvevő csontok, a gerincet mozgató izmok (Dr. Fülöp Balázs Dániel és Kerner Ágnes) 

10 A gerinc mozgásai, az alkotásban résztvevő csontok, a gerincet mozgató izmok (Dr. Fülöp Balázs Dániel és Kerner Ágnes) 

11 A csípőízület mozgásai, az alkotásában résztvevő csontok, a csípőízületet mozgató izmok (Dr. Fülöp Balázs Dániel és Kerner 

Ágnes) 

12 A csípőízület mozgásai, az alkotásában résztvevő csontok, a csípőízületet mozgató izmok (Dr. Fülöp Balázs Dániel és Kerner 
Ágnes) 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

2-6. gyakorlat: írásbeli számonkérés az adott óra anyagából 

2. gyakorlat:  A vállöv ízületei, a vállízület, scapula, clavicula, humerus, a vállöv és a vállízület mozgató izmai 

3. gyakorlat:  A szabad felső végtag csontjai, a szabad felső végtagot mozgató izmok (felkar, alkar és tenyér izmai) 

4. gyakorlat:  A szabad alsó végtag csontjai, a szabad alsó végtagot mozgató izmok (comb, lábszár és láb izmai) 

5. gyakorlat:  A gerinc felépítése, mozgásai, a gerincet mozgató izmok 

6. gyakorlat:  A csípőízület, a medence, a csípőízületet mozgató izmok 

7. gyakorlat:  Gyakorlati vizsga 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 

Dr. Fülöp Balázs Dániel (FUBOAAO.PTE), Dr. Molics Bálint (MOBFADE.PTE), Kerner Ágnes (KEAQAAI.PTE), Komjáti Dalma 

(KODPAFI.PTE), Palancsa Máté (nincseha32) 
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OOF-BN1-T BEVEZETÉS A NÉMET ORVOSTUDOMÁNYI SZAKNYELVBE 1.  

Tantárgyfelelős: HALÁSZ RENÁTA, nyelvtanár 

 Egészségügyi Nyelvi és Kommunikációs Intézet 

2 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Fakultatív  modul ▪ mindkét félévben ▪ ajánlott félév: 3. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 3 fő –  max. 15 fő 

Előfeltételek: nincs 

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

 

Tematika  

A tantárgy feladata a biomedicinális szakirodalom nyelvi és nyelvhasználati sajátosságainak megismertetése, az alapozó és preklinikai 
modulok szaktárgyaihoz köthető német szaknyelvi anyagok feldolgozása. 

A félév elfogadásának feltételei 

A foglalkozásokon való részvétel kötelező. A teljes óraszám 15%-át meghaladó, de a 25%-át el nem érő hiányzásokat a kurzus vezetője 

igazolhatja. A teljes óraszám 25%-át meghaladó hiányzások esetében a kurzus nem tekinthető teljesítettnek. 

Félévközi ellenőrzések 

A szemeszter során kötelező 2 írásbeli teszttel ill. szóbeli és írásbeli számonkérések során összesen 100 pontot lehet elérni. A gyakorlati 

jegy a köv. módon kerül kialakításra: 

0-50 pont: elégtelen 

51-63: elégséges 

64-76: közepes 

77-89: jó 

90-100: jeles 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Nincs lehetőség a 25%-ot meghaladó távolmaradás pótlására. 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

Kulcsárné Szemler Magdolna - Halász Renáta: Sprechstunde auf Deutsch, 1997 

Nagel - Romberg: Deutsch im Beruf: Medizin 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Előadások 

Gyakorlatok 

1 Der menschliche Körper 

2 Der menschliche Körper 

3 Das Skelett 

4 Das Skelett 

5 Das Verdauungssystem 

6 Das Verdauungssystem 

7 Ernährung und Verdauung 

8 Ernährung und Verdauung 

9 Krankheiten des Verdauungssystems 

10 Krankheiten des Verdauungssystems 

11 Test 1. 

12 Krankheitserreger 

13 Krankheitserreger 
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14 Krankheiten 1. 

15 Krankheiten 1. 

16 Krankheiten 2. 

17 Krankheiten 2. 

18 Medikamente 1. 

19 Medikamente 1. 

20 Medikamente 2. 

21 Medikamente 2. 

22 Untersuchungsmethoden 

23 Untersuchungsmethoden 

24 Medizinstudium 

25 Medizinstudium 

26 Institute, Fachärzte, Kliniken 

27 Test 2. 

28 Evaluierung 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 

Dr. Kanizsainé Kránitz Rita (KAKBAA.B.JPTE), Dr. Koppán Ágnes (KOVEAA.B.JPTE), Dr. Szelényi András (SZAAAR.B.JPTE), 

Dr. Zrínyi Andrea (ZRADAB.B.JPTE), Halász Renáta (HARFAB.B.JPTE), Meiszter Erika (MEERAAK.PTE) 
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OOF-CST-T HÍRES ÉS HÍRHEDT TETEMEK AZ IGAZSÁGÜGYI BONCASZTALON. CSI: TÖRTÉNETI 

PERSPEKTÍVÁBAN  

Tantárgyfelelős: DR. KOZMA ZSOLT, egyetemi adjunktus 

 Igazságügyi Orvostani Intézet 

1 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Fakultatív  modul ▪ ősszel ▪ ajánlott félév: 3. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 5 fő –  max. 100 fő 

Előfeltételek: OOA-AA1 teljesített   

 

Tematika  

A kurzus célja az igazságügyi orvostan történelmi aspektusait vizsgálni egy különleges szemszögből. A konkrét történelmi korokhoz 

és/vagy híres személyekhez kötődő gyilkosságok bemutatása után az igazságügyi orvostan mai modern eszközeivel próbáljuk az 

eseteket elemezni, „helyszínelni” és kivizsgálni, mindezzel a hallgatók gondolkodását szélesíteni, a holisztikus szemlélet irányába 

terelni, az orvostudomány és a történelem segítségével. Kuriózumként a kurzus során lehetőséget szeretnénk biztosítani a téma, a 
történelem iránt érdeklődő egyetemi hallgatóknak próbaelőadás tartására. 

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 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Előadások 

1 "Justitia tényleg vak?" - ókori gyilkosságok 

 Dr. Kozma Zsolt 

2 "Justitia tényleg vak?” - ókori gyilkosságok 

 Dr. Kozma Zsolt 

3 "Máglya, méreg és tőr” - a középkor századai 

 Dr. Kozma Zsolt 

4 "Kinek nyakán selyemzsinór tekereg” - a késő középkor, török hódítás gyilkosságai 

 Dr. Kozma Zsolt 

5 „Előre kitervelten”:Tömeggyilkosságok áldozatai a XX. században. Okok,és a tudomány szerepe a tények feltárásában. 

 Dr. Kozma Zsolt 

6 Periklész halála - és a paleogenetika 

 Dr. Molnár F. Tamás 

7 Báthory istván hirtelen halála Grodnoban, 1586-ban, és más toxicológiai kórképek... 

 Dr. Molnár F. Tamás 

8 "A pokolból” - Hasfelmetsző Jack, Sherlock Holmes: a viktoriánus Anglia 

 Dr. Kozma Zsolt 

9 "A tomboló évszázad” - a világháborúk és az A(tom)B(akteriális)V(egyi) fegyverek kora 

 Dr. Kozma Zsolt 

10 Vadászbalesetek igazságügyi orvostana: Szt Imre herceg és Zrínyi Miklós 

 Dr. Molnár F. Tamás 
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11 Áthatoló mellkasi sérülések: hideg fegyverek: Hector, Sissy, Martin Luther King etc 

 Dr. Molnár F. Tamás 

12 Áthatoló mellkasi sérülések: hideg fegyverek: Hector, Sissy, Martin Luther King etc 

 Dr. Molnár F. Tamás 

13 Áthatoló sérülések: tűzfegyverek: Manfred von Richtofen, Ferenc Ferdinánd, Ronald Reagan, II János Pál 

 Dr. Molnár F. Tamás 

14 Áthatoló sérülések: tűzfegyverek: Manfred von Richtofen, Ferenc Ferdinánd, Ronald Reagan, II János Pál 

 Dr. Molnár F. Tamás 

Gyakorlatok 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

Nincs 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 

Dr. Kozma Zsolt (KOZEAC.K.JPTE), Dr. Molnár F. Tamás (MOFMAAO.PTE) 
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OOF-DRD-T GYÓGYSZERTERVEZÉS  

Tantárgyfelelős: DR. HETÉNYI CSABA, egyetemi docens 

 Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet 

2 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Fakultatív  modul ▪ ősszel ▪ ajánlott félév: 3. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 5 fő –  max. 300 fő 

Előfeltételek: nincs 

 

Tematika  

A kurzus a hallgató számára átfogó képet kínál a gyógyszertervezés teljes folyamatáról a betegség kiválasztásától egészen a gyógyszer 

piacra kerüléséig. A bevezető előadások után a tervezés egyes fázisainak részletes ismertetése következik, amelynek során mind a 

hatástani, mind a farmakokinetikai tulajdonságok előrejelzéséről szó lesz. Ennek kapcsán a tervezéskor használt elméleti és kísérletes 

módszerek bemutatására egyaránt sor kerül. Esettanulmányok demonstrálják a sikeres példákat és a tervezés során felmerülő 

nehézségeket is. A kutatói vénával bíró hallgatók egyértelmű célcsoportja e kurzusnak. Mellettük a kurzus hasznos ismereteket nyújt 

a majdani gyakorló orvosok és gyógyszerészek számára is azáltal, hogy követhetővé teszi a gyógyszerek megszületésének komplex 

folyamatát. Ez remélhetőleg segíti a hallgatók eligazodását a gyógyszertan - molekulatervezés során is használt - törvényeinek 

erdejében. Ezen túlmenően kitér a kurzus a mellékhatások és toxicitás problematikájára, valamint tárgyalja a gyógyszerek 

engedélyezésének, előállításának egyes kérdéseit is. A Journal Club órákon a hallgatók bevonásával az előző előadásokon tárgyalt 

területek friss szakcikkeinek bemutatásával mélyítjük el az ismereteket. A hallgatók így saját maguk fedezhetnek fel további 
összefüggéseket, győződhetnek meg a fehérjék és peptidek terén szerzett új ismereteik használhatóságáról. 

A félév elfogadásának feltételei 

Jelenleg a választható és elektív kurzusok esetén a szabályzat nem tartalmaz részvételi követelményt. Amennyiben szükséges itt valamit 

megjelölnöm, akkor 25 %, de csak azért teszem, hogy kitölthető legyen az űrlap. Javasoltam a Tanulmányi Bizottság vezetőjének a 

helyzet szabályzását és 50 % mértéket a hiányzásoknál. 

Félévközi ellenőrzések 

A szemeszter végén zárthelyi dolgozat kerül meghirdetésre. A dolgozat egyszeri választásos tesztkérdéseket és esszékérdéseket 

tartalmaz. A jegy a dolgozat eredménye és opcionálisan a Journal Club-ra készített prezentáció értékelése alapján kerül kialakításra. A 

hallgató a szabályzatban foglaltak szerint javíthatja jegyét. 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Távolmaradás pótlása konzultáció alapján. 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

Az oktatási anyag a vizsgakérdésekkel együtt a Famrakológiai és Farmakoterápiai Intézet honlapján vagy az előadáson/e-mailben 
elküldött linken érhető el. 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Keserű György Miklós (szerk.): A gyógyszerkutatás kémiája, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2011. 

Előadások 

1 A betegség kiválasztása. Célok, terminológia, trendek. 

 Dr. Hetényi Csaba 

2 Kondíciók. Stratégiák. Ligandum-alapú tervezés. 

 Dr. Hetényi Csaba 

3 Tradícionális tervezés. 

 Dr. Hetényi Csaba 

4 Célpont-alapú tervezés. 

 Dr. Hetényi Csaba 

5 A célpont kiválasztása és validálása. 

 Dr. Hetényi Csaba 
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6 Fehérje célpontok 1. Általános áttekintés, szerkezeti fehérjék. 

 Dr. Hetényi Csaba 

7 Fehérje célpontok 2. Enzimek és receptorok. 

 Dr. Hetényi Csaba 

8 Kísérleti szerkezetmeghatározási módszerek. 

 Dr. Hetényi Csaba 

9 Elméleti szerkezetmeghatározási módszerek. 

 Dr. Hetényi Csaba 

10 Lipidek és nukleinsavak, mint célpontok. 

 Dr. Hetényi Csaba 

11 Journal club 1. Stratégiák összehasonlítása. 

 Dr. Hetényi Csaba 

12 Journal club 2. Célpontok értékelése. 

 Dr. Hetényi Csaba 

13 Journal club 3. Röntgenkrisztallográfia és NMR. 

 Dr. Hetényi Csaba 

14 Journal club 4. Krioelektronmikroszkópia. 

 Dr. Hetényi Csaba 

15 A vezérvegyület kiválasztása és a tervezés kísérleti módszerei. 

 Dr. Hetényi Csaba 

16 A vezérvegyületek molekuláris komplexei. Termodinamikai és kinetikai stabilitás. 

 Dr. Hetényi Csaba 

17 A vezérvegyület kiválasztása és a tervezés elméleti módszerei. 

 Dr. Hetényi Csaba 

18 Vezérvegyület optimalizálás, transzformációk. 

 Dr. Hetényi Csaba 

19 ADMETox optimalizálás 1. Célok, általános jellemzés. 

 Dr. Hetényi Csaba 

20 ADMETox optimalizálás 2. Módszerek. 

 Dr. Hetényi Csaba 

21 A tervezés lezárása. Gyártás és fejlesztés. 

 Dr. Hetényi Csaba 

22 Mellékhatások és piaci nyomonkövetés. 

 Dr. Hetényi Csaba 

23 Esettanulmány 1. Antivirális gyógyszerek tervezése. 

 Dr. Hetényi Csaba 

24 Esettanulmány 2. Rák elleni gyógyszerek tervezése. 

 Dr. Hetényi Csaba 

25 Journal club 5. Új eljárások fejlesztése. 

 Dr. Hetényi Csaba 

26 Journal club 6. Paradigmaváltások a tervezésben. 

 Dr. Hetényi Csaba 

27 Journal club 7. Molekuláris dinamika. 

 Dr. Hetényi Csaba 

28 Journal club 8. Dokkolás. 

 Dr. Hetényi Csaba 

Gyakorlatok 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

A vizsgakérdések az előadásanyagok végén kerülnek elhelyezésre. 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 
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OOF-EBK-T ÉLELMISZERBIZTONSÁGI KRÍZISHELYZETEK  

Tantárgyfelelős: DR. VARJAS TÍMEA, egyetemi adjunktus 

 Orvosi Népegészségtani Intézet 

1 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Fakultatív  modul ▪ ősszel ▪ ajánlott félév: 3. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 4 fő –  max. 30 fő 

Előfeltételek: nincs 

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

 

Tematika  

Bár korunk Európai Uniós élelmiszer-szabályozása kötött és jogszabályi háttere megszabott, mégis előfordulnak olyan élelmiszer-

biztonsági krízisek, vészhelyzetek, melyekről a médiában csak elvétve hallani. A kurzus „lerántja a leplet” az élelmiszer-biztonsági 

krízishelyzetek hátteréről, okairól és elhallgatott információiról. Az előadás témájának spektruma lefedi mindazt az információhalmazt, 
melyet a krízisekről lehet és érdemes tudni 

A félév elfogadásának feltételei 

A TVSZ kreditrendszerű oktatás esetében érvényes vonatkozó szabályok szerint az előadások és gyakorlatok látogatása kötelező, 

amelyet katalógussal ellenőrzünk. Az előadásokról és a gyakorlatokról összességében legfeljebb 15 %, azaz 2x45 perc hiányzás 

megengedett, amely felett az index aláírását megtagadjuk. 

Félévközi ellenőrzések 

Jegykialakítás módja: írásbeli beszámoló a kurzus anyagából 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Egyéni elbírálás alapján 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

A felkészüléshez szükséges tananyag a Neptun-ra az elhangzást követően felkerülnek 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Előadások 

1 Bevezetés, az Európai Unió és Magyarország élelmiszer-biztonsági szabályozása I. 

 Dr. Varjas Tímea 

2 Bevezetés, az Európai Unió és Magyarország élelmiszer-biztonsági szabályozása II. 

 Dr. Raposa László Bence 

3 Esetek és elhallgatott tények I. (történeti áttekintés) 

 Dr. Raposa László Bence 

4 Esetek és elhallgatott tények II. 

 Dr. Raposa László Bence 

5 Kríziskezelés és kommunikáció I. 

 Dr. Raposa László Bence 

6 Kríziskezelés és kommunikáció II. 

 Dr. Raposa László Bence 

7 Esetek és elhallgatott tények III. 

 Dr. Raposa László Bence 

8 Esetek és elhallgatott tények IV. 

 Dr. Raposa László Bence 

9 Élelmiszeripari trükkök: Változtatások melyeket a laikusok észre sem vesznek I. 

 Dr. Raposa László Bence 

10 Élelmiszeripari trükkök: Változtatások melyeket a laikusok észre sem vesznek... II. 

 Dr. Raposa László Bence 
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11 Aktuális élelmiszer-biztonsági krízisek I. 

 Dr. Raposa László Bence 

12 Aktuális élelmiszer-biztonsági krízisek II. 

 Dr. Raposa László Bence 

13 Összefoglalás 

 Dr. Raposa László Bence 

14 Számonkérés 

 Dr. Varjas Tímea 

Gyakorlatok 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

Neptun 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 
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OOF-EDT-T EPIDEMIOLÓGIAI MÓDSZEREK A DIPLOMAMUNKA MEGÍRÁSÁHOZ ÉS A TDK MUNKÁHOZ

  

Tantárgyfelelős: DR. KISS ISTVÁN, egyetemi tanár 

 Orvosi Népegészségtani Intézet 

2 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Fakultatív  modul ▪ mindkét félévben ▪ ajánlott félév: 3. 

Foglalkozás/félév:  24 óra előadás + 4 óra gyakorlat + 0 óra szeminárium = összesen 28 óra 

Kurzus létszámkorlát:  min. 1 fő –  max. 15 fő 

Előfeltételek: OOA-MET teljesített + OOA-AED teljesített 

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

 

Tematika  

A bizonyítékokon alapuló orvoslás bázisát olyan kutatások képezik, melyekkel az orvostanhallgatók és fogorvostan hallgatók már az 

egyetemi éveik alatt megismerkednek. Tudományos diákköri tevékenységük és diplomamunkájuk elkészítése során maguk is hasonló 
kutatásokban vesznek részt. 

A kurzus segítséget nyújt a kutatások megtervezéséhez, kivitelezéséhez, az eredmények feldolgozásához, értékeléséhez és 

értelmezéséhez. Nem a statisztikai és matematikai alapok elsajátítása a célunk, hanem a megfelelő epidemiológiai módszerek 

kiválasztásának és kivitelezésének gyakorlati elsajátítása, az SPSS készségszintű használata. A már megkezdett saját tudományos 
tevékenységhez is jelentős segítségként szolgálhat a kurzus. 

A félév elfogadásának feltételei 

Az előadások és gyakorlatok látogatása kötelező, amelyet katalógussal ellenőrzünk. Az előadásokról és a gyakorlatokról összességében 

legfeljebb 15 %, azaz 4x45 perc hiányzás megengedett, ami felett az index aláírását megtagadjuk. 

Félévközi ellenőrzések 

Számonkérés: Írásbeli vizsga keretében az elsajátított módszerekre épülő feladatmegoldás. 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Beszámoló az oktatóval egyeztetett tananyagból. 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

A Neptun-ra feltöltött elektronikus tananyagok. 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Sajtos László - Mitev Ariel: SPSS kutatási és adatelemzési kézikönyv 

Ember-Kiss-Cseh: Népegészségügyi orvostan (2013.) 

Előadások 

1 Epidemiológiai és kutatás-módszertani alapismeretek I. 

 Dr. Berényi Károly 

2 Epidemiológiai és kutatás-módszertani alapismeretek II. 

 Dr. Berényi Károly 

3 Kutatástervezés gyakorlati alapjai 

 Dr. Berényi Károly 

4 Etikai kérdések a tudományos munkában, etikai engedélyek 

 Dr. Berényi Károly 

5 A helyes hipotézis felállítása 

 Dr. Berényi Károly 

6 Kvantitatív mérési módszerekre épülő kísérletek tervezése 

 Dr. Berényi Károly 

7 Kvalitatív mérési módszerekre épülő kísérletek tervezése 

 Dr. Berényi Károly 

8 Kérdőíven alapuló humán kutatások tervezése 

 Dr. Berényi Károly 
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9 Kérdőívek epidemiológiai szempontok szerinti feldolgozása 

 Dr. Berényi Károly 

10 Papír alapú és számítógépes adatrögzítés szabályai, lehetőségei és elvei 

 Dr. Berényi Károly 

11 Attitűdvizsgálatok elemzési és értékelési lehetőségei 

 Dr. Berényi Károly 

12 Molekuláris epidemiológiai vizsgálatok tervezése 

 Dr. Berényi Károly 

13 Szűrési módszerek elemzése, ROC-görbe elemzés I. 

 Dr. Berényi Károly 

14 Szűrési módszerek elemzése, ROC-görbe elemzés II. 

 Dr. Berényi Károly 

15 Az epidemiológiai elemzésekhez használt leggyakoribb informatikai alkalmazások (Excell, SPSS, R, Statistica stb.) 

 Dr. Berényi Károly 

16 Az epidemiológiai elemzésekhez használt leggyakoribb statisztikai módszerek áttekintése 

 Dr. Berényi Károly 

17 Változók közötti kapcsolatok értelmezése: az ok-okozati összefüggések feltárása 

 Dr. Berényi Károly 

18 Túlélési modellek és gyakorlati alkalmazásuk 

 Dr. Berényi Károly 

19 A faktoranalízis alapjai és az eredmények értelmezése I. 

 Dr. Berényi Károly 

20 A faktoranalízis alapjai és az eredmények értelmezése II. 

 Dr. Berényi Károly 

21 Többváltozós elemzések az epidemiológiában I. 

 Dr. Berényi Károly 

22 Többváltozós elemzések az epidemiológiában II. 

 Dr. Berényi Károly 

23 Többváltozós elemzések eredményeinek értelmezési lehetőségei 

 Dr. Berényi Károly 

24 Az eredmények közlésének lehetőségei, a publikálás alapjai 

 Dr. Berényi Károly 

Gyakorlatok 

1 Epidemiológiai kutatások elemzése - példamegoldás I. 

2 Epidemiológiai kutatások elemzése - példamegoldás II. 

3 Epidemiológiai kutatások elemzése - példamegoldás III. 

4 Epidemiológiai kutatások elemzése - példamegoldás IV. 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

Neptun 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 

Dr. Berényi Károly (BEKFABO.PTE) 
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OOF-EFA-T ETNOFARMAKOBOTANIKA  

Tantárgyfelelős: DR. PAPP NÓRA, egyetemi docens 

 Farmakognóziai Intézet 

2 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Fakultatív  modul ▪ ősszel ▪ ajánlott félév: 3. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 3 fő –  max. 20 fő 

Előfeltételek: nincs 

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

 

Tematika  

Gyógynövények alkalmazásáról már az ókorból vannak ismereteink, etnofarmakobotanikai és gyógyszerésztörténeti adataink. A 

kurzus összefoglaló történeti áttekintést ad az ókortól kezdve a kontinensek ismert etnobotanikai adatairól, kiemelve az amerikai, afrikai 

és ázsiai népek ősi gyógymódjait. Európából a mediterrán régió és az erdélyi magyarság etnobotanikai leírásait foglalja össze. 

Bemutatja a magyar gyógyszerésztörténet jeles etnofarmakobotanikai kutatóit, tevékenységüket és a hazai ismert gyógynövények népi 

magyar elnevezéseit. Áttekintést ad jeles ünnepeink gyógynövényes népszokásairól és jelképeiről, valamint az etnofarmakobotanikai 
gyűjtések jelenéről és szükségességéről. 

A félév elfogadásának feltételei 

A kurzus elfogadásának feltétele 2 zárthelyi dolgozat teljesítése a félév során. Maximális hiányzás: 2 db / félév 

Félévközi ellenőrzések 

Két félévközi zárthelyi dolgozat tejesítése. 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Jegyzetek letöltése az intranetről: http://aok.pte.hu/hu/egyseg/oktatasianyagok/1640 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

http://gytk.pte.hu/hu/egyseg/oktatasianyagok/1640 

http://aok.pte.hu/hu/egyseg/oktatasianyagok/1640 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Antalné Tankó M.: Gyimes-völgyi népi gyógyászat, Európai Folklór Intézet, L’Harmattan, Budapest 2003 

Babulka P., Borsányi L., Grynaeus T.: Síppal, dobbal. Hagyományos orvoslás az Európán kívüli népek körében, Mezőgazdasági 
Kiadó, Budapest 1989 

Nagy Z.: Tibeti orvoslás, Pesti Szalon Könyvkiadó, Budapest 1992 

Oláh A.: „Újhold, új király!” A magyar népi orvoslás életrajza, Gondolat Könyvkiadó, Budapest 1986 

Szabó L. Gy.: Gyógynövény-ismereti tájékoztató, Schmidt und Co., Melius Alapítvány, Baksa-Pécs 2005 

Vajkai A.: Népi gyógyászat, Jószöveg Műhely Kiadó, Budapest 2003 

Vasas S. : Népi gyógyászat. Kalotaszegi gyűjtés, Kriterion Könyvkiadó, Bukarest 1985 

Előadások 

1 Etnofarmakobotanikai adatok az ókorból (Egyiptom, Mezopotámia) 

 Dr. Papp Nóra 

2 Etnofarmakobotanikai adatok az ókorból (Egyiptom, Mezopotámia) 

 Dr. Papp Nóra 

3 Ősi dél- és észak amerikai (indián) etnofarmakobotanikai leírások 

 Dr. Papp Nóra 

4 Ősi dél- és észak amerikai (indián) etnofarmakobotanikai leírások 

 Dr. Papp Nóra 

5 Közép-Amerika (elsősorban Mexikó) etnofarmakobotanikai kutatásai 

 Dr. Papp Nóra 

6 Közép-Amerika (elsősorban Mexikó) etnofarmakobotanikai kutatásai 

 Dr. Papp Nóra 

http://aok.pte.hu/hu/egyseg/oktatasianyagok/1640
http://gytk.pte.hu/hu/egyseg/oktatasianyagok/1640
http://aok.pte.hu/hu/egyseg/oktatasianyagok/1640
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7 Az ősi keleti kultúrák (Kína, Japán, India, Tibet) etnofarmakobotanikája 

 Dr. Papp Nóra 

8 Az ősi keleti kultúrák (Kína, Japán, India, Tibet) etnofarmakobotanikája 

 Dr. Papp Nóra 

9 Az afrikai kontinens etnofarmakobotanikája 

 Dr. Papp Nóra 

10 Az afrikai kontinens etnofarmakobotanikája 

 Dr. Papp Nóra 

11 A mediterrán (görög, olasz, spanyol, portugál) régió etnofarmakobotanikai adatai 

 Dr. Papp Nóra 

12 A mediterrán (görög, olasz, spanyol, portugál) régió etnofarmakobotanikai adatai 

 Dr. Papp Nóra 

13 Etnofarmakobotanikai adatok a középkorból: kolostorkertek és boszorkányperek gyógynövényei, korabeli alkalmazásuk és 
hatásaik 

 Dr. Papp Nóra 

14 Etnofarmakobotanikai adatok a középkorból: kolostorkertek és boszorkányperek gyógynövényei, korabeli alkalmazásuk és 
hatásaik 

 Dr. Papp Nóra 

15 Erdély néhány régiójának etnofarmakobotanikai értékei 

 Dr. Papp Nóra 

16 Erdély néhány régiójának etnofarmakobotanikai értékei 

 Dr. Papp Nóra 

17 A magyar etnobotanikai kutatások jeles kutatói a kezdetektől napjainkig 

 Dr. Papp Nóra 

18  magyar etnobotanikai kutatások jeles kutatói a kezdetektől napjainkig 

 Dr. Papp Nóra 

19 Zárthelyi dolgozat I. 

 Dr. Papp Nóra 

20 Zárthelyi dolgozat I. 

 Dr. Papp Nóra 

21 Az etnofarmakobotanikai gyűjtések jelene, mai lehetőségei és szükségessége 

 Dr. Papp Nóra 

22 Az etnofarmakobotanikai gyűjtések jelene, mai lehetőségei és szükségessége 

 Dr. Papp Nóra 

23 Magyar népi gyógynövényneveink, mai elnevezéseik szinonimái és magyarázatai 

 Dr. Papp Nóra 

24 Magyar népi gyógynövényneveink, mai elnevezéseik szinonimái és magyarázatai 

 Dr. Papp Nóra 

25 Jeles ünnepeinkben előforduló gyógynövényes hagyományok, népszokások; népi gyógynövény-jelképeink előfordulása és 

jelentése 

 Dr. Papp Nóra 

26 Jeles ünnepeinkben előforduló gyógynövényes hagyományok, népszokások; népi gyógynövény-jelképeink előfordulása és 
jelentése 

 Dr. Papp Nóra 

27 Zárthelyi dolgozat II. 

 Dr. Papp Nóra 

28 Zárthelyi dolgozat II. 

 Dr. Papp Nóra 

Gyakorlatok 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

Tematika szerint. 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 
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OOF-EKT-T AMIT AZ ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐKRŐL TUDNI KELL  

Tantárgyfelelős: DR. DELI JÓZSEF, egyetemi tanár 

 Farmakognóziai Intézet 

1 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Fakultatív  modul ▪ ősszel ▪ ajánlott félév: 3. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 5 fő –  max. 200 fő 

Előfeltételek: nincs 

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

 

Tematika  

Az étrend-kiegészítők a hazánkban is érvényben levő európai uniós szabályozás szerint olyan élelmiszerek, amelyek a hagyományos 

étrend kiegészítését szolgálják, és koncentrált formában tartalmaznak tápanyagokat vagy egyéb táplálkozási vagy élettani hatással 

rendelkező anyagokat. Az utóbbi években bekövetkezett változások ráirányítják a figyelmet ezen készítményekre. A kurzus a 
forgalomban lévő étrend-kiegészítők hatóanyagaival, ezek kimutatásával, az utóbbi években leleplezett hamisításokkal foglalkozik. 

A félév elfogadásának feltételei 

A Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban megadott hiányzás fogadható el, és kettő ellenőrző dolgozat megírása. 

Félévközi ellenőrzések 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Nincs 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

Lásd MeetStreet 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Előadások 

1 Az étrend-kiegészítők definíciója, szerepe, csoportosítása 

 Dr. Deli József 

2 Jogszabályok, követelmények 

 Dr. Deli József 

3 Követelmények, EFSA útmutató, OÉTI számok 

 Dr. Deli József 

4 Étrend-kiegészítők hatóanyagai 

 Dr. Deli József 

5 Vitaminok és ásványi anyagok, RDA és UL értékek 

 Dr. Deli József 

6 Mikor kap az étrend-kiegészítő zöld pipát? 

 Dr. Deli József 

7 I. Zárthelyi 

 Dr. Deli József 

8 Bejelentett étrend-kiegészítők listája 

 Dr. Deli József 

9 Veszélyes étrend-kiegészítők 

 Dr. Deli József 

10 Alkalmazásra nem javasolt gyógynövények listája 

 Dr. Deli József 

11 Étrend-kiegészítő hamisítások I. 

 Dr. Deli József 

12 Étrend-kiegészítő hamisítások II. 

 Dr. Deli József 
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13 Étrend-kiegészítő hamisítások III. 

 Dr. Deli József 

14 II. Zárthelyi 

 Dr. Deli József 

Gyakorlatok 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

Lásd MeetStreet 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 
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OOF-FEA-T A FERTŐZŐ BETEGSÉGEK EPIDEMIOLÓGIÁJÁNAK ALAPJAI  

Tantárgyfelelős: DR. KISS ISTVÁN, egyetemi tanár 

 Orvosi Népegészségtani Intézet 

1 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Fakultatív  modul ▪ ősszel ▪ ajánlott félév: 3. 

Foglalkozás/félév:  8 óra előadás + 3 óra gyakorlat + 3 óra szeminárium = összesen 14 óra 

Kurzus létszámkorlát:  min. 5 fő –  max. 15 fő 

Előfeltételek: OOA-AED teljesített   

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

 

Tematika  

Bár napjainkban a fejlett országokban a fertőző betegségek okozta morbiditás és mortalitás jelentős mértékben lecsökkent a hatékony 

prevenciós tevékenységeknek köszönhetően az elmúlt évszázadban, azonban eliminációjuk nem várható, továbbra is mindenapjaink 

részei. 

A hatékony beavatkozással a terjedésük eredményesen megakadályozható, amelynek fontos része a kialakuló járványok időbeli 

felismerése, kivizsgálása és a megfelelő intézkedések megtétele. A kurzus célja bemutatni a fertőző betegségek járványügyi 

szempontból releváns jellemzőit, a monitoring rendszerek alapelveit, működését, a járványkivizsgálás alapjait, lépéseit ezen belül az 
epidemiológiai vizsgálatok metódusait. 

A félév elfogadásának feltételei 

Az előadások és gyakorlatok, szemináriumok látogatása kötelező, amelyet katalógussal ellenőrzünk, legfeljebb 3x45 perc hiányzás 

megengedett, ami felett az index aláírását megtagadjuk. 

Félévközi ellenőrzések 

- 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Pótlási lehetőség nincs. 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Heymann (ed.): Control of Communicable Diseases Manual 

M’kanatha, Lynfield , Van Beneden, de Valk (eds.): Infectious Disease Surveillance 

Előadások 

1 A fertőző betegségek speciális jellemzői 

 Dr. Prantner Ida 

2 Epidemiológiai alapok a fertőző betegségek megközelítéséből I. 

 Dr. Prantner Ida 

3 Epidemiológiai alapok a fertőző betegségek megközelítéséből II. 

 Dr. Prantner Ida 

4 A járványügyi gyakorlatban használt epidemiológiai vizsgálatok 

 Dr. Prantner Ida 

5 Surveillance rendszerek alapjai 

 Dr. Prantner Ida 

6 A fertőző betegségek surveillance-a 

 Dr. Prantner Ida 

7 Járványkivizsgálás alapjai, lépései I. 

 Dr. Prantner Ida 

8 Járványkivizsgálás alapjai, lépései II. 

 Dr. Prantner Ida 
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Gyakorlatok 

1 Epidemiológiai ismeretek gyakorlati alkalmazása I. (definíciók alkalmazása, surveillance adatok értelmezése, elemzése) 

2 Epidemiológiai alapismeretek gyakorlati alkalmazása II. (adatgyűjtés, elemzés, az adatok grafikus megjelenítése) 

3 Epidemiológiai alapismeretek gyakorlati alkalmazása III. (analitikus vizsgálatok) 

Szemináriumok 

1 Élelmiszer által közvetített járvány kivizsgálása I. 

2 Élelmiszer által közvetített járvány kivizsgálása II. 

3 Élelmiszer által közvetített járvány kivizsgálása III. 

Vizsgakérdések 

- 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 

Dr. Prantner Ida (PRIFAAO.PTE) 
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OOF-GMS-T GENETIKAILAG MÓDOSÍTOTT SZERVEZETEK ÉS EGÉSZSÉGÜNK  

Tantárgyfelelős: DR. GYÖNGYI ZOLTÁN, tudományos főmunkatárs 

 Orvosi Népegészségtani Intézet 

1 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Fakultatív  modul ▪ mindkét félévben ▪ ajánlott félév: 3. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 5 fő –  max. 200 fő 

Előfeltételek: OOA-MB2 teljesített   

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

 

Tematika  

A genetikailag módosított (GM) szervezetek felhasználása egyre nagyobb teret nyer az élelmezésben. A közvetlen egészségügyi 

hatáson túl közvetve, a természeti környezeten át is hatással vannak ezen szervezetek az emberi gazdasági aktivitásra és az egészségre. 

A téma társadalmi vitát kelt, melyben megfelelő információ hiányában tévhitek is megjelennek. 

A képzés célja, hogy a hallgatók objektív képet kapjanak a GM szervezetek szerepéről életünkben és a lehetséges egészségkárosító 
hatásukról. 

A tantárgy keretén belül a hallgatók megismerkednek a GM szervezetek előállításának molekuláris hátterével, szerepükkel a 

növénytermesztésben, állattenyésztésben és az orvostudományban; eddig előfordult és lehetséges egészségi következményekkel; 

élelmiszeripari elterjedtségükkel, tesztekkel, engedélyezési eljárásokkal, törvényi szabályozásokkal, gazdasági és társadalmi 
hatásukkal. 

A félév elfogadásának feltételei 

Az elfogadás feltétele az előadásokon való részvétel maximum kettő hiányzással és sikeres vizsga. 

Félévközi ellenőrzések 

nincs 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Személyes konzultációra van lehetőség indokolt esetben. 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

Neptunra feltöltött előadások. 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Pusztai Árpád és Bardócz Zsuzsa: A genetikailag módosított élelmiszerek biztonsága, Kölcsey füzetek VII., Kölcsey Intézet, 

Budapest, 2004 ISBN: 963 216 132 7 

Előadások 

1 Genetikailag módosított szervezetek kialakításának oka 

 Dr. Gyöngyi Zoltán 

2 A GM szervezetek szerepe a növénytermesztésben és az állattenyésztésben 

 Dr. Gyöngyi Zoltán 

3 A genetikai módosítás molekuláris háttere I. 

 Dr. Gyöngyi Zoltán 

4 A genetikai módosítás molekuláris háttere II. 

 Dr. Gyöngyi Zoltán 

5 A GM szervezetek lehetséges egészségkárosító hatása 

 Dr. Gyöngyi Zoltán 

6 GM élelmiszerek okozta halálesetek háttere 

 Dr. Gyöngyi Zoltán 

7 A GM szervezetek egészségkárosító hatásának megelőzésére tett intézkedések 

 Dr. Gyöngyi Zoltán 

8 A genetikai módosítás felhasználása az orvostudományban 

 Dr. Gyöngyi Zoltán 
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9 A GM szervezetek az élelmiszerekben I. 

 Dr. Gyöngyi Zoltán 

10 A GM szervezetek az élelmiszerekben II. 

 Dr. Gyöngyi Zoltán 

11 A GM szervezetek engedélyezésének feltételei 

 Dr. Gyöngyi Zoltán 

12 Törvényi szabályozás 

 Dr. Gyöngyi Zoltán 

13 A GM növények hatása természetes élőhelyekre és a biogazdálkodásra 

 Dr. Gyöngyi Zoltán 

14 A GM szervezetek gazdasági hatása, társadalmi viták, tájékoztatás 

 Dr. Gyöngyi Zoltán 

Gyakorlatok 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

1. A GM szervezetek szerepe a növénytermesztésben és az állattenyésztésben 

3. A GM növények hatása természetes élőhelyekre és a biogazdálkodásra 

4. A genetikai módosítás molekuláris háttere 

5. A GM szervezetek élelmiszerekben való előfordulása, kimutathatóságuk 

6. A genetikai módosítás felhasználása az orvostudományban 

7. A GM szervezetek lehetséges egészségkárosító hatása 

8. GM szervezetek okozta halálesetek háttere 

9. A GM szervezetek egészségkárosító hatásának megelőzésére tett intézkedések 

10. A GM szervezetek engedélyezésének feltételei 

11. A GM szervezetek gazdasági hatása, társadalmi viták, tájékoztatás 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 
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OOF-HAK-T A HALÁL KÉMIÁJA  

Tantárgyfelelős: DR. MÁRK LÁSZLÓ, egyetemi docens 

 Biokémiai és Orvosi Kémiai Intézet 

1 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Fakultatív  modul ▪ ősszel ▪ ajánlott félév: 3. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 5 fő –  max. 50 fő 

Előfeltételek: nincs 

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

 

Tematika  

A tantárgy célja a hallgatók kémia ismereteinek integrálása az orvostudományokba és az emberi élethez és halálhoz kapcsolódó 
mélyebb biokémiai összefüggések felismerése. 

A kurzus folyamán a hallgatók megismerkednek az alapvető toxikológiai fogalmakkal, majd elsajátítják azokat a kémiai és biokémiai 

ismereteket, amelyek segítségével leírhatóak az élet utolsó szakasza és a halál bekövetkezése utáni változások. A tantárgy hozzájárul 
az élő szervezet komplex egységként történő kezeléséhez és egyes pathológiai és antropológiai problémák kezeléséhez. 

Tematika: 

- Bevezetés, követelmények, számonkérés módja. 

- Toxikológiai alapfogalmak. Halálozási statisztikák. 

- Az élet utolsó perceinek kémiai folyamatai. 

- Posztmortális változásokról általában, a halál utáni lebomlási folyamatokat befolyásoló tényezők. 

- Kémiai folyamatok a halált követő másodpercekben. 

- A halált követő első órákban lezajló kémiai folyamatok 

- Rövidtávú lebomlási folyamatok. 

- Hosszútávú lebomlási folyamatok. 

- Különleges kémiai elváltozások, mummifikáció. 

- Pathológiás és traumás elváltozások csontokon. 

- Emberi maradványok kormeghatározása kémiai módszerek. 

A félév elfogadásának feltételei 

A tantárgy írásbeli számonkéréssel zárul. Maximális hiányzás: 20% 

Félévközi ellenőrzések 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Nincs 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

Az előadások folyamán kiadott sillabusz. 

- Jegyzet 

Márk L.: Humán csontmaradványok kémiai elemzésének jelentősége a történeti és igazságügyi antropológiában, In: Tóth G. 
(szerk.) Opera Biologica Savariensia 1, Savaria University Press, Szombathely 2007 

- Ajánlott irodalom 

D.J. Ortner, A.C. Aufderheide (eds.): Human Paleopathology, 1991 

Előadások 

1 Bevezetés, követelmények, számonkérés módja. Toxikológiai alapfogalmak. 

 Dr. Márk László 

2 Alapvető biokémiai és enzimatikus ismeretek. 

 Dr. Márk László 
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3 Az élet utolsó perceinek kémiai folyamatai. 

 Dr. Márk László 

4 Az élet utolsó perceinek kémiai folyamatai. 

 Dr. Márk László 

5 Posztmortális változásokról általában, a halál utáni lebomlási folyamatokat befolyásoló tényezők. 

 Dr. Márk László 

6 Posztmortális változásokról általában, a halál utáni lebomlási folyamatokat befolyásoló tényezők. 

 Dr. Márk László 

7 Kémiai folyamatok a halált követő első másodpercekben 

 Dr. Márk László 

8 Kémiai folyamatok a halált követő első másodpercekben 

 Dr. Márk László 

9 A halált követő első órákban lezajló kémiai folyamatok 

 Dr. Márk László 

10 A halált követő első órákban lezajló kémiai folyamatok 

 Dr. Márk László 

11 Rövidtávú lebomlás folyamatok 

 Dr. Márk László 

12 Hosszútávú lebomlási folyamatok 

 Dr. Márk László 

13 Különleges kémiai átalakulások mummifikáció 

 Dr. Márk László 

14 Pathológiás és traumás elváltozások csontokon. 

 Dr. Márk László 

Gyakorlatok 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

Toxikológiai alapfogalmak. 

Általános enzimatikus folyamatok. 

Az élet utolsó perceinek kémiai folyamatai. 

Posztmortális változásokról,a halál utáni lebomlási folyamatokat befolyásoló tényezők. 

Kémiai folyamatok a halált követő másodpercekben. 

A halált követő első órákban lezajló kémiai folyamatok 

Rövidtávú lebomlási folyamatok. 

Hosszútávú lebomlási folyamatok. 

Különleges kémiai elváltozások, mummifikáció. 

Pathológiás elváltozások. 

Traumás elváltozások csontokon. 

Az igazságügyi és történeti antropológia által alkalmazott módszerek. 

Emberi maradványok kormeghatározása kémiai módszerek. 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 
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OOF-ISZ-T AZ IRODALOMKUTATÁSTÓL A SZAKDOLGOZAT ELKÉSZÍTÉSÉIG  

Tantárgyfelelős: DR. HORVÁTH GYÖRGYI, egyetemi docens 

 Farmakognóziai Intézet 

2 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Fakultatív  modul ▪ ősszel ▪ ajánlott félév: 3. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 5 fő –  max. 15 fő 

Előfeltételek: nincs 

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

 

Tematika  

A hallgatók részletesen ismerjék meg egy szakdolgozat, szemináriumi dolgozat, dékáni pályamunka elkészítésének formai 

követelményeit, információt szerezzenek a témaválasztásról, az irodalomkutatásról, a bibliográfiai leírásról, a hivatkozás szabályairól, 

az irodalomjegyzék elkészítéséről. A hallgatók képesek legyenek egyetemi tanulmányaik során megszerzett ismereteiket önállóan 

felhasználni, rendszerezni, kiegészíteni szakdolgozatuk elkészítéséhez. Feladat: a szakdolgozat, szemináriumi dolgozat és dékáni 
pályamunka elkészítéséhez szükséges formai követelmények elsajátítása. 

A félév elfogadásának feltételei 

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett 

Félévközi ellenőrzések 

Egy idegennyelvű cikk tartalmának szóbeli előadás formájában történő bemutatása. 

Írásbeli dolgozat beadása egy szakmai témáról. 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Nincs lehetőség pótlásra. 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

1. Umberto Eco: Hogyan írjunk szakdolgozatot?, Gondolat Kiadó, Budapest, 1994 

2. Szabó Katalin: Kommunikáció felsőfokon, Kossuth Kiadó, Budapest, 1997 

3. Pálfi Éva: Hogyan hivatkozzunk az elektronikus forrásokra?, Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 46 évf. 8. szám, 1999 

4. Bertáné Németh Ágnes: Az irodalomkutatástól a hivatkozásig, Pécsi Tudományegyetem, Egyetemi Könyvtár, Pécs 2002 

Előadások 

1 Mi a szakdolgozat, miért kell szakdolgozatot, szemináriumi dolgozatot írni? 

 Dr. Horváth Györgyi 

2 Mire használható egy szakdolgozat a diploma megszerzése után? 

 Dr. Horváth Györgyi 

3 Témaválasztás. A kutatások célja, a kutatások menete. 

 Dr. Horváth Györgyi 

4 Régi vagy modern témák? 

 Dr. Horváth Györgyi 

5 A témához kapcsolódó szakirodalom áttekintése. A szakirodalmi tájékozódás bázisai. A szakirodalmi tájékozódás forrásai I. 

 Dr. Horváth Györgyi 

6 Látogatás a PTE TTK-BTK Kari Könyvtárába. 

 Dr. Horváth Györgyi 

7 A szakirodalmi tájékozódás forrásai II. Direkt és indirekt tájékoztató eszközök. Könyvtári katalógusok, nagyobb hazai 
könyvtárak. 

 Dr. Horváth Györgyi 

8 Látogatás a PTE ÁOK Kari Könyvtárába. 

 Gracza Tünde 
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9 Az internetes szakirodalom keresés: az információkeresés formái, néhány keresőprogram. 

 Dr. Horváth Györgyi 

10 Fontosabb szakmai folyóiratok áttekintése I. 

 Dr. Horváth Györgyi 

11 Fontosabb szakmai folyóiratok áttekintése II. 

 Dr. Horváth Györgyi 

12 A hallgató által keresett szakirodalom megbeszélése. Forráselemzés I. 

 Dr. Horváth Györgyi 

13 A hallgató által keresett szakirodalom megbeszélése. Forráselemzés II. 

 Dr. Horváth Györgyi 

14 Munkaterv és jegyzékek készítése I. 

 Dr. Horváth Györgyi 

15 Munkaterv és jegyzékek készítése II. 

 Dr. Horváth Györgyi 

16 A szakirodalom feldolgozásának technikája I. A jegyzetelés. 

 Dr. Horváth Györgyi 

17 A szakirodalom feldolgozásának technikája II. A megfogalmazás. 

 Dr. Horváth Györgyi 

18 A szakirodalom feldolgozásának technikája III. Bibliográfia a dolgozatban. 

 Dr. Horváth Györgyi 

19 A szakirodalom feldolgozásának technikája IV. A hivatkozás szabályai: számozásos módszer. 

 Dr. Horváth Györgyi 

20 A szakirodalom feldolgozásának technikája V. A hivatkozás szabályai. Szerző-évszám módszer. 

 Dr. Horváth Györgyi 

21 Bibliográfiai leírások (könyv, folyóirat, tanulmányok stb.) 

 Dr. Horváth Györgyi 

22 A dolgozat szerkezete I. 

 Dr. Horváth Györgyi 

23 A dolgozat szerkezete II. 

 Dr. Horváth Györgyi 

24 Helyesírási követelmények. 

 Dr. Horváth Györgyi 

25 A végső szöveg megszerkesztése I.: tartalomjegyzék. 

 Dr. Horváth Györgyi 

26 A végső szöveg megszerkesztése II.: bevezetés és célkitűzés. 

 Dr. Horváth Györgyi 

27 A végső szöveg megszerkesztése III.: kísérleti körülmények. 

 Dr. Horváth Györgyi 

28 A végső szöveg megszerkesztése IV.: eredmények. 

 Dr. Horváth Györgyi 

Gyakorlatok 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

Nincsenek vizsgakérdések. 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 
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OOF-JCL-T JOURNAL CLUB: TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK ELEMZÉSE, MEGVITATÁSA  

Tantárgyfelelős: DR. NAGY TAMÁS II, egyetemi adjunktus 

 Laboratóriumi Medicina Intézet 

1 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Fakultatív  modul ▪ ősszel ▪ ajánlott félév: 3. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 3 fő –  max. 12 fő 

Előfeltételek: nincs 

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

 

Tematika  

A tárgy célja, hogy a hallgatók elsajátíthassák a tudományos közlemények értő, kritikus olvasását, értelmezését. Elsősorban kutatásban, 

de a mai orvoslásban is elengedhetetlen, hogy a nemzetközi szakirodalmat rendszeresen kövessük, ugyanakkor az exponenciálisan 

növekvő számú publikációk közül nem könnyű kiválasztani a szakterületünket leginkább érintő, és valóban értékes, használható 
irodalmat. 

Ebben próbál segítséget nyújtani a kurzus, a résztvevők ún. journal club-ban vesznek részt; egy előre kiválasztott publikációt egy 

hallgató ismertet, az abban szereplő állításokat igyekszik „megvédeni” a többi, reviewer szerepét eljátszó résztvevővel szemben. Ily 

módon saját tapasztalat útján sajátíthatják el egy tudományos publikáció minőségének megítélését: a megfelelő témaválasztást, a helyes 

módszerválasztást és annak alkalmazását, valamint az eredmények interpretálását. Ezen ismeretek nemcsak a publikációk 
értelmezésében, de a saját közlemények elkészítésekor, sőt tudományos munka során is hasznosíthatóak. 

A tantárgy foglalkozásain való részvételhez kb. középfokú angol nyelvismeret szükséges. 

A félév elfogadásának feltételei 

A kredit elfogadásának feltétele hallgatónként legalább 1 idegen nyelvű közlemény feldolgozása és prezentálása a kurzuson! 

Félévközi ellenőrzések 

Prezentáció 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Nincs lehetőség 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

A kurzus során a hallgatóknak elektronikus vagy nyomtatott formában teljes tudományos cikkeket biztosítunk. 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Előadások 

Gyakorlatok 

Szemináriumok 

1 Bevezetés, tudományos publikációk elérhetőségei, keresése. 

2 Journal club, egy publikáció bemutató elemzése. 

3 Journal club, témaválasztás megfelelősége I. 

4 Journal club, témaválasztás megfelelősége II. 

5 Journal club, kísérleti módszer választása és ismertetése I. 

6 Journal club, kísérleti módszer választása és ismertetése II. 

7 Journal club, kísérleti módszerek alkalmazása I. 

8 Journal club, kísérleti módszerek alkalmazása II. 

9 Journal club, eredmények ismertetése, prezentációja I. 

10 Journal club, eredmények ismertetése, prezentációja II. 

11 Journal club, eredmények interpretációja, következtetések levonása I. 

12 Journal club, eredmények interpretációja, következtetések levonása II. 

13 Journal club, a kéziratnak leginkább megfelelő folyóirat kiválasztása I. 

14 Journal club, összefoglalás. 
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Vizsgakérdések 

N/A 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 

Dr. Nagy Tamás II (NATFABO.PTE), Poór Viktor Soma (POVFAB.T.JPTE) 
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OOF-JEL-T JELÁTVITELI ÉS GÉNEXPRESSZIÓS VÁLTOZÁSOK KÜLÖNBÖZŐ BETEGSÉGEKBEN  

Tantárgyfelelős: DR. SÜMEGI BALÁZS, egyetemi tanár 

 Biokémiai és Orvosi Kémiai Intézet 

1 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Fakultatív  modul ▪ ősszel ▪ ajánlott félév: 3. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 5 fő –  max. 200 fő 

Előfeltételek: nincs 

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

 

Tematika  

A kurzus a különböző betegségek kialakulásának biokémia hátterét kívánja bemutatni. Az előadások során a hallgatók a legújabb 

eredmények megismerésével követhetik, magyarázhatják korunk legfontosabb morbiditási és mortalitási betegségeinek kialakulását. 

A kurzus egyszersmind új gyógyszercélpontok, a modern gyógyszerek támadáspontjainak molekuláris alapjait is megismerteti. 

A félév elfogadásának feltételei 

Vizsga sikeres teljesítése, max. 2 hiányzás 

Félévközi ellenőrzések 

Oktatóval egyeztetve 

A számonkérés formája szóbeli vizsga 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Oktatóval egyeztetve 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

Előadás jegyzetek- diasorok kiadása 

- Jegyzet 

Előadás jegyzetek- diasorok kiadása 

- Ajánlott irodalom 

Előadás jegyzetek- diasorok kiadása, internetes irodalom megadása 

Előadások 

1 Jelátviteli és transzkripciós faktor változások betegségekben- Általános bevezetés 

 Dr. Sümegi Balázs 

2 Jelátviteli és transzkripciós faktor változások betegségekben- Általános bevezetés 

 Dr. Sümegi Balázs 

3 Hősokk-fehérjék és a tumorképződés 

 Dr. Gallyas Ferenc 

4 Hősokk-fehérjék és a tumorképződés 

 Dr. Gallyas Ferenc 

5 A gyulladás - NFκB 

 Dr. Sümegi Balázs 

6 A gyulladás - NFκB 

 Dr. Sümegi Balázs 

7 Sejtöregedés - FOXO 

 Dr. Gallyas Ferenc 

8 Sejtöregedés - FOXO 

 Dr. Gallyas Ferenc 
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9 Metabolikus szindróma - PPAR 

 Dr. Sümegi Balázs 

10 Metabolikus szindróma - PPAR 

 Dr. Sümegi Balázs 

11 Oxidatív stressz - PARP 

 Dr. Kovács Krisztina 

12 Oxidatív stressz - PARP 

 Dr. Kovács Krisztina 

13 Transzkripciós faktor aktivációt moduláló új gyógyszerek 

 Dr. Sümegi Balázs 

14 Transzkripciós faktor aktivációt moduláló új gyógyszerek 

 Dr. Sümegi Balázs 

Gyakorlatok 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

1. Hősokk fehérjék és a tumor képződés 

2. A gyulladás - NF-kappaB 

3. Sejtöregedés - FOXO 

4. Metabolikus szindróma - PPAR 

5. Oxidatív stressz - PARP 

6. Transzkripciós faktor aktivációt moduláló új gyógyszerek 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 
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OOF-KAN-T KLINIKAI ANATÓMIA  

Tantárgyfelelős: DR. HOLLÓSY TIBOR, egyetemi adjunktus 

 Anatómiai Intézet 

1 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Fakultatív  modul ▪ ősszel ▪ ajánlott félév: 3. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 5 fő –  max. 20 fő 

Előfeltételek: OOA-AA1 teljesített + OOA-SF1 teljesített + OOA-AA2 egyidejű felvétel 

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

 

Tematika  

A kurzus célja az anatómiai ismeretek mindennapi klinikai használatának megismertetése a hallgatókkal. A kurzus során döntően olyan 

klinikusok adnak elő, akik a munkájuk során rutinszerűen alkalmazzák az anatómiaoktatás keretien belül elsajátított tudásanyagot. A 

foglalkozások alkalmával a hallgatók megismerkedhetnek azon klinikai vizsgáló-, és terápiás módszerekkel (pl. fizikális vizsgálat, UH 

vizsgálat, fogászati vizsgálat, hasfali sérvek sebészete) melyek az anatómia biztos tudását és annak gyakorlati szemléletű felhasználását 
igénylik. 

A félév elfogadásának feltételei 

A félév elfogadásának kritériumai: 1.) részvétel a foglalkozások legalább 75%-án, 2.) sikeres zárótesz. 

Félévközi ellenőrzések 

Egyéni megbeszélés alapján. 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Egyéni megbeszélés alapján. 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

Szentágothai János, Réthelyi Miklós: Funkcionális anatómia I-III., Medicina, Budapest - makroszkópos anatómia, neuroanatómia, 
szövet- és fejlődéstan. 

- Saját oktatási anyag 

http://an-server.pote.hu 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Előadások 

Gyakorlatok 

Szemináriumok 

1 Gyakorlati foglalkozás a MediSkillsLab-ben I. 

2 A térdfájás - A térd klinikai és patoanatómiája. 

3 Mit lát a gégetükör? 

4 Fogas kérdések! 

5 Mellkasi útikalauz szemmel, kézzel és füllel. 

6 Mellkas radiológiai vizsgálatának anatómiai vonatkozásai. 

7 Intervenciós kardiológia. 

8 Anatómia sürgősen! 

9 A hasfalon innen és azon túl. 

10 Gyakorlati foglalkozás a MediSkillsLab-ben II. 

11 Féreg? Nyúlvány? Avagy a vastagbél zsákutcájának sebészete. 

12 Interaktív UH-vizsgálat a Radiológiai Klinikán. 

13 Gyakorlati foglalkozás a MediSkillsLab-ben III. 

14 Teszt 

Vizsgakérdések 

Vizsgakérdések: írásbeli vizsga az előadások anyagából az utolsó szemináriumon. 

http://an-server.pote.hu/


PTE ÁOK Általános Orvos szak  –  Elektív és fakultatív tárgyak - tantárgyleírások – 2018/2019-es tanév 

 

 310 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 

Dr. Dányádi Bese (DABNAAO.PTE), Dr. Faluhelyi Nándor (FANFAAO.PTE), Dr. Fülöp Balázs Dániel (FUBOAAO.PTE), Dr. Józsa 

Gergő (JOGIAAO.PTE), Dr. Kardos Dániel József (KADPABO.PTE), Dr. Németh Adrienne (NEASAAP.PTE), Dr. Sándor Balázs 

Attila (SABFAA.T.JPTE), Dr. Schlégl Ádám Tibor (SCAPAAO.PTE) 



PTE ÁOK Általános Orvos szak  –  Elektív és fakultatív tárgyak - tantárgyleírások – 2018/2019-es tanév 

 

 311 

OOF-KV1-T KRITIKUS ÁLLAPOTÚ BETEG VIZSGÁLATA AZ ALAPVETŐ ÉLETMENTÉSHEZ  

Tantárgyfelelős: DR. BOGÁR LAJOS, egyetemi tanár 

 Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet 

1 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Fakultatív  modul ▪ mindkét félévben ▪ ajánlott félév: 3. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 3 fő –  max. 6 fő 

Előfeltételek: nincs 

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

 

Tematika  

Az eszköz nélküli, illetve a félautomata defibrillátorral kiegészített újraélesztés pontos ismerete minden egészségügyi dolgozó számára 

kikerülhetetlen. A légzés-keringésmegállás felismeréséhez, és az életmentő beavatkozások megkezdéséhez szükséges ismeretek 

elsajátításához, illetve megfelelő gyakorlathoz nélkülözhetetlen a tantermi, szimulált körülmények között végzett gyakorlás. A kurzus 

célja, hogy a hallgatók biztonságosan elsajátítsák a felnőtt kiegészített BLS lépéseit, külön hangsúlyt fektetve a segélyhívás korrekt 
módjára. 

A félév elfogadásának feltételei 

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett 

Félévközi ellenőrzések 

Gyakorlati vizsga 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Egyéni megbeszélés szerint 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

A prehospitális betegvizsgálat szabványos eljárásrendje - (Dr. Berényi Tamás, Dr. Gőbl Gábor, Dr. Hetzman T. László, Dr. 

Petróczy András, Dr. Rotyis Mária, Dr. Sóti Ákos, Dr. Temesvári Péter) (OMSz és Magyar Légimentő Nonprofit Kft.) 

A Magyar Resuscitatiós Társaság 2011. évi felnőtt alapszintű újraélesztési (BLS), valamint a külső (fél) automata defibrillátor 

(AED) alkalmazására vonatkozó irányelve (Fritúz Gábor, Diószeghy Csaba, Gőbl Gábor: A Magyar Resuscitatiós Társaság 
vezetőségének ad hoc BLS-munkacsoportja) 

Előadások 

Gyakorlatok 

1 ABC betegvizsgálat, CAT team értesítése, xBLS 

2 ABC betegvizsgálat, CAT team értesítése, xBLS 

3 ABC betegvizsgálat, CAT team értesítése, xBLS 

4 ABC betegvizsgálat, CAT team értesítése, xBLS 

5 ABC betegvizsgálat, CAT team értesítése, xBLS 

6 ABC betegvizsgálat, CAT team értesítése, xBLS 

7 ABC betegvizsgálat, xBLS, stabil oldalfektetés 

8 ABC betegvizsgálat, xBLS, stabil oldalfektetés 

9 ABC betegvizsgálat, xBLS, légúti idegentestek ellátása 

10 ABC betegvizsgálat, xBLS, légúti idegentestek ellátása 

11 ABC betegvizsgálat, xBLS, ballonos maszkos lélegeztetés 

12 ABC betegvizsgálat, xBLS, ballonos maszkos lélegeztetés 

13 Vizsgaszituációk 

14 Vizsgaszituációk 
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Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

- 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 

Dr. Kiss Tamás (KITFAAO.PTE), Dr. Rendeki Szilárd (RESGABA.PTE), Németh Zsuzsanna (NEZPABO.PTE) 



PTE ÁOK Általános Orvos szak  –  Elektív és fakultatív tárgyak - tantárgyleírások – 2018/2019-es tanév 

 

 313 

OOF-MAA-T MÉRGEZŐ ÁLLATOK, ÁLLATI MÉRGEZÉSEK  

Tantárgyfelelős: DR. GERENCSÉR GELLÉRT, egyetemi adjunktus 

 Orvosi Népegészségtani Intézet 

2 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Fakultatív  modul ▪ ősszel ▪ ajánlott félév: 3. 

Foglalkozás/félév:  24 óra előadás + 4 óra gyakorlat + 0 óra szeminárium = összesen 28 óra 

Kurzus létszámkorlát:  min. 3 fő –  max. 25 fő 

Előfeltételek: nincs 

 

Tematika  

Hazánkban egyre többen tartanak (engedéllyel vagy anélkül) olyan állatokat, amelyek vagy aktívan vagy passzívan súlyos 

mérgezéseket képesek okozni, továbbá egyre többen utaznak külföldre, amely újabb kockázatot jelent az állatok által okozott 

mérgezések szempontjából. A tárgy feladata a legfontosabb állatcsoportok által okozott mérgezések bemutatása. A kurzus során 

ismertetésre kerülnek a legfontosabb méregcsoportok, azok összetétele és hatásmechanizmusa. A kurzus végén összefoglaljuk a 

legfontosabb általános kezelési lehetőségeket, továbbá részletesen ismertetjük a Magyarországon előforduló „veszélyes” állatok által 
okozott mérgezéseket. 

A félév elfogadásának feltételei 

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett 

Félévközi ellenőrzések 

A kurzus végén a hallgatók egy írásbeli tesztet írnak. 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Nincs lehetőség. 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

Nincs. 

- Saját oktatási anyag 

Neptun 

- Jegyzet 

Nincs. 

- Ajánlott irodalom 

Dr. Lehel József: Mérgező állatok, állati mérgek Bp. 1998, Állatorvostudományi Egyetem jegyzete 

Horst Altmann: Mérgező növények, mérgező állatok, Lícium Art, 2003 

Dietrich Mebs: Gifttiere: Ein Handbuch für Biologen, Toxikologen, Ärzte und Apotheker, Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft 

Stuttgart; 2010 

Gerhard G. Habermehl: Gift-Tiere und ihre Waffen: Eine Einführung für Biologen, Chemiker und Mediziner Ein Leitfaden, 
Springer; 1994 

Előadások 

1 Bevezetés, alapfogalmak 

 Dr. Gerencsér Gellért 

2 Statisztikai adatok az állatok által okozott mérgezésekről 

 Dr. Gerencsér Gellért 

3 Szivacsok okozta mérgezések 

 Dr. Gerencsér Gellért 

4 Csalánozók okozta mérgezések, esetismertetések (portugál gálya, kockamedúzák) 

 Dr. Gerencsér Gellért 

5 Puhatestűek okozta mérgezések I., kagylók, esetismertetés (különböző kagylómérgezések) 

 Dr. Gerencsér Gellért 

6 Puhatestűek okozta mérgezések II., csigák, esetismertetés (kúpcsigák) 

 Dr. Gerencsér Gellért 

7 Puhatestűek okozta mérgezések III., fejlábúak, esetismertetés (kékgyűrűs polip) 

 Dr. Gerencsér Gellért 
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8 Férgek és tüskésbőrűek okozta mérgezések, esetismertetés 

 Dr. Gerencsér Gellért 

9 Ízeltlábúak okozta mérgezések, rákok, százlábúak okozta mérgezések, esetismertetés 

 Dr. Gerencsér Gellért 

10 Rovarok okozta mérgezések (lepkék, kétszárnyúak, hangyák, méhek és darazsak), esetismertetések (lepkék, darazsak, méhek) 

 Dr. Gerencsér Gellért 

11 Pókszabásúak okozta mérgezések (pókok), esetismertetések (fekete özvegy, hegedűpókok) 

 Dr. Gerencsér Gellért 

12 Pókszabásúak okozta mérgezések (skorpiók, kullancsok), esetismertetések (amerikai skorpiók, kullancsok) 

 Dr. Gerencsér Gellért 

13 Halak és kétéltűek okozta mérgezések (aktív), esetismertetések (ráják, skorpió-, tűz-, kőhalak) 

 Dr. Gerencsér Gellért 

14 Halak és kétéltűek okozta mérgezések (passzív), esetismertetések (tetrodotoxin, ciguatera, scombrotoxin) 

 Dr. Gerencsér Gellért 

15 Kétéltűek okozta mérgezések, esetismertetések (varangyok, gőték) 

 Dr. Gerencsér Gellért 

16 Hüllők okozta mérgezések, gyíkok okozta mérgezések, esetismertetés (viperagyíkok) 

 Dr. Gerencsér Gellért 

17 Kígyók okozta mérgezések I. 

 Dr. Gerencsér Gellért 

18 Kígyók okozta mérgezések II. 

 Dr. Gerencsér Gellért 

19 A kígyómérgek hatásmechanizmus 

 Dr. Gerencsér Gellért 

20 Kígyómérgezések, esetismertetések 

 Dr. Gerencsér Gellért 

21 Madarak okozta mérgezések, esetismertetés (pitohui, fürj) 

 Dr. Gerencsér Gellért 

22 Emlősök okozta mérgezések, esetismertetés (cickányok, kacscsőrű emlős) 

 Dr. Gerencsér Gellért 

23 Állatok által okozott mérgezések általános ellátása 

 Dr. Nagy-Borsy Emese 

24 Kígyómérgezések ellátása, kezelése 

 Dr. Nagy-Borsy Emese 

Gyakorlatok 

1 Különböző méregkészülékek (csalánsejt, méregfog, méregtövis stb.) 

2 Néhány méreggel ölő állatfaj bemutatása 

3 Mérgezések ellátásánál használt eszközök, felszerelések bemutatása I. 

4 Mérgezések ellátásánál használt eszközök, felszerelések bemutatása II. 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

Neptun 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 

Dr. Gerencsér Gellért (GEGGAAT.PTE) 
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OOF-MGE-T MOLEKULÁRIS GERONTOLÓGIA  

Tantárgyfelelős: DR. KVELL KRISZTIÁN, egyetemi docens 

 Gyógyszerészi Biotechnológia Tanszék 

1 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Fakultatív  modul ▪ ősszel ▪ ajánlott félév: 3. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 5 fő –  max. 50 fő 

Előfeltételek: OOA-MB1 egyidejű felvétel + OOA-EL1 egyidejű felvétel 

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

 

Tematika  

A tananyag lefedi a fiziológiás öregedés és az öregedés folyamatának molekuláris folyamatait sejtszinten, intracelluláris jelátvitel és 

nukleinsav szinten. Rávilágít potenciális molekuláris beavatkozási lehetőségekre, melyekkel lassítható az öregedés folyamata és 

csökkenthetők az öregedéssel kapcsolatos betegségek. 

A félév elfogadásának feltételei 

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett 

Félévközi ellenőrzések 

Írásbeli teszt 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Nincs lehetőség. 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

- Jegyzet 

www.medbiotech.hu 

- Ajánlott irodalom 

Előadások 

1 A gerontológia alapjai 

 Dr. Kvell Krisztián 

2 Az öregedés elméletei 

 Dr. Kvell Krisztián 

3 Mitokondriális öregedés 

 Dr. Kvell Krisztián 

4 Öregedés és génexpresszió 

 Dr. Kvell Krisztián 

5 A hosszú élet genetikai háttere 

 Dr. Kvell Krisztián 

6 Genomikus változások az öregedés során, öregedés és daganatok 

 Dr. Kvell Krisztián 

7 Akut és krónikus stressz sejtszintű hatásai 

 Dr. Kvell Krisztián 

8 Anyagcsere és hosszú élet I. 

 Dr. Kvell Krisztián 

9 Anyagcsere és hosszú élet II. 

 Dr. Kvell Krisztián 

10 Öregedéssel kapcsolatos intracelluláris patológiák 

 Dr. Kvell Krisztián 

11 Öregedéssel kapcsolatos intracelluláris patológiák 

 Dr. Kvell Krisztián 

 

http://www.medbiotech.hu/
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12 Molekuláris szintű beavatkozás 

 Dr. Kvell Krisztián 

13 Meghívott előadó I. 

 Dr. Kvell Krisztián 

14 Meghívott előadó II. 

 Dr. Kvell Krisztián 

Gyakorlatok 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

MeetStreet 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 
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OOF-MNE-T MOLEKULÁRIS NEUROENDOKRINOLÓGIA  

Tantárgyfelelős: DR. ÁBRAHÁM ISTVÁN MIKLÓS, egyetemi tanár 

 Élettani Intézet 

1 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Fakultatív  modul ▪ ősszel ▪ ajánlott félév: 3. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 5 fő –  max. 25 fő 

Előfeltételek: OOA-MB2 teljesített   

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

 

Tematika  

A hallgatók betekintést kapnak a modern neuroendokrinológiai szemléletbe, sok kísérleti példával és klinikai relevanciával. 

Megismerkedhetnek azokkal a legújabb kutatási adatokkal, amelyek a hormonok molekuláris hatásait leírják a központi 

idegrendszerben. Ezen felül áttekintést kapnak a molekuláris neuroendokrinológia legmodernebb eszköztáráról. 

A félév elfogadásának feltételei 

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett 

Félévközi ellenőrzések 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Kérvény 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

Élettan tankönyvek 

- Saját oktatási anyag 

Előadás ábrák és filmek. 

- Jegyzet 

Hallgatói saját rövid feljegyzések. 

- Ajánlott irodalom 

Kandel: Principles of Neuronal Science, 5th edition, 2012 

Előadások 

1 A hypothalamus-hipofízis funkcionális anatómiája és szerepe I. 

 Dr. Ábrahám István Miklós 

2 A hypothalamus-hipofízis funkcionális anatómiája és szerepe II. 

 Dr. Ábrahám István Miklós 

3 Intracelluláris jelátviteli útvonalak I. 

 Dr. Ábrahám István Miklós 

4 Intracelluláris jelátviteli útvonalak II. 

 Dr. Ábrahám István Miklós 

5 A molekuláris neuroendokrinológia vizsgáló eszközei: metodikák I. 

 Dr. Ábrahám István Miklós 

6 A molekuláris neuroendokrinológia vizsgáló eszközei: metodikák II. 

 Dr. Ábrahám István Miklós 

7 A stressz neuroendokrinológiai szabályozása I. 

 Dr. Ábrahám István Miklós 

8 A stressz neuroendokrinológiai szabályozása II. 

 Dr. Ábrahám István Miklós 

9 A glukokortikoidok hatásai és szerepük a neurodegeneratív folyamatokban I. 

 Dr. Ábrahám István Miklós 

10 A glukokortikoidok hatásai és szerepük a neurodegeneratív folyamatokban II. 

 Dr. Ábrahám István Miklós 
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11 A fertilitás neuroendokrinológiai szabályozása I. 

 Dr. Ábrahám István Miklós 

12 A fertilitás neuroendokrinológiai szabályozása II. 

 Dr. Ábrahám István Miklós 

13 Az ösztrogén genomiális és nem-genomiális hatásai a központi idegrendszerben I. 

 Dr. Ábrahám István Miklós 

14 Az ösztrogén genomiális és nem-genomiális hatásai a központi idegrendszerben II. 

 Dr. Ábrahám István Miklós 

Gyakorlatok 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

Tesztkérdések az előadások anyagából. 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 
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OOF-MTS-T MÓDOSULT TUDATÁLLAPOTOK A SZOMATIKUS ORVOSLÁSBAN  

Tantárgyfelelős: DR. TIRINGER ISTVÁN, egyetemi adjunktus 

 Magatartástudományi Intézet 

2 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Fakultatív  modul ▪ mindkét félévben ▪ ajánlott félév: 3. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 5 fő –  max. 15 fő 

Előfeltételek: nincs 

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

 

Tematika  

A kurzus célja, hogy betekintést nyújtson a hallgatóknak a módosult tudatállapotok lehetséges fajtáiról, kiváltó okairól, megjelenéseiről 

a szomatikus orvoslásban. A legújabb genetikai és képalkotó vizsgálatok egyre közelebb hozzák az orvostudományt a tudat mélyebb 

megértéséhez, míg az orvosi ellátás során kialakult tapasztalatok gyakorlati segítséget nyújtanak annak felismerésében, hogy a 

betegségek, félelmek és a kórházi környezet hatásai miatt a páciensek gyakran fokozott érzékenységgel reagálnak az orvosok 

kijelentéseire. Ezen ismeretek felhasználva optimalizálható az orvos-beteg kommunikáció, így több megértést és ideálisabb gyógyító 
környezetet teremthetünk, mely valószínűsíti a nagyobb fokú elégedettséget és gyorsabb rehabilitációt a páciensek között. 

A félév elfogadásának feltételei 

Legfeljebb 25% hiányzás megengedett. Aktív részvétel az órán és egy adott témakörből való referálás kötelező. Írásbeli vizsga a kurzus 

végén. 

Félévközi ellenőrzések 

- 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Tanárral történő egyeztetéssel. 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Varga K. (szerk.): Szuggesztív kommunikáció a szomatikus orvoslásban, Országos Addiktológiai Intézet, Budapest 2005 

Bányai É., Benczúr L. (szerk.): A hipnózis és hipnoterápia alapjai. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest 2008 

Cardena, E., Winkelman, M. (eds.): Altering Consciousness: Multidisciplinary Perspectives, Volume 1: History, Culture, and the 
Humanities, Volume 2: Biological and Psychological Perspectives, Praeger Publishers, Santa Barbara, CA, USA 2012 

Kroger, W. S.: Clinical and Experimental Hypnosis in Medicine, Dentistry and Psychology, Lippincott Williams & Wilkins, 

Philadelphia, PA, USA 2008 

Előadások 

Gyakorlatok 

Szemináriumok 

1 A módosult tudatállapot fogalma, fajtái 

2 A módosult tudatállapot fogalma, fajtái 

3 A hipnózis és szuggesztiók 

4 A hipnózis és szuggesztiók 

5 Placebo és nocebo 

6 Placebo és nocebo 

7 Szorongás, félelmek, megküzdési stratégiák 

8 Szorongás, félelmek, megküzdési stratégiák 

9 Betegségtudat és betegség-feldolgozás 

10 Betegségtudat és betegség-feldolgozás 

11 A kommunikáció fogalma, fajtái 

12 A kommunikáció fogalma, fajtái 
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13 A fájdalom pszichológiája 

14 A fájdalom pszichológiája 

15 Fájdalomcsillapítás nem gyógyszeres módszerekkel 

16 Fájdalomcsillapítás nem gyógyszeres módszerekkel 

17 A disszociáció fogalma és adaptív formái 

18 A disszociáció fogalma és adaptív formái 

19 Általános anesztézia alatti tudatállapotok 

20 Általános anesztézia alatti tudatállapotok 

21 Veszteségből fakadó tudatállapot változások 

22 Veszteségből fakadó tudatállapot változások 

23 Rapport helyzetek az orvosi ellátás során 

24 Rapport helyzetek az orvosi ellátás során 

25 A gyógyító személyes érintettsége: empátia és kiégési-szindróma 

26 A gyógyító személyes érintettsége: empátia és kiégési-szindróma 

27 Összefoglalás 

28 Összefoglalás 

Vizsgakérdések 

- 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 

Dr. Tiringer István (TIIHAAE.PTE) 
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OOF-N02-T BETEGSÉGEK, ORVOSI BEAVATKOZÁSOK ÉS BETEGTÁJÉKOZTATÁS NÉMET NYELVEN 1.

  

Tantárgyfelelős: HALÁSZ RENÁTA, nyelvtanár 

 Egészségügyi Nyelvi és Kommunikációs Intézet 

2 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Fakultatív  modul ▪ mindkét félévben ▪ ajánlott félév: 3. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 3 fő –  max. 15 fő 

Előfeltételek: nincs 

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

 

Tematika  

A kurzus célja a német orvosi szaknyelv egy speciális területének, a betegnek a tájékoztatása a szükséges beavatkozások esetleges 

rizikójáról, ill. tanácsadás. Célunk a szaknyelv nyelvhasználati sajátosságainak megismertetése, a preklinikai és klinikai modulok 
szaktárgyai által megkívánt német nyelvű szakirodalom megismertetése. 

A félév elfogadásának feltételei 

A foglalkozásokon való részvétel kötelező. A teljes óraszám 15%-át meghaladó, de a 25%-át el nem érő hiányzásokat a kurzus vezetője 

igazolhatja. A teljes óraszám 25%-át meghaladó hiányzások esetében a kurzus nem tekinthető teljesítettnek. 

Félévközi ellenőrzések 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Írásbeli dolgozat vagy szóbeli beszámoló oktatóval történő egyeztetés alapján. 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

Intézeti tananyagok, betegtájékoztatók. 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Előadások 

Gyakorlatok 

1 Lokale Betäubung 

2 Lokale Betäubung 

3 Narkose 

4 Narkose 

5 Narkose 

6 Narkose 

7 Chirurgische Eingriffe 1. 

8 Chirurgische Eingriffe 1. 

9 Chirurgische Eingriffe 2. 

10 Chirurgische Eingriffe 2. 

11 Chirurgische Eingriffe 3. 

12 Chirurgische Eingriffe 3. 

13 Untersuchungsmethode: Spiegelung 1. 

14 Untersuchungsmethode: Spiegelung 1. 

15 Untersuchungsmethode: Spiegelung 2. 

16 Untersuchungsmethode: Spiegelung 2. 

17 Untersuchungsmethode: Spiegelung 3. 

18 Untersuchungsmethode: Spiegelung 3. 

19 Untersuchungsmethode: Spiegelung 4. 

20 Untersuchungsmethode: Spiegelung 4. 

 



PTE ÁOK Általános Orvos szak  –  Elektív és fakultatív tárgyak - tantárgyleírások – 2018/2019-es tanév 

 

 322 

21 Kaiserschnitt 1. 

22 Kaiserschnitt 2. 

23 Geburt 1. 

24 Geburt 2. 

25 Test 2. 

26 Test 2. 

27 Evaluierung 

28 Evaluierung 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

- 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 

Dr. Fogarasi-Nuber Katalin (FOKEAA.B.JPTE), Dr. Koppán Ágnes (KOVEAA.B.JPTE), Dr. Szelényi András (SZAAAR.B.JPTE), 

Dr. Zrínyi Andrea (ZRADAB.B.JPTE), Halász Renáta (HARFAB.B.JPTE), Hambuchné Kőhalmi Anikó (HAKIAAE.PTE), Meiszter 

Erika (MEERAAK.PTE) 
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OOF-N15-T ORVOSI ESETISMERTETÉS NÉMET NYELVEN 1.  

Tantárgyfelelős: HALÁSZ RENÁTA, nyelvtanár 

 Egészségügyi Nyelvi és Kommunikációs Intézet 

2 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Fakultatív  modul ▪ mindkét félévben ▪ ajánlott félév: 3. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 3 fő –  max. 15 fő 

Előfeltételek: nincs 

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

 

Tematika  

Német nyelvű szakorvosi hangfelvételek és szakirodalmi szövegek feldolgozása. Esetismertetések német szaknyelven, kommunikációs 
készségek és jártasság fejlesztése. Szakspecifikus szókincs bővítése. 

A félév elfogadásának feltételei 

A foglalkozásokon való részvétel kötelező. 

Félévközi ellenőrzések 

A szemeszter során kötelező 2 írásbeli teszttel ill. szóbeli és írásbeli számonkérések során összesen 100 pontot lehet elérni. A gyakorlati 

jegy a köv. módon kerül kialakításra: 

0-50 pont: elégtelen 

51-63: elégséges 

64-76: közepes 

77-89: jó 

90-100: jeles 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Nincs lehetőség a 25%-ot meghaladó hiányzás pótlására. 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

Az oktató által összeállított tananyag 

- Jegyzet 

Küttler, M.: 100 Fälle Innere Medizin 

Hörbuch „Visite live” - sorozat, Elsevier 2010 

- Ajánlott irodalom 

Előadások 

Gyakorlatok 

1 Typische Fallgeschichten: Innere Medizin 

2 Innere Medizin: Fallbeispiel Nr. 1 

3 Bearbeitung und Aufgabenlösung 

4 Innere Medizin: Fallbeispiel Nr. 2 

5 Schmerzen 1. 

6 Schmerzen 2. 

7 Innere Medizin: Fallbeispiel Nr. 3 

8 Aufklärungsgespräch 

9 Innere Medizin: Fallbeispiel Nr. 4 

10 Risikoeinschätzung 

11 Innere Medizin: Fallbeispiel Nr. 5 

12 Test 1. 
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13 Stressbewältigung + Kommunikationsstrategie 

14 Innere Medizin: Fallbeispiel Nr. 6 

15 Innere Medizin: Fallbeispiel Nr. 6 

16 Innere Medizin: Fallbeispiel Nr. 7 

17 Innere Medizin: Fallbeispiel Nr. 7 

18 Innere Medizin: Fallbeispiel Nr. 8 

19 Innere Medizin: Fallbeispiel Nr. 8 

20 Innere Medizin: Fallbeispiel Nr. 9 

21 Innere Medizin: Fallbeispiel Nr. 9 

22 Innere Medizin: Fallbeispiel Nr. 10 

23 Ärztliche Untersuchung 

24 Ärztliche Untersuchung 

25 Ärztliche Untersuchung 

26 Test 2. 

27 Test 2. 

28 Evaluierung 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 

Dr. Fogarasi-Nuber Katalin (FOKEAA.B.JPTE), Dr. Koppán Ágnes (KOVEAA.B.JPTE), Dr. Szelényi András (SZAAAR.B.JPTE), 

Dr. Zrínyi Andrea (ZRADAB.B.JPTE), Halász Renáta (HARFAB.B.JPTE), Meiszter Erika (MEERAAK.PTE), Molnár Annamária 

(MOAFAC.B.JPTE) 
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OOF-NA2-T ANAMNÉZIS FELVÉTEL ANGOL NYELVEN 2.  

Tantárgyfelelős: DR. RÉBÉK-NAGY GÁBOR, egyetemi docens 

 Egészségügyi Nyelvi és Kommunikációs Intézet 

2 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Fakultatív  modul ▪ mindkét félévben ▪ ajánlott félév: 3. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 3 fő –  max. 20 fő 

Előfeltételek: OOE-AFA teljesített   

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

 

Tematika  

Anamnézisfelvétel, betegtájékoztatás, szóbeli referálókészségek és jártasság kialakítás, kórházi kommunikáció. 

A félév elfogadásának feltételei 

A foglalkozásokon a részvétel kötelező. A 15%-ot meghaladó, de 25% alatti hiányzásokat a kurzus vezetője igazolhatja. 25%-ot 

meghaladó hiányzás esetén a kurzus érvénytelen. 

Félévközi ellenőrzések 

Kettő írásbeli dolgozat, négy szóbeli prezentáció 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

A kurzus vezetője esetenként határozza meg. 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

Győrffy Mária: English for Doctors, Idióma Bt., Pécs 2001 (megvásárolható az intézetben) 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Előadások 

Gyakorlatok 

1 Introduction 

2 Introduction 

3 Obstetrics and Gynecology: General questions, complaints, physical examination 

4 Obstetrics and Gynecology: General questions, complaints, physical examination 

5 Pregnancy: General questions past pregnancies, contraception, delivery 

6 Pregnancy: General questions past pregnancies, contraception, delivery 

7 Pediatrics: Neonatal history, Newborn counselling and diseases 

8 Pediatrics: Neonatal history, Newborn counselling and diseases 

9 Feeding, infant complaints and diseases 

10 Feeding, infant complaints and diseases 

11 Test 1 

12 Test 1 

13 Urology 

14 Urology 

15 ENT: examination of the ear, patient`s complaint, tinnitus 

16 ENT: examination of the ear, patient`s complaint, tinnitus 

17 Orthopedics injuries, treatment, dislocation of the hip, rheumatoid arthritis 

18 Orthopedics injuries, treatment, dislocation of the hip, rheumatoid arthritis 

19 Surgery 1 

20 Surgery 1 

21 Surgery 2 

22 Surgery 2 
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23 Dermatology 

24 Dermatology 

25 Consolidation 

26 Consolidation 

27 Test 2 

28 Course evaluation 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 

Dr. Hegedűs Anita (HEAAAA.B.JPTE), Dr. Rébék-Nagy Gábor (REGCAC.B.JPTE), Dr. Warta Vilmos (WAVEAB.B.JPTE), 

Eklicsné Dr. Lepenye Katalin (EKLAXA.B.JPTE), Hamarné Sávay Judit (HASMAAO.PTE), Hild Gabriella (MAGAAD.B.JPTE), 

Horváth Lilla Anita (HOLFABP..PTE), Kurdiné Molnár Eszter (KUMPAAK.PTE), Lokodiné Szolcsányi Judit (LOSIAAB.PTE), 

Mészégetőné Halmos Éva (MEHHABE.PTE), Nagy Gabriella (NAGMAAO.PTE), Ronczykné Berta Anikó (BEAAAI.B.JPTE), 

Szántóné Dr. Csongor Alexandra (CSAAAA.B.JPTE), Váradi Katalin (VAKHAAE.PTE) 
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OOF-NIK-T BEVEZETÉS A NÉMET ÍRÁSBELI SZAKNYELVI KOMMUNIKÁCIÓBA  

Tantárgyfelelős: HALÁSZ RENÁTA, nyelvtanár 

 Egészségügyi Nyelvi és Kommunikációs Intézet 

2 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Fakultatív  modul ▪ mindkét félévben ▪ ajánlott félév: 3. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 3 fő –  max. 15 fő 

Előfeltételek: nincs 

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

 

Tematika  

A tantárgy feladata a német biomedicinális szaknyelv nyelvi és nyelvhasználati sajátosságainak megismertetése. 

A félév elfogadásának feltételei 

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett 

Félévközi ellenőrzések 

A szemeszter során kötelező 2 írásbeli teszttel ill. szóbeli és írásbeli számonkérések során összesen 100 pontot lehet elérni. A gyakorlati 

jegy a köv. módon kerül kialakításra: 

0-50 pont: elégtelen 

51-63: elégséges 

64-76: közepes 

77-89: jó 

90-100: jeles 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

A teljes óraszám 25%-át meghaladó hiányzások esetében nincs lehetőség a távolmaradás pótlására. 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

Kulcsárné Szemler M. - Halász Renáta: Sprechstunde auf Deutsch, 1997 

Nagel - Romberg: Deutsch im Beruf: Medizin 

- Jegyzet 

Halász Renáta: Schriftliche Fachkommunikation, Pécs 2013. 

- Ajánlott irodalom 

Előadások 

Gyakorlatok 

1 Einleitung: Textsorten 

2 Textsorten 

3 Textsorten 

4 Textsorten 

5 Lebenslauf 

6 Lebenslauf 

7 Lebenslauf 

8 Bewerbungsunterlagen 1. 

9 Bewerbungsunterlagen 1. 

10 Bewerbungsunterlagen 2. 

11 Bewerbungsunterlagen 2. 

12 Wissenschaftliche Arbeiten, Berichterstellung 

13 Wissenschaftliche Arbeiten, Berichterstellung 

14 Test 1. 
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15 Kontaktaufnahme mit Instituten 

16 Kontaktaufnahme mit Instituten 

17 Kooperation: Forschungsprojekte 

18 Kooperation: Forschungsprojekte 

19 Briefwechsel 

20 Bestellung von Geräten, Beschwerdebrief 

21 Bestellung von Geräten, Beschwerdebrief 

22 Empfehlungsschreiben 

23 Empfehlungsschreiben 

24 Arztbrief 

25 Test 2. 

26 Test 2. 

27 Evaluierung 

28 Evaluierung 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 

Dr. Koppán Ágnes (KOVEAA.B.JPTE), Dr. Szelényi András (SZAAAR.B.JPTE), Dr. Zrínyi Andrea (ZRADAB.B.JPTE), Halász 

Renáta (HARFAB.B.JPTE), Hambuchné Kőhalmi Anikó (HAKIAAE.PTE) 
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OOF-NOA-T NEUROANTROPOLÓGIA I.: A SZOCIÁLIS VISELKEDÉS KULTURÁLIS ÉS BIOLÓGIAI ALAPJAI

  

Tantárgyfelelős: DR. CSATHÓ ÁRPÁD, egyetemi docens 

 Magatartástudományi Intézet 

2 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Fakultatív  modul ▪ ősszel ▪ ajánlott félév: 3. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 2 fő –  max. 25 fő 

Előfeltételek: nincs 

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

 

Tematika  

„A neuroantropológia néha teljesen antropológia, néha teljesen idegtudomány, de a legtöbb esetben valahol a kettő között helyezkedik” 

(Lende és Downey, 2012). Éppen ezért, általánosságban, a kurzus egy ideális keretét teremti meg az emberi viselkedés változatosságát 

lehetővé tevő kulturális, pszichológiai és biológiai tényezők áttekintésének. Ugyanakkor, a kurzus specifikus célja a társas viselkedést 

meghatározó főbb tényezők megértése a kultúra és az idegtudományi folyamatok oldaláról. A megvitatott témák végigkövetik a 

szociális magatartás teljes hierarchiáját, vagyis érintenek olyan alapegységeket, mint az empátia, és a szociális tér reprezentációja, de 

kitérnek a szociális viselkedés összetettebb jelenségeire is, mint például az antiszociális magatartás, vagy a szociális hierarchia 

kérdésköre. A kurzus során hangsúlyos szerepet kap a kulturális, vagy biológiai szempontból kórosnak tekintet szociális viselkedés 
elemzése is. 

A félév elfogadásának feltételei 

- 

Félévközi ellenőrzések 

A végleges jegyet a hallgatók egy írásbeli teszt eredménye alapján kapják. 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Az oktatóval való megbeszélés alapján. 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

Neptunra feltöltött elektronikus anyag. 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

D. H. Lende and G. Downey (eds.): The encultured brain: An introduction on Neuroanthropology, MIT Press, Cambridge, MA, 

USA 2015 

Előadások 

Gyakorlatok 

Szemináriumok 

1 A neuroantropológia tárgya, a szociális viselkedés gyökerei az emberi agyban. 

2 A neuroantropológia tárgya, a szociális viselkedés gyökerei az emberi agyban. 

3 A társas viselkedés neuroantropológiája: A gazdasági kapcsolatok, a csalás, az empátia biokulturális háttere. 

4 A társas viselkedés neuroantropológiája: A gazdasági kapcsolatok, a csalás, az empátia biokulturális háttere. 

5 A szociális hierarchia idegrendszeri háttere. 

6 A szociális hierarchia idegrendszeri háttere. 

7 Érzelem és empátia neuroantropológiai szempontból. 

8 Érzelem és empátia neuroantropológiai szempontból. 

9 Szociális folyamatok neuropszichológiája: A frontális lebeny szerepe. 

10 Szociális folyamatok neuropszichológiája: A frontális lebeny szerepe. 

11 A szülői gondoskodás biológiai, pszichológiai és kulturális összetevői. 

12 A szülői gondoskodás biológiai, pszichológiai és kulturális összetevői. 
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13 A fájdalom-kommunikáció kulturális és pszichológiai háttere. 

14 A fájdalom-kommunikáció kulturális és pszichológiai háttere. 

15 Kultúrához kapcsolódó mentális betegségek. 

16 Kultúrához kapcsolódó mentális betegségek. 

17 Az agresszió és az antiszociális magatartás: gének vs. környezet. 

18 Az agresszió és az antiszociális magatartás: gének vs. környezet. 

19 A biológiai stressz-választ moduláló szociális és pszichológiai folyamatok. 

20 A biológiai stressz-választ moduláló szociális és pszichológiai folyamatok. 

21 Én és a másik: A személyes tér neuropszichológiája. 

22 Én és a másik: A személyes tér neuropszichológiája. 

23 Szociális fóbiák. 

24 Szociális fóbiák. 

25 A szociális memória neuropszichológiája. 

26 A szociális memória neuropszichológiája. 

27 Összefoglalás. 

28 Teszt írás 

Vizsgakérdések 

- 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 

Dr. Csathó Árpád (CSAAAC.T.JPTE) 
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OOF-OBG-T AZ ORVOS-BETEG KAPCSOLAT GYAKORLATI KÉRDÉSEI  

Tantárgyfelelős: DR. BIRKÁS BÉLA, egyetemi adjunktus 

 Magatartástudományi Intézet 

2 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Fakultatív  modul ▪ ősszel ▪ ajánlott félév: 3. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 5 fő –  max. 15 fő 

Előfeltételek: nincs 

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

 

Tematika  

A kurzus során, a hallgatók széleskörű ismereteket szerezhetnek az emberi viselkedés filogenetikus, fejlődés-, és szociálpszichológiai, 

valamint családdinamikai aspektusairól, melyek elősegítik, vagy éppen gátolják az együttműködést, a bizalmas orvos-beteg kapcsolat 

kialakítását, valamint a hatékony gyógyító tevékenységet. Minden elméleti rész gyakorlati megközelítésben is tárgyalásra kerül. A 

hallgatók kiscsoportos gyakorlatok formájában tapasztalatokat szereznek a beteggel való kapcsolatfelvétel, az empatikus viselkedés, 

illetve az egyenlőtlen szerepviszonyból fakadó nehézségek, buktatók természetéről. Képessé válnak mind a saját, mind pedig a beteg 

helyzetének átfogóbb megértésére, az orvos-beteg viszonyban fellépő érzelmek, alapvető reakciómódok és szükségletek 

meghatározása, felismerésére révén. 

A félév elfogadásának feltételei 

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett 

Félévközi ellenőrzések 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Az oktatóval megbeszélendő 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

Decety J. & Ickes W. (eds.): The Social Neuroscience of Empathy. A Bradford Book, The MIT Press Cambridge, Massachusetts; 
London, England 2009 

Kopp és Berghammer (szerk.): Orvosi pszichológia, Medicina, Bp. 2008 

Pilling J. (szerk.): Orvosi kommunikáció, Medicina, Bp. 2008 

- Saját oktatási anyag 

- Jegyzet 

Oktatótól elkérhető 

- Ajánlott irodalom 

Révész Gy. (szerk.): Az emberi arc. Tanulmányok a pszichológia, orvostudomány, mesterséges intelligencia és a képzőművészet 
területeiről, Pro Pannónia Kiadó, Pécs 2010 

Thompson, T.L., Dorsey,A., Miller,K., & Parrott, R: The Routledge Handbook of Health Communication, 2003 

Előadások 

Gyakorlatok 

1 Az együttműködést befolyásoló személyes és környezeti tényezők. 

2 A kooperáció filogenetikus aspektusai: adaptivitás, kiváltó mechanizmusok. 

3 Gyakorlat: az orvos-beteg együttműködést akadályozó kommunikációs és viselkedéses tényezők. 

4 Megbízhatóság az interperszonális kapcsolatokban 

5 A megbízhatóság kranio-faciális és más fizikai jegyei. 

6 A megbízhatóság és bizalom verbális és nem verbális kommunikációs jegyei. 

7 Egocentrizmus és decentrálás: a nézőpontátvétel fejlődéspszichológiája. 

8 A másik fél törekvéseinek felmérése: elmeteória, az elmeolvasási képesség. 

9 Gyakorlat: Egocentrizmus és elmeteória-deficitek hatása az interperszonális kapcsolatokra. 

10 Empátia új megközelítésben: Kognitív és emocionális empátia. 

11 Az empátia kifejezésmódjai: viselkedéses és verbális jellemzők. 

12 Gyakorlat: az empátiás viszonyulás kifejezésmódjai az orvos-beteg kommunikációban. 

13 Bizalmi viszony kialakítása az orvos-beteg kapcsolatban 
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14 Gyakorlat: a bizalom kifejezésmódjai az orvos-beteg kommunikációban. 

15 A szorongás. Testi tünetek, viselkedéses jellemzők, kiváltó faktorok. 

16 A szorongás és félelem egészségi állapotra gyakorolt hatásai. 

17 Szupportív és kognitív-viselkedéses módszerek a szorongás és félelem csökkentésére. 

18 Gyakorlat: a szorongás és aggodalom csökkentésének módjai. 

19 Alá- és fölérendelt viszony az orvos-beteg kapcsolatban. Engedelmesség. 

20 Gyakorlat: az egyenlőtlen viszonyból fakadó nehézségek orvos és beteg között. 

21 Szerepek, szerepelmélet. Orvos szerep, beteg szerep. 

22 Szerepkonfliktusok, a betegszerep „előnyei”. 

23 A beteg és családja. Rendszerszemlélet az orvoslásban. 

24 Családdinamika és egészségi állapot. 

25 Akcidentális és fejélődési krízisek az orvosi pálya során. 

26 Gyakorlat: Az orvos szerep nehézségei, és azok leküzdésének lehetséges módjai. 

27 Összefoglalás 

28 Összefoglalás 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

- 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 

Dr. Birkás Béla (BIBGAAB.PTE) 
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OOF-OEF-T ORVOSTANHALLGATÓK ELSŐSEGÉLY-FELADATAI  

Tantárgyfelelős: DR. BOGÁR LAJOS, egyetemi tanár 

 Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet 

2 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Fakultatív  modul ▪ ősszel ▪ ajánlott félév: 3. 

Foglalkozás/félév:  10 óra előadás + 18 óra gyakorlat + 0 óra szeminárium = összesen 28 óra 

Kurzus létszámkorlát:  min. 5 fő –  max. 30 fő 

Előfeltételek: OOR-ELS teljesített   

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

 

Tematika  

Az orvostanhallgatóktól a laikusokhoz képest mindenki sokkal több szakértelmet vár el az életmentésben. Az első évfolyamos orvosi 

elsősegély tantárgy gyakorlatai az alapokat biztosítják ehhez. Sajnos az ötödik évfolyamig csekély számú kurzuson fejleszthetik 

elméleti tudásukat és gyakorlati készségüket az orvostanhallgatók. Éppen ezért erre a kurzusra olyan hallgatók jelentkezését várjuk, 

akik szeretnének biztos elméleti és gyakorlati alapokat szerezni az elsősegélynyújtásban. Elsajátíthatják az életmentés különböző 
fogásait, technikáit és megfelelő alaptudást adunk a további elsősegélynyújtással foglalkozó kurzus(ok) megértéséhez. 

A félév elfogadásának feltételei 

Max. 20% hiányzás megengedett. 

A kurzus írásbeli teszttel és gyakorlati vizsgával zárul, az órarendi óra keretein belül. A félév során kötelező az egy félévközi teszt 

megírása, mely beleszámít a vizsgaeredménybe. 

Félévközi ellenőrzések 

- 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

A pótlásra egy, kétórás extra gyakorlat ad lehetőséget. 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

Hunka Balázs, Kisiván Csaba: Az elsősegélynyújtás kézikönyve. Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2015. 

Fritúz G., Diószeghy CS., Gőbl G.: Magyar Resuscitatiós Társaság 2011. évi felnőtt alapszintű újraélesztési (BLS), valamint a 
külső (fél)automata defibrillátor (AED) alkalmazására vonatkozó irányelve 

Hauser B., Nagy Á., Tóth Z., Újhelyi E., Szentirmai Cs.: A Magyar Resuscitatiós Társaság 2011. évi irányelve a gyermekek 
újraélesztéséről 

- Saját oktatási anyag 

Az oktatási tematika a tantárgyleírás sorrendjét fogja követni, melyhez az alapot: Hunka Balázs, Kisiván Csaba: Az 
elsősegélynyújtás kézikönyve. Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2015. című könyv szolgáltatja. 

- Jegyzet 

Saját, órai jegyzetek, illetve a közzétett előadásanyagok. 

- Ajánlott irodalom 

John Campbell: Helyszíni sérültellátás 

International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (Geneva, 2011.): International First Aid and Resuscitation 
Guidelines 2011 

Előadások 

1 1.  Bevezetés, célkitűzések, emeltszintű ellátás megszervezése, jogi háttér, fektetési módok. A helyszín, betegvizsgálat, 
eszméletlen beteg, légútbiztosító módszerek 

 Dr. Bogár Lajos 

2 1.  Bevezetés, célkitűzések, emeltszintű ellátás megszervezése, jogi háttér, fektetési módok. A helyszín, betegvizsgálat, 
eszméletlen beteg, légútbiztosító módszerek 

 Dr. Bogár Lajos 

  



PTE ÁOK Általános Orvos szak  –  Elektív és fakultatív tárgyak - tantárgyleírások – 2018/2019-es tanév 

 

 334 

3 2.  BLS, PBLS, légúti idegentest, gyermekkori kórképek. Szív és érrendszer eredetű rosszullétek, stroke, légzési elégtelenségek, 
ájulás 

 Dr. Csontos Csaba 

4 2.  BLS, PBLS, légúti idegentest, gyermekkori kórképek. Szív és érrendszer eredetű rosszullétek, stroke, légzési elégtelenségek, 
ájulás 

 Dr. Csontos Csaba 

5 3.  Sebek, általános sebellátás, testüregek traumás eredetű sérülései. Törés, rándulás, ficam, betegmozgatás, diabetes mellitus 

 Dr. Rendeki Szilárd 

6 3.  Sebek, általános sebellátás, testüregek traumás eredetű sérülései. Törés, rándulás, ficam, betegmozgatás, diabetes mellitus 

 Dr. Rendeki Szilárd 

7 4.  Erős vérzés és csillapítása, sokk, belső vérzések, görcsrohamok. Hőártalmak, mérgezések, szemsérülések, vérzés az orrból 

és szájból 

 Dr. Rendeki Szilárd 

8 4. Erős vérzés és csillapítása, sokk, belső vérzések, görcsrohamok. Hőártalmak, mérgezések, szemsérülések, vérzés az orrból 

és szájból 

 Dr. Rendeki Szilárd 

9 5.  Teszt. Közúti balesetek (a teszt nem tartalmazza) 

 Dr. Bogár Lajos 

10 5.  Teszt. Közúti balesetek (a teszt nem tartalmazza) 

 Dr. Bogár Lajos 

Gyakorlatok 

1 6.  Betegvizsgálat, eszméletlen beteg, légútbiztosító módszerek 

2 6.  Betegvizsgálat, eszméletlen beteg, légútbiztosító módszerek 

3 7. BLS, PBLS, légúti idegentest 

4 7.  BLS, PBLS, légúti idegentest 

5 8.  BLS, PBLS, légúti idegentest (ismétlés); fektetési módok, betegmozgatás, stroke, görcsrohamok 

6 8.  BLS, PBLS, légúti idegentest (ismétlés); fektetési módok, betegmozgatás, stroke, görcsrohamok 

7 9.  Általános sebellátás, erős vérzés ellátása, sokk, kötéstípusok 

8 9.  Általános sebellátás, erős vérzés ellátása, sokk, kötéstípusok 

9 10. Törés, rándulás és ficam ellátása; testüregi sérülések ellátása 

10 10. Törés, rándulás és ficam ellátása; testüregi sérülések ellátása 

11 11. Közúti balesetek: bukósisak eltávolítás, ellátás gépjárműben 

12 11. Közúti balesetek: bukósisak eltávolítás, ellátás gépjárműben 

13 12. Szituációs gyakorlás 

14 12. Szituációs gyakorlás 

15 13. Szituációs gyakorlás 

16 13. Szituációs gyakorlás 

17 14. Vizsga, a félév értékelése 

18 14. Vizsga, a félév értékelése 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

Az írásbeli teszt, az addigi előadások anyagából készül! 

A gyakorlati vizsgán az egész félév során vett gyakorlati készségek, illetve az adott tételhez tartozó, minimális elméleti anyag kerül 

számonkérésre. A tételek megegyeznek az előadások, valamint gyakorlatok témáival. Minden vizsgázónak kötelező bemutatni az 

alapszintű felnőtt újraélesztés teljes folyamatát! 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 

Dr. Bogár Lajos (BOLGAAO.PTE), Dr. Csontos Csaba (CSCSAAP.PTE), Dr. Ezer Erzsébet (EZEMAAO.PTE), Dr. Nagy Bálint 

János (NABGAAO.PTE), Dr. Rendeki Szilárd (RESGABA.PTE), Dr. Vámos Zoltán (VAZHABO.PTE) 
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OOF-STH-T SZÖVETTAN HALADÓKNAK  

Tantárgyfelelős: DR. TAMÁS ANDREA, egyetemi docens 

 Anatómiai Intézet 

1 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Fakultatív  modul ▪ ősszel ▪ ajánlott félév: 3. 

Foglalkozás/félév:  12 óra előadás + 0 óra gyakorlat + 0 óra szeminárium = összesen 12 óra 

Kurzus létszámkorlát:  min. 5 fő –  max. 200 fő 

Előfeltételek: OOA-SF1 teljesített   

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

 

Tematika  

A kurzus célja a szövettani és funkcionális anatómiai ismeretek kiemelt témáinak ismertetése a kötelező tárgy keretei közé nem férő 

anyagrészek megbeszélésével és készségek fejlesztésével elméleti intézetekben és klinikákon dolgozó szakemberek részvételével. 

Speciális érdeklődésre számot tartó anyagrészek megismerése. 

A félév elfogadásának feltételei 

A félév elfogadásának kritériumai: 

1.) részvétel a foglalkozások legalább 75 %-án, 

2.) sikeres záró teszt 

Félévközi ellenőrzések 

http://an-server.pote.hu 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Nincs 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

http://an-server.pote.hu 

- Saját oktatási anyag 

http://an-server.pote.hu 

- Jegyzet 

http://an-server.pote.hu 

- Ajánlott irodalom 

http://an-server.pote.hu 

Előadások 

1 Metszetek három-dimenziós szemlélettel 

 Dr. Horváth Judit 

2 Élet vagy halál: az apoptózis 

 Dr. Horváth-Opper Gabriella 

3 Szájüregi képletek szövettana klinikus szemmel 

 Dr. Sándor Balázs Attila 

4 Nyirokrendszer szövettana 

 Dr. Gaszner Balázs 

5 A szív szövettani szerkezete klinikus szemmel 

 Dr. Kónyi Attila 

6 Légzőrendszer szövettana 

 Dr. Tamás Andrea 

7 Az emésztőtraktus egyes szakaszainak jellegzetességei: bélboholy háromdimenziós szerkezete. 

 Dr. Tamás Andrea 

8 A máj szerkezete és a májsejtek ultrastruktúrája 

 Dr. Kériné Dr. Józsa Rita 

 

http://an-server.pote.hu/
http://an-server.pote.hu/
http://an-server.pote.hu/
http://an-server.pote.hu/
http://an-server.pote.hu/
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9 A kiválasztó rendszer sajátosságai 

 Dr. Tamás Andrea 

10 A reprodukciós ciklus. A tüszőérés folyamata. Miért csak egy tüsző érése válik teljessé? 

 Dr. Horváth-Opper Gabriella 

11 In vitro fertilizáció 

 Dr. Török Attila 

12 Konzultáció 

 Dr. Tamás Andrea 

Gyakorlatok 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

Írásbeli vizsga, mindig más teszt-kérdések az előadások anyagából 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 
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OOF-TEK-T TECHNIKAI KATASZTRÓFÁK ÉS EGÉSZSÉGÜGYI HATÁSAIK  

Tantárgyfelelős: DR. VARJAS TÍMEA, egyetemi adjunktus 

 Orvosi Népegészségtani Intézet 

1 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Fakultatív  modul ▪ ősszel ▪ ajánlott félév: 3. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 4 fő –  max. 30 fő 

Előfeltételek: OOA-OM1 teljesített   

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

 

Tematika  

A fokozódó környezet-szennyezés és az ipari katasztrófák hatással vannak egészségünkre nemcsak akut hatásaikon keresztül, hanem 

a környezetbe jutó vegyi anyagok krónikus expozíciót is jelenthetnek az ember számára. A kurzus célja megismertetni a hallgatót a 

XX. századi környezeti katasztrófákkal. Ismertetjük egyes ipari tevékenységek kockázatait, feltárjuk a balesetek okait, egészségügyi 
hatásait, megelőzési, védekezési lehetőségeket. 

A félév elfogadásának feltételei 

A TVSZ kreditrendszerű oktatás esetében érvényes vonatkozó szabályok szerint az előadások és gyakorlatok látogatása kötelező, 

amelyet katalógussal ellenőrzünk. Az előadásokról és a gyakorlatokról összességében legfeljebb 15 %, azaz 2x45 perc hiányzás 

megengedett, amely felett az index aláírását megtagadjuk. 

Félévközi ellenőrzések 

Jegykialakítás módja: írásbeli beszámoló a kurzus anyagából 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Egyéni elbírálás alapján 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

A felkészüléshez szükséges tananyag a Neptun-ra az elhangzást követően felkerül 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Előadások 

1 Bevezetés - környezeti katasztrófák osztályozása 

 Dr. Varjas Tímea 

2 Közlekedési eredetű szennyezések I - Olajszennyeződések 

 Dr. Varjas Tímea 

3 Közlekedési eredetű szennyezések II - Szmog 

 Dr. Varjas Tímea 

4 Vegyi szennyezések I - Minamata öböl 

 Dr. Varjas Tímea 

5 Vegyi szennyezések II - Kadmium üzemek, Itai-itai 

 Dr. Varjas Tímea 

6 Vegyi szennyezések III - Poliklórozott bifenil mérgezések 

 Dr. Varjas Tímea 

7 Vegyi szennyezések IV - Bhopal Union 

 Dr. Varjas Tímea 

8 Mezőgazdasági szennyezések I Hexaklor-benzol 

 Dr. Varjas Tímea 

9 Mezőgazdasági szennyezések II - Yusho 

 Dr. Varjas Tímea 

10 Mezőgazdasági szennyezések III - Növényvédőszerek és a DDT 

 Dr. Varjas Tímea 
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11 Magyarországi szennyezések I - Tisza, 2000 

 Dr. Varjas Tímea 

12 Magyarországi szennyezések II - Nagytétényi ólomszennyezés 

 Dr. Varjas Tímea 

13 Nuklearis balesetek és Csernobil 

 Dr. Szabó István 

14 Teszt 

 Dr. Szabó István 

Gyakorlatok 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

Neptun 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 
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OOF-TSA-T DIPLOMA ÉS TDK MUNKÁK ADATAINAK STATISZTIKAI ELEMZÉSE  

Tantárgyfelelős: BORBÁSNÉ DR. FARKAS KORNÉLIA, egyetemi adjunktus 

 Bioanalitikai Intézet 

1 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Fakultatív  modul ▪ mindkét félévben ▪ ajánlott félév: 3. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 3 fő –  max. 20 fő 

Előfeltételek: nincs 

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

 

Tematika  

A kurzus célja, hogy lehetőséget biztosítson a hallgatóknak a TDK illetve diplomamunka elkészítése során kapott adatok statisztikai 

feldolgozására. A kurzus során mindenkinek lehetőség nyílik saját adatbázisának tényleges kiértékelésére és az alkalmazott statisztikai 

módszerek elméleti hátterének megismerésére, megértésére. 

A félév elfogadásának feltételei 

Hiányzás max. 2 óra lehet. Követelmény a bemutatott és alkalmazott módszerek lényegének megértése, valamint a módszerek 

alkalmazhatóságának főbb kritériumainak ismerete. A számonkérés a saját adatok tulajdonképpeni feldolgozását jelenti. 

Félévközi ellenőrzések 

egyéni beszámoló 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Egyéni konzultáció 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Andrew F. Siegel: Statistics and Data Analysis. An introduction, John Wiley & Sons, 1988 

Douglas G. Altman: Practical Statistics for Medical Research, Chapman & Hall, 1994 

P. Armitage and G. Berry: Statistical Methods in Medical Research, Blackwell Science, 1994 

Robert R. Sokal / F. James Rohlf: Biometry, W. H. Freeman and Company, New York, 1981 

Előadások 

1 Adatbázis rendszerezése kiértékeléshez 

 Borbásné Dr. Farkas Kornélia 

2 Megfelelő statisztikai módszerek kiválasztása 

 Borbásné Dr. Farkas Kornélia 

3 Az alkalmazott statisztikai módszerek elméleti hátterének megismerése 

 Borbásné Dr. Farkas Kornélia 

4 Az alkalmazott statisztikai módszerek elméleti hátterének megismerése 

 Borbásné Dr. Farkas Kornélia 

5 Az eredmények értelmezése 

 Borbásné Dr. Farkas Kornélia 

6 Az eredmények értelmezése 

 Borbásné Dr. Farkas Kornélia 

7 Szakmai konzekvencia levonása 

 Borbásné Dr. Farkas Kornélia 

Gyakorlatok 

1 Adatbázis rendszerezése kiértékeléshez 

2 Megfelelő statisztikai módszerek kiválasztása 

3 A kiválasztott statisztikai módszerek gyakorlati alkalmazása 

4 A kiválasztott statisztikai módszerek gyakorlati alkalmazása 
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5 Az eredmények értelmezése 

6 Az eredmények értelmezése 

7 Szakmai konzekvencia levonása 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 

Borbásné Dr. Farkas Kornélia (FAKAAA.T.JPTE) 
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OOF-TSS-T A TÖMEGSPEKTROMETRIA SZEREPE AZ ORVOSTUDOMÁNYOKBAN  

Tantárgyfelelős: DR. MÁRK LÁSZLÓ, egyetemi docens 

 Biokémiai és Orvosi Kémiai Intézet 

2 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Fakultatív  modul ▪ ősszel ▪ ajánlott félév: 3. 

Foglalkozás/félév:  24 óra előadás + 0 óra gyakorlat + 0 óra szeminárium = összesen 24 óra 

Kurzus létszámkorlát:  min. 5 fő –  max. 50 fő 

Előfeltételek: nincs 

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

 

Tematika  

A kurzus bemutatja és részletesen ismerteti a modern tömegspektrometria alapjait és alkalmazását a klinikai és diagnosztikai 
gyakorlatban. 

A tömegspektrometria és az elválasztástechnika alapjai, ionforrások, analizátorok, detektorok. A mintavétel és mintaelőkészítés 

szabályai. Proteomika, metabolomika, lipidomika. Az endokrin metabolit rendszer vizsgálata. Biomarker keresés. Képalkotó 
módszerek a tömegsperktrometriában. 

A félév elfogadásának feltételei 

A számonkérés az utolsó órákon írásban történik. Maximális hiányzás: 20%. 

Félévközi ellenőrzések 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Nincs 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

Az előadások anyaga. 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Vékey et al.: Medical Applications of Mass Spectrometry, 2008. 

Előadások 

1 Bevezetés, követelmények, számonkérés módja. Apafogalmak 

 Dr. Márk László 

2 A tömegspektrometria alapjai 

 Dr. Márk László 

3 A tömegspektrometria alapjai 

 Dr. Márk László 

4 A tömegspektrometria alapjai, ionforrások 

 Dr. Márk László 

5 A tömegspektrometria alapjai, analizátorok 

 Dr. Márk László 

6 A tömegspektrometria alapjai, detektorok. A tömegspektrum 

 Dr. Márk László 

7 Mintavétel és tárolás 

 Dr. Márk László 

8 Elválasztástechnikai műveletek, mintaelőkészítés 

 Dr. Márk László 

9 Elválasztástechnikai műveletek, mintaelőkészítés 

 Dr. Márk László 

10 Proteomika 

 Dr. Márk László 

11 Proteomika 

 Dr. Márk László 
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13 Metabolomika 

 Dr. Márk László 

14 Metabolomika 

 Dr. Márk László 

15 Az endokrin rendszer tömegspektrometriás vizsgálata 

 Dr. Márk László 

15 Az endokrin rendszer tömegspektrometriás vizsgálata 

 Dr. Márk László 

16 Pathológiás biomarkerek kimutatása 

 Dr. Márk László 

17 Pathológiás biomarkerek kimutatása 

 Dr. Márk László 

18 Lipidomika 

 Dr. Márk László 

19 Lipidomika 

 Dr. Márk László 

20 Vírusok és baktériumok proteomikája 

 Dr. Márk László 

21 Vírusok és baktériumok proteomikája 

 Dr. Márk László 

22 Tömegspektrometriás képalkotó eljárások 

 Dr. Márk László 

23 Számonkérés 

 Dr. Márk László 

24 Számonkérés 

 Dr. Márk László 

Gyakorlatok 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

A tömegspektrometria és az elválasztástechnika alapjai, ionforrások, analizátorok, detektorok. 

A mintavétel és mintaelőkészítés szabályai. 

Proteomika 

Metabolomika. 

Lipidomika. 

Az endokrin metabolit rendszer vizsgálata. 

Biomarker keresés. 

Képalkotó módszerek a tömegsperktrometriában. 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 
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OOF-VAA-T A VASANYAGCSERE: A MOLEKULÁRIS FOLYAMATOKTÓL A KLINIKAI VONATKOZÁSOKIG

  

Tantárgyfelelős: DR. PANDUR EDINA, egyetemi adjunktus 

 Gyógyszerészi Biológiai Tanszék 

1 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Fakultatív  modul ▪ ősszel ▪ ajánlott félév: 3. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 4 fő –  max. 30 fő 

Előfeltételek: OOA-MB2 teljesített   

 

Tematika  

A kurzus keretén belül részletesen tárgyaljuk a vas szerepét az anyagcsere folyamatokban. Foglalkozunk a mikroorganizmusok vas 

szükségletével valamint a vas szerepével a bakteriális fertőzések elleni védekezésben. Részletesen tárgyaljuk a vasháztartás 

szabályozásában szerepet játszó faktorok működését, egymásra hatását, a vastartalmú fehérjék funkcióját, működési mechanizmusait. 

A kurzus során hangsúlyt fektetünk a vasanyagcsere zavaraira (vashiány, vastúlterhelés), azok genetikai hátterére, terápiás 

lehetőségeire. A legújabb irodalmi adatok alapján megbeszéljük a vas szerepét a neurodegeneratív betegségek kialakulásában 

(Parkinson, Alzheimer kór, Huntington). 

A félév elfogadásának feltételei 

Maximum 3 hiányzás 

Félévközi ellenőrzések 

Egy beszámoló és egy zárthelyi dolgozat 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Megbeszélés alapján 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

Az oktatási anyag feltöltésre kerül a Neptune MeetStreetre. 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Egyed Miklós: A vasanyagcsere és betegségei 

Robert Crichton: Iron Metabolism - From Molecular Mechanisms to Clinical Consequences, 3rd edition 

Előadások 

Gyakorlatok 

Szemináriumok 

1 A vas kémiai sajátságai, interakciói más fémionokkal 

2 A vas szerepe a biológiai rendszerekben: hemoproteinek, vas-kén fehérjék, egyéb vastartalmú fehérjék 

3 Mikroorganizmusok vasfelvétele és transzportja 

4 Az élesztők vasmetabolizmusa 

5 Celluláris vasfelvétel és vasleadás: vastranszporterek 

6 Intracelluláris vasraktározás és biomineralizáció: ferritin, hemosziderin 

7 Intracelluláris vasmetabolizmus és vas homeosztázis I: Labilis vas raktár, a mitokonriális vasfelhasználás, hemszintézis 

8 Intracelluláris vasmetabolizmus és vas homeosztázis II: vas-kén klaszterek szintézise, iron responsive element-ek és iron 
regulatory protein-ek szerepe és működése 

9 Vasfelvétel az emberben: luminális faktorok szerepe, vasháztartás szabályozása 

10 Vashiány, vastúlterhelés patofiziológiája: Szerzett és örökletes tényezők, hemokromatózis, thalasszémiák, másodlagos 

vastúlterhelés, anémiák 

11 Vasanyagcsere betegségek laborszemmel 

12 Vas és az oxidatív stressz: citoprotektív enzimek, antioxidánsok, öregedés, immunrendszer szerepe 

13 Az agy vasanyagcseréje, szerepe a neurodegeneratív betegségekben 

14 Beszámoló, zárthelyi dolgozat 
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Vizsgakérdések 

Nincsenek előre megadott vizsgakérdések, a szemináriumok anyagából kerül kialakításra 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 

Dr. Nagy Tamás II (NATFABO.PTE), Dr. Pandur Edina (PAEFAA.T.JPTE), Jánosa Gergely (JAGTAAT.PTE), Pap Ramóna 

(PARTAAT.PTE), Poór Viktor Soma (POVFAB.T.JPTE) 
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OOE-2DA-T KÉTDIMENZIÓS ANATÓMIA - KORSZERŰ ORVOSI KÉPALKOTÓ ELJÁRÁSOK  

Tantárgyfelelős: DR. GASZNER BALÁZS, egyetemi docens 

 Anatómiai Intézet 

1 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Elektív  modul ▪ tavasszal ▪ ajánlott félév: 4. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 5 fő –  max. 60 fő 

Előfeltételek: OOA-AA2-T teljesített   

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

 

Tematika  

A mellkasi, hasüregi és kismedencei szervek, valamint az agy szerkezetének bemutatása CT, MRI, ultrahangos és radioaktív izotópos 

képalkotó eljárásokkal. A módszerek klinikai alkalmazásának lehetőségei a belgyógyászatban, neurológiában, szülészetben, 

nőgyógyászatban, urológiában, valamint az idegsebészetben. A cél az anatómiai ismeretek fontosságának hangsúlyozása a modern 
orvoslásban, valamint az érdeklődés felkeltése az új képalkotó eljárások iránt. 

A félév elfogadásának feltételei 

Két sikeresen megírt teszt és részvétel az előadások 75%-án. 

Félévközi ellenőrzések 

Nincs lehetőség a tesztek pótlására és javításra. 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Nincs pótlási lehetőség. 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Csillag András: Anatomy of the Living Human. Atlas of Medical Imaging, Köenemann, Köln 1999 

Dr. Molnár Péter: CT és MR metszeti anatómia, Medition Kiadó, Budapest 2003 

Dr. Vajda János, Dr. Csányi Károly: Metszetanatómia, Abaevo Kiadó, Budapest 1994 

Han/Kim: Sectional Human Anatomy. Ilchokak: Seoul; Igaku - Shoin: New York-Tokyo 1989 vagy későbbi kiadások, 

Weir J. et al.: Imaging Atlas of Human Anatomy, 4th edition, Mosby, Elsevier, 2010 

Mai, J.K., Assheuer, J., Paxinos, G.: Atlas of the Human Brain, Academic Press, 1997 - a CD ROM a könyv melléklete. 

Visible Human (Web)  

www.an-server.pote.hu 

Előadások 

1 A mellkasi szervek topográfiai viszonyai horizontalis, frontalis és sagittalis metszetekben. 

 Dr. Gaszner Balázs 

2 A mozgó szív és a szívbillentyűk működésnek vizsgálata modern képalkotó eljárásokkal. 

 Dr. Habon Tamás 

3 A hasüregi szervek topográfiai viszonyai horizontalis, frontalis és sagittalis metszetekben. 

 Dr. Gaszner Balázs 

4 A testüregi terek diagnosztikai labirintusa. 

 Dr. Battyáni István 

5 A belső; szervek és a csontváz anatómiája radioizotópos vizsgálati eljárásokkal. 

 Dr. Bódisné Dr. Zámbó Katalin 

6 A kismedencei szervek topográfiai viszonyai horizontalis, frontalis és sagittalis metszetekben. 

 Dr. Gaszner Balázs 

7 A vese és a húgyutak vizsgálati lehetőségei képalkotó eljárásokkal. 

 Dr. Pytel Ákos 

8 Képalkotó eljárások szülészeti alkalmazása. 

 Dr. Labossa Gusztáv 

http://www.an-server.pote.hu/
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9 Az agy és anatómiája CT és MR képeken. 

 Dr. Gaszner Balázs 

10 A nyaki és agyi erek angiográfiája. 

 Dr. Gaszner Balázs 

11 A fájdalom anatómiája a funkcionális mágneses rezonanciás képalkotás (fMRI) tükrében. 

 Dr. Komoly Sámuel 

12  Emberi agy in vivo neuroanatomiai "boncolása" MRI segítségével: funkció és morfológia 

 Dr. Schwarcz Attila 

13 A központi idegrendszer vizsgálatának lehetőségei a nukleáris medicina módszereivel. 

 Dr. Bódisné Dr. Zámbó Katalin 

14 Modern képalkotó eljárások az idegsebészetben. 

 Dr. Fehér Máté 

Gyakorlatok 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

Nincsenek vizsgakérdések. 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 
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OOE-DM2-T DEMONSTRÁTORI MUNKA 2.  

Tantárgyfelelős: DR. CZOPF LÁSZLÓ JÓZSEF, egyetemi docens 

 I. sz. Belgyógyászati Klinika 

2 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Elektív  modul ▪ mindkét félévben ▪ ajánlott félév: 4. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 1 fő –  max. 300 fő 

Előfeltételek: OOE-DM1 teljesített   

 

Tematika  

A tantárgy célja a felügyelet mellett segédoktatói és oktatássegítői tevékenység iránt elhivatottságot érző és dokumentáltan eredményes 
oktatómunkát végző hallgatók tevékenységének elismerése és elősegítése. 

A tárgy négy félévben vehető fel felmenő rendszerben (összesen 8 kredit értékben). 

A félév elfogadásának feltételei 

A tantárgy felvételének feltétele az adott félévben regisztrált demonstrátori status, elfogadásának feltétele a szorgalmi időszak során 

igazolt legalább 28 óra segédoktatói vagy dokumentált oktatásszervezési tevékenység. A jegyek kialakításának és a félév elfogadásának 

a részletes feltételeit lásd a Demonstrátori Diákkör Ügyrendjében: 

https://docs.google.com/document/d/1t2v3877z84ddJP_6Qz3NSe4GiRG1q86TMcmE_EOtim4/edit?usp=sharing. 

A Demonstrátori Diákkör honlapja:  http://aok.pte.hu/hu/egyseg/almenu/980/339 

Félévközi ellenőrzések 

A félév során legalább két évközi számonkérés sikeres teljesítése szükséges. 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

A 28 óra demonstrátori tevékenység terhére hiányzás nem fogadható el. 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

.. 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Előadások 

Gyakorlatok 

1-28 Demonstrátori munka 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

A demonstrátori tevékenység tantárgyától és tematikájától függ. 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 

Dr. Czopf László József (CZLMAAO.PTE), Dr. Tamás Andrea (TAAFAAO.PTE) 

https://docs.google.com/document/d/1t2v3877z84ddJP_6Qz3NSe4GiRG1q86TMcmE_EOtim4/edit?usp=sharing
http://aok.pte.hu/hu/egyseg/almenu/980/339
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OOE-EAH-T AZ EMBERI SZERVEZET ALKALMAZKODÁSI HATÁRAINAK ÉLETTANA  

Tantárgyfelelős: DR. KÖRNYEI JÓZSEF LÁSZLÓ, egyetemi docens 

 Élettani Intézet 

2 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Elektív  modul ▪ tavasszal ▪ ajánlott félév: 4. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 5 fő –  max. 220 fő 

Előfeltételek: OOA-EL1 teljesített   

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

 

Tematika  

A kurzus az alapvető élettani folyamatok felfrissített ismeretére építve, az emberi szervezet alkalmazkodási mechanizmusait extrém 

terhelési helyzetekben tárgyalja. Elvégzése segítséget nyújt a szervezet egészének, a szervrendszerek integratív együttműködésének 

megértéséhez. A témakörök felölelik a különböző légköri magasságokban, víz alatti mélységekben, magas és alacsony környezeti 

hőmérsékleten, éhezés és túltáplálás, kiszáradás és víz-, sóterhelés során, fizikai munka, mozgás vagy inaktivitás, gravitációs hatások, 

gyorsulások, kinetózis, súlytalanság, majd látás, hallás, szellemi munka, figyelem, koncentrálás, tanulás/memória, kimerülés, 

alvásmegvonás, pszichés megterhelés során a szervezet által használt fiziológiás szabályozások együttműködését, különös tekintettel 

a lehetséges élettani határokra és azok okaira, valamint a határok magatartási tevékenységgel, eszközök használatával történő 
lehetséges kiterjesztésére. 

A félév elfogadásának feltételei 

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett 

Félévközi ellenőrzések 

Az egyetemi szabályzatoknak megfelelően. 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Előre megbeszélt időpontban a vetített filmek egyszer pótlólag megnézhetők, az előadás ábrák a Neptun Meet Street felületen 

megtekinthetők. 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

Élettan tankönyvek 

- Saját oktatási anyag 

előadás ábrák és filmek 

- Jegyzet 

hallgatói saját rövid feljegyzések 

- Ajánlott irodalom 

Élettan tankönyvek 

Előadások 

1 Bevezetés, a kurzus tárgya, célja, témakörök, módszerek 

 Dr. Környei József László 

2 Felfelé emelkedések formái I., a határértékek élettana: hegymászás 

 Dr. Környei József László 

3 Felfelé emelkedések formái II., A hegymászás élettani problémái, határértékei, és azok okai 

 Dr. Környei József László 

4 Felfelé emelkedések formái II., A hegymászás élettani problémái, határértékei, és azok okai 

 Dr. Környei József László 

5 Felfelé emelkedések formái III., Gravitációs hatások, gyorsulások és érzékelésük, a súlytalanság élettana. 

 Dr. Környei József László 

6 Felfelé emelkedések formái III., Gravitációs hatások, gyorsulások és érzékelésük, a súlytalanság élettana. 

 Dr. Környei József László 
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7 Víz alá merülések formái I., a határértékek élettana. 

 Dr. Környei József László 

8 Víz alá merülések formái I., a határértékek élettana. 

 Dr. Környei József László 

9 Mélységi víz alá merülések II., a határértékek élettana. 

 Dr. Környei József László 

10 Mélységi víz alá merülések II., a határértékek élettana. 

 Dr. Környei József László 

11 Konzultáció. 

 Dr. Környei József László 

12 Félévközi teszt 1. 

 Dr. Környei József László 

13 Hőmérsékleti terheléses helyzetek I.: egésztest és lokális hideghatások, határértékek. 

 Dr. Környei József László 

14 Hőmérsékleti terheléses helyzetek I.: egésztest és lokális hideghatások, határértékek. 

 Dr. Környei József László 

15 Hőmérsékleti terheléses helyzetek II.: egésztest és lokális meleghatások, határértékek. 

 Dr. Környei József László 

16 Hőmérsékleti terheléses helyzetek II.: egésztest és lokális meleghatások, határértékek. 

 Dr. Környei József László 

17 Az emberi test mechanikai ellenállása: passzív végletek (baleseti sérülések) 

 Dr. Környei József László 

18 Sport és katonai terhelések, az izommunka végletek élettani okai. 

 Dr. Környei József László 

19 Reakcióidő, mozgáskoordináció, aktív határok élettana. 

 Dr. Környei József László 

20 Balesetek okai, az emberi tényező. 

 Dr. Környei József László 

21 Elektromos áram, radioaktivitás határok. 

 Dr. Környei József László 

22 Időjárási frontok, a tájékozódás élettana. 

 Dr. Környei József László 

23 Érzékszervi határértékek emberben, látás és hallás. 

 Dr. Környei József László 

24 Félelem és leküzdése, adrenalinigény, alvásmegvonás hatásai, koncentrálás végletek. 

 Dr. Környei József László 

25 Időeltolódás problémák élettana, jet-lag. 

 Dr. Környei József László 

26 Szellemi munka, memória, alvás és megvonása, akaraterő, túlélési helyzetek, taktikák. 

 Dr. Környei József László 

27 Konzultáció. 

 Dr. Környei József László 

28 Félévközi teszt 2., gyakjegy megállapítása 

 Dr. Környei József László 

Gyakorlatok 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

Tesztkérdések az előadások anyagából. 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 
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OOE-MAF-T A MAGZATI FEJLŐDÉS ÉS AZ ANATÓMIAI SITUS KAPCSOLATA  

Tantárgyfelelős: DR. HORVÁTH JUDIT, egyetemi docens 

 Anatómiai Intézet 

1 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Elektív  modul ▪ tavasszal ▪ ajánlott félév: 4. 

Foglalkozás/félév:  4 óra előadás + 0 óra gyakorlat + 8 óra szeminárium = összesen 12 óra 

Kurzus létszámkorlát:  min. 5 fő –  max. 30 fő 

Előfeltételek: OOA-AA2 teljesített + OOA-EL1 teljesített + OOA-SF2 teljesített 

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

 

Tematika  

Az előzetes anatómiai és fejlődéstani ismeretek szintetizálása, fejlődéstani összefüggések áttekintése, fejlődési rendellenességek 
embriológiai hátterének bemutatása. 

A kurzus a szemeszter 6.-7.-8.-10.-11.-12. oktatási hetén lesz hetente egyszer 2 órában. 

A félév elfogadásának feltételei 

A kurzus írásbeli vizsgával zárul. Maximális hiányzás 2 óra. 

Félévközi ellenőrzések 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Nincs pótlási lehetőség. 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

T. W. Sadler: Langman Orvosi Embryologia, Medicina, Budapest 

- Saját oktatási anyag 

http://an-server.pote.hu/OKT/K_Emb/K_Emb.htm 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Előadások 

1 A magzati fejlődés első 2 hónapja és a külső testforma kialakulása. 

 Dr. Horváth Judit 

2 A mellüregi zsigerek fejlődése - az anatómiai situs fejlődéstani alapjai 

 Dr. Horváth Judit 

3 A hasüregi zsigerek fejlődése - az anatómiai situs fejlődéstani alapjai 

 Dr. Horváth Judit 

4 Az idegrendszer fejlődése - az agy makroszkópiájának fejlődéstani alapjai. 

 Dr. Horváth Judit 

Gyakorlatok 

Szemináriumok 

1 A magzati fejlődés első 2 hónapja és a külső testforma kialakulása. 

2 A magzati fejlődés első 2 hónapja és a külső testforma kialakulása. 

3 A mellüregi zsigerek fejlődése - az anatómiai situs fejlődéstani alapjai 

4 A mellüregi zsigerek fejlődése - az anatómiai situs fejlődéstani alapjai 

5 A hasüregi zsigerek fejlődése - az anatómiai situs fejlődéstani alapjai 

6 A hasüregi zsigerek fejlődése - az anatómiai situs fejlődéstani alapjai 

7 Az idegrendszer fejlődése - az agy makroszkópiájának fejlődéstani alapjai. 

8 Az idegrendszer fejlődése - az agy makroszkópiájának fejlődéstani alapjai. 

Vizsgakérdések 

http://an-server.pote.hu/OKT/K_Emb/K_Emb.htm 

http://an-server.pote.hu/OKT/K_Emb/K_Emb.htm
http://an-server.pote.hu/OKT/K_Emb/K_Emb.htm
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Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 

Dr. Horváth Judit (HOJIAAO.PTE) 
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OOE-OJF-T AZ ORVOS JOGI FELELŐSSÉGE  

Tantárgyfelelős: DR. JAKAB TIBOR, egyetemi adjunktus 

 Magatartástudományi Intézet 

2 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Elektív  modul ▪ tavasszal ▪ ajánlott félév: 4. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 5 fő –  max. 30 fő 

Előfeltételek: OOA-OET vagy OOF-BEA teljesített   

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

 

Tematika  

Az Európai Unióban az egészségügyi ellátást mindinkább szolgáltatásnak tekintik, és ez a megközelítés a közeljövőben a hazai 

jogalkalmazók körében is általánossá fog válni. Az orvosok nem számíthatnak tevékenységük kivételezett elbírálására. Az orvosi 

felelősségi alakzatok (és a fenyegető szankciók) alapvető ismeretének hiányában a jövő orvosai, napjainkhoz képest is 

kiszolgáltatottabbá válnak. Az ismeretek életszerű átadásában gyakorló törvényszéki bíró(k) és ügyvéd működik közre. A megtörtént 

esetek elemzése és a bírósági tárgyalás(ok) látogatása pedig az elméleti ismeretek megértését valamint a felróható hibák elkerülését 
segítik elő. 

A félév elfogadásának feltételei 

Legfeljebb 25 % hiányzás és sikeres teszt megírása. 

Félévközi ellenőrzések 

Tesztírás 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Nincs pótlási lehetőség. 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

Az oktatók által megadott hatályos szövegű jogszabályok. 

- Saját oktatási anyag 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Dr. Tarr György: Élet és egészség, orvos és beteg, jog és erkölcs, az emberi méltóság fogalom szférájában. (Az orvoslási jog 
vázlata.), Püski, Bp. 2003. 

Dósa Ágnes: Az orvos kártérítési felelőssége, HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., Bp. 2004 

Sótonyi Péter szerk.: Orvosi felelősség, Semmelweis Kiadó, Bp. 2006 

Filó Mihály:Az eutanázia a büntetőjogban, ELTE Eötvös Kiadó, Bp. 2009 

Előadások 

Gyakorlatok 

Szemináriumok 

1 Jogi alaptan I. 

2 Jogi alaptan II. 

3 Polgári jogi alapfogalmak I. 

4 Polgári jogi alapfogalmak II. 

5 A vállalkozó orvos különös felelőssége 

6 Az orvos polgári jogi felelőssége I. 

7 Az orvos polgári jogi felelőssége II. 

8 Polgári eljárásjogi alapismeretek I. 

9 Polgári eljárásjogi alapismeretek II. 

10 Az orvos büntetőjogi felelőssége I. 

11 Az orvos büntetőjogi felelőssége II. 

12 Büntetőeljárás-jogi alapismeretek 
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13 Esetelemzés 

14 Esetelemzés 

15 Esetelemzés 

16 Esetelemzés 

17 Az orvos intézményes etikai felelőssége és szankciórendszere 

18 Az egészségügyi kamarai rendszer; jogok és hatáskörök 

19 MOK Etikai Kódex I. 

20 MOK Etikai Kódex II. 

21 Néhány különleges orvosi eljárás törvényi szabályozása és mindennapi gyakorlata I. 

22 Néhány különleges orvosi eljárás törvényi szabályozása és mindennapi gyakorlata II. 

23 Az egészségügyi dolgozók jogai, az ellátás visszautasításának joga 

24 A betegek kötelezettségei 

25 Látogatás bírósági tárgyalásra 

26 Látogatás bírósági tárgyalásra 

27 Látogatás bírósági tárgyalásra 

28 Tesztírás 

Vizsgakérdések 

- 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 

Dr. Jakab Tibor (JATHAAE.PTE) 
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OOE-SEX-T SZEXOLÓGIA  

Tantárgyfelelős: DR. HARTMANN GÉZA, emeritus professzor 

 Élettani Intézet 

2 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Elektív  modul ▪ mindkét félévben ▪ ajánlott félév: 4. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 5 fő –  max. 30 fő 

Előfeltételek: OOA-EL1 teljesített + OOA-MB2 teljesített 

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

 

Tematika  

A szexuális problémákkal küszködőknek a legtöbb orvos nem tud tanácsokat adni, mert az egyetemen erre nem képezték ki őket. A 

tantárgy célja ezért az, hogy részletezze a szervezet szexualitással kapcsolatos azon működéseinek fiziológiáját, pathológiáját és a hibás 

funkciók lehetséges terápiáját, amelyeket egyik tantárgy keretében sem tárgyalnak. A tárgy felöleli a szex kultúrtörténetének, a 

szexológiai kutatások történetének, a nemi élet sajátosságainak, a szexuális diszfunkciók és devianciák okainak, kezelésének, 
pszichoterápiájának, a pubertás és a klimaktérium szexológiai problémáinak, a pornográfiának és a prostitúciónak, stb. a tárgyalását. 

A kurzus során részletesen tárgyalt anyagok: 

A szexológiai kutatások története 1906 előtt és után, egészen napjainkig. Jelesebb kutatók munkásságának részletesebb ismertetése. A 

szex kultúrtörténete. A szexuális aktus fázisai, az egyes szakaszok fiziológiai és pszichés történései. A vágyfázis zavarai, okai, 

kezelésük. A szexuális fóbiák, okok, kezelés. Az arousal fázis fokozásának, elnyújtásának lehetőségei. Az izgalmi állapotot kiváltó 

tényezők. Az izgalmi fázis zavarai nőknél,okai és kezelésük. Az erekció mechanizmusa. Erekciós disfunkciók. Kivizsgálás, okok, 

pszichés, gyógyszeres és műtéti kezelések. Az orgazmus nőknél. Az anorgazmia okai és fajtái. Kezelési módok. Maszturbálás. A férfi 

ejakuláció és orgazmus zavarai. Korai ejakuláció, ejakuláció retardata. Vaginizmus és diszpareunia. A pubertás szexológiai problémái. 
Az időskori szex és problémái. Fogamzásgátlás. 

Szexuális devianciák, paraphiliák. A szexológiai igazságügyi orvostani vonatkozásai. Pornográfia. Prostitúció. 

A félév elfogadásának feltételei 

Maximális hiányzás nem több, mint 4 óra 

Félévközi ellenőrzések 

- 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Kaplan, H. S.: The Sexual Desire Disorders 

Kaplan, H. S.: The New Sex Therapy 

Buda, B.: A szexualitás modern elmélete 

Fekete, F.: Erekciós zavarok 

Hite, S.: Hite riport. A nők szexuális életéről 

Tóth, M., Stadinger, Zs.: Bevezetés a szexuálterápiába 

Fejezetek a szexualitás történetéből 

stb. 

Előadások 

1 A szexológiai kutatások története 

 Dr. Hartmann Géza 

2 A szex kultúrtörténete 

 Dr. Hartmann Géza 

3 A pubertás és szexológiai problémái 

 Dr. Bálint Írisz Boglárka 

4 A pubertás és szexológiai problémái 

 Dr. Bálint Írisz Boglárka 
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5 Fogamzásgátlás 

 Dr. Garai János 

6 Fogamzásgátlás 

 Dr. Garai János 

7 A szexuális reakció fázisai, fiziológiai és pszichés történései 

 Dr. Hartmann Géza 

8 A vágyfázis zavarai, okai, kezelésük. Szexuális fóbiák. 

 Dr. Hartmann Géza 

9 Az izgalmi fázis; fokozásának és elnyújtásának lehetőségei. 

 Dr. Hartmann Géza 

10 Az izgalmi fázis; fokozásának és elnyújtásának lehetőségei. 

 Dr. Hartmann Géza 

11 Maszturbálás. 

 Dr. Hartmann Géza 

12 Az izgalmi fázis zavarai nőknél, kezelésük. 

 Dr. Hartmann Géza 

13 Az erekció mechanizmusa. 

 Dr. Hartmann Géza 

14 Erekciós zavarok és kezelésük. 

 Dr. Hartmann Géza 

15 Az erekciós zavarok gyógyszeres és műtéti megoldásai 

 Dr. Hartmann Géza 

16 Erekciós zavarok gyógyszeres és műtéti megoldásai. 

 Dr. Hartmann Géza 

17 Korai magömlés. Ejakuláció retardata. 

 Dr. Hartmann Géza 

18 Az orgazmus. 

 Dr. Hartmann Géza 

19 Orgasztikus fázis zavarai. 

 Dr. Hartmann Géza 

20 Therápiás lehetőségek. 

 Dr. Hartmann Géza 

21 Vaginizmus és diszpareunia 

 Dr. Hartmann Géza 

22 Az időskori szex és problémái. 

 Dr. Hartmann Géza 

23 Szexuális devianciák. 

 Dr. Tényi Tamás 

24 Szexuális devianciák. 

 Dr. Tényi Tamás 

25 A szexológia igazságügyi orvostani vonatkozásai 

 Dr. Simon Gábor 

26 A szexológia igazságügyi orvostani vonatkozásai. 

 Dr. Simon Gábor 

27 Pornográfia, prostitúció. 

 Dr. Hartmann Géza 

28 Tesztírás 

 Dr. Hartmann Géza 

Gyakorlatok 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

Változó teszt 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 
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OOE-SY2-T ADD EL MAGAD! II. - PREZENTÁCIÓS TECHNIKÁK A MEDICINÁBAN 2. RÉSZ  

Tantárgyfelelős: DR. SZENTPÉTERI JÓZSEF, címzetes egyetemi tanár 

 Transzdiszciplináris Kutatások Intézete 

2 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Elektív  modul ▪ mindkét félévben ▪ ajánlott félév: 4. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 4 fő –  max. 15 fő 

Előfeltételek: nincs 

 

Tematika  

1. Hallgatóság üdvözlése 

2. Kapcsolatteremtés és kapcsolatfenntartás a közönséggel 

3. Figyelemfelkeltés az előadás elején (az első 30 másodperc). Avagy felkeltette-e annyira a figyelmet az előadó, hogy odafigyeljen az 
előadására? (téma-, problémafelvetés, humor, stb.) 

4. Felkeltette-e az előadás az érdeklődését annyira, hogy többet akarjon megtudni a témáról? 

5. Az előadó szóbeli teljesítménye (érthető beszéd, hangerő, idegen szavak kerülése, stb.) 

6. Az előadó nonverbális eszközhasználata (öltözködés, gesztikulációk, „színpadi” viselkedés) 

7. Technikai segédeszközök használata - ha volt ilyen (odaillett-e, segítette-e a megértést, stb.) 

8. Vizuális segédanyagok használata - ha volt ilyen (odaillett-e, segítette-e a megértést, stb.) 

9. prezentáció szerkezete 

10. prezentáció dinamikája és felépítése 

11. előadás alaptechnikái 

12. meggyőzés alaptechnikái 

13. hallgatóság felmérése 

14. kérdések, ellenvetések kezelése 

15. verbális tartalom 

16. non-verbális közlés/testbeszéd 

17. a visszajelzések értékelése 

18. vizuális eszközök alkalmazása 

19. Diavetítés megtervezése, elkészítése 

20. Diagramok, grafikák készítésére vonatkozó irányelvek 

A félév elfogadásának feltételei 

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett 

Félévközi ellenőrzések 

A tárgy az „Add el Magad! - prezentációs technikák a medicinában” (MEM-EAEM) tárgyra épül. Minden egyes alkalommal, minden 

egyes résztvevőnek meg KELL nyilvánulnia szóban, a többiek előtt. Az előadásokat minden alkalommal más-más szempont szerint 

értékeljük. 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Egy távolmaradást elfogadok a Teddy Maci Kórház rendezésében szervezett eseményen való aktív, igazolt részvételért. 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

Kötelező tankönyv nincs. Ebben a tekintetben az ajánlott irodalmi lista a mérvadó 

- Saját oktatási anyag 

Kiadott .ppt anyagok, illetve online felületek. 

- Jegyzet 

Kiadott .ppt anyagok, illetve online felületek. 

- Ajánlott irodalom 

Bencédy József: Retorika - gyakorlati útmutató. Az ékesszólás kiskönyvtára. Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2010. 

Wacha Imre: Nem csak szóból ért az ember - A nonverbális kommunikáció eszköztára. Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2011. 

Montágh Imre: Tiszta beszéd. Holnap Kiadó, 2011. 

Barbara Pease & Allan Pease: A testbeszéd enciklopédiája. Park Kiadó, Budapest, 2008. 
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Carmine Gallo: Steve Jobs a prezentáció mestere. Hogyan legyünk őrülten hatásos előadók. HVG kiadó Zrt., Budapest, 2010. 

Garr, Reynolds: A meztelen előadó. Természetes és hatásos prezentáció diákkal vagy azok nélkül. HVG kiadó Zrt., Budapest, 
2011. 

Stephen R. Covey: A kiemelkedően sikeres emberek 7 szokása. Bagolyvár Könyvkiadó, Budapest, 2004. (Eredeti cím, kiadó: The 
7 Habits of Highly Effective People. Simon & Schuster UK Ltd., 1999.) 

Előadások 

Gyakorlatok 

1 Mitől lesz hatékony egy előadás? A prezentáció szerkezete. A prezentáció dinamikája és felépítése. Az előadás alaptechnikái. 

A hatékony közlés. 

2 Mitől lesz hatékony egy előadás? A prezentáció szerkezete. A prezentáció dinamikája és felépítése. Az előadás alaptechnikái. 

A hatékony közlés. 

3 A meggyőzés alaptechnikái. A hallgatóság felmérése. A tartalom csomagolása. Kérdések, ellenvetések kezelése. Hatáskeltés. 

4 A meggyőzés alaptechnikái. A hallgatóság felmérése. A tartalom csomagolása. Kérdések, ellenvetések kezelése. Hatáskeltés. 

5 Az előadás és az előadó nonverbális eszköztára. A nonverbális csatornák tudatosabb figyelembevétele, alkalmazása. 

6 Az előadás és az előadó nonverbális eszköztára. A nonverbális csatornák tudatosabb figyelembevétele, alkalmazása. 

7 Testbeszéd. A figyelem felkeltése, fenntartása, a visszajelzések értékelése. Válaszok kritikus kérdésekre. 

8 Testbeszéd. A figyelem felkeltése, fenntartása, a visszajelzések értékelése. Válaszok kritikus kérdésekre. 

9 Tónus, hangszín, ritmizálás. 

10 Tónus, hangszín, ritmizálás. 

11 Vizuális eszközök alkalmazása. Diavetítés megtervezése, elkészítése. Mitől működik egy dia, mitől nem? 

12 Vizuális eszközök alkalmazása. Diavetítés megtervezése, elkészítése. Mitől működik egy dia, mitől nem? 

13 Technikai segédeszközök használata - ha volt ilyen (odaillett-e, segítette-e a megértést, stb.) 

14 Technikai segédeszközök használata - ha volt ilyen (odaillett-e, segítette-e a megértést, stb.) 

15 Vizuális segédanyagok használata - ha volt ilyen (odaillett-e, segítette-e a megértést, stb.) 

16 Vizuális segédanyagok használata - ha volt ilyen (odaillett-e, segítette-e a megértést, stb.) 

17 Retorikai elemek (kizárólag szóbeli) tudatos használata. 

18 Retorikai elemek (kizárólag szóbeli) tudatos használata. 

19 A hallgatóság felmérése, kontroll alatt tartása. 

20 A hallgatóság felmérése, kontroll alatt tartása. 

21 A tartalom csomagolása. A hatáskeltés nem szóbeli eszközei. 

22 A tartalom csomagolása. A hatáskeltés nem szóbeli eszközei. 

23 Tárgyi szemléltető anyagok bemutatása. 

24 Tárgyi szemléltető anyagok bemutatása. 

25 Kríziskezelés: avagy amikor valami (vagy semmi sem) működik. 

26 Kríziskezelés: avagy amikor valami (vagy semmi sem) működik. 

27 Narráció és végkövetkeztetés. 

28 Narráció és végkövetkeztetés. 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

Minden egyes résztvevő a saját előadásából vizsgázik. Az értékelés nem csak a végeredményen, hanem a fejlődés mértékén múlik. 

Vagyis egy, a szemeszter elején „gyengén” előadó személy jelentősebb fejlődés esetén jobb értékelést érhet el, mint a már 

eredetileg jól előadó, aki azonban keveset fejlődött a félév alatt. 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 

Dr. Szentpéteri József (SZJGACT.PTE) 
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OOE-TBG-T TÁJANATÓMIAI BONCOLÁSI GYAKORLATOK  

Tantárgyfelelős: DR. HOLLÓSY TIBOR, egyetemi adjunktus 

 Anatómiai Intézet 

2 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Elektív  modul ▪ tavasszal ▪ ajánlott félév: 4. 

Foglalkozás/félév:  1 óra előadás + 27 óra gyakorlat + 0 óra szeminárium = összesen 28 óra 

Kurzus létszámkorlát:  min. 5 fő –  max. 135 fő 

Előfeltételek: OOA-AA1 teljesített + OOA-NEA egyidejű felvétel 

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

 

Tematika  

A kurzus lehetőséget nyújt a kötelező anatómiai gyakorlatokon kívüli tájanatómiai boncolási gyakorlatokon való részvételre oktatói 

segítséggel. Boncolási, sebészeti készségek fejlesztése. Lehetőség nyújtása az emberi test struktúráinak mélyebb, élményszerűbb 

megismerésére oktatói segédlettel. 

A félév elfogadásának feltételei 

Két régió kiboncolása az oktató instrukciói alapján. A hallgató ötfokozatú osztályzatot (FGYJ) kap a boncolás minősége alapján. Kredit 

feltétele: legalább 2-es osztályzat, valamint a foglalkozások több, mint 80 %-án való részvétel. 

Félévközi ellenőrzések 

A hallgatónak beszénie kell az oktatóval. 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Kihagyott gyakorlatok pótlása egyénileg, a csoport többi gyakorlatán. 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

http://an-server.pote.hu/ 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Előadások 

1 Eligazítás, a kurzus menetének, céljainak ismertetése 

 Dr. Hollósy Tibor 

Gyakorlatok 

2 A felső és alsó végtag ventrális régióinak boncolása. 

3 A felső és alsó végtag ventrális régióinak boncolása. 

4 A felső és alsó végtag ventrális régióinak boncolása. 

5 A felső és alsó végtag ventrális régióinak boncolása. 

6 A felső és alsó végtag ventrális régióinak boncolása. 

7 A felső és alsó végtag ventrális régióinak boncolása. 

8 A felső és alsó végtag ventrális régióinak boncolása. 

9 A felső és alsó végtag ventrális régióinak boncolása. 

10 A felső és alsó végtag ventrális régióinak boncolása. 

11 A felső és alsó végtag ventrális régióinak boncolása. 

12 A felső és alsó végtag ventrális régióinak boncolása. 

13 A felső és alsó végtag ventrális régióinak boncolása. 

14 A felső és alsó végtag ventrális régióinak boncolása. 

15 A felső és alsó végtag ventrális régióinak boncolása. 

16 Demonstráció, a boncolás minősítése. 

17 Demonstráció, a boncolás minősítése. 

18 A felső és alsó végtag dorsalis régióinak, a regio nuchae és a hátizmok boncolása. 

19 A felső és alsó végtag dorsalis régióinak, a regio nuchae és a hátizmok boncolása. 

20 A felső és alsó végtag dorsalis régióinak, a regio nuchae és a hátizmok boncolása. 

http://an-server.pote.hu/
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21 A felső és alsó végtag dorsalis régióinak, a regio nuchae és a hátizmok boncolása. 

22 A felső és alsó végtag dorsalis régióinak, a regio nuchae és a hátizmok boncolása. 

23 A felső és alsó végtag dorsalis régióinak, a regio nuchae és a hátizmok boncolása. 

24 A felső és alsó végtag dorsalis régióinak, a regio nuchae és a hátizmok boncolása. 

25 A felső és alsó végtag dorsalis régióinak, a regio nuchae és a hátizmok boncolása. 

26 A felső és alsó végtag dorsalis régióinak, a regio nuchae és a hátizmok boncolása. 

27 Demonstráció, a boncolás minősítése. 

28 Demonstráció, a boncolás minősítése. 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

http://an-server.pote.hu 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 

Dr. Czeiter Endre (CZEFAAO.PTE), Dr. Farkas József (FAJHAAO.PTE), Dr. Fülöp Balázs Dániel (FUBOAAO.PTE), Dr. Hollósy 

Tibor (HOTFAAO.PTE), Dr. Horváth Gábor (HOGNAAO.PTE), Dr. Kovács László Ákos (KOLQAAO.PTE), Fábián Eszter 

(FAEGAAT.PTE), Opper Balázs (OPBFAB.T.JPTE) 

http://an-server.pote.hu/


PTE ÁOK Általános Orvos szak  –  Elektív és fakultatív tárgyak - tantárgyleírások – 2018/2019-es tanév 

 

 360 

OOE-TD2-T TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI MUNKA 2.  

Tantárgyfelelős: DR. ERTL TIBOR, egyetemi tanár 

 Tudományos Diákkör 

2 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Elektív  modul ▪ mindkét félévben ▪ ajánlott félév: 4. 

Foglalkozás/félév:  0 óra előadás + 24 óra gyakorlat + 0 óra szeminárium = összesen 24 óra 

Kurzus létszámkorlát:  min. 1 fő –  max. 300 fő 

Előfeltételek: OOE-TD1 teljesített   

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

 

Tematika  

A tantárgy célja az önálló orvostudományi kutatás iránt elhivatottságot érző és dokumentáltan eredményes kutatómunkát végző 
hallgatók tevékenységének elismerése és elősegítése. 

A tárgy négy félévben vehető fel felmenő rendszerben (összesen 8 kredit értékben). A 3. és 4. félévi elektív forma elismerésének 

feltétele kezdő TDK-s hallgató kiképzése. A tantárgy felelőse a mindenkori kari TDK elnök. 

A félév elfogadásának feltételei 

A tantárgy felvételének feltétele a regisztrált TDK-tagság, elfogadásának feltétele vagy (a) az igazolt elsőszerzős TDK-előadás (kari 

vagy egyéb rendezvényen), dékáni pályamunka vagy egyéb szakmai fórumon való elsőszerzős prezentáció, vagy (b) a tantárgy-felelős 

és a témavezető előtti beszámoló a végzett munkáról és az elsajátított kutatási módszertanról. A jegyek kialakítására a TDK SZMSZ-

ben rögzített teljesítés-formák elbírálásával kerül sor. TDK munkahely megváltoztatása során a tantárgy nem újrakezdhető. A félévek 

elfogadásának részletes feltételeit lásd a http://aok.pte.hu/run/download2.php?idf=11790&nyelv=hun címen elérhető dokumentumban. 

Félévközi ellenőrzések 

- 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Nincs 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Előadások 

Gyakorlatok 

1-24 Gyakorlat 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

Nincs 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 

Dr. Balogh Péter (BAPOAGP.PTE) 

http://aok.pte.hu/run/download2.php?idf=11790&nyelv=hun
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OOE-TIZ-T A TÁPLÁLKOZÁS ÉS ANYAGCSERE KÖZPONTI SZABÁLYOZÁSA. ÚJ MEGKÖZELÍTÉSEK  

Tantárgyfelelős: DR. KARÁDI ZOLTÁN, egyetemi tanár 

 Élettani Intézet 

1 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Elektív  modul ▪ tavasszal ▪ ajánlott félév: 4. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 2 fő –  max. 25 fő 

Előfeltételek: OOA-MB2 teljesített + OOA-OK2 teljesített + OOA-AA2 egyidejű felvétel 

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

 

Tematika  

A korunkban egyre gyakoribb táplálkozási és anyagcsere betegségek gyógyítása ma még megoldatlan. A terápia hatékonyságának 

növelése, a társadalmi szinten enormis költségek csökkentése érdekében elengedhetetlenül szükséges új elméleti meggondolások 

kidolgozása és gyakorlati tesztelése. A fenti szempontok miatt is nagy jelentőségű lehet, hogy a hallgatók már tanulmányaik korai 
szakaszában megismerkedjenek ezen új elképzelésekkel, kísérleti tényekkel, jövőbeli új terápiás megközelítések elméleti alapjaival. 

A táplálkozás és anyagcsere központi idegrendszeri szabályázásának legfontosabb idegi és humorális mechanizmusai. 

Testsúlyreguláció egészséges és kóros szervezetben. Az íz-információk perifériás és centrális feldolgozása, s e folyamatok részvétele 

a táplálék- és folyadékfelvétel központi szabályozásában. A népbetegségnek számító elhízás, diabetes mellitus és az ún. metabolikus 

szindróma újszerű értelmezése. 

A félév elfogadásának feltételei 

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett 

Félévközi ellenőrzések 

Választott szakcikk összefoglaló értékelését tartalmazó word-file elkészítése és beadása a kurzus utolsó foglalkozásán. 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Nincs 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

Fonyó A.: Az orvosi élettan tankönyve, Medicina 

- Saját oktatási anyag 

Az előadások ppt-fileja. 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Halmos T.: Metabolikus X szindróma, Springer 

Williams, G., Pickup, J.C., Blackwell: Handbook of Diabetes 

Előadások 

1 A táplálék- és folyadékfelvétel, az anyagcsere élettani jelentősége. 

 Dr. Karádi Zoltán 

2 Homeosztázis, motiváció. 

 Dr. Karádi Zoltán 

3 A homeosztatikus működések központi szabályozásának neuronális és humorális tényezői: agyi központok, 

neurotranszmitterükkel jellemzett pályák, neuropeptidek. I. 

 Dr. Karádi Zoltán 

4 A homeosztatikus működések központi szabályozásának neuronális és humorális tényezői: agyi központok, 
neurotranszmitterükkel jellemzett pályák, neuropeptidek. II. 

 Dr. Karádi Zoltán 

5 A homeosztatikus működések központi szabályozásának neuronális és humorális tényezői: agyi központok, 
neurotranszmitterükkel jellemzett pályák, neuropeptidek. III. 

 Dr. Karádi Zoltán 

6 Exogén kémiai ingermodalitások. Az ízlelés fiziológiai szerepe. 

 Dr. Karádi Zoltán 
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7 Központi íz-pályák, „jelölt vonalak”, neuronok. 

 Dr. Karádi Zoltán 

8 Íz-preferencia, íz-averzió, ízletesség (palatabilitás), zamat. 

 Dr. Karádi Zoltán 

9 A glukóz-monitorozó (GM) idegi hálózat. I. 

 Dr. Karádi Zoltán 

10 A glukóz-monitorozó (GM) idegi hálózat. II. 

 Dr. Karádi Zoltán 

11 A glukóz-monitorozó (GM) idegi hálózat. III. 

 Dr. Karádi Zoltán 

12 Táplálkozási és anyagcsere megbetegedések: elhízás, anorexia nervosa, diabetes mellitus, metabolikus szindróma. I. 

 Dr. Karádi Zoltán 

13 Táplálkozási és anyagcsere megbetegedések: elhízás, anorexia nervosa, diabetes mellitus, metabolikus szindróma. II. 

 Dr. Karádi Zoltán 

14 Táplálkozási és anyagcsere megbetegedések mint a GM rendszer zavarai. 

 Dr. Karádi Zoltán 

Gyakorlatok 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 
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OOF-ANC-T ORVOSI ANGOL - ANGOL NYELVŰ TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK OLVASÁSA ÉS KÉSZÍTÉSE

  

Tantárgyfelelős: DR. RÉBÉK-NAGY GÁBOR, egyetemi docens 

 Egészségügyi Nyelvi és Kommunikációs Intézet 

2 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Fakultatív  modul ▪ mindkét félévben ▪ ajánlott félév: 4. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 3 fő –  max. 20 fő 

Előfeltételek: nincs 

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

 

Tematika  

Angol nyelven írt tudományos közlemények strukturális-funkcionális műfaji sajátosságai, formai követelményei, nyelvi követelményei 
és konvenciói ill. a közlemények készítéséhez szükséges alapvető nyelvi, nyelvhasználati készségek fejlesztése. 

A félév elfogadásának feltételei 

A foglalkozásokon a részvétel kötelező. A 15%-ot meghaladó, de 25% alatti hiányzásokat a kurzus vezetője igazolhatja. 25%-ot 

meghaladó hiányzás esetén a kurzus érvénytelen. 

Félévközi ellenőrzések 

Kettő írásbeli dolgozat, négy szóbeli prezentáció 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

A kurzus vezetője esetenként határozza meg. 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

- Jegyzet 

Robert Weissberg, Suzanne Buker: Writing Up Research, Prentice Hall International, 1990 

- Ajánlott irodalom 

Előadások 

Gyakorlatok 

1 Az angol nyelvű orvostudományi közlemények műfaja 

2 Az angol nyelvű orvostudományi közlemények műfaja 

3 Az angol nyelvű orvostudományi közlemények struktúrája 

4 Az angol nyelvű orvostudományi közlemények struktúrája 

5 Absztrakt 

6 Absztrakt 

7 Bevezetés 

8 Bevezetés 

9 Az irodalomelemzés 

10 Az irodalomelemzés 

11 Test 1 

12 Test 1 

13 Anyagok és betegek 

14 Anyagok és betegek 

15 Módszerek 

16 Módszerek 

17 Eredmények 

18 Eredmények 

19 Illusztrációk, táblázat, ábrák, grafikonok, diagramok 

20 Illusztrációk, táblázat, ábrák, grafikonok, diagramok 
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21 Megbeszélés (1) 

22 Megbeszélés (1) 

23 Megbeszélés (2) 

24 Megbeszélés (2) 

25 Test 2 

26 Test 2 

27 Evaluation 

28 Evaluation 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

Kettő írásbeli dolgozat, négy szóbeli prezentáció 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 

Dr. Rébék-Nagy Gábor (REGCAC.B.JPTE), Dr. Warta Vilmos (WAVEAB.B.JPTE) 
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OOF-ASE-T SZÓBELI ESETISMERTETÉS ANGOLUL  

Tantárgyfelelős: DR. WARTA VILMOS, egyetemi docens 

 Egészségügyi Nyelvi és Kommunikációs Intézet 

2 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Fakultatív  modul ▪ mindkét félévben ▪ ajánlott félév: 4. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 3 fő –  max. 20 fő 

Előfeltételek: nincs 

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

 

Tematika  

Angol nyelvű esetismertetések műfaji sajátosságainak megismerése és prezentációjának technikái. 

A félév elfogadásának feltételei 

A foglalkozásokon a részvétel kötelező. A 15%-ot meghaladó, de 25% alatti hiányzásokat a kurzus vezetője igazolhatja. 25%-ot 

meghaladó hiányzás esetén a kurzus érvénytelen. 

Félévközi ellenőrzések 

Esetbemutatás angol nyelven. 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

A kurzus vezetője esetenként határozza meg. 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

Warta Vilmos: Writing Up Medical Case Reports (exe-learning) 2013 

Lecture slides 

- Jegyzet 

Warta Vilmos: Writing Up Medical Case Reports, 1st edition, 2013 

- Ajánlott irodalom 

Előadások 

1 Bevezetés 

 Dr. Warta Vilmos 

2 Bevezetés 

 Dr. Warta Vilmos 

3 Az esetismertetések kommunikatív célja és struktúrája 

 Dr. Warta Vilmos 

4 Az esetismertetések kommunikatív célja és struktúrája 

 Dr. Warta Vilmos 

5 Igeidők 

 Dr. Warta Vilmos 

6 Igeidők 

 Dr. Warta Vilmos 

7 Személytelenítés 

 Dr. Warta Vilmos 

8 Személytelenítés 

 Dr. Warta Vilmos 

9 Modalitás és udvariassági stratégiák 

 Dr. Warta Vilmos 

10 Modalitás és udvariassági stratégiák 

 Dr. Warta Vilmos 
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11 Lexika és terminológia 

 Dr. Warta Vilmos 

12 Lexika és terminológia 

 Dr. Warta Vilmos 

13 Prezentációs technikák 

 Dr. Warta Vilmos 

14 Prezentációs technikák 

 Dr. Warta Vilmos 

15 1. Esetismertetés prezentációja 

 Dr. Warta Vilmos 

16 1. Esetismertetés prezentációja 

 Dr. Warta Vilmos 

17 2. Esetismertetés prezentációja 

 Dr. Warta Vilmos 

18 2. Esetismertetés prezentációja 

 Dr. Warta Vilmos 

19 3. Esetismertetés prezentációja 

 Dr. Warta Vilmos 

20 3. Esetismertetés prezentációja 

 Dr. Warta Vilmos 

21 4. Esetismertetés prezentációja 

 Dr. Warta Vilmos 

22 4. Esetismertetés prezentációja 

 Dr. Warta Vilmos 

23 5. Esetismertetés prezentációja 

 Dr. Warta Vilmos 

24 5. Esetismertetés prezentációja 

 Dr. Warta Vilmos 

25 Összefoglalás 

 Dr. Warta Vilmos 

26 Összefoglalás 

 Dr. Warta Vilmos 

27 Értékelés 

 Dr. Warta Vilmos 

28 Értékelés 

 Dr. Warta Vilmos 

Gyakorlatok 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

- 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 
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OOF-ATA-T ANYATEJES TÁPLÁLÁS ALAPJAI  

Tantárgyfelelős: DR. RÁCZNÉ DR. MIKÓ-BARÁTH ESZTER, egyetemi adjunktus 

 Élettani Intézet 

1 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Fakultatív  modul ▪ tavasszal ▪ ajánlott félév: 4. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 4 fő –  max. 30 fő 

Előfeltételek: OOA-EL1-T teljesített   

 

Tematika  

Egy orvos pályája során számtalanszor-számtalan módon kerül szakmai kapcsolatba szoptató anya-szoptatott csecsemő párossal -hisz 

a gyermekgyógyászokon, szülész-nőgyógyászokon kívül más műtéti és a konzervatív szakmák képviselő is operálnak, gyógyszeresen 

kezelnek szoptató anyákat, vagy a családorvost is megkeresheti női paciense mellgyulladás panaszával. A kurzus célja a laktáció 

elméleti hátterével kapcsolatos ismeretek átadásán túl az egészséges csecsemő fejlődésének megismertetése, a szülés-gyermekágy és 

az anyatejes táplálás összefüggéseinek szemléltetése. Az előadások során sorra vesszük az szoptatást, csecsemőtáplálást befolyásoló 

leggyakoribb kórállapotokat is az anya és a csecsemő szemszögéből, korszerű ajánlásokra alapozva. A kommunikációs 

helyzetgyakorlatokkal, esetmegbeszélésekkel, közös irodalomfeldolgozással, MediSkillsLab demonstrációkkal színesített előadások 

fontos eleme a posztpartum időszakban zajló pszichés változások és az anyává válás lelki hátterének megértése is.   

Előadások témája: 

1.Az anyatejes táplálás jelentősége: (Dr. Mikó -Baráth Eszter) 

2.Szoptatással kapcsolatos fogalmak. (Dr. Mikó -Baráth Eszter) 

3.Laktáció biológiai alapjai, az emlő fejlődése, anatómiája. (Dr. Tamás Andrea, PTE-ÁOK, Anatómiai Intézet) 

4.A laktáció élettana, a szoptatás gyakorlati megközelítése (Dr. Nemes Vanda) 

5.A természetes és pathológiás szülés, császármetszés és hatásaik a szoptatásra. (Dr. Rácz Sándor, PTE-Szülészeti és Nőgyógyászati 
Klinika) 

6.Az egészséges újszülött és csecsemő szükségletei és fejlődése (Dr. Mikó -Baráth Eszter) 

7.A szoptatás támogatása szülészeti intézményekben (Besszer Mónika, PTE-ETK) 

8.A leggyakoribb laktációval összefüggő problémák a kora gyermekágyban  (Besszer Mónika, PTE-ETK) 

9.Szoptatási nehézségek a csecsemő szempontjából (Dr. Mikó -Baráth Eszter) 

10.Az anyatejes vagy tápszeres pótlás elfogadható indikációi (Dr. Mikó -Baráth Eszter) 

11.Szoptatási nehézségek az anya szempontjából (Dr. Mikó -Baráth Eszter) 

12.Az emlő vizsgálata (MediSkillsLab demonstráció). (Dr. Nemes Vanda) 

13.Szoptatással kapcsolatos korszerű információforrások anyáknak és szakembereknek, gyógyszeradatbázisok. (Dr. Mikó -Baráth 
Eszter) 

14.Szóbeli elbeszélgetés. (Dr. Mikó -Baráth Eszter) 

A félév elfogadásának feltételei 

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett 

Félévközi ellenőrzések 

Az utolsó előadás alkalmával szóbeli elbeszélgetés, mely elmulasztása esetén az adott héten pótolható 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Egyéni megbeszélés alapján 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

Az előadások anyaga kiadásra kerül. 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Török-Kun: Fejezetek a laktációs szaktanácsadó képzés törzsanyagához 

http://szoptatasportal.hu/files/TAMOP_622_laktacios_szaktanacsado_fejlesztesi_terulet_kifejlesztett_tananyag.pdf 

Vinter:A szoptatás -hogyan segítsük a sikert (http://sotepedia.hu/_media/aok/targyak/szoptatas-hogyan_segitsuk_a_sikert.pdf) 

Lawrence: Breastfeeding: A Guide for the Medical Professional 

http://szoptatasportal.hu/fejezetek_a_laktacios_szaktanacsado_kepzes_torzsanyagahoz 

http://szoptatasportal.hu/files/TAMOP_622_laktacios_szaktanacsado_fejlesztesi_terulet_kifejlesztett_tananyag.pdf
http://sotepedia.hu/_media/aok/targyak/szoptatas-hogyan_segitsuk_a_sikert.pdf
http://szoptatasportal.hu/fejezetek_a_laktacios_szaktanacsado_kepzes_torzsanyagahoz
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Előadások 

1 Az anyatejes táplálás jelentősége 

 Dr. Ráczné Dr. Mikó-Baráth Eszter 

2 Szoptatással kapcsolatos fogalmak 

 Dr. Ráczné Dr. Mikó-Baráth Eszter 

3 Laktáció biológiai alapjai, az emlő fejlődése, anatómiája 

 Dr. Tamás Andrea 

4 A laktáció élettana, a szoptatás gyakorlati megközelítése 

 Dr. Nemes Vanda 

5 A természetes és pathológiás szülés, császármetszés és hatásaik a szoptatásra 

 Dr. Rácz Sándor Attila 

6 Az egészséges újszülött és csecsemő szükségletei és fejlődése 

 Dr. Ráczné Dr. Mikó-Baráth Eszter 

7 A szoptatás támogatása szülészeti intézményekben 

 Besszer Mónika 

8 A leggyakoribb laktációval összefüggő problémák a kora gyermekágyban 

 Besszer Mónika 

9 Szoptatási nehézségek a csecsemő szempontjából 

 Dr. Ráczné Dr. Mikó-Baráth Eszter 

10 Az anyatejes vagy tápszeres pótlás elfogadható indikációi 

 Dr. Ráczné Dr. Mikó-Baráth Eszter 

11 Szoptatási nehézségek az anya szempontjából 

 Dr. Ráczné Dr. Mikó-Baráth Eszter 

12 Az emlő vizsgálata (MediSkillsLab demonstráció) 

 Dr. Nemes Vanda 

13 Szoptatással kapcsolatos korszerű információforrások anyáknak és szakembereknek, gyógyszeradatbázisok 

 Dr. Ráczné Dr. Mikó-Baráth Eszter 

14 Szóbeli elbeszélgetés 

 Dr. Ráczné Dr. Mikó-Baráth Eszter 

Gyakorlatok 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

Szóbeli kérdések az előadások anyagából. 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 

Besszer Mónika (AWQUL2), Dr. Nemes Vanda (NEVFACO.PTE), Dr. Ráczné Dr. Mikó-Baráth Eszter (MIEGAAO.PTE), Dr. Tamás 

Andrea (TAAFAAO.PTE) 
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OOF-BAO-T A BIZONYÍTÉKOKON ALAPULÓ ORVOSLÁS ELMÉLETI HÁTTERE ÉS GYAKORLATI 

ALKALMAZÁSA  

Tantárgyfelelős: DR. DECSI TAMÁS, egyetemi tanár 

 Gyermekgyógyászati Klinika 

1 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Fakultatív  modul ▪ tavasszal ▪ ajánlott félév: 4. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 1 fő –  max. 25 fő 

Előfeltételek: nincs 

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

 

Tematika  

A bizonyítékokon alapuló orvoslás (BAO) olyan interdiszciplináris tudományág, amely az alap- és klinikai tudományok, az 

epidemiológia, biostatisztika, és szociológiai tudományok módszereit ötvözi. Legfőbb célja, hogy az egészségügyi döntések a 

legmegbízhatóbb tudományos eredmények ismeretében, az egyéni klinikai tapasztalat felhasználásával, a konkrét beteg számára a 
legmegfelelőbb módon szülessenek. 

A kurzus megismerteti a hallgatót a BAO alapvető fogalmaival és elméleti hátterével. A kurzus célja emellett, hogy gyakorlati 

segítséget nyújtson többek között a következő kérdésekben: Hogyan keressünk hatékonyan szakirodalmat? Miért fontos szisztematikus 

irodalomkereséssel feltérképezni a szakirodalmat egy vizsgálat tervezése/megkezdése előtt? Mik egy jól kivitelezett randomizált 

kontrollált vizsgálat jellemzői? Miért olvassunk szisztematikus áttekintő közleményeket és hogyan értékeljük ezek eredményeit? 

Hogyan fogjunk hozzá egy szisztematikus áttekintő közlemény elkészítéséhez? A gyakorló orvos milyen formában találkozik a BAO-

val munkája során? 

A félév elfogadásának feltételei 

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett 

Félévközi ellenőrzések 

A számonkérés szóban történik a félév végén. 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Több mint 4 óra mulasztása esetén, az órák pótlására egyéni munkával van lehetőség. 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

Decsi Tamás: A bizonyítékokon alapuló orvoslás. Medicina. Budapest, 2011 

- Saját oktatási anyag 

Az előadások anyaga kinyomtatott formában rendelkezésre áll (handout) 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions. The Cochrane Collabortation. http://handbook.cochrane.org/ 

Előadások 

1 Bevezetés: Mi a bizonyítékokon alapuló egészségügy? 

 Dr. Decsi Tamás 

2 Vizsgálati elrendezések 

 Dr. Decsi Tamás 

3 A kérdésfelvetés művészete (PICO) 

 Dr. Kőhalminé Dr. Lohner Szimonetta Ivett 

4 Az eset-kontroll tanulmányok kritikus értékelése 

 Dr. Decsi Tamás 

5 A randomizált kontrollált vizsgálatok kritikus értékelése 

 Dr. Decsi Tamás 

6 A szisztematikus irodalmi áttekintések kritikus értékelése 

 Dr. Decsi Tamás 

7 A Cochrane Kollaboráció 

 Dr. Kőhalminé Dr. Lohner Szimonetta Ivett 

http://handbook.cochrane.org/
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8 Elektronikus adatbázisok. A hatékony irodalomkeresés 

 Dr. Kőhalminé Dr. Lohner Szimonetta Ivett 

9 Irodalomkeresés egy konkrét példa kapcsán (interaktív, gyakorlati jellegű előadás) 

 Dr. Kőhalminé Dr. Lohner Szimonetta Ivett 

10 Statisztikai megfontolások a vizsgálatok értékelésében. A meta-analízis 

 Dr. Decsi Tamás 

11 Bevezetés a szisztematikus irodalomkeresést segítő szoftverek alkalmazásába 

 Dr. Kőhalminé Dr. Lohner Szimonetta Ivett 

12 A bizonyítékokon alapuló táplálkozástudomány 

 Dr. Kőhalminé Dr. Lohner Szimonetta Ivett 

13 A bizonyítékokon alapuló orvoslás és a szakmai irányelvek 

 Dr. Decsi Tamás 

14 A bizonyítékokon alapuló orvoslás szerepe az egészségpolitikában 

 Dr. Decsi Tamás 

Gyakorlatok 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

1. Mi a bizonyítékokon alapuló egészségügy? 

2. Vizsgálati elrendezések, az evidenciapiramis 

3. A Cochrane Kollaboráció 

4. Szisztematikus irodalomkeresés módszertana: strukturált kérdésfelvetés 

5. Szisztematikus irodalomkeresés módszertana: a keresési stratégia összeállítása, keresés elektronikus adatbázisokban, a keresési 

találatok szűrése, adatok kinyerése 

6. Szisztematikus irodalomkeresés módszertana: adatok összegzése, meta-analízis 

7. Randomizált kontrollált vizsgálatok (definició; a jól illetve rosszul kivitelezett randomizált kontrollált vizsgálat jellemzői) 

8. Szisztematikus irodalmi áttekintések (definició; a jól illetve rosszul megtervezett szisztematikus áttekintő közlemény ismérvei) 

9. A bizonyítékokon alapuló orvoslás és a szakmai irányelvek 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 
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OOF-CSU-T ÉLMÉNY- ÉS ÉLETSZERŰ BIOKÉMIA  

Tantárgyfelelős: DR. VERES BALÁZS, habilitált docens 

 Biokémiai és Orvosi Kémiai Intézet 

1 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Fakultatív  modul ▪ tavasszal ▪ ajánlott félév: 4. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 5 fő –  max. 200 fő 

Előfeltételek: nincs 

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

 

Tematika  

A tantárgy célja azon, a mindennapokból is ismert, témák biokémiai hátterének megvilágítása, amelyek érdeklődésre tarthatnak számot 

nem csak az orvosi tanulmányokat folytató hallgatók, de a természettudományok iránt érdeklődő más karon tanuló hallgatók körében 

is. A tematika igen széles spektrumot ölel fel, kifejezetten fókuszálva a legfrissebb kutatási eredményekre és az aktuális „tudományos 

trendekre” a szintetikus biológiától a sportban használt doppingszereken át egészen növények/gombák/állatok által termelt mérgek és 

toxinok biológiai hatásáig. A tantárgy külön blokkban foglalkozik az elmúlt évtized fizikai, kémiai és orvosi Nobel-díjaival bepillantást 
engedve e „trendmeghatározó” területekre. 

A félév elfogadásának feltételei 

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett 

Félévközi ellenőrzések 

TVSz 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Pótlásra nincs lehetőség. 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

Az előadások anyaga, ami pdf formátumban a hallgatók rendelkezésére fog állni. A kapcsolódó irodalmat illetve internetes 
tartalmakat az előadások szintén tartalmazzák. 

- Jegyzet 

Az előadások anyaga, ami pdf formátumban a hallgatók rendelkezésére fog állni. A kapcsolódó irodalmat illetve internetes 
tartalmakat az előadások szintén tartalmazzák. 

- Ajánlott irodalom 

Az előadások anyaga, ami pdf formátumban a hallgatók rendelkezésére fog állni. A kapcsolódó irodalmat illetve internetes 

tartalmakat az előadások szintén tartalmazzák. 

Előadások 

1 Humán genom projekt, humán génterápia, epigenetika 

 Dr. Veres Balázs 

2 DNS szekvenálás, PCR, helyszínelők 

 Dr. Veres Balázs 

3 Istent játszva: szintetikus biológia 

 Dr. Veres Balázs 

4 Az vagy, amit megeszel: GMO 

 Dr. Veres Balázs 

5 Superman: dopping a sportban és agyi doppingszerek 

 Dr. Veres Balázs 

6 Függő játszma: alkohol és drog biokémia 

 Dr. Veres Balázs 

7 Sejthalál: apoptózis, nekrózis, autofágia 

 Dr. Veres Balázs 

8 Rák, AIDS: terápiás lehetőségek biokémiai háttere 

 Dr. Veres Balázs 



PTE ÁOK Általános Orvos szak  –  Elektív és fakultatív tárgyak - tantárgyleírások – 2018/2019-es tanév 

 

 372 

9 Fejétől? Neurodegeneratív betegségek biokémiai háttere 

 Dr. Veres Balázs 

10 Antibiotikumok: múlt, jelen, jövő 

 Dr. Veres Balázs 

11 Házhoz szállítás: nanopartikulumok, liposzómák 

 Dr. Veres Balázs 

12 A természet visszavág: növényi, gomba és állati eredetű toxinok 

 Dr. Veres Balázs 

13 Nobel-díjas ötletek (szemelvények az elmúlt 10 év Nobel-díjaiból) I. 

 Dr. Veres Balázs 

14 Nobel-díjas ötletek (szemelvények az elmúlt 10 év Nobel-díjaiból) II. 

 Dr. Veres Balázs 

Gyakorlatok 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

A vizsgakérdések a 14 előadás témáit fedik le. 

1. Humán genom projekt, humán génterápia, epigenetika 

2. DNS szekvenálás, PCR, helyszínelők 

3. Istent játszva: szintetikus biológia 

4. Az vagy, amit megeszel: GMO 

5. Superman: dopping a sportban és agyi doppingszerek 

6. Függő játszma: alkohol és drog biokémia 

7. Sejthalál: apoptózis, nekrózis, autofágia 

8. Rák, AIDS: terápiás lehetőségek biokémiai háttere 

9. Fejétől... neurodegeneratív betegségek biokémiai háttere 

10. Antibiotikumok: múlt, jelen, jövő 

11. Házhoz szállítás: nanopartikulumok, liposzómák 

12. A természet visszavág: növényi, gomba és állati eredetű toxinok 

13. Nobel-díjas ötletek (szemelvények az elmúlt 10 év Nobel-díjaiból) I. 

14. Nobel-díjas ötletek (szemelvények az elmúlt 10 év Nobel-díjaiból) II. 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 
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OOF-EKK-T EGÉSZSÉG ÉS AZ ÉLETTELEN KÖRNYEZET KAPCSOLATA  

Tantárgyfelelős: DR. VARJAS TÍMEA, egyetemi adjunktus 

 Orvosi Népegészségtani Intézet 

1 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Fakultatív  modul ▪ tavasszal ▪ ajánlott félév: 4. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 5 fő –  max. 30 fő 

Előfeltételek: nincs 

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

 

Tematika  

A kurzus során a hallgatók megismerkedhetnek az ember és egyes természetes vagy mesterséges környezeti tényezők kapcsolatával. 

Kiemelt témák: ergonómia, lakókörnyezet, munkakörnyezet, fizikai kóroki tényezők, klimatikus környezet, megvilágítás, 
elektromágneses szennyezés, zajszennyezés. 

A félév elfogadásának feltételei 

A TVSZ kreditrendszerű oktatás esetében érvényes vonatkozó szabályok szerint az előadások és gyakorlatok látogatása kötelező, 

amelyet katalógussal ellenőrzünk. Az előadásokról és a gyakorlatokról összességében legfeljebb 15 %, azaz 2x45 perc hiányzás 

megengedett, amely felett az index aláírását megtagadjuk. 

Félévközi ellenőrzések 

Jegykialakítás módja: írásbeli beszámoló a kurzus anyagából 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Egyéni elbírálás alapján 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

A felkészüléshez szükséges tananyag a Neptun-ra az elhangzást követően felkerül 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Előadások 

1 Bevezetés, Ember és környezet 

 Dr. Szabó István 

2 Urbanizáció; A modern kori civilizáció hatása az emberre és az egészségre 

 Dr. Szabó István 

3 Ergonómia - ember-gép-környezet kapcsolata 

 Dr. Szabó István 

4 Ergonómia - ember-gép-környezet kapcsolata 

 Dr. Szabó István 

5 Ergonómia és antropometria 

 Dr. Szabó István 

6 Épített környezet - Speciális csoportok, akadálymentesítés 

 Dr. Szabó István 

7 Látás és fényforrások (megvilágítás, képernyők) 

 Dr. Szabó István 

8 Látás és fényforrások (megvilágítás, képernyők) 

 Dr. Szabó István 

9 Egyes elektromágneses sugárzások és az egészség - elektroszmog 

 Dr. Szabó István 

10 Egyes elektromágneses sugárzások és az egészség - elektroszmog 

 Dr. Szabó István 
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11 Klimatikus környezet és levegőminőség 

 Dr. Szabó István 

12 Klimatikus környezet és levegőminőség 

 Dr. Szabó István 

13 Biometeorológia 

 Dr. Szabó István 

14 Hallás és zaj - fizikai és pszichés tényezők 

 Dr. Szabó István 

Gyakorlatok 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

A felkészüléshez szükséges tananyag a Neptun-ra az elhangzást követően felkerül 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 
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OOF-EMM-T ENDOKRIN MEGBETEGEDÉSEK MOLEKULÁRIS ALAPJA  

Tantárgyfelelős: DR. VÉRTES M MARIETTA, emeritus professzor 

 Élettani Intézet 

2 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Fakultatív  modul ▪ tavasszal ▪ ajánlott félév: 4. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 5 fő –  max. 50 fő 

Előfeltételek: OOA-MB2 teljesített   

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

 

Tematika  

A kurzus célja a klasszikus endokrin mirigyek leggyakoribb zavarainak, azok következményeinek ismertetése, a vonatkozó molekuláris 

mechanizmusok megbeszélése. Az endokrin mirigyek megbetegedése egyre gyakoribb betegség. A betegséget okozó zavar pontos 

felderítése elengedhetetlen a pontos diagnózis felállításában és a helyes terápiás tennivalók kiválasztásában. Egyes esetekben a 

hallgatók, diagnósis ill. differenciál diagnósis felállítása céljából, endokrin beteg kórtörténetet kapnak, kérdéseikre az oktató kiegészíti 
azt laboratóriumi, képalkotói vizsgálatok adataival. 

A félév elfogadásának feltételei 

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett 

Félévközi ellenőrzések 

Írásbeli, többszörös választásos kérdések a kurzuson elhangzottak alapján 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Szóbeli beszámoló az adott anyagrészből 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Goodman: Basic Medical Endocrinology, Raven Press, 2003 

Williams Textbook of Endocrinology, 2004 

Greenspan, Baxter: Basic and Clinical Endocrinology, Lange 2004 

Előadások 

1 Bevezetés. Endokrin megbetegedések általános jellemzői. Hormonok, receptorok 

 Dr. Vértes M Marietta 

2 Bevezetés. Endokrin megbetegedések általános jellemzői. Hormonok, receptorok 

 Dr. Vértes M Marietta 

3 Endokrin betegségek laboratóriumi vizsgáló módszerei 

 Dr. Vértes M Marietta 

4 Endokrin betegségek laboratóriumi vizsgáló módszerei 

 Dr. Vértes M Marietta 

5 Hypothalamo-hypophysealis rendszer működésének zavarai. I. 

 Dr. Vértes M Marietta 

6 Hypothalamo-hypophysealis rendszer működésének zavarai. II. 

 Dr. Vértes M Marietta 

7 Hypophysis-pajzsmirigy rendszer működésének zavarai, hormonális eltérések, molekuláris zavarok. Golyva, hypo- és 
hyperthyroidizmus pathomechanizmusa. I. 

 Dr. Vértes M Marietta 

8 Hypophysis-pajzsmirigy rendszer működésének zavarai, hormonális eltérések, molekuláris zavarok. Golyva, hypo- és 
hyperthyroidizmus pathomechanizmusa. II. 

 Dr. Vértes M Marietta 
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9 Hypophysis-pajzsmirigy rendszer működésének zavarai, hormonális eltérések, molekuláris zavarok. Golyva, hypo- és 
hyperthyroidizmus pathomechanizmusa. III. 

 Dr. Vértes M Marietta 

10 Hypophysis-pajzsmirigy rendszer működésének zavarai, hormonális eltérések, molekuláris zavarok. Golyva, hypo- és 
hyperthyroidizmus pathomechanizmusa. IV. 

 Dr. Vértes M Marietta 

11 Az anyagcsere hormonális szabályozásának zavarai. Mellékvesekéreg működésének patológiás eltérései, okok és 
következmények. I. 

 Dr. Vértes M Marietta 

12 Az anyagcsere hormonális szabályozásának zavarai. Mellékvesekéreg működésének patológiás eltérései, okok és 
következmények. II. 

 Dr. Vértes M Marietta 

13 Az anyagcsere hormonális szabályozásának zavarai. A vércukor szabályozásának zavarai, hormonális eltérések, molekuláris 
zavarok (pancreas hormonok, kortizol, gastrointestinális hormonok) I. 

 Dr. Vértes M Marietta 

14 Az anyagcsere hormonális szabályozásának zavarai. A vércukor szabályozásának zavarai, hormonális eltérések, molekuláris 
zavarok (pancreas hormonok, kortizol, gastrointestinális hormonok). II. 

 Dr. Vértes M Marietta 

15 Az anyagcsere hormonális szabályozásának zavarai. A vércukor szabályozásának zavarai, hormonális eltérések, molekuláris 
zavarok (pancreas hormonok, kortizol, gastrointestinális hormonok). III. 

 Dr. Vértes M Marietta 

16 Az anyagcsere hormonális szabályozásának zavarai. A vércukor szabályozásának zavarai, hormonális eltérések, molekuláris 
zavarok (pancreas hormonok, kortizol, gastrointestinális hormonok). IV. 

 Dr. Vértes M Marietta 

17 Idegi és hormonális szabályozás integrációjának mechanizmusa a szervezet só-, vízháztartásában. ADH, hiány és többlet 
kialakulásának mechanizmusa. A vese hormonok szerepe. Natriuretikus hormonok. I. 

 Dr. Vértes M Marietta 

18 Idegi és hormonális szabályozás integrációjának mechanizmusa a szervezet só-, vízháztartásában. ADH, hiány és többlet 
kialakulásának mechanizmusa. A vese hormonok szerepe. Natriuretikus hormonok II. 

 Dr. Vértes M Marietta 

19 Idegi és hormonális szabályozás integrációjának mechanizmusa a szervezet só-, vízháztartásában. ADH, hiány és többlet 

kialakulásának mechanizmusa. A vese hormonok szerepe. Natriuretikus hormonok. III. 

 Dr. Vértes M Marietta 

20 Idegi és hormonális szabályozás integrációjának mechanizmusa a szervezet só-, vízháztartásában. ADH, hiány és többlet 

kialakulásának mechanizmusa. A vese hormonok szerepe. Natriuretikus hormonok IV. 

 Dr. Vértes M Marietta 

21 Női nemi hormonok szekréciójának zavarai és korrekciójának lehetőségei. I. 

 Dr. Vértes M Marietta 

22 Női nemi hormonok szekréciójának zavarai és korrekciójának lehetőségei. II. 

 Dr. Vértes M Marietta 

23 Női nemi hormonok szekréciójának zavarai és korrekciójának lehetőségei. III. 

 Dr. Vértes M Marietta 

24 Női nemi hormonok szekréciójának zavarai és korrekciójának lehetőségei. IV. 

 Dr. Vértes M Marietta 

25 Hormon-replacement terápiák, előnyök és hátrányok I. 

 Dr. Vértes M Marietta 

26 Hormon-replacement terápiák, előnyök és hátrányok. II. 

 Dr. Vértes M Marietta 

27 Kérdések, tananyaggal kapcsolatos problémák megbeszélése, esetleges elmaradások. Vizsga. 

 Dr. Vértes M Marietta 

28 Kérdések, tananyaggal kapcsolatos problémák megbeszélése, esetleges elmaradások. Vizsga. 

 Dr. Vértes M Marietta 

Gyakorlatok 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 
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OOF-EXT-T EXTRAKCIÓS ÉS KROMATOGRÁFIÁS TECHNIKÁK A GYÓGYNÖVÉNY-KUTATÁSBAN  

Tantárgyfelelős: DR. BENCSIK TÍMEA, egyetemi adjunktus 

 Farmakognóziai Intézet 

2 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Fakultatív  modul ▪ tavasszal ▪ ajánlott félév: 4. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 5 fő –  max. 20 fő 

Előfeltételek: OOA-OR1 teljesített + OOA-OR2 teljesített 

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

 

Tematika  

A gyógynövények és gyógynövény-alapú termékek iránti egyre növekvő kereslet miatt, a gyógynövény-kivonat- és illóolaj-gyártók 

széles körben alkalmazzák, a hatóanyag típusától függően, a különböző extrakciós és kromatográfiás technikákat. Ezáltal megfelelő 

minőségű, standardizált kivonatokat, illóolajokat tudnak előállítani és vizsgálni. A kurzus célja, hogy bemutassa a legfontosabb 

kivonási és kromatográfiás technikákat, amelyeket ma a gyógynövény-kutatásban használnak. A kurzus azt a célt is szolgálja, hogy a 
hallgatók képesek legyenek megszerzett tudásukat az orvosi, illetve gyógyszerészi gyakorlatban helyesen alkalmazni. 

A kurzuson bemutatásra kerülnek a legfontosabb extrakciós technikák (maceráció, főzet- és forrázatkészítés, perkolálás, Soxhlet-

extrakció, kivonás vízfürdőn, szuperkritikus fluid extrakció, vízgőz-desztillálás, enfleurage, sajtolás, stb.) és kromatográfiás technikák 

(oszlopkromatográfia, vékonyréteg-kromatográfia, HPLC, GC), illetve ismertetjük a gyógynövénykutatásban, gyógynövény-alapú 

termékek előállításában betöltött szerepüket. A gyógynövényekben előforduló különböző kémiai hatóanyag-csoportokon keresztül 
kívánjuk bemutatni a kromatográfiás technikák sokoldalúságát. 

A félév elfogadásának feltételei 

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett 

Félévközi ellenőrzések 

Egy írásbeli dolgozat elfogadható szintű (min. 60%) megírása. 

Egy szóbeli hallgatói előadás tartása a kurzus témájához kapcsolódóan. 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Nincs lehetőség pótlásra. 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

Az előadók által készített PowerPoint prezentációk. 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

1. Evans W.C.: Trease and Evans Pharmacognosy, Saunders, London, New York, 2000 

2. Handa S.S., Khanuja S.P.S., Longo G., Rakesh D.D.: Extraction Technologies for Medicinal and Aromatic Plants, International 
Centre for Science and High Technology, Trieste, 2008 

3. Can Baser K.H., Buchbauer G. (eds.): Handbook of Essential Oils, Science, Technology and Applications, CRC Press, Taylor 
& Francis Group, 2010 

4. Reich E., Schibli A.: High-Performance Thin-Layer Chromatography for the Analysis of Medicinal Plants, Thieme, UK, 2007 

5. Colegate S.M.: Bioactive Natural Products Detection Isolation and Structural Determination, CRC Press, 2008 

6. Niessen W.M.A.: Liquid Chromatography - Mass Spectrometry, CRC Press, 2006 

7. Poole C.F., Poole S.K.: Chromatography Today, Elsevier, Amsterdam-Oxford-New York-Tokyo, 1991 

8. Nyiredy, Sz.: Planar Chromatography, Springer, Budapest, 2001. 

9. Harris, DC.: Quantitative Chemical Analysis, 7th edition, WH. Freeman and Co., New York, 2007 
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Előadások 

1 A kurzus követelményeinek ismertetése. A gyógynövénykutatásban használt legfontosabb extrakciós technikák ismertetése: 

maceráció, főzet, forrázat, perkolálás, Soxhlet-extrakció, vízfűrdős kivonás, szuperkritikus fluid extrakció, vízgőz-desztillálás, 

enfleurage, sajtolás, stb. 

 Dr. Horváth Györgyi 

2 A kurzus követelményeinek ismertetése. A gyógynövénykutatásban használt legfontosabb extrakciós technikák ismertetése: 

maceráció, főzet, forrázat, perkolálás, Soxhlet-extrakció, vízfűrdős kivonás, szuperkritikus fluid extrakció, vízgőz-desztillálás, 
enfleurage, sajtolás, stb. 

 Dr. Horváth Györgyi 

3 Bevezetés a kromatográfiába, elválasztástechnikák szerepe a növénytani kutatásokban. 

 Dr. Benkő András Antal 

4 Bevezetés a kromatográfiába, elválasztástechnikák szerepe a növénytani kutatásokban. 

 Dr. Benkő András Antal 

5 Rétegkromatográfia: VRK. A különböző kifejlesztési technikák és oldószer-rendszerek szerepe a növényi hatóanyagok 

megismerésében. 

 Dr. Benkő András Antal 

6 Rétegkromatográfia: VRK. A különböző kifejlesztési technikák és oldószer-rendszerek szerepe a növényi hatóanyagok 
megismerésében. 

 Dr. Benkő András Antal 

7 Oszlopkromatográfiás rendszerek: GC, HPLC. 

 Dr. Benkő András Antal 

8 Oszlopkromatográfiás rendszerek: GC, HPLC. 

 Dr. Benkő András Antal 

9 A különböző kromatográfiás technikák detektorai és szerepük a minőségi és mennyiségi meghatározásban. A detektorok 
csoportosítása érzékenységük és szelektivitásuk alapján. 

 Dr. Benkő András Antal 

10 A különböző kromatográfiás technikák detektorai és szerepük a minőségi és mennyiségi meghatározásban. A detektorok 

csoportosítása érzékenységük és szelektivitásuk alapján. 

 Dr. Benkő András Antal 

13 A vékonyréteg-kromatográfia szerepe a mikrobiológiai kutatásokban. Bioautográfia bemutatása. Illóolajok antimikrobás 

hatásának vizsgálata. 

 Dr. Horváth Györgyi 

14 A vékonyréteg-kromatográfia szerepe a mikrobiológiai kutatásokban. Bioautográfia bemutatása. Illóolajok antimikrobás 

hatásának vizsgálata. 

 Dr. Horváth Györgyi 

15 Karotinoidok izolálása és azonosítása gyógynövényekből. Az oszlopkromatográfia (CLC) szerepe a karotinoid kutatásban. 

 Dr. Molnár Péter 

16 Karotinoidok izolálása és azonosítása gyógynövényekből. Az oszlopkromatográfia (CLC) szerepe a karotinoid kutatásban. 

 Dr. Molnár Péter 

17 Mézek, cukrok, polifenolok vizsgálata 

 Dr. Farkas Ágnes 

18 Mézek, cukrok, polifenolok vizsgálata 

 Dr. Farkas Ágnes 

19 Gyógynövény-alapú készítmények minősége; pécsi tapasztalatok 

 Dr. Bencsik Tímea 

20 Gyógynövény-alapú készítmények minősége; pécsi tapasztalatok 

 Dr. Bencsik Tímea 

21 Flavonoidok izolálása és azonosítása gyógynövényekből. 

 Dr. Papp Nóra 

22 Flavonoidok izolálása és azonosítása gyógynövényekből. 

 Dr. Papp Nóra 

23 Gyógynövény taxonok összehasonlító fitokémiai vizsgálata, szerepük a növénytaxonómiában, és a gyógyászatban. 

 Dr. Papp Nóra 

24 Gyógynövény taxonok összehasonlító fitokémiai vizsgálata, szerepük a növénytaxonómiában, és a gyógyászatban. 

 Dr. Papp Nóra 
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25 Hallgatói előadások 

 Dr. Bencsik Tímea 

26 Hallgatói előadások 

 Dr. Benkő András Antal 

27 Írásbeli dolgozat 

 Dr. Horváth Györgyi 

28 Írásbeli dolgozat 

 Dr. Horváth Györgyi 

Gyakorlatok 

Szemináriumok 

11 Kromatográfiás szeminárium: műszerek bemutatása. 

12 Kromatográfiás szeminárium: műszerek bemutatása. 

Vizsgakérdések 

Az írásbeli dolgozat kérdései megegyeznek az előadások anyagával. 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 

Dr. Bencsik Tímea (BETMACO.PTE), Dr. Benkő András Antal (BEAQAAP.PTE) 
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OOF-JMA-T A JÓGA ANATÓMIAI ALAPJAI  

Tantárgyfelelős: DR. PETHŐNÉ DR. LUBICS ANDREA, egyetemi docens 

 Anatómiai Intézet 

1 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Fakultatív  modul ▪ tavasszal ▪ ajánlott félév: 4. 

Foglalkozás/félév:  7 óra előadás + 6 óra gyakorlat + 0 óra szeminárium = összesen 13 óra 

Kurzus létszámkorlát:  min. 5 fő –  max. 25 fő 

Előfeltételek: OOA-AA1 teljesített   

 

Tematika  

A mai rohanó világban egyre többen fedezik fel a jógát, mint a stresszel teli külső körülményekhez való alkalmazkodás egy nagyon 

hatékony eszközét. A jóga szabályait követve ugyanis jó eséllyel élhetünk nyugodt, egészséges, boldog életet. A 12 órából (6 előadás, 

6 gyakorlat) álló kurzus bepillantást ad a jóga világába. Egy kicsit más szemszögből kerülnek megvilágításba az emberi testet felépítő 

szervek. Az előadásokon megismerkednek a hallgatók az ászanák (testtartások), a jógalégzés, relaxáció és a meditáció anatómiai 

hátterével és ezek különböző szervekre gyakorolt jótékony hatásaival. Az előadások utolsó 10 percében egyszerűbb légző-, meditációs, 

ill. relaxációs gyakorlatokat végzünk. A gyakorlatokon megtanuljuk az alap testtartásokat, gyakoroljuk a helyes légzést és relaxációt 
(jógaszőnyeg szükséges). 

A kurzus ütemezése: heti 1 előadás a szemeszter első felében, a gyakorlatok ezt követően tömbösítve egy hétvégi napon előzetes 

megbeszélést követően. Az utolsó órán a hallgatók vizsgát tesznek, mely két szabadon választott ászana bemutatásából áll. 

A félév elfogadásának feltételei 

Az előadásokon és a gyakorlaton a jelenlétet ellenőrizzük. Az előadásokról legfeljebb 2 alkalommal lehet hiányozni, a gyakorlatokról 

való hiányzás nem megengedett. Ezenkívül szükséges még egy kb. 8-10 mondatból álló írásbeli összefoglalót készíteni a jógagyakorlás 

során saját magunkon megfigyelt tapasztalatokról. 

Félévközi ellenőrzések 

- 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Pótlásra nincs lehetőség 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

Az előadások pdf formátumban elérhetőek lesznek az Anatómiai Intézet honlapján: http://an-server.pote.hu/ 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Kaminoff L.: Jóga anatómia 

Yesudian S., Haich E.: Sport és jóga 

Előadások 

1 Jóga - a test és a szellem  harmóniája 

 Dr. Pethőné Dr. Lubics Andrea 

2 Ászanák és testérzetek 1. Az izomkontrakció típusai és a nyújtási reflex szerepe. 

 Dr. Fülöp Balázs Dániel 

3 Figyeld a légzésed! A teljes jógalégzés anatómiája, kivitelezése és hatásai. 

 Dr. Pethőné Dr. Lubics Andrea 

4 Az autonóm idegrendszer nem is olyan autonóm! 

 Fábián Eszter 

5 A relaxáció és a meditáció jótékony hatásai 

 Fábián Eszter 

6 Ászanák és testérzetek 2. Az izomrelaxáció, a kötőszöveti és az idegi elemek nyújtásának hatásai. 

 Dr. Fülöp Balázs Dániel 

7 Tapasztalatok, vizsga 

 Dr. Pethőné Dr. Lubics Andrea 

http://an-server.pote.hu/
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Gyakorlatok 

1 Ráhangolódás, légzőgyakorlatok 

2 Napüdvözlet 

3 A Sivananda jóga 12 alapgyakorlata 

4 A Sivananda jóga 12 alapgyakorlata 

5 Az 5 tibeti rítus. 

6 Relaxáció, tibeti hangfürdő 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

- 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 

Dr. Fülöp Balázs Dániel (FUBOAAO.PTE), Dr. Pethőné Dr. Lubics Andrea (PELMAAO.PTE), Fábián Eszter (FAEGAAT.PTE) 
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OOF-KNH-T KÁBÍTÓSZERNÖVÉNYEK ÉS HALLUCINOGÉNEK  

Tantárgyfelelős: DR. HORVÁTH GYÖRGYI, egyetemi docens 

 Farmakognóziai Intézet 

2 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Fakultatív  modul ▪ tavasszal ▪ ajánlott félév: 4. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 5 fő –  max. 20 fő 

Előfeltételek: OOA-OK2 teljesített   

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

 

Tematika  

A hallgatók ismerjék meg részletesebben azokat a hazai és idegenföldi növényeket, melyek erős hatású vagy mérgező hatóanyagaik 

következtében a gyógyászatban nem vagy csak korlátozásokkal használhatók. A hallgatók képesek legyenek szakmájukban a 

megszerzett tudásukat minél magasabb szinten alkalmazni. Feladat: hazai és idegenföldi hallucinogén gyógynövények, gombák 

valamint kábítószernövények hatóanyagának, gyógyászati felhasználásának bemutatása, gyógyszeradagolások, készítmények 
ismertetése. 

A félév elfogadásának feltételei 

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett 

Félévközi ellenőrzések 

A félév során egy írásbeli beszámoló elfogadható szintű (min. 60%) teljesítése. Elégtelen esetén egy javítási lehetőség. 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Pótlásra nincs lehetőség. 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

1. Bayer István: A drogok történelme, Aranyhal Kiadó, Budapest 2000 

2. Bayer István: Drogok és emberek. Múlt, jelen, jövő, Focus Kiadó, Budapest 2005 

3. Bíró Judit (szerk.): Biopolitika, Drogprevenció (Tanulmányok a kábítószer-fogyasztás megelőzéséről), L Harmattan Kiadó, 
Budapest 2006 

4. Karl-Ludwig Täschner: Kemény drogok, lágy drogok, Medicina Könyvkiadó, Budapest 2000 

5. Paksi Borbála, Demetrovics Zsolt: A drogprevenciós gyakorlat megismerése, L Harmattan Kiadó, Budapest 2003 

6. Szendrei Kálmán: Kábítószerekről gyógyszerész szemmel (sorozat), Gyógyszerészet, 2003, 47: 159-167, 224-234, 391-403, 
587-592, 633-646. 

7. Ratsch, C.: Enzyklopadie der psychoaktiven Pflanzen, AT Verlag, Schweiz, 2007 

Előadások 

1 Kábítószerek helyzete Magyarországon és Európában. 

 Dr. Ács Kamilla 

2 Pszichoaktív szerek csoportosítása. Alapfogalmak. Drog vagy gyógyszer? Lágy drog vagy kemény drog? 

 Dr. Ács Kamilla 

3 Ópium és ópiátok a világban I.: Közel- és Közép-Kelet, Nyugat- Közép- és Dél-Ázsia. 

 Dr. Ács Kamilla 

4 Ópium és ópiátok a világban II.: Távol-Kelet, DK-Ázsia, Európa, Amerika. 

 Dr. Ács Kamilla 

5 Mák (Papaver somniferum): legális oldal 

 Dr. Ács Kamilla 

6 Mák (Papaver somniferum): illegális oldal 

 Dr. Ács Kamilla 

7 A nemzetközi kábítószer-ellenőrzési rendszer története. 

 Dr. Ács Kamilla 
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8 Szintetikus opioidok. 

 Dr. Ács Kamilla 

9 Növényi eredetű és szintetikus kábítószerek kutatása. Kábítószer-ellenőrzés tudományos vonatkozásai. 

 Dr. Benkő András Antal 

10 Kábítószerek analitikája. 

 Dr. Benkő András Antal 

11 Növényi hallucinogének I: Solanaceae-fajok 

 Dr. Ács Kamilla 

12 Hallucinogének II: Anyarozs 

 Dr. Ács Kamilla 

13 Növényi hallucinogének III.: Ázsia 

 Dr. Ács Kamilla 

14 Növényi hallucinogének IV: Dél-Amerika 

 Dr. Ács Kamilla 

15 Varázsgombák. 

 Dr. Ács Kamilla 

16 Varázsgombák. 

 Dr. Ács Kamilla 

17 Kábítószernövények és gyógyászati felhasználásuk I.: Kokacserje 

 Dr. Ács Kamilla 

18 Kábítószernövények és gyógyászati felhasználásuk I.: Kokacserje 

 Dr. Ács Kamilla 

19 Kábítószernövények és gyógyászati felhasználásuk II.: khat-cserje. 

 Dr. Ács Kamilla 

20 Kábítószernövények és gyógyászati felhasználásuk II.: khat-cserje. 

 Dr. Ács Kamilla 

21 Kábítószernövények és gyógyászati felhasználásuk III.: Efedra. 

 Dr. Ács Kamilla 

22 Kábítószernövények és gyógyászati felhasználásuk III.: Efedra. 

 Dr. Ács Kamilla 

23 Kábítószernövények és gyógyászati felhasználásuk IV.: Indiai kender. 

 Dr. Ács Kamilla 

24 Kábítószernövények és gyógyászati felhasználásuk IV.: Indiai kender. 

 Dr. Ács Kamilla 

25 A kábítószerek szabad forgalmának (legalizálásának) problémája. 

 Dr. Molnár Béla 

26 A kábítószer-függőség felismerése és gyógykezelése. 

 Dr. Szemelyácz János 

27 A kábítószer-függőség felismerése és gyógykezelése. 

 Dr. Szemelyácz János 

28 Zárthelyi dolgozat. 

 Dr. Ács Kamilla 

Gyakorlatok 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

Az előadások témakörei. Nincs külön tételsor. 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 
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OOF-OBQ-T ORVOSI BIOKÉMIA - KÉRDEZZ-FELELEK  

Tantárgyfelelős: DR. BERENTE ZOLTÁN, habilitált docens 

 Biokémiai és Orvosi Kémiai Intézet 

2 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Fakultatív  modul ▪ tavasszal ▪ ajánlott félév: 4. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 5 fő –  max. 200 fő 

Előfeltételek: OOA-BKA teljesített   

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

 

Tematika  

A kurzus háttértámogatást kíván adni az „Orvosi biokémia” tárgyból teendő szigorlat sikeres teljesítéséhez. 

Az órák során a címekben megadott témákhoz tartozó elmélet rövid összefoglalása után feleletválasztós vagy nyitott kérdések kerülnek 

a hallgatók elé, amelyeknek a megtárgyalása célozza egyrészt a tananyag jobb elmélyítését, másrészt a vizsgára való célzott 

felkészülést. 

Az egyes témák ennek megfelelően a reguláris kurzus előadásaihoz és gyakorlataihoz képest később kerülnek terítékre. 

A félév elfogadásának feltételei 

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett 

Félévközi ellenőrzések 

A félév során szóbeli prezentációkat kell tartani, az utolsó héten pedig egy mintatesztet kell megírni. 

A pótlási lehetőségek a TVSz szerint biztosítottak. 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Nincs. 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

http://aok.pte.hu/hu/egyseg/oktatasianyagok/20 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

T.A. Swanson, S.I. Kim, M.J. Glucksman: Biochemistry, Molecular Biology & Genetics, 5th edition, Lippincott Williams & 
Wilkins, 2010 

Michael A. Lieberman, Rick Ricer: Lippincott’s Illustrated Q&A Review of Biochemistry 1st edition, Wolter Kluwers, ISBN:978-

1605473024 

Előadások 

1 Bevezetés, avagy mitől "orvosi" az "Orvosi biokémia"? 

 Dr. Berente Zoltán 

2 Bevezetés 2: az "Orvosi biokémia" attól, hogy "orvosi", azért még "biokémia" 

 Dr. Berente Zoltán 

3 A rendellenességek molekuláris háttere 1: a genom szintjén azonosítható elváltozások és kimutatásuk 

 Dr. Veres Balázs 

4 A rendellenességek molekuláris háttere 2: a transzkriptom szintjén azonosítható elváltozások és kimutatásuk 

 Dr. Veres Balázs 

5 A rendellenességek molekuláris háttere 3: a proteom szintjén azonosítható elváltozások és kimutatásuk 

 Dr. Jakus Péter 

6 A rendellenességek molekuláris háttere 4: a metabolom szintjén azonosítható elváltozások és kimutatásuk 

 Dr. Jakus Péter 

7 Jelátvitel 1 

 Dr. Veres Balázs 

8 Jelátvitel 2 

 Dr. Veres Balázs 

http://aok.pte.hu/hu/egyseg/oktatasianyagok/20
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9 A sejtek születése és halála 

 Dr. Debreceni Balázs 

10 Tumorbiokémia 

 Dr. Debreceni Balázs 

11 A táplálkozás biokémiája 1 

 Dr. Berente Zoltán 

12 A táplálkozás biokémiája 2 

 Dr. Berente Zoltán 

13 Szénhidrát-anyagcsere: szerkezet-hatás összefüggések 

 Dr. Agócs Attila 

14 Szénhidrát-anyagcsere: enzimatikus és hormonális szabályozás 

 Dr. Agócs Attila 

15 Szénhidrát- anyagcsere: szerv- és organellumspecifikus vonatkozások 

 Dr. Lengyel Anna 

16 Szénhidrát-anyagcsere: patobiokémiai vonatkozások 

 Dr. Lengyel Anna 

17 Lipid-anyagcsere: szerkezet-hatás összefüggések 

 Dr. Tapodi Antal 

18 Lipid-anyagcsere: enzimatikus és hormonális szabályozás 

 Dr. Tapodi Antal 

19 Lipid- anyagcsere: szerv- és organellumspecifikus vonatkozások 

 Dr. Bognár Zita 

20 Lipid-anyagcsere: patobiokémiai vonatkozások 

 Dr. Bognár Zita 

21 Fehérje- és nukleotid-anyagcsere: szerkezet-hatás összefüggések 

 Dr. Jakus Péter 

22 Fehérje- és nukleotid-anyagcsere: enzimatikus és hormonális szabályozás 

 Dr. Jakus Péter 

23 Fehérje- és nukleotid- anyagcsere: szerv- és organellumspecifikus vonatkozások 

 Dr. Berente Zoltán 

24 Fehérje- és nukleotid-anyagcsere: patobiokémiai vonatkozások 

 Dr. Berente Zoltán 

25 Szerzett anyagcserebetegségek biokémiai háttere 1 

 Dr. Kovács Krisztina 

26 Szerzett anyagcserebetegségek biokémiai háttere 2 

 Dr. Kovács Krisztina 

27 Teszt 

 Dr. Berente Zoltán 

28 Teszt 

 Dr. Berente Zoltán 

Gyakorlatok 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

A félév végi teszt kérdéseit az órán megtárgyalt problémákból választjuk. 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 
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OOF-OBR-T AZ ŐSSEJT-BIOLÓGIA ÉS REGENERATÍV ORVOSLÁS ALAPJAI  

Tantárgyfelelős: DR. BALOGH PÉTER, egyetemi tanár 

 Immunológiai és Biotechnológiai Intézet 

1 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Fakultatív  modul ▪ tavasszal ▪ ajánlott félév: 4. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 5 fő –  max. 25 fő 

Előfeltételek: OOA-MB2 teljesített + OOA-SF1 teljesített + OOA-SF2 egyidejű felvétel 

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

 

Tematika  

Az orvostudománynak az egyéniesített orvoslás felé történő haladása szükségessé teszi napjaink őssejt-kutatásában elért főbb ismeretek 

megszerzését. A kurzus célja azon kísérletes módszerek és lehetséges szöveti regenerációs terápiás eljárások bemutatása, melyeken 

keresztül a hallgatók releváns információkhoz juthatnak a (gyakran csodavárással övezett és kihasznált) tudományterület fontosabb 
eredményeiből. 

A félév elfogadásának feltételei 

Rendszeres részvétel, beszámoló írása (esszé-típusú) 

Félévközi ellenőrzések 

- 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Nem lehetséges 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Atala et al.: Principles of Regenerative Medicine 

Előadások 

1 Őssejtek és transzdifferenciáció: bevezetés, alapok 

 Dr. Balogh Péter 

2 Őssejtek és őssejt-csoportok meghatározása, fenntartásuk és homeosztázisuk 

 Dr. Balogh Péter 

3 Regeneráció állatmodellekben 

 Dr. Engelmann Péter András 

4 Epigenetikus faktorok a transzdifferenciációban 

 Dr. Najbauer József 

5 Genomiális és más sejt-nyomonkövetéses eljárások, újra-programozás 

 Dr. Engelmann Péter András 

6 Őssejtek és transzdifferenciáció a vérképzésben 

 Dr. Balogh Péter 

7 Izom regeneráció 

 Dr. Balogh Péter 

8 Máj regeneráció 

 Dr. Balogh Péter 

9 Hasnyálmirigy differenciálódás és regeneráció 

 Dr. Engelmann Péter András 

10 Transzdifferenciálódás a központi idegrendszeri regenerációban 

 Dr. Najbauer József 

11 Kardiovaszkuláris regeneráció 

 Dr. Balogh Péter 
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12 Vese regeneráció 

 Dr. Engelmann Péter András 

13 Daganat őssejtek 

 Dr. Najbauer József 

14 Őssejt-kutatás és terápia etikai háttere 

 Dr. Balogh Péter 

Gyakorlatok 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 

Dr. Balogh Péter (BAPOAGP.PTE), Dr. Engelmann Péter András (ENPAAA.T.JPTE), Dr. Najbauer József (NAJVAAP.PTE) 
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OOF-OSF-T ORVOSTUDOMÁNYI SZAKSZÖVEGEK FORDÍTÁSA MAGYARRÓL ANGOL NYELVRE  

Tantárgyfelelős: DR. RÉBÉK-NAGY GÁBOR, egyetemi docens 

 Egészségügyi Nyelvi és Kommunikációs Intézet 

2 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Fakultatív  modul ▪ mindkét félévben ▪ ajánlott félév: 4. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 3 fő –  max. 20 fő 

Előfeltételek: nincs 

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

 

Tematika Fordítási technikák megismerése. 

A félév elfogadásának feltételei 

A foglalkozásokon a részvétel kötelező. A 15%-ot meghaladó, de 25% alatti hiányzásokat a kurzus vezetője igazolhatja. 25%-ot 

meghaladó hiányzás esetén a kurzus érvénytelen. 

Félévközi ellenőrzések 

Kettő írásbeli dolgozat, négy szóbeli prezentáció 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

A kurzus vezetője esetenként határozza meg. 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

Kari segédanyagok 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Előadások 

Gyakorlatok 

1 A fordítás célja és műfaji meghatározottsága 

2 A fordítás célja és műfaji meghatározottsága 

3 Bázisnyelvi analízis és célnyelvi szintézis 

4 Bázisnyelvi analízis és célnyelvi szintézis 

5 Kohézió és koherencia. Kohéziós eszközök 

6 Kohézió és koherencia. Kohéziós eszközök 

7 A szövegek szintagmatikai és paradigmatikai tagolása 

8 A szövegek szintagmatikai és paradigmatikai tagolása 

9 Mondatszintű elemzési technikák: a fő mondatrészek 

10 Mondatszintű elemzési technikák: a fő mondatrészek 

11 Teszt 1 

12 Teszt 1 

13 Angol és magyar állítmány-típusok 

14 Angol és magyar állítmány-típusok 

15 Cselekvő és szenvedő szerkezetű állítmányok formája és funkciója 

16 Cselekvő és szenvedő szerkezetű állítmányok formája és funkciója 

17 Az egyes mondatrészek kifejezése magyarul és angolul 

18 Az egyes mondatrészek kifejezése magyarul és angolul 

19 Modalitás kifejezése magyarul és angolul 

20 Modalitás kifejezése magyarul és angolul 

21 Jelzők és határozók angol és magyar mondatokban 

22 Jelzők és határozók angol és magyar mondatokban 

23 A nominalizáció szerepe tudományos szövegekben 

24 A nominalizáció szerepe tudományos szövegekben 
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25 Teszt 2 

26 Teszt 2 

27 Értékelés 

28 Értékelés 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 

Dr. Rébék-Nagy Gábor (REGCAC.B.JPTE), Dr. Warta Vilmos (WAVEAB.B.JPTE) 
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OOF-OSV-T ANGOL ORVOSI SZAKNYELVI VIZSGA ELŐKÉSZÍTŐ  

Tantárgyfelelős: DR. RÉBÉK-NAGY GÁBOR, egyetemi docens 

 Egészségügyi Nyelvi és Kommunikációs Intézet 

2 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Fakultatív  modul ▪ mindkét félévben ▪ ajánlott félév: 4. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 3 fő –  max. 20 fő 

Előfeltételek: nincs 

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

 

Tematika Felkészítés a Kari Szaknyelvi Vizsgára. 

A félév elfogadásának feltételei 

A foglalkozásokon a részvétel kötelező. A 15%-ot meghaladó, de 25% alatti hiányzásokat a kurzus vezetője igazolhatja. 25%-ot 

meghaladó hiányzás esetén a kurzus érvénytelen. 

Félévközi ellenőrzések 

Kettő írásbeli dolgozat, négy szóbeli prezentáció 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

A kurzus vezetője esetenként határozza meg. 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

Eric H. Glendining, Ron Howard: Professional English in Use. Medicine, Cambridge University Press, 2007 

- Saját oktatási anyag 

Mária Győrffy: English for Doctors, Idióma Bt., Pécs 2001 

Kari jegyzetek, intézeti honlapon. 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Előadások 

Gyakorlatok 

1 Introduction 

2 Introduction 

3 Fordítástechnika (1) 

4 Fordítástechnika (1) 

5 Fordítástechnika (2) 

6 Fordítástechnika (2) 

7 Írott szöveg értése (1) 

8 Írott szöveg értése (1) 

9 Írott szöveg értése (2) 

10 Írott szöveg értése (2) 

11 Íráskészség: hivatalos levél 

12 Íráskészség: hivatalos levél 

13 Test 1 

14 Test 1 

15 Íráskészség 

16 Íráskészség 

17 Orvos-beteg kommunikáció 

18 Orvos-beteg kommunikáció 

19 Orvos-beteg kommunikáció 

20 Orvos-beteg kommunikáció 

21 Ábraelemzés 

22 Ábraelemzés 
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23 Beszédértés 

24 Beszédértés 

25 Test 2 

26 Test 2 

27 Értékelés 

28 Értékelés 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 

Dr. Hegedűs Anita (HEAAAA.B.JPTE), Dr. Rébék-Nagy Gábor (REGCAC.B.JPTE), Dr. Warta Vilmos (WAVEAB.B.JPTE), 

Eklicsné Dr. Lepenye Katalin (EKLAXA.B.JPTE), Hamarné Sávay Judit (HASMAAO.PTE), Hild Gabriella (MAGAAD.B.JPTE), 

Horváth Lilla Anita (HOLFABP..PTE), Kurdiné Molnár Eszter (KUMPAAK.PTE), Lokodiné Szolcsányi Judit (LOSIAAB.PTE), 

Mészégetőné Halmos Éva (MEHHABE.PTE), Nagy Gabriella (NAGMAAO.PTE), Ronczykné Berta Anikó (BEAAAI.B.JPTE), 

Szántóné Dr. Csongor Alexandra (CSAAAA.B.JPTE), Váradi Katalin (VAKHAAE.PTE) 
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OOF-PCS-T PATHOLÓGIÁS ELVÁLTOZÁSOK CSONTOKON  

Tantárgyfelelős: DR. MÁRK LÁSZLÓ, egyetemi docens 

 Biokémiai és Orvosi Kémiai Intézet 

2 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Fakultatív  modul ▪ tavasszal ▪ ajánlott félév: 4. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 5 fő –  max. 50 fő 

Előfeltételek: nincs 

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

 

Tematika  

A tantárgy áttekintést nyújt az emberi maradványokon, főként csontokon megfigyelhető kóros elváltozásokról, azok diagnosztikai és 
interpretációs lehetőségeiről, orvosi, biológiai, történeti és egyéb vonatkozásairól. 

 

Tematika: 

Bevezetés, követelmények, számonkérés módja. 

A paleopatológia interdiszciplinaritása: történeti antropológiai, régészeti, igazságügyi, orvosi, orvos- és járványtörténeti, proteomikai 
és genomikai vonatkozások. 

A csontszövet kémiai felépítése, molekuláris antropológia. 

Az elhunytak nemének és életkorának meghatározása antropológiai módszerekkel. 

A csontrendszert érintő fejlődési rendellenességek és traumás elváltozások. Trepanációk és koponyatorzítások 

Mycobacteriális fertőzések megjelenése csontokon I. A tuberkulózis. 

Mycobacteriális fertőzések megjelenése csontokon II. A lepra. 

A szifilisz. 

A pestis. 

Oszteo-nekrózisok és disztrófiák. Csonttumorok. Oszteoporózisok és egyéb metabolikus folyamatok. Az ízületek paleopatológiája, 
fejlődési eredetű, degeneratív és gyulladásos folyamatok. A peri-artikuláris elváltozások. A fogazat paleopatológiája. 

Molekuláris paleopathológia I. Pathológiás biomarkerek kimutatása. 

Molekuláris paleopathológia II. A humán kórokozók evolúciójának vizsgálata. 

A félév elfogadásának feltételei 

Maximális hiányzás: 20%. 

Félévközi ellenőrzések 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Nincs 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

Józsa L.: Paleopathológia. Elődeink betegségei, Semmelweis Kiadó, Budapest 2006 

Marcsik A., Molnár E., Ősz B.: Specifikus fertőző megbetegedések csonttani elváltozásai, JATEPress, Szeged 2007 

Márk L.: Humán csontmaradványok kémiai elemzésének jelentősége a történeti és igazságügyi antropológiában. In: Tóth G. 
(szerk.) Opera Biologica Savariensia 1., Savaria University Press, Szombathely 2007 

- Saját oktatási anyag 

Az előadásokon kiadott fényképekkel ellátott sillabusz. 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Ortner, D.J.: Identification of Pathological Conditions in Human Skeletal Remains, Academic Press, San Diego 2003 

Palfi Gy., Dutour, O. , Deak, J., Hutas, I. (eds.): Tuberculosis: Past and Present, Budapest-Szeged: Golden Book Publisher - 
Tuberculosis Foundation, 1999  608 p. 

Roberts, C., Manchester, K.: The Archaeology of Disease. Co., 1995 
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Előadások 

1 Bevezetés, követelmények, számonkérés módja. Alapfogalmak. 

 Dr. Márk László 

2 A paleopatológia interdiszciplinaritása 

 Dr. Márk László 

3 A paleopatológia interdiszciplinaritása 

 Dr. Márk László 

4 Csontok kémiai felépítése, biokémiája 

 Dr. Márk László 

5 Csontok kémiai felépítése, biokémiája 

 Dr. Márk László 

6 A nem meghatározása 

 Dr. Márk László 

7 Az életkor meghatározása 

 Dr. Márk László 

8 A csontrendszert érintő fejlődési rendellenességek és traumás elváltozások. 

 Dr. Márk László 

9 Trepanációk és koponyatorzítások 

 Dr. Márk László 

10 Tuberkulózis 

 Dr. Márk László 

11 Tuberculózis 

 Dr. Márk László 

12 Lepra 

 Dr. Márk László 

13 Lepra 

 Dr. Márk László 

14 Szifilisz 

 Dr. Márk László 

15 Szifilisz 

 Dr. Márk László 

16 Pestis 

 Dr. Márk László 

17 Pestis 

 Dr. Márk László 

18 Oszteo-nekrózisok és disztrófiák 

 Dr. Márk László 

19 Csonttumorok, osteocarcinoma 

 Dr. Márk László 

20 Az ízületek paleopatológiája, fejlődési eredetű, degeneratív és gyulladásos folyamatok. A peri-artikuláris elváltozások 

 Dr. Márk László 

21 Az ízületek paleopatológiája, fejlődési eredetű, degeneratív és gyulladásos folyamatok. A peri-artikuláris elváltozások 

 Dr. Márk László 

22 A fogazat paleopatológiája 

 Dr. Márk László 

23 Molekuláris biomarkerek vizsgálata 

 Dr. Márk László 

24 Paleoproteomika, humán kórokozók evolúciója 

 Dr. Márk László 

25 Számonkérés 

 Dr. Márk László 

26 Számonkérés 

 Dr. Márk László 



PTE ÁOK Általános Orvos szak  –  Elektív és fakultatív tárgyak - tantárgyleírások – 2018/2019-es tanév 

 

 394 

Gyakorlatok 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

A paleopatológia alapfogalmak, történeti antropológiai, régészeti, igazságügyi, orvosi, orvos- és járványtörténeti, proteomikai és 

genomikai alapfogalmak. 

Az elhunytak nemének és életkorának meghatározása antropológiai módszerekkel. 

A csontszövet kémiai felépítése, molekuláris antropológia. 

A csontrendszert érintő fejlődési rendellenességek és traumás elváltozások. Trepanációk és koponyatorzítások 

A tuberkulózis kialakulása, evolúciója, jellemzői. 

A lepra jellemzői, epidemiológiája. 

A szifilisz jellemzői, járványtörténete. 

A pestis története, morfológiája. 

Oszteo-nekrózisok és disztrófiák. Csonttumorok jellemzői, fajtái. Oszteoporózisok és egyéb metabolikus folyamatok. Az ízületek 

paleopatológiája, fejlődési eredetű, degeneratív és gyulladásos folyamatok. A peri-artikuláris elváltozások. A fogazat 

paleopatológiája. 

Pathológiás biomarkerek jellemzői, kimutatása. 

A humán kórokozók evolúciója 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 
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OOF-PPP-T FEHÉRJÉK ÉS PEPTIDEK A FARMAKOLÓGIÁBAN  

Tantárgyfelelős: DR. HETÉNYI CSABA, egyetemi docens 

 Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet 

2 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Fakultatív  modul ▪ tavasszal ▪ ajánlott félév: 4. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 5 fő –  max. 300 fő 

Előfeltételek: nincs 

 

Tematika  

A tantárgy a fehérjék és peptidek farmakológiai szerepét járja körül. A szerkezeti alapokra építve e biopolimerek karakterét és sokrétű 

funkcióit mutatjuk be. A szokásos, biokémiai és élettani csoportosítás szerinti tárgyalás mellett hangsúlyt fektetünk a kapcsolódó 

metodikák bemutatására is. A Journal Club órákon a hallgatók bevonásával az előző előadásokon tárgyalt területek friss szakcikkeinek 

bemutatásával mélyítjük el az ismereteket. A hallgatók így saját maguk fedezhetnek fel további összefüggéseket, győződhetnek meg a 
fehérjék és peptidek terén szerzett új ismereteik használhatóságáról. 

A félév elfogadásának feltételei 

Jelenleg a választható és elektív kurzusok esetén a szabályzat nem tartalmaz részvételi követelményt. Amennyiben szükséges itt valamit 

megjelölnöm, akkor 25 %, de csak azért teszem, hogy kitölthető legyen az űrlap. Javasoltam a Tanulmányi Bizottság vezetőjének a 

helyzet szabályzását és 50 % mértéket a hiányzásoknál. 

Félévközi ellenőrzések 

A szemeszter végén zárthelyi dolgozat kerül meghirdetésre. A dolgozat egyszeri választásos tesztkérdéseket és esszékérdéseket 

tartalmaz. A jegy a dolgozat eredménye és opcionálisan a Journal Club-ra készített prezentáció értékelése alapján kerül kialakításra. A 

hallgató a szabályzatban foglaltak szerint javíthatja jegyét. 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Távolmaradás pótlása konzultáció alapján. 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

Az oktatási anyag a vizsgakérdésekkel együtt a Famrakológiai és Farmakoterápiai Intézet honlapján vagy az előadáson/e-mailben 
elküldött linken érhető el. 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Előadások 

1 Általános tulajdonságok, építőkövek, osztályozás 

 Dr. Hetényi Csaba 

2 Szintézis, tisztítás, analízis 

 Dr. Hetényi Csaba 

3 Szerkezeti tulajdonságok 

 Dr. Hetényi Csaba 

4 Szerkezetmeghatározási módszerek 

 Dr. Hetényi Csaba 

5 Szerkezet és funkció 1. Peptidek 

 Dr. Hetényi Csaba 

6 Szerkezet és funkció 2. Fehérjék 

 Dr. Hetényi Csaba 

7 Stabilitás, feltekeredés, flexibilitás 

 Dr. Hetényi Csaba 

8 Molekuláris kölcsönhatások 

 Dr. Hetényi Csaba 

9 Endogén peptidek 

 Dr. Hetényi Csaba 
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10 Exogén peptidek, peptidomimetikumok 

 Dr. Hetényi Csaba 

11 Journal club 1. Kísérleti és számítógépes szerkezetmeghatározás 

 Dr. Hetényi Csaba 

12 Journal club 2. Rendezetlen fehérjék és pathologikus feltekeredések 

 Dr. Hetényi Csaba 

13 Journal club 3. Röntgenkrisztallográfia és NMR 

 Bálint Mónika Enikő 

14 Journal club 4. Krioelektronmikroszkópia 

 Bálint Mónika Enikő 

15 Az enzimek általános tulajdonságai 

 Bálint Mónika Enikő 

16 Inhibíció 

 Bálint Mónika Enikő 

17 Az enzimológia kísérleti módszerei 

 Bálint Mónika Enikő 

18 Az enzimológia számítógépes módszerei 

 Bálint Mónika Enikő 

19 Membránfehérjék, transzporterek 

 Bálint Mónika Enikő 

20 Specialty drugs (biologikumok) 

 Bálint Mónika Enikő 

21 Rákellenes célpontok 1: a jelátviteli útvonalak fehérjéi 

 Bálint Mónika Enikő 

22 Rákellenes célpontok 2: szerkezeti és motorfehérjék 

 Bálint Mónika Enikő 

23 Antivirális célpontok 1: enzimek 

 Bálint Mónika Enikő 

24 Antivirális célpontok 2: szerkezeti fehérjék 

 Bálint Mónika Enikő 

25 Journal club 3. Enzim célpontok 

 Bálint Mónika Enikő 

26 Journal club 4. Receptor, szerkezeti- és motorfehérje célpontok 

 Bálint Mónika Enikő 

27 Journal club 7. Molekuláris dinamika 

 Bálint Mónika Enikő 

28 Journal club 8. Dokkolás 

 Bálint Mónika Enikő 

Gyakorlatok 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

A vizsgakérdések az előadásanyagok végén kerülnek elhelyezésre. 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 
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OOF-PSE-T A SZAVAKON TÚL - POZITÍV SZUGGESZTIÓK ÉS EMPÁTIA ALKALMAZÁSA AZ ORVOSI 

GYAKORLATBAN  

Tantárgyfelelős: GÁCS BORÓKA, tudományos segédmunkatárs 

 Magatartástudományi Intézet 

1 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Fakultatív  modul ▪ tavasszal ▪ ajánlott félév: 4. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 5 fő –  max. 30 fő 

Előfeltételek: nincs 

 

Tematika  

Manapság egyre inkább nyilvánvalóvá válik, hogy a betegeknek nemcsak fizikai (orvosi) ellátásra van szükségük, hanem lélektani 

támogatásra is: nem véletlenül az empátia talán legfontosabb érvényesülési és alkalmazási területe a gyógyító tevékenység. A verbális 

szuggesztiók továbbá nem csak a viselkedést módosíthatják, de csökkenthetik a szorongást, erősíthetik az együttműködést a terápiás 

erőfeszítésekkel. A kurzus célja, hogy támpontokat nyújtson a leendő orvosoknak, hogy hatékonyabban működjenek, amikor 

pácienseikkel, azok családjával vagy éppen a kollégáikkal kommunikálnak. Az empátiásan figyelő orvos ugyanis finomabban képes 

érzékelni a beteg állapotának változásait is, és ez által segítséget kaphat a terápiás hatások ellenőrzésében. Továbbá, az empátia mélyebb 

megismerésével, a megfelelő kommunikációval az egészségügyben fellépő konfliktusos helyzetek többsége megelőzhető. a kurzus 

célja az önálló és saját élményű munka során olyan készségek fejlesztése, amelyek segítségével éles helyzetben is képesek a megfelelő 
kommunikációs módszer és technika megtalálására. 

A félév elfogadásának feltételei 

Hiányzások a TVSZ szerinti mértékben akceptálhatóak. 

Félévközi ellenőrzések 

- 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Hiányzás esetén a hallgatóknak kiegészítő feladatot kell végeznie. Egy egyénileg választott szakirodalom feldolgozása és bemutatása, 

valamint a félév végét záró dolgozatban elért pontszám 50-50 százalékos arányban határozzák meg az érdemjegyet. 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

Varga, K. (2005). Szuggesztív kommunikáció a szomatikus orvoslásban. Országos Addiktológiai Intézet, Budapest. 

Dr. Youngson, Robin (2017) Együttérző gyógyítás - Szemléletváltás az orvoslásban. HVG Könyvek. 

Buda, B. (1985). Az empátia-a beleélés lélektana. Gondolat. 

- Saját oktatási anyag 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Előadások 

Gyakorlatok 

Szemináriumok 

1 Az empátia jelensége, fogalma és szintjei, értelmezési nehézségei (empátia, szimpátia, asszertivitás, manipuláció) 

2 Az empátia orvosi gyakorlatban betöltött szerepét alátámasztó kutatások 

3 Az empátia neuropszichológiája 

4  Az empátia, mentalizáció fejlődése 

5 Fájdalomempátia 

6  Empatikus kommunikáció és konfliktuskezelés 

7 Együttérző vezetői stílus. Az orvosi tekintély problémái 

8  Az empatikus kommunikáció verbális eszközei 

9 Az empatikus kommunikáció nonverbális eszközei 

10 A pozitív szuggesztiók definíciója és hatásmechanizmusa 

11 A szuggesztív kommunikáció alkalmazásának alapelvei, törvényei 

12 Szándékos és nem szándékos szuggesztiók 
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13 Szuggesztiók alkalmazási területei az orvoslásban (fájdalmas orvosi beavatkozásoknál, krízishelyzetekben, sürgősségi 
ellátásban, intenzív osztályon, gyermekeknél, fogorvosi praxisban, szülészet-nőgyógyászatban, narkózisban) 

14 Szuggesztív technikák az általános gyakorlatban 

Vizsgakérdések 

- 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 

Gács Boróka (GABPAHB.PTE) 
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OOF-QBI-T KVANTUMBIOLÓGIA: KVANTUMOS JELENSÉGEK BIOLÓGIAI FOLYAMATOK HÁTTERÉBEN

  

Tantárgyfelelős: DR. KVELL KRISZTIÁN, egyetemi docens 

 Gyógyszerészi Biotechnológia Tanszék 

2 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Fakultatív  modul ▪ tavasszal ▪ ajánlott félév: 4. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 3 fő –  max. 50 fő 

Előfeltételek: OOA-MB2-T teljesített   

 

Tematika  

Kurzus-leírás: 

Az általános tudományos közvélekedés szerint a kvantummechanika által megengedett kvantumos jelenségeknek nincs szerepe 

biológiai folyamatokban. Az élő sejt nagy méretű, gyorsan rezgő, hidrált makromolekuláinak viselkedését sokkal inkább kötjük a 

termodinamika, semmint a kvantummechanika törvényeihez. Azonban az elméletek mellet egyre több kísérleti eredmény utal arra, 

hogy az élő anyag egyik fontos jellemzője, hogy képes kvantumos jelenségeket hasznosítani. Számos közismert biológiai folyamat 

magyarázatára szükség van kvantumbiológiai szemléletre. Ezek közé tartozik pl. az enzim-aktivitás, fotoszintézis, DNS mutációk 

kialakulása, a madarak tájékozódó-képessége, az emlősök szaglása stb. A kurzus során a hallgatók ezen közismert biológiai folyamatok 
kvantumbiológiai magyarázatába kapnak betekintést. 

A félév elfogadásának feltételei 

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett 

Félévközi ellenőrzések 

Számos évközi számonkérési alkalom biztosítja a pótlást. 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Internetes anyag alapján pótolható. 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

Az élet kódja - Titokzatos kvantumok 

Jim Al-Khalili - Johnjoe McFadden 

Kiadó:Libri Könyvkiadó Kft. 

Oldalak száma:416 

- Saját oktatási anyag 

Tematika: 

- Kvantum-jelenségek, alapfogalmak 

- Termodinamika vs. kvantummechanika 

- Biológiai makromolekulák szerkezettana 

- Az élő sejt kialakulásának kvantumbiológiai megközelítése 

- A sejthalál kvantumbiológiai megközelítése 

- A Molekuláris energiatranszport kvantumbiológiai megközelítése 

- A mutációk keletkezésének kvantumbiológiai megközelítése 

- A fotoszintézis kvantumbiológiai megközelítése 

- Az enzim-aktivitás kvantumbiológiai megközelítése 

- A madarak tájékozódó-képességének kvantumbiológiai megközelítése 

- Az emlős szaglás kvantumbiológiai megközelítése 

- A tudatos gondolkodás kvantumbiológiai megközelítése 

- A kvantumszámítógépek működési elve, kvantumbiológiai analógiák 

- Jegyzet 

Az élet kódja - Titokzatos kvantumok 

Jim Al-Khalili - Johnjoe McFadden 

Kiadó:Libri Könyvkiadó Kft. 

Oldalak száma:416 
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- Ajánlott irodalom 

Az élet kódja - Titokzatos kvantumok 

Jim Al-Khalili - Johnjoe McFadden 

Kiadó:Libri Könyvkiadó Kft. 

Oldalak száma:416 

Előadások 

1 Kvantumjelenségek és alapfogalmak I. 

 Dr. Lukács András Szilárd 

2 Kvantumjelenségek és alapfogalmak II. 

 Dr. Lukács András Szilárd 

3 Termodinamika vs kvantummechanika I. 

 Dr. Lukács András Szilárd 

4 Termodinamika vs kvantummechanika II. 

 Dr. Lukács András Szilárd 

5 Biológiai makromolekulák szerkezettana I. 

 Dr. Kvell Krisztián 

6 Biológiai makromolekulák szerkezettana II. 

 Dr. Kvell Krisztián 

7 Az élő sejt kialakulásának kvantumbiológiai megközelítése I. 

 Dr. Ábrahám István Miklós 

8 Az élő sejt kialakulásának kvantumbiológiai megközelítése II. 

 Dr. Ábrahám István Miklós 

9 A sejthalál kvantumbiológiai megközelítése I. 

 Dr. Ábrahám István Miklós 

10 A sejthalál kvantumbiológiai megközelítése II. 

 Dr. Ábrahám István Miklós 

11 A molekuláris energiatranszport kvantumbiológiai megközelítése I. 

 Dr. Pál Szilárd 

12 A molekuláris energiatranszport kvantumbiológiai megközelítése II. 

 Dr. Pál Szilárd 

13 A mutációk keletkezésének kvantumbiológiai megközelítése I. 

 Dr. Kvell Krisztián 

14 A mutációk keletkezésének kvantumbiológiai megközelítése II. 

 Dr. Kvell Krisztián 

15 Számonkérés 

 Dr. Kvell Krisztián 

16 A fotoszintézis kvantumbiológiai megközelítése I. 

 Dr. Hoffmann Gyula 

17 A fotoszintézis kvantumbiológiai megközelítése II. 

 Dr. Hoffmann Gyula 

18 Az enzimaktivitás kvantumbiológiai megközelítése I. 

 Dr. Pál Szilárd 

19 Az enzimaktivitás kvantumbiológiai megközelítése II. 

 Dr. Pál Szilárd 

20 A madarak tájékozódóképességének kvantumbiológiai megközelítése I. 

 Dr. Hoffmann Gyula 

21 A madarak tájékozódóképességének kvantumbiológiai megközelítése II. 

 Dr. Hoffmann Gyula 

22 Az emlős szaglás kvantumbiológiai megközelítése I. 

 Dr. Hoffmann Gyula 

23 Az emlős szaglás kvantumbiológiai megközelítése II. 

 Dr. Hoffmann Gyula 

24 A tudatos gondolkodás kvantumbiológiai megközelítése I. 

 Dr. Sik Attila Gábor 

25 A tudatos gondolkodás kvantumbiológiai megközelítése II. 

 Dr. Sik Attila Gábor 
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26 A kvantumszámítógépek működési elve és kvantumbiológiai analógiák I. 

 Dr. Kvell Krisztián 

27 A kvantumszámítógépek működési elve és kvantumbiológiai analógiák II. 

 Dr. Kvell Krisztián 

28 Számonkérés 

 Dr. Kvell Krisztián 

Gyakorlatok 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

https://www.dropbox.com/home/munka/Kvantumbiológia?preview=LifeOnTheEdge2014.pdf 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 

Dr. Ábrahám István Miklós (ABIUAAP.PTE), Dr. Hoffmann Gyula (HOGF-ABP.PTE), Dr. Kvell Krisztián (KVKFAAO.PTE), Dr. 

Lukács András Szilárd (LUATAA0.PTE), Dr. Miskei György Zsolt (MIGUAA0.PTE), Dr. Pál Szilárd (PASMAAO.PTE), Dr. Sik 

Attila Gábor (A12OXW) 

https://www.dropbox.com/home/munka/Kvantumbiológia?preview=LifeOnTheEdge2014.pdf
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OOF-SAP-T A SZÜLETÉS ÉS AZ ANYASÁG PSZICHOLÓGIÁJA. MEGJELENÉSE A MŰVÉSZETI 

ALKOTÁSOKBAN.  

Tantárgyfelelős: DR. GÁTI ÁGNES, egyetemi docens 

 Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika 

1 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Fakultatív  modul ▪ tavasszal ▪ ajánlott félév: 4. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 5 fő –  max. 20 fő 

Előfeltételek: nincs 

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

 

Tematika  

A kurzus bepillantást enged a születés, várandósság, anyaság kulturális és pszichológiai jellegzetességeibe. Ízelítőt ad a 
pszichopatológiai vonatkozásokból. A témához kapcsolódóan sor kerül művészeti alkotások (képzőművészet, irodalom) elemzésére. 

A félév elfogadásának feltételei 

A TVSZ kreditrendszerű oktatás esetében érvényes vonatkozó szabályok szerinti hiányzási lehetőség. 

Félévközi ellenőrzések 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Pótlásként irodalom-feldolgozási feladat egy alkalommal elfogadott. 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Hoppál M., Szepes E.: Erósz a folklórban, Szépirodalmi Kiadó, Budapest 1987 

Diószegi V.: Az ősi magyar hitvilág, Gondolat, Budapest 1978 

Varga K., Suhai Hodász G.: Szülés és születés. Lélektanon innen és túl, Pólya Kiadó, Budapest 2002 

C. Molnár E.: Az anyaság pszichológiája, Medicina, Budapest 1995 

Előadások 

Gyakorlatok 

Szemináriumok 

1 Születés, szülés a tradicionális kultúrákban 

2 Magyar népi hagyományok, ősi hiedelmek, pogány hitvilág a születéssel kapcsolatban. 

3 A várandósság lélektana. A testkép változása. 

4 Anya- magzat kapcsolat. 

5 A magzat kognitív kompetenciája. Neurobiológiai kutatások. 

6 A születési trauma értelmezésének változása. 

7 Pszichotraumatológia. 

8 A kötődés. A kötelékteremtés alakulása. 

9 Anyává, apává válás. A család "születése". 

10 A várandósság pszichopatológiája. Terápiás lehetőségek. 

11 A szülés körüli időszak pszichopatológiája. 

12 Születés, anyaság a képzőművészeti alkotásokban. 

13 Születés, anyaság a szépirodalmi művekben I. 

14 Születés, anyaság a szépirodalmi művekben II. 

Vizsgakérdések 

Nincs 
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Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 

Dr. Gáti Ágnes (GAAHAAE.PTE) 
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OOF-SLE-T A SÜRGŐSSÉGI LÉLEKTAN ALAPJAI  

Tantárgyfelelős: GÁCS BORÓKA, tudományos segédmunkatárs 

 Magatartástudományi Intézet 

1 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Fakultatív  modul ▪ tavasszal ▪ ajánlott félév: 4. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 5 fő –  max. 30 fő 

Előfeltételek: nincs 

 

Tematika  

A kurzus célja, hogy megismertesse a hallgatókat sürgősségi lélektani helyzetek sajátosságaival, a „valós idejű”; beavatkozások 

körülményeivel, feltételeivel, az alkalmazható intervenciós eszközökkel. A tantárgy keretében a hallgatók megtanulják alkalmazni 

azokat az alapvető lélektani eszközöket, amelyek segítséget nyújthatnak a további veszélyeztetés elhárításában és az együttműködés 

megnyerésében, valamint felismerni a mentés során elszenvedett pszichés traumatizáció jeleit, a prevenció lehetőségeit és korlátait is. 

Megismerkednek továbbá a sürgősségi lélektan definíciójával, pszichodinamikai hátterével, valamint a keretek, a kapcsolat és a 

kommunikáció módosulásaival. Betekintést kapnak továbbá a segítőket érő megterhelésekről, azok kockázatairól, valamint 
felismerésének és prevenciójának lehetőségeiről. 

A félév elfogadásának feltételei 

Hiányzások a TVSZ szerinti mértékben akceptálhatóak. 

Félévközi ellenőrzések 

Az órai aktivitás, valamint a félév végét záró dolgozatban elért pontszám 50-50 százalékos arányban határozzák meg az érdemjegyet. 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Hiányzás esetén a hallgatóknak kiegészítő feladatot kell végeznie. 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

Herman, J. (2003). Trauma és gyógyulás. Háttér Kiadó, Kávé Kiadó, NANE Egyesület, Budapest. 

Buda, B. (1986). A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerűségei. Animula, Budapest. 

- Saját oktatási anyag 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Előadások 

Gyakorlatok 

Szemináriumok 

1 A sürgősségi lélektan/lelki elsősegély fogalma, feladata, szerepe. 

2 A lelki elsősegély alkalmazási területei az egészségügyben. 

3 A ,,lelki elsősegély" beavatkozások körülményei (téri, idői, személyi, a kiterjedtségből, az esemény jellegéből és a megterhelés 
mértékéből adódó) 

4 A traumatikus krízis szakaszai. 

5 A beavatkozások információs, biztonsági, együttműködési, delegálási feltételei. 

6 A sürgősségi lélektan pszichodinamikai háttere. 

7 Esetbemutatások 

8 Helyzetgyakorlatok 

9 Sürgősségi lélektani intervenciók keretei és alkalmazható intervenciós eszközök. 

10 A kapcsolat és a kommunikáció módosulásai, a reakciók és a lelki elsősegély nyújtás szintjei. 

11 Relaxáció és szimbólumterápia a lelki elsősegélynyújtásban. 

12 A segítőket érő megterhelések, azok kockázatai, felismerésük és a prevenció lehetőségei.  

13 Esetbemutatások 

14 Helyzetgyakorlatok 

Vizsgakérdések 

- 
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Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 

Gács Boróka (GABPAHB.PTE) 
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OOF-TKE-T A TERMÉSZETTUDOMÁNYOS KUTATÁS ETIKÁJA  

Tantárgyfelelős: DR. SZOLCSÁNYI TIBOR, egyetemi adjunktus 

 Magatartástudományi Intézet 

2 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Fakultatív  modul ▪ tavasszal ▪ ajánlott félév: 4. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 5 fő –  max. 25 fő 

Előfeltételek: nincs 

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

 

Tematika  

A tudományos kutatások eredményei széleskörű társadalmi kihatással rendelkeznek, és emiatt a kutatások folyamán felmerülő etikai 

problémák is jelentős, a szélesebb közvéleményt is érdeklő problémák. A kurzus segít tisztázni azokat az alapvető etikai, jogi és  

filozófiai kérdéseket, amelyek a kutató-orvosi tevékenységgel kapcsolatban a leggyakrabban vetődnek fel. 

A félév során tárgyalt témakörök: a racionalitás kritériumai, érvelés és etikus vita, a tudományos megismerés jellemzői és normái, a 

tudományos korrektség (a közlés és hivatkozás etikája), az állat- és emberkísérletek alkalmazásának feltételei, neuroetikai példák az 
orvostudományi kutatások társadalmi hatására. 

A félév elfogadásának feltételei 

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett 

Félévközi ellenőrzések 

Írásbeli teszt az utolsó órán. Jegy javítása céljából a teszt kétszer megismételhető a vizsgaidőszak első két hetében. Megismételt teszt 

helyett szóbeli vizsga is választható. 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

TVSZ szerint. 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

További segédanyagok: Neptun MeetStreet 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Thomas S. Kuhn: A tudományos forradalmak szerkezete, Osiris Kiadó, Budapest, 2000, Bevezetés: A tudománytörténet szerepe, 
15-24. o. 

Beck Mihály: A tudományos kutatás és közlés etikai kérdései, Magyar Tudomány, 1992/3. 257-266. o. 

Méhes Károly: Kutatás és etika, Magyar Bioetikai Szemle, 2003/3, 1-8. o. 

Varró Vince dr.: Az orvostudományi kutatás kriminológiája, Orvosi Hetilap, 137. évfolyam (1996) 12. szám, 633-636. o. 

Marton János dr. és Hulesch Helga dr.: Külföldi folyóiratcikkek a tudományos tevékenység értékelésében, Orvosi Hetilap 141. 
évfolyam (2000) 49. szám, 2659-2665. o. 

Dr. Blasszauer Béla: Orvosi etika, Medicina, Budapest, 1995, Emberen végzett kísérletek - a tudományos kutatás etikája, 139-159. 
o. 

Dr. Kovács József: A modern orvosi etika alapjai. Bevezetés a bioetikába, Medicina, Bp., 511-575. 

Előadások 

Gyakorlatok 

Szemináriumok 

1 A kurzus általános ismertetése. A racionális, logikus gondolkodásmód kialakulásának története 

2 A kurzus általános ismertetése. A racionális, logikus gondolkodásmód kialakulásának története 

3 Racionalitás és etika 

4 Racionalitás és etika 

5 Racionalitás és etika 

6 Racionalitás és etika 
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7 A természettudományos kutatás módszertana 

8 A természettudományos kutatás módszertana 

9 A természettudományos kutatás módszertana 

10 A természettudományos kutatás módszertana 

11 Az emberen végzett klinikai vizsgálatok etikai vonatkozásai 

12 Az emberen végzett klinikai vizsgálatok etikai vonatkozásai 

13 Az emberen végzett klinikai vizsgálatok etikai vonatkozásai 

14 Az emberen végzett klinikai vizsgálatok etikai vonatkozásai 

15 Az állatkísérletekkel kapcsolatos etikai problémák 

16 Az állatkísérletekkel kapcsolatos etikai problémák 

17 A placebo hatás etikai vonatkozásai 

18 A placebo hatás etikai vonatkozásai 

19 A tudományos korrektség - publikációs etika 

20 A tudományos korrektség - publikációs etika 

21 Gén-etika 

22 Gén-etika II. 

23 Az őssejt kutatás etikai vonatkozásai 

24 Az őssejt kutatás etikai vonatkozásai II. 

25 Neuroetikai példák az orvostudományi kutatások eredményeinek társadalmi hatására 

26 A természettudományos kutatás, mint hivatás 

27 Számonkérés, összefoglalás 

28 Számonkérés, összefoglalás 

Vizsgakérdések 

- 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 

Dr. Szolcsányi Tibor (SZTAAJ.B.JPTE) 
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OOF-TMB-T A TUMOROK MOLEKULÁRIS BIOLÓGIÁJA  

Tantárgyfelelős: DR. PANDUR EDINA, egyetemi adjunktus 

 Gyógyszerészi Biológiai Tanszék 

2 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Fakultatív  modul ▪ tavasszal ▪ ajánlott félév: 4. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 4 fő –  max. 30 fő 

Előfeltételek: OOA-MB1 teljesített + OOA-MB2 teljesített 

 

Tematika  

A kurzus során a tumorok kialakulásának molekuláris mechanizmusaira fókuszálunk. Megbeszéljük a tumorsejtek és a tumorok 

jellegzetességeit, a tumorképződés hátterében álló okokat, rizikófaktorokat és befolyásoló tényezőket. Megvizsgáljuk a tumorok 

hátterében álló molekuláris folyamatokat pl. mutációk, onkogének és tumor szupresszor gének szerepe, DNS repair mechanizmusok, 

epigenetika, és az immunrendszer szerepe. Foglalkozunk a tumorgenezisben szerepet játszó jelátviteli útvonalakkal és az apoptózis 

kivédésével. Megismerkedünk az invázió és a metasztázis folyamataiban részt vevő génekkel és fehérjékkel. A résztvevő hallgatók 

bepillantást nyerhetnek a tumorok molekuláris diagnosztikájába, a genetikai aberrációkba és a tumorok közötti molekuláris szintű 

eltérésekbe. A kurzus végén megbeszéljük a jelenleg elérhető tumor terápiákat és olyan új lehetőségeket is számba veszünk, mint az 

immunterápia és a génterápia. 

A félév elfogadásának feltételei 

Max. 3 hiányzás 

Félévközi ellenőrzések 

Egy beszámoló elkészítése, egy zárthelyi dolgozat megírása. 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Megbeszélés alapján. 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

Az oktatási anyagok feltöltésre kerülnek a Neptune MeetStreetre. 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Lauren Pecorino: Molecular Biology of Cancer 

Wolfgang Arthur Schulz: Molecular Biology of Human Cancers 

Előadások 

1 Bevezetés a tumorok világába: osztályozás és karakterizáció, a rák kiváltó okai, a tumorsejtek jellegzetességei, terápiás 
lehetőségek, cél molekulák 

 Dr. Pandur Edina 

2 Bevezetés a tumorok világába: osztályozás és karakterizáció, a rák kiváltó okai, a tumorsejtek jellegzetességei, terápiás 
lehetőségek, cél molekulák 

 Dr. Pandur Edina 

3 Tumorok genetikája: mutációk, karcinogén ágensek, öröklődés, tumorgének szerepe, DNS repair mechanizmus defektusai és 
szerepe rák kialakulásában, a sejt védekezési mechanizmusai 

 Dr. Pandur Edina 

4 Tumorok genetikája: mutációk, karcinogén ágensek, öröklődés, tumorgének szerepe, DNS repair mechanizmus defektusai és 
szerepe rák kialakulásában, a sejt védekezési mechanizmusai 

 Dr. Pandur Edina 

5 Tumor epigenetika: epigenikus öröklődés mechanizmusai, imprinting, DNS metiláció, a sejt differenciáció- és szöveti 
homeosztázis epigenetikája 

 Poór Viktor Soma 

6 Tumor epigenetika: epigenikus öröklődés mechanizmusai, imprinting, DNS metiláció, a sejt differenciáció- és szöveti 
homeosztázis epigenetikája 

 Poór Viktor Soma 
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7 Onkogének és tumor szupresszor gének 

 Dr. Pandur Edina 

8 Onkogének és tumor szupresszor gének 

 Dr. Pandur Edina 

9 A sejtciklus, apoptózis és szeneszcencia: ellenőrzési pontok, terápiás célpontok és inhibitorok, az apoptózis molekuláris 

mechanizmusai, replikatív szeneszcencia és működési hibái a humán tumorokban 

 Pap Ramóna 

10 A sejtciklus, apoptózis és szeneszcencia: ellenőrzési pontok, terápiás célpontok és inhibitorok, az apoptózis molekuláris 

mechanizmusai, replikatív szeneszcencia és működési hibái a humán tumorokban 

 Pap Ramóna 

11 Jelátviteli útvonalak a tumorokban: MAPK, PI3K, TP53 hálózat, NFkappaB, TGFbéta, STAT jelátvitel 

 Dr. Pandur Edina 

12 Jelátviteli útvonalak a tumorokban: MAPK, PI3K, TP53 hálózat, NFkappaB, TGFbéta, STAT jelátvitel 

 Dr. Pandur Edina 

13 Invázió és metasztázis: a sejt-sejt és sejt-mátrix adhézióban szerepet játszó gének és fehérjék, az extracelluláris mátrix 
átrendeződése a tumor invázió során; angiogenezis 

 Dr. Pandur Edina 

14 Invázió és metasztázis: a sejt-sejt és sejt-mátrix adhézióban szerepet játszó gének és fehérjék, az extracelluláris mátrix 
átrendeződése a tumor invázió során; angiogenezis 

 Dr. Pandur Edina 

15 Az immunrendszer szerepe a tumorok kialakulásában: gyulladás, infekció, tumor vakcinák, az immunrendszer gátlása 

 Pap Ramóna 

16 Az immunrendszer szerepe a tumorok kialakulásában: gyulladás, infekció, tumor vakcinák, az immunrendszer gátlása 

 Pap Ramóna 

17 Őssejtek és a rák: Wnt jelátvitel, Hh jelátvitel, differenciációs terápia 

 Dr. Pandur Edina 

18 Őssejtek és a rák: Wnt jelátvitel, Hh jelátvitel, differenciációs terápia 

 Dr. Pandur Edina 

19 A rák megelőzése: tápanyagok, a tumorok energia metabolizmusa, hormonok szerepe, gén interakciók 

 Pap Ramóna 

20 A rák megelőzése: tápanyagok, a tumorok energia metabolizmusa, hormonok szerepe, gén interakciók 

 Pap Ramóna 

21 Tumorok diagnózisa: molekuláris diagnózis, molekuláris detektálás és osztályozás 

 Jánosa Gergely 

22 Tumorok diagnózisa: molekuláris diagnózis, molekuláris detektálás és osztályozás 

 Jánosa Gergely 

23 Humán tumorok I.: jellegzetességek, genetikai aberrációk, molekuláris eltérések, hisztológia és etiológia 

 Dr. Tóth Dénes 

24 Humán tumorok I.: jellegzetességek, genetikai aberrációk, molekuláris eltérések, hisztológia és etiológia 

 Dr. Tóth Dénes 

25 Humán tumorok II.: jellegzetességek, genetikai aberrációk, molekuláris eltérések, hisztológia és etiológia 

 Dr. Tóth Dénes 

26 Humán tumorok II.: jellegzetességek, genetikai aberrációk, molekuláris eltérések, hisztológia és etiológia 

 Dr. Tóth Dénes 

27 Tumorok gyógyszeres terápiás lehetőségei: tumor terápiák molekuláris mechanizmusai, célzott terápia, immunterápia, 
génterápia 

 Dr. Poór Miklós 

28 Tumorok gyógyszeres terápiás lehetőségei: tumor terápiák molekuláris mechanizmusai, célzott terápia, immunterápia, 
génterápia 

 Dr. Poór Miklós 

Gyakorlatok 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

Feleletválasztós teszt. 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 
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OOF-VFM-T VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉS- ÉS MENEDZSMENT  

Tantárgyfelelős: DR. BOGNÁR RITA, ügyvivő szakértő 

 Biokémiai és Orvosi Kémiai Intézet 

2 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Fakultatív / G  modul ▪ tavasszal ▪ ajánlott félév: 4. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 1 fő –  max. 30 fő 

Előfeltételek: nincs 

 

Tematika  

A kurzus fő célja a hallgatók üzleti orientációs készségeinek fejlesztése, miközben elmélyítik ismereteiket üzleti modellekben, üzleti 

tervekben, innovatív üzleti stratégiákban, idő-, termék-, folyamat- és humánerőforrás-gazdálkodásban. A résztvevők képesek lesznek 

innovatív egészségügyi vállalkozásokat fejleszteni nemzetközi környezetben és képesek lesznek jobban megtervezni az idejüket. 

A félév elfogadásának feltételei 

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett 

Félévközi ellenőrzések 

TVSZ szerint 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Egyéni megbeszélés szerint. 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

Neptun 

- Saját oktatási anyag 

Neptun 

- Jegyzet 

Neptun 

- Ajánlott irodalom 

Neptun 

1. Baum Neil, Thomas Raju: The Basics of Business of Medicine, 2015 

2. Helen Ewing: Healthcare Finance: An Introduction to Accounting and Financial Management, 5th edition, 2013 

Előadások 

1  Globális egészségügyi ellátás 

 Dr. Bognár Rita 

2  Különböző egészségügyi rendszerek 

 Dr. Bognár Rita 

3  Regionális egészségügyi ellátás 

 Dr. Bognár Rita 

4  Különféle üzleti szervezetek, vállalkozás típusok 

 Dr. Bognár Rita 

5  Innováció, innovatív vállalkozások 

 Dr. Bognár Rita 

6  Üzleti modell készítése 

 Dr. Bognár Rita 

7  Üzleti terv 

 Dr. Bognár Rita 

8  Üzleti terv kidolgozása 

 Dr. Bognár Rita 

9  Interkulturális üzleti kommunikáció 

 Dr. Bognár Rita 
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10  A marketing alapjai az egészségügyben 

 Dr. Bognár Rita 

11  Termelés 

 Dr. Bognár Rita 

12  Termék- és folyamatmenedzsment 

 Dr. Bognár Rita 

13  Minőségirányítás 

 Dr. Bognár Rita 

14  Időtervezés 

 Dr. Bognár Rita 

15  Időkezelés 

 Dr. Bognár Rita 

16  Emberi erőforrás menedzsment 

 Dr. Bognár Rita 

17  Csapatépítés 

 Dr. Bognár Rita 

18  Csapatmunka 

 Dr. Bognár Rita 

19  Stratégiai menedzsment 

 Dr. Bognár Rita 

20  Kockázatkezelés 

 Dr. Bognár Rita 

21  Egészségügyi finanszírozás 

 Dr. Bognár Rita 

22  A számvitel és a pénzgazdálkodás bemutatása 

 Dr. Bognár Rita 

23  Fenntartható egészségügyi ellátás 

 Dr. Bognár Rita 

24  Prezentációs módszerek 

 Dr. Bognár Rita 

25  Prezentációs technikák 

 Dr. Bognár Rita 

26  Adminisztráció 

 Dr. Bognár Rita 

27  Dokumentáció, jelentések 

 Dr. Bognár Rita 

28  Az írásbeli vizsga összefoglalása 

 Dr. Bognár Rita 

Gyakorlatok 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

Neptun 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 



PTE ÁOK Általános Orvos szak  –  Elektív és fakultatív tárgyak - tantárgyleírások – 2018/2019-es tanév 

 

 412 

OOE-ABE-T AZ ANYAGCSERE VELESZÜLETETT BETEGSÉGEINEK FELISMERÉSE ÉS KEZELÉSE  

Tantárgyfelelős: DR. DECSI TAMÁS, egyetemi tanár 

 Gyermekgyógyászati Klinika 

1 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Elektív  modul ▪ ősszel ▪ ajánlott félév: 5. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 1 fő –  max. 24 fő 

Előfeltételek: nincs 

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

 

Tematika  

Az anyagcsere egyes veleszületett betegségei önmagukban ugyan ritkák, összességükben azonban a gyermekgyógyászat jelentős 

fejezetét alkotják. A veleszületett anyagcsere-betegségek ellátásának gyorsan bővülő eszköztára ugyanakkor az időben felismert és a 

korszerű elveknek megfelelően kezelésbe vont betegek megfelelő életminőségének biztosítását ígéri. A kurzus célja a leggyakoribb 

veleszületett anyagcsere-betegségek példáján megismertetni a hallgatót a diagnózis felállításához vezető általában összetett úttal, és 

felvázolni az anyagcsere-betegségek kezelésének általános szempontjait. A kurzus során a hallgatók a klinika által gondozott betegek 

kórtörténetének megismerése (pl. urea-ciklus veleszületett zavarai, a közepes szénlánchosszúságú zsírsavak oxidációjának a zavara, 

stb.) útján tekinthetik át az ellátás legfontosabb szempontjait. 

A félév elfogadásának feltételei 

A foglalkozásokon tanúsított aktivitás és az utolsó foglalkozáson történő csoportos beszélgetés alapján. Foglalkozásokon való 

részvétel: minimálisan 10/14. 

Félévközi ellenőrzések 

A megítélés alapja a hallgatók aktivitásának és felkészültségének folyamatos nyomon követése. 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

A négynél többször hiányzó hallgató a kurzust eredményesen nem tudja lezárni. 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

Az előadások anyaga a hallgatók rendelkezésére áll. 

- Jegyzet 

Kosztolányi György, Decsi Tamás: A bizonyítékokon alapuló orvoslás tankönyve. Pécsi Tudományegyetem Nyomdája, Pécs, 
2002, pp. 1-112. (ISBN 963 641 896 9) 

- Ajánlott irodalom 

Előadások 

1 Az anyagcsere veleszületett betegségeinek klinikai jelentősége 

 Dr. Decsi Tamás 

2 A veleszületett anyagcsere-betegségek klinikai tünetei 

 Dr. Decsi Tamás 

3 Az aminosav-anyagcsere veleszületett zavarai 

 Dr. Decsi Tamás 

4 Hyperfenilalaninaemiák 

 Dr. Decsi Tamás 

5 A tirozin metabolizmusának zavarai 

 Dr. Decsi Tamás 

6 A lipidháztartás veleszületett zavarai 

 Dr. Decsi Tamás 

7 Hyperlipidaemiák 

 Dr. Decsi Tamás 

8 A zsírsavak oxidációjának zavarai 

 Dr. Decsi Tamás 
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9 A szénhidrátok anyagcseréjének veleszületett zavarai 

 Dr. Decsi Tamás 

10 Fruktózintolerancia, galaktozaemia 

 Dr. Decsi Tamás 

11 Glikogenozisok 

 Dr. Decsi Tamás 

12 Az ureaciklus zavarai 

 Dr. Decsi Tamás 

13 Ornitintranszkarbamiláz defektus 

 Dr. Decsi Tamás 

14 A veleszületett anyagcsere-betegségek diagnosztikájának és terápiájának jövője 

 Dr. Decsi Tamás 

Gyakorlatok 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 
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OOE-ALL-T ALLERGOLÓGIA  

Tantárgyfelelős: DR. BERKI TIMEA, egyetemi tanár 

 Immunológiai és Biotechnológiai Intézet 

1 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Elektív  modul ▪ ősszel ▪ ajánlott félév: 5. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 5 fő –  max. 100 fő 

Előfeltételek: OOA-IMM-T teljesített   

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

 

Tematika  

Az allergiák pathomechanizmusának, diagnosztikájának, és klinikai összefüggéseinek valamint a terápiás lehetőségek megismerése a 

kurzus célja. Ezen belül szó lesz a légúti allergiák kialakulásáról, az ételallergiák hátteréről a bőrgyógyászati kórképek 

mechanizmusáról a terápiás beavatkozási pontokról. 

Az egyre nagyobb populációt érintő allergiás megbetegedések hátterének és pathomechanizmusának tisztázása, a korszerű 

diagnosztikai és terápiás lehetőségek megismerése a kurzus célja. A köztudatban oly sok téves ismeret és káros terápiás próbálkozás 
miatt az orvosok feladata az általános tájékoztatás is, amihez nélkülözhetetlenek az objektív alapismeretek. 

A félév elfogadásának feltételei 

Maximális hiányzások száma: 2. Kurzus végi sikeres írásbeli vizsga. 

Félévközi ellenőrzések 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

Czirják László: Klinikai immunológia 

- Saját oktatási anyag 

www.immbio.hu 

- Jegyzet 

Falus András: Immunológia alapjai 

- Ajánlott irodalom 

ST Holgate: Allergy 

Előadások 

1 Az IgE mediálta allergiás reakciók pathomechanizmusa 

 Dr. Berki Timea 

2 A késői típusú hyperszenzitív reakció (DTH) mechanizmusa 

 Dr. Berki Timea 

3 Az immunglobulin mediálta allergiás megbetegedések típusai, epidemiológiája 

 Dr. Berki Timea 

4 Az allergének típusai, az allergiák diagnosztikai lehetőségei 

 Dr. Berki Timea 

5 A felső légúti allergiák klinikai jellemzői. Rhinitis 

 Dr. Piski Zalán Szabolcs 

6 A gasztrointesztinális allergiák mechanizmusa, orális tolerancia. 

 Dr. Berki Timea 

7 Gyermekkori légúti allergiák jellemzői, Asthma, Extrinsic allergiás alveolitis 

 Dr. Berki Timea 

8 Urticaria pathomechanizmusa, klinikuma. Atopiás dermatitis és allergiás contact dermatitis klinikuma 

 Dr. Gyulai Rolland Péter 

9 A gastrointestinális allergiák okai, pathomechanizmusa, diagnosztikája és terápiája 

 Dr. Sütő Gábor 

 

http://www.immbio.hu/
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10 A gyógyszer allergiák kialakulása, anaphylaxiás reakció 

 Dr. Harangi Ferenc 

11 Allergiás betegségek farmakoterápiája 

 Sánticsné Dr. Pintér Erika 

12 Allergiás betegségek farmakoterápiája 

 Sánticsné Dr. Pintér Erika 

13 Új célpontok a gyógyszertervezésben Immunterápiás lehetőségek 

 Dr. Berki Timea 

14 Új célpontok a gyógyszertervezésben Immunterápiás lehetőségek 

 Dr. Berki Timea 

Gyakorlatok 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

- 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 
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OOE-COP-T KRÓNIKUS OBSTRUKTÍV TÜDŐBETEGSÉGEK (COPD) KÓRÉLETTANA ÉS JELENTŐSÉGE

  

Tantárgyfelelős: DR. BALASKÓ MÁRTA, egyetemi docens 

 Transzlációs Medicina Intézet 

1 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Elektív  modul ▪ ősszel ▪ ajánlott félév: 5. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 3 fő –  max. 100 fő 

Előfeltételek: OOA-OBA teljesített + OOA-EL2 teljesített + OOP-KO1 egyidejű felvétel 

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

 

Tematika  

A krónikus obstruktív tüdőbetegségek (COPD) ma az 5. helyen állnak a halálokok között. A jelenlegi trendek alapján 2020-ra a 3. 
helyre fognak kerülni. 

A népbetegségnek számító COPD betegségcsoport kórélettanának alaposabb megismerése segíti a hallgatókat a tüdőgyógyászat e 

fontos részének későbbi elsajátításában, illetve orvosként az egyre újabb terápiás elvek megfelelő értelmezésében és a hatékonyabb 
megelőzésben. 

A kurzus célja a COPD csoportba tartozó kórképek epidemiológiájának, patogenezisének és következményeinek részletes elemzése a 

legújabb kutatási eredmények alapján. A kurzus témái között szerepel a dohányzás és káros következményeinek kórélettana, illetve az 

asthma, az egyéb, dohányzástól független krónikus bronchitiszek és az emphysema megelőzésének, valamint kezelésének elméleti 

alapjai. A tematika részét képezi a légzésfunkciós diagnosztika gyakorlati megismertetése a Kórélettani és Gerontológiai Intézet 
Légzésfiziológiai Laboratóriumában. 

A félév elfogadásának feltételei 

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett 

Félévközi ellenőrzések 

Nincs. 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Esszé a pótolni kívánt előadás anyagából 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

Az előadás anyagok feltöltésre kerülnek a Neptun-ra. 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Harrison: The Principles of Internal Medicine, 18th edition, (respective chapters), McGraw-Hill 2015 

Előadások 

1 A krónikus obstruktív tüdőbetegségek (COPD) definíciója. A COPD epidemiológiája. Szisztémás gyulladás COPD-ben. 

 Dr. Balaskó Márta 

2 A dohányzás kórélettani aspektusai. 

 Dr. Balaskó Márta 

3 Esettanulmány. A krónikus bronchitis etiológiája és pathogenesise. I. 

 Dr. Balaskó Márta 

4 A krónikus bronchitis etiológiája és pathogenesise. II. 

 Dr. Balaskó Márta 

5 Az emphysema etiológiája és pathogenesise. I. 

 Dr. Balaskó Márta 

6 Az emphysema etiológiája és pathogenesise. II. Esettanulmányok. 

 Dr. Balaskó Márta 

7 A COPD differenciáldiagnosztikája. 

 Dr. Balaskó Márta 
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8 A dohányzás kórélettana. Leszokás, rehabilitatio. 

 Dr. Balaskó Márta 

9 Az asthma bronchiale etiológiája és pathogenesise. I. 

 Dr. Balaskó Márta 

10 Az asthma bronchiale etiológiája és pathogenesise. II. Esettanulmány. 

 Dr. Balaskó Márta 

11 Az asthma kezelés kórélettani alapjai. I. 

 Dr. Balaskó Márta 

12 Az asthma kezelés kórélettani alapjai. II. A gyógyszerfejlesztés új irányai. Esttanulmány. 

 Dr. Balaskó Márta 

13 A COPD spirometriája. Esettanulmányok megbeszélése. 

 Dr. Balaskó Márta 

14 Tesztírás és teszt megbeszélés. 

 Dr. Balaskó Márta 

Gyakorlatok 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

A COPD definíciója, epidemiológiai jellemzői 

A krónikus bronchitis etiológiája és pathogenensise 

A krónikus bronchitis diagnosztikai kritériumai, jellemző légzésfunkciós paraméterek 

A krónikus bronchitis funkcionális és morfológiai következményei 

A krónikus bronchitis kezelésének kórélettani alapjai 

Az emphysema etiológiája, pathogenesise és következményei 

A dohányzás kórélettana 

Az asthma bronchiale meghatározása és epidemiológiai jellemzői 

Az asthma bronchiale etiológiája és pathogenesise 

Az astham bronchiale diagnosztikus kritériumai, jellemző légzésfunkciós paraméterek 

Az asthma bronchiale következményei 

Az asthma kezelésének kórélettani alapjai 

 

Az értékelés a tesztek eredményétől függ. 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 
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OOE-DM3-T DEMONSTRÁTORI MUNKA 3.  

Tantárgyfelelős: DR. CZOPF LÁSZLÓ JÓZSEF, egyetemi docens 

 I. sz. Belgyógyászati Klinika 

2 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Elektív  modul ▪ mindkét félévben ▪ ajánlott félév: 5. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 1 fő –  max. 300 fő 

Előfeltételek: OOE-DM2 teljesített   

 

Tematika  

A tantárgy célja a felügyelet mellett segédoktatói és oktatássegítői tevékenység iránt elhivatottságot érző és dokumentáltan eredményes 
oktatómunkát végző hallgatók tevékenységének elismerése és elősegítése. 

A tárgy négy félévben vehető fel felmenő rendszerben (összesen 8 kredit értékben). 

A félév elfogadásának feltételei 

A tantárgy felvételének feltétele az adott félévben regisztrált demonstrátori status, elfogadásának feltétele a szorgalmi időszak során 

igazolt legalább 28 óra segédoktatói vagy dokumentált oktatásszervezési tevékenység. A jegyek kialakításának és a félév elfogadásának 

a részletes feltételeit lásd a Demonstrátori Diákkör Ügyrendjében: 

https://docs.google.com/document/d/1t2v3877z84ddJP_6Qz3NSe4GiRG1q86TMcmE_EOtim4/edit?usp=sharing. 

A Demonstrátori Diákkör honlapja:  http://aok.pte.hu/hu/egyseg/almenu/980/339 

Félévközi ellenőrzések 

A félév során legalább két évközi számonkérés sikeres teljesítése szükséges. 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

A 28 óra demonstrátori tevékenység terhére hiányzás nem fogadható el. 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

.. 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Előadások 

Gyakorlatok 

1-28 Demonstrátori munka 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

A demonstrátori tevékenység tantárgyától és tematikájától függ. 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 

Dr. Czopf László József (CZLMAAO.PTE), Dr. Tamás Andrea (TAAFAAO.PTE) 

https://docs.google.com/document/d/1t2v3877z84ddJP_6Qz3NSe4GiRG1q86TMcmE_EOtim4/edit?usp=sharing
http://aok.pte.hu/hu/egyseg/almenu/980/339
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OOE-ESO-T EGÉSZSÉG-SZOCIOLÓGIA  

Tantárgyfelelős: DR. FÜZESI ZSUZSANNA, egyetemi tanár 

 Magatartástudományi Intézet 

2 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Elektív  modul ▪ ősszel ▪ ajánlott félév: 5. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 10 fő –  max. 15 fő 

Előfeltételek: OOA-SZO-T  

 

Tematika  

Az egészségszociológia kurzus keretében a hallgatók szerezzenek olyan elméleti és gyakorlati ismereteket, amelyek elsősorban a saját 

életük eredményesebbé, hatékonyabbá és egészségesebbé tételében segítik őket, és áttételesen a betegekkel, a kliensekkel való 

kapcsolataik hatékonyabbá tételét is szolgálja. A kurzus keretében lehetőség van az elméleti modellek gyakorlatban való kipróbálására, 

azaz saját élmények segítik az ismeretek beépülését. A kurzus módszere eltér a hagyományos oktatástól, a hallgatók bevonásán, aktív 

részvételén és együttműködésén alapul. Az egyes blokkok dinamikusan váltják egymást, a résztvevők kiscsoportokban, a saját élmény 
megszerzéséhez kapcsolódó intenzív munkát végeznek. 

A félév elfogadásának feltételei 

A kurzus hétvégi kurzusként lesz meghirdetve 

Félévközi ellenőrzések 

2 beadandó dolgozat 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

TVSz szerint 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

A kurzuson kiadott anyagok. 

- Saját oktatási anyag 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

A kurzuson kiadott anyag tartalmazza. 

Előadások 

Gyakorlatok 

Szemináriumok 

1 Bevezetés, a kurzus ismertetése, közös szabályok kialakítása 

2 Az egészség fogalma 

3 Az egészség fogalma 

4 Szokások hatalma 

5 Szokások hatalma 

6 Filmvetítés 

7 Filmvetítés és megbeszélése 

8 Sztereotípiák, előítéletek 

9 Sztereotípiák, előítéletek, gyakorlatok 

10 Sztereotípiák, előítéletek, gyakorlatok 

11 Filmvetítés 

12 Filmvetítés és megbeszélése 

13 Együttműködés „idegen” csoportokkal 

14 Együttműködés „idegen” csoportokkal, gyakorlatok 

15 Együttműködés „idegen” csoportokkal, gyakorlatok 

16 Filmvetítés 

17 Filmvetítés és megbeszélése 

18 Empátia fogalma 



PTE ÁOK Általános Orvos szak  –  Elektív és fakultatív tárgyak - tantárgyleírások – 2018/2019-es tanév 

 

 420 

19 Empátia fogalma és gyakorlatok 

20 Empátia fogalma és gyakorlatok 

21 Érzelmi intelligencia 

22 Érzelmi intelligencia 

23 Társas intelligencia 

24 Társas intelligencia 

25 Filmvetítés 

26 Filmvetítés és megbeszélése 

27 Mit viszek magammal? 

28 Záró megbeszélés 

Vizsgakérdések 

- 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 

Dr. Füzesi Zsuzsanna (FUZIAAO.PTE) 
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OOE-GMK-T GYÓGYSZERHATÓANYAGOK ÉS KÁBÍTÓSZEREK MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI 

MEGHATÁROZÁSA BIOLÓGIAI MÁTRIXBÓL  

Tantárgyfelelős: DR. FARKAS ÁGNES, egyetemi docens 

 Farmakognóziai Intézet 

2 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Elektív  modul ▪ ősszel ▪ ajánlott félév: 5. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 5 fő –  max. 50 fő 

Előfeltételek: OOA-BK2 teljesített + OOA-EL2 teljesített + OOA-NEA teljesített 

 

Tematika  

A tantárgy a hallgatók számára ismereteket ad a gyógyszerhatóanyagok különböző biológiai mátrixból történő kimutathatóságáról. 

Tárgyalja a biológiai minták mintavételezését, mintaelőkészítési (extrakciós) eljárásokat [LLE, SPE, SPEC, SPME, MEPS], és a 
különböző kromatográfiás analíziseket [TLC, GC, LC] is. 

A meghirdetett kurzus célja, hogy bemutassa a kurzust hallgatók részére a KIR hatású gyógyszerhatóanyagok, valamint a kábítószerek 
hatósági vizsgálatát: a hatósági mintavételezési eljárásokat és technikákat, valamint azok megbízhatósági körülményeit. 

Részletesen tárgyalja a gyógyszervegyületek és kábítószerek biológiai mátrixokban történő megjelenését, farmako-kinetikai 

tulajdonságait, valamint azok kimutathatóságát az élő és hullai anyagokból (vér, vizelet, haj, köröm, nyál, illetve máj, vese, agy, vagy 
liquor). 

Az analitikai vizsgálatok helyes megválasztása után, a különböző mérőműszerekkel szemben támasztott követelményeknek a 

megtárgyalására kerül sor. Az analitikai eredmények szabványos értékelésével és közlésével, valamint a hatályos jogszabályi 
elvárásokkal zárul a kurzus témaköre. 

A félév elfogadásának feltételei 

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett 

Félévközi ellenőrzések 

A kurzus anyagának elsajátítását a hallgatóknak azzal kell igazolniuk, hogy a kurzushoz kapcsolódó, előre egyeztetett témából önálló, 

10 perces előadást tartanak - alkalmazva a korábbi órákon elhangzott ismereteket. 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Az órákról hiányzás a TVSZ szerint. 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

Balla J.: A gázkromatográfia analitikai alkalmazásai, 2. bővített kiadás, Edison Haus Kft., Budapest, 2006 

Fekete J.: Folyadék-kromatográfia elmélete és gyakorlata, Edison Haus Kft., Budapest 2006 

Szepesy L.: A kromatográfia és rokon elválasztási módszerek története és fejlesztése Magyarországon, Edison Haus Kft., Budapest, 

2007 

Tompa A.: Kémiai biztonság és toxikológia, Medicina, Budapest 2005 

- Saját oktatási anyag 

Benkő A.: Paradigmaváltás a kábítószerek kimutathatóságában, Ph.D. dolgozat, ZMNE, 2010 

A kurzus előadásainak PowerPoint anyagát, tematikáját és jegyzetét az intézet honlapján, az oktatási anyagok között jelenítjük 
meg. 

- Jegyzet 

Gáspár A.: Kapilláris zónaelektroforézis, egyetemi jegyzet, Debreceni Egyetem, Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék, 
Debrecen, 2000 

- Ajánlott irodalom 

A.C. Moffat, M.D. Osselton, B. Widdop: Clarke’s Analysis of Drugs and Poisons, Pharmaceutical Press, London 2004 

R.J. Flanagan, A. Taylor, I.D. Watson, R. Whelpton: Fundamentals of Analytical Toxicology, John Wiley and Sons Ltd., Hoboken, 
NJ, USA 2007 

Nyiredy Sz.: Planar Chromatography Retrospective View for the Milleneum, Springer Verlag, 2001 
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Előadások 

1 Méreganyagok definíciója, mérgezések csoportosítása I. 

 Dr. Benkő András Antal 

2 Méreganyagok definíciója, mérgezések csoportosítása II. 

 Dr. Benkő András Antal 

3 A mérgek hatásmechanizmusa az élő szervezetben I. 

 Dr. Benkő András Antal 

4 A mérgek hatásmechanizmusa az élő szervezetben II. 

 Dr. Benkő András Antal 

5 A hatósági laboratórium működése, mintavételezés szabályai, elsődleges (szűrő) vizsgálatok I. 

 Dr. Benkő András Antal 

6 A hatósági laboratórium működése, mintavételezés szabályai, elsődleges (szűrő) vizsgálatok II. 

 Dr. Benkő András Antal 

7 A nem szabványosan vehető biológiai anyagok jelentősége a kábítószer analízisben I. 

 Dr. Benkő András Antal 

8 A nem szabványosan vehető biológiai anyagok jelentősége a kábítószer analízisben II. 

 Dr. Benkő András Antal 

9 A biológiai mátrix (minta) előkészítése a módszer független CHRM analízisre I. 

 Dr. Benkő András Antal 

10 A biológiai mátrix (minta) előkészítése a módszer független CHRM analízisre II. 

 Dr. Benkő András Antal 

11 A kromatográfia [CHRM] jelentősége a gyógyszerek és kábítószerek minőségi és mennyiségi analízisében I. 

 Dr. Benkő András Antal 

12 A kromatográfia [CHRM] jelentősége a gyógyszerek és kábítószerek minőségi és mennyiségi analízisében II. 

 Dr. Benkő András Antal 

13 Az analitikai mérések kiértékelése, az igazságügyi szakértői vélemény követelménye I. 

 Dr. Benkő András Antal 

14 Az analitikai mérések kiértékelése, az igazságügyi szakértői vélemény követelménye II. 

 Dr. Benkő András Antal 

15 A kannabinoidok igazságügyi toxikológiai analízise I. 

 Dr. Benkő András Antal 

16 A kannabinoidok igazságügyi toxikológiai analízise II 

 Dr. Benkő András Antal 

17 Az amfetamin származékok meghatározása I. 

 Dr. Benkő András Antal 

18 Az amfetamin származékok meghatározása II. 

 Dr. Benkő András Antal 

19 A kokain és crack toxikológiai vizsgálata, a „body pack” fogalma I. 

 Dr. Benkő András Antal 

20 A kokain és crack toxikológiai vizsgálata, a „body pack” fogalma II. 

 Dr. Benkő András Antal 

21 Ópiátok és a szintetikus és félszintetikus kábító-fájdalomcsillapítók humán toxikológiai vizsgálata I. 

 Dr. Benkő András Antal 

22 Ópiátok és a szintetikus és félszintetikus kábító-fájdalomcsillapítók humán toxikológiai vizsgálata II. 

 Dr. Benkő András Antal 

23 Gyógyszer hamisítás és internetes gyógyszerforgalmazás igazságügyi toxikológiai vizsgálata I. 

 Dr. Benkő András Antal 

24 Gyógyszer hamisítás és internetes gyógyszerforgalmazás igazságügyi toxikológiai vizsgálata II. 

 Dr. Benkő András Antal 

25 Második generációs „designer” drogok megjelenése, vizsgálata és törvényi megítélése I. 

 Dr. Benkő András Antal 

26 Második generációs „designer” drogok megjelenése, vizsgálata és törvényi megítélése II. 

 Dr. Benkő András Antal 

27 A hallgatók ppt előadásainak közös meghallgatása és azok értékelése (kurzus záró, beszámolói nap) I. 

 Dr. Benkő András Antal 

28 A hallgatók ppt előadásainak közös meghallgatása és azok értékelése (kurzus záró, beszámolói nap) II. 

 Dr. Benkő András Antal 
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Gyakorlatok 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

Beszámoló készítése és előadása a kurzus témájához, idegen nyelvű szakirodalmi felhasználások bemutatásával. 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 

Dr. Benkő András Antal (BEAQAAP.PTE) 
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OOE-IM1-T IMMUNPATHOLÓGIA 1.  

Tantárgyfelelős: DR. NÉMETH PÉTER, egyetemi tanár 

 Immunológiai és Biotechnológiai Intézet 

2 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Elektív  modul ▪ ősszel ▪ ajánlott félév: 5. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 5 fő –  max. 200 fő 

Előfeltételek: OOA-IMM teljesített + OOP-PA1 egyidejű felvétel 

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

 

Tematika  

Bevezetés az immunológiai betegségek kóroktatába. Az autoimmun betegségek, a veleszületett és szerzett immunhiányos állapotok, a 

daganat immunológia és a szerv transzplantációk immunológiai kérdéseinek interaktív megbeszélése. Különböző immunológiai 

eredetű kóros állapotok kliniko-patológiai elemzése. A jelenlegi bio-terápiás lehetőségek áttekintése, a terápiás monoklonális 
ellenanyagok és tumor vakcinák alkalmazásának perspektívái. 

A félév elfogadásának feltételei 

Aktív részvétel az előadásokon. Maximális hiányzás 4 óra. 

Félévközi ellenőrzések 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Nincs 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

- Jegyzet 

Lásd: www.immbio.hu 

- Ajánlott irodalom 

Abul K. Abbas: Cellular and Molecular Immunology 

Janis Kuby: Immunology 

Jan Klein: Immunology 

Előadások 

1 Természetes ellenanyagok a fiziológiás immunszabályozásban 

 Dr. Németh Péter 

2 Fiziológiás autoimmunitás mechanizmusai 

 Dr. Németh Péter 

3 Fiziológiás autoimmunitás alapfogalmai 

 Dr. Németh Péter 

4 Allergiás reakciók egészséges és kóros körülmények közt 

 Dr. Németh Péter 

5 Aktív immunválasz a konzervatív antigének ellen 

 Dr. Németh Péter 

6 A HIV vakcina fejlesztés problémái 

 Dr. Németh Péter 

7 A hiperszenzitív reakciók alaptípusai 

 Dr. Németh Péter 

8 Szervtranszplantációk immunológiai aspektusai 

 Dr. Németh Péter 

9 Immunszuppresszió és graft túlélés 

 Dr. Németh Péter 

10 Az immunológiai tolerancia elégtelensége 

 Dr. Németh Péter 

 

http://www.immbio.hu/
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11 Malignus betegségek bioterápiája 

 Dr. Németh Péter 

12 Tumorimmunológiai alapjelenségek 

 Dr. Németh Péter 

13 A késői típusú hiperszenzitivitás és a krónikus gyulladásos kórképek 

 Dr. Németh Péter 

14 Genetikailag konzervált antigének szerepe 

 Dr. Németh Péter 

15 Tumor „escape” és szerepe a daganatok klinikai manifesztációjában 

 Dr. Németh Péter 

16 Természetes ellenanyagok a kóros immunszabályozásban 

 Dr. Németh Péter 

17 Immunológiai tolerancia 

 Dr. Németh Péter 

18 Szerv-specifikus autoimmun betegségek 

 Dr. Németh Péter 

19 Immunszuppresszió az autoimmun betegségekben 

 Dr. Németh Péter 

20 Szisztémás autoimmun betegségek 

 Dr. Németh Péter 

21 Autoimmun "steady state" 

 Dr. Németh Péter 

22 Az autoimmun betegségek alap mechanizmusai 

 Dr. Németh Péter 

23 Hiperszenzitív immunereakciók különböző megbetegedésekben 

 Dr. Németh Péter 

24 Az immunológiai laboratóriumi diagnosztika fő trendjei 

 Dr. Németh Péter 

25 Veleszületett és szerzett immunodefficienciák 

 Dr. Németh Péter 

26 Tumor vakcinák 

 Dr. Németh Péter 

27 Biotherápiák az autoimmun betegségekben 

 Dr. Németh Péter 

28 Az orvosi biotechnológia perspektívái immunbetegségekben 

 Dr. Németh Péter 

Gyakorlatok 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

Lásd: www.immbio.hu 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 

http://www.immbio.hu/
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OOE-IMG-T IMMUNTECHNIKÁK A LABORATÓRIUMI GYAKORLATBAN  

Tantárgyfelelős: DR. BERKI TIMEA, egyetemi tanár 

 Immunológiai és Biotechnológiai Intézet 

1 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Elektív  modul ▪ ősszel ▪ ajánlott félév: 5. 

Foglalkozás/félév:  10 óra előadás + 4 óra gyakorlat + 0 óra szeminárium = összesen 14 óra 

Kurzus létszámkorlát:  min. 5 fő –  max. 20 fő 

Előfeltételek: OOA-IMM teljesített   

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

 

Tematika  

A rutin klinikai laboratóriumi gyakorlatban és kutatásban használt immunológiai módszerek általános és speciális jellemzőinek, 

alkalmazásuk indikációinak és korlátainak megismerése. A legfontosabb immunszerológiai és sejtes immunológiai technikák 

gyakorlati elsajátítása. Az immunológiai módszerek szerepe a kutatásban, diagnosztikában és therápiában. A preklinikai és klinikai 
tantárgyak laboratóriumi diagnosztikai hátterének biztosítása. 

Tematika: 

1. Az immunológiai laboratóriumi diagnosztika általános jellemzői (Berki Timea) 

2. Immunszerológiai technikák általános elvei. Precipitáción és agglutináción alapuló eljárások, ELISA, RIA, FIA, dot-blot, 
immunoblot technikák. (Németh Péter) 

3. A vér és más testfolyadékok sejtes elemeinek izolálása, alap, fénymikroszkópos vizsgálata (Berki Timea) 

4-5. Immuncitokémia, immunhisztokémia (Szekeres György) 

6-7. Áramlási citometria (Pálinkás László) 

8. Szövettenyésztésen alapuló immunológiai eljárások. (Berki Timea) 

9. HLA tipizálás módszerei 

10. Szisztémás autoimmun kórképek diagnosztikája (Berki Timea) 

11. Szervspecifikus autoimmun kórképek diagnosztikája 

12. Monoklonális ellenanyagok terápiás alkalmazása 

13. Daganatok immunterápiája 

14. Immunhiányos kórképek diagnosztikája 

A félév elfogadásának feltételei 

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett 

Félévközi ellenőrzések 

Egyéni felkészülés a laboratórium látogatásával. 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Egyéni felkészülés. 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

Falus András: Immunológia alapjai 

- Saját oktatási anyag 

www.immbio.hu 

- Jegyzet 

Erdei Anna: Immunológiai módszerek 

- Ajánlott irodalom 

Czirják László: Klinikai immunológia 

  

http://www.immbio.hu/
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Előadások 

1 Az Immunológiai laboratóriumi diagnosztika általános jellemzői 

 Dr. Berki Timea 

2 Immunszerológia 

 Dr. Berki Timea 

3 Celluláris immunológiai módszerek 

 Dr. Berki Timea 

4 Áramlási citometria 

 Dr. Berki Timea 

5 Szisztémás autoimmun kórképek diagnosztikája 

 Dr. Berki Timea 

6 Szervspecifikus autoimmun kórképek diagnosztikája 

 Dr. Berki Timea 

7 HLA tipizálás 

 Dr. Berki Timea 

8 Monoklonális ellenanyag therápia 

 Dr. Berki Timea 

9 Daganatok immuntherápiás lehetőségei 

 Dr. Berki Timea 

10 Immunhiányos állapotok diagnosztikája 

 Dr. Berki Timea 

Gyakorlatok 

1 Immunszerológia 1-2 

2 Celluláris immunológiai módszerek, Áramlási citometria 

3 Immuncitokémia-immunhisztokémia 

4 Vakcinák tervezése 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

- 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 

Dr. Berki Timea (BETMABO.PTE), Dr. Kellermayer Zoltán (KEZMACO.PTE), Dr. Simon Diána (SIDFABO.PTE) 
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OOE-KEN-T KÖZÉPSZINTŰ ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS  

Tantárgyfelelős: DR. BUDA PÉTER, tudományos munkatárs 

 Műveleti Medicina Tanszék 

2 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Elektív  modul ▪ ősszel ▪ ajánlott félév: 5. 

Foglalkozás/félév:  10 óra előadás + 18 óra gyakorlat + 0 óra szeminárium = összesen 28 óra 

Kurzus létszámkorlát:  min. 5 fő –  max. 25 fő 

Előfeltételek: OOR-ELS teljesített   

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

 

Tematika  

Elsősegélynyújtás iránt érdeklődő hallgatóknak ajánlják a szervezők a kurzust, olyanoknak, akik megfelelő elméleti alapokkal 

rendelkeznek az elsősegélynyújtás terén. A félév folyamán sorra vesszük a mindennapok során előforduló leggyakoribb és a ritkább 

sérülések első észlelése esetén is legfontosabb tennivalókat és a gyakorlati segélynyújtási teendőket. Az oktatás interaktív módon, 

gyakorló-fantomok és képzett imitátorok segítségével zajlik, az elsősegélynyújtás oktatásában legmodernebb baleseti-szimulációs 
módszereket is felhasználva. 

A kurzus gördülékeny lebonyolításához szükséges az alapfokú elsősegélynyújtási ismeretek magas szintű tudása. 

A félév elfogadásának feltételei 

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett 

Félévközi ellenőrzések 

- 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

- 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Dr. Buda Péter: Elsősegélynyújtás (Bevezetés az oxyologiába), PTE jegyzet, 1998 

Magyar Resuscitatios Társaság aktuális irányelvei. (http://www.reanimatio.com/) 

Hornyák István Ph.D.: Elsősegélynyújtás mindenkinek  Magyar Vöröskereszt(Budapest) , 2011 

Előadások 

1 Középfokú elsősegély bevezetés 

 Dr. Buda Péter 

2 Középfokú elsősegély bevezetés 

 Dr. Buda Péter 

3 Eszméletzavarok 

 Dr. Buda Péter 

4 Eszméletzavarok 

 Dr. Buda Péter 

5 Acut keringésmegállás, újraélesztés 

 Dr. Buda Péter 

6 Acut keringésmegállás, újraélesztés 

 Dr. Buda Péter 

7 Mérgezések 

 Dr. Buda Péter 

8 Mérgezések 

 Dr. Buda Péter 

  

http://www.reanimatio.com/
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9 Keringési elégtelenségek. Traumák elsősegélye. 

 Dr. Buda Péter 

10 Keringési elégtelenségek. Traumák elsősegélye. 

 Dr. Buda Péter 

Gyakorlatok 

1-18 Leggyakoribb sérülésfajták, ezek ellátása, baleset-szimulációs módszerekkel gyakorlás 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

- 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 

Dr. Buda Péter (BUPHAAE.PTE), Ratkovics István (RAITAAP.PTE) 
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OOE-KK1-T KLINIKAI KÓRÉLETTAN 1.  

Tantárgyfelelős: DR. GARAMI ANDRÁS, egyetemi docens 

 Transzlációs Medicina Intézet 

1 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Elektív  modul ▪ ősszel ▪ ajánlott félév: 5. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 5 fő –  max. 100 fő 

Előfeltételek: OOP-KO1 egyidejű felvétel   

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

 

Tematika  

A kórélettani ismeretek alkalmazása a mindennapos klinikai gyakorlatban. Keringés, légzés, hematológia, vese működésével 
kapcsolatos klinikai változások, ill. kórélettani hátterük elemzése. 

A félév elfogadásának feltételei 

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett 

Félévközi ellenőrzések 

Teszt 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Tesztvizsga miatt ez szükségtelen. 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

Legtöbb előadás a MeetStreet-re kerül a félév végére 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Előadások 

1 Szisztémás gyulladás a klinikumban 

 Dr. Garami András 

2 Krónikus szívelégtelenség, terápiás elvek 

 Dr. Halmosi Róbert 

3 Az EKG klinikai értelmezése 

 Dr. Czopf László József 

4 Angina pectoris, terápiás elvek 

 Dr. Czopf László József 

5 Cerebrovascularis zavarok 

 Dr. Szapáry László 

6 Endothel, renin-angiotensin, vérnyomás 

 Dr. Kovács Tibor József 

7 Pulmonalis embolia 

 Szepesné Dr. Mühl Diána 

8 Légzési elégtelenség 

 Dr. Ruzsics István 

9 Hypertoniától a végstádiumú veséig 

 Dr. Kovács Tibor József 

10 Alvási apnoe syndroma 

 Dr. Faludi Béla 

11 Elektrolit- és pH-zavarok az intenzív ellátásban 

 Dr. Bogár Lajos 

12 Proteinuria és jelentősége 

 Dr. Kelényi Gáborné (Dr. Nagy Judit) 
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13 Granulocyta rendellenességek 

 Dr. Rumbus Zoltán 

14 Teszt-vizsga 

 Dr. Garami András 

Gyakorlatok 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 
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OOE-N65-T ANAMNÉZISFELVÉTEL SZINÉSZ-PÁCIENSEKKEL - SZIMULÁCIÓS GYAKORLATOK A 

MEDISKILLSLAB-BEN 1.  

Tantárgyfelelős: DR. KOPPÁN ÁGNES, egyetemi adjunktus 

 Egészségügyi Nyelvi és Kommunikációs Intézet 

2 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Elektív  modul ▪ mindkét félévben ▪ ajánlott félév: 5. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 3 fő –  max. 15 fő 

Előfeltételek: nincs 

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

 

Tematika  

Az „ Anamnézisfelvétel szinész-páciensekkel - szimulációs gyakorlatok a MediSkillsLab-ben”  egy interdiszciplinális kurzus, hiszen 

a sikeres anamnézis-beszélgetés lebonyolítása során nyelvi, kommunikációs és szakmai szempontok egyszerre játszanak igen fontos 
szerepet.  Előre felkészített színész-pácienseink profi színészek, a Pécsi Nemzeti Színház  művészei, továbbá betanított amatőrök.  

 A kurzus fókuszában a részletes és struktúrált  belgyógyászati anamnézisfelvétel áll. A „szimulációs” beszélgetéseket lehetőség van 

kívülről megfigyelni vagy rögzíteni és később kielemezni. Eztkövetően kerül sor a beszélgetések többszempontú kiértékelésére, 

amelyben szakorvosok nyújtanak segítséget. 

A félév elfogadásának feltételei 

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett 

Félévközi ellenőrzések 

A foglalkozás gyakorltorientált sajátosságából kifolyólag a számonkérés minden esetben egy a szimulációs laborban egyénileg végzett 

anamnézisbeszélgetés felvétele és többszempontú kiértékelése alapján történik. Az értékelési szempontokat a hallgatók még a 

szemeszter elején megimerik.A beszélgetésekről videófelvétel készül. 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Az óra jellegéből adódóan a távolmaradások pótlására nincs lehetőség. 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

Saját digitális oktatási anyagok felhasználása: videórögzített orvos-beteg beszélgetések bemutatása ill. ezek alapján készített 
oktatófilmek anamnézisfelvételekről és betegvizsgálatokról. 

Jegyzet: Eklics-Koppán: Language and Communication Specific Attributes of Medical History Taking 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Előadások 

Gyakorlatok 

1 Az anamnézis-beszélgetés felépítése, részei 

2 A fogászati anamnézis jellemzői 

3 Az anamnézis-beszélgetés nyelvi sajátosságai 

4 Az udvariasság nyelvi eszközei: megszólítási formák, köszönési formák magázódás vs. tegeződés, a magázódás nyelvi formái 

stb. 

4 Az udvariasság egyéb eszközei: klinikai „viselkedési-kódex” 

5 Az anamnézis-beszélgetés megfigyelésének és  kiértékelésének szempontjai: nyelvi és kommunikációs szempontok 

6 Az anamnézis-beszélgetés megfigyelésének és  kiértékelésének szempontjai: szakmai szempontok (szakorvosok bevonása) 

7 Beszélgetésvezetési technikák: nyitott és zárt kérdések 

8 Beszélgetésvezetési technikák: ismétlés és parafrazeálás 

9 Beszélgetésvezetési technikák: összefoglalás, verifikálás 

10 Tipikus és nem tipikus betegreakciók 

11  Szimulált betegkikérdezés, belgyógyászati anamnézisfelvétel 1. 

12 Betegválaszok megítélése, jegyzetkészítési technikák, közös értékelés 
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13 Szimulált betegkikérdezés, belgyógyászati anamnézisfelvétel 2. 

15 Beszélgetés közös kiértékelése 

16 Szimulált betegkikérdezés, fogászati anamnézisfelvétel 1. 

17 Beszélgetés közös kiértékelése 

18 Szimulált betegkikérdezés, fogászati anamnézisfelvétel 2.- videofelvétel 

19 Beszélgetés közös kiértékelése : a páciens érzelmi megnyilvánulásai 

20 Szimulált betegkikérdezés, belgyógyászati anamnézisfelvétel 3. - videófelvétel 

21 Beszélgetés közös kiértékelése : a páciens érzelmi megnyilvánulásai 

22 Szimulált betegkikérdezés, belgyógyászati anamnézisfelvétel 3. - videófelvétel 

23 A betegvizsgálat lebonyolítása, nyelvi eszközei, udvarias utasítások - 1. 

24 A betegvizsgálat lebonyolítása, nyelvi eszközei, udvarias utasítások - 2. 

25 A betegvizsgálat lebonyolítása, nyelvi eszközei, udvarias utasítások - 3. 

26 A betegvizsgálat lebonyolítása, nyelvi eszközei, udvarias utasítások - 4. 

27 Értékelés 

28 Értékelés 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

A foglalkozás gyakorltorientált sajátosságából kifolyólag a számonkérés minden esetben egy a szimulációs laborban egyénileg végzett 

anamnézisbeszélgetés felvétele és többszempontú kiértékelése alapján történik. Az értékelési szempontokat a hallgatók még a 

szemeszter elején megimerik.A beszélgetésekről videófelvétel készül. 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 

Dr. Koppán Ágnes (KOVEAA.B.JPTE), Dr. Molnár Gergő Attila (MOGF-ABO.PTE), Dr. Sebők Judit (SEJFAAO.PTE), Dr. Szemán 

Eszter (SZEMABO.PTE), Eklicsné Dr. Lepenye Katalin (EKLAXA.B.JPTE), Halász Renáta (HARFAB.B.JPTE), Németh Zsuzsanna 

(NEZPABO.PTE) 
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OOE-SDF-T SZENVEDÉLYBETEGSÉGEK ÉS DROGFÜGGŐSÉG  

Tantárgyfelelős: DR. FEKETE SÁNDOR, egyetemi tanár 

 Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika 

1 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Elektív  modul ▪ mindkét félévben ▪ ajánlott félév: 5. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 5 fő –  max. 30 fő 

Előfeltételek: OOA-EL1 teljesített   

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

 

Tematika  

A kábítószerek hatásmechanizmusa. Szenvedélybetegségek pszichiátriai szemmel. A drog okozta társadalmi problémák. Drogtörvény. 
Szenvedélybetegségek autentikus bemutatása. 

A félév elfogadásának feltételei 

TVSZ szerint 

Félévközi ellenőrzések 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

TVSZ szerint 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Füredi: A magyar pszichiátria kézikönyve, 2004 

Kelemen Gábor: Az addiktológia széles spektruma 

Fodor Miklós: Drog alapismeretek (Drogprevenció tudományosan, hétköznapian), 2005 

Előadások 

Gyakorlatok 

Szemináriumok 

1 Különböző kábítószerek ismertetése. Kábítószer okozta hatásmechanizmusok 

2 Különböző kábítószerek ismertetése. Kábítószer okozta hatásmechanizmusok 

3 Különböző kábítószerek ismertetése. Kábítószer okozta hatásmechanizmusok 

4 Autentikus bemutatása a szenvedélybetegségnek 

5 Autentikus bemutatása a szenvedélybetegségnek 

6 Hogy lesz valaki drogfüggő? Szenvedélybetegségek kialakulása, természete és rizikófaktorai 

7 Hogy lesz valaki drogfüggő? Szenvedélybetegségek kialakulása, természete és rizikófaktorai 

8 Hogy lesz valaki drogfüggő? Szenvedélybetegségek kialakulása, természete és rizikófaktorai 

9 A drog okozta társadalmi problémák - általában a deviáns magatartásról 

10 A drog okozta társadalmi problémák - általában a deviáns magatartásról 

11 A drog okozta társadalmi problémák - általában a deviáns magatartásról 

12 A drogok általános ismertetése. A drogtörvény bemutatása. Drogtáska megtekintése 

13 A drogok általános ismertetése. A drogtörvény bemutatása. Drogtáska megtekintése 

14 A drogok általános ismertetése. A drogtörvény bemutatása. Drogtáska megtekintése 

Vizsgakérdések 

- 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 

Dr. Fekete Sándor (FESHABE.PTE), Dr. Füzesi Zsuzsanna (FUZIAAO.PTE), Sánticsné Dr. Pintér Erika (PIEMAAO.PTE) 
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OOE-TD3-T TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI MUNKA 3.  

Tantárgyfelelős: DR. ERTL TIBOR, egyetemi tanár 

 Tudományos Diákkör 

2 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Elektív  modul ▪ mindkét félévben ▪ ajánlott félév: 5. 

Foglalkozás/félév:  0 óra előadás + 24 óra gyakorlat + 0 óra szeminárium = összesen 24 óra 

Kurzus létszámkorlát:  min. 1 fő –  max. 300 fő 

Előfeltételek: OOE-TD2 teljesített   

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

 

Tematika  

A tantárgy célja az önálló orvostudományi kutatás iránt elhivatottságot érző és dokumentáltan eredményes kutatómunkát végző 
hallgatók tevékenységének elismerése és elősegítése. 

A tárgy négy félévben vehető fel felmenő rendszerben (összesen 8 kredit értékben). A 3. és 4. félévi elektív forma elismerésének 

feltétele kezdő TDK-s hallgató kiképzése. A tantárgy felelőse a mindenkori kari TDK elnök. 

A félév elfogadásának feltételei 

A tantárgy felvételének feltétele a regisztrált TDK-tagság, elfogadásának feltétele vagy (a) az igazolt elsőszerzős TDK-előadás (kari 

vagy egyéb rendezvényen), dékáni pályamunka vagy egyéb szakmai fórumon való elsőszerzős prezentáció, vagy (b) a tantárgy-felelős 

és a témavezető előtti beszámoló a végzett munkáról és az elsajátított kutatási módszertanról. A jegyek kialakítására a TDK SZMSZ-

ben rögzített teljesítés-formák elbírálásával kerül sor. TDK munkahely megváltoztatása során a tantárgy nem újrakezdhető. A félévek 

elfogadásának részletes feltételeit lásd a http://aok.pte.hu/run/download2.php?idf=11790&nyelv=hun címen elérhető dokumentumban. 

Félévközi ellenőrzések 

- 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Nincs 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Előadások 

Gyakorlatok 

1-24 Gyakorlat 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

Nincs 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 

Dr. Balogh Péter (BAPOAGP.PTE) 

http://aok.pte.hu/run/download2.php?idf=11790&nyelv=hun
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OOE-TE1-T TANULSÁGOS ESETEK FÓRUMA 1. - A PTE ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI 

SZAKOSZTÁLY RENDEZVÉNYE  

Tantárgyfelelős: DR. KOCSIS BÉLA, egyetemi docens 

 Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani Intézet 

1 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Elektív  modul ▪ mindkét félévben ▪ ajánlott félév: 5. 

Foglalkozás/félév:  12 óra előadás + 0 óra gyakorlat + 0 óra szeminárium = összesen 12 óra 

Kurzus létszámkorlát:  min. 1 fő –  max. 200 fő 

Előfeltételek: OOA-EL2 teljesített   

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

 

Tematika  

Az egyetemi klinikákon és az Oktatókórházi osztályokon folyó gyógyító és az egyetemi intézetekben folyó kutató munka 
eredményeinek a bemutatása 

A félév elfogadásának feltételei 

I/1. - nem jelent meg, nem írt - aláírás megtagadás 

I/2. - 1 - 3 dolgozatot írt - aláírás megtagadás 

II/1. - 4 - 5 - 6 dolgozatot írt - 1 kredit pont + elégséges (2) 

II/2. - 7 dolgozatot írt - 1 kredit pont + közepes (3) 

II/3. - 8 dolgozatot írt - 1 kredit pont + jó (4) 

II/4. - 9 és több dolgozatot írt - 1 kredit pont + jeles (5) 

Félévközi ellenőrzések 

a vizsgaszezonban 3 alkalommal lesz meghirdetve pótlólagos teszt írás 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Nincs 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Egyetemi tananyag 

www.aok.pte/Tudományos Szakosztály műsorához kapcsolódó összefoglalások 

Előadások 

1-12 Klinikai esetek ismertetése 

 meghívott előadó 

Gyakorlatok 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

Nincs 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 

http://www.aok.pte/Tudományos
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OOE-TFS-T TELJESÍTMÉNYFOKOZÓ SZEREK. ÉLETTAN, GYÓGYSZERTAN ÉS KLINIKAI 

VONATKOZÁSOK.  

Tantárgyfelelős: DR. POZSGAI GÁBOR, egyetemi adjunktus 

 Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet 

1 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Elektív  modul ▪ ősszel ▪ ajánlott félév: 5. 

Foglalkozás/félév:  0 óra előadás + 0 óra gyakorlat + 12 óra szeminárium = összesen 12 óra 

Kurzus létszámkorlát:  min. 5 fő –  max. 30 fő 

Előfeltételek: OOA-EL2 teljesített   

 

Tematika  

A kurzus sportolók által széles körben használt teljesítményfokozó szerek jellemzőit ismerteti. Történelmi előzmények és a jogi 

szabályozás áttekintése után a teljesítményfokozó szerek főbb csoportjait veszi sorra. Tárgyalja az egyes szerek élettani, gyógyszertani 
sajátosságait. Példákkal szemlélteti a teljesítményfokozó szerek gyakorló orvos számára fontos vonatkozásait. 

A félév elfogadásának feltételei 

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett 

Félévközi ellenőrzések 

A kurzus végén egy tesztet töltünk ki. 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Nincs rá mód. 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Michael S. Bahrke, Charles E. Yesalis: Performance Enhancing Substances in Sport and Exercise, 1st edition, Human Kinetics, 
2002 

David R. Mottram: Drugs in Sport, 5th edition, Routledge, 2010 

Előadások 

Gyakorlatok 

Szemináriumok 

1 Bevezetés 

2 Anabolikus szteroidok I. 

3 Anabolikus szteroidok II. 

4 Béta 2 receptor agonisták 

5 Kreatin 

6 Étrendkiegészítők 

7 Géndopping és metabolikus modulátorok I. 

8 Géndopping és metabolikus modulátorok II. 

9 Az oxigénszállító kapacitás fokozása 

10 Diuretikumok és más álcázó szerek 

11 Tiltott eljárások 

12 Teszt 

Vizsgakérdések 

1. Bevezetés 

2. Anabolikus szteroidok I. 

3. Anabolikus szteroidok II. 

4. Béta 2 receptor agonisták 
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5. Kreatin 

6. Étrendkiegészítők 

7. Géndopping és metabolikus modulátorok I. 

8. Géndopping és metabolikus modulátorok II. 

9. Az oxigénszállító kapacitás fokozása 

10. Diuretikumok és más álcázó szerek 

11. Tiltott eljárások 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 

Dr. Pozsgai Gábor (POGF-AAO.PTE) 
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OOE-TME-T TRANSZLÁCIÓS MEDICINA (TM): VISSZA A JÖVŐBE; "JÓ TUDÓS LEHETSZ ORVOSLÁS 

NÉLKÜL, DE JÓ ORVOS TUDOMÁNY NÉLKÜL NEM" (ELŐADÁS)  

Tantárgyfelelős: DR. HEGYI PÉTER, egyetemi tanár 

 Transzlációs Medicina Intézet 

2 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Elektív  modul ▪ ősszel ▪ ajánlott félév: 5. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 5 fő –  max. 300 fő 

Előfeltételek: OOA-EL2 teljesített + OOA-NEA teljesített 

 

Tematika  

A modern kori medicina egyik legnagyobb kihívása az elméleti és klinikai tudományok szétválása. Sok esetben a két terület már nem 

érti egymást. Annak ellenére, hogy több milliárd dollárral többet költenek elméleti és gyógyszer-kutatásra, a klinikumban hasznosítható 

termékek/gyógyszerek száma nem emelkedett. A klinikai kutatások lényegesen elmaradnak az alapkutatási tudományos aktivitástól, 

emellett, a jelenlegi klinikai gyakorlat pont az alapkutatási eredményekkel ellenkező módon zajlik. A fentiekből kitűnik, hogy ezen 

betegségekben történő eredményes kutatás csak az alapkutatók és klinikusok összefogásával, azaz a transzlációs medicina lévén 

valósítható meg. A Transzlációs Medicinának a „tolmács” szerepét kell betöltenie. Az egyes szakterületek elméleti és klinikai 

ismereteit, kutatását kell, hogy összehangolja, oktatási tevékenységét pedig szoros összefogásban a klinikai és elméleti szakemberekkel 

együtt kell megoldania. A rendszer egyik legfőbb előnye, hogy az alapkutatási eredményeket azonnal át lehet konvertálni klinikai 
alkalmazássá, ezzel már rövidtávon is lehet a betegek ellátását javítani. 

Ezen a féléves kurzuson elsajátíthatók a Transzlációs Medicinához nélkülözhetetlen alapismeretek. A kurzus egy szemléletet ad a 

tudományhoz, megtanítja hasznosíthatóságát amit az élet bármely szakterületén lehet kamatoztatni. 

A tantárgyat kifejetetten azon hallgatók részére dolgoztuk ki, akik legalább 4 teljestett félévvel rendelkeznek. Tantárgy felvételekor ezt 

erősen ajánlott vigyelembe venni. 

A félév elfogadásának feltételei 

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett 

Félévközi ellenőrzések 

Kurzus zárásaként tesztírás kötelező. 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Távolmaradás pótlására nincs lehetőség. 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Előadások 

1 Bevezetés a Transzlációs Medicinába 

 Dr. Hegyi Péter 

2 A Transzlációs Medicina három alappillére. ,,A kiválóságnak nincs párja. Profi teljesítményhez, profi csapat kell” 

 Dr. Hegyi Péter 

3 A Tudomány mérőmódszerei 

 Dr. Hegyi Péter 

4 A Tudomány szerveződése. ,,A mérhető azt meg kell mérni, ami nem mérhető azt mérhetővé kell tenni” 

 Dr. Hegyi Péter 

5 Klinikai kérdések a betegágy mellett (PICO) 

 Dr. Hegyi Péter 

6 Információ keresés az adatbázisokban. ,,Egy jó kérdéshez több ismeret szükséges, mint egy közepes válaszhoz” 

 Dr. Hegyi Péter 

7 Az alapkutatás szerepe a Transzlációs medicinában I. 

 Dr. Hegyi Péter 

8 Az alapkutatás szerepe a Transzlációs medicinában II. ,,Nem a dolgok bonyolultak, Te vagy a bonyolult, aki szemléled őket” 

 Dr. Hegyi Péter 
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9 A pre-klinikum szerepe a Transzlációs medicinában I. 

 Dr. Hegyi Péter 

10 A pre-klinikum szerepe a Transzlációs Medicinában II. ,,Amit ki lehet jelenteni bizonyítékok nélkül, azt el is lehet utasítani 

bizonyítékok nélkül” 

 Dr. Hegyi Péter 

11 Evidenciákon alapuló orvoslás, UpToDate, GRADE (EBM) 

 Dr. Hegyi Péter 

12 Az EBM helye a mindennapi gyakorlatban. ,,Az előre kiszámítható dolgoknak az a jellegzetességük, hogy azok előre 

kiszámíthatók” 

 Dr. Hegyi Péter 

13 Betegregiszterek jelentősége a Transzlációs Medicinában 

 Dr. Hegyi Péter 

14 Betegregiszterek felépítése, követése. Biobank. ,,Tükröm, tükröm mondd meg nékem ki a legszebb e vidéken” 

 Dr. Hegyi Péter 

15 Etikai megfontolások, nemzetközi regisztráció, COPE 

 Dr. Hegyi Péter 

16 Adatminőség. Az adatbeviteltől az ellenőrzésig. ,,A bizalom jó dolog. Az ellenőrzés még jobb” 

 Dr. Hegyi Péter 

17 A klinikai vizsgálatok típusai (CONSORT, SPIRIT) 

 Dr. Hegyi Péter 

18 Nemzetközi útmutatók a klinikai vizsgálatokhoz (STROBE, STARD, STREGA). ,,A nagy elméleteket a gyakorlat időnként 
szétforgácsolja” 

 Dr. Hegyi Péter 

19 A klinikai vizsgálatokhoz szükséges statisztikai analízisek 

 Dr. Hegyi Péter 

20 Az informatikai rendszerek, fejlesztések szerepe. ,,Az eredményeim régóta megvannak, már csak azt nem tudom, hogyan jussak 

el hozzájuk” 

 Dr. Hegyi Péter 

21 A meta-analízisek szerepe az alap és klinikai kutatásban 

 Dr. Hegyi Péter 

22 Nemzetközi útmutatók a meta-analízisekhez I. (PRISMA, MOOSE, PROSPERO). ,,Nem az igazság birtoklása termékenyíti 

meg és teszi boldoggá a kutatót, hanem a sikeres kutatás az igazság után” 

 Dr. Hegyi Péter 

23 A meta-analízisek statisztikai megfontolásai 

 Dr. Hegyi Péter 

24 Lehetőségek a Transzlációs Medicinában, Záróelőadás. ,,Ahol az út véget ér, ott kezdődik a kaland” 

 Dr. Hegyi Péter 

25 Számonkérés 

 Dr. Hegyi Péter 

26 Számonkérés.  ,, Az ember bár hiheti, hogy meg tudja csinálni, mindaddig nem lehet benne bizonyos, míg azt meg nem 
próbálja.” 

 Dr. Hegyi Péter 

Gyakorlatok 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

Vizsgakérdések az órákon elhangzottakon alapulnak. 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 
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OOE-TMG-T TRANSZLÁCIÓS MEDICINA (TM): VISSZA A JÖVŐBE; "JÓ TUDÓS LEHETSZ ORVOSLÁS 

NÉLKÜL, DE JÓ ORVOS TUDOMÁNY NÉLKÜL NEM" GYAKORLAT  

Tantárgyfelelős: DR. HEGYI PÉTER, egyetemi tanár 

 Transzlációs Medicina Intézet 

2 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Elektív  modul ▪ ősszel ▪ ajánlott félév: 5. 

Foglalkozás/félév:  0 óra előadás + 10 óra gyakorlat + 14 óra szeminárium = összesen 24 óra 

Kurzus létszámkorlát:  min. 5 fő –  max. 100 fő 

Előfeltételek: OOA-EL2 teljesített + OOA-NEA teljesített + OOF-TME egyidejű felvétel 

 

Tematika  

A modernkori medicina egyik legnagyobb kihívása az elméleti és klinikai tudományok szétválása. Sok esetben a két terület már nem 

érti egymást. Annak ellenére, hogy több milliárd dollárral többet költenek elméleti és gyógyszerkutatásra, a klinikumban hasznosítható 

termékek/gyógyszerek száma nem emelkedett. A klinikai kutatások lényegesen elmaradnak az alapkutatási tudományos aktivitástól, 

emellett, a jelenlegi klinikai gyakorlat pont az alapkutatási eredményekkel ellenkező módon zajlik. A fentiekből kitűnik, hogy ezen 

betegségekben történő eredményes kutatás csak az alapkutatók és klinikusok összefogásával, azaz a transzlációs medicina lévén 

valósítható meg. A Transzlációs Medicinának a „tolmács” szerepét kell betöltenie. Az egyes szakterületek elméleti és klinikai 

ismereteit, kutatását kell, hogy összehangolja, oktatási tevékenységét pedig szoros összefogásban a klinikai és elméleti szakemberekkel 

együtt kell megoldania. A rendszer egyik legfőbb előnye, hogy az alapkutatási eredményeket azonnal át lehet konvertálni klinikai 
alkalmazássá, ezzel már rövidtávon is lehet a betegek ellátását javítani. 

Ezen a féléves kurzuson elsajátítható a Transzlációs Medicinához nélkülözhetetlen alapismeretek. A kurzus egy szemléletet ad a 

tudományhoz, megtanítja hasznosíthatóságát amit az élet bármely szakterületén lehet kamatoztatni. 

A tantárgyat kifejetetten azon hallgatók részére dolgoztuk ki, akik legalább 4 teljestett félévvel rendelkeznek. Tantárgy felvételekor ezt 

erősen ajánlott vigyelembe venni. 

A félév elfogadásának feltételei 

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett 

Félévközi ellenőrzések 

Kurzus zárásaként tesztírás kötelező. 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Távolmaradás pótlására nincs lehetőség. 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Előadások 

Gyakorlatok 

1 Regiszterek adatfeldolgozása, excel adatbázis I 

2 Regiszterek adatfeldolgozása, excel adatbázis II 

3 Vizsgálatok tervezése I 

4 Vizsgálatok tervezése II 

5 Meta-analízisek gyakorlati útmutatója I 

6 Meta-analízisek gyakorlati útmutatója II 

7 Meta-analízisek gyakorlati útmutatója III 

8 Meta-analízisek gyakorlati útmutatója IV 

9 Absztrakt, Előadás, Közlemény: Mikor, mit, mi célból és kinek? I 

10 Absztrakt, Előadás, Közlemény: Mikor, mit, mi célból és kinek? II 

Szemináriumok 

1 Alapkutatói megbeszélés I 

2 Alapkutatói megbeszélés II 
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3 Metaanalízis megbeszélés I 

4 Metaanalízis megbeszélés II 

5 Regiszter megbeszélés I 

6 Regiszter megbeszélés II 

7 Klinikai vizsgálatok megbeszélés I 

8 Klinikai vizsgálatok megbeszélés II 

9 Metaanalízis megbeszélés III 

10 Metaanalízis megbeszélés IV 

11 Regiszter megbeszélés III 

12 Regiszter megbeszélés IV 

13 Klinikai vizsgálatok megbeszélés III 

14 Klinikai vizsgálatok megbeszélés IV 

Vizsgakérdések 

Vizsgakérdések az órákon elhangzottakon alapulnak. 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 

Dr. Hegyi Péter (YFWHVM) 
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OOF-EAF-T AZ EMBERI AGYKÉREG FEJLŐDÉSE ÉS FEJLŐDÉSI RENDELLENESSÉGEI  

Tantárgyfelelős: DR. ÁBRAHÁM HAJNALKA GABRIELLA, egyetemi docens 

 Orvosi Biológiai Intézet 

1 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Fakultatív  modul ▪ ősszel ▪ ajánlott félév: 5. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 5 fő –  max. 25 fő 

Előfeltételek: OOA-NEA teljesített   

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

 

Tematika  

Az idegrendszer fejlődésének egy jelentős, az embryológia tantárgy keretei között nem oktatott, ámde napjainkban egyre részletesebben 

ismertté váló területét, az agykéreg prenatalis és postanatlis fejlődését ismertetjük meg a hallgatókkal. Az agykéreg fejlődésének 

zavarai, mint pl. a sejtvándorlás zavara számos gyermekgyógyászati, neurológiai és pszichiátriai betegség hátterében megfigyelhető. 

A hallgatókat bevezetjük ezen betegségek genetikai, molekuláris és patológiai hátterébe, bővítve ezáltal a Pathológia tantárgy keretében 

adott ismereteket, és alapot nyújtva későbbi klinikai tantárgyakhoz. Részletesen ismertetjük az emberi agykéreg normális pre- és 

postnatalis fejlődését, foglalkozunk az idegrendszert értintő fejlődési rendellenességek leggyakoribb okaként ismert sejtvándorlással, 

és a sejtvándorlás zavaraival. A hallgatók betekintést nyerhetnek abba, hogy mennyiben tér el az agykéreg fejlődése koraszülöttekben, 
és triszómiákban (Down, Edwards, Patau szindróma) a normálistól. 

A félév elfogadásának feltételei 

Az előadások 80%-án részt kell venni. Az 5. héten és a kurzus végén írásbeli számonkérés van teszt formájában, amelyek átlagosan 

60%-os teljesítése esetén a kurzus elfogadásra kerül. 

Félévközi ellenőrzések 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

A hiányzások igazolása a TVSZ szabályai szerint történik. Pótlásra nincs lehetőség. 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Dr. Halász Péter: Hippocampus mint neuropszichiátriai betegségek közös nevezője 

Schwarz és Kandel: Principles of Neural Sciences - fejődéssel foglakozó fejezetei 

A segédanyag megvásárlása nem szükséges, az intézet biztosítja a megfelelő részek, valamint a releváns magyar és kívánság szerint 
angol nyelvű cikkek Xerox másolatát 

Előadások 

1 Neocortex és archicortex szerkezete és működése.  

 Dr. Ábrahám Hajnalka Gabriella 

2 Az agykéreg fejlődésének főbb szakaszai, a fejlődő agykéreg szerkezete. 

 Dr. Ábrahám Hajnalka Gabriella 

3 A sejtosztódás helye (germinális mátrix). 

 Dr. Seress László Antal 

4 A piramissejtek, interneuronok és gliasejtek keletkezése. Születés utáni neuronképződés. 

 Dr. Seress László Antal 

5 A sejtvándorlás formái 

 Dr. Ábrahám Hajnalka Gabriella 

6 A sejtvándorlást irányító és befolyásoló faktorok. 

 Dr. Ábrahám Hajnalka Gabriella 

7 Az idegsejtek és szinapszisok típusai. Az idegsejtek érése, szinapszisok kialakulása. 

 Dr. Seress László Antal 

8 Az agykéreg myelinizációja 

 Dr. Seress László Antal 
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9 Számonkérés. Postnatalis sejtosztódás koraszülöttekben 

 Dr. Ábrahám Hajnalka Gabriella 

10 Postnatalis sejtdifferenciáció koraszülöttekben. 

 Dr. Ábrahám Hajnalka Gabriella 

11  A sejtosztódás és sejtvándorlás zavarának következményei. Lyssencephalia, 

 Dr. Ábrahám Hajnalka Gabriella 

12 Polymicrogyria, epilepszia, schizofrenia 

 Dr. Ábrahám Hajnalka Gabriella 

13 Az agykéreg fejlődése triszómiákban (Down, Edwards és Patau-szindrómában) 

 Dr. Ábrahám Hajnalka Gabriella 

14 Számonkérés. 

 Dr. Ábrahám Hajnalka Gabriella 

Gyakorlatok 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

A vizsga kérdései az alábbi témakörökhöz tartoznak: 

1. Neocortex és archicortex szerkezete. 

2. Neocortex és archicortex működése. 

3. Az agykéreg fejlődésének főbb szakaszai. 

4. A fejlődő agykéreg szerkezete. 

5. A germinális mátrix. 

6. Sejtproliferáció kimutatásának lehetőségei. 

7. A piramissejtek, interneuronok és gliasejtek keletkezése. 

8. Születés utáni neuronképződés. 

9. A sejtvándorlás formái az agykéreg fejlődése során. 

10. A sejtvándorlást irányító faktorok. 

11. Az idegsejtek érése, szinapszisok kialakulása 

12. Születés utáni sejtosztódás. 

13. Az agykéreg elváltozása koraszülöttekben. 

14. Myelinizáció. 

15. A sejtosztódás és sejtvándorlás zavarának következményei. Lyssencephalia, polymicrogyria, epilepszia, schizofrenia stb. 

16. Az agykéreg fejlődési zavara triszómiákban (Down, Edwards és Patau-szindrómában). 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 
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OOF-EMV-T ÉLELMISZEREGÉSZSÉGÜGY MIKROBIOLÓGIAI VONATKOZÁSAI  

Tantárgyfelelős: DR. BÁTAI ISTVÁNNÉ (DR. KERÉNYI MÓNIKA), egyetemi docens 

 Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani Intézet 

2 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Fakultatív  modul ▪ ősszel ▪ ajánlott félév: 5. 

Foglalkozás/félév:  0 óra előadás + 0 óra gyakorlat + 24 óra szeminárium = összesen 24 óra 

Kurzus létszámkorlát:  min. 1 fő –  max. 35 fő 

Előfeltételek: OOA-OBA teljesített + OOA-EL2 teljesített 

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

 

Tematika  

A tematika az élelmiszer mikrobiológia egészségügyi vonatkozásait az ételfertőzéstől, ételmérgezésig, a szervezet számára hasznos 

probiotikumokig tárgyalja. Bemutatja a probiotikumok előnyeit és hátrányait egyes betegségekben. Foglalkozik a kontaminált import 

élelmiszerek veszélyeivel. Ismerteti a legújabb kimutatási módszereket. 

A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: hogy a hallgatók megismerhessék 

- az élelmiszerekben lévő mikroorganizmusok előnyös és káros tulajdonságaikat a szervezetre, 

- a probiotikumok fogalmát és szerepét a terápiában, probiotikus készítményeket 

- az mikroorganizmusokkal és toxikus termékeikkel kontaminált import élelmiszerek veszélyeit az egészségre, 

- élelmiszerrel okozott fertőzések epidemiológiáját és megelőzésének jelentőségét, 

- az élelmiszerekben előforduló antibiotikumokat és hatásaikat, 

- kimutatási módszereket. 

A félév elfogadásának feltételei 

A félév elfogadásának kritériumai: állandó aktív részvétel. Hiányzások száma, igazolása: maximum 2 hiányzás 

Félévközi ellenőrzések 

Egy vizsga 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

A távolmaradás pótlása: pótlás egyéni konzultációval 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

Szemináriumok anyaga a Neptunon. 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Jay JM: Modern Food Microbiology, közlemények másolata 

Előadások 

Gyakorlatok 

Szemináriumok 

1 Élelmiszer mikrobiológia története, 

2 Élelmiszerbiztonság jelentősége 

3 Mikroorganizmusok az élelmiszergyártásban. Start kulturák. 

4 Fermentált termékek. Mikroorganizmus termékeinek alkalmazása. 

5 Mikroorganizmusok növekedését befolyásoló tényezők és alkalmazásuk az élelmiszereknél 

6 Környezeti faktorok és élelmiszer belső faktorainak jelentősége a mikroorganizmusok szaporodásában 

7 Probiotikumok az élelmiszerben, Probiotikus készítmények, terápiás alkalmazásuk 

8 Probiotikumok és prebiotikumok az élelmiszerben, Probiotikus készítmények, terápiás alkalmazásuk 

9 Bakteriális ételmérgezések és különleges esetek I. 

10 Bakteriális ételmérgezések és különleges esetek II. 

11 Mikotoxinok és hatásuk 

12 Mikotoxinok az élelmiszerben és kimutatásuk. 
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13 Bakteriális ételfertőzések és esetek I. 

14 Bakteriális ételfertőzések és esetek II. 

15 Virusos ételfertőzések és esetek 

16 Parazitás ételfertőzések és esetek. 

17 Élelmiszerfertőzásek epidemiológiája 

18 Jelentősebb tömeges élelmiszer fertőzések és ételmérgezések 

19 Antibiotikumok és antimikróbás hatású anyagok az állati eredetű élelmiszerekben 

20 Antibiotikumok és antimikróbás hatású anyagok a növényi eredetű élelmiszerekben 

21 Régi és új módszerek az élelmiszerek mikrobiológiai vizsgálatában 

22 Modern és gyors módszerek az élelmiszerek mikrobiológiai vizsgálatában 

23 Ételfertőzések és ételmérgezések kezelése prevenciója 

24 A hallgatók teljesítményének értékelése 

Vizsgakérdések 

Teszt kérdések 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 

Dr. Bátai Istvánné (Dr. Kerényi Mónika) (KEMHAAP.PTE) 
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OOF-ERP-T AZ ÉRZELMEK PSZICHOLÓGIÁJA  

Tantárgyfelelős: DR. KARÁDI KÁZMÉR, egyetemi docens 

 Magatartástudományi Intézet 

1 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Fakultatív  modul ▪ ősszel ▪ ajánlott félév: 5. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 5 fő –  max. 20 fő 

Előfeltételek: nincs 

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

 

Tematika  

A kurzus célja, hogy a hallgatóknak bemutassa az érzelmekkel kapcsolatos pszichológiai, biológiai és idegélettani ismereteket. 

Bemutatásra kerül az érzelmek kutatásának a története is. A kurzus során a hallgatók képet kapnak az érzelmek evolúciós és kulturális 

antropológiai hátteréről, a kulturális hasonlóságokról és különbségekről. A kurzus felvázolja az érzelmek idegrendszeri hátterét, 
valamint azt, hogy az egyes területek léziója milyen érzelmi zavarokat okoz. 

A félév elfogadásának feltételei 

- 

Félévközi ellenőrzések 

Esszé benyújtása. 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Az oktatóval megbeszélendő. 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

Keith Oatley, Jennifer M. Jenkins: Érzelmeink 

- Saját oktatási anyag 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Forgács József: Az érzelmek pszichológiája; 

Forgács József: A társas érintkezés pszichológiája; 

Richard C. Atkinson, Ernest Hilgard: Pszichológia; 

Paul Ekman: Leleplezett érzelmek; 

Daniel Goleman: Érzelmi intelligencia; 

Elliot Aronson: A társas lény; 

Richard Davidson, Sharoh Begley: Az agy érzelmi élete. 

Előadások 

Gyakorlatok 

Szemináriumok 

1 Nézőpontok az érzelmek értelmezésében, az érzelmek kulturális értelmezése 

1 Nézőpontok az érzelmek értelmezésében, az érzelmek kulturális értelmezése 

2 Az érzelmek evolúciója. Mi az érzelem? 

2 Az érzelmek evolúciója. Mi az érzelem? 

3 Az érzelmek agyi mechanizmusa, és az érzelmek fejlődése 

3 Az érzelmek agyi mechanizmusa, és az érzelmek fejlődése 

4 Egyéni fejlődés és érzelmek, egyéni és nemi különbségek 

4 Egyéni fejlődés és érzelmek, egyéni és nemi különbségek 

5 Érzelmek szerepe a társas kapcsolatokban 

5 Érzelmek szerepe a társas kapcsolatokban 

6 Érzelmek szerepe a pszichopatológiában 

6 Érzelmek szerepe a pszichopatológiában 
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7 Pszichoterápia, tudatosság és érzelmek 

7 Pszichoterápia, tudatosság és érzelmek 

Vizsgakérdések 

- 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 

Dr. Karádi Kázmér (KAKMAAO.PTE) 
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OOF-EVO-T EVOLÚCIÓS IMMUNBIOLÓGIA  

Tantárgyfelelős: DR. ENGELMANN PÉTER ANDRÁS, egyetemi docens 

 Immunológiai és Biotechnológiai Intézet 

1 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Fakultatív  modul ▪ ősszel ▪ ajánlott félév: 5. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 3 fő –  max. 30 fő 

Előfeltételek: OOA-MB2 teljesített + OOA-IMM teljesített 

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

 

Tematika  

A tárgy feladata, hogy evolúciós kontextusban tárgyalja a veleszületett és adaptív immunválasz molekuláris és celluláris elemeit. A 

tantárgy tárgyalja az ősi immunfunkciókat (fagocitózis, antimikrobiális molekulák, vírusellenes RNS interferencia) és a legújabb 

kutatási eredményekre támaszkodva bemutatja az adaptív immunitás fejlődését. 

A félév elfogadásának feltételei 

Beszámoló, max. 2 hiányzás 

Félévközi ellenőrzések 

- 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Egyéni felkészülés 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

www.immbio.hu 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/0145305X 

Előadások 

Gyakorlatok 

Szemináriumok 

1 Definiáljuk miről is beszélgetünk: természetes és adaptív immunitás összehasonlítása, evolúciós immunbiológia 

2 Mintázatfelismerő molekulák: Toll, Croquemort és társaik 

3 Konzervatív jelátviteli mechanizmusok az immunológiában 

4 Celluláris immunfunkciók a természetes immunitásban: fagocítózis, citotoxicitás, enkapcsuláció-, tok-, granulomaképződés 

5 Humorális immunkomponensek I: Antimikrobiális molekulák, peptidek. Profenoloxidáz-kaszkád, koagulációs kaszkád. 

6 Humorális immunkomponensek II: Akut fázis fehérjék, komplement evolúció 

7 Humorális immunkomponensek III: citokinek és kemokinek evolúciója 

8 "Sounds of Silence" avagy az RNS interferencia szerepe a természetes immunitásban, vírusellenes természetes immunválasz 

9 Alternatív adaptív immunitás jelenléte a gerinctelenekben és a gerincesek őseiben? 

10 Hisztoinkompatibilitás a gerinctelenekben, MHC-evolúció 

11 "Immunological twilight-zone": Adaptív immunitás megjelenése, immunológiai "szentháromság" 

12 A RAG útja: immunglobulin, TCR fejlődés a filogenezis tükrében 

13 A gerinces immunszervek filogenezise 

14 Gazda-pathogén ko-evolúció 

Vizsgakérdések 

- 

http://www.immbio.hu/
http://www.sciencedirect.com/science/journal/0145305X
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Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 

Dr. Engelmann Péter András (ENPAAA.T.JPTE) 
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OOF-HIF-T A HIPPOKAMPUSZ ANATÓMIÁJA, ÉLETTANA ÉS BETEGSÉGEI  

Tantárgyfelelős: DR. SERESS LÁSZLÓ ANTAL, egyetemi tanár 

 Központi Elektronmikroszkópos Laboratórium 

2 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Fakultatív  modul ▪ ősszel ▪ ajánlott félév: 5. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 5 fő –  max. 15 fő 

Előfeltételek: OOA-EL2 teljesített + OOA-NEA teljesített 

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

 

Tematika  

A kurzus célja a humán archicortex struktúrájának, funkciójának és betegségeinek részletes bemutatása. Foglalkozunk a hippokampusz, 

szubikuláris komplex és az entorhinális kéreg makroszkópos és mikroszkópos anatómiájával, afferens és efferens kapcsolataival, a 

limbikus rendszerben elfoglalt helyével. Bemutatjuk a születés utáni fejlődés stádiumait és ezek összefüggését a memóriaképzés 

fejlődésével. Tárgyaljuk a születés körül kialakuló hippokampális károsodások jellemzőit és ezek funkcionális következményeit  

valamint a normális öregedés során jelentkező elváltozásokat. Részletesen foglalkozunk a hippokampusz és epilepszia kapcsolatával, 

ismertetjük az epilepszia kísérletes modelljeit. Tárgyaljuk a különböző memóriazavarok kapcsolatát a hippokampusszal, az Alzheimer 

kór stádiumait és ezek morfológiai jellemzőit. 

Egy olyan agyterületről van szó, amelyiknek sem anatómiáját sem élettanát sem pathológiáját nem tartalmazza a kötelező tananyag 

olyan részletességgel, aminek alapján betegségeit értelmezni lehetne, lásd "kezelhetetlen gyermek szindróma”, epilepszia, Alzheimer 

kór vagy a szenilis memóriazavarok. A komplex memória kialakulása, a temporális lebeny epilepszia sebészi gyógyítása vagy pl. az 
Alzheimer kór stádiumai nem magyarázhatóak az archicortex ismerete nélkül. 

A félév elfogadásának feltételei 

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett 

Félévközi ellenőrzések 

2 évközi beszámoló 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Nincs pótlásra lehetőség 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

Halasz: Hippokampusz 

Balint: Élettan 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Halász: 

Hippokampusz 

Előadások 

1 Az archicortex makroszkópos anatómiai szerkezete rágcsálókban és emberben. 

 Dr. Seress László Antal 

2 Neocortex, paleocortex, archicortex tipikus szerkezete. 

 Dr. Seress László Antal 

3 A gyrus dentatus jellemző sejttípusai 

 Dr. Seress László Antal 

4 A gyrus dentatus asszociációs kapcsolatai 

 Dr. Seress László Antal 

5 Az Ammon szarv sejttípusai 

 Dr. Seress László Antal 

6 Az Ammon szarv afferens és efferens kapcsolatai 

 Dr. Seress László Antal 
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7 Az archocortex mikroszkópos szerkezete majomban és emberben 

 Dr. Seress László Antal 

8 Az archicortex afferens kapcsolatai 

 Dr. Seress László Antal 

9 Az archicortex efferens kapcsolatai 

 Dr. Seress László Antal 

10 Limbikus rendszer primataban es rágcsálókban 

 Dr. Seress László Antal 

11 A hippokampusz sejtképződése rágcsálókban 

 Dr. Seress László Antal 

12 A hippokampusz sejtképződése emberben 

 Dr. Seress László Antal 

13 A hippokampusz funkciója 

 Dr. Seress László Antal 

14 Memoria képzés-rögzülés 

 Dr. Seress László Antal 

15 Hippokampusz függő memória vizsgálata rágcsálókban 

 Dr. Seress László Antal 

16 Hippokampusz függő memória vizsgálata rágcsálókban II. 

 Dr. Seress László Antal 

17 A hippokampusz függő memória vizsgálata majomban 

 Dr. Seress László Antal 

18 Hippocampus függő memóriafolyamatok majomban II 

 Dr. Seress László Antal 

19 A temporális lebeny epilepszia és a hippokampusz 

 Dr. Ábrahám Hajnalka Gabriella 

20 A hippokampusz szövettani elváltozásai epilepsziában 

 Dr. Ábrahám Hajnalka Gabriella 

21 Epilepszia modellek rágcsálókban 

 Dr. Seress László Antal 

22 Epilepszia modellek jellemző szövettana 

 Dr. Seress László Antal 

23 Hippokampusz plaszticitása fiatalkorban és öregkorban 

 Dr. Seress László Antal 

24 Hippokampusz elváltozásai és plaszticitása öregkorban 

 Dr. Seress László Antal 

25 A hippokampusz elváltozásai Alzheimer kórban 

 Dr. Ábrahám Hajnalka Gabriella 

26 A hippokampusz elváltozásai Down, Edwards, Patau szindrómákban 

 Dr. Ábrahám Hajnalka Gabriella 

27 Hippokampalis sejtképzödés felnőttkorban 

 Dr. Seress László Antal 

28 Vizsga 

 Dr. Seress László Antal 

Gyakorlatok 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

Nincs 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 
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OOF-HVJ-T AZ ORVOSI HALOTTVIZSGÁLAT JELENTŐSÉGE A BŰNÜGYI HELYSZÍNELÉSBEN  

Tantárgyfelelős: DR. SIPOS KATALIN, habilitált docens 

 Igazságügyi Orvostani Intézet 

2 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Fakultatív  modul ▪ mindkét félévben ▪ ajánlott félév: 5. 

Foglalkozás/félév:  0 óra előadás + 7 óra gyakorlat + 21 óra szeminárium = összesen 28 óra 

Kurzus létszámkorlát:  min. 5 fő –  max. 30 fő 

Előfeltételek: nincs 

 

Tematika  

2014. január 1-től hatályos a halottvizsgálatról és a halottakkal kapcsolatos eljárásról szóló kormányrendelet, melynek alapvető célja 

többek között a halottvizsgálat feltételrendszerének korábban fennálló hiányosságainak és ellentmondásainak kiküszöbölése volt. A 

kurzuson, alapvetően a mindennapok bűnügyi orvosi tapasztalatai alapján, áttekintésre kerülnek a kérdéskör lényegi elemei, rávilágítva 

a téma Achilles sarkaira. A hallgatók megismerkednek a helyszíni szemle résztvevőivel, menetével, kriminalisztikai alapjaival, és a 

helyszíni halottvizsgálat - különösképpen szemle keretében, nem természetes halál esetén követendő - feladataival és lehetőségeivel. 

A foglalkozások során külön szakterületek vendégelőadóinak segítségével, valós esetek bemutatásán, helyszíni szemlék látogatásán és 

a halottszemle gyakorlatorientált ismertetésén keresztül sajátítja el a résztvevő hallgató a forenzikus patológia egy érdekes területének, 

a bűnügyi orvoslásnak az alapjait. 

A félév elfogadásának feltételei 

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett 

Félévközi ellenőrzések 

A kurzus írásbeli vizsgával zárul, pótlása megegyezés szerint. 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

A foglalkozások pótlására nincsen lehetőség. 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

Hivatalos tankönyv nincsen, a tananyagot a foglalkozásokon elhangzottak illetve a kiadott segédletek képezik. 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Előadások 

Gyakorlatok 

1 Részvétel helyszíni- és halottszemlén I. 

2 Részvétel helyszíni- és halottszemlén II. 

3 Részvétel helyszíni- és halottszemlén III. 

4 A halál idejének megállapítására szolgáló módszerek gyakorlása holttesten I. 

5 A halál idejének megállapítására szolgáló módszerek gyakorlása holttesten II. 

6 A halál idejének megállapítására szolgáló módszerek gyakorlása holttesten III. 

7 Részvétel hatósági boncoláson. 

Szemináriumok 

1 A halottvizsgálat történelmi és jogi háttere. 

2 Az orvosi halottvizsgálat menete, a természetes halál. 

3 A nem természetes halál fajtái, a hirtelen eredetű természetes halál, az előzetes vizsgálat. 

4 Nem természetes halál esetén követendő eljárás, a helyszíni halottszemle, a szemlebizottság tagjai, feladatuk. 

5 A halál idejének megállapítására szolgáló módszerek a korai poszt-mortalis időszakban. 

6 A halál idejének megállapítására szolgáló módszerek a késői poszt-mortalis időszakban. 

7 A baleseti halálozás, külső sérülések orvosi megítélése (keletkezési mechanizmus, haláloki szerep). 

8 A baleseti halál jellemző megjelenési formái, közlekedési balesetek, termikus ártalmak. 

9 Jellemzően önkezű halálesetek. Önkezűség, balesetszerűség és idegenkezűség orvosi megítélése. 

10 Fulladásos halálnemek (önakasztás, vízbefulladás, stb.). 
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11 Kábítószer fogyasztással összefüggő halálesetek. 

12 Az ismeretlen személyazonosságú holttest. Személyazonosítás. 

13 Tömegszerencsétlenségek, katasztrófa, DVI. 

14 Az élet ellenes bűncselekmények. Kriminológiai és kriminalisztikai alapvetések. 

15 Kriminálpszichológiai lehetőségek a helyszíni szemle során. 

16 A szexuális erőszak sértettjeinek vizsgálata. 

17 Több emberen elkövetett emberölés, sorozatelkövetés. 

18 Az újszülött megölése, hirtelen csecsemőhalál, gyermekbántalmazás, családon belüli erőszak. 

19 Bűnügyi technikai módszerek, mintabiztosítás, rögzítés. 

20 Bűnügyi szakértői tevékenység (daktiloszkópia, szagazonosítás, vérnyomelemzés, ballisztika, stb.). 

21 Írásbeli vizsga. 

Vizsgakérdések 

Vizsgakérdések nincsenek, az írásbeli tesztvizsga anyagát a foglalkozásokon elhangzottak illetve a kiadott segédletek képezik. 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 

Dr. Kricskovics Antal (KRAHAAO.PTE) 
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OOF-IE1-T IGAZSÁGÜGYI ORVOSI GENETIKA 1.  

Tantárgyfelelős: DR. KOZMA ZSOLT, egyetemi adjunktus 

 Igazságügyi Orvostani Intézet 

1 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Fakultatív  modul ▪ ősszel ▪ ajánlott félév: 5. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 5 fő –  max. 100 fő 

Előfeltételek: OOA-MB2 teljesített   

 

Tematika  

Az igazságügyi orvosi genetika kurzus magába foglalja az igazságügyi orvosi biológia és a DNS azonosítás legmodernebb 

ismeretanyagát. Kitérünk a kérdéskör jogi és etikai aspektusaira is. Ismeretet adunk át a legmodernebb DNS alapú személyazonosítási 

módszerekről, a kriminalisztikai és polgárjogi, de a katonai és nem emberi típusú alkalmazások formáiról is. Azon hallgatók számára, 

akik az őszi és tavaszi képzési modult is sikeresen elvégezték a következő (harmadik) szemeszterben lehetőséget biztosítunk 

igazságügyi genetikai laboratóriumi gyakorlati képzésre a PTE ÁOK Igazságügyi Orvostani Intézetének Hemogenetikai Tanszékén. 

Ezen háromfélévet átívelő kurzust teljesítők összesen 4 kreditpontot kaphatnak. A harmadik szemeszterbeli laboratóriumi képzésen 
kívül az első  két modul önállóan is felvehető 1 illetve 2 kreditpontért. 

A félév elfogadásának feltételei 

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett 

Félévközi ellenőrzések 

Tesztvizsga 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Nincs 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

NEPTUN-on az előadások kivonata elérhető 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Előadások 

1 Bevezetés, történeti áttekintés. Esetismertetések. 

 Dr. Kozma Zsolt 

2 Bevezetés, történeti áttekintés. Esetismertetések. 

 Dr. Kozma Zsolt 

3 Helyszín vizsgálata, biológiai nyomok, mikronyomok 

 Dr. Pádár Zsolt 

4 Helyszín vizsgálata, biológiai nyomok, mikronyomok 

 Dr. Pádár Zsolt 

5 Genetika alapok, háttér 

 Dr. Melegh Béla 

6 Genetika alapok, háttér 

 Dr. Melegh Béla 

7 Módszertan: Mintabiztosítás, DNS izolálás, PCR, elválasztás 

 Dr. Sipos Katalin 

8 Módszertan: Mintabiztosítás, DNS izolálás, PCR, elválasztás 

 Dr. Sipos Katalin 

9 Autoszómális STR vizsgálatok 

 Poór Viktor Soma 

10 Autoszómális STR vizsgálatok 

 Poór Viktor Soma 

 



PTE ÁOK Általános Orvos szak  –  Elektív és fakultatív tárgyak - tantárgyleírások – 2018/2019-es tanév 

 

 456 

11 Mitokondriális és Y-kromoszóma vizsgálatok 

 Dr. Pádár Zsolt 

12 Mitokondriális és Y-kromoszóma vizsgálatok 

 Dr. Pádár Zsolt 

13 Profil értékelés, gyakori hibák. Esettanulmányok 

 Dr. Pádár Zsolt 

14 Profil értékelés, gyakori hibák. Esettanulmányok 

 Dr. Pádár Zsolt 

Gyakorlatok 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

Nincs 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 
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OOF-ILO-T ILLÓOLAJOK  

Tantárgyfelelős: DR. HORVÁTH GYÖRGYI, egyetemi docens 

 Farmakognóziai Intézet 

2 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Fakultatív  modul ▪ ősszel ▪ ajánlott félév: 5. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 5 fő –  max. 25 fő 

Előfeltételek: OOA-EL1 teljesített + OOA-EL2 teljesített 

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

 

Tematika  

A hallgatók ismerjék meg részletesebben az illóolajok, illóolaj-tartalmú gyógynövények és készítmények felhasználhatóságát a modern 
gyógyításban és egészségmegőrzésben. 

Feladat: Az illóolaj-tartalmú gyógynövények és készítményeik hatóanyagának és az illóolajok biztonságos gyógyászati 

felhasználásának bemutatása. 

Követelmény: a hallgatók képesek legyenek szakmájukban a megszerzett tudásukat minél magasabb szinten alkalmazni. 

A félév elfogadásának feltételei 

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett 

Félévközi ellenőrzések 

A félév során egy írásbeli dolgozat elfogadható szintű (min. 60%) megírása kötelező. Elégtelen esetén egy javítási lehetőség. 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Pótlásra nincs lehetőség. 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

Horváth Györgyi: Illóolajok, egyetemi jegyzet, PTE AOK, Pécs, 2010 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

1. Bernáth Jenő (szerk.): Gyógy- és aromanövények, Mezőgazda Kiadó, Budapest 2000 

2. Evans W.C.: Trease and Evans Pharmacognosy, Saunders, London, New York 2000 

3. Jennie Harding: Aromaterápia, Scolar Kiadó, Budapest 2006 

4. Monika Werner: Aromaterápia, Holló és Társa Kiadó, 1999 

5. Rácz Gábor, Rácz-Kotilla Erzsébet, Szabó László Gy.: Gyógynövényismeret; a fitoterápia alapjai, Sanitas, Budapest 1992 

6. Rácz Gábor, Rácz-Kotilla Erzsébet: Aromaterápia mindenkinek, Aromax Rt., Budapest 2005 

7. Robert Tisserand, Tony Balacs: Essential Oil Safety: A Guide for Health Care Professionals, Churchill Livingstone, 1995 

Előadások 

1 Bevezetés. Követelményrendszer ismertetése. Az illóolajok használatának története. 

 Dr. Horváth Györgyi 

2 Hamisított és természetazonos illóolajok. 

 Dr. Horváth Györgyi 

3 Az aromaterápia eredete és története. Aromaterápia a gyakorlatban. 

 Dr. Horváth Györgyi 

4 Gyártói információk. Illóolajok adagolása. 

 Dr. Horváth Györgyi 

5 Illóolajok elnevezése, kémiájuk, tárolásuk. 

 Dr. Horváth Györgyi 

6 Kemotípusok. Párolgási sebesség, szinergizmus. 

 Dr. Horváth Györgyi 

7 Illóolajok izolálásának lehetőségei: sajtolás, desztilláció, enfleurage, oldószeres kivonás, maceráció. 

 Dr. Horváth Györgyi 
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8 A szuperkritikus szén-dioxid extrakció. Illóolajok gázkromatográfiás analízise. Illóolaj összetétel. 

 Dr. Horváth Györgyi 

9 Illóolaj-tartalmú gyógynövények és illóolajok a Magyar Gyógyszerkönyvben. 

 Dr. Horváth Györgyi 

10 Illóolaj-tartalmú gyógynövények és illóolajok az ESCOP-, WHO-Monográfiákban. 

 Dr. Horváth Györgyi 

11 Illóolajok gyógyszerkönyvi minőségének feltételei. 

 Dr. Horváth Györgyi 

12 Az illóolajok összetételét, minőségét befolyásoló tényezők. 

 Dr. Horváth Györgyi 

13 Illóolajok és hordozóolajok. 

 Dr. Horváth Györgyi 

14 Hidrolátumok, virágvizek. 

 Dr. Horváth Györgyi 

15 Illóolajok hatásmechanizmusai. 

 Dr. Horváth Györgyi 

16 Illóolajok élettani hatásai. 

 Dr. Horváth Györgyi 

17 Illóolajok antimikrobás hatása. 

 Dr. Horváth Györgyi 

18 Illóolajok mikrobiológiai vizsgálati módszerei. 

 Dr. Horváth Györgyi 

19 Illóolajok részletes (botanikai eredet, kémiai összetétel, felhasználás, stb.) jellemzése I.: illóolajok alkalmazása a 
bőrgyógyászatban. 

 Dr. Horváth Györgyi 

20 Illóolajok részletes (botanikai eredet, kémiai összetétel, felhasználás, stb.) jellemzése II.: illóolajok hatása a szív- és 
érrendszerre. 

 Dr. Horváth Györgyi 

21 Illóolajok részletes (botanikai eredet, kémiai összetétel, felhasználás, stb.) jellemzése III.: illóolajok alkalmazása légzőszervi 
problémák esetén. 

 Dr. Horváth Györgyi 

22 Illóolajok részletes (botanikai eredet, kémiai összetétel, felhasználás, stb.) jellemzése IV.: illóolajok alkalmazása emésztő-
szervrendszeri panaszok esetén. 

 Dr. Horváth Györgyi 

23 Illóolajok részletes (botanikai eredet, kémiai összetétel, felhasználás, stb.) jellemzése V.: illóolajok alkalmazása húgy- és 
ivarszervi panaszok esetén. 

 Dr. Horváth Györgyi 

24 Illóolajok részletes (botanikai eredet, kémiai összetétel, felhasználás, stb.) jellemzése VI: illóolajok alkalmazása idegrendszeri 
panaszok esetén. 

 Dr. Horváth Györgyi 

25 Illóolajok részletes (botanikai eredet, kémiai összetétel, felhasználás, stb.) jellemzése VII.: várandóság és szülés idején 
alkalmazható illóolajok. 

 Dr. Horváth Györgyi 

26 Gyermekbetegségek esetén külsőleg alkalmazható illóolajok. 

 Dr. Horváth Györgyi 

27 Illóolajok biztonságos alkalmazása. 

 Dr. Horváth Györgyi 

28 Zárthelyi dolgozat. 

 Dr. Horváth Györgyi 

Gyakorlatok 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

A zárthelyi dolgozat témakörei az előadások anyaga. 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 
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OOF-JIG-T JOGI ISMERETEK AZ ORVOSTUDOMÁNY GYAKORLÁSÁBAN  

Tantárgyfelelős: DR. KIEFER ÉVA, irodavezető 

 Magatartástudományi Intézet 

2 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Fakultatív  modul ▪ ősszel ▪ ajánlott félév: 5. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 4 fő –  max. 40 fő 

Előfeltételek: nincs 

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

 

Tematika  

Orvostudomány - jogtudomány kapcsolata.  Mit lehet, kell, vagy tilos tenni. Milyen következményei lehetnek a tetteinknek. Hogyan 

keressünk megoldást vagy választ a kérdésekre. Ismeretek a hallgatók számára a jogtudomány azon speciális területeiről, amelyek a 

gyógyító és oktató valamint a kutató tevékenység gyakorlásához fontosak. 

Az orvostudomány gyakorlása is jogokat és kötelezettségeket teremt, azok teljesítése speciális alapfogalmak és jogszabályok 
megismerését kívánja meg. A tantárgy segíti az eligazodást a jogágak között. 

A kurzus az általános jogi alapszabályok bemutatásán túl, speciális ismereteket ad a gyakorlatban megvalósítandó gyógyító, kutató, 
oktató tevékenység ellátására. 

A félév elfogadásának feltételei 

TVSZ szerint 

Félévközi ellenőrzések 

- 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Az oktatóval megbeszélendő 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

- Jegyzet 

Lontai E. - Gyertyánfy P. - Faludi, G. - Vékás G.: Magyar polgári jog - szellemi alkotások joga, Bp. 2006. 

- Ajánlott irodalom 

Előadások 

Gyakorlatok 

Szemináriumok 

1 Jogi szemelvények - mit kell vagy lehet tennem ha orvos leszek. Az Orvos, mint polgár, munkavállaló, vállalkozó. 

Hol keressem, és mit keressek! Jogi alapismeretek: alapfogalmak, jogforrások, jogszabályok. 

2 A polgári peres eljárás: hatáskör, illetékesség, tényállás, határidők, mulasztás, igazolás, rövid ismertetése. 

3 A polgári peres eljárás: irat, tanú, szakértő, határozatok. 

4 Szakértő szerepe, szakértői bizonyítás. 

5 Szakértői vélemény értékelése. 

6 Polgári Törvénykönyv: alapfogalmak, jogképesség, cselekvőképesség, személyiségi jog. 

7 Mit írok alá! Hogyan olvassunk és értelmezzünk szerződést. 

8 Jogi személy, gazdasági társaságok, polgárjogi szerződések. 

9 Szerződések, egyes szerződések, vállalkozási szerződés, kutatási szerződés, megbízási szerződés. A jogbérleti (franchise) 
szerződés a szerzői és iparjogvédelmi jogokhoz. 

10 Szerződés teljesítése, módosítása. 

11 A szerződésszegés, szerződés megszüntetése. 

12 A kártérítési felelősség szabályai. 

13 A felelősség egyes esetei. 

14 A kártérítés módja. 
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15 Ha az orvos oktat, kutat és publikál 

A szellemi tulajdonjog a magyar jogrendszerben. Szellemi tulajdonjog formái. Szellemi tulajdon fogalma, osztályozása, 
bevezetés a szellemi tulajdonjogba. 

16 A szerzői jogviszony tárgya általában. Speciális szerzői művek ( szoftver, adatbázis). A szerzői jogviszony alanya. A 

szerzőtársak jogviszonyai. A szerzői jogviszony tartalma. A szerző személyéhez fűződő és vagyoni jogai. A szerzői jogi 

felhasználás fogalma és módozatai. Speciális felhasználási metódusok (online-felhasználások, digitális felhasználások, 

fájlmegosztás stb.). A szerzői jog korlátai (engedély nélküli felhasználás, átalány-jogdíjas engedélyezés, szabad 

felhasználások). A szerzői jog megsértésének jogkövetkezményei. 

17 A szabadalmi jogviszony tárgya, alanyai, tartalma. A szabadalom korlátai. A szabadalmi oltalom keletkezése és megszűnése, 

a találmányhoz és szabadalomhoz fűződő jogok védelme. Szabadalmi ügyvivő tevékenysége, bejelentés felépítése, 
igénypontok szerkesztése. A technika állásának kutatása, újdonságkutatás, szabadalmi adatbázisok. 

18 A védjegy fogalma, a védjegyoltalom tárgya, tartalma. A védjegyoltalom keletkezése, megszűnése. A lajstromozást kizáró 
okok. Védjegybirtoklás. 

19 Használati és formatervezési mintaoltalom alanya, tárgya, tartalma. 

20 Elektronikus adathordozók. A szomszédos jogok ( hangfelvétel-előállítók, filmelőállítók jogai) és a kapcsolódó jogvédelem 

(az adatbázis-előállítók jogállása). A szerzői és azzal szomszédos jogok közös kezelése. A digitális jogkezelés (Digital Right 

Management) elméleti és gyakorlati problémái a modern szerzői jogban. 

21 A hiba és következmények 

Büntető Törvénykönyv, hatálya. 

22 A Büntető eljárás: tényállás tisztázása. 

23 Büntetőjogi felelősség. 

24 Van büntetés, nincs büntetés, következmények. A büntethetőséget kizáró vagy korlátozó okok. A büntethetőséget megszüntető 
okok. 

25 Mit szabad és mit nem, mi tilos! 

26 A büntetések, a foglalkozástól eltiltás. 

27 Az élet, testi épség és az egészség elleni bűncselekmények közül: foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés. 

28 Az egészségügyi beavatkozás és kutatás rendje elleni bűncselekmények, szellemi  tulajdonjog elleni bűncselekmények. 

Vizsgakérdések 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 

Dr. Kiefer Éva (KIEQAAO.PTE) 
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OOF-JOE-T A JÓGA ÉLETTANA  

Tantárgyfelelős: DR. NEMES VANDA, egyetemi adjunktus 

 Élettani Intézet 

1 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Fakultatív  modul ▪ ősszel ▪ ajánlott félév: 5. 

Foglalkozás/félév:  12 óra előadás + 2 óra gyakorlat + 0 óra szeminárium = összesen 14 óra 

Kurzus létszámkorlát:  min. 5 fő –  max. 30 fő 

Előfeltételek: OOA-EL2-T teljesített   

 

Tematika  

A gyakorló egészségügyi szakember testi-lelki-mentális terhelhetősége kulcsfontosságú a saját egészségének megőrzésében, a stressz 

kezelésében és a betegekkel szembeni empátia fenntartásában. A jóga rendszeres gyakorlása egyensúlyi állapotba hozza, ellenállóvá 

teszi a szervezetet, a túlfeszített izmokat nyújtja, a gyengébbeket erősíti. Segít tudatosítani a testérzeteket, elcsendesíteni a légzést, az 

elmét, ezáltal nagyobb magabiztossággal és kevesebb szorongással megélni a jelen pillanatot. A jóga átfogó egészségmegőrző 

irányzatként kiemelt szerepet érdemel a modern, nyugati orvostudomány mellett, annak kiegészítéseként. A kurzus során 

szisztematikusan feltérképezzük a jóga rendszerét, bizonyított élettani hatásait a legújabb kutatási eredmények tükrében (a PubMed 

adatbázisban jelenleg 4304 közlemény található a ‘yoga’ keresőszóra), a nyugati orvoslás bizonyítékokon alapuló szemléletét 

összevetjük az ősi keleti ismeretekkel. Az előadásokon a hallgatók részletes ismereteket kapnak a jóga hatásmechanizmusairól, minden 

esetben irodalmi adatokkal alátámasztva. Betekintést nyerünk a különböző jógairányzatokba, mely segít eligazodni a jóga jelenleg 

Nyugaton is virágzó világában, melyik illeszkedik adott életszakaszunkhoz, energiaszintünkhöz, aktuális igényeinkhez. Minden 

alkalommal kipróbálunk légzés vagy meditációs technikákat, illetve az utolsó két gyakorlaton testhelyzeteket (ászanákat) is tanulunk. 

Így a hallgató  saját maga is megtapasztalhatja a jóga jótékony hatását, és később betegeit, ismerőseit is hiteles forrásokra támaszkodva 
segítheti a tradícionális kezelés mellett a jóga és a relaxációs technikák, mint a prevenció eszközeinek megismerésében. 

A félév elfogadásának feltételei 

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett 

Félévközi ellenőrzések 

Az utolsó előadás alkalmával szóbeli elbeszélgetés, mely elmulasztása esetén az adott héten pótolható. 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Egyéni megbeszélés alapján. 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

Az előadások anyaga kiadásra kerül. 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Vígh Béla: A jóga orvosi szemmel. 

Vígh Béla: Jóga és tudomány. 

B.K.S. Iyengar: Jóga új megvilágításban. 

B.K.S. Iyengar: Jóga-A holisztikus egészséghez vezető út. 

Előadások 

1 A jóga története és filozófiája. A Jóga nyolc ága. 

 Dr. Nemes Vanda 

2 Jóga a nyugati társadalmakban napjainkban, főbb jógatípusok, tradicionális és modern irányzatok. A jóga története 
Magyarországon. 

 Dr. Budai Anna 

3 Asana, Pranayama, Mantra, Meditáció, Bandha, Mudra élettana. 

 Dr. Nemes Vanda 

4 A jóga mint komplementer medicina, az egészségmegőrzés eszköze. Az egészség és betegség keleti és nyugati megközelítése.  

A csakrák és a kundalini jóga. 

 Dr. Nemes Vanda 

5 Jógaterápia - összefoglaló tanulmányok a nagyvilágból. 

 Dr. Nemes Vanda 
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6 Az ászanák élettana, szerepük az egészségmegőrzésben, kutatási eredmények. 

 Dr. Nemes Vanda 

7 Pranayama a légzés szabályozása, élettana és keleti megközelítése. Kutatási eremények. 

 Dr. Nemes Vanda 

8 A jógikus táplálkozás és ajurvéda. Az étrend szerepe a testi, lelki és mentális egészségben, betegségprevencióban, a kutatási 

eredmények tükrében. 

 Dr. Ráczné Dr. Mikó-Baráth Eszter 

9 Az elme keleti és nyugati értelmezése. Meditáció és jógikus alvás, azaz jóga nidra élettana. 

 Dr. Nemes Vanda 

10 Napjaink betegségei: a stressz és a krónikus fáradtság. A mentális egészség megőrzése jógával gyakorlati megközelítésből. A 
folyamatos meditáció. 

 Dr. Varga Csaba 

11 A jóga szerepe életszakaszainkban, a kismamajógától az időskori jógáig. 

 Dr. Nemes Vanda 

12 Sérülésprevenció és rehabilitáció jógával sportolóknak. 

 Dr. Nemes Vanda 

Gyakorlatok 

1 Bemutató: asana, pranayama, meditáció. 

2 Otthoni gyakorlatsor. Szóbeli vizsga. 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

Szóbeli kérdések az előadás anyagából. 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 

Dr. Nemes Vanda (NEVFACO.PTE) 
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OOF-KMK-T KOMPLEMENTER MEDICINA - AMI AZ EGYETEMI TANANYAGBÓL KIMARAD  

Tantárgyfelelős: DR. SZÉKELY ANDREA, egyetemi docens 

 AOK 

1 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Fakultatív  modul ▪ mindkét félévben ▪ ajánlott félév: 5. 

Foglalkozás/félév:  12 óra előadás + 0 óra gyakorlat + 0 óra szeminárium = összesen 12 óra 

Kurzus létszámkorlát:  min. 5 fő –  max. 200 fő 

Előfeltételek: nincs 

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

 

Tematika  

Felkészült arra a helyzetre, amikor a beteg alternatív kezelésről kér véleményt Öntől? Kínos lesz, hogy elképzelése sem lesz arról, hogy 
milyen kezelésekről beszél a betege? Amit Ön sem ismer, abban hogyan ad tanácsot? 

Célunk, áttekintést adni a leggyakrabban igénybe vett természetgyógyászati módszerekről, valamint a keleti orvoslás alapjairól. 

A félév elfogadásának feltételei 

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett 

Félévközi ellenőrzések 

- 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

- 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

PowerPoint 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Benjamin Hoff: Micimackó és a Tao, Tericum 1993 

Fritjof Capra: A fizika taója, Tericum 

Robert M Pirsig: A zen és a motorkerékpár ápolás művészete, Árkádia 1989 

Weöres Sándor: A teljesség felé, Tericum 

Joseph Campbell: Velünk élő mítoszok, Édesvíz 2000 

Sun tzu: A hadviselés művészete (tudománya, törvényei), Balassi 1995, Göncöl 1996 

Hamvas Béla művei 

Chuck Hillig: Mit csinálsz Te az Én világegyetememben? 

Herman Hesse: Az üveggyöngyjáték 

Lao Ce: Tao te king 

Richard Bach: Illúziók, Édesvíz 

Richard Bach: Minden és mindenki egy, Édesvíz 1995 

Hermann Hesse: Siddharta 

Alan Watts: A bizonytalanság bölcsessége, Édesvíz 1999 

Alan Watts: A zen útja, Polgár 1997 

Alan Watts: Tao-az áramlás útja, Orient Press 1990 

Albert Einstein: Hogyan látom a világot?, Gladiátor 2000 

Ken Wilber: Határok nélkül, Édesvíz 2000 

Stephen Hawking: Az idő rövid története 

Werner Heinsenberg: Filozófia és tudomány 

A.J. Christian: Mit keresett Isten a nappalimban? 

A.J. Christian: Mit keresett Isten a há 
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Előadások 

1 I. Orvosi diplomához kötött alternatív gyógymódok 

 Dr. Székely Andrea 

2 II. Orvosi diplomához nem kötött alternatív gyógymódok 

 Dr. Székely Andrea 

3 III. A keleti orvoslás alapjai I.: 

 Dr. Székely Andrea 

4 - yinyang 

 Dr. Székely Andrea 

5 - "fejlődéstan" a kínai orvoslásban 

 Dr. Székely Andrea 

6 - funkció és megnyilvánulás, Qi fogalma 

 Dr. Székely Andrea 

7 - Zangok és Fu-k, szervóra 

 Dr. Székely Andrea 

8 IV. A keleti orvoslás alapjai II. 

 Dr. Székely Andrea 

9 - pulzus 

 Dr. Székely Andrea 

10 - nyelv 

 Dr. Székely Andrea 

11 - meridiánok, sodrások 

 Dr. Székely Andrea 

12 - néhány egyszerű kezelés 

 Dr. Székely Andrea 

Gyakorlatok 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

1./ Mi a különbség a nyugati és keleti medicina közt? 

    a/ a nyugati egészben nézi az embert, a keleti nem 

    b/ gyakorlatilag egyformának tekinthető 

    c/ a nyugati egységesen szemléli a testet és a lelket 

    d/ a keleti holisztikus, a nyugati analitikus 

2./ Mi a homeopátia lényege? 

    a/ egyre nagyobb koncentrációban adnak készítményt 

    b/ simile remedium, ?kutyaharapást szőrével? 

    c/ beadva a szert egészséges emberen okoz egy tünetképet, az ilyen panasszal jelentkező betegnek adják 

    d/ nem zavarja a mentolos fogmosás 

3./ Javasolt-e csontkovácshoz küldeni az alábbi beteget? Frissen felfedezett daganatos betegsége van. Eddig semmi panasza nem volt 

a derekával, most hirtelen nagyon erős, lábba sugárzó fájdalma van. Éjjel sem tud aludni. 

    a/ igen 

    b/ nem 

4./ Hány dósa van az ajurvédában? 

    a/ 2 

    b/ 3 

    c/ 4 

    d/ 5 

  



PTE ÁOK Általános Orvos szak  –  Elektív és fakultatív tárgyak - tantárgyleírások – 2018/2019-es tanév 

 

 465 

5./ Mi az alapja a biológiai fogászatnak? 

    a/ a fogbél életképessége 

    b/ a fog szerkezete 

    c/ a belső szervek és a fogak kapcsolata 

    d/ idegpályák kapcsolata 

6./ Mikor ellenjavallt az ózon terápia? 

    a/ bőrfertőzéseknél 

    b/ fokozott pajzsmirigyműködésnél 

    c/ psoriasisnál 

    d/ acetil-szalicilsav szedésnél 

7./ Hogy hat a fény a depresszióra? 

    a/ sötétben javul a depresszió 

    b/ fény hatására javul a depresszió 

    c/ nincs összefüggés 

    d/ alapja a serotonin termelés változása 

8./ A jóga ászanák célja: 

    a/ kilazítani az ízületeket 

    b/ a test energiaáramának szabályzása 

    c/ a nyújtás 

    d/ energia küldése a megfelelő testrészbe 

9./ Az autogén tréning melyik szó elhangzását tiltja? 

    a/ félelem 

    b/ öröm 

    c/ nem 

    d/ igen 

10./ Mi a kineziológia lényege? 

    a/ a test masszírozása 

    b/ az izmok tesztelése 

    c/ alapja az, hogy izmok reagálnak a hangulatra és egészségi állapotra 

    d/ nem ismert a hatásmechanizmusa 

11./ Mi a yin-yang? 

    a/ kínai szóvirág 

    b/ két egymástól független dolog 

    c/ egymás nélkül nem létező fogalmak (mint a mágnes 2 pólusa) 

    d/ egymást kölcsönösen kiegészítő 

12./ Milyen a yin és yang kapcsolata? 

    a.) egymással ellentétes fogalom 

    b.) egymásba alakulhatnak 

    c.) statikus egyensúlyban vannak 

    d.) létezhet egyik a másik nélkül 
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13./ Mi a yang iránya? 

    a.) felfelé és kifelé 

    b.) lefelé 

    c.) felfelé és befelé 

    d.) kifelé 

14./ Mi a 3 alapfunkció? 

    a/ Elöl - középen - hátul 

    b/ Be-Át-Ki 

    c/ emésztés - ürítés - keringés 

    d/ több alapfunkció van, mint 3 

15./ Mi a 6 nagycsatorna? 

    a/ meridiánok tömege 

    b/ 6 funkció leképezése 

    c/ 2x3 funkció leképezése 

    d/ dupla Be-Át-Ki 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 
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OOF-KNS-T KÉPALKOTÓ ELJÁRÁSOK KOGNITÍV NEUROPSZICHOLÓGIAI ALAPKUTATÁSOKBAN 

(SZEMINÁRIUM)  

Tantárgyfelelős: FELDMANN ÁDÁM, egyetemi adjunktus 

 Magatartástudományi Intézet 

2 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Fakultatív  modul ▪ ősszel ▪ ajánlott félév: 5. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 1 fő –  max. 10 fő 

Előfeltételek: nincs 

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

 

Tematika  

A kurzus célja, hogy a résztvevők megismerhessék a funkcionális és strukturális MRI eljárásokat alkalmazó alapkutatási módszereket. 

A szemináriumok során bemutatásra kerülnek az olyan eljárások, mint a funkcionális MRI és a voxel-alapú morfometria, melyek egyre 

kiemeltebb szerepet kapnak a neuropszichológiai kutatások eszköztárában. A résztvevők megismerkedhetnek az eljárások alapelveivel 
és a kísérlet tervezés metodikájával. Továbbá elsajátíthatják az eljárások értékelésének statisztikai módszereit is. 

A félév elfogadásának feltételei 

- 

Félévközi ellenőrzések 

- 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Az oktatóval megbeszélendő. 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

Saját oktatási anyag prezentációja aktuálisan a Neptun Meet Street található 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Előadások 

Gyakorlatok 

Szemináriumok 

1 Képalkotó eljárások története 

1 Képalkotó eljárások története 

3 Funkcionális MRI alapjai 

4 Funkcionális MRI alapjai 

5 Strukturális MRI alapjai 

6 Strukturális MRI alapjai 

7 Képalkotó vizsgálatok helye az alapkutatásban 

8 Képalkotó vizsgálatok helye az alapkutatásban 

9 Vizsgálattervezési módszerek I: a blokk design-tól az esemény kiváltott válaszig 

10 Vizsgálattervezési módszerek I: a blokk design-tól az esemény kiváltott válaszig 

11 Vizsgálattervezési módszerek II : komplex vizsgálati módszerek 

12 Vizsgálattervezési módszerek II : komplex vizsgálati módszerek 

13 Előzetes adatfeldolgozási eljárások 

14 Előzetes adatfeldolgozási eljárások 

15 Az fMRI vizsgálatok statisztikai kiértékelésének alapjai. I. (Hipotézis vezérelt eljárások) 

16 Az fMRI vizsgálatok statisztikai kiértékelésének alapjai. I. (Hipotézis vezérelt eljárások) 

17 Az fMRI vizsgálatok statisztikai kiértékelésének alapjai. II. (Adatvezérelt eljárások) 

18 Az fMRI vizsgálatok statisztikai kiértékelésének alapjai. II. (Adatvezérelt eljárások) 

 



PTE ÁOK Általános Orvos szak  –  Elektív és fakultatív tárgyak - tantárgyleírások – 2018/2019-es tanév 

 

 468 

19 Teljes agyra vonatkozó és lokális válasz vizsgálatok (VOI analízis) 

20 Teljes agyra vonatkozó és lokális válasz vizsgálatok (VOI analízis) 

21 Funkcionális hálózatok feltérképezése 

22 Funkcionális hálózatok feltérképezése 

23 Integrált vizsgálati lehetőségek; fMRI, strukturális és genetikai adatok együttes elemzésének és értelmezésének lehetőségei 

24 Integrált vizsgálati lehetőségek; fMRI, strukturális és genetikai adatok együttes elemzésének és értelmezésének lehetőségei 

25 fMRI vizsgálatok szerepe és helye a kognitív tudományban 

26 fMRI vizsgálatok szerepe és helye a kognitív tudományban 

27 Aktuális trendek a képalkotó vizsgálatok által támogatott alapkutatásokban 

28 Aktuális trendek a képalkotó vizsgálatok által támogatott alapkutatásokban 

Vizsgakérdések 

- 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 

Feldmann Ádám (FEAFAD.B.JPTE) 
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OOF-KUO-T KULTÚRORVOSTAN  

Tantárgyfelelős: DR. MOLNÁR F. TAMÁS, egyetemi tanár 

 Műveleti Medicina Tanszék 

2 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Fakultatív  modul ▪ ősszel ▪ ajánlott félév: 5. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 5 fő –  max. 100 fő 

Előfeltételek: OOA-AA2 teljesített + OOA-EL2 teljesített 

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

 

Tematika  

III.- V. éves általános orvostant hallgatók számára szervezett interaktív előadássorozat. 

Előadói gyakorló orvosok, saját specialitásuk eminensei, akik számára a humaniórák szerepe a jó orvossá válásban evidencia. Alapelv 

az orvosi szempontok prioritása - annál is inkább, hiszen az előadók kompetenciája ebben gyökerezik - a közművelődési illetve a 

szakági tudások komplementerként szerepelnek. 

A tárgy alkalmazott történeti orvoslás, kultúrtörténet, művészettörténet, filozófia arányos elegye, azaz bölcsészettudomány és 

természettudomány egymás átfedésében, melynek célja olyan erős alapok létrehozása, melyek az 5-8 éves fél életidejű evidenciaalapú 
modern orvoslás kritikai és emberközpontú művelésére tegye képessé a hallgatókat. 

A félév elfogadásának feltételei 

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett 

Félévközi ellenőrzések 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Nincs. 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

Molnár F. Tamás: Histhorax 

Ember István, Molnár F. Tamás, Varga Csaba (szerk.): Történeti orvostan 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Előadások 

1 A tárgy ismertetése, helye, értelme az orvosképzésben. Elhelyezése a humaniórák-reáliák dichotómiában. CP Snow a két 
kultúra teóriája és ennek következményei: teendőink 

 Dr. Molnár F. Tamás 

2 A történeti orvostan, az orvostörténelem és a kultúrorvostan haszna, használata és veszélyei, az alkalmazás határai és csapdái 

 Dr. Molnár F. Tamás 

3 Kórformák, therápia és irodalom. A tuberkulózis - A fehér halál 

 Dr. Molnár F. Tamás 

4 Kórformák, therápia - reflexiók. Asztma és allergia 

 Dr. Molnár F. Tamás 

5 COPD és a cardiopulmonalis kórképek 

 Dr. Molnár F. Tamás 

6 Neuroendocrin tumorok: Cushing-tól Kulchynski-ig 

 Dr. Molnár F. Tamás 

7 Az orr-fül-gégészeti kórképek kultúrorvostana 

 Dr. Molnár F. Tamás 

8 Sebészeti kultúrorvostan 

 Dr. Molnár F. Tamás 

9 Genetika: a történet története 

 Dr. Molnár F. Tamás 

 



PTE ÁOK Általános Orvos szak  –  Elektív és fakultatív tárgyak - tantárgyleírások – 2018/2019-es tanév 

 

 470 

10 Igazságügyi orvostan: irodalom, film, modern médiák - a történetek történetei 

 Dr. Molnár F. Tamás 

11 Fertőző betegségek, járványok és történeti vonatkozásaik, irodalmi reflexiói (D. Defoe: A Londoni Pestis, A. Camus: A Pestis) 

 Dr. Molnár F. Tamás 

12 Az addictológia alapelemeinek kulturális vonatkozásai (alkohol, nikotin, drogok és „addictok”) 

 Dr. Molnár F. Tamás 

13 Az áthatoló testüregi sérülések sebészete: múlt, jelen - és a képzőművészetek (Szent Sebestyén) 

 Dr. Molnár F. Tamás 

14 Oncologia (W. H. Auden: Miss Gee, A. Szolzsenyicin: Rákosztály, J. Updike) 

 Dr. Molnár F. Tamás 

15 A Biblia és a betegségek/orvoslás: Ótestamentum 

 Dr. Molnár F. Tamás 

16 A Biblia és a gyógyítás: Újtestamentum 

 Dr. Molnár F. Tamás 

17 A betegség /egészség fogalmának formaváltozásai: az egyiptomi hét csapástól a megtisztító szenvedésig. A halál: Thanatosz, 

Styx 

 Dr. Molnár F. Tamás 

18 A görög-római mitológia és az orvoslás (A mitológia váza: az Olymposz és a főbb helyek, alakok.) 

 Dr. Molnár F. Tamás 

19 A szentek, a keresztény egyház és a betegség (gyógyító szentek, védőszentek 

 Dr. Molnár F. Tamás 

20 Syndromák: nevek, történetek és klinikum. (Münchausen-től Pickwick-ig) 

 Dr. Molnár F. Tamás 

21 Társadalmi traumatológia: a Trianon szindróma 

 Dr. Molnár F. Tamás 

22 Anesztézia, intenzív therapia: és amit a történet tanít 

 Dr. Rendeki Szilárd 

23 Az irodalom és a betegség viszonya (S. Sonntag: A betegség mint metafora) 

 Dr. Molnár F. Tamás 

24 Írók, költők, gyógyítók és betegségek: Moliére, Shakespeare, Ibsen 

 Dr. Molnár F. Tamás 

25 A társadalomtudomány és a gyógyítás (Foucault) 

 Dr. Molnár F. Tamás 

26 Képzőművészet és anatómia. Képzőművészet és klinikum 

 Dr. Molnár F. Tamás 

27 Hogyan mondjam el neked? A művelt orvos kommunikációja diagnózisról, kórjóslatról. Prognosis, predictio. Az 
elfogadhatatlan elfogadása: a rossz hír közlése 

 Dr. Molnár F. Tamás 

28 Beteg és orvosa. Ahogy kívülről látszunk (Parti Nagy Lajos) 

 Dr. Molnár F. Tamás 

Gyakorlatok 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

1.) A tárgy ismertetése, helye, értelme az orvosképzésben. Elhelyezése a humaniórák-reáliák dichotómiában. CP Snow a két kultúra 

teóriája és ennek következményei: teendőink (Molnár F Tamás) 

2.) A történeti orvostan, az orvostörténelem és a kultúrorvostan haszna, használata és veszélyei, az alkalmazás határai és csapdái 

(Molnár F Tamás) 

3.) Kórformák, therápia és irodalom. A tuberkulózis (Molnár F Tamás) A fehér halál 

4.) Kórformák, therápia - reflexiók. Asztma és allergia (Molnár F Tamás) 

5.) COPD és a cardiopulmonalis kórképek (Molnár FT) 

6.) Neuroendocrin tumorok: Cushing-tól Kulchynski-ig (Molnár FT) 

7.) Az orr-fül-gégészeti kórképek kultúrorvostana 

8.) Sebészeti kultúrorvostan (Molnár FT) 

9.) Genetika: a történet története (Dr. Hoffmann Gyula) 
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10.)  Igazságügyi orvostan: irodalom, film, modern médiák - a történetek történetei 

11.) Fertőző betegségek, járványok és történeti vonatkozásaik, irodalmi reflexiói (D. Defoe: A Londoni Pestis, A. Camus: A Pestis 

(MFT) 

12.) Az addictológia alapelemeinek kulturális vonatkozásai (alkohol, nikotin, drogok és „addictok”) (Molnár FT) 

13.) Az áthatoló testüregi sérülések sebészete: múlt, jelen - és a képzőművészetek (Szent Sebestyén) (Molnár FT) 

14.) Oncologia (W. H. Auden: Miss Gee, A. Szolzsenyicin: Rákosztály, J. Updike) (Molnár FT) 

15.) A Biblia és a gyógyítás: Újtestamentum (Molnár FT) 

16.) A betegség /egészség fogalmának formaváltozásai: az egyiptomi hét csapástól a megtisztító szenvedésig. A halál: Thanatosz, Styx 

17.) A szentek, a keresztény egyház és a betegség (gyógyító szentek, védőszentek) (Molnár FT) 

18.) A görög-római mitológia és az orvoslás (A mitológia váza: az Olymposz és a főbb helyek, alakok.) (Molnár FT) 

19.) Syndromák: nevek, történetek és klinikum. (Münchausen-től Pickwick-ig) (Molnár FT) 

20.) Társadalmi traumatológia: a Trianon szindróma (Molnár FT) 

21.) Anesztézia, intenzív therapia: és amit a történet tanít (Rendeki Szilárd) 

22.) Az irodalom és a betegség viszonya. (S. Sonntag: A betegség mint metafora) (Molnár FT) 

23.) Írók, költők, gyógyítók és betegségek: Moliére, Shakespeare, Ibsen (Molnár FT) 

24.) A társadalomtudomány és a gyógyítás (Foucault) (Molnár FT) 

25.)  Képzőművészet és anatómia (Prof. Dr. Reglődi Dóra) 

26.) Képzőművészet és klinikum (Molnár FT) 

27.) Hogyan mondjam el neked? A művelt orvos kommunikációja diagnózisról, kórjóslatról. Prognosis, predictio. Az elfogadhatatlan 

elfogadása: a rossz hír közlése. (Prof. Dr. Bogár Lajos-Molnár FT) 

28.)  Beteg és orvosa. Ahogy kívülről látszunk. (Parti Nagy Lajos) (Molnár FT) 

29.)  Az orvos személyisége. Az orvoskép változásai. Változó orvos a változó társadalomban. Az orvosok mint politikusok, művészek, 

technikusok. (Molnár FT) 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 
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OOF-LLV-T A LÁTÁSRÓL LÁTVÁNYOSAN  

Tantárgyfelelős: DR. BUZÁS PÉTER, egyetemi docens 

 Élettani Intézet 

1 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Fakultatív  modul ▪ ősszel ▪ ajánlott félév: 5. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 5 fő –  max. 40 fő 

Előfeltételek: OOA-EL2-T teljesített   

 

Tematika  

A látás a legtöbb ember számára az érzékelés fő forrása. Működésével kapcsolatban gyakran teszünk föl kérdéseket, melyekre néha 

nem is olyan könnyű válaszolni. Mitől kék az ég? Hány megapixeles lehet az emberi szem? Tényleg meglátunk egyetlen fotont? Mi az 

a vaklátás? Milyennek látja a bika a vörös posztót? Hogy működik a 3D-s mozi? Ez a kurzus igyekszik sok hasonló kérdést tisztázni, 

de olyanokat is felvetni, melyek a kutatókat ma is foglalkoztatják. Célunk, hogy látványosan, élő demonstrációkon, vizuális illúziókon 

és a felfedezésekhez vezető kísérletek megbeszélésén keresztül mutassuk be a látás idegrendszeri mechanizmusait. Szóba kerülnek a 

működésre rávilágító kórképek és az állatok látása is. A kurzus az alapvető pszichofizikai és idegélettani vizsgálómódszerek 

ismertetésével és a fény fizikájának alapjaival indul. Ezután végigkísérjük a vizuális információ útját és feldolgozását a 

fotoreceptoroktól a magasabb látókérgi területekig. A második részben a látás néhány alrendszeréről, a színlátásról, a 

mélységérzékelésről, a mozgásérzékelésről, végül pedig a vizuális memóriáról és figyelemről lesz szó. Zárásképpen megismerkedünk 
a Best Illusion of the Year Contest aktuális díjnyertes illúzióival. 

A félév elfogadásának feltételei 

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett 

Félévközi ellenőrzések 

Írásbeli teszt a szemeszter végén. 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

25% hiányzásig a félévközi teszt sikeres megoldásával. Az előadás ábrák a MeetStreet felületen elérhetők. 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

Az előadás ábrák a MeetStreet felületen elérhetők. 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Robert Sekuler - Randolph Blake: Észlelés, Osiris Kiadó 

Jeremy Wolfe et al.: Sensation and Perception, Sinauer 

Eric Kandel et al. (ed.): Principles of Neural Science, McGraw Hill 

Fonyó Attila: Az orvosi élettan tankönyve, Medicina 

Előadások 

1 Érzékelés és észlelés. A pszichofizika módszerei. Idegtudományi módszerek a látáskutatásban 

 Dr. Buzás Péter 

2 A fény fizikája. Radiometria, fotometria. A szem optikai rendszere. Csapok és pálcikák. Fototranszdukció. Fényadaptáció és 
sötétadaptáció. 

 Dr. Buzás Péter 

3 Egy kép, tíz interpretáció: a retinális feldolgozás. A kéreg alatti csatornák 

 Dr. Buzásné Dr. Telkes Ildikó 

4 Receptív mezők a primer látókéregben. Oszlopok, hiperoszlopok, térképek. A minta- és formaészlelés építőkockái 

 Dr. Buzásné Dr. Telkes Ildikó 

5 "Mi?" és "hol?" Párhuzamos feldolgozás a látókéregben. Vizuális észlelés és felismerés. Gestaltok és nagymama-sejtek 

 Dr. Buzás Péter 

6 A színinger. A színlátás agyi mechanizmusai. Színmegjelenés. A színek nevei. Szubjektív színek. Szinesztézia: a szerda 

indigókék. A színlátás rendellenességei. 

 Dr. Buzás Péter 
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7 Állati látás. A bika esete a vörös posztóval 

 Kóbor Péter 

8 Mélységérzékelés egy szemmel. Mélységérzékelés két szemmel. Hogy működik a 3D-s mozi? 

 Kóbor Péter 

9 Mit néz a szemész? Klinikai vizsgálómódszerek 

 Dr. Ráczné Dr. Mikó-Baráth Eszter 

10 A látás fejlődése és rendellenességei 

 Dr. Ráczné Dr. Mikó-Baráth Eszter 

11 A vizuális mozgás érzékelése és észlelése. Optikai áramlás. Navigáció. Biológiai mozgás 

 Dr. Nemes Vanda 

12 Vizuális tanulás és memória. Vizuális figyelem és rendellenességei. Olvasás, diszlexia. 

 Dr. Nemes Vanda 

13 A legutóbbi Best Illusion of the Year Contest nyertes illúzióinak megbeszélése 

 Dr. Buzás Péter 

14 Félévközi teszt 

 Dr. Buzás Péter 

Gyakorlatok 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

A vizsgakérdések az előadásokon elhangzottak alapján és az előadás ábrákon illusztrált témakörökből készülnek. 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 
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OOF-MNR-T ÚJ PERSPEKTÍVÁK A MÉHNYAKRÁK PREVENCIÓJÁBAN ÉS TERÁPIÁJÁBAN  

Tantárgyfelelős: DR. PATCZAINÉ DR. GŐCZE KATALIN RÉKA, egyetemi tanársegéd 

 Sportmedicina Tanszék 

1 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Fakultatív  modul ▪ ősszel ▪ ajánlott félév: 5. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 5 fő –  max. 20 fő 

Előfeltételek: nincs 

 

Tematika  

A méhnyakrák még mindig a 4. leggyakoribb női daganattípus. Kialakulása elsősorban a magas onkogén kockázatú human papilloma 

vírusokkal hozható összefüggésbe, azonban a HPV fertőzésen átesett nők nagy része mégsem kell, hogy megküzdjön a betegséggel. A 

daganatképződésben egyéb tényezők is fontos szerepet játszanak, melyek pontosabb ismerete révén még effektívebbé tehető a 

megelőzés. Előrelépést hozna a prevenció hatékonyabbá tétele, amihez a molekuláris karcinogenezis folyamatainak részletes 

feltérképezése lehet a kulcs. Az új típusú biomarkerek fejlesztésével javulhat az egyénre szabott kockázatbecslés, a korai felismerés és 
a klinikai ellátás effektivitását is befolyásoló prediktív és prognosztikai kockázatelemzés. 

A félév elfogadásának feltételei 

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett 

Félévközi ellenőrzések 

teszt 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

- 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

jegyzet 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Előadások 

Gyakorlatok 

Szemináriumok 

1  A méhnyak daganata: Epidemiológia és szűrési ajánlások 

2 A méhnyak daganata: Epidemiológia és szűrési ajánlások 

3 HPV genotipizálás 

4 HPV genotipizálás 

5 Irányelvek a klinikai ellátásban 

6 Irányelvek a klinikai ellátásban 

7 Molekuláris biomarkerek és klinikai jelentőségük 

8 Molekuláris biomarkerek és klinikai jelentőségük 

9 Genomika, epigenetika: adatgyűjtés és -feldolgozás folyamata, kihívásai 

10 Genomika, epigenetika: adatgyűjtés és -feldolgozás folyamata, kihívásai 

11 Személyre szabott kockázatbecslés 

12 Személyre szabott kockázatbecslés 

13 A klinikai döntéshozatalt befolyásoló prediktív és prognosztikus kockázatelemzés 

14 A klinikai döntéshozatalt befolyásoló prediktív és prognosztikus kockázatelemzés 

Vizsgakérdések 

- 
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Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 

Dr. Gombos Katalin (GOKFAAO.PTE), Dr. Patczainé Dr. Gőcze Katalin Réka (GOKFACO.PTE), Dr. Stefanovits Ágnes 

(STAIAAO.PTE) 
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OOF-N01-T BETEGSÉGEK ÉS GYÓGYSZERTÍPUSOK NÉMET NYELVEN 1.  

Tantárgyfelelős: HALÁSZ RENÁTA, nyelvtanár 

 Egészségügyi Nyelvi és Kommunikációs Intézet 

2 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Fakultatív  modul ▪ mindkét félévben ▪ ajánlott félév: 5. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 3 fő –  max. 15 fő 

Előfeltételek: nincs 

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

 

Tematika  

Betegségek kezelésének gyógyszeres lehetőségei: a használatos gyógyszerek jellemzőinek leírása, különböző műfajú szaknyelvi 
publikációk feldolgozása, szaknyelvi kommunikáció. 

A félév elfogadásának feltételei 

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett 

Félévközi ellenőrzések 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Nincs lehetőség a 25%-ot meghaladó távolmaradás pótlására. 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

intézeti jegyzet 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Előadások 

Gyakorlatok 

1 Einleitung 

2 Einleitung, Geschichte der Arzneimittel 

3 Terminologie 

4 Terminologie 

5 Bestandteile der Arzneimittel 

6 Bestandteile der Arzneimittel 

7 Bakterielle Erkrankungen 

8 Bakterielle Erkrankungen 

9 Bakterielle Erkrankungen 

10 Bakterielle Erkrankungen 

11 Dermatologische Erkrankungen 

12 Dermatologische Erkrankungen 

13 Dermatologische Erkrankungen 

14 Dermatologische Erkrankungen 

15 Virale Krankheiten 

16 Virale Krankheiten 

17 Heilpflanzen 

18 Heilpflanzen 

19 Homöopathie 

20 Test 1. 

21 Test 1. 

22 Krankheiten und Therapiemöglichkeiten 

23 Krankheiten und Therapiemöglichkeiten 

24 Krankheiten und Therapiemöglichkeiten 
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25 Test 2. 

26 Test 2. 

27 Evaluierung 

28 Evaluierung 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 

Dr. Koppán Ágnes (KOVEAA.B.JPTE), Dr. Szelényi András (SZAAAR.B.JPTE), Dr. Zrínyi Andrea (ZRADAB.B.JPTE), Halász 

Renáta (HARFAB.B.JPTE) 
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OOF-N51-T AZ ORVOSI SZAKNYELV HASZNÁLATAINAK SZÍNTEREI 1.  

Tantárgyfelelős: DR. KOPPÁN ÁGNES, egyetemi adjunktus 

 Egészségügyi Nyelvi és Kommunikációs Intézet 

2 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Fakultatív  modul ▪ mindkét félévben ▪ ajánlott félév: 5. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 3 fő –  max. 100 fő 

Előfeltételek: nincs 

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

 

Tematika  

Az orvosi szaknyelv nyelvészeti kutatási eredményeire alapozva az előadássorozat célja a hallgatók megismertetése a szakmai 
nyelvhasználat elméleti és gyakorlati vonatkozásaival. 

A félév elfogadásának feltételei 

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett 

Félévközi ellenőrzések 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Tantárgyfelelőssel történő egyeztetés után 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

http://www.gespraechsforschung-ozs.de   

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3096184/ 

Előadások 

1 Bevezetés: Az orvosi szaknyelv használati szinterei 

 Dr. Koppán Ágnes 

2 Bevezetés: Az orvosi szaknyelv használati szinterei 

 Dr. Koppán Ágnes 

3 Az orvosi kommunikáció nyelvészeti kutatásának külföldi és hazai eredményei, alkalmazásuk a gyakorlatban 

 Eklicsné Dr. Lepenye Katalin 

4 Az orvosi kommunikáció nyelvészeti kutatásának külföldi és hazai eredményei, alkalmazásuk a gyakorlatban 

 Eklicsné Dr. Lepenye Katalin 

5 Az orvosi kommunikációt jellemző beszédhelyzetek, szövegtípusok 

 Eklicsné Dr. Lepenye Katalin 

6 Az orvosi kommunikációt jellemző beszédhelyzetek, szövegtípusok 

 Eklicsné Dr. Lepenye Katalin 

7 A meggyőzés nyelvi eszközei az orvos-beteg kommunikációban 

 Dr. Koppán Ágnes 

8 A meggyőzés nyelvi eszközei az orvos-beteg kommunikációban 

 Dr. Koppán Ágnes 

9 Betegtájékoztatás jellegzetességei 

 Dr. Koppán Ágnes 

10 Betegtájékoztatás jellegzetességei 

 Dr. Koppán Ágnes 

11 Esetleírások 

 Eklicsné Dr. Lepenye Katalin 

12 Esetleírások 

 Eklicsné Dr. Lepenye Katalin 

 

http://www.gespraechsforschung-ozs.de/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3096184/


PTE ÁOK Általános Orvos szak  –  Elektív és fakultatív tárgyak - tantárgyleírások – 2018/2019-es tanév 

 

 479 

13 Az orvos-beteg kapcsolati modell nyelvi megjelenési formái 

 Dr. Koppán Ágnes 

14 Az orvos-beteg kapcsolati modell nyelvi megjelenési formái 

 Dr. Koppán Ágnes 

15 Az orvos - beteg kommunikáció nemhez kötött jellegzetességeinek tükröződése a nyelvhasználatban 

 Eklicsné Dr. Lepenye Katalin 

16 Az orvos - beteg kommunikáció nemhez kötött jellegzetességeinek tükröződése a nyelvhasználatban 

 Eklicsné Dr. Lepenye Katalin 

17 Az orvosi kommunikáció interkulturális szempontjai 

 Dr. Koppán Ágnes 

18 Az orvosi kommunikáció interkulturális szempontjai 

 Dr. Koppán Ágnes 

19 Az orvosi beszélgetésvezetés speciális nehézségei és nyelvi megoldása 

 Eklicsné Dr. Lepenye Katalin 

20 Az orvosi beszélgetésvezetés speciális nehézségei és nyelvi megoldása 

 Eklicsné Dr. Lepenye Katalin 

21 Pszichoszomatikus beszélgetésvezetés 

 Dr. Koppán Ágnes 

22 Pszichoszomatikus beszélgetésvezetés 

 Dr. Koppán Ágnes 

23 Példák interaktív feldolgozása az orvosi szaknyelv különböző szintereiről 

 Dr. Koppán Ágnes 

24 Példák interaktív feldolgozása az orvosi szaknyelv különböző szintereiről 

 Dr. Koppán Ágnes 

25 Teszt 

 Eklicsné Dr. Lepenye Katalin 

26 Teszt 

 Eklicsné Dr. Lepenye Katalin 

27 Értékelés 

 Dr. Koppán Ágnes 

28 Értékelés 

 Dr. Koppán Ágnes 

Gyakorlatok 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

A beszámolók lehetséges témáit a félév elején az oktató ismerteteti. 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 
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OOF-N55-T CSEREGYAKORLAT-ELŐKÉSZÍTŐ NÉMET SZAKNYELVI KURZUS  

Tantárgyfelelős: HALÁSZ RENÁTA, nyelvtanár 

 Egészségügyi Nyelvi és Kommunikációs Intézet 

2 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Fakultatív  modul ▪ mindkét félévben ▪ ajánlott félév: 5. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 2 fő –  max. 15 fő 

Előfeltételek: OOA-BK2 teljesített + OOA-NEA teljesített 

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

 

Tematika  

A külföldi cseregyakorlatra, ill. részképzésre utazó harmad, negyed, ötöd és hatod éves hallgatók szaknyelvi kompetenciáinak 
fejlesztése, a mindennapi és szakmai szituációk sikeres megoldására való nyelvi előkészítése. 

A félév elfogadásának feltételei 

A félévi óraszám 25%-t meghaladó bármilyen okból történő hiányzás esetén a kurzus nem tekinthető teljesítettnek. 

Félévközi ellenőrzések 

A szemeszter végi gyakorlati jegy kialakításának módja: 

1 írásbeli és 2 szóbeli teljesítménymérés 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

A távolmaradás pótlásának lehetősége az oktatóval történő megegyezés alapján rögzíthető 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

Mária Győrffy: Deutsch für Mediziner, Idióma Bt., Pécs 2001 (Megvásárolható az intézetben.), 

kurzus-hand-out 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Előadások 

Gyakorlatok 

1 Szakmai bemutatkozás, személyes információk szóban és írásban 

2 Szakmai bemutatkozás, személyes információk szóban és írásban 

3 Íráskészség fejlesztése különböző műfajokban: kérvény, pályázat, motivációs levél, kutatás bemutatása Teszt (írásbeli 
kommunikáció) 

4 Íráskészség fejlesztése különböző műfajokban: kérvény, pályázat, motivációs levél, kutatás bemutatása Teszt (írásbeli 
kommunikáció) 

5 Belgyógyászat 1: ápolástan 

6 Belgyógyászat 1: ápolástan 

7 Belgyógyászat 2: Anamnézis-felvétel 

8 Belgyógyászat 2: Anamnézis-felvétel 

9 Belgyógyászat 3: Vizsgálatok - fizikális és műszeres 

10 Belgyógyászat 3: Vizsgálatok - fizikális és műszeres 

11 Belgyógyászat 4: gyógyszerek 

12 Belgyógyászat 4: gyógyszerek 

13 Belgyógyászati szaknyelvi számonkérés (anamnézis, vizsgálatkérés, gyógyszerrendelés) 

14 Belgyógyászati szaknyelvi számonkérés (anamnézis, vizsgálatkérés, gyógyszerrendelés) 

15 Sebészet 1: Anatómiai áttekintés, alapfogalmak 

16 Sebészet 1: Anatómiai áttekintés, alapfogalmak 

17 Sebészet 2: Műtéti leírások 

18 Sebészet 2: Műtéti leírások 
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19 Sebészet 3: Műtéti eszközök, kommunikáció a műtőben 

20 Sebészet 3: Műtéti eszközök, kommunikáció a műtőben 

20 Sebészet 4: Hozzátartozó, ill. beteg tájékoztatása 

22 Sebészet 4: Hozzátartozó, ill. beteg tájékoztatása 

23 Sebészeti szaknyelvi számonkérés, jegybeírás, evaluálás 

24 Sebészeti szaknyelvi számonkérés, jegybeírás, evaluálás 

25 Nőgyógyászati szaknyelv 1.: betegségek 

26 Nőgyógyászati szaknyelv 2.: Anamnézis felvétel 

27 Nőgyógyászati szaknyelv 3.: Vizsgálati módszerek, beavatkozások 

28 Nőgyógyászati szaknyelvi számonkérés , jegybeírás, evaluálás 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 

Dr. Zrínyi Andrea (ZRADAB.B.JPTE), Halász Renáta (HARFAB.B.JPTE), Hambuchné Kőhalmi Anikó (HAKIAAE.PTE) 
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OOF-PRS-T A PSZICHOSZOMATIKA RENDSZERSZEMLÉLETE  

Tantárgyfelelős: DR. GÁTI ÁGNES, egyetemi docens 

 Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika 

1 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Fakultatív  modul ▪ ősszel ▪ ajánlott félév: 5. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 4 fő –  max. 20 fő 

Előfeltételek: OOA-EL1 teljesített   

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

 

Tematika  

Az egyre szaporodó pszichoszomatikus kórképekben a szomatikus elváltozások mellett a pszichés tényezőknek is alapvető szerepük 

van. Az utóbbi évtizedekben sürgetővé vált a nézőpontváltás, így a lineáris (ok-okozati) modelleket a cirkuláris, rendszerszemléletű 

gondolkodás váltotta fel, mely a genetikai-biológiai faktorok mellett az egyén pszichológiai rendszerét, valamint a család és a környezet 

szerepét is kutatja. A kurzus célja a bio-pszicho-szociális modell megismerése a különböző pszichoszomatikus kórképekben 

(gasztrointesztinális, onkológiai, nőgyógyászati, fertilitási problémák, stb.). Különös hangsúlyt fektetünk az elsősorban fiatalok 

körében szaporodó evészavarokra (anorexia nervoza, bulimia nervoza), bemutatva a legújabb biológiai (genetikai) kutatási 

eredményeket, s ezek összefüggését a pszichológiai tényezőkkel, valamint a multimodális terápiás lehetőségeket. 

A félév elfogadásának feltételei 

A TVSZ kreditrendszerű oktatás esetében érvényes vonatkozó szabályok szerinti hiányzási lehetőség. 

Félévközi ellenőrzések 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Pótlásként irodalom-feldolgozási feladat egy alkalom esetében elfogadott. 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Luidi Onnis: A pszichoszomatikus zavarok rendszerszemlélete, Animula Könyvkiadó, Budapest 1993 

Tury Ferenc, Szabó Pál: A táplálkozási magatartás zavarai: anorexia nervosa és a bulimia nervosa, Medicina Könyvkiadó, Budapest 

2000 

Előadások 

Gyakorlatok 

Szemináriumok 

1 A bio-pszicho-szociális modell ismertetése, történeti áttekintés. 

2 A bio-pszicho-szociális modell ismertetése, történeti áttekintés. 

3 A multidimenzionális szemlélet nyeresége a különböző pszichoszomatikus kórképekben. 

4 A multidimenzionális szemlélet nyeresége a különböző pszichoszomatikus kórképekben. 

5 Az evészavarok etiopatogenezise, a legújabb biológiai és pszichológiai kutatások eredményei 

6 Az evészavar zavarok, mint "rejtett zavarok", diagnosztika, epidemiológia, tünettan. 

7 Az evészavar zavarok, mint "rejtett zavarok", diagnosztika, epidemiológia, tünettan. 

8 Gasztrointesztinális betegségek pszichoszomatikája 

9 Gasztrointesztinális betegségek pszichoszomatikája 

10 Egyéb pszichoszomatikus betegségek (onkológia, nőgyógyászat, stb.) 

11 Egyéb pszichoszomatikus betegségek (onkológia, nőgyógyászat, stb.) 

12 A multimodális terápia lehetőségei. 

13 A multimodális terápia lehetőségei. 

14 A multimodális terápia lehetőségei. 

Vizsgakérdések 

Nincs 
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Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 

Dr. Gáti Ágnes (GAAHAAE.PTE) 
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OOF-SIS-T SZENTÁGOTHAI ÉS IDEGTUDOMÁNYI CENTRUM SZEMINÁRIUMSOROZAT  

Tantárgyfelelős: TAMASIKNÉ DR. HELYES ZSUZSANNA, egyetemi tanár 

 Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet 

1 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Fakultatív  modul ▪ mindkét félévben ▪ ajánlott félév: 5. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 1 fő –  max. 50 fő 

Előfeltételek: OOA-EL2 teljesített + OOP-KO1 egyidejű felvétel + OOP-PA1 egyidejű felvétel 

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

 

Tematika  

A Szentágothai szemináriumokon havonta 1 alkalommal (2 óra) a kutatóközpont egy csoportja számol be az eredményeiről, gyakran 

meghívott előadókkal, magyar és/vagy külföldi kollaborációs partnerekkel. Emellett a Szentágothai Kutatóközpontban a PTE 

Idegtudományi Centruma is havi rendszerességgel tart szemináriumokat (1x2 óra), amelyeken a résztvevő munkacsoportok tartanak 
tudományos előadásokat. 

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 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Előadások 

1 A Szentágothai Kutatóközpont egyik kutatócsoportjának tudományos előadása meghívott előadóval. 

 Tamasikné Dr. Helyes Zsuzsanna 

2 A Szentágothai Kutatóközpont egyik kutatócsoportjának tudományos előadása meghívott előadóval. 

 Tamasikné Dr. Helyes Zsuzsanna 

3 A PTE Idegtudományi Centrum egyik kutatócsoportjának tudományos előadása meghívott előadóval. 

 Tamasikné Dr. Helyes Zsuzsanna 

4 A PTE Idegtudományi Centrum egyik kutatócsoportjának tudományos előadása meghívott előadóval. 

 Tamasikné Dr. Helyes Zsuzsanna 

5 A Szentágothai Kutatóközpont egyik kutatócsoportjának tudományos előadása meghívott előadóval. 

 Tamasikné Dr. Helyes Zsuzsanna 

6 A Szentágothai Kutatóközpont egyik kutatócsoportjának tudományos előadása meghívott előadóval. 

 Tamasikné Dr. Helyes Zsuzsanna 

7 A PTE Idegtudományi Centrum egyik kutatócsoportjának tudományos előadása meghívott előadóval. 

 Tamasikné Dr. Helyes Zsuzsanna 

8 A PTE Idegtudományi Centrum egyik kutatócsoportjának tudományos előadása meghívott előadóval. 

 Tamasikné Dr. Helyes Zsuzsanna 

9 A Szentágothai Kutatóközpont egyik kutatócsoportjának tudományos előadása meghívott előadóval. 

 Tamasikné Dr. Helyes Zsuzsanna 

10 A Szentágothai Kutatóközpont egyik kutatócsoportjának tudományos előadása meghívott előadóval. 

 Tamasikné Dr. Helyes Zsuzsanna 

11 A PTE Idegtudományi Centrum egyik kutatócsoportjának tudományos előadása meghívott előadóval. 

 Tamasikné Dr. Helyes Zsuzsanna 

12 A PTE Idegtudományi Centrum egyik kutatócsoportjának tudományos előadása meghívott előadóval. 

 Tamasikné Dr. Helyes Zsuzsanna 
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13 A Szentágothai Kutatóközpont egyik kutatócsoportjának tudományos előadása meghívott előadóval. 

 Tamasikné Dr. Helyes Zsuzsanna 

14 A Szentágothai Kutatóközpont egyik kutatócsoportjának tudományos előadása meghívott előadóval. 

 Tamasikné Dr. Helyes Zsuzsanna 

Gyakorlatok 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

Nincs 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 
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OOF-SSP-T SPORTÁGSPECIFIKUS SÉRÜLÉSPREVENCIÓ  

Tantárgyfelelős: DR. PATCZAINÉ DR. GŐCZE KATALIN RÉKA, egyetemi tanársegéd 

 Sportmedicina Tanszék 

1 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Fakultatív  modul ▪ ősszel ▪ ajánlott félév: 5. 

Foglalkozás/félév:  0 óra előadás + 0 óra gyakorlat + 12 óra szeminárium = összesen 12 óra 

Kurzus létszámkorlát:  min. 5 fő –  max. 20 fő 

Előfeltételek: nincs 

 

Tematika  

Kíváncsi vagy, hogy milyen módszereket használnak a sport elitjéhez tartozó „öregfiúk”, mint Roger Federer, Tom Brady, Gianluca 

Buffon vagy Zlatan Ibrahimovic? Persze a női sportolók között is akadnak példák, Serena Williams több mint 20 éve kezdte profi 

karrierjét, és 36 évesen, gyermekszülést követően a közeljövőben tervezi a visszatérést. Egy biztos, nem csak genetikai adottság kérdése 

egy évtizedekig tartó élsportolói karrier. Mégis hogyan csinálják? Tudományos alapokon nyugvó, interdiszciplináris csapatmunka, 

melynek eredményeként évekig sérülésmentesen, megfelelő hatékonysággal tudják képességeiket kamatoztatni. Kurzusunk során ebbe 
nyújtunk betekintést elméleti és gyakorlati szinten. 

A félév elfogadásának feltételei 

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett 

Félévközi ellenőrzések 

féléfközi jegy 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

- 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

jegyzet 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Előadások 

Gyakorlatok 

Szemináriumok 

1 Fizikális és funkcionális tesztek, monitorizálási lehetőségek a laborban 

2 Fizikális és funkcionális tesztek, monitorizálási lehetőségek a pályán 

3 Túlterheléses panaszok, sérülések 

4 Sportágspecifikus jóga 

5 Sportfizioterápia 

6 Manuálterápia 

7 Törzserő szerepe és fejlesztése 

8 Amatőr sportolók sportsérüléseinek megelőzése 

9 Sporttáplálkozás szerepe a prevencióban, táplálékkiegészítők 

10 Csapatépítés, mentális felkészítés, coaching 

11 Prevenciós szemlélet az utánpótlásnevelésben, „Egészséges váll az úszósportban” program 

12 Teszt 

Vizsgakérdések 

- 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 

Dr. Dömse Eszter (DOEFAAO.PTE), Dr. Nemes Vanda (NEVFACO.PTE), Dr. Patczainé Dr. Gőcze Katalin Réka (GOKFACO.PTE), 

Kiss Gabriella (KIGRAAI.PTE), Szabó Dorottya (SZDFAAE.PTE) 
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OOF-TSM-T A TÁPLÁLKOZÁS SZEREPE SPECIÁLIS KÓRÁLLAPOTOK MEGELŐZÉSÉBEN ÉS KEZELÉSÉBEN

  

Tantárgyfelelős: DR. KISS ISTVÁN, egyetemi tanár 

 Orvosi Népegészségtani Intézet 

1 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Fakultatív  modul ▪ ősszel ▪ ajánlott félév: 5. 

Foglalkozás/félév:  12 óra előadás + 0 óra gyakorlat + 2 óra szeminárium = összesen 14 óra 

Kurzus létszámkorlát:  min. 5 fő –  max. 30 fő 

Előfeltételek: nincs 

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

 

Tematika  

Jelen kurzus azt a célt hivatott szolgálni, hogy a táplálkozásnak az egyes betegségek megelőzésében betöltött szerepét és a gyógyításban 
elfoglalt helyét, jelentőségét ismertesse a hallgatókkal. 

A tantárgy a táplálkozás-epidemiológia módszereinek bemutatása után sorra veszi, hogy az egyes kórállapotok - pl. a legnagyobb 

népegészségügyi jelentőséggel bíró szív-érrendszeri és daganatos betegségek, valamint az életminőséget nagyban befolyásoló 

mozgásszervi és gasztrointesztinális betegségek - esetében milyen lehetőségei adódnak a táplálkozásterápiának az adott állapot 

megelőzése, valamint kezelése során. 

A gyakorló orvos munkája során rendszeresen találkozik olyan esetekkel - pl. helytelen fogyókúrából adódó, (sürgősségi) kezelést 

igénylő állapotokkal -, amelyek megoldásában nagy segítséget jelent a különböző (divat)diéták nemcsak jótékony, hanem káros 

hatásainak ismerete. Ezért kurzusunk során a hallgatók e diétás irányzatokat is jobban megismerhetik, csakúgy mint a különböző 
fiziológiai állapotok során (pl. terhesség, időskor) fellépő eltérő tápanyagszükséglet megfelelő kezelésének alapjait. 

A félév elfogadásának feltételei 

Az előadások és szemináriumok látogatása kötelező, amelyet katalógussal ellenőrzünk. 

Legfeljebb 15 %, azaz 2x45 perc hiányzás megengedett, ami felett az index aláírását megtagadjuk. 

Félévközi ellenőrzések 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Pótlási lehetőség nincs. 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

A Neptun-ra feltöltött elektronikus tananyagok. 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Veresné Bálint Mária: Gyakorlati dietetika, Semmelweis Egyetem Eü. Főiskolai Kar; 2006 

Rodler Imre: Élelmezés- és táplálkozásegészségtan, Medicina Kiadó, 2006 

Rigó János: Korszerű piramisrendszerek - Az egészséges táplálkozáshoz és életmódváltáshoz, Medicina Kiadó, 2008 

Rodler Imre: Új tápanyagtáblázat, Medicina Kiadó, 2006 

Előadások 

1 Dietoterápia helye az orvoslásban. Diétás gyógykezelés fogalma, célja és fejlődése. Táplálkozás-epidemiológia I. 

 Wolher Veronika 

2 Fogantatás, terhesség alatti étrend. Csecsemőtáplálás. Bölcsődés-, óvodás-, kisiskolás-, serdülő-, felnőtt-, idős korúak 
táplálkozása. 

 Wolher Veronika 

3 Táplálékallergiák, -intoleranciák, diagnosztikus étrendek. Táplálkozás szerepe a daganatos megbetegedésekben. 

 Wolher Veronika 

4 Emésztőszervrendszer betegségeinek megelőzése, dietoterápiája I. 

 Wolher Veronika 

5 Emésztőszervrendszer betegségeinek megelőzése, dietoterápiája II. 

 Wolher Veronika 
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6 Emésztőszervrendszer betegségeinek megelőzése, dietoterápiája III. 

 Wolher Veronika 

7 Táplálkozás cukorbetegség esetén 

 Dr. Balogh Erika 

8 Vesebetegségek diétás kezelése. 

 Dr. Balogh Erika 

9 Szív- és érrendszert érintő dietoterápia. 

 Wolher Veronika 

10 Anyagcsere- és endokrin betegségek diétás vonatkozásai. 

 Wolher Veronika 

11 Mozgásszervi betegségek diétás kezelése. 

 Wolher Veronika 

12 Vegetáriánus étkezés értékelése. Nemzeti konyhák, vallási táplálkozási rendszerek. Divatdiéták pro és kontra (Vércsoport diéta, 
90 napos diéta, Atkins diéta, Norbi-update, paleolit diéta, makrobiotika?). Sporttáplálkozás. 

 Wolher Veronika 

Gyakorlatok 

Szemináriumok 

1 Táplálkozás-epidemiológia II. Tápláltsági állapot, annak megítélésének lehetőségei. Energiaszükségletet meghatározó 
tényezők, kiszámítása 

2 Túlsúly és az elhízás, hiányos táplálkozás, táplálkozási zavarok, megelőzés. Mesterséges táplálás, tápszerek jelentősége. 

Vizsgakérdések 

Neptun 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 

Wolher Veronika (WOEQAAI.PTE) 
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OOF-UD1-T KLINIKAI SZITUÁCIÓK ELEMZÉSE, USMLE STEP 1 FELKÉSZÍTŐ KURZUS  

Tantárgyfelelős: DR. LŐRINCZ KATALIN NÓRA, PhD hallgató 

 Neurológiai Klinika 

2 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Fakultatív  modul ▪ mindkét félévben ▪ ajánlott félév: 5. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 2 fő –  max. 30 fő 

Előfeltételek: nincs 

 

Tematika  

Az Up to Date kurzus célja a preklinikai ismeretekre alapozva kitekintést nyújtani a klinikum felé, a preklinikum során megismert 
tényeket klinikai szituációkban alkalmazva esetismertetések segítségével. 

Az egyetemi oktatás keretében a szervrendszerek ismertetése az alapozó tárgyaktól kezdve a preklinikai tárgyakon át külön tárgyalja 

az egyes szervrendszerek anatómiáját, patológiáját, kórélettanát, majd a klinikum során az adott betegségek felismerésének 

kritériumai,terápiája kapnak hangsúlyt. A jelenlegi oktatás keretében kevés lehetőség adódik egy szervrendszer egészében történő 
ismertetésére a fejlődéstantól a terápiáig. 

Az Up to Date kurzus célja, hogy betekintést nyújtson a hallgatók számára egy olyan oktatási rendszerbe, amely során az adott 

szervrendszer főbb preklinikai vonatkozásai mellett a  klinikai elvek ismertetése is megtörténik klinikai szituációk segítségével, illetve 

egyes még kísérleti stádiumban levő fontosabb gyógyszerek hatásmechanizmusa is említésre kerül az alapkutatások és a klinikum 
között kapcsolatot teremtve. 

A klinikai szituációk során szereplő laborparamérterek, szövettani metszetek, képalkotó diagnosztikai eredmények ismertetése is a 

kurzus része,eligazítást nyújtva ezzel a diagnózis felállításához és legelőnyösebb terápia megválasztásához szükséges sokrétű 
ismerethalmaz kezeléséhez. 

A kurzus tematikájában  10  szervrendszer szerepel. 

Elsőként a Szív-érrendszer  majd az Endokrinológia,Gasztrointesztinális szervrendszer,Vérképző szervrendszer és 

Onkológia,Idegrendszer és érzékszervek,Bőr és kötőszövet, Izom és vázrendszer, A női és férfi reproduktív szervrendszer, Kiválasztó 
szervrendszer  -  végül a Légzés szervrendszere kerülnek megtárgyalásra. 

A szervrendszerek főbb, klinikumban jelentőséget kapó fejlődéstani rendellenességei, anatómiai, élettani vonatkozásai majd a 

patológiai, kórélettani és gyógyszertani elvek ismertetése és gyakorlat  i   -   esetek megbeszélése során történő   - alkalmazása segíti 

az elméleti ismeretek klinikumban gyakran előforduló szituációkba helyezését. 

Az órák elméleti bevezetővel kezdődnek, ezt követi az adott szervrendszerhez tartozó esetek interaktív feldolgozása a hallgatók aktív 

részvételével. 

A kurzus tematikája a Unite States Medical Licensing Exam kurrikulumát követi. 

A félév elfogadásának feltételei 

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett 

Félévközi ellenőrzések 

Záróteszt :  60 perc   - 

   az utolsó óra alkalmával kerül megírásra 

Pótteszt írása / javítás egyéni egyeztetés alapján lehetséges. 

A teszt felépítése: a teszt kérdései különböző klinikai eseteket írnak le melyek kapcsán a következő legmegfelelőbb terápiás lépés, a 

betegség hátterében álló patológia, kórélettani mechanizmusok vagy fejlődési rendellenesség megadása szükséges a megadott 4 

válaszlehetőség közül. A tesztkérdések egyszerű választásra épülnek, mely során a 4 válaszlehetőség közül a lehető legjobb megoldás 

kiválasztása fogadható el helyes megoldásként.    

A teszt során 40 kérdést kell 60 perc alatt megoldani, a kérdések a kurzus során tárgyalt 10 fő témakörből -1.A szív és 

érrendszer,2.Endokrin, 3.Gasztrointesztinális szervrendszer,4.Vérképző szervrendszer és Onkológia, 5.Izom és vázrendszer, 6.Bőr és 

kötőszöveti rendszer,7.Idegrendszer és érzékszervek, 8.Kiválasztó szervrendszer, 9.Reproduktív szervrendszer, 10.Légző 

szervrendszer- kerülnek kiválasztásra, témakörönként 4 k 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Személyes konzultáció 
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A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Ajánlott irodalom: 

First Aid for the USMLE Step 1 2018, 28th Edition [Tao Le, Vikas Bhushan] 

UWorld Step 1 kérdésbank-https://www.uworld.com/ 

Step-Up to USMLE Step 1 2015 Seventh Edition, Michael McInnis 

Fundamentals of Pathology-http://www.pathoma.com/ 

Előadások 

Gyakorlatok 

Szemináriumok 

1 Bevezetés a szervrendszerek tanulásához, 

Kardiológia -embriológiai anatómiai élettani vonatkozások. 

Az elméleti bevezetőben a fetális keringés,a szív pitvar és kamrai tagolódása, a billentyűk fejlődése, a szív anatómiája: 

vérellátás variációi, pericardium felépítése, élettani vonatkozások:ECG, Autoreguláció,Myocardiális és Pacemaker 

potenciál,Cardiac output változók,Stahrling görbe,Nyomás-térfogat görbék,A szív auscultációja és szívzörejek,Baro-és 
chemorceptorok működésének ismertetése szerepel. 

2 Kardiológia-patológiai vonatkozások,esetmegbeszélés Patológiai elméleti ismertetés: Congenitális fejlődési 

rendellensségek,Hypertonia,Atherosclerosis,Aorta aneurysma, dissectio,ISZB manifesztációi,Acut myocardiális 

infarctus,Szívelégteleség, Esetmegbeszélés 

3 Kardiológia-gyógyszertani alapok-esetelemzés 

Elméleti bevezetés: Hypertonia kezelése, Antianginás terápia, Antiarrhytmiás szerek Esetlemzés 

4 Endokrinológia-embriológiai, anatómiai,élettani háttér Embriológia:pajzsmirigy feljődése Anatómia: A mellékvesekéreg és 

velő felépítése, A hipofízis felépítése, Endocrin pancreas Élettan: A vércukorszint szabályozása, A pajzsmirigy hormonok 
szerepe az anyagcserében,A hypothalamus-hypopysis rendszer ismeretetése 

5 Endokrinológia-embriológiai, anatómiai,élettani háttér Embriológia:pajzsmirigy feljődése Anatómia: A mellékvesekéreg és 

velő felépítése, A hipofízis felépítése, Endocrin pancreas Élettan: A vércukorszint szabályozása, A pajzsmirigy hormonok 
szerepe az anyagcserében,A hypothalamus-hypopysis rendszer ismeretetése 

6 Endokrinológia-patológiai gyógyszertani vonatkozások-esetelemzéssel 

Hypadrenia, Cushing szindróma differenciáldiagnózisa, Hyperaldoszteronizmus,Pheochromocytoma,Hyper-
hypothyreosis,Diabetes mellitus terápiája Esetelemzés 

7 Gasztroenterológia-embriológiai és anatómiai háttér Elméleti össuefoglaló: 

Tracheoesophagealis fistula,Pylorus stenosis,Pancreas annulare,intestinal atresia, Portosystemás söntök,Külső és belső 
aranyeres csomók,direkt, indirekt és femorális sérv anatómiája, Esetelemzés 

8 Gasztroenterológia-kórélettani és patológiai vonatkozások esetelemzéssel 

A bilirubin metabolizmus renedellenességei,Icterus differenciáldiagnózisa,Hasnyálmirigy gyulladás, Alcohol okozta 
májbetegségek, Non-alcohololic fatty liver,Cirrhosis kórélettani vonatkozásai 

9 Gasztroenterológia-patológiai és gyógyszertani vonatkozások Reflux esophagitis, Peptikus fekély,Esophagus 

carcinoma,Gastritisek,Gyulladásos bélbetegségek, Cholecytsitis,Epekövek fajtái, Reflux terápiája,Laxatívumok, 
hányáscsillapítók,- Esetelemzés 

10 Hematológia és onkológia-anatómiai, élettani vonatkozások Elméleti összefogalaló: A koagulációs kaszkád 
komponensei,Thrombogenezis-, Hb elektroforézis, Vércsoportok,Fetális Hb tulajdonságai Esetelemzés 

11 Hematológia, onkológia-patológiai vonatkozások-esetelemzéssel Mikrocyter,normocyter és makrocyter anemiák patológiája 

Leukémiák (Acut lymphoblastic leukemia, Acut myelogen leukemia,Chronikus myelogen leukemia), lymphomák-(Hodkin 
lymphoma,Burkitt lymphoma, Follicularis lymphoma,) és krónikus myeloproliferatív betegségek patológiája- Esetelemzés 

12 Hematológia-onkológia-gyógyszertani összefoglalás 

Heparin és Warfarin hatásmechanizmusa,Trombolitikumok alkalmazása,Trombocyta aggaregáció gátló kezelés lehetóségei,A 
tumorellenes szerek sejtciklus specificitása,alkalmazása, mellékhatásai, Tumor lysis syndroma Esetelemzés 

13 Neurológia:anatómiai és élettani háttér, esetelemzés 

A gerincvelői pályák anatómiája és funkciója, Az agyidegek anatómiai és funkcionális vonatkozásai, Circle of Willis 

anatómiája, Motoros és szenzoros homunculus, Thalamus,Cerebellum felépítése és funkciója-Esetlemezés 
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14 Neurológia-patológia-esetelemzés 1 

Stroke,Neurodegeneratív betegségek: Parkinson, Huntington, Alzheimer-kór,Frontotemporális,Lewy body ,Vascular 
dementia,Koponyaűri vérzések -Esetelemzés 

15 Neurológia-patológia esetelemzés-2 

Herniációs szindrómák,Legygakoribb agyi tumorok gyermekek és felnőttek esetén, Sclerosis multiplex, Hydrocephalus 
fajtái,osmotikus demyelinizációs szindróma Esetelemzés 

16 Neurológia-gyógyszertani összefoglaló esetelemzéssel. Epilepszia kezelési lehetőségei, Neurodegeneratív betegségek 
gyógyszeres terápiája, Glaukóma terápiája 

17 Reumatológiai és Bőrgyógyászati bevezető, esetelemzés Basalsejtes carcinoma, Laphámrák, Melanoma,Atópiás 
dermatitis,Psoriasis, Systemas lupus erythematosus, Esetelemzés 

18 Az izom és vázrendszer patológiai vonatkozásai 

Rheumatoid arthritis,Köszvény,Osteoporosis,Septikus arthritis,Polymyalgia rheumatica,Polyomyositis, Esetelemzés 

19 Pszichiátria-gyógyszertani összefogalalás esetelemzéssel Antidepresszánsok és antipszichotikumok alkalmazása-esetelemzés 

20 Reproduktív szervrendszer anatómiai és élettani vonatkozásai-estelemzéssel 

Spermatogenezis és oogenezis, menstruációs ciklus élettana, terhesség, menopausa élettani változásai Esetelemzés 

21 A női reproduktív szervrendszer patológiai és gyógyszertani vonatkozásai 

Cervix carcinoma,Ovarium tumorok,Endometriosis, Ektópiás terhesség Fogamzásgátlás és posztmenopauzális hormonterápia 
alkalmazása-esetelemzés 

22 Férfi reproduktív szervrendszer patológiai és gyógyszertani vonatkozásai 

Benignus prostata hyperplasia,Prostata tumor,Heretumorok,Cryptorchidizmus, Antiandrogének és PDE5 inhibitorok 
alkalmazása-esetelemzés 

23 A vese anatómiai és élettani vonatkozásai -esetelemzéssel Patkó vese és Potter szekvencia, Az ureter lefutása, A glomerulációs 
filtrációs barrier, nephron működése,Renin-angiotenzin-aldoszteron rendszer funkciói Esetelemzés 

24 A vese patológiai vonatkozásai 

Nephrozis és nephritis, Vesekőképződés,Vese és húgyuti tumorok,Veseelégtelenség tárgyalása 

25 A kiválasztó szervrendszer gyógyszertana esetelemzéssel Diuretikumok alkalmazása 

szívelégtelenség,glaukóma,hypertónia,nephrogén diabetes insipidus,proteinuria, diabeteses 
nephropathia,hyperaldosteronizmus esetén 

26 A pulmonológia anatómiai és kórélettani alapjai 

 A tüdő anatómiai kapcsolatai, Az oxygen-Hb disszociációs görbe változásai, Pulmonáris keringés Az obstruktív és restriktív 
tüdőbetegségek légzésfunkciós paraméterei 

27 A légző rendszer patológiai háttere Pneumonia,Tüdőtályog,Superior vena cava syndroma,Tumorok, PTX, Esetelemzés 

28 A pulmonológia gyógyszertani vonatkozásai-esetelemzéssel 

Az asthma és a pulmonáris hypertenzió és pulmonális embólia terápiás lehetőségei Esetelemzés 

Vizsgakérdések 

A vizsgakérdések témái: 

A vizsgakérdések az adott kurzus során is megbeszélt esetekből készülnek: 

1.Szív és érrendszer: 

Ventrikuláris septalis defektus 

Acut myocardiális infarctus 

Atherosclerosis 

Hypertonia 

 

2.Endokrinológia: 

Hyperthyreoisis 

Cushing szindróma 

Diabetes mellitus 

Hypadrenia 
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3.Gasztrointesztinális rendszer: 

Pylorus stenosis 

Reflux esophagitis 

Peptikus fekély 

Hasnyálmirigy   gyulladás 

 

4.Hematológia és onkológia: 

Fetalis hemoglobin 

Anemia differenciáldiagnózisa 

Follikuláris lymphoma 

Polycytemia 

 

5.Idegrendszer és érzékszervek: 

Stroke 

Alzheimer-kór 

Glioblastoma multiforme 

Glaukóma 

 

6.Reumatológia és Bőrgyógyászat: 

Basal sejtes carcinoma 

Atópiás dermatitisz 

Rheumathoid arthritis 

Systemas lupus erythematosus 

 

7.Izom és vázrendszer: 

Karpalis alagút szindróma 

Unhappy triad 

Osteoporosis 

Osteosarcoma 

 

8.Reproduktív szervrendszer: 

Fetális alkohol szindróma 

Dermoid cysta 

Human Papilloma Virus 

Benignus Prostata Hyperlasia 

 

9.Kiválasztó szervrendszer: 

Patkóvese 

Krónikus veseelégtelenség 

Vesekő 

Diuretikumok 
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10.Légző rendszer: 

Neonatális Respiratorikus Szindróma 

Pulmonális embólia 

Tüdő Adenocarcinoma 

Asthma 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 

Dr. Lőrincz Katalin Nóra (LOKSAAO.PTE) 
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OOF-VK1-T HOGYAN VIZSGÁZZUNK SIKERESEN KÓRÉLETTANBÓL? 1.  

Tantárgyfelelős: DR. BALASKÓ MÁRTA, egyetemi docens 

 Transzlációs Medicina Intézet 

2 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Fakultatív  modul ▪ ősszel ▪ ajánlott félév: 5. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 2 fő –  max. 180 fő 

Előfeltételek: OOA-EL2 teljesített   

 

Tematika  

A kurzus célja a kórélettani témák probléma-orientált, klinikai esetekre alapozott megbeszélése. Ez a megközelítés segíti a hallgatókat 

a mechanizmusok és azok összefüggéseinek jobb megértésében. A kurzus oktatói a Transzlációs Medicina Intézet vizsgáztatói. A 

kurzus célja, hogy hozzászoktassa a hallgatókat a szóbeli kórélettani vizsgákon megkívánt komplex probléma-elemzéshez. 

A félév elfogadásának feltételei 

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett 

Félévközi ellenőrzések 

Szóbeli vizsga a megbeszélt témakörök alapján. 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Nincs 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

Az előadás prezentációk feltöltésre kerülnek a NEPTUN-ra. 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

EC Toy, JT Patlan, F Faustinella, SE Cruse (eds.): Case Files Internal Medicine, Lange Medical Book McGraw-Hill, New York 
2007 

EC Toy, BC Simon, KY Takenaka, B Baker, TH Liu (eds.): Case Files Emergency Medicine, Lange Medical Book McGraw-Hill, 
New York 2005 

EC Toy, RJ Yetman, RG Girardet, MD Hormann, SL Lahoti, MC McNeese, MJ Sanders (eds.): Case Files Pediatrics, Lange 
Medical Book McGraw-Hill, New York 2010 

Előadások 

1 A szívelégtelenség probléma-orientált feldolgozása. 

 Rittmann-né Dr. Pétervári Erika 

2 Az akut miokardiális infarktus probléma-orientált megbeszélése. 

 Rittmann-né Dr. Pétervári Erika 

3 A keringési shock probléma-orientált megbeszélése I. 

 Rittmann-né Dr. Pétervári Erika 

4 A keringési shock probléma-orientált megbeszélése II. 

 Rittmann-né Dr. Pétervári Erika 

5 A hipertónia betegség probléma-orientált megbeszélése I. 

 Dr. Szekeres-Solymár Margit 

6 A hipertónia betegség és szövődményeinek probléma-orientált megbeszélése II. 

 Dr. Szekeres-Solymár Margit 

7 A stroke probléma-orientált megbeszélése I. 

 Dr. Balaskó Márta 

8 A stroke probléma-orientált megbeszélése II. 

 Dr. Balaskó Márta 

  



PTE ÁOK Általános Orvos szak  –  Elektív és fakultatív tárgyak - tantárgyleírások – 2018/2019-es tanév 

 

 495 

9 Funkcionális tüdőeltérések probléma-orientált megbeszélése I. 

 Dr. Szekeres-Solymár Margit 

10 Funkcionális tüdőeltérések probléma-orientált megbeszélése II. 

 Dr. Szekeres-Solymár Margit 

11 Oxigén traszport-zavarok probléma-orientált megbeszélése I. 

 Rittmann-né Dr. Pétervári Erika 

12 Oxigén traszport-zavarok probléma-orientált megbeszélése II. 

 Rittmann-né Dr. Pétervári Erika 

13 Vörösvértest-eltérések probléma-orientált megbeszélése I. 

 Dr. Balaskó Márta 

14 Vörösvértest-eltérések probléma-orientált megbeszélése II. 

 Dr. Balaskó Márta 

15 Fehérvérsejt-eltérések probléma-orientált megbeszélése I. 

 Dr. Balaskó Márta 

16 Fehérvérsejt-eltérések probléma-orientált megbeszélése I. 

 Dr. Balaskó Márta 

17 Trombocita-eltérések probléma-orientált megbeszélése I. 

 Dr. Balaskó Márta 

18 Alvadási eltérések probléma-orientált megbeszélése II. 

 Dr. Balaskó Márta 

19 Kóros EKG eltérések probléma-orientált megbeszélése I. 

 Dr. Szekeres-Solymár Margit 

20 Kóros EKG eltérések probléma-orientált megbeszélése II. 

 Dr. Szekeres-Solymár Margit 

21 Kóros EKG eltérések probléma-orientált megbeszélése III. 

 Dr. Szekeres-Solymár Margit 

22 Kóros EKG eltérések probléma-orientált megbeszélése IV. 

 Dr. Szekeres-Solymár Margit 

23 Kóros vese-eltérések probléma-orientált megbeszélése I. 

 Rittmann-né Dr. Pétervári Erika 

24 Kóros vese-eltérések probléma-orientált megbeszélése II. 

 Rittmann-né Dr. Pétervári Erika 

25 A só-víz háztartás eltéréseinek probléma-orientált megbeszélése I. 

 Rittmann-né Dr. Pétervári Erika 

26 A só-víz háztartás eltéréseinek probléma-orientált megbeszélése II. 

 Rittmann-né Dr. Pétervári Erika 

27 Vizsga 

 Dr. Szekeres-Solymár Margit 

28 Vizsga 

 Dr. Szekeres-Solymár Margit 

Gyakorlatok 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 
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OTT5-T TESTNEVELÉS 5.  

Tantárgyfelelős: FINAK GÁBORNÉ GOMBOSI ESZTER GYÖNGYI, testnevelő tanár 

 ÁOK Testnevelés- és Mozgásközpont 

0 kredit ▪ aláírás  ▪ Fakultatív  modul ▪ mindkét félévben ▪ ajánlott félév: 5. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 2 fő –  max. 50 fő 

Előfeltételek: OTT4-T teljesített   

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

 

Tematika  

Az egyetemi testnevelés elsődleges célja a hallgatók egészségfejlesztése. A sportmozgások és más mozgáskészletek bemutatásán és 

gyakoroltatásán keresztül a korszerű edzésmódszerek alkalmazásával fejlesztjük a hallgatók erőnlétét, motorikus képességét. 

Feladatunknak tartjuk a rendszeres testedzés beépítését a hallgatók életmódjába. 

A félév elfogadásának feltételei 

Tíz heti dupla órás gyakorlati foglalkozáson való részvétel a félév elfogadásának minimum követelménye. A szemeszter során két heti 

összidejű (4x45 perc) hiányzás megengedett. További két heti (4x45 perc) hiányzás elfogadása, igazolása a foglalkozásvezető 

hatáskörébe tartozik. 

Félévközi ellenőrzések 

- 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Pótlási lehetőséget biztosítunk három heti (6x45 perc) időtartamban, melyet a foglalkozásvezetővel kell egyeztetni. Ebből a szervezeti 

egység által meghatározott időben és helyen két heti (4x45 perc) hiányzást lehet pótolni a vizsgaidőszak első hetében. 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Dr. Ángyán Lajos: Testnevelés, Motio, Pécs, 2002. 

Előadások 

Gyakorlatok 

1-28 A választható kurzusokhoz lapozzon az Alapoó modul kiadvány végéhez! 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 

Dr. Rugási Endre (RUEMAAP.PTE), Farkas György (FAGMAAO.PTE), Lipcsik Zoltán (LIZIAAT.PTE), Németh Attila Miklós 

(NEAGAET.PTE), Petőfi Áron (PEAEAB.T.JPTE), Téczely Tamás (PETLAAT.PTE) 
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OXF-CBR-O-T MEDICAL ASPECTS OF CBRN (CHEMICAL, BIOLOGICAL, RADIOLOGICAL AND NUCLEAR) 

WARFARE  

Tantárgyfelelős: DR. TAMÁS MOLNÁR F., professor 

 Műveleti Medicina Tanszék 

2 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Fakultatív  modul ▪ mindkét félévben ▪ ajánlott félév: 5. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 5 fő –  max. 20 fő 

Előfeltételek: OOA-EL2-T teljesített   

 

Tematika  

The importance of the defense against CBRN (Chemical, Biological, Radiological and Nuclear) agents has grown significantly in the 

last few years. The specialists in the field of defense technologies are challenged by sharpening international conflicts, swift changes 
in demography, rapidly developing biotechnology/engineering sciences and also by growing industrial activities. 

As part of the concept of Operational Medicine the participants can have access to the medical aspects of CBRN defense and the 

casualty care regarding CBRN incidents. With a special emphasis on the practical training the course’s important goal to present 
innovative technologies and equipment. 

A félév elfogadásának feltételei 

Maximum of 15 % absence allowed 

Félévközi ellenőrzések 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

In accordance with Code of Studies and Examinations. 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

Teaching materials of the course (from the instructors). 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Előadások 

1 Introduction. Medical aspects of CBRN 

 Dr. Molnár F. Tamás 

2 Introduction. Medical aspects of CBRN 

 Dr. Molnár F. Tamás 

3 Basics of Biophysics and Biochemistry 

 Dr. Molnár F. Tamás 

4 Basics of Biophysics and Biochemistry 

 Dr. Molnár F. Tamás 

5 Basics of Physiology 

 Dr. Molnár F. Tamás 

6 Basics of Physiology 

 Dr. Molnár F. Tamás 

7 CBRN Agents and Their Terminology. Classification. Concerning International Regulations 

 Dr. Maróti Péter Dezső 

8 CBRN Agents and Their Terminology. Classification. Concerning International Regulations 

 Dr. Maróti Péter Dezső 

9 Introduction of the Harmful Effects Caused by Chemical Materials 

 Dr. Maróti Péter Dezső 

10 Introduction of the Harmful Effects Caused by Chemical Materials 

 Dr. Maróti Péter Dezső 
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11 Introduction of the Harmful Effects Caused by Biological Materials 

 Dr. Maróti Péter Dezső 

12 Introduction of the Harmful Effects Caused by Biological Materials 

 Dr. Maróti Péter Dezső 

13 Introduction of Harmful Radiological Effects 

 Dr. Maróti Péter Dezső 

14 Introduction of Harmful Radiological Effects 

 Dr. Maróti Péter Dezső 

15 Introduction of Harmful Nuclear Effects 

 Dr. Maróti Péter Dezső 

16 Introduction of Harmful Nuclear Effects 

 Dr. Maróti Péter Dezső 

17 Basics of Radiation Protection. Definitions 

 Dr. Maróti Péter Dezső 

18 Basics of Radiation Protection. Definitions 

 Dr. Maróti Péter Dezső 

19 Complex CBRN Detection 

 Dr. Maróti Péter Dezső 

20 Complex CBRN Detection 

 Dr. Maróti Péter Dezső 

21 Acute Care I. 

 Dr. Maróti Péter Dezső 

22 Acute Care I. 

 Dr. Maróti Péter Dezső 

23 Acute Care II. 

 Dr. Maróti Péter Dezső 

24 Acute Care II. 

 Dr. Maróti Péter Dezső 

25 Practice 

 Dr. Rendeki Szilárd 

26 Practice 

 Dr. Rendeki Szilárd 

27 TEST 

 Dr. Maróti Péter Dezső 

28 TEST 

 Dr. Maróti Péter Dezső 

Gyakorlatok 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 
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OOE-ABI-T ALKALMAZOTT BIOMETRIA  

Tantárgyfelelős: BORBÁSNÉ DR. FARKAS KORNÉLIA, egyetemi adjunktus 

 Bioanalitikai Intézet 

1 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Elektív  modul ▪ tavasszal ▪ ajánlott félév: 6. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 5 fő –  max. 15 fő 

Előfeltételek: OOA-MET-T teljesített   

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

 

Tematika  

A tudományos kutatások eredményeinek megértéséhez, saját kutatás tervezéséhez és az adatok kiértékeléséhez nélkülözhetetlen 

bizonyos statisztikai és biometriai módszerek ismerete. A tantárgy célja, hogy a Biometria keretében megszerzett alapismereteket 

gyakorlati probléma - megoldásokon keresztül kibővítse és elmélyítse.  

Tárgya: A szakirodalomban gyakrabban előforduló biometriai módszerek (pl.: túlélésanalízis, varianciaanalízis, regressziószámítás) 
alkalmazásának bemutatása különböző reprezentatív példákon keresztül, illetve a hallgatók saját adatainak segítségével. 

A félév elfogadásának feltételei 

A számonkérés formája feladatmegoldás, jellege szóbeli. Hiányzás max. 2 óra lehet. Követelmény az előadásokon bemutatott 

módszerek és példák lényegének megértése, a módszerek alkalmazhatóságának főbb kritériumait tudni. 

Félévközi ellenőrzések 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Egyéni konzultáció. 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Hunyadi L. - Mundruczó Gy. - Vita L.: Statisztika Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem, Aula Kiadó, 1996 

Hajtman Béla: Bevezetés a matematikai statisztikába (Pszichológusok számára), Akadémiai Kiadó, Budapest, 1968 

Andrew F. Siegel: Statistics and Data Analysis. An introduction, John Wiley & Sons, 1988 

Douglas G. Altman: Practical Statistics for Medical Research, Chapman & Hall, 1994 

P. Armitage and G. Berry: Statistical Methods in Medical Research, Blackwell Science, 1994 

Robert R. Sokal - F. James Rohlf: Biometry, W. H. Freeman and Company, New York, 1981 

Előadások 

1 Általános kutatásmódszertani ismeretek 

 Borbásné Dr. Farkas Kornélia 

2 Biostatisztikai ismeretek felelevenítése 

 Borbásné Dr. Farkas Kornélia 

3 Varianciaanalízis 

 Borbásné Dr. Farkas Kornélia 

4 Regressziónalízis 

 Borbásné Dr. Farkas Kornélia 

5 Korrelációanalízis 

 Borbásné Dr. Farkas Kornélia 

6 Túlélésanalízis 

 Borbásné Dr. Farkas Kornélia 

7 Faktoranalízis 

 Borbásné Dr. Farkas Kornélia 
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Gyakorlatok 

1 Biometriai ismeretek felelevenítése és az SPSS használata. 

2 Vegyes feladatok. 

3 Varianciaanalízis. Post hoc tesztek. Példák a klinikai kutatások területéről. 

4 Regresszióanalízis: Lineáris és nem lineáris összefüggések vizsgálata 

5 Paraméteres és nem paraméteres(rang-)korrelációs analízisek 

6 Túlélésanalízis: Túlélési görbék, Logrank-teszt, Cox-regresszió... 

7 Faktoranalízis 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 

Borbásné Dr. Farkas Kornélia (FAKAAA.T.JPTE) 
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OOE-ASZ-T AZ ANTIMIKROBÁS SZEREK ÉS KLINIKAI ALKALMAZÁSUK  

Tantárgyfelelős: DR. KOCSIS BÉLA, egyetemi docens 

 Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani Intézet 

2 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Elektív  modul ▪ tavasszal ▪ ajánlott félév: 6. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 5 fő –  max. 200 fő 

Előfeltételek: OOP-MI1-T teljesített   

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

 

Tematika  

A hivatalos tanrendben az antimikrobás szerek tárgyalására kevés idő áll rendelkezésre. A tantárgynak a célja a mikrobiológiai klinikai 

gyógyszerészi szempontoknak a részletesebb bemutatása, ezért a részvétel feltétele, hogy a jelentkező az alapvető ismeretekkel már 

rendelkezzen. 

A félév elfogadásának feltételei 

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett 

Félévközi ellenőrzések 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Nincs 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

Orvosi Mikrobiológia tankönyv 

- Saját oktatási anyag 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Előadások 

1 Bevezetés, történelmi adatok, alapfogalmak 

 Dr. Kocsis Béla 

2 Az antimikrobás szerek jellemzése, kémiai szerkezet, támadáspont szerint. 

 Dr. Kocsis Béla 

3 Az antimikrobás szerek jellemzése, érzékenység - rezisztencia kérdése. 

 Dr. Kocsis Béla 

4 Az antimikrobás szerek jellemzése, érzékenység - rezisztencia kérdése. 

 Dr. Kocsis Béla 

5 Az antimikrobás szer sorsa az emberi szervezetben. 

 Dr. Kocsis Béla 

6 Az antibiotikus profilaxis. 

 Dr. Kocsis Béla 

7 Az empirikus antimikrobás terápia. 

 Dr. Kocsis Béla 

8 Célzott antimikrobás terápia 

 Dr. Kocsis Béla 

9 A legalkalmasabb szer kiválasztása. 

 Dr. Kocsis Béla 

10 A sikertelen antimikrobás kezelés okai. 

 Dr. Kocsis Béla 

11 A szerek részletes bemutatása. Sejtfalszintézis gátlók, Béta laktámok, Penicillinek. 

 Dr. Kocsis Béla 

12 Cefalosporinok. 

 Dr. Kocsis Béla 
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13 Carbapenemek, monobactámok, glicopeptidek. 

 Dr. Kocsis Béla 

14 Fehérjeszíntézis gátlók, Aminoglikozidok. 

 Dr. Kocsis Béla 

15 Tetraciklinek, chloramfenicol, macrolidek. 

 Dr. Kocsis Béla 

16 Nukleinsavszíntézis gátlók. Rifampinek, Szulfonamidok. 

 Dr. Kocsis Béla 

17 Kinolonok, Fluorokinolonok. 

 Dr. Kocsis Béla 

18 Antimikotikus szerek. 

 Dr. Kocsis Béla 

19 Antimikotikus szerek. 

 Dr. Kocsis Béla 

20 Antivirális szerek. 

 Dr. Kocsis Béla 

21 Antivirális szerek, HIV-AIDS 

 Dr. Kocsis Béla 

22 Parazita fertőzések kezelése, Malária profilaxis. 

 Dr. Kocsis Béla 

23 Légúti és húgyúti fertőzések. 

 Dr. Kocsis Béla 

24 Kardiovaskularis, sebfertőzések, szepszis. 

 Dr. Kocsis Béla 

25 Idegrendszeri, hasűri és enterális fertőzések. 

 Dr. Kocsis Béla 

26 Speciális állapotú betegek kezelése: várandósok, immunszuppressszióban levők? 

 Dr. Kocsis Béla 

27 Gyógyszerészi szempontok az antibiotikumok alkalmazása során. 

 Dr. Kocsis Béla 

28 Az antimikrobás terápia jövője. 

 Dr. Kocsis Béla 

Gyakorlatok 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

Nincs 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 
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OOE-DM4-T DEMONSTRÁTORI MUNKA 4.  

Tantárgyfelelős: DR. CZOPF LÁSZLÓ JÓZSEF, egyetemi docens 

 I. sz. Belgyógyászati Klinika 

2 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Elektív  modul ▪ mindkét félévben ▪ ajánlott félév: 6. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 1 fő –  max. 300 fő 

Előfeltételek: OOE-DM3 teljesített   

 

Tematika  

A tantárgy célja a felügyelet mellett segédoktatói és oktatássegítői tevékenység iránt elhivatottságot érző és dokumentáltan eredményes 
oktatómunkát végző hallgatók tevékenységének elismerése és elősegítése. 

A tárgy négy félévben vehető fel felmenő rendszerben (összesen 8 kredit értékben). 

A félév elfogadásának feltételei 

A tantárgy felvételének feltétele az adott félévben regisztrált demonstrátori status, elfogadásának feltétele a szorgalmi időszak során 

igazolt legalább 28 óra segédoktatói vagy dokumentált oktatásszervezési tevékenység. A jegyek kialakításának és a félév elfogadásának 

a részletes feltételeit lásd a Demonstrátori Diákkör Ügyrendjében: 

https://docs.google.com/document/d/1t2v3877z84ddJP_6Qz3NSe4GiRG1q86TMcmE_EOtim4/edit?usp=sharing. 

A Demonstrátori Diákkör honlapja:  http://aok.pte.hu/hu/egyseg/almenu/980/339 

Félévközi ellenőrzések 

A félév során legalább két évközi számonkérés sikeres teljesítése szükséges. 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

A 28 óra demonstrátori tevékenység terhére hiányzás nem fogadható el. 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

.. 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Előadások 

Gyakorlatok 

1-28 Demonstrátori munka 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

A demonstrátori tevékenység tantárgyától és tematikájától függ. 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 

Dr. Czopf László József (CZLMAAO.PTE), Dr. Tamás Andrea (TAAFAAO.PTE) 

https://docs.google.com/document/d/1t2v3877z84ddJP_6Qz3NSe4GiRG1q86TMcmE_EOtim4/edit?usp=sharing
http://aok.pte.hu/hu/egyseg/almenu/980/339


PTE ÁOK Általános Orvos szak  –  Elektív és fakultatív tárgyak - tantárgyleírások – 2018/2019-es tanév 

 

 504 

OOE-ED1-T EKG VIZSGÁLAT SZEREPE A DIFFERENCIÁL DIAGNOSZTIKÁBAN 1.  

Tantárgyfelelős: DR. KOMÓCSI ANDRÁS, egyetemi docens 

 Szívgyógyászati Klinika 

1 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Elektív  modul ▪ tavasszal ▪ ajánlott félév: 6. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 5 fő –  max. 20 fő 

Előfeltételek: OOP-BPR-T teljesített + OOP-KO1-T teljesített 

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

 

Tematika  

EKG alapismereteinek felelevenítése után az egyes kardiológiai illetve belgyógyászati megbetegedésekre jellemző eltérések 

csoportosítása, extrakardialis tényezők (ionzavar, gyógyszerhatás, központi idegrendszeri hatás) kardialis hatásainak bemutatása, a 

betegségek alakulásának követése képezi a tananyagot. Hallgatók megismerkednek az EKG-nak az akut betegellátásban történő 
felhasználásával, készségként elsajátítva az EKG elemzést. 

Az EKG betegségekhez és klinikai képhez kapcsolódó elemzése (esetbemutatásokkal) javítja a hallgatók döntő képességét akut 
helyzetekben és komplex szemlélet kialakítását is elősegíti. 

A félév elfogadásának feltételei 

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett 

Félévközi ellenőrzések 

- 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Tesztben 55%-os eredmény elérése, pótlás nélkül max. 1 -1 elméleti és gyakorlati óra hagyható ki 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

Kékes Ede: EKG enciklopédia, 

Tomcsányi János: EKG súgó - könyv + CD, 

Radnai-Goják-Tárnai: EKG teszt + CD 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Előadások 

1 EKG alapfogalmak áttekintése 

 Dr. Pintér Tünde 

2 Acut myocardialis infarctust jellemző EKG eltérések mögött megbújó betegségek (pericarditis, stroke, hiatus hernia stb) 

 Dr. Pintér Tünde 

3 Vegetatív idegrendszer hatása a szívműködésre 

 Dr. Radnai Béla 

4 Ion- és anyagcserezavarok EKG jelei, gyógyszerhatás okozta EKG eltérések 

 Dr. Goják Ilona 

5 Speciális EKG-k értelmezése, indikációi és therapiás következményei 

 Dr. Radnai Béla 

6 EKG segítsége a PM malfunctio felismerésében 

 Dr. Melczer László 

7 Technikai hibák szerepe a „tévedésekben”. „Diagnosticus csapdák” bemutatása 

 Dr. Radnai Béla 

8 Mindennapi gyakorlatban készült EKG-k elemzése 

 Dr. Goják Ilona 

9 Esetbemutatások - alternatív megoldásokkal ISZB tárgykörében 

 Dr. Goják Ilona 
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10 Esetbemutatások - alternatív megoldásokkal rhythmuszavarok tárgyköréből 

 Dr. Radnai Béla 

11 Kémiai és electromos cardioversio szükségessége, várható előnyei sinus rhythmus stabilitásának felbecsülése EKG és 

echocardiographia közös alkalmazásával 

 Dr. Radnai Béla 

12 Speciális EKG-k gyakorlati elkészítése 

 Dr. Goják Ilona 

13 PM technikai hibái - PM programozás 

 Dr. Goják Ilona 

14 EKG diagnosztikai verseny 

 Dr. Radnai Béla 

Gyakorlatok 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

- 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 
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OOE-FTM-T A FERTŐZŐ BETEGSÉGEK TERJEDÉSÉNEK OKAI ÉS MEGELŐZÉSÉNEK MÓDSZEREI  

Tantárgyfelelős: DR. TIGYI ZOLTÁN, egyetemi adjunktus 

 Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani Intézet 

2 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Elektív  modul ▪ tavasszal ▪ ajánlott félév: 6. 

Foglalkozás/félév:  22 óra előadás + 0 óra gyakorlat + 6 óra szeminárium = összesen 28 óra 

Kurzus létszámkorlát:  min. 2 fő –  max. 25 fő 

Előfeltételek: OOA-MB2 teljesített + OOP-MI1 teljesített + OOP-PA1 teljesített 

 

Tematika  

A tantárgy feladata hogy a hallgatókat hozzásegítse ahhoz, hogy megismerjék: 

- a fertőzőbetegségek terjedésében szerepet játszó faktorokat mind a kórházon belül, mind azon kívül, 

- a fertőzések terjedésének megelőzéséhez és megakadályozásához szükséges eljárásokat, 

- az új és újra támadó fertőzőbetegségeket, 

- nozokomiális fertőzések epidemiológiáját, megelőzésének lehetőségeit, 

- az antimikrobiális szerekkel szembeni rezisztencia kialakulásának esélyét csökkentő terápiás alapelveket. 

A félév elfogadásának feltételei 

A kurzus témáiból választott 10-15 perces előadás bemutatása PowerPoint vagy egyéb prezentációs szoftver segítségével az előadások 

közötti szemináriumok alkamával. 

- További elvárás: a tárgyal kapcsolatos kérdések felvetése a szemináriumokon kialakuló diszkussziókban aktív részvétel, saját 

vélemény kifejtés. 

- Záró értékelés: szemináriumi aktivitás ~10%, résztémában tartott előadás: ~ 90% 

- Ha a teljesítmény nem elégséges, akkor a hallgatónak 3 esszékérdésre kell válaszolnia, megegyezés szerint szóban vagy írásban. 

Félévközi ellenőrzések 

Megegyezés alapján a mulasztott bemutató másidőben történő megtartása. 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Megegyezés alapján konzultáció, illetve az előadások anyagának elektronikus PDF formában történő átadása. 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

Az előadások diái és egyéb aktuális mellékletei. 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Az orvosi mikrobiológia tankönyve 2. átdolgozott Pál Tibor (szerkesztő), Medicina 

Jawetz, Melnick & Adelberg’s Medical Microbiology; Geo. F. Brooks, Karen C. Carroll, Janet S. Butel, Stephen A. Morse, 
Timothy A. Mietzner; McGraw-Hill Education (Medical)}, Ed. th 

Molecular Tools and Infectious Disease Epidemiology; Betsy Foxman; Academic 

Press is an imprint of Elsevier, 2012 

Diseases of Poverty: Epidemiology, Infectious Diseases, and Modern Plagues; Lisa V. Adams, John R. Butterly; Dartmouth; 2015 

New Frontiers of Molecular Epidemiology of Infectious Diseases; Serge Morand , François Beaudeau,Jacques Cabaret;  Springer 
2012 

Infectious Disease Epidemiology: Theory and Practice; Kenrad E. Nelson, Carolyn Masters Williams; Jones & Bartlett Learning, 
2012 

European Centre for Disease Prevention and Control;  http://ecdc.europa.eu/en/Pages/home.aspx 

American Centre for Disease Prevention and Control;  https://www.cdc.gov/ 

  

http://ecdc.europa.eu/en/Pages/home.aspx
https://www.cdc.gov/
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Előadások 

1 Alapfogalmak, célok, eszközök, rövid történeti bevezető. 

 Dr. Tigyi Zoltán 

2 Alapfogalmak, célok, eszközök, rövid történeti bevezető. John Graunt, William Petty, John Snow, Peter. A. Schleisner, 
Semmelweis   Ignác,  Joseph Lister, Louis Pasteur, Robert Koch . 

 Dr. Tigyi Zoltán 

3 Fertőzések átadásának módjai (vektorok, rezervoárok...).  A fertőzés rezervoárjai és forrásai, fertőzés átviteli módjai, a fertőzés 
kapui. 

 Dr. Tigyi Zoltán 

4 Fertőzések átadásának módjai (vektorok, rezervoárok...). A fertőzés rezervoárjai és forrásai, fertőzés átviteli módjai, a fertőzés 
kapui. 

 Dr. Tigyi Zoltán 

5 Epidemiológia hagyományos módszeri. Biostatisztika, statisztikai elemzés szempontjai, statisztikai elemzési módszerek 

kiválasztása; vizsgálat típusai:   követéses vizsgálat; esettanulmány; keresztmetszeti vizsgálat; vizsgálatok korlátjai; vizsgálatok 

hiba típusai ; 

 Dr. Tigyi Zoltán 

6 Epidemiológia hagyományos módszeri. A kórokozók laboratóriumi azonosítása; klasszikus és új nem nukleinsav alapú 
módszerek MALDI-TOF-MS. 

 Dr. Tigyi Zoltán 

7 Fertőző betegségek molekuláris epidemiológiai vizsgáló módszerei. Plazmid profil analízis, ribotipizálás, makrorestrikciós 
enzim térképezés pulzáló mezejű gélelektroforézissel, PCR és nukleinsav  hibridizációs módszerek. 

 Dr. Tigyi Zoltán 

8 Fertőző betegségek molekuláris epidemiológiai vizsgáló módszerei. Szekvencia alapú módszerek; Multil lókusz szekvencia 
tipizálás MLST, core genom szekvencia tipizálás, cgMLST, teljes genom szekvenálás  stb. 

 Dr. Tigyi Zoltán 

11 Környezeti faktorok hatásai a fertőző betegségek terjedésére. Klíma, társadalom, tápláltság, szokások stb, 

 Dr. Tigyi Zoltán 

12 Környezeti faktorok hatásai a fertőző betegségek terjedésére. A humán mikrobiom szerepe fertőző és nem fertőző betegségek 
esetében. 

 Dr. Tigyi Zoltán 

13 Új és újra támadó fertőzőbetegségek (Emerging, re-emerging infections). 

 Dr. Tigyi Zoltán 

14 Új és újra támadó fertőzőbetegségek (Emerging, re-emerging infections). 

 Dr. Tigyi Zoltán 

15 Bioterrorizmus veszélye és epidemiológia vonatkozásai. Történeti áttekintés, nemzetközi egyezmények. 

 Dr. Tigyi Zoltán 

16 Bioterrorizmus veszélye és epidemiológia vonatkozásai. Potenciális, mikrobák; A,B,C csoport ágensei, toxinok, bevetési 
módszerek, detektálás, védelem. 

 Dr. Tigyi Zoltán 

19 Nozokomiális infekciók epidemiológiája. Alapfogalmak, tényezők.  Főbb típusai: Húgyúti katéterhez társult fertőzések; Ér 

katéterhez társult fertőzések 

 Dr. Tigyi Zoltán 

20 Nozokomiális infekciók epidemiológiája.  Főbb típusai: Alsólégúti: tüdőgyulladások;Műtét utáni (posztoperatív) sebfertőzések 

 Dr. Tigyi Zoltán 

21 Surveillance célja, eszközei. Helyi és regionális szintek. 

 Dr. Tigyi Zoltán 

22 Surveillance célja, eszközei. Nemzeti Nosocomiális Surveillance Rendszer (NNSR), Európai CDC stb. 

 Dr. Tigyi Zoltán 

23 Antimikrobilis rezisztencia kialakulását segítő és akadályozó tényezők.  Fertőzés kialakulásának megelőzése; fertőzés hatékony 
diagnosztizálása és gyógyítása 

 Dr. Tigyi Zoltán 

24 Antimikrobilis rezisztencia kialakulását segítő és akadályozó tényezők. A ntimikrobiális szerek előírás szerinti ,,bölcs 
használata;kórokozó terjedésének meggátlása   

 Dr. Tigyi Zoltán 

25 Fertőző betegségek megelőzési lehetősége. Specifikus módszereke; védőoltások. 

 Dr. Tigyi Zoltán 

26 Fertőző betegségek megelőzési lehetőségei. Aspecifikus eljárások. 

 Dr. Tigyi Zoltán 
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Gyakorlatok 

Szemináriumok 

9 Hallgatói bemutatók a vállaszott témából 

10 Hallgatói bemutatók a vállaszott témából 

17 Hallgatói bemutatók a vállaszott témából 

18 Hallgatói bemutatók a vállaszott témából 

27 Hallgatói bemutatók a vállaszott témából 

28 Hallgatói bemutatók a vállaszott témából 

Vizsgakérdések 

Az okatott tárgy első foglalkozásán kerülnek ismertetésre, amelyet elektronikus formában is megkapnak a diákok. 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 

Dr. Tigyi Zoltán (TIZHAAE.PTE) 
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OOE-GER-T A GERONTOLÓGIA ALAPJAI  

Tantárgyfelelős: RITTMANN-NÉ DR. PÉTERVÁRI ERIKA, egyetemi docens 

 Transzlációs Medicina Intézet 

2 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Elektív  modul ▪ tavasszal ▪ ajánlott félév: 6. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 5 fő –  max. 100 fő 

Előfeltételek: OOP-BPR teljesített + OOP-KO1 teljesített 

 

Tematika  

A lakosság idősödik. A speciális élettani, pszichoszociális vonatkozások és korfüggő problémák, valamint az idős-ellátás módjainak 
ismerete szükséges a későbbi adekvát beteg-ellátáshoz. 

A félév elfogadásának feltételei 

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett 

Félévközi ellenőrzések 

Írásbeli beszámoló (teszt) a kurzus témáiból. 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

A pótlandó óra anyagából esszé írása. 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

Az előadások anyaga a Neptunra feltöltésre kerül. 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

MSD Geriátriai Kézikönyv, Melania Kiadó, Budapest 1997 

Székács Béla (szerk.): Geriátria - az időskor gyógyászata, Semmelweis Kiadó, Budapest 2005 

Imre Sándor (szerk.): A klinikai gerontológia alapjai, Medicina, Budapest 2007 

Hazafi Klára, Székely Miklós: Gerontológia - Geriátria, PTE jegyzet, Pécs 2007 

Előadások 

1 A gerontológia/geriátria alapfogalmai. Demográfia 

 Dr. Székely Miklós 

2 Biológiai/kronológiai kor. Fiziológiás öregedés 

 Dr. Székely Miklós 

3 Biológiai öregedés-elméletek I. 

 Dr. Balaskó Márta 

4 Biológiai öregedés-elméletek II. 

 Dr. Balaskó Márta 

5 Időskori polimorbiditás, akut/krónikus betegségek. Diagnosztikus és terápiás problémák 

 Dr. Székely Miklós 

6 Homeosztatikus működések és életkor. Adaptációs készség, vulnerabilitás. 

 Dr. Székely Miklós 

7 A cardiorespiratoricus rendszer időskori eltérései I. 

 Dr. Balaskó Márta 

8 A cardiorespiratoricus rendszer időskori eltérései II. 

 Dr. Balaskó Márta 

9 Energetikai változások a korral I. 

 Rittmann-né Dr. Pétervári Erika 

10 Energetikai változások a korral II. 

 Rittmann-né Dr. Pétervári Erika 
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11 Gastrointestinalis eltérések idősekben I. 

 Dr. Bajor Judit 

12 Gastrointestinalis eltérések idősekben II. 

 Dr. Bajor Judit 

13 Endocrin eltérések időskorban 

 Dr. Garai János 

14 Diabetes mellitus időskorban 

 Dr. Garai János 

15 Vese-funkciók idősekben 

 Dr. Székely Miklós 

16 Víz- és elektrolit-háztartás időskorban 

 Dr. Székely Miklós 

17 Geriátriai syndromák I. 

 Dr. Székely Miklós 

18 Geriátriai syndromák II. 

 Dr. Székely Miklós 

19 Mozgásszervi zavarok idősekben 

 Dr. Sarlós Gézáné (Dr. Varjú Cecilia) 

20 Öregedés és immunfolyamatok 

 Dr. Sarlós Gézáné (Dr. Varjú Cecilia) 

21 Időskori idegrendszeri elváltozások 

 Dr. Takács Katalin Gyöngyi 

22 Polipragmázia 

 Dr. Takács Katalin Gyöngyi 

23 Az időseket ellátó team problémái 

 Dr. Heim Szilvia 

24 Krónikus gondozás, ápolási problémák 

 Dr. Heim Szilvia 

25 Idősek gondozása és házi hospice ellátás 

 Dr. Csikós Ágnes Erika 

26 Rehabilitáció 

 Dr. Csikós Ágnes Erika 

27 Tesztvizsga 

 Rittmann-né Dr. Pétervári Erika 

28 Tesztvizsga 

 Rittmann-né Dr. Pétervári Erika 

Gyakorlatok 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 
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OOE-IUT-T IGAZSÁGÜGYI TOXIKOLÓGIA  

Tantárgyfelelős: DR. KUZMA MÓNIKA, egyetemi adjunktus 

 Igazságügyi Orvostani Intézet 

1 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Elektív  modul ▪ tavasszal ▪ ajánlott félév: 6. 

Foglalkozás/félév:  0 óra előadás + 0 óra gyakorlat + 12 óra szeminárium = összesen 12 óra 

Kurzus létszámkorlát:  min. 5 fő –  max. 15 fő 

Előfeltételek: nincs 

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

 

Tematika  

Betekintés az igazságügyi toxikológia területén előforduló mérgezések mechanizmusába, laboratóriumi analízisébe illetve az 

eredmények értékelésébe. A korszerű labortechnikai eszközök bemutatásán kívül ismertetjük az alkohol és egyéb tudatmódosító 

anyagok mérésének körülményeit biológiai mátrixokból. Ezen kívül kitérünk még a környezetünkben található veszélyes anyagok 
illetve növényi és állati eredetű mérgek veszélyeire. 

A félév elfogadásának feltételei 

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett 

Félévközi ellenőrzések 

nincs 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Egyéni megbeszélés alapján. 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

A szemináriumok anyaga. 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Robert J. Flanagan, Andrew Taylor, Ian D. Watson, Robin Whelpton: Fundamentals of Analytical Toxicology, Wiley, 2007 

Előadások 

Gyakorlatok 

Szemináriumok 

1 Bevezetés az igazságügyi toxikológiába I. 

2 Bevezetés az igazságügyi toxikológiába II. 

3 Szerves oldószerek I. 

4 Szerves oldószerek II. Alkoholok meghatározása 

5 Gyógyszerek I. 

6 Gyógyszerek II. 

7 Peszticidek, gázok 

8 Növényi és állati eredetű mérgek 

9 Kábítószerek I. 

10 Kábítószerek II. 

11 Új pszichoaktív anyagok I. 

12 Új pszichoaktív anyagok II. 

Vizsgakérdések 

Az érintett témakörökből összeállított záró teszt. 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 

Dr. Kuzma Mónika (KUMFABO.PTE), Dr. Mayer Mátyás (MAMSABP.PTE), Vassné Lakatos Ágnes (LAAHAAE.PTE) 
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OOE-JBS-T JUNIOR BÁLINT-SZEMINÁRIUM  

Tantárgyfelelős: VÁRBIRÓNÉ DR. CSIKÓS ÁGNES, egyetemi adjunktus 

 Alapellátási Intézet 

2 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Elektív  modul ▪ tavasszal ▪ ajánlott félév: 6. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 5 fő –  max. 20 fő 

Előfeltételek: OOA-SZO teljesített   

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

 

Tematika  

Bálint Mihály (1896-1970) orvos, pszichoanalitikus 1947-ben a londoni Tavistock Klinikán pszichoanalitikus módszert dolgozott ki 

gyakorló orvosok pszichoterápiás képzésére. A junior(diák)-Bálint csoportot Bálint tanítványa, Boris Luban-Plozza alkalmazta először 

1969-ben. Intézetünkben 1997-óta folyik diák-Bálint csoportmunka. 

A munka középpontjában a személyesen megélt medikus-beteg kapcsolat és a szakmai környezet ábrázolása áll. A legtöbbször 

elnyomott, a kapcsolati élményhez kötődő töprengések, érzések és fantáziák képezik a csoport munkafázisát. A csoport az egyik 

leghatékonyabb formája azon segítő csoportoknak, amelyek védhetik az orvost, a kiégési tünetcsoport bekövetkezésének és 
kialakulásának veszélyeitől, mely ma már az orvostanhallgatókat is veszélyezteti. 

A módszer pszichológiai ismeretek, pszichoterápiás készségek birtokába juttatja a hallgatót, az orvosi kommunikáció gyakorlásának, 

az orvos-beteg kapcsolat érzelmi mélységeinek megértési eszköze, mely a szakmai ismereteket, és az önismeretet egyaránt fejleszti, és 

lehetővé teszi a friss pszichológiai ismeretek beépítését az orvosszerep tanulási fázisába. 

A Bálint-műhelymunka során az orvos szerep alapkérdései, (pl. kompetencia), a „nehéz” beteggel való kapcsolat, a krízisintervenció, 
a haldoklás, stb. is feldolgozásra kerülnek. 

A félév elfogadásának feltételei 

Aktív részvétel a műhelymunkában, saját eset prezentációja. 

Hiányzás a TVSZ- vonatkozó rendelkezés figyelembevételével 

Félévközi ellenőrzések 

- 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

nincs 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

Bálint Mihály: Az orvos, a betege és a betegség, Animula 1990 

Luban Plozza: A Bálint csoportok elméleti és gyakorlati kérdései, Animula 1998 

Császár Gyula: Pszichoszomatikus orvoslás, Medicina 1980 

Buda Béla: Empátia 

Császár Gyula: Pszichoszomatika a gyakorlatban, Pszichoteam 1989 

- Saját oktatási anyag 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Előadások 

Gyakorlatok 

Szemináriumok 

1-28 Kiscsoportos foglalkozások: esetmegbeszélés 

Vizsgakérdések 

Nincs 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 

Dr. Veres Andrea (nincsmégeha4) 
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OOE-KK2-T KLINIKAI KÓRÉLETTAN 2.  

Tantárgyfelelős: DR. GARAMI ANDRÁS, egyetemi docens 

 Transzlációs Medicina Intézet 

1 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Elektív  modul ▪ tavasszal ▪ ajánlott félév: 6. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 5 fő –  max. 200 fő 

Előfeltételek: OOP-KO2 egyidejű felvétel   

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

 

Tematika  

A kórélettani ismeretek alkalmazása a mindennapos klinikai gyakorlatban. Gastroenterológiai, energetikai, intermedier anyagcsere, ill. 
endokrinológiai működésekkel kapcsolatos klinikai változások kórélettani hátterének elemzése. 

A félév elfogadásának feltételei 

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett 

Félévközi ellenőrzések 

Teszt 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Tesztvizsga miatt ez szükségtelen 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

Az előadások anyaga a MeetStreet-re kerül a félév végére. 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Előadások 

1 A hőszabályozás klinikuma 

 Dr. Garami András 

2 Reflux betegség 

 Dr. Vincze Áron Endre 

3 Hepatotoxinok hatásai 

 Dr. Pár Alajos 

4 A colon funkciók rendellenességei 

 Dr. Czimmer József 

5 Malnutríció, klinikai táplálás 

 Dr. Garai János 

6 A test-összetétel rendellenességei, elhízás 

 Dr. Molnár Dénes 

7 Az urát-szint emelkedésével járó állapotok 

 Dr. Rumbus Zoltán 

8 Lipid-anyagcsere zavarok a klinikumban 

 Dr. Bajnok László Zoltán 

9 Akut has a gyerekgyógyászatban 

 Dr. Józsa Gergő 

10 A diabetes késői következményei 

 Dr. Wittmann István 

11 Diabetes terápiás alapelvei 

 Dr. Wittmann István 

12 Jód-anyagcsere, pajzsmirigyműködés 

 Dr. Mezősi Emese 
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13 Diabetes insipidus, SIADH, natriuretikus peptidek 

 Dr. Mezősi Emese 

14 Tesztvizsga 

 Dr. Garami András 

Gyakorlatok 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 



PTE ÁOK Általános Orvos szak  –  Elektív és fakultatív tárgyak - tantárgyleírások – 2018/2019-es tanév 

 

 515 

OOE-KMT-T KLINIKAI MIKROBIOLÓGIAI ESETTANULMÁNYOK  

Tantárgyfelelős: DR. EMŐDY LEVENTE, emeritus professzor 

 Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani Intézet 

2 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Elektív  modul ▪ mindkét félévben ▪ ajánlott félév: 6. 

Foglalkozás/félév:  24 óra előadás + 0 óra gyakorlat + 0 óra szeminárium = összesen 24 óra 

Kurzus létszámkorlát:  min. 1 fő –  max. 150 fő 

Előfeltételek: OOA-IMM teljesített + OOP-MI1 teljesített + OOP-PA1 teljesített 

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

 

Tematika  

Gyakori és különleges fertőző betegségek kóreseteinek feldolgozása a beteg orvosnál történő jelentkezésétől a tünetek és leletek 

megbeszélésén keresztül a diagnózis, therápia és megelőzés lehetőségeinek ismertetéséig. Minden alkalommal 1-2 esettanulmány 

videoprojektoros előadása történik. Az előadások probléma megoldó jellegűek, együttgondolkodásra épülnek. 

A félév elfogadásának feltételei 

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett 

Félévközi ellenőrzések 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

A megadott szakirodalomból, az előadások ábraanyagából és a hallgatótársak jegyzeteiből lehet pótolni. 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

Ábraanyag minden előadáshoz 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Nagy E., Sonnevend Á., Reuter G.: Klinikai mikrobiológiai esetismertetések, Medicina, 2015. 

P. H. Gilligan, M. L. Smiley and D. S. Shapiro: Cases in Medical Microbiology and Infectious Diseases, 3rd edition, ASM Press 
2002 

http://www.kcom.edu/faculty/chamberlain/index.htm#Clinical%20Cases 

http://highered.mcgraw-hill.com/sites/0072320419/student_view0/clinical_case_studies.html# 

Előadások 

1 Pyoderma esetismertetés 

 Dr. Emődy Levente 

2 Pyoderma megbeszélés 

 Dr. Emődy Levente 

3 Ételmérgezés esetismertetés 

 Dr. Emődy Levente 

4 Ételmérgezés megbeszélés 

 Dr. Emődy Levente 

5 Pharyngotonsillitis esetismertetés 

 Dr. Emődy Levente 

6 Pharyngotonsillitis megbeszélés 

 Dr. Emődy Levente 

7 Húgyúti fertőzés esetismertetés 

 Dr. Emődy Levente 

8 Húgyúti fertőzés megbeszélés 

 Dr. Emődy Levente 

9 Bakteriális hemolízis esetismertetés 

 Dr. Emődy Levente 

10 Bakteriális hemolízis megbeszélés 

 Dr. Emődy Levente 

http://www.kcom.edu/faculty/chamberlain/index.htm#Clinical%20Cases
http://highered.mcgraw-hill.com/sites/0072320419/student_view0/clinical_case_studies.html
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11 Salmonellosis esetismertetés 

 Dr. Emődy Levente 

12 Salmonellosis megbeszélés 

 Dr. Emődy Levente 

13 Botulismus esetismertetés 

 Dr. Emődy Levente 

14 Botulismus megbeszélés 

 Dr. Emődy Levente 

15 Gázödéma esetismertetés 

 Dr. Emődy Levente 

16 Gázödéma megbeszélés 

 Dr. Emődy Levente 

17 Intrauterin fertőzés esetismertetés 

 Dr. Emődy Levente 

18 Intrauterin fertőzés megbeszélés 

 Dr. Emődy Levente 

19 Meningitis esetismertetés 

 Dr. Emődy Levente 

20 Meningitis megbeszélés 

 Dr. Emődy Levente 

21 Influenza esetismertetés 

 Dr. Emődy Levente 

22 Influenza megbeszélés 

 Dr. Emődy Levente 

23 HIV fertőzés esetismertetés 

 Dr. Emődy Levente 

24 HIV fertőzés megbeszélés 

 Dr. Emődy Levente 

Gyakorlatok 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

Mivel a kurzus célja klinikai mikrobiológiai esetek közös feldolgozása a hallgatók aktív részvételével, előre kiadott vizsgakérdések 

esetén a hallgatók tudnák, hogy az adott évben milyen esetekről lesz szó. Ez a kurzus gondolkodásra késztető és probléma megoldó 

jellegét venné el. Ezért a hallgatók a vizsgakérdéseket folyamatosan, az egyes esetfeldolgozások után kapják meg. 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 
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OOE-MAO-T MAGATARTÁSORVOSLÁS  

Tantárgyfelelős: DR. VARGA JÓZSEF, egyetemi adjunktus 

 Magatartástudományi Intézet 

2 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Elektív  modul ▪ tavasszal ▪ ajánlott félév: 6. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 5 fő –  max. 16 fő 

Előfeltételek: OOP-MT5 teljesített   

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

 

Tematika  

Az ember életmódja, magatartása meghatározza egészségi állapotát, életkilátásait. Másrészt a betegséggel kapcsolatos magatartás, 

megküzdési potenciál komoly mértékben befolyásolja a betegség kimenetelét és a rehabilitáció lehetőségeit (ld: pszichoszomatikus 

betegségek). A kurzus elsősorban a krónikus betegségekkel kapcsolatos egészségmagatartás és magatartásformálás lehetőségeit mutatja 

be a klinikai gyakorlat néhány területén. Célja a gyógyulás és a megelőzés magatartásbeli komponenseinek megismerése, a gyógyítás 
hatékonyságának növelése érdekében. 

A félév elfogadásának feltételei 

Hiányzás stb.: a TVSZ szerint. 

Félévközi ellenőrzések 

Félévközi feladatok teljesítése (egy válaszott téma prezentációja + záró dolgozat). 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Pótló feladatok teljesítése. 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

A gyakorlatokon kiadott cikkek, vázlatok, hallgatói prezentációk. 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Kállai J., Varga J., Oláh A.: Egészségpszichológia a gyakorlatban, Medicina, 2007 

Csabai M., Molnár P.: Orvosi pszichológia és klinikai egészségpszichológia, Medicina, Bp., 2009. 

Kopp M., Berghammer R.: Orvosi pszichológia, Medicina, 2005 

Előadások 

Gyakorlatok 

1 Egészségmodellek, betegségmodellek. A magatartás és az egészség/betegség kölcsönhatásai. 

2 Egészségmodellek, betegségmodellek. A magatartás és az egészség/betegség kölcsönhatásai. 

3 A magatartás és az emocionális állapotok pszichovegetatív összefüggései. 

4 A magatartás és az emocionális állapotok pszichovegetatív összefüggései. 

5 Orvos-beteg kapcsolat, megértés, compliance, adherencia. 

6 Orvos-beteg kapcsolat, megértés, compliance, adherencia. 

7 A krónikus betegségek magatartásbeli és pszichológiai sajátosságai. 

8 A krónikus betegségek magatartásbeli és pszichológiai sajátosságai. 

9 Kardiovaszkuláris betegségek pszichoszociális rizikófaktorai és pszichológiai rehabilitációja. 

10 Kardiovaszkuláris betegségek pszichoszociális rizikófaktorai és pszichológiai rehabilitációja. 

11 Gasztrointesztinális betegségek és táplálkozási zavarok pszichoszomatikája. 

12 Gasztrointesztinális betegségek és táplálkozási zavarok pszichoszomatikája. 

13 Onkológiai betegségekre adott pszichológiai reakciók, rizikófaktorok és megküzdési lehetőségek. Pszichoimmunológia. 

14 Onkológiai betegségekre adott pszichológiai reakciók, rizikófaktorok és megküzdési lehetőségek. Pszichoimmunológia. 

15 Nőgyógyászati és légzőszervi betegségek pszichoszomatikája. 

16 Nőgyógyászati és légzőszervi betegségek pszichoszomatikája. 
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17 Fájdalom, fájdalomcsökkentő pszichológiai módszerek. 

18 Fájdalom, fájdalomcsökkentő pszichológiai módszerek. 

19 Magatartásorvoslás a dependenciák kialakulásának értelmezésében és kezelésében. 

20 Magatartásorvoslás a dependenciák kialakulásának értelmezésében és kezelésében. 

21 Kognitív modellek, kognitív technikák a magatartásorvoslásban. 

22 Kognitív modellek, kognitív technikák a magatartásorvoslásban. 

23 Viselkedésterápiás technikák az általános gyakorlatban, viselkedésváltoztatás. 

24 Viselkedésterápiás technikák az általános gyakorlatban, viselkedésváltoztatás. 

25 A magatartás, kultúra és betegség összefüggései 

26 A magatartás, kultúra és betegség összefüggései 

27 Összefoglalás, megbeszélés. 

28 Összefoglalás, megbeszélés. 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

- 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 

Dr. Varga József (VAJGABO.PTE) 
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OOE-N66-T ANAMNÉZISFELVÉTEL SZINÉSZ-PÁCIENSEKKEL - SZIMULÁCIÓS GYAKORLATOK A 

MEDISKILLSLAB-BEN 2.  

Tantárgyfelelős: DR. KOPPÁN ÁGNES, egyetemi adjunktus 

 Egészségügyi Nyelvi és Kommunikációs Intézet 

2 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Elektív  modul ▪ tavasszal ▪ ajánlott félév: 6. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 3 fő –  max. 15 fő 

Előfeltételek: OOF-N65 teljesített   

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

 

Tematika  

Az „ Anamnézisfelvétel szinész-páciensekkel - szimulációs gyakorlatok a MediSkillsLab-ben” ? egy interdiszciplinális kurzus, hiszen 

a sikeres anamnézis-beszélgetés lebonyolítása során nyelvi, kommunikációs és szakmai szempontok egyszerre játszanak igen fontos 

szerepet.   Előre felkészített szinész-páciensek és felsőbbéves hallgatók közreműködésével a kurzuson lehetőség nyílik a klinikai 

betegkikérdezés ‘szimulációs’ gyakorlására, megfigyelésére ill. videofelvételek készítésére. Eztkövetően kerül sor a beszélgetések 

többszempontú kiértékelésére, amelyben szakorvosok nyújtanak segítséget. 

A félév elfogadásának feltételei 

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett 

Félévközi ellenőrzések 

A foglalkozás gyakorlatorientált sajátosságából kifolyólag a számonkérés minden esetben egy a szimulációs laborban egyénileg végzett 

anamnézisbeszélgetés felvétele és többszempontú kiértékelése alapján történik. Az értékelési szempontokat a hallgatók még a 

szemeszter elején megimerik.A beszélgetésekről videófelvétel készül. 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Az óra jellegéből adódóan a távolmaradások pótlására nincs lehetőség. 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

Saját digitális oktatási anyagok felhasználása: videórögzített orvos-beteg beszélgetések bemutatása ill. ezek alapján készített 
oktatófilmek anamnézisfelvételekről és betegvizsgálatokról. 

Jegyzet: Eklics-Koppán: Language and Communication Specific Attributes of Medical History Taking 

- Jegyzet 

Eklics-Koppán: Language and Communication Specific Attributes of Medical History Taking 

- Ajánlott irodalom 

Előadások 

Gyakorlatok 

1 Az anamnézis-beszélgetés struktúrája  - a különböző szakterületek differenciálkérdései 

2 Videofelvétel alapján autentikus klinikai betegkikérdezés kielemzése 

3 Szimulált betegkikérdezés 1. - a megfigyelés és a  kiértékelés szempontjai 

4 Specializált interjúvezetési stratégiák 

4 Szimulált betegkikérdezés 2. - gasztroenterológiai anamnézisfelvétel 

5 Az anamnézisfelvétel kiértékelése 

6 Szimulált betegkikérdezés 3. - neurológiai anamnézisfelvétel 

7 Az anamnézisfelvétel kiértékelése 

8 Szimulált betegkikérdezés 4. - kardiológiai anamnézisfelvétel 

9 Az anamnézisfelvétel kiértékelése 

10 Szimulált betegkikérdezés 5. - ortopédiai anamnézisfelvétel 

11 Az anamnézisfelvétel kiértékelése 

12 Szimulált betegkikérdezés 6. - nőgyógyászati anamnézisfelvétel 

13 Az anamnézisfelvétel kiértékelése 
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15 Szimulált betegkikérdezés 7. - pszichoszomatikus betegségek I. 

16 Az anamnézsfelvétel kiértékelése 

17 Szimulált betegkikérdezés 8. - pszichoszomatikus betegségek II. 

18 Az anamnézisfelvétel kiértékelése 

19 A beszélgetésvezetés nyelvi és kommunikációs eszközei  problémás helyzetekben 

20 Videofelvétel és szimulált betegkikérdezés, kiértékelés 

21 Szimulált betegkikérdezés  9. - szenvedélybetegek anamnézisfelvétele  - alkoholfüggő beteg 

22 A beszélgetés értékelése 

23 Szimulált betegkikérdezés 10. - szenvedélybetegek anamnézisfelvétele  - gyógyszer- és drogfüggő beteg 

24 A beszélgetés értékelése 

25 Szimulált betegkikérdezés 11. - a páciens érzelmi megnyilvánulásainak kezelés 

26 A beszélgetés értékelése 

27 Értékelés 

28 Értékelés 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

A foglalkozás gyakorltaorientált sajátosságából kifolyólag a számonkérés minden esetben egy a szimulációs laborban egyénileg végzett 

anamnézisbeszélgetés felvétele és többszempontú kiértékelése alapján történik. Az értékelési szempontokat a hallgatók még a 

szemeszter elején megimerik.A beszélgetésekről videófelvétel készül. 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 

Dr. Husznai Róbert (HURFAAO.PTE), Dr. Koppán Ágnes (KOVEAA.B.JPTE), Dr. Koppán Miklós Endre (KOMHADE.PTE), Dr. 

Sarlós Patrícia (SAPFABO.PTE), Dr. Sebők Judit (SEJFAAO.PTE), Dr. Szapáry László (SZLRAAO.PTE), Dr. Szemán Eszter 

(SZEMABO.PTE), Eklicsné Dr. Lepenye Katalin (EKLAXA.B.JPTE), Halász Renáta (HARFAB.B.JPTE) 
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OOE-PSA-T PSZICHOSZOMATIKUS SZEMLÉLET ALKALMAZÁSAI  

Tantárgyfelelős: DR. TIRINGER ISTVÁN, egyetemi adjunktus 

 Magatartástudományi Intézet 

2 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Elektív  modul ▪ tavasszal ▪ ajánlott félév: 6. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 5 fő –  max. 20 fő 

Előfeltételek: OOP-MT5 teljesített   

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

 

Tematika  

A pszichoszomatika fogalma, értelmezési alternatívái, története. Pszichoszomatikus elméletek, modellek. A pszichoszomatikus 

betegségek tárgyalása. Diagnosztikai kérdések, terápiás lehetőségek. A belgyógyász és háziorvos lehetőségei a pszichoszomatikus 

betegségek kezelésében. 

Szerepe a képzésben: Ismeretek biztosítása a szomatikus és pszichés tényezők egységes szemléleti keretben történő értelmezésére, 
kölcsönhatásaik megértésére a betegségek kialakulásában, lefolyásában és kezelésében. 

A félév elfogadásának feltételei 

TVSZ szerint 

Félévközi ellenőrzések 

- 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Egyéni feladatteljesítéssel. 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

Bauer, J.: A testünk nem felejt, Ursus Libris, 2011, ISBN 978 963 9718 39 5 

Pennebaker J.: Rejtett érzelmeink, valódi önmagunk. Az őszinte beszéd és írás gyógyító ereje, Háttér Kiadó, Budapest 2005. ISBN: 
9789639365384 

Davis, M.: Stresszoldó és relaxációs módszerek, Park Kiadó, Budapest, 2013, ISBN: 9789633550229 

- Saját oktatási anyag 

Neptun MeetStreet 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Előadások 

Gyakorlatok 

1 1. Kurzusmegbeszélés 

2 1. Kurzusmegbeszélés 

3 2. Bevezetés a pszichoszomatikába 

4 2. Bevezetés a pszichoszomatikába 

5 3. A stressz pszichofiziológiája 

6 3. A stressz pszichofiziológiája 

7 4. Szomatizáció 

8 4. Szomatizáció 

9 5. Kardiovaszk. pszichoszomatika (ISzB) 

10 5. Kardiovaszk. pszichoszomatika (ISzB) 

11 6. Joachim Bauer: Testünk nem felejt 

12 6. Joachim Bauer: Testünk nem felejt 

13 7. James Pennabaker: Rejtett érzelmeink, valódi önmagunk 

14 7. James Pennabaker: Rejtett érzelmeink, valódi önmagunk 

15 8. Pszichoneuroimmunológia 

16 8. Pszichoneuroimmunológia 
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17 9. Kardiovaszk. pszichoszomatika (Hipertónia) 

18 9. Kardiovaszk. pszichoszomatika (Hipertónia) 

19 10. Pszichoonkológia 

20 10. Pszichoonkológia 

21 11. Megküzdés. Karinthy Frigyes: Utazás a koponyám körül 

22 11. Megküzdés. Karinthy Frigyes: Utazás a koponyám körül 

23 12. Krónikus fájdalom 

24 12. Krónikus fájdalom 

25 13. Stresszkezelés 

26 13. Stresszkezelés 

27 14. Teszt, lezárás 

28 14. Teszt, lezárás 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

- 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 

Dr. Tiringer István (TIIHAAE.PTE) 
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OOE-REL-T STRESSZKEZELÉS, RELAXÁCIÓS TECHNIKÁK  

Tantárgyfelelős: DR. VARGA JÓZSEF, egyetemi adjunktus 

 Magatartástudományi Intézet 

2 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Elektív  modul ▪ mindkét félévben ▪ ajánlott félév: 6. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 5 fő –  max. 16 fő 

Előfeltételek: OOP-MT5 teljesített   

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

 

Tematika  

A hallgató és a gyakorló orvos számára személyesen is hasznosítható, és betegeinél is alkalmazható stresszkezelő módszerek 

elméletével és gyakorlati alapjaival ismertet meg a kurzus, hozzájárulva ezzel a magatartásorvoslás és egészségpszichológia elveinek 

alkalmazásához a gyógyításban. 

Rövid tematika: a stressz káros hatásai, szerepük a betegségek kialakulásában. A stressz csökkentésének módszerei, a relaxációs 

technikák alapjai. A relaxációs technikák gyakorlatának demonstrálása: bevezetés a progresszív relaxáció, autogén tréning, mentális 
technikák módszereibe. A stresszcsökkentő eljárások orvosi alkalmazásai. 

A félév elfogadásának feltételei 

A kurzus elfogadása az írásbeli feladatok határidőre történő, megfelelő színvonalú teljesítésétől függ. A kurzusról hiányozni csak 

kivételes esetben lehet. 

A stresszel, illetve relaxációval összefüggő élmények megbeszéléséhez a hétköznapi szinten elvárható személyesség vállalása 

szükséges. Ezért olyan hallgatók jelentkezzenek, akik az önmagukkal való személyes munkára jól motiváltak és képesek is személyes 

élményeiket a kurzuson társaikkal megosztani. 

Félévközi ellenőrzések 

A kurzus írásbeli dolgozattal zárul. A félévközi osztályzatot a kurzuson mutatott aktivitás és a dolgozaton elért eredmény együttesen 

alakítja ki. 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Nincs lehetőség. 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

A kurzus során használt és feldolgozott demonstrációs anyagok, melyek a Neptunon elérhetők. 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Előadások 

Gyakorlatok 

1 Stressz és hatásai, pszichovegetatív kölcsönhatások 

2 Stressz és hatásai, pszichovegetatív kölcsönhatások 

3 A stresszcsökkentés alapjai (időbeosztás; halogatás kezelése, életmód) 

4 A stresszcsökkentés alapjai (időbeosztás; halogatás kezelése, életmód) 

5 A szorongás kognitív vonatkozásai, torzító gondolkodási sztereotípiák 

6 A szorongás kognitív vonatkozásai, torzító gondolkodási sztereotípiák 

7 Diszfunkcionális attitűdök és felismerésük 

8 Diszfunkcionális attitűdök és felismerésük 

9 Énkép, önbecsülés, önbizalom, pozitív gondolkodás 

10 Énkép, önbecsülés, önbizalom, pozitív gondolkodás 

11 A relaxációs módszerek élettani és pszichológiai alapjai 

12 A relaxációs módszerek élettani és pszichológiai alapjai 

13 A progresszív relaxáció elmélete és gyakorlata; biofeedback 

14 A progresszív relaxáció elmélete és gyakorlata; biofeedback 
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15 Az autogén tréning elméleti és empirikus alapjai 

16 Az autogén tréning elméleti és empirikus alapjai 

17 Az autogén tréning gyakorlatai 

18 Az autogén tréning gyakorlatai 

19 Imaginatív és meditatív módszerek 

20 Imaginatív és meditatív módszerek 

21 Stresszcsökkentő kommunikáció, asszertivitás, konfliktuskezelés 

22 Stresszcsökkentő kommunikáció, asszertivitás, konfliktuskezelés 

23 A gondolkodás formálása, kognitív eljárások 

24 A gondolkodás formálása, kognitív eljárások 

25 Magatartásformálás 

26 Magatartásformálás 

27 Összegzés, áttekintés 

28 Összegzés, áttekintés 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

- 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 

Dr. Varga József (VAJGABO.PTE) 
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OOE-SER-T A SERDÜLŐKOR KÓRÉLETTANI ASPEKTUSAI  

Tantárgyfelelős: RITTMANN-NÉ DR. PÉTERVÁRI ERIKA, egyetemi docens 

 Transzlációs Medicina Intézet 

1 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Elektív  modul ▪ tavasszal ▪ ajánlott félév: 6. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 5 fő –  max. 100 fő 

Előfeltételek: OOP-KO1 teljesített   

 

Tematika  

A kurzus célja a serdülőkor során bekövetkező nagyarányú, a különböző szervrendszerek sokrétű adaptációját szükségessé tevő élettani 

változások tárgyalása mellett, a serdülőkorra jellemző kórélettani folyamatoknak, a gyermekkori krónikus betegségek serdülőkori 

változásainak, illetve a speciálisan ekkor jelentkező kórképeknek preklinikai szinten történő ismertetése. 

A kurzus témái között megbeszélésre kerülnek az életmód, a fizikai aktivitás, a táplálkozási szokások, a dohányzás, az alkohol, ill. a 

drogok hatása a serdülők fejlődésére, speciális, az adolescenciában jelentkező endokrin kórképek, ill. egyes fontos pszichés zavarok. 

A félév elfogadásának feltételei 

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett 

Félévközi ellenőrzések 

Az utolsó alkalommal tesztírás az előadások anyagából. Jegy-megállapítás a teszt alapján. 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Esszé a pótolni kívánt előadás témájából. 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

Székely Miklós (szerk.): Kórélettani alapok, Medicina Kiadó, Budapest 2010 

Székely Miklós (szerk.): Kórélettani alapok, PTE ÁOK egyetemi jegyzet, Pécs 2006 

Az előadások anyaga a Neptunra feltöltésre kerül. 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Előadások 

1 A serdülőkor élettani változásai. Az életmód szerepe az optimális fejlődésben. 

 Rittmann-né Dr. Pétervári Erika 

2 Táplálkozási hiányállapotok, a testösszetétel kóros változásai. Serdülőkori anaemiák. 

 Rittmann-né Dr. Pétervári Erika 

3 A túltáplálás kórélettani jelentősége, adolescens elhízás, metabolicus X syndroma. 

 Rittmann-né Dr. Pétervári Erika 

4 Kóros glucose tolerancia, diabetes mellitus az adolescencia idején. 

 Rittmann-né Dr. Pétervári Erika 

5 A dohányzás káros hatása serdülőkben. 

 Dr. Balaskó Márta 

6 Alkohol és drogfogyasztás. 

 Dr. Balaskó Márta 

7 Táplálkozási zavarok. Anorexia nervosa. 

 Dr. Garai János 

8 Bulimia nervosa, binge eating. 

 Dr. Garai János 

9 A növekedés zavarai. 

 Rittmann-né Dr. Pétervári Erika 

10 A csontrendszer kóros elváltozásai serdülőkorban, gerincfejlődési rendellenességek. 

 Rittmann-né Dr. Pétervári Erika 
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11 Endokrin rendellenességek az adolescenciában I. 

 Dr. Garai János 

12 Endokrin rendellenességek az adolescenciában II. 

 Dr. Garai János 

13 Tranzíciós medicina 

 Dr. Sarlós Patrícia 

14 Serdülőkor: együttműködés a gyermekgyógyász és a felnőttgyógyász között 

 Dr. Sarlós Patrícia 

Gyakorlatok 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 
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OOE-SSO-T SEBÉSZETI SZIMULÁCIÓS OKTATÁS ALAPJAI  

Tantárgyfelelős: DR. JANCSÓ GÁBOR, egyetemi docens 

 Sebészeti Oktató és Kutató Intézet 

2 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Elektív  modul ▪ tavasszal ▪ ajánlott félév: 6. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 1 fő –  max. 6 fő 

Előfeltételek: OOP-MUA teljesített   

 

Tematika  

A szimulációs oktatási lehetőségek egyre fontosabb szerepet játszanak az orvosképzésben. Az érdeklődők betekintést nyernek a 

szimulációs oktatás gyakorlatába és elméletébe a sebészeti eszközökön keresztül. A kurzust sikeresen teljesítők lehetőséget kapnak a 

PTE ÁOK Medi Skills Lab-ben demonstrátori tevékenység végzésére. 

A félév elfogadásának feltételei 

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett 

Félévközi ellenőrzések 

Félévvégi szóbeli vizsga az utolsó gyakorlat keretein belül 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

A hiányzott, mulasztott előadások pótlására lehetőség nincs. 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

http://aok.pte.hu/hu/egyseg/eszkozok/3014/318 

http://soki.aok.pte.hu/ 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Gallagher, Anthony G., O’Sullivan, Gerald C. - Fundamentals of Surgical Simulation 

Előadások 

1 Szimulációs oktatási módszertan alapjai 

 Dr. Varga Péter 

2 Szimulációs eszközcsoportok 

 Dr. Varga Péter 

3 Basic skill szimuláció és eszközei 

 Dr. Varga Péter 

4 Basic skill szimuláció és eszközei 

 Dr. Varga Péter 

5 High-fidelity szimuláció és eszközei 

 Dr. Varga Péter 

6 High-fidelity szimuláció és eszközei 

 Dr. Varga Péter 

7 Laparoszkópos szimuláció eszközei 

 Dr. Varga Péter 

8 Laparoszkópos szimuláció eszközei 

 Dr. Varga Péter 

9 A Lap-Vr szimulátoron történő oktatás alapjai 

 Dr. Varga Péter 

10 A Lap-Vr szimulátoron történő oktatás alapjai 

 Dr. Varga Péter 

11 A Lap-Vr szimulátor szkenáriói 

 Dr. Varga Péter 

http://aok.pte.hu/hu/egyseg/eszkozok/3014/318
http://soki.aok.pte.hu/
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12 De-briefing szerepe a szimulációs oktatásban 

 Dr. Maróti Péter Dezső 

13 De-briefing szerepe a szimulációs oktatásban 

 Dr. Maróti Péter Dezső 

14 Adatok kinyerése a Lap-Vr-ból és azok feldolgozása 

 Dr. Maróti Péter Dezső 

Gyakorlatok 

1 Gyakorlati készségfejlesztés: Basic skill eszközök használata 

2 Gyakorlati készségfejlesztés: Basic skill eszközök használata 

3 Gyakorlati készségfejlesztés: Basic skill eszközök használata 

4 Gyakorlati készségfejlesztés: Basic skill eszközök használata 

5 Gyakorlati készségfejlesztés: High fidelity eszközök használata 

6 Gyakorlati készségfejlesztés: High fidelity eszközök használata 

7 Gyakorlati készségfejlesztés: High fidelity eszközök használata 

8 Gyakorlati készségfejlesztés: High fidelity eszközök használata 

9 Gyakorlati készségfejlesztés: Virtuális valóság alapú sebészeti szimuláció 

10 Gyakorlati készségfejlesztés: Virtuális valóság alapú sebészeti szimuláció 

11 Gyakorlati készségfejlesztés: Virtuális valóság alapú sebészeti szimuláció 

12 Gyakorlati készségfejlesztés: Virtuális valóság alapú sebészeti szimuláció 

13 Szóbeli számonkérés 

14 Gyakorlati számonkérés 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

Gyakorlati készségfelmérés (60 pont) 

Elméleti kérdéssor - egy az alábbiak közül - (40 pont): 

Szimulációs oktatási módszertan alapjai, szimulációs eszközcsoportok 

Basic skill szimuláció és eszközei 

High-fidelity szimuláció és eszközei 

Laparoszkópos szimuláció eszközei 

A Lap-Vr szimulátor szkenárió alapú oktatása 

De-briefing szerepe a szimulációs oktatásban, adatok kinyerése a Lap-Vr-ból és azok feldolgozása 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 

Dr. Jancsó Gábor (JAGMAAO.PTE), Dr. Maróti Péter Dezső (MAPRAAO.PTE), Dr. Schlégl Ádám Tibor (SCAPAAO.PTE), Dr. 

Varga Péter (VAPRAAO.PTE) 
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OOE-TD4-T TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI MUNKA 4.  

Tantárgyfelelős: DR. ERTL TIBOR, egyetemi tanár 

 Tudományos Diákkör 

2 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Elektív  modul ▪ mindkét félévben ▪ ajánlott félév: 6. 

Foglalkozás/félév:  0 óra előadás + 24 óra gyakorlat + 0 óra szeminárium = összesen 24 óra 

Kurzus létszámkorlát:  min. 1 fő –  max. 300 fő 

Előfeltételek: OOE-TD3 teljesített   

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

 

Tematika  

A tantárgy célja az önálló orvostudományi kutatás iránt elhivatottságot érző és dokumentáltan eredményes kutatómunkát végző 
hallgatók tevékenységének elismerése és elősegítése. 

A tárgy négy félévben vehető fel felmenő rendszerben (összesen 8 kredit értékben). A 3. és 4. félévi elektív forma elismerésének 

feltétele kezdő TDK-s hallgató kiképzése. A tantárgy felelőse a mindenkori kari TDK elnök. 

A félév elfogadásának feltételei 

A tantárgy felvételének feltétele a regisztrált TDK-tagság, elfogadásának feltétele vagy (a) az igazolt elsőszerzős TDK-előadás (kari 

vagy egyéb rendezvényen), dékáni pályamunka vagy egyéb szakmai fórumon való elsőszerzős prezentáció, vagy (b) a tantárgy-felelős 

és a témavezető előtti beszámoló a végzett munkáról és az elsajátított kutatási módszertanról. A jegyek kialakítására a TDK SZMSZ-

ben rögzített teljesítés-formák elbírálásával kerül sor. TDK munkahely megváltoztatása során a tantárgy nem újrakezdhető. A félévek 

elfogadásának részletes feltételeit lásd a http://aok.pte.hu/run/download2.php?idf=11790&nyelv=hun címen elérhető dokumentumban. 

Félévközi ellenőrzések 

- 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Nincs 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Előadások 

Gyakorlatok 

1-24 Gyakorlat 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

Nincs 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 

Dr. Balogh Péter (BAPOAGP.PTE) 

http://aok.pte.hu/run/download2.php?idf=11790&nyelv=hun
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OOE-TE2-T TANULSÁGOS ESETEK FÓRUMA 2. - A PTE ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI 

SZAKOSZTÁLY RENDEZVÉNYE  

Tantárgyfelelős: DR. KOCSIS BÉLA, egyetemi docens 

 Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani Intézet 

1 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Elektív  modul ▪ mindkét félévben ▪ ajánlott félév: 6. 

Foglalkozás/félév:  12 óra előadás + 0 óra gyakorlat + 0 óra szeminárium = összesen 12 óra 

Kurzus létszámkorlát:  min. 1 fő –  max. 200 fő 

Előfeltételek: OOE-TE1 teljesített   

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

 

Tematika  

Az egyetemi klinikákon és az Oktatókórházi osztályokon folyó gyógyító és az egyetemi intézetekben folyó kutató munka 
eredményeinek a bemutatása 

A félév elfogadásának feltételei 

I/1. - nem jelent meg, nem írt - aláírás megtagadás 

I/2. - 1 - 3 dolgozatot írt - aláírás megtagadás 

II/1. - 4 - 5 - 6 dolgozatot írt - 1 kredit pont + elégséges (2) 

II/2. - 7 dolgozatot írt - 1 kredit pont + közepes (3) 

II/3. - 8 dolgozatot írt - 1 kredit pont + jó (4) 

II/4. - 9 és több dolgozatot írt - 1 kredit pont + jeles (5) 

Félévközi ellenőrzések 

a vizsgaszezonban 3 alkalommal lesz meghirdetve pótlólagos teszt írás 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Nincs 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Egyetemi tananyag 

www.aok.pte/Tudományos Szakosztály műsorához kapcsolódó összefoglalások 

Előadások 

1-12 Klinikai esetek ismertetése 

 meghívott előadó 

Gyakorlatok 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

Nincs 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 

http://www.aok.pte/Tudományos
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OOE-TUO-T TÜNET ORIENTÁLT BELGYÓGYÁSZATI DIAGNOSZTIKA  

Tantárgyfelelős: DR. CZIMMER JÓZSEF, egyetemi adjunktus 

 I. sz. Belgyógyászati Klinika 

1 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Elektív  modul ▪ tavasszal ▪ ajánlott félév: 6. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 5 fő –  max. 30 fő 

Előfeltételek: OOP-BPR teljesített   

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

 

Tematika  

A belgyógyászat kurrikulum és háziorvosi praxis kifejezetten fontos részét, a tünetek, fizikális eltérések és anamnesztikus adatokból 

kiinduló, a klinikum diagnosztikus lehetőségeit és sajátságait figyelembe vevő szisztematikus gondolkodás és módszertan elsajátítása 

és átültetése a gyakorlatba a kurzus fő célkitűzése támpontot adva az egyes diszciplinákból merített ismeretek rendszerezésében és 

probléma-orientált alkalmazásában. A klinikai tapasztalatok alapján a diagnózishoz történő eljutásban nem elegendő kizárólag a 

betegségek kiváló ismerete, a tapasztalatok és a megfelelő gondolkodás is nélkülözhetetlenek. A tankönyvekben fellelhető információk 

néha már idejét múltak a megjelenés hosszas időtartama miatt, a betegek jól informálttá váltak az internetről, a 21. században a legújabb 

információk azonnali elérhetősége lehetővé vált a mindennapi orvosi gyakorlatban (hordozható készülékek révén akár betegágynál), 
így a jelen és a jövő orvosai nem nélkülözhetik ezen információszerzés aktív helyes gyakorlatát. 

A kurzus 2 fő célja: 

1. Megtanítani az internet hatékony és gyors használatát a klinikai gyakorlatban használható naprakész evidenciák megszerzéséhez. 

2. Differenciáldiagnosztikai módszert bemutatni és gyakorolni a diagnózis hatékony megszerzéséhez, hogy aztán a legjobb evidenciák 
alapján kezelhessük a betegeinket. 

 

Célunk a tudományos bizonyítékokon alapuló orvoslás szemléletének megerősítése a differenciáldiagnosztika területén, az információk 
beszerzési technikáinak ismertetése, gyakorlása. 

A kurzust 50%-ban előadások képezik, amelyek a leggyakoribb belgyógyászati problémák következtében kialakult fő tünetek köré 

csoportosítva taglalják az etiológia, diagnosztika és differenciáldiagnosztika fő irányelveit és módszereit, protokollokat, amennyiben 

magyar vonatkozásban ez nem elérhető, mértékadónak tekintendő európai illetve más nemzetközi egészségügyi szervezetektől merítve. 

Emellett internetes keresőket az evidenciákon alapuló modern orvoslás elvei alapján használjuk fel a gyakorlati képzés során. Célunk 
a saját tapasztalatok és javaslatok megosztása is a hallgatósággal, belgyógyászati szemléletünk továbbadása. 

A kurzus 50%-át kitevő gyakorlatok az beteg- és esetbemutatások, esettanulmányok alapján konkrét példákból kiindulva segítenek 

levezetni a hallottakat, lehetőséget adnak azok egyéni gyakorlására és gyakorló belgyógyász kollégák révén azonnali szakmai 
visszajelzést kívánnak nyújtani a hatékonyabb tanuláshoz. 

A kurzust a belgyógyászat iránt érdeklődő, a belgyógyászati propedeutika tantárgyat tanuló, illetve a belgyógyászat különböző 

területeiből sikeres vizsgát tett hallgatók számára egyaránt ajánljuk. Az ismeretanyag bővítése mellett alapvető szemléletformálást 

tartjuk fő feladatunknak. 

A félév elfogadásának feltételei 

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett 

Félévközi ellenőrzések 

- 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Betegágy melletti gyakorlat révén. 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Handout 

Magyar: Belbetegségek elkülönítő diagnózisa 

Tulassay: Belgyógyászat alapjai 

Harrison’s: Principles of Internal Medicine 

www.uptodate.com 

www.pubmed.com 

http://www.uptodate.com/
http://www.pubmed.com/
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Előadások 

1 Anamnézis, családi anamnézis, heteroanamnézis, szociális anamnézis, gyógyszeres anamnézis, blikk-diagnózis. 
„Költséghatékony” diagnózis. Akut kórállapotok speciális diagnosztikai vonatkozásai. 

 Dr. Czimmer József 

2 Gasztroenterológiai differenciáldiagnosztika I. Akut és krónikus hasi fájdalom, nyelési zavar, fogyás. 

 Dr. Czimmer József 

3 Gasztroenterológiai differenciáldiagnosztika II. Hasmenés, székrekedés, hányinger, hányás, sárgaság, ascites. 

 Dr. Czimmer József 

4 Kardiológiai differenciáldiagnosztika. Mellkasi dyscomfort /mellkasi fájdalom szindróma, palpitáció. 

 Dr. Kenyeres Péter 

5 Kardiológiai és pulmonológiai differenciáldiagnosztika. Diszpnoe, tüdőödéma, cianózis, hipoxemia, ödéma, köhögés, 
vérköpés. Nephrologiai differenciáldiagnosztika. Azotémia, vizelet abnormalitások, folyadék-, elektrolit- pH rendellenességek. 

 Dr. Kenyeres Péter 

6 Infektológiai differenciáldiagnosztika. Láz, hypertermia, hypotermia, ismeretlen eredetű lázas állapot. Bőr és lágyrész 
fertőzések differenciáldiagnosztikája. 

 Dr. Kappéter Ágnes 

7 Hematológiai differenciáldiagnosztika. Anaemia, polycytaemia, vérzékenység, thrombosis, nyirokcsomó duzzanatok, 
fehérvérsejt rendellenességek. 

 Dr. Czimmer József 

Gyakorlatok 

1 Az „evidence based medicine” alapelvei, módszerei. Internetes keresők alkalmazása, keresési módszerek alapelvei. (dr. 
Czimmer József) 

2 Gyakorlás egész csoporttal jelenlévő, meghívott beteggel történt konzultáció alapján: szisztematikus anamnézis felvétel, 

differenciáldiagnosztikai protokoll kikeresése, alkalmazása, specifikus kérések megválaszolása internetes keresők segítségével. 
(dr. Czimmer József) 

3 Differenciáldiagnosztika az ügyeletben. Maximum 5 fős csoportokban eltérő időpontokban. Önálló anamnesis felvétel - közös 

értékelés. Megadott adatok alapján vizsgálattervezés, diagnózis hatékony kinyerése. 

4 Gyakorlás egész csoporttal előre kidolgozott (valós alapú) esetek alapján: szisztematikusan felvett anamnézis alapján, 

differenciáldiagnosztikai problémák tárgyalása, döntéshozás a tanult ismeretek alapján a gyakorlatban, protokoll kikeresése, 
alkalmazása, specifikus kérések megválaszolása internetes keresők segítségével. 

5 Gyakorlás egész csoporttal előre kidolgozott (valós alapú) esetek alapján: szisztematikusan felvett anamnézis alapján, 

differenciáldiagnosztikai problémák tárgyalása, döntéshozás a tanult ismeretek alapján a gyakorlatban, protokoll kikeresése, 
alkalmazása, specifikus kérések megválaszolása internetes keresők segítségével. 

6 Differenciáldiagnosztika az ügyeletben. Maximum 5 fős csoportokban eltérő időpontokban. Önálló anamnesis felvétel - közös 

értékelés. Megadott adatok alapján vizsgálattervezés, diagnózis hatékony kinyerése. 

7 A kurzus anyaga alapján elkészített, előzetesen beadott esetismertetések megbeszélése, egyéni részletes kiértékelése javítási 

lehetőséggel. Jegy kialakítása. 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

2 db írásbeli esetismertetés elkészítése szisztematikus evidenciák alkalmazásával a kurzuson tanultak alapján. 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 

Dr. Czimmer József (CZJFAAO.PTE), Dr. Kappéter Ágnes (KAAFADO.PTE), Dr. Kenyeres Péter (KEPFACO.PTE) 
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OOF-AMM-T MŰVELETI MEDICINA ALAPVONALAI  

Tantárgyfelelős: DR. MOLNÁR F. TAMÁS, egyetemi tanár 

 Műveleti Medicina Tanszék 

2 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Fakultatív  modul ▪ tavasszal ▪ ajánlott félév: 6. 

Foglalkozás/félév:  22 óra előadás + 6 óra gyakorlat + 0 óra szeminárium = összesen 28 óra 

Kurzus létszámkorlát:  min. 5 fő –  max. 25 fő 

Előfeltételek: OOA-EL2-T teljesített   

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

 

Tematika  

A műveleti medicina fogalmának meghatározása után a minősített/szélsőséges helyzetekben és körülmények között történő 

egészségügyi ellátás sajátosságaival foglalkozunk. A tantárgy hátterének megismeréséhez a fegyveres testületek szerkezeti és irányítási 

rendszerét, a hazai és nemzetközi katonai szervezetek és szerződések alapvonalait is tisztázzuk. Megmutatjuk a katonaorvosi, 

katasztrófa orvosi és rendvédelem egészségügyi szolgálatok civil munkától eltérő specifikumait, rámutatva a különleges 
szakemberképzés jelentőségére. 

A tantárgy oktatásában felhasználjuk a Magyar Honvédség, a Belügyminisztérium és a NATO anyagait is. Az egyes szakterületek 
kiváló képviselőit bevonva az oktatásba, a hallgatók közvetlen információkat nyerhetnek a terepen végzett orvosi munkáról. 

Az oktatás interaktív módon történik, az egyes témakörök problémáinak megértéséhez szituációs feladatokat alkalmazunk. 

A félév elfogadásának feltételei 

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett 

Félévközi ellenőrzések 

Az utolsó három foglalkozás gyakorlat összevontan kerül megtartásra egy, a félév első előadásán egyeztetett időpontban. 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Nincs 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyag: az oktatók előadás anyagai. 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Előadások 

1 A műveleti medicina fogalma. A katona orvostan, katasztrófa orvostan és rendvédelem egészségügy helyzete és feladata 

Magyarországon 

 Dr. Rendeki Szilárd 

2 A műveleti medicina fogalma. A katona orvostan, katasztrófa orvostan és rendvédelem egészségügy helyzete és feladata 
Magyarországon 

 Dr. Farkas József 

3 Katonai alapismeretek. A Magyar Honvédség és a NATO felépítése 

 Dr. Rendeki Szilárd 

4 Katonai alapismeretek. A Magyar Honvédség és a NATO felépítése 

 Dr. Rendeki Szilárd 

5 Tactical Emergency Medical Support. Rendvédelmi műveleti medicina. Fegyverismeret, ballisztika. A sérülések mechanikája. 

 Dr. Rendeki Szilárd 

6 Tactical Emergency Medical Support. Rendvédelmi műveleti medicina. Fegyverismeret, ballisztika. A sérülések mechanikája. 

 Dr. Rendeki Szilárd 

7 Taktikai harctéri sérültellátás, TCCC 

 Dr. Rendeki Szilárd 

8 Taktikai harctéri sérültellátás, TCCC 

 Dr. Rendeki Szilárd 
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9 Missziók egészségügyi tervezése, telepítése, logisztika alapkérdései, telemedicina alapjai, kulturális/jogi/humanitárius 
kérdések. 

Nemzetközi katona-egészségügyi gyakorlatok szervezése, lebonyolítása, tapasztalat-feldolgozás. 

 Dr. Rendeki Szilárd 

10 Missziók egészségügyi tervezése, telepítése, logisztika alapkérdései, telemedicina alapjai, kulturális/jogi/humanitárius 
kérdések. 

Nemzetközi katona-egészségügyi gyakorlatok szervezése, lebonyolítása, tapasztalat-feldolgozás. 

 Dr. Rendeki Szilárd 

11 Műveleti medicina történeti perspektívában. Történeti példatár. Extramedicinális reprezentáció. 

 Dr. Molnár F. Tamás 

12 Műveleti medicina történeti perspektívában. Történeti példatár. Extramedicinális reprezentáció. 

 Dr. Molnár F. Tamás 

13 Orvosi tapasztalatok a közelmúlt háborúiban: Vietnamtól Afganisztánig 

 Dr. Molnár F. Tamás 

14 Orvosi tapasztalatok a közelmúlt háborúiban: Vietnamtól Afganisztánig 

 Dr. Molnár F. Tamás 

15 Disaster Medic - katasztrófavédelem az elsődleges ellátásban. 

 Dr. Woth Gábor László 

16 Disaster Medic - katasztrófavédelem az elsődleges ellátásban. 

 Dr. Woth Gábor László 

17 Tömeges sérült áramlással járó helyzetek kezelése - Major Incident Medical Management and Support (MIMMS) 

 Dr. Nagy Bálint János 

18 Tömeges sérült áramlással járó helyzetek kezelése - Major Incident Medical Management and Support (MIMMS) 

 Dr. Nagy Bálint János 

19 Atom, biológiai és vegyi hadviselés egészségügyi szervezési kérdései 

 Dr. Maróti Péter Dezső 

20 Atom, biológiai és vegyi hadviselés egészségügyi szervezési kérdései 

 Dr. Maróti Péter Dezső 

21 Kurzus zárás - teszt vizsga 

 Dr. Rendeki Szilárd 

22 Kurzus zárás - teszt vizsga 

 Dr. Rendeki Szilárd 

Gyakorlatok 

1 Triage - szituációs gyakorlat 

2 Triage - szituációs gyakorlat 

3 Triage - szituációs gyakorlat 

4 Triage - szituációs gyakorlat 

5 Triage - szituácós / terepgyakorlat 

6 Triage - szituácós / terepgyakorlat 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 

Dr. Maróti Péter Dezső (MAPRAAO.PTE), Dr. Molnár F. Tamás (MOFMAAO.PTE), Dr. Nagy Bálint János (NABGAAO.PTE), Dr. 

Rendeki Szilárd (RESGABA.PTE) 



PTE ÁOK Általános Orvos szak  –  Elektív és fakultatív tárgyak - tantárgyleírások – 2018/2019-es tanév 

 

 535 

OOF-CTD-T LAB-ON-A-CHIP TECHNIKA A LABORATÓRIUMI DIAGNOSZTIKÁBAN  

Tantárgyfelelős: DR. MAKSZIN LILLA, egyetemi adjunktus 

 Bioanalitikai Intézet 

2 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Fakultatív  modul ▪ tavasszal ▪ ajánlott félév: 6. 

Foglalkozás/félév:  10 óra előadás + 16 óra gyakorlat + 0 óra szeminárium = összesen 26 óra 

Kurzus létszámkorlát:  min. 2 fő –  max. 15 fő 

Előfeltételek: nincs 

 

Tematika  

A kurzus célja a „lab-on-a-chip” technika elméleti és gyakorlati alapjainak áttekintése, fehérjék, endotoxinok, DNS és RNS molekulák 

elektroforetikus elválasztási technikáinak, valamint a laboratóriumi diagnosztikában alkalmazott legújabb módszereinek megismerése 

és elsajátítása. 

Az úgynevezett „Lab-on-a-chip” technika lehetővé tesz számos, egymást követő műveleti lépést (pl: kémiai reakciók, mintaelőkészítés, 

elválasztás, háttérhígítás és detektálás) zárt rendszerben egyetlen mikrochipen. A mikrochip gélelektroforézis (MGE) a kapilláris 

elektroforézisből fejlődött ki, napjaink legmodernebb elválasztástechnikai módszerei közé tartozik, mely biológiailag fontos 

molekulák; úgymint a fehérjék, endotoxinok, DNS, RNS; gyors (perc-másodperc nagyságrend) és hatékony elválasztására alkalmas. 
Az áramlási citometria elvén működő sejt chipen pedig különböző sejtek (baktérium, gomba, daganatos sejtek; stb.) elemzése történik. 

A félév elfogadásának feltételei 

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett 

Félévközi ellenőrzések 

- 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

A tantárgyfelelőssel történő egyeztetés alapján 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

Letölthető segédanyag a http://www.aok.pte.hu/bioanalitika/Oktatas/Oktatas.html honlapon (jelszóval védett, amelyhez a jelszót 
az előadáson kapják a hallgatók) illetve Neptunról. 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

1.  Műszeres analitika előadások, gyakorlatok; mikrochip elektroforézis 

2.  Dr. Gáspár Attila: Kapilláris zónaelektroforézis, Egyetemi Kiadó, 2000 

3.  Ann Van Schepdael: Microchip Capillary Electrophoresis Protocols, Springer, 2015 

4.  G2938-90062 Agilent Protein 80 Reagent Kit GuideUser Manual 9/19/2006 

5.  G2938-90310 Agilent (2008) Agilent High Sensitivity Protein 250 Kit Guide 

6.  G2946-90004 Agilent 2100 Bioanalyzer 2100 Expert User’s Guide User Manual 6/21/2005 

Előadások 

1 A kapilláris zónaelektroforézis elve és gyakorlata, az elektroforetikus vándorlás elmélete. 

 Dr. Makszin Lilla 

2 Gélelektroforézis, poliakrilamid-gél elektroforézis (2-D PAGE, SDS-PAGE) módszerek elve és gyakorlata. 

 Dr. Makszin Lilla 

3 Mikrochip elektroforézis módszer elve és gyakorlata. 

 Dr. Makszin Lilla 

4 Áramlási citometria mikrochipen elve és gyakorlata. 

 Dr. Makszin Lilla 

5 Mikrochip elektroforézis készülék (Agilent Bioanalyzer 2100) felépítése és működése (különböző típusú detektorok, injektálási 
módszerek). 

 Dr. Makszin Lilla 

6 Mikrofluidikai chipek készítése, sajátságai, előnyei. 

 Dr. Makszin Lilla 

http://www.aok.pte.hu/bioanalitika/Oktatas/Oktatas.html
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7 Mikrofluidikai chipek laboratóriumi diagnosztikai alkalmazásai 1: (fehérjék, endotoxinok, DNS, RNS molekulák 
elektroforetikus elválasztása). 

 Dr. Makszin Lilla 

8 Mikrofluidikai chipek laboratóriumi diagnosztikai alkalmazásai 2: (baktériumok, gombák, daganatos sejtek vizsgálata áramlási 
citometria elve alapján). 

 Dr. Makszin Lilla 

9 Lab-on-a-chip mérések minőségi kiértékelése Agilent 2100 Expert szoftver segítségével. 

 Dr. Makszin Lilla 

10 Lab-on-a-chip mérések mennyiségi kiértékelése Agilent 2100 Expert szoftver segítségével. 

 Dr. Makszin Lilla 

Gyakorlatok 

1 A vizsgált minták (szérumfehérjék, bakteriális fehérjék, endotoxinok, stb.) előkészítése. 

2 A vizsgált minták fluoreszcens festékkel való kovalens jelölése. 

3 A vizsgált minták denaturálása. 

4 A vizsgált minták chipbe való feltöltése. 

5 Mikrochip elektroforetikus mérés, elválasztás Agilent 2100 Bioanalyzer készülékkel. 

6 A vizsgált minták minőségi meghatározása. 

7 A vizsgált minták mennyiségi meghatározása, kiértékelése 2100 Expert program segítségével. 

8 A vizsgált sejtminták (baktérium, gomba, HeLa sejt, stb.) előkészítése. 

9 A vizsgált sejtminták tisztítása. 

10 A vizsgált sejtminták fluoreszcens festékekkel való jelölése 1. (élő sejtek jelölése) 

11 A vizsgált sejtminták fluoreszcens festékekkel való jelölése 2. (elhalt sejtek jelölése) 

12 A vizsgált, jelölt sejtminták tisztítása. 

13 A vizsgált minták chipbe való feltöltése. 

14 Mikrofluidikai mérés, sejtszámlálás Agilent 2100 Bioanalyzer készülékkel. 

15 A vizsgált minták kiértékelése 2100 Expert program segítségével. 

16 Félév értékelése, jegybeírás. 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

Az írásbeli beszámolóhoz szükséges információk a kurzuson lesznek ismertetve. 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 

Dr. Makszin Lilla (MALHAAT.PTE) 
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OOF-DRH-T DR. HOUSE MIKROBIOLÓGIAI ESETEI  

Tantárgyfelelős: DR. MIKÓ ÉVA, egyetemi adjunktus 

 Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani Intézet 

2 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Fakultatív  modul ▪ tavasszal ▪ ajánlott félév: 6. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 5 fő –  max. 100 fő 

Előfeltételek: OOP-MI1 teljesített   

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

 

Tematika  

Interaktív mikrobiológiai esetmegbeszélések a Dr. House filmsorozatban előforduló fertőző betegségeket tárgyaló epizódokhoz 
kapcsolódóan, filmrészletek vetítésével egybekötve. 

A félév elfogadásának feltételei 

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett 

Félévközi ellenőrzések 

Személyes konzultáció 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Lásd előadáslista 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Pál Tibor: Az orvosi mikrobiológia tankönyve, Medicina, 2013 

Előadások 

1 Lepra 

 Dr. Mikó Éva 

2 Lepra 

 Dr. Mikó Éva 

3 Lyme-kór 

 Dr. Szereday László 

4 Lyme kór 

 Dr. Szereday László 

5 HIV 

 Dr. Mikó Éva 

6 HIV 

 Dr. Mikó Éva 

7 Psittacosis 

 Dr. Szereday László 

8 Psittacosis 

 Dr. Szereday László 

9 Syphilis 

 Dr. Mikó Éva 

10 Syphilis 

 Dr. Mikó Éva 

11 SSPE 

 Dr. Szereday László 

12 SSPE 

 Dr. Szereday László 
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13 Gonorrhea 

 Dr. Mikó Éva 

14 Gonorrhea 

 Dr. Mikó Éva 

15 Rickettsia himlő 

 Dr. Szereday László 

16 Rickettsia himlő 

 Dr. Szereday László 

17 Leptospirosis 

 Dr. Mikó Éva 

18 Leptospirosis 

 Dr. Mikó Éva 

19 Rabies 

 Dr. Szereday László 

20 Rabies 

 Dr. Szereday László 

21 Hepatitis C 

 Dr. Mikó Éva 

22 Hepatitis C 

 Dr. Mikó Éva 

23 Herpes simplex 

 Dr. Szereday László 

24 Herpes simplex 

 Dr. Szereday László 

25 Bartonellosis 

 Dr. Mikó Éva 

26 Bartonellosis 

 Dr. Mikó Éva 

27 Beszámoló, konzultáció 

 Dr. Szereday László 

28 Beszámoló, konzultáció 

 Dr. Szereday László 

Gyakorlatok 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

félévközi jegy 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 
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OOF-ERA-T SZÍVSEBÉSZETI MŰTÉTTAN, ÉRANASZTOMÓZIS KÉSZÍTÉS TECHNIKÁJA  

Tantárgyfelelős: DR. GASZ BALÁZS, egyetemi docens 

 Sebészeti Oktató és Kutató Intézet 

1 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Fakultatív  modul ▪ tavasszal ▪ ajánlott félév: 6. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 5 fő –  max. 12 fő 

Előfeltételek: OOP-MUA-T teljesített   

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

 

Tematika  

A kurzus célja, hogy a hallgatókkal megismertesse az alapvető szívsebészeti beavatkozásokat, annak módszereit, eszközeit, a szív, ér 

és mellkassebészeti legújabb irányait. Gyakorlatorientált kurzus alapvető célkitűzése, hogy modelleken, preparátumokon 

gyakorolhassák a hallgatók a nagyér műtétek, nagyér varratok, billentyűműtétek, egyszerű billentyű plasztikák, érkanülálás technikáit.  

Továbbá éranasztomózisok elkészítésének technikáját gyakorolhatják egy új skill modell segítségével, mely az érvarratok, 

éranasztomózisok sokkal effektívebb begyakorlását és a sebészi technika hatékonyabb fejlődését teszi lehetővé. Ennek megfelelően a 
kurzus során effektíven fejlődik az sebészeti szakmák felé érdeklődő hallgatók manuális, sebésztechnikai készsége. 

A félév elfogadásának feltételei 

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett 

Félévközi ellenőrzések 

Félévközi ellenőrzések 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

A gyakorlatokon való részvétel kötelező 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Előadások 

Gyakorlatok 

1 Szívsebészeti műtő felszerelése, eszköztára (Dr. Székely László, Budapest) 

2 Extrakorporális keringés, artériás, vénás kanülálás (Dr. Székely László, Budapest) 

3 Extrakorporális keringés, artériás, vénás kanülálás (Dr. Székely László, Budapest) 

4 Anasztomózisok 3D morfológiája, áramlástani alapismeretek.  end to side anastomozis készítése (Dr. Székely László, 

Budapest) 

5  End to side anastomozis készítése. Morfológiai, áramlástani elemzések (Dr. Székely László, Budapest) 

6 End-to end anasztomosis készítése. Morfológiai, áramlástani elemzések 

7 Centralis anasztomózisok készítése. Morfológiai, áramlástani elemzések 

8 Aorta betegségei, főbb műtéti típusok. Aorta interpositum készítése 

9 Aorta interpositum készítése 

10 Aorta billentyű műtétek, Aorta billentyű implantáció készítése 

11 Aorta billentyű implantáció készítése 

12 Mitralis billentyű műtétek, Mitralis billentyű implantáció készítése 

13 Mitralis billentyű implantáció készítése, mitralis annuloplastika, inhúr pótlás 

14 Anasztomózisok gyakorlása, Morfológiai, áramlástani elemzések 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

- 
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Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 

Dr. Gasz Balázs (GABHAAO.PTE), Dr. Jancsó Gábor (JAGMAAO.PTE) 
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OOF-ERM-T ÉRSEBÉSZETI MŰTÉTTAN  

Tantárgyfelelős: DR. JANCSÓ GÁBOR, egyetemi docens 

 Sebészeti Oktató és Kutató Intézet 

1 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Fakultatív  modul ▪ tavasszal ▪ ajánlott félév: 6. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 5 fő –  max. 12 fő 

Előfeltételek: OOP-MUA teljesített   

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

 

Tematika  

A kurzus a sebészeti szakmák iránt érdeklődő hallgatók számára ad technikai készségfejlesztő lehetőséget az érműtétek területén. 

Ajánlott sebészet, érsebészet, traumatológia, urológia, szívsebészet irányában érdeklődő 4-5. éves hallgatóknak. A kurzuson 

megismerkednek az érsebészeti beavatkozások eszközeivel, alapvető technikáival, a pre-és postoperatív terápiás lehetőségekkel. Skill 

modelleken, és preparátumokon a hallgatók gyakorolhatják a különböző érvarratok technikáit: haránt, illetve hosszanti arteriotómiák 

készítése és zárása, foltplasztikák, és különböző éranasztomózisok készítését tanulják meg a hallgatók. Megismerkednek az alap 

endovaszkuláris technikákkal. A gyakorlatok műtőtermi részében megfigyelhetik, és asszisztensként részt vehetnek klinikai érsebészeti 

beavatkozásokban. 

A félév elfogadásának feltételei 

TVSZ szerint. 

Félévközi ellenőrzések 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

A gyakorlatokon való részvétel kötelező. 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

http://soki.aok.pte.hu/ 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Előadások 

Gyakorlatok 

1 Érsebészeti műtő felszerelése, eszköztára, érsebészeti varratok készítése modellen 

2 Érsebészeti műtő felszerelése, eszköztára, érsebészeti varratok készítése modellen 

3 Haránt és hosszanti arteriotomiák készítése és direkt varrattal zárása modellen 

4 Haránt és hosszanti arteriotomiák készítése és direkt varrattal zárása modellen 

5 Hosszanti arteriotomia készítése és zárása foltplasztikával preparátumon 

6 Hosszanti arteriotomia készítése és zárása foltplasztikával preparátumon 

7 End-to-side éranasztomózis készítése preparátumon 

8 End-to-side éranasztomózis készítése preparátumon 

9 Endovascularis technikák (dilatatio és stent) gyakorlása modellen 

10 Endovascularis technikák (dilatatio és stent) gyakorlása modellen 

11 Műtőtermi gyakorlat: részvétel ilio-femorális, femoro popliteális bypass műtétekben 

12 Műtőtermi gyakorlat: részvétel ilio-femorális, femoro popliteális bypass műtétekben 

13 Műtőtermi gyakorlat: részvétel endovasculáris műtétben 

14 Műtőtermi gyakorlat: részvétel endovasculáris műtétben 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

http://soki.aok.pte.hu/ 

http://soki.aok.pte.hu/
http://soki.aok.pte.hu/
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Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 

dr. Bognár Laura (BOLOAAO.PTE), Dr. Hardi Péter (HAPFAAO.PTE), Dr. Jancsó Gábor (JAGMAAO.PTE), Dr. Nagy Tibor Aladár 

(NATIAAO.PTE) 
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OOF-GOS-T GYAKORLATI ONKOLÓGIA ÉS SUGÁRTERÁPIA  

Tantárgyfelelős: DR. TOLLER GÁBOR, egyetemi adjunktus 

 ETK, Diagnosztika Intézet 

2 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Fakultatív  modul ▪ tavasszal ▪ ajánlott félév: 6. 

Foglalkozás/félév:  0 óra előadás + 24 óra gyakorlat + 0 óra szeminárium = összesen 24 óra 

Kurzus létszámkorlát:  min. 4 fő –  max. 8 fő 

Előfeltételek: OOP-PA2 egyidejű felvétel   

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

 

Tematika  

A gyakorlat célja, hogy a klinikai gyakorlatban mutassa be az onkológiát és a sugárterápiát. Az érdeklődő hallgatóknak lehetősége 

nyílik szakorvosi felügyelet mellett a kemoterápiák előírásánál asszisztálni és a betegek szupportív kezelését követni. Lehetőséget 

biztosítunk továbbá a sugárterápia egyes munkafázisainak megismerésére, különös tekintettel a céltérfogat meghatározásra és a 3D 

képalkotás vezérelt közelterápiák megismerésére. A gyakorlatokat lehetőség szerint tömbösítve tartjuk, a hallgatókkal történt 
egyeztetés alapján. 

A félév elfogadásának feltételei 

Szóbeli beszámoló a megszerzett ismeretekről. Egy-egy páciens esetének áttekintésével helyes staging (TNM) felállítása a kurzus során 

bemutatott daganatok esetében. 

Félévközi ellenőrzések 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

A tantárgyfelelőssel egyeztetett időpontban tartott pótgyakorlaton. 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Kásler, M.: Az onkológia alapjai, Medicina, Budapest 2011 

Perez, C. A.; Brady L. W.: Principles and Practice of Radiation Oncology, Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia, 1998 

Wannenmacher, M.; Wenz, F.; Debus, J.: Strahlentherapie, Springer, Berlin Heidelberg, 2013 

Előadások 

Gyakorlatok 

1 Klinikai onkológiai alapjai 

2 Betegelőkészítés, felvilágosítás, kemoterápiás protokollok előírása. 

3 A gyakorlati sugárterápia alapjai. 

4 Betegfelvétel, szimuláció. 2D és 3D képalkotáson alapuló sugárkezelés. 

5 Céltérfogat és rizikószerv meghatározás. 

6 Sugárterápiás tervek elfogadása. 

7 Közelterápia. 

8 3D képalkotáson alapuló közelterápiák. 

9 A fej és a nyak régió tumorainak onkológiai ellátása. 

10 Kemo-radioterápia. Szupportáció. 

11 Az emlődaganatok kemoterápiás kezelése. Az emlő sugárterápiája. 

12 Nőgyógyászati daganatok kemoterápiás és sugárterápiás ellátása. 

13 A gyomor és a nyelőcső daganatok kemoterápiája és sugárkezelése. 

14 A hepatocelluláris carcinoma kezelése. 

15 A colorectalis rákok onkológiai ellátása. A colon tumor ellátása. 

16 A colorectalis rákok onkológiai ellátása. A rectum és az anus daganatai. 

17 A vese, és az ureter daganatainak kezelése 

18 A húgyhólyag daganatainak kezelése. 

19 A prostata daganatok ellátása. Hormonterápia és kemoterápia. 
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20 A prostata daganatok ellátása. Sugárterápia. 

21 A tüdő daganatok kemoterápiája és radiokemoterápiája. 

22 A tüdő daganatainak sugárkezelése. 

23 A bőrdaganatok onkológiai ellátása. 

24 A lágyrész sarcomák kezelése. 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

1, Betegelőkészítés, felvilágosítás, kemoterápiás protokollok előírása. 

2, A gyakorlati sugárterápia alapjai. Betegfelvétel, szimuláció. 2D és 3D képalkotáson alapuló sugárkezelés. 

3, Céltérfogat és rizikószerv meghatározás (GTV, CTV, PTV). Sugárterápiás tervek elfogadása szempontjai. 

4, Közelterápia. 3D képalkotáson alapuló közelterápiák. 

5, A fej és a nyak régió tumorainak onkológiai ellátása. 

6, Kemo-radioterápia. Szupportáció. 

7, Az emlődaganatok kemoterápiás kezelése. Az emlő sugárterápiája. 

8, Nőgyógyászati daganatok kemoterápiás és sugárterápiás ellátása. 

9, A gyomor és a nyelőcső daganatok kemoterápiája és sugárkezelése. 

10, A hepatocelluláris carcinoma kezelése. 

11, A colorectalis rákok onkológiai ellátása. 

12, A vese, az ureter és a húgyhólyag daganatainak kezelése. 

13, A prostata daganatok ellátása. A sugárterápia, a hormonterápia és a kemoterápia szerepe a komplex ellátás keretén belül. 

14, A tüdő daganatok kemoterápiás és sugárterápiás kezelése. 

15, A bőrdaganatok onkológiai ellátása. A lágyrész sarcomák kezelése. 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 

Dr. Kovács Árpád (KOARAGI.PTE), Dr. Toller Gábor Lénárd (TOGF-ACO.PTE) 
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OOF-HTD-T HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TÁRSADALMI CSOPORTOK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTA, EGÉSZSÉGÜGYI 

ELLÁTÁSA  

Tantárgyfelelős: DR. FÜZESI ZSUZSANNA, egyetemi tanár 

 Magatartástudományi Intézet 

2 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Fakultatív  modul ▪ tavasszal ▪ ajánlott félév: 6. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 5 fő –  max. 15 fő 

Előfeltételek: OOA-SZO teljesített   

 

Tematika  

A tantárgy feladata: ismeretadás és felkészítés a speciális helyzetű csoportok egészségügyi ellátására. 

A hátrányos helyzetű népességi csoportok (hajléktalanok, romák, szegények, kirekesztettek) fizikai és mentális egészségi állapotának, 

valamint egészségügyi ellátásának bemutatása, különös tekintettel a társadalmi-gazdasági helyzetükből adódó egészségi és ellátásbeli 

egyenlőtlenségekre. A hallgatók saját adatgyűjtés és személyes interjúkészítés segítségével ismerkednek meg a hátrányos helyzetű 
csoportok jellemzőivel, diszkriminációjuk lehetséges eseteivel. 

A félév elfogadásának feltételei 

Max 25 %-os hiányzás fogadható el a félévhez és a gyakorlati jegyhez. 

Félévközi ellenőrzések 

Önálló hallgatói munka készítése (ppt prezentáció, interjú) 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

TVSz szerint 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

A hallgatók által készített projektek (ppt prezentációk, interjúk) 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Előadások 

Gyakorlatok 

Szemináriumok 

1 A hátrányos helyzetű csoportok definiálása 

2 A hátrányos helyzetű csoportok definiálása 

3 Az egészségi állapot egyenlőtlenségei 

4 Az egészségi állapot egyenlőtlenségei 

5 Az egészségügyi ellátás egyenlőtlenségei. 

6 Az egészségügyi ellátás egyenlőtlenségei. 

7 Az egyenlőtlenségeket befolyásoló társadalmi tényezők 

8 Az egyenlőtlenségeket befolyásoló társadalmi tényezők 

9 Előítéletek a hátrányos helyzetű csoportokkal kapcsolatban 

10 Előítéletek a hátrányos helyzetű csoportokkal kapcsolatban 

11 A hátrányos helyzetű csoportok jellemzői az egészségi állapot és az egészségügyi ellátás szempontjából 

12 A hátrányos helyzetű csoportok jellemzői az egészségi állapot és az egészségügyi ellátás szempontjából 

13 A roma népesség jellemzői az egészségi állapot és az egészségügyi ellátás szempontjából 

14 A roma népesség jellemzői az egészségi állapot és az egészségügyi ellátás szempontjából 

15 Diszkrimináció az egészségügyi ellátásban. 

16 Diszkrimináció az egészségügyi ellátásban. 

17 Az egyenlő bánásmódhoz való jog és annak érvényesülése az egészségügyi ellátásban. 

18 Az egyenlő bánásmódhoz való jog és annak érvényesülése az egészségügyi ellátásban. 
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19 Kulturális különbségek ellátók és ellátottak között. A kulturális különbségek felismerése és kezelése. 

20 Kulturális különbségek ellátók és ellátottak között. A kulturális különbségek felismerése és kezelése. 

21 A kulturális különbözőségekből adódó konfliktuskezelés. 

22 A kulturális különbözőségekből adódó konfliktuskezelés. 

23 Bódis Kriszta: Kitörés című filmjének megtekintése 

24 Bódis Kriszta: Kitörés című filmjének megtekintése 

25 A film megbeszélése 

26 A film megbeszélése 

27 Kurzus értékelése, a hasznosítható tapasztalatok megbeszélése 

28 Kurzus értékelése, a hasznosítható tapasztalatok megbeszélése 

Vizsgakérdések 

Vizsgaforma: project munka készítés (kb. 3 oldal) és prezentációja (kb. 20 perc); valamint egy interjú készítése 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 

Dr. Füzesi Zsuzsanna (FUZIAAO.PTE) 
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OOF-IE2-T IGAZSÁGÜGYI ORVOSI GENETIKA 2.  

Tantárgyfelelős: DR. KOZMA ZSOLT, egyetemi adjunktus 

 Igazságügyi Orvostani Intézet 

2 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Fakultatív  modul ▪ tavasszal ▪ ajánlott félév: 6. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 5 fő –  max. 100 fő 

Előfeltételek: OOA-MB2 teljesített + OOF-IE1-T teljesített 

 

Tematika  

Az igazságügyi orvosi genetika kurzus magába foglalja az igazságügyi orvosi biológia és a DNS azonosítás legmodernebb 

ismeretanyagát. Kitérünk a kérdéskör jogi és etikai aspektusaira is. Ismeretet adunk át a legmodernebb DNS alapú személyazonosítási 

módszerekről, a kriminalisztikai és polgárjogi, de a katonai és nem emberi típusú alkalmazások formáiról is. Azon hallgatók számára, 

akik az őszi és tavaszi képzési modult is sikeresen elvégezték a következő (harmadik) szemeszterben lehetőséget biztosítunk 

igazságügyi genetikai laboratóriumi gyakorlati képzésre a PTE ÁOK Igazságügyi Orvostani Intézetének Hemogenetikai Tanszékén. 

Ezen háromfélévet átívelő kurzust teljesítők összesen 4 kreditpontot kaphatnak. A harmadik szemeszterbeli laboratóriumi képzésen 
kívül az első  két modul önállóan is felvehető 1 illetve 2 kreditpontért. 

A félév elfogadásának feltételei 

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett 

Félévközi ellenőrzések 

Írásbeli vizsga 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Nincs 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

Neptunra feltöltve 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Előadások 

1 Jogi háttér 

 Dr. Kozma Zsolt 

2 Jogi háttér 

 Dr. Kozma Zsolt 

3 Bűnügyi DNS nyilvántartások: esetbemutatások 

 Dr. Pádár Zsolt 

4 Bűnügyi DNS nyilvántartások: esetbemutatások 

 Dr. Pádár Zsolt 

5 Kevert minták analízise. Statisztika. Esettanulmányok 

 Dr. Pádár Zsolt 

6 Kevert minták analízise. Statisztika. Esettanulmányok 

 Dr. Pádár Zsolt 

7 Összehasonlító igazságügyi orvostan I.: non-humán igazságügyi vizsgálatok I. 

 Dr. Pádár Zsolt 

8 Összehasonlító igazságügyi orvostan I.: non-humán igazságügyi vizsgálatok I. 

 Dr. Pádár Zsolt 

9 Összehasonlító igazságügyi orvostan II. 

 Dr. Pádár Zsolt 

10 Összehasonlító igazságügyi orvostan II. 

 Dr. Pádár Zsolt 
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11 DNS alapú ,,fenotipizálás” 

 Dr. Pádár Zsolt 

12 DNS alapú ,,fenotipizálás” 

 Dr. Pádár Zsolt 

13 Származási és leszármazási vizsgálatok 

 Poór Viktor Soma 

14 Származási és leszármazási vizsgálatok 

 Poór Viktor Soma 

15 Kiegészítő, új módszerek: SNP, WGA, NGS 

 Dr. Sipos Katalin 

16 Kiegészítő, új módszerek: SNP, WGA, NGS 

 Dr. Sipos Katalin 

17 RNS és fehérjék alkalmazása 

 Poór Viktor Soma 

18 RNS és fehérjék alkalmazása 

 Poór Viktor Soma 

19 Vízbefulladás diagnosztikájának új módszerei 

 Poór Viktor Soma 

20 Vízbefulladás diagnosztikájának új módszerei 

 Poór Viktor Soma 

21 Katonai orvosi genetika 

 Dr. Kozma Zsolt 

22 Katonai orvosi genetika 

 Dr. Kozma Zsolt 

23 Igazságügyi klinikai genetika 

 Dr. Melegh Béla 

24 Igazságügyi klinikai genetika 

 Dr. Melegh Béla 

25 Igazságügyi genetika a gyakorlatban 

 Dr. Pádár Zsolt 

26 Igazságügyi genetika a gyakorlatban 

 Dr. Pádár Zsolt 

Gyakorlatok 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

Neptunra feltöltve 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 
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OOF-IVF-T IMMUNOLÓGIAI VÉDEKEZÉS A FERTŐZÉSEKKEL SZEMBEN  

Tantárgyfelelős: DR. BARTHÓNÉ DR. SZEKERES JÚLIA, egyetemi tanár 

 Orvosi Biológiai Intézet 

2 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Fakultatív  modul ▪ tavasszal ▪ ajánlott félév: 6. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 2 fő –  max. 25 fő 

Előfeltételek: OOA-IMM teljesített + OOP-MI1 teljesített 

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

 

Tematika  

1. Nem specifikus védekezési mechanizmusok, a felszíni barrierek, normál flóra, fagocytózis, complement rendszer szerepe. 

2. Antigenbemutatás és felismerés. Dendritikus sejtek, mintázatfelismerő receptorok 

3. Védekezés az extracelluláris kórokozókkal szemben. Immunglobulin osztályok szerepe, mucosalis immunitás. 

4. Védekezés az intracelluláris kórokozókkal szemben. Vírusfertőzések elleni védekezés. Vírusfertőzések és az immunválasz gátlása. 

5. Parazitákkal szembeni védekezés. Az adaptív immunválaszt polarizáló mikro- és makroparazita fertőzések 

6. A természetes és adaptív immunológiai rendszerek megkerülése és kihasználása 

7. A fertőzések gyógyulása. A fertőzésekre adott immunválasz patogenetikai szerepe lokális gyulladás, szisztémás gyulladás és 
szepszis, endotoxin shock, toxicus shock syndroma 

8. A fertőzésekre adott immunválasz patogenetikai szerepe túlérzékenységi reakciók bakteriális, gomba és parazitafertőzésekben 

9. Autoimmun folyamatok indukciója molekuláris mimikri, epitpspreading, polyclonalis T vagy B sejt aktiváció 

10. CD8+ sejtek közreműködésével kialakuló immunopathológiai károsodások vírusfertőzésekben 

11. CD4+ sejtek közreműködésével kialakuló immunopathológiai károsodások vírusfertőzésekben 

12. Antitestek szerepe a vírusfertőzések következtében létrejövő immunpathológiai elváltozások kialakulásában 

13. védőoltások; vakcinák típusai, vakcinákkal szembeni elvárások 

14. védőoltások; vakcinatervezés, kötelező védőoltások 

A félév elfogadásának feltételei 

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett 

Félévközi ellenőrzések 

Folyamatos félévközi ellenőrzés 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Személyes konzultáció. 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

Az orvosi mikrobiológia tankönyve, 2. átdolgozott kiadás, Medicina 

- Saját oktatási anyag 

ábrák 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Előadások 

1 Nem specifikus védekezési mechanizmusok, a felszíni barrierek, normál flóra, fagocytózis, complement rendszer szerepe. 

 Dr. Barthóné Dr. Szekeres Júlia 

2 Nem specifikus védekezési mechanizmusok, a felszíni barrierek, normál flóra, fagocytózis, complement rendszer szerepe. 

 Dr. Barthóné Dr. Szekeres Júlia 

3 Antigenbemutatás és felismerés. Dendritikus sejtek, mintázatfelismerő receptorok 

 Dr. Barthóné Dr. Szekeres Júlia 

4 Antigenbemutatás és felismerés. Dendritikus sejtek, mintázatfelismerő receptorok 

 Dr. Barthóné Dr. Szekeres Júlia 
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5 Védekezés az extracelluláris kórokozókkal szemben. Immunglobulin osztályok szerepe, mucosalis immunitás. 

 Dr. Barthóné Dr. Szekeres Júlia 

6 Védekezés az extracelluláris kórokozókkal szemben. Immunglobulin osztályok szerepe, mucosalis immunitás. 

 Dr. Barthóné Dr. Szekeres Júlia 

7 Védekezés az intracelluláris kórokozókkal szemben. Vírusfertőzések elleni védekezés. Vírusfertőzések és az immunválasz 

gátlása. 

 Dr. Barthóné Dr. Szekeres Júlia 

8 Védekezés az intracelluláris kórokozókkal szemben. Vírusfertőzések elleni védekezés. Vírusfertőzések és az immunválasz 

gátlása. 

 Dr. Barthóné Dr. Szekeres Júlia 

9 Parazitákkal szembeni védekezés. Az adaptív immunválaszt polarizáló mikro -és makroparazita fertőzések 

 Dr. Barthóné Dr. Szekeres Júlia 

10 Parazitákkal szembeni védekezés. Az adaptív immunválaszt polarizáló mikro -és makroparazita fertőzések 

 Dr. Barthóné Dr. Szekeres Júlia 

11 A természetes és adaptív immunológiai rendszerek megkerülése és kihasználása 

 Dr. Barthóné Dr. Szekeres Júlia 

12 A természetes és adaptív immunológiai rendszerek megkerülése és kihasználása 

 Dr. Barthóné Dr. Szekeres Júlia 

13 PA fertőzések gyógyulása. A fertőzésekre adott immunválasz patogenetikai szerepe lokális gyulladás, szisztémás gyulladás és 
szepszis, endotoxin shock, toxicus shock syndroma 

 Dr. Barthóné Dr. Szekeres Júlia 

14 A fertőzések gyógyulása. A fertőzésekre adott immunválasz patogenetikai szerepe lokális gyulladás, szisztémás gyulladás és 
szepszis, endotoxin shock, toxicus shock syndroma 

 Dr. Barthóné Dr. Szekeres Júlia 

15 A fertőzésekre adott immunválasz patogenetikai szerepe túlérzékenységi reakciók bakteriális, gomba és parazitafertőzésekben 

 Dr. Barthóné Dr. Szekeres Júlia 

16 A fertőzésekre adott immunválasz patogenetikai szerepe túlérzékenységi reakciók bakteriális, gomba és parazitafertőzésekben 

 Dr. Barthóné Dr. Szekeres Júlia 

17 Autoimmun folyamatok indukciója molekuláris mimikri, epitpspreading, polyclonalis T vagy B sejt aktiváció 

 Dr. Barthóné Dr. Szekeres Júlia 

18 Autoimmun folyamatok indukciója molekuláris mimikri, epitpspreading, polyclonalis T vagy B sejt aktiváció 

 Dr. Barthóné Dr. Szekeres Júlia 

19 CD8+ sejtek közreműködésével kialakuló immunopathológiai károsodások vírusfertőzésekben 

 Dr. Barthóné Dr. Szekeres Júlia 

20 CD8+ sejtek közreműködésével kialakuló immunopathológiai károsodások vírusfertőzésekben 

 Dr. Barthóné Dr. Szekeres Júlia 

21 CD4+ sejtek közreműködésével kialakuló immunopathológiai károsodások vírusfertőzésekben 

 Dr. Barthóné Dr. Szekeres Júlia 

22 CD4+ sejtek közreműködésével kialakuló immunopathológiai károsodások vírusfertőzésekben 

 Dr. Barthóné Dr. Szekeres Júlia 

23 Antitestek szerepe a vírusfertőzések következtében létrejövő immunpathológiai elváltozások kialakulásában 

 Dr. Barthóné Dr. Szekeres Júlia 

24 Antitestek szerepe a vírusfertőzések következtében létrejövő immunpathológiai elváltozások kialakulásában 

 Dr. Barthóné Dr. Szekeres Júlia 

25 Védőoltások; vakcinák típusai, vakcinákkal szembeni elvárások 

 Dr. Barthóné Dr. Szekeres Júlia 

26 Védőoltások; vakcinák típusai, vakcinákkal szembeni elvárások 

 Dr. Barthóné Dr. Szekeres Júlia 

27 Védőoltások; vakcinatervezés, kötelező védőoltások 

 Dr. Barthóné Dr. Szekeres Júlia 

28 Védőoltások; vakcinatervezés, kötelező védőoltások 

 Dr. Barthóné Dr. Szekeres Júlia 

Gyakorlatok 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

Megegyezik a tematikával. 
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Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 
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OOF-KPR-T KEMOPREVENCIÓ  

Tantárgyfelelős: DR. VARJAS TÍMEA, egyetemi adjunktus 

 Orvosi Népegészségtani Intézet 

1 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Fakultatív  modul ▪ tavasszal ▪ ajánlott félév: 6. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 4 fő –  max. 30 fő 

Előfeltételek: OOA-MB2 teljesített   

 

Tematika  

A hallgatók megismerkedhetnek a kemoprevenció fogalmával, e témában folyó kutatások hátterével, alkalmazási lehetőségeivel a 
gyakorlatban. 

A tantárgy tematikájában szerepel a kemopreventív stratégiák kialakításának elvei, gyakorlati megvalósítása, valamint a 
kemoprevenció szempontjából hasznos vegyületcsoportok hatásmechanizmusa. 

A félév elfogadásának feltételei 

Az előadásokon való részvétel kötelező, melyet katalógussal ellenőrzünk. 

A TVSZ kreditrendszerű oktatás esetében érvényes vonatkozó szabályok szerint az előadások és gyakorlatok látogatása kötelező, 

amelyet katalógussal ellenőrzünk. Az előadásokról és a gyakorlatokról összességében legfeljebb 15 %, azaz 2x45 perc hiányzás 

megengedett, amely felett az index aláírását megtagadjuk. 

Jegykialakítás módja: írásbeli beszámoló a kurzus anyagából 

Félévközi ellenőrzések 

Jegykialakítás módja: írásbeli beszámoló a kurzus anyagából 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Egyéni elbírálás alapján 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

A felkészüléshez szükséges tananyag a Neptun-ra az elhangzást követően felkerül 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Előadások 

1 Bevezetés. A kemoprevenció helye a megelőzésben 

 Dr. Varjas Tímea 

2 Bevezetés. A kemoprevenció helye a megelőzésben 

 Dr. Varjas Tímea 

3 Beavatkozási lehetőségek a többlépcsős karcinogenezisbe; antiiniciációs stratégia I. 

 Dr. Szabó István 

4 Beavatkozási lehetőségek a többlépcsős karcinogenezisbe; antiiniciációs stratégia II 

 Dr. Szabó István 

5 Beavatkozási lehetőségek a többlépcsős karcinogenezisbe; a promóció és a progresszió gátlása I. 

 Dr. Varjas Tímea 

6 Beavatkozási lehetőségek a többlépcsős karcinogenezisbe; a promóció és a progresszió gátlása II. 

 Dr. Varjas Tímea 

7 Antioxidánsok I 

 Dr. Szabó István 

8 Antioxidánsok II 

 Dr. Szabó István 
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9 Gyógyszerek a kemoprevencióban I. 

 Dr. Szabó István 

10 Gyógyszerek a kemoprevencióban II. 

 Dr. Szabó István 

11 Természetes eredetű készítmények I. 

 Dr. Varjas Tímea 

12 Természetes eredetű készítmények II. 

 Dr. Varjas Tímea 

13 Kemopreventív hatású élelmiszerek szerepe a táplálkozásban I. 

 Dr. Varjas Tímea 

14 Kemopreventív hatású élelmiszerek szerepe a táplálkozásban II. 

 Dr. Varjas Tímea 

Gyakorlatok 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

Neptun 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 
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OOF-MGA-T MIGRÁCIÓS-EGÉSZSÉGÜGYI ASPEKTUSOK AZ ORVOSI ALAPELLÁTÁSBAN  

Tantárgyfelelős: DR. SZILÁRD ISTVÁN, címzetes egyetemi tanár 

 Műveleti Medicina Tanszék 

2 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Fakultatív  modul ▪ tavasszal ▪ ajánlott félév: 6. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 1 fő –  max. 20 fő 

Előfeltételek: nincs 

 

Tematika  

A kurzus hallgatói megismerkednek az u.n. harmadik országból érkező, etnikai, kulturális és vallási szempontból különböző hátterű 

migráns és menekült populáció egészségügyi ellátásának főbb szempontjaival. A hallgatók a kurzus zárásaként teszt vizsgát tesznek és 

önálló tematikus esszéket mutatnak be 

A félév elfogadásának feltételei 

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett 

Félévközi ellenőrzések 

A TVSZ és a tanszék Etikai Kódexe alapján 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

A TVSZ és a tanszék Etikai Kódexe alapján 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

o Katz Z. és mts: Migránsok körében előforduló egyes fertőzőbetegségek a befogadó állomásokon végzett szűrővizsgálatok 
tükrében - Népegészségügy 2015 

o Klenner Zoltán: A Magyarországon élő külföldiek egészségügyi ellátása, valamint az ide érkezők egészségügyi szűrése - 
Népegészségügy 2015 

o A. Rundle, M. Carvalho, M. Robinson. Cultural Competence in Health Care: A Practical Guide 2nd Edition, ISBN: 978-0-
7879-6221-0 

o G.A. Galanti. Caring for Patients from Different Cultures 5th Edition, ISBN 9780812223118 

- Saját oktatási anyag 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

o Szilard I. et al (editor and co-author): The Mental Health Aspect of Trafficking in Human Beings. Training Manual. Budapest, 
2004 IOM. 

o Szilard I., Barath A.: Public Health Aspects of Trafficking in Human Beings: Health Promotion and Prevention Tasks and 

Possibilities In: Health Promotion and Disease Prevention; a handbook for teachers, researchers, health professionals and 
decision makers. p. 670 - 693 Hans Jacobs Publishing Company 2007 Germany and FYRM 

o Szilárd I és mts: Migrációhoz kapcsolódó új kihívások az egészségügyi munkaerőpiacon, Népegészségügy, 2012;90(2):115-
121 

o Bhopal RS. Migration, Ethnicity, Race and Health in Multicultural Societies. 2nd ed. Oxford University Press; 2014. 

o Szilard I, Barath, A: Trafficked Persons and Mental Health in: Violence and Mental Health - its Manifold Faces, Ed.: J. 
Lindert, I. Levav, Springer Science+Business Media Dordrecht 2015, pp. 243 - 266 

Előadások 

1 1. A migráció fogalma és a migráció, mint globális jelenség. Migrációs-egészségügy, mint új, multidiszciplináris fejezete az 
orvos-és egészségtudományoknak 

 Dr. Szilárd István 

2 1. A migráció fogalma és a migráció, mint globális jelenség. Migrációs-egészségügy, mint új, multidiszciplináris fejezete az 
orvos-és egészségtudományoknak 

 Dr. Szilárd István 
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3 2. A migrációhoz kapcsolód egészségügyi kihívások (1). Eredet-országok versus cél-országok morbiditási profilja, elfelejtett 
betegségek újbóli megjelenése. 

 Dr. Szilárd István 

4 2. A migrációhoz kapcsolód egészségügyi kihívások (1). Eredet-országok versus cél-országok morbiditási profilja, elfelejtett 
betegségek újbóli megjelenése. 

 Dr. Szilárd István 

5 3. A migrációhoz kapcsolódó egészségügyi kihívások (2). Eredet-ország versus cél-országok közegészségügyi rendszerei 
különbözőségéből és egyenlőtlen fejlettségéből adódó feladatok az alapellátásban. 

 Dr. Kiss István 

6 3. A migrációhoz kapcsolódó egészségügyi kihívások (2). Eredet-ország versus cél-országok közegészségügyi rendszerei 
különbözőségéből és egyenlőtlen fejlettségéből adódó feladatok az alapellátásban. 

 Dr. Kiss István 

7 4. A migrációhoz kapcsolód egészségügyi kihívások (3). Az egészségügyi rendszerek, orvosi alapellátási modellek és 
gyakorlatok különbségei az eredet- és cél-országokban. 

 Dr. Goolesorkhi Kia 

8 4. A migrációhoz kapcsolód egészségügyi kihívások (3). Az egészségügyi rendszerek, orvosi alapellátási modellek és 
gyakorlatok különbségei az eredet- és cél-országokban. 

 Dr. Goolesorkhi Kia 

9 5. A WHO, az ECDC és az Európai Unió migrációhoz kapcsolódó programjai 

 Dr. Szilárd István 

10 5. A WHO, az ECDC és az Európai Unió migrációhoz kapcsolódó programjai 

 Dr. Szilárd István 

11 6. A migráns érzékeny egészségügyi rendszerek alapelvei, felépítésük és működtetésük 

 Dr. Goolesorkhi Kia 

12 6. A migráns érzékeny egészségügyi rendszerek alapelvei, felépítésük és működtetésük 

 Dr. Goolesorkhi Kia 

13 7. Orvos- beteg kommunikáció multikulturális környezetben 

 Dr. Rinfel József 

14 7. Orvos- beteg kommunikáció multikulturális környezetben 

 Dr. Rinfel József 

15 Alapellátási praxis működtetése multikulturális környezetben 

 Dr. Kürthy Dániel 

16 Alapellátási praxis működtetése multikulturális környezetben 

 Dr. Kürthy Dániel 

17 9. Migránsok és menekültek családorvosi ellátása 

 Dr. Balogh Sándor 

18 9. Migránsok és menekültek családorvosi ellátása 

 Dr. Balogh Sándor 

19 10. Palliatív ellátás sajátosságai multikulturális környezetben 

 Dr. Csikós Ágnes Erika 

20 10. Palliatív ellátás sajátosságai multikulturális környezetben 

 Dr. Csikós Ágnes Erika 

21 11. Az irreguláris migráció legsötétebb oldala: az emberkereskedelem áldozatai felismerése és rehabilitációja: együttműködés 
a bűnüldöző szervekkel és a humanitárius szervezetekkel 

 Dr. Szilárd István 

22 11. Az irreguláris migráció legsötétebb oldala: az emberkereskedelem áldozatai felismerése és rehabilitációja: együttműködés 
a bűnüldöző szervekkel és a humanitárius szervezetekkel 

 Dr. Szilárd István 

23 12. Mentálhigiénés aspektusok a migránsok alapellátáson belüli gondozása során 

 Dr. Szilárd István 

24 12. Mentálhigiénés aspektusok a migránsok alapellátáson belüli gondozása során 

 Dr. Szilárd István 

25 13. Egészségnevelés multikulturális környezetben 

 Dr. Marek Erika Mária 

26 13. Egészségnevelés multikulturális környezetben 

 Dr. Marek Erika Mária 
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27 14. A migránsok egészségügyi ellátásának jogi környezete Magyarországon és az Európai Unióban 

 Dr. Katz Zoltán 

28 14. A migránsok egészségügyi ellátásának jogi környezete Magyarországon és az Európai Unióban 

 Dr. Katz Zoltán 

Gyakorlatok 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

A hallgatók a kurzus zárásaként teszt vizsgát tesznek és önálló tematikus esszéket mutatnak be. 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 
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OOF-MIS-T LAPAROSZKÓPOS SEBÉSZETI MŰTÉTTAN  

Tantárgyfelelős: DR. JANCSÓ GÁBOR, egyetemi docens 

 Sebészeti Oktató és Kutató Intézet 

1 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Fakultatív  modul ▪ tavasszal ▪ ajánlott félév: 6. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 3 fő –  max. 12 fő 

Előfeltételek: OOP-MUA teljesített + OOP-SPR egyidejű felvétel 

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

 

Tematika  

A tantárgy feladata, hogy bővítse a minimál invazív sebészet iránt érdeklődő hallgatók elméleti ismeretanyagát és manuális készségét 

mind a hasi, mind a mellkasi sebészetben kiterjedten használt videoendoszkópos beavatkozások során. A laparoszkópos feltárás 

technikai feltételeinek megismerése mellett, elsősorban a videoendoszkópos látásmód elsajátítása ill. az erre alapuló készség 
kifejlesztése a célunk. 

A félév elfogadásának feltételei 

TVSz szerint 

Félévközi ellenőrzések 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

A gyakorlatokon való részvétel kötelező. 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

http://soki.aok.pte.hu/ 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Előadások 

Gyakorlatok 

1 Kéz-szem koordináció és a megfelelő mélységélesség elsajátítása. Tematikus gyakorlatok pelvitréneren 

2 Kéz-szem koordináció és a megfelelő mélységélesség elsajátítása. Tematikus gyakorlatok pelvitréneren 

3 Laparoszkópos preparálás gyakorlása pelvitréneren. 

4 Laparoszkópos preparálás gyakorlása pelvitréneren. 

5 Laparoszkópos extracorporális csomózás gyakorlása pelvitréneren. 

6 Laparoszkópos extracorporális csomózás gyakorlása pelvitréneren. 

7 Intracorporális csomózás és varrástechnika gyakorlása pelvi tréneren. 

8 Intracorporális csomózás és varrástechnika gyakorlása pelvi tréneren. 

9 Laparoszkopos cholecystectomia szervpreparátumon. 

10 Laparoszkopos cholecystectomia szervpreparátumon. 

11 Laparoszkopos cholecystectomia altatott állaton. 

12 Laparoszkopos cholecystectomia altatott állaton. 

13 Videoasszisztált mellkasi feltárás eszköztára, technikája 

14 Videoasszisztált mellkasi feltárás eszköztára, technikája 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

http://soki.aok.pte.hu/ 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 

dr. Bognár Laura (BOLOAAO.PTE), Dr. Hardi Péter (HAPFAAO.PTE), Dr. Jancsó Gábor (JAGMAAO.PTE), Dr. Nagy Tibor Aladár 

(NATIAAO.PTE), Dr. Takács Ildikó (TAIFAAO.PTE) 

http://soki.aok.pte.hu/
http://soki.aok.pte.hu/
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OOF-MSG-T MIKROSEBÉSZETI GYAKORLATOK  

Tantárgyfelelős: DR. JANCSÓ GÁBOR, egyetemi docens 

 Sebészeti Oktató és Kutató Intézet 

1 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Fakultatív  modul ▪ tavasszal ▪ ajánlott félév: 6. 

Foglalkozás/félév:  0 óra előadás + 10 óra gyakorlat + 4 óra szeminárium = összesen 14 óra 

Kurzus létszámkorlát:  min. 5 fő –  max. 6 fő 

Előfeltételek: OOP-MUA teljesített + OOP-SPR egyidejű felvétel 

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

 

Tematika  

A tantárgy feladata, hogy az a mikrosebészeti technika alapjaival megismertesse az érdeklődő hallgatókat. Ennek során megtanulják a 

mikrosebészeti eszközök használatát, azok karbantartását, speciális ismerteket szereznek e technika klinikai alkalmazására 

vonatkozóan. A gyakorlatok során az egyszerűbb, latex lemezen, mikroszkóp alatt elvégzett műveletektől, az egyre bonyolultabb 

mikroéranasztomózisok elkészítéséig eljutva, fejlődik és finomodik e speciális sebészeti technika iránt elkötelezett hallgatók manuális 
készsége. 

A félév elfogadásának feltételei 

TVSZ szerint. 

Félévközi ellenőrzések 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

http://soki.aok.pte.hu/ 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

http://soki.aok.pte.hu/ 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Előadások 

Gyakorlatok 

1 Mikrosebészeti eszközök és azok használata, mikrosebészeti varrattechnika 

2 Mikrosebészeti eszközök és azok használata, mikrosebészeti varrattechnika 

3 Patkány hasi aorta preparálása és anasztomózisa 

4 Patkány hasi aorta preparálása és anasztomózisa 

5 Patkány a. carotis preparálása és anasztomózisa 

6 Patkány a. carotis preparálása és anasztomózisa 

7 Patkány a. femoralis preparálása és anasztomózisa 

8 Patkány a. femoralis preparálása és anasztomózisa 

9 Patkány n. ischiadicus rekonstrukciója 

10 Patkány n. ischiadicus rekonstrukciója 

Szemináriumok 

1 Bevezetés a mikrosebészetbe 

2 Mikrosebészeti varrattechnika és mikroérvarratok 

3 A mikroér anasztomózis készítésének buktatói 

4 Perifériás idegek sérülései és azok helyreállításának lehetőségei 

Vizsgakérdések 

http://soki.aok.pte.hu/ 

http://soki.aok.pte.hu/
http://soki.aok.pte.hu/
http://soki.aok.pte.hu/
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Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 

dr. Bognár Laura (BOLOAAO.PTE), Dr. Hardi Péter (HAPFAAO.PTE), Dr. Jancsó Gábor (JAGMAAO.PTE), Dr. Nagy Tibor Aladár 

(NATIAAO.PTE), Dr. Takács Ildikó (TAIFAAO.PTE) 
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OOF-N56-T AZ ORVOSI SZAKNYELV HASZNÁLATÁNAK SZÍNTEREI 2.  

Tantárgyfelelős: DR. KOPPÁN ÁGNES, egyetemi adjunktus 

 Egészségügyi Nyelvi és Kommunikációs Intézet 

2 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Fakultatív  modul ▪ mindkét félévben ▪ ajánlott félév: 6. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 3 fő –  max. 100 fő 

Előfeltételek: OOP-BPR teljesített   

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

 

Tematika  

Az orvosi szaknyelv nyelvészeti kutatási eredményeire alapozva az előadássorozat célja a hallgatók megismertetése a szakmai 
nyelvhasználat elméleti és gyakorlati vonatkozásaival. 

A félév elfogadásának feltételei 

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett 

Félévközi ellenőrzések 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Tantárgyfelelőssel történő egyeztetés után 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

Előadók által összeállított jegyzet. 

- Saját oktatási anyag 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

http://www.gespraechsforschung-ozs.de 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3096184/ 

Előadások 

1 Az általános belgyógyászati anamnézisfelvétel nyelvi jellegzetességei 

 Dr. Koppán Ágnes 

2 Az általános belgyógyászati anamnézisfelvétel nyelvi jellegzetességei 

 Dr. Koppán Ágnes 

3 A non-verbális és a metakommunikatív jelzések értelmezése. 

 Eklicsné Dr. Lepenye Katalin 

4 A non-verbális és a metakommunikatív jelzések értelmezése. 

 Eklicsné Dr. Lepenye Katalin 

5 A betegvizsgálat utasításainak nyelvi alakítása, udvariassági formák 

 Dr. Koppán Ágnes 

6 A betegvizsgálat utasításainak nyelvi alakítása, udvariassági formák 

 Dr. Koppán Ágnes 

7 Empátia a kommunikációban, nyelvi sajátosságok 

 Dr. Koppán Ágnes 

8 Empátia a kommunikációban, nyelvi sajátosságok 

 Dr. Koppán Ágnes 

9 A betegtájékoztatás nyelvi jelenségei, terápiás kihatásai 

 Eklicsné Dr. Lepenye Katalin 

10 A betegtájékoztatás nyelvi jelenségei, terápiás kihatásai 

 Eklicsné Dr. Lepenye Katalin 

  

http://www.gespraechsforschung-ozs.de/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3096184/
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11 Peer-tutoring az orvosi kommunikáció gyakorlásában 

 Dr. Koppán Ágnes 

12 Peer-tutoring az orvosi kommunikáció gyakorlásában 

 Dr. Koppán Ágnes 

13 Az anamnézisfelvétel sajátosságai a különböző klinikai szakterületeken 

 Dr. Koppán Ágnes 

14 Az anamnézisfelvétel sajátosságai a különböző klinikai szakterületeken 

 Dr. Koppán Ágnes 

15 Nehéz kommunikációs helyzetek az orvoslásban: kommunikáció beteg gyerekekkel 

 Eklicsné Dr. Lepenye Katalin 

16 Nehéz kommunikációs helyzetek az orvoslásban: kommunikáció beteg gyerekekkel 

 Eklicsné Dr. Lepenye Katalin 

17 Az orvosi kommunikáció interkulturális különbségei 

 Dr. Koppán Ágnes 

18 Az orvosi kommunikáció interkulturális különbségei 

 Dr. Koppán Ágnes 

19 Az orvos-beteg együttműködés kialakításának nyelvi eszközei, beszélgetésvezetési sajátosságok 

 Eklicsné Dr. Lepenye Katalin 

20 Az orvos-beteg együttműködés kialakításának nyelvi eszközei, beszélgetésvezetési sajátosságok 

 Eklicsné Dr. Lepenye Katalin 

21 Nehéz kommunikációs helyzetek az orvoslásban: kommunikáció nőgyógyászati problémákról 

 Dr. Koppán Ágnes 

22 Nehéz kommunikációs helyzetek az orvoslásban: kommunikáció nőgyógyászati problémákról 

 Dr. Koppán Ágnes 

23 Terepgyakorlatok beszámolói az orvosi szaknyelv különböző szintereiről 

 Eklicsné Dr. Lepenye Katalin 

24 Terepgyakorlatok beszámolói az orvosi szaknyelv különböző szintereiről 

 Eklicsné Dr. Lepenye Katalin 

25 Orvostanhallgatók beszélgetés-vezetési stratégiái és fejlesztésének lehetőségei 

 Dr. Koppán Ágnes 

26 Orvostanhallgatók beszélgetés-vezetési stratégiái és fejlesztésének lehetőségei 

 Dr. Koppán Ágnes 

27 Értékelés 

 Dr. Koppán Ágnes 

28 Értékelés 

 Dr. Koppán Ágnes 

Gyakorlatok 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

A beszámolók lehetséges témáit a félév elején az oktató ismerteteti. 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 
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OOF-N67-T KÜLFÖLDI ÖSZTÖNDÍJRA ÉS SZAKMAI GYAKORLATRA FELKÉSZÍTŐ ANGOL SZAKNYELVI 

KURZUS  

Tantárgyfelelős: DR. NÉMETH TIMEA, egyetemi adjunktus 

 Egészségügyi Nyelvi és Kommunikációs Intézet 

2 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Fakultatív  modul ▪ tavasszal ▪ ajánlott félév: 6. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 3 fő –  max. 20 fő 

Előfeltételek: nincs 

 

Tematika  

A kurzus célja, hogy felkészítse a külföldi ösztöndíjra és szakmai gyakorlatra pályázó, vagy azt már sikeresen elnyert hallgatókat a 

hétköznapi és szakmai gyakorlatuk során felmerülő szituációk sikeres megoldására, angol szaknyelvi készségeik fejlesztésére, illetve 
a kulturális különbségekből eredő problémák hatékony kezelésére. 

A félév elfogadásának feltételei 

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett 

Félévközi ellenőrzések 

Egy írásbeli és egy szóbeli teszt. 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Az oktatóval történő megállapodás alapján. 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Győrffy Mária: English for Doctors, ISBN 963 04 7045 4 

Géher Pál, Jávor András: Egészségügyi szervezetelmélet és rendszertudomány 

http://semmelweis.hu/dei/files/2013/11/Eg%C3%A9szs%C3%A9g%C3%BCgyi-szervezetelm%C3%A9let-%C3%A9s-
rendszertudom%C3%A1ny.pdf 

Ruddock, H. C., & Turner, D. S.: Developing cultural sensitivity: nursing students’experiences of a study abroad programme. 
Journal of Advanced Nursing, 2007, 59(4), 361-369. 

Engle, L., & Engle, J.: Assessing language acquisition and intercultural sensitivity development in relation to study abroad program 
design. Frontiers: The Interdisciplinary Journal of Study Abroad, 2004, X(Fall), 219-236. 

Előadások 

Gyakorlatok 

Szemináriumok 

1 Introduction to the course 

2 Introduction to the course 

3 Choice of profession, oral presentation 

4 Choice of profession, oral presentation 

5 How to write a CV, a cover letter, a professional email 

6 How to write a CV, a cover letter, a professional email 

7 How to write an application and present a research topic 

8 How to write an application and present a research topic 

9 History taking in English 

10 History taking in English 

11 Physical examinations, giving instructions in English 

12 Physical examinations, giving instructions in English 

13 Medication 

14 Medication 

http://semmelweis.hu/dei/files/2013/11/Eg%C3%A9szs%C3%A9g%C3%BCgyi-szervezetelm%C3%A9let-%C3%A9s-rendszertudom%C3%A1ny.pdf
http://semmelweis.hu/dei/files/2013/11/Eg%C3%A9szs%C3%A9g%C3%BCgyi-szervezetelm%C3%A9let-%C3%A9s-rendszertudom%C3%A1ny.pdf
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15 In the operating theatre 

16 In the operating theatre 

17 The structure of the health care system and medical education in Hungary and the target country 

18 The structure of the health care system and medical education in Hungary and the target country 

19 The structure of the health care system and medical education in Hungary and the target country 

20 The structure of the health care system and medical education in Hungary and the target country 

21 Culture shock and coping strategies 

22 Culture shock and coping strategies 

23 Stereotypes and prejudice 

24 Stereotypes and prejudice 

25 Interpreting body language 

26 Interpreting body language 

27 Test and evaluation 

28 Test and evaluation 

Vizsgakérdések 

Compare and contrast the health care system and medical education in Hungary and the target country. 

Compare and contrast intercultural differences in patient care between Hungary and the target country. 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 

Dr. Németh Timea (NETAAA.B.JPTE), Hild Gabriella (MAGAAD.B.JPTE), Szántóné Dr. Csongor Alexandra (CSAAAA.B.JPTE) 
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OOF-NSG-T NÖVÉNYI SZEREK A GYAKORLATBAN  

Tantárgyfelelős: DR. HORVÁTH GYÖRGYI, egyetemi docens 

 Farmakognóziai Intézet 

2 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Fakultatív  modul ▪ tavasszal ▪ ajánlott félév: 6. 

Foglalkozás/félév:  20 óra előadás + 8 óra gyakorlat + 0 óra szeminárium = összesen 28 óra 

Kurzus létszámkorlát:  min. 5 fő –  max. 15 fő 

Előfeltételek: OOA-OM1 teljesített + OOA-OK2 teljesített + OOA-BK1 teljesített 

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

 

Tematika  

A hallgatók farmakobotanikai és farmakognóziai tudásuk birtokában ismerjék meg részletesebben a betegségek megelőzésében és 

gyógyításában használt gyógynövényekkel kapcsolatos legújabb vizsgálatok eredményeit, a forgalomban lévő, engedélyezett 

készítményeket, azok felhasználhatóságát a korszerű gyógyításban és egészségmegőrzésben. Ismereteik birtokában legyenek képesek 
elkészíteni gyógynövény-alapú készítményeket. 

Feladat: A gyógyításban alkalmazott gyógynövények és készítményeik hatóanyagának, gyógyászati felhasználásának bemutatása, a 

fitoterápiás kutatások legújabb eredményeinek ismertetése. A gyakorlati foglalkozások keretében teakeverékek és külsőleg használható 
készítmények elkészítése. 

Követelmény: a hallgatók képesek legyenek szakmájukban a megszerzett tudásukat minél magasabb szinten alkalmazni. 

A félév elfogadásának feltételei 

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett 

Félévközi ellenőrzések 

A félév során egy írásbeli dolgozat elfogadható szintű (min. 60%) megírása kötelező. Elégtelen esetén egy javításra van lehetőség. Egy 

hallgatói kiselőadás megtartása kötelező. 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Pótlásra nincs lehetőség. 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

1. Aronson, JK.: Meyler’s Side Effects of Herbal Medicines, Elsevier, Oxford 2009 

2. Bernáth Jenő (szerk.): Gyógy- és aromanövények, Mezőgazda Kiadó, Budapest 2000 

3. Csupor Dezső: Fitoterápia, növényi szerek a gyógyászatban, JATEPress, Szeged 2007 

4. ESCOP Monographs, 2nd edition, Thieme, United Kingdom 2003 

5. Növényi szerek helye a mai gyógyszerkincsben, Gyógyszerészetben megjelent sorozat 

6. Petri Gizella: Gyógynövények és készítményeik a fitoterápiában, Galenus Kiadó, Budapest 2006 

7. Rácz Gábor, Rácz-Kotilla Erzsébet, Szabó László Gy.: Gyógynövények ismerete. A fitoterápia és az alternatív medicina alapjai. 
Galenus Kiadó, Budapest 2012 

8. Rácz-Kotilla Erzsébet, Rácz Gábor: Teáskönyv, Edenscript, Pécs 2003 

Előadások 

1 Bevezetés. A forgalomban lévő növényi szerek és helyük a mai orvoslásban és gyógyszerészetben. 

 Dr. Horváth Györgyi 

2 Gyógytermékek beszerezhetősége az interneten: veszélyek, kihívások. 

 Dr. Horváth Györgyi 

3 A központi idegrendszerre ható gyógynövények. 

 Dr. Horváth Györgyi 

4 A központi idegrendszerre ható gyógynövények. 

 Dr. Horváth Györgyi 
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5 A szív- és érrendszerre ható gyógynövények. 

 Dr. Horváth Györgyi 

6 A szív- és érrendszerre ható gyógynövények. 

 Dr. Horváth Györgyi 

7 A légzőrendszerre ható gyógynövények. 

 Dr. Horváth Györgyi 

8 A légzőrendszerre ható gyógynövények. 

 Dr. Horváth Györgyi 

9 Az emésztőrendszerre ható gyógynövények. 

 Dr. Horváth Györgyi 

10 Az emésztőrendszerre ható gyógynövények. 

 Dr. Horváth Györgyi 

11 A húgyúti rendszerre ható gyógynövények. 

 Dr. Horváth Györgyi 

12 A húgyúti rendszerre ható gyógynövények. 

 Dr. Horváth Györgyi 

13 Nőgyógyászati panaszokra használható gyógynövények. 

 Dr. Horváth Györgyi 

14 Adaptogének. 

 Dr. Horváth Györgyi 

15 Bőrgyógyászati kórképekben használható gyógynövények. 

 Dr. Horváth Györgyi 

16 Bőrgyógyászati kórképekben használható gyógynövények. 

 Dr. Horváth Györgyi 

17 Fájdalom kezelésére használható gyógynövények. 

 Dr. Horváth Györgyi 

18 Fájdalom kezelésére használható gyógynövények. 

 Dr. Horváth Györgyi 

19 A szervezet ellenálló-képességének fokozása (növényi immunmodulánsok). 

 Dr. Horváth Györgyi 

20 Hallgatói kiselőadások. Írásbeli dolgozat. 

 Dr. Horváth Györgyi 

Gyakorlatok 

21 Növényi szerek helye a mai gyógyszerkincsben I.: Készítmény-összeállítás. 

22 Növényi szerek helye a mai gyógyszerkincsben I.: Készítmény-összeállítás. 

23 Növényi szerek helye a mai gyógyszerkincsben II.: készítmény-minősítés. 

24 Növényi szerek helye a mai gyógyszerkincsben II.: készítmény-minősítés. 

25 Gyógyteakeverékek előállítása. 

26 Teakeverékek makroszkópos és organoleptikus vizsgálata. 

27 Illóolaj-tartalmú készítmények előállítása. 

28 Növényi szerek minőségének ellenőrzése kromatográfiás technikával: TLC-vizsgálatok. 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

Az írásbeli dolgozat témakörei az előadásokon elhangzottak. 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 

Dr. Horváth Györgyi (HOGA-AA.T.JPTE) 
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OOF-OTC-T AZ OTC ÉS PATIKÁN KÍVÜLI SZEREK PREVENTÍV CÉLÚ ALKALMAZÁSÁNAK BUKTATÓIRÓL

  

Tantárgyfelelős: DR. GARAI JÁNOS, egyetemi docens 

 Transzlációs Medicina Intézet 

1 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Fakultatív  modul ▪ tavasszal ▪ ajánlott félév: 6. 

Foglalkozás/félév:  0 óra előadás + 1 óra gyakorlat + 13 óra szeminárium = összesen 14 óra 

Kurzus létszámkorlát:  min. 4 fő –  max. 28 fő 

Előfeltételek: nincs 

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

 

Tematika  

A kurzus célja a preventív céllal fogyasztott gyógytermékekről a laikus és paramedicinális médiában terjedő félinformációktól 
megtisztított tudományos ismeretek nyújtása. 

A nem vényköteles gyógyszerek (OTC) és a gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények, valamint a patikákban is, de a 

patikákon kívül (pl. herbáriákban, drogériákban) is forgalmazott gyógytermékek azon csoportjával foglalkozik a kurzus, melyeket 

betegségmegelőző céllal szednek. Fogyasztóik e szereknek a klasszikus farmakológiai szemléletbe gyakran nehezen beilleszthető 

hatékonyságokat tulajdonítanak. A kurzus a leggyakrabban alkalmazott ilyen herbák, élelmiszerkiegészítők, funkcionális élelmiszerek, 

azaz összefoglaló néven nutraceutikumok hatásmechanizmusának tudományos hátterét hivatott megvilágítani a leendő gyógyszerészek 
számára, akiknek feladata lesz e szerekről is megalapozott információkat közölni a hozzájuk fordulóknak. 

A félév elfogadásának feltételei 

Sikeres vizsga (teszt); max. 2 hiányzás 

Félévközi ellenőrzések 

A tesztvizsga megírása más időpontban egyéni egyeztetéssel akceptálható indokok esetén. 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Egyéni 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

PowerPoint 

- Saját oktatási anyag 

A vetített segédanyag (PowerPoint) a hallgatóság számára elérhetővé téve a 

http://www.pote.hu/index.php?page=egyseg&egy_id=150&nyelv=hun&menu=okt_anyag honlapon 

- Jegyzet 

Powerpoint 

- Ajánlott irodalom 

PowerPoint 

Előadások 

Gyakorlatok 

1 Vitaminok, herbák, teák, élelmiszerkiegészítők, nutraceutikumok, kozmetoceutikumok 

Szemináriumok 

1 A vitaminokról elfogulatlanul és elfogultan 

2 A vitaminokról elfogulatlanul és elfogultan 

3 Élelmiszerkiegészítők, szupplementumok 

4 Élelmiszerkiegészítők, szupplementumok 

5 Nutraceutikumok, funkcionális élelmiszerek 

6 Nutraceutikumok, funkcionális élelmiszerek 

7 Herbák, teák a prevencióban 

8 Herbák, teák a prevencióban 

9 A távolkeleti orvoslás nálunk is elérhető készítményeiről 

http://www.pote.hu/index.php?page=egyseg&egy_id=150&nyelv=hun&menu=okt_anyag


PTE ÁOK Általános Orvos szak  –  Elektív és fakultatív tárgyak - tantárgyleírások – 2018/2019-es tanév 

 

 567 

10 Egy kis `kozmetoceutika` 

11 Egy kis `kozmetoceutika` 

12 Az OTC „rejuvenáló” és „tumorellenes” szerekről 

13 Az OTC „rejuvenáló” és „tumorellenes” szerekről 

Vizsgakérdések 

Teszt vizsga van, nincsen lista a vizsgakérdésekből 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 

Dr. Garai János (GAJMAAO.PTE) 
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OOF-OVS-T OLTANI VAGY SEM? A VAKCINOLÓGIA AKTUÁLIS KÉRDÉSEI  

Tantárgyfelelős: DR. BARAKONYI ALÍZ, egyetemi docens 

 Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani Intézet 

2 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Fakultatív  modul ▪ tavasszal ▪ ajánlott félév: 6. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 2 fő –  max. 50 fő 

Előfeltételek: OOA-IMM teljesített + OOP-MI1 teljesített 

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

 

Tematika  

Manapság számos tévhit és rémhír kering a védőoltásokkal kapcsolatban. Ezeket a szakmaiatlan hiedelmeket hivatottak eloszlatni a 

kurzus előadásai, bemutatva a vakcináció sikereit, a vakcinakutatás legfrissebb eredményeit, kihívásait, buktatóit, illetve elemezve a 

vakcina-ellenes tanok gyökereit és összegezve azok tudományos cáfolatát. 

A félév elfogadásának feltételei 

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett 

Félévközi ellenőrzések 

Az órák alatti aktivitás illetve a hiányzások száma befolyásolja a jegy kialakítását. 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Az órák pótlására nincs lehetőség. 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Pál Tibor: Az orvosi mikrobiológia tankönyve, Medicina, 2013. 

Előadások 

1 A vakcinológia története. 

 Dr. Barakonyi Alíz 

2 A vakcinológia története. 

 Dr. Barakonyi Alíz 

3 Miért fontos az átoltottság? 

 Dr. Barakonyi Alíz 

4 Miért fontos az átoltottság? 

 Dr. Barakonyi Alíz 

5 Vakcinológiai alapfogalmak 

 Dr. Barakonyi Alíz 

6 Vakcinológiai alapfogalmak 

 Dr. Barakonyi Alíz 

7 Újdonságok a vakcinagyártásban 

 Dr. Barakonyi Alíz 

8 Újdonságok a vakcinagyártásban 

 Dr. Barakonyi Alíz 

9 Járványok, halmozott infekciós esetek, melyek oltással megelőzhetőek lettek volna 

 Dr. Barakonyi Alíz 

10 Járványok, halmozott infekciós esetek, melyek oltással megelőzhetőek lettek volna 

 Dr. Barakonyi Alíz 
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11 Botrányos oltás ellenes propagandák a világban 

 Dr. Barakonyi Alíz 

12 Botrányos oltás ellenes propagandák a világban 

 Dr. Barakonyi Alíz 

13 Autoimmun postvakcinációs szövődmények és valószínűségük 

 Dr. Barakonyi Alíz 

14 Autoimmun postvakcinációs szövődmények és valószínűségük 

 Dr. Barakonyi Alíz 

15 Kórokozók, amiket nem sikerült védőoltással legyőzni 

 Dr. Barakonyi Alíz 

16 Kórokozók, amiket nem sikerült védőoltással legyőzni 

 Dr. Barakonyi Alíz 

17 Új védőoltások 

 Dr. Barakonyi Alíz 

18 Új védőoltások 

 Dr. Barakonyi Alíz 

19 Tévhitek az influenzáról és az influenza elleni oltásról 

 Dr. Barakonyi Alíz 

20 Tévhitek az influenzáról és az influenza elleni oltásról 

 Dr. Barakonyi Alíz 

21 A HPV ellenes oltások aktualitásai 

 Dr. Barakonyi Alíz 

22 A HPV ellenes oltások aktualitásai 

 Dr. Barakonyi Alíz 

23 HIV ellenes oltási próbálkozások 

 Dr. Barakonyi Alíz 

24 HIV ellenes oltási próbálkozások 

 Dr. Barakonyi Alíz 

25 A bárányhimlő elleni védőoltásról 

 Dr. Barakonyi Alíz 

26 A bárányhimlő elleni védőoltásról 

 Dr. Barakonyi Alíz 

27 Egyénre szabott vakcinológia: mire jó az autovakcina? 

 Dr. Barakonyi Alíz 

28 Egyénre szabott vakcinológia: mire jó az autovakcina? 

 Dr. Barakonyi Alíz 

Gyakorlatok 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

Lásd előadások listája. 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 



PTE ÁOK Általános Orvos szak  –  Elektív és fakultatív tárgyak - tantárgyleírások – 2018/2019-es tanév 

 

 570 

OOF-SIN-T SEBÉSZETI INNOVÁCIÓK, SEBÉSZETI KUTATÁSOK ÉS FEJLESZTÉSEK  

Tantárgyfelelős: DR. GASZ BALÁZS, egyetemi docens 

 Sebészeti Oktató és Kutató Intézet 

1 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Fakultatív  modul ▪ tavasszal ▪ ajánlott félév: 6. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 5 fő –  max. 12 fő 

Előfeltételek: OOP-MUA-T teljesített   

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

 

Tematika  

A félév elfogadásának feltételei 

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett 

Félévközi ellenőrzések 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

A gyakorlatokon való részvétel kötelező 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Előadások 

Gyakorlatok 

1 Sebészet általános folyamatai, sebészeti kutatások 

2 Sebészeti kutatások jelenlegi irányai, eredmények publikálása, szakdolgozat elkészítése 

3 Gyakorlat: Műtői gyakorlat-műtőlátogatás 

4 Gyakorlat: Műtői gyakorlat-műtőlátogatás 

5 3D nyomtatás, 3D modellezés lehetőségei, AR, VR a sebészeti ellátásban 

6  Transzdiszciplinális medicina, mérnöki, informatikai határterületek. 

7 Sebészi innovációk validálása, üzleti alapfogalmak, közgazdasági aspektusok 

8 Sebészi, műtéttechikai innovációk értékesíthetősége, egyetemi kutatásokhoz kapcsolt vállalkozások 

9 Innovációt támogató szervezetek, ötletek megvalósításának lehetőségei. 

10 Szabadalmak, IP-k, jogi aspektusok 

11 Gyakorlat: Csoportos problémamegoldás, sebészeti műtéttani problémák gyakorlati megoldási lehetőségei. 

12 Gyakorlat: Csoportos problémamegoldás, sebészeti műtéttani problémák gyakorlati megoldási lehetőségei. 

13 Gyakorlat: Sebészeti műtéttani problémák gyakorlati megoldási lehetőségei. Crowdsourcing lehetőségei 

14 Gyakorlat: Sebészeti műtéttani problémák gyakorlati megoldási lehetőségei. Crowdsourcing lehetőségei 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 

Dr. Gasz Balázs (GABHAAO.PTE), Dr. Jancsó Gábor (JAGMAAO.PTE) 
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OOF-SJA-T JOGI ALAPISMERETEK SEBÉSZETI VONATKOZÁSAI  

Tantárgyfelelős: DR. JANCSÓ GÁBOR, egyetemi docens 

 Sebészeti Oktató és Kutató Intézet 

1 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Fakultatív  modul ▪ tavasszal ▪ ajánlott félév: 6. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 5 fő –  max. 14 fő 

Előfeltételek: nincs 

 

Tematika  

A diákok és a fiatal szakorvos jelölt kollégák oldaláról jogosan megfogalmazott kérésnek megfelelően, a gyakorlati oktatás mennyisége 

és színvonala jelentősen növekedett Egyetemünkön, az elmúlt évek során. A gyakorló orvosoknak és kutatóknak azonban egyre 

komolyabb jogi ismeretek szükségeltetnek a mindennapi munkájuk elvégzéséhez. Jelen kurzusban ezen hiánypótló jogi alapismeret 

széles spektrumát kívánjuk tematikusan a résztvevők elé tárni, a teljesség igénye nélkül, hogy tisztában legyenek a későbbiek során 

jogaikkal és lehetőségeikkel. Kiscsoportos szemináriumi képzésben egy-egy témát előadás formájában felvezetve, akár szerepjáték 
formájában dolgoznánk fel, hogy a hallgató megismerje, megértse és lehetőség szerint megoldást is találjon a jogi problémára, kérdésre. 

A félév elfogadásának feltételei 

Távolmaradás maximum 2 alkalommal, indokolt esetben. 

Félévközi ellenőrzések 

Írásbeli vizsga a kurzus témájából. 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

A szemináriumokon való részvétel kötelező. 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

aok.pte.hu/hu/egyseg/index/130 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Előadások 

1 Jogi alapfogalmak a sebészeti eljárások szemszögéből 

 Dr. Jancsó Gábor 

3 Betegjogok, a betegek jogai a sebészeti beavatkozások kapcsán 

 Dr. Takács Ildikó 

5 Az orvosok jogai, különös tekintettel a műtéti beavatkozást végző személyekre 

 Dr. Hardi Péter 

7 Sebészeti munkát végző vállalkozások jogai alapjai, működésük háttere 

 Dr. Nagy Tibor Aladár 

9 Kórházak, klinikák szervezeti felépítés, szervezeti egységeik működése és igazgatása 

 Dr. Gasz Balázs 

11 Minőségirányítás 

 Dr. Patczai Balázs 

13 Kutatások, kutatásszervezés, szabadalmak, pályázati jogi háttér, know-how stb. 

 Dr. Vass Orsolya 

Gyakorlatok 

Szemináriumok 

2 Jogi alapfogalmak a sebészeti eljárások szemszögéből 

4 Betegjogok, a betegek jogai a sebészeti beavatkozások kapcsán 

6 Az orvosok jogai, különös tekintettel a műtéti beavatkozást végző személyekre 

8 Sebészeti munkát végző vállalkozások jogai alapjai, működésük háttere 

10 Kórházak, klinikák szervezeti felépítés, szervezeti egységeik működése és igazgatása 
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12 Minőségirányítás 

14 Kutatások, kutatásszervezés, szabadalmak, pályázati jogi háttér, know-how stb. 

Vizsgakérdések 

aok.pte.hu/hu/egyseg/index/130 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 

Dr. Hardi Péter (HAPFAAO.PTE), Dr. Jancsó Gábor (JAGMAAO.PTE), Dr. Nagy Tibor Aladár (NATIAAO.PTE), Dr. Patczai Balázs 

(PABFADO.PTE), Dr. Takács Ildikó (TAIFAAO.PTE), Dr. Vass Orsolya (VAOFA-C.A.JPTE) 
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OOF-SM2-T SPORTMEDICINA – SPORTMEDICINA AKTUÁLIS KÉRDÉSEI  

Tantárgyfelelős: DR. MINTÁL TIBOR, adjunktus 

 Sportmedicina Tanszék 

1 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Fakultatív  modul ▪ tavasszal ▪ ajánlott félév: 6. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 5 fő –  max. 20 fő 

Előfeltételek: nincs 

 

Tematika  

A tantárgy célja a sportorvostan általános elméleti és a mindennapokban alkalmazott gyakorlati alapjainak bemutatása. Az utóbbi 

években a nemzetközi és hazai sportéletben is elfogadottá, nélkülözhetetlenné, és egyben a sikeres és egészséges felkészülés feltételévé 

vált a kutatás-sport-medicina elméleti és gyakorlati integrációja. Ennek az elvárásnak megfelelve számos társszakmát bevonva kívánjuk 

az aktuális sportorvosi tevékenység során felmerülő témaköröket tárgyalni és a napi szinten alkalmazott gyakorlat alapjait átadni. 

A sportolók klinikai ellátásának részletezése mellett (mely magában foglalja a prevenció-terápia-rehabilitáció hármas egységét), külön 

hangsúlyt fektetünk a naprakész alkalmazott és alapkutatások lehetőségeinek bemutatására. Gyakorlataink során „éles”, Pálya melletti 
szituációkban tesszük lehetővé a sportolók teljesítményének mérését, a sportorvosi tevékenység követését. 

A félév elfogadásának feltételei 

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett 

Félévközi ellenőrzések 

A félévet teszt írással zárjuk. 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

A tantárgy foglalkozásairól való hiányzás 25%-ig pótolható sporteseményen, kispad mellett történő tevékenységgel, sportorvosi 

rendelésen való aktív részvétellel illetve laboratóriumi munkával. 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

A sportorvoslás alapjai (szerkesztette: Dr. Jákó Péter; 2003.) 

- Saját oktatási anyag 

jegyzet 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Edzésélettan ( Dr. Radák Zsolt; 2016.) 

Előadások 

Gyakorlatok 

Szemináriumok 

1 Felső végtag sportsérülései 

2 Alsó  végtag  sportsérülései 

3 Képalkotó eljárások 

4 Parasport 

5 A sport anyagcserére gyakorolt hatása 

6 Teljesítményfokozó sporttáplálkozás (dopping) 

7 Sportpszichológia, a telj.fokozás legális eszköze 

8 Sportkardiológia, hirtelen szívhalál 

9 Alapkutatások a sporttudományban 

10 Biomechanika, mozgáselemzés 

11 Manuálterápia 

12 Sportterápia 

13 Sportjog 

14 Teszt 
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Vizsgakérdések 

- 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 

Dr. Dömse Eszter (DOEFAAO.PTE), Dr. Giyab Omar (ABJHAAO.PTE), Dr. Járai Róbert (JARFAAP.PTE), Dr. Karsai István 

(KAIFAIP.PTE), Dr. Mintál Tibor (MITFAAO.PTE), Dr. Patczainé Dr. Gőcze Katalin Réka (GOKFACO.PTE), Dr. Sárszegi Zsolt 

(SAZSAAP.PTE), Kiss Gabriella (KIGRAAI.PTE), Marquettené Dr. Bock Ildikó (MABUAAP.PTE), Szabó Dorottya 

(SZDFAAE.PTE) 
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OOF-TPS-T HOGYAN ÉRTELMEZZÜK TUDOMÁNYOS PUBLIKÁCIÓK STATISZTIKAI EREDMÉNYEIT A 

KLINIKAI ÉS A VISELKEDÉSTUDOMÁNYOKBAN  

Tantárgyfelelős: FELDMANN ÁDÁM, egyetemi adjunktus 

 Magatartástudományi Intézet 

1 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Fakultatív  modul ▪ tavasszal ▪ ajánlott félév: 6. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 1 fő –  max. 10 fő 

Előfeltételek: nincs 

 

Tematika  

A kurzus fő célja, hogy gyakorlati keretek között vezesse be a hallgatókat a tudományos publikációk statisztikai módszereinek és 

eredmények értelmezésébe. Elsődleges szempont az áttekintő jellegű ismeretek megszerzése. A cél, hogy a résztvevő elsajátítsa a 

statisztikai adatok olvasásának képességét. A tudományos irodalomban egyre több új eljárás jelenik meg, melyek eredményeinek 

naprakész értelmezéséhez szükséges az adott módszerek alapelveinek ismerete. Megfelelő ismeretek birtokában helyesebben ítélhető 

meg egy adott publikáció eredményeinek jelentősége, illetve később, saját vizsgálatok tervezéséhez is hasznos támpontként szolgálhat. 

A szemeszter során, több tudományterületről összeállított, kurrens publikációk segítségével sorra vesszük az alkalmazott módszereket, 

azok felhasználási körét, főbb paramétereit. A kurzus során alkalmanként adott eljárás csoportokat veszünk górcső alá és rövid bevezető 
után azok gyakorlati alkalmazásait, tekintjük át a példaként használt publikációk segítségével. 

A félév elfogadásának feltételei 

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett 

Félévközi ellenőrzések 

- 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Egyéni megbeszélés alapján 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

Saját oktatási anyag prezentációja. 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Előadások 

Gyakorlatok 

Szemináriumok 

1 Mire jók az átlagon, szóráson és variancián alapuló módszerek, hogyan értelmezzük eredményeiket I. 

2 Mire jók az átlagon, szóráson és variancián alapuló módszerek, hogyan értelmezzük eredményeiket II. 

3 Nemparaméteres eljárások (Mann-Whitney U-próba, Kruskal-Wallis-teszt) 

4 Mire jók a regresszión alapuló módszerek, hogyan értelmezzük az eredményeket (egyszerű és többváltozós regressziók) I. 

5 Mire jók a regresszión alapuló módszerek, hogyan értelmezzük az eredményeket (logisztikus regresszió, forward and backward 
eljárások) II. 

6 Általános többváltozós eljárások (Általános lineáris model) alkalmazási területei és eredményeinek értelmezése. 

7 Általánosított többváltozós eljárások (Általánosított lineáris model, GEE) alkalmazási területei és eredményeinek értelmezése. 

8 Osztályozó és csoportosító eljárások (faktor-analízis, diszkriminancia-analízis) I. 

9 Osztályozó és csoportosító eljárások (cluster analízis, döntési fák) II. 

10 Hogyan használják a következtetési eljárásokat (oksági modellek, útvonal-elemzés). 

11 Hogyan használják a következtetési eljárásokat (strukturális egyenlet modellek). 

12 Meta-analízis fajtái és az eredmények értelmezése (fixed és random-effect modellek, funnel és forest plot, Begg és Egger-féle 

korreláció és regresszió, szenzitivitás-elemzés). 

13 A leggyakoribb adatbányászati eljárások az orvostudományokban. 

14 Tesztírás. 
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Vizsgakérdések 

A vizsga során a hallgatók véletlenszerűen egy publikációt húznak egy csomagból. A publikációban alkalmazott statisztikai eljárást fel 

kell ismerniük. Néhány mondatban írásban be kell számolniuk arról, hogy az adott eljárást milyen típusú kérdés-feltevések 

megválaszolására alkalmazhatják. Az adott publikációban miért azt az eljárást alkalmazták. Mit jelentenek eredmények részben 

feltüntetett statisztikai paraméterek. Az egyes publikációkat a vizsga során és a kurzus során is kizárólag módszertani szempontból 

vesszük figyelembe, annak tartalmi részével nem foglalkozunk. 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 

Feldmann Ádám (FEAFAD.B.JPTE) 
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OOF-TVT-T HOGYAN TERVEZZÜNK TUDOMÁNYOS VIZSGÁLATOT?  

Tantárgyfelelős: FELDMANN ÁDÁM, egyetemi adjunktus 

 Magatartástudományi Intézet 

1 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Fakultatív  modul ▪ tavasszal ▪ ajánlott félév: 6. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 1 fő –  max. 15 fő 

Előfeltételek: nincs 

 

Tematika  

Megismerésünk sarokkövei a tudományos vizsgálatok, melyeknek sajátos, rájuk jellemző módszertanuk van. A kurzus célja, hogy 

közérthetően és gyakorlati példákon kereszül bemutassa azok felépítésének, megtervezésének módjait. Hogyan építsünk fel egy 

vizsgálatot? Milyen vizsgálati elrendezést válasszak?  Hány önkéntes kell a kontrollcsoporthoz? Kik lehetnek azok? Milyen etikai 

követelményeknek kell megfelelni?  Hogyan hozhatom ki a legtöbbet egy kísérletből? Ezekkel a kérdésekkel előbb-utóbb mindenki 
találkozni fog pályája  során és a kurzus elvégzése után választ is fog tudni adni rá. 

TDK-munkához,illetve kísérletet tartalmazó szakdolgozathoz ezek az ismeretek alapvetőek. 

A félév elfogadásának feltételei 

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett 

Félévközi ellenőrzések 

A kurzus teljesítéséhez az utolsó előtti alkalommal le kell adni egy dolgozatot, amely előre rögzített szempontok szerint egy szabadon 

választott vizsgálati tervet tartalmaz, melyhez bevezető, legalább egy hipotézis, egy tervezett vizsgálati elrendezést  és a vizsgálat 

lehetséges kimenetei tartoznak. 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Egyéni megbeszélés alapján. 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Előadások 

Gyakorlatok 

1 Kísérleti tervezés  bevezetés 

2 Kísérleti tervezés  alapok 

3 Kísérleti tervezés  mintafajták - randomizáció 

4 Kísérleti tervezés  egyszerű módszerek 

5 Kísérleti tervezés  komplex eljárások - faktoriális kísérlettervek 1 

6 Kísérleti tervezés komplex eljárások - faktoriális kísérlettervek 2 

7 Kísérleti tervezés esettanulmányok 1 

8 Kísérleti tervezés esettanulmányok 2 

9 Kísérleti tervezés keresztmetszeti vizsgálatok 1 

10 Kísérleti tervezés keresztmetszeti vizsgálatok 2 

11 Kísérleti tervezés longitudinális  vizsgálatok 1 

12 Kísérleti tervezés longitudinális vizsgálatok 2 

13 Kísérleti tervezés meta analízisek 

14 Vizsga 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

- 
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Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 

Feldmann Ádám (FEAFAD.B.JPTE) 
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OOF-VAE-T A VÉR ALAKOS ELEMEINEK KÓRÉLETTANA  

Tantárgyfelelős: DR. BALASKÓ MÁRTA, egyetemi docens 

 Transzlációs Medicina Intézet 

1 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Fakultatív  modul ▪ tavasszal ▪ ajánlott félév: 6. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 3 fő –  max. 100 fő 

Előfeltételek: OOP-KO1 teljesített   

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

 

Tematika  

A kurzus célja a vér alakos elemei termelésének, szerkezeti tulajdonságainak, ill. ezek kóros elváltozásaihoz kapcsolt funkcionális és 
klinikai eltéréseknek a tárgyalása preklinikai szinten. 

A vörösvérsejt rendszeren belül szóba kerülnek a polycythaemiák, a sarlósejtes anaemia, a thalassaemiák, és más haemolyticus 

anaemiák kialakulásának etiológiai tényezői, pathogenesise, ill. a kezelési lehetőségek kórélettani aspektusai. A fehérvérsejt rendszer, 

ill. a thrombocyták kapcsán a szerkezet és a funkció kóros eltéréseinek összefüggései, a klinikai tünetek, ill. a therapia lehetőségei 
kerülnek tárgyalásra. Az elméleti ismeretek mellett, számos esettanulmány kerül megbeszélésre. 

A félév elfogadásának feltételei 

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett 

Félévközi ellenőrzések 

Nincs 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Esszé a pótolni kívánt előadás témájából. 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

Az előadások anyaga feltöltésre kerül a Neptun-ra. 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Hoffbrand, Moss and Pettit: Essential Hematology, 5th edition, Blackwell, 2006 ISBN 1-4051-3649-9 

Előadások 

1 A vér jelentősége, alakos elemeinek képzése. Esettanulmányok. 

 Dr. Balaskó Márta 

2 Polycythaemia vera és spuria etiológiája, pathogenesise és következményei. 

 Dr. Balaskó Márta 

3 A vörös vértestek szerkezeti elemei, corpuscularis haemolyticus anaemiák I. 

 Dr. Balaskó Márta 

4 A vörös vértestek szerkezeti elemei, corpuscularis haemolyticus anaemiák II. Esettanulmányok. 

 Dr. Balaskó Márta 

5 A sarlósejtes anaemia etiológiai tényezői, pathogenesise, szövődményei, a kezelési lehetőségek kórélettani alapjai. 

 Rittmann-né Dr. Pétervári Erika 

6 Thalassaemiák pathogenesise, szövődményei, kezelése. 

 Rittmann-né Dr. Pétervári Erika 

7 Extracorpuscularis haemolyticus anaemiák. 

 Dr. Balaskó Márta 

8 Extracorpuscularis haemolyticus anaemiák. Esettanulmányok. 

 Dr. Balaskó Márta 

9 A fehér vérsejt rendszer kórélettani rendellenességei. Neutrophil granulocyták I. 

 Dr. Balaskó Márta 

 



PTE ÁOK Általános Orvos szak  –  Elektív és fakultatív tárgyak - tantárgyleírások – 2018/2019-es tanév 

 

 580 

10 Neutrophil granulocyták II. Esettanulmányok. 

 Dr. Balaskó Márta 

11 Az eosinophil és basophil granulocyták szerkezeti és funkcionális rendellenességei. 

 Dr. Balaskó Márta 

12 A thrombocyták szerkezete, funkciói, ill. rendellenességeikhez kapcsolt kóros elváltozások. I. 

 Dr. Balaskó Márta 

13 A thrombocyták szerkezete, funkciói, ill. rendellenességeikhez kapcsolt kóros elváltozások II. Esettanulmány 

 Dr. Balaskó Márta 

14 Teszt. Az endothel sejtek funkciói, kórélettana. 

 Dr. Balaskó Márta 

Gyakorlatok 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

A félévközi jegy a záróteszt eredményétől függ. 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 
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OOF-VK2-T HOGYAN VIZSGÁZZUNK SIKERESEN KÓRÉLETTANBÓL? 2.  

Tantárgyfelelős: DR. BALASKÓ MÁRTA, egyetemi docens 

 Transzlációs Medicina Intézet 

2 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Fakultatív  modul ▪ tavasszal ▪ ajánlott félév: 6. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 2 fő –  max. 180 fő 

Előfeltételek: OOA-EL2 teljesített + OOP-KO1 teljesített 

 

Tematika  

A kurzus célja a kórélettani témák probléma-orientált, klinikai esetekre alapozott megbeszélése. Ez a megközelítés segíti a hallgatókat 

a mechanizmusok és azok összefüggéseinek jobb megértésében. A kurzus oktatói a Transzlációs Medicina Intézet vizsgáztatói. A 

kurzus célja, hogy hozzászoktassa a hallgatókat a szóbeli kórélettani vizsgákon megkívánt komplex probléma-elemzéshez. 

A félév elfogadásának feltételei 

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett 

Félévközi ellenőrzések 

Szóbeli vizsga a megbeszélt témák alapján. 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Nincs 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

Az előadás prezentációk feltöltésre kerülnek a NEPTUN-ba. 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

EC Toy, JT Patlan, F Faustinella, SE Cruse (eds.): Case Files Internal Medicine, Lange Medical Book McGraw-Hill, New York 
2007 

EC Toy, BC Simon, KY Takenaka, B Baker, TH Liu (eds.): Case Files Emergency Medicine, Lange Medical Book McGraw-Hill, 
New York 2005 

EC Toy, RJ Yetman, RG Girardet, MD Hormann, SL Lahoti, MC McNeese, MJ Sanders (eds.): Case Files Pediatrics, Lange 
Medical Book McGraw-Hill, New York 2010 

Előadások 

1 A pH eltérések probléma-orientált megbeszélése I. 

 Dr. Szekeres-Solymár Margit 

2 A pH eltérések probléma-orientált megbeszélése II. 

 Dr. Szekeres-Solymár Margit 

3 A pH eltérések probléma-orientált megbeszélése III. 

 Dr. Balaskó Márta 

4 A kálium háztartás zavarainak probléma-orientált megbeszélése. 

 Dr. Balaskó Márta 

5 A kóros gasztrointesztinális eltérések probléma-orientált megbeszélése I. 

 Rittmann-né Dr. Pétervári Erika 

6 A kóros gasztrointesztinális eltérések probléma-orientált megbeszélése II. 

 Rittmann-né Dr. Pétervári Erika 

7 A kóros gasztrointesztinális eltérések probléma-orientált megbeszélése III. 

 Rittmann-né Dr. Pétervári Erika 

8 A kóros gasztrointesztinális eltérések probléma-orientált megbeszélése IV. 

 Rittmann-né Dr. Pétervári Erika 

9 Kóros májeltérések probléma-orientált megbeszélése. 

 Rittmann-né Dr. Pétervári Erika 
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10 Kóros pankreasz eltérések probléma-orientált megbeszélése. 

 Rittmann-né Dr. Pétervári Erika 

11 Táplálkozási zavarok probléma-orientált megbeszélése I. 

 Dr. Balaskó Márta 

12 Táplálkozási zavarok probléma-orientált megbeszélése II. 

 Dr. Balaskó Márta 

13 Az elhízás és következményeinek probléma-orientált megbeszélése. 

 Dr. Balaskó Márta 

14 Az elhízás és kezelési lehetőségeinek probléma-orientált megbeszélése. 

 Dr. Balaskó Márta 

15 Hőszabályozási eltérések probléma-orientált megbeszélése I. 

 Dr. Balaskó Márta 

16 Hőszabályozási eltérések probléma-orientált megbeszélése II. 

 Dr. Balaskó Márta 

17 A cukorbetegség probléma-orientált megbeszélése I. 

 Rittmann-né Dr. Pétervári Erika 

18 A cukorbetegség probléma-orientált megbeszélése II. 

 Rittmann-né Dr. Pétervári Erika 

19 A diszlipidémiák probléma-orientált megbeszélése I. 

 Dr. Balaskó Márta 

20 A diszlipidémiák probléma-orientált megbeszélése II. 

 Dr. Balaskó Márta 

21 Endokrin zavarok probléma-orientált megbeszélése I. 

 Dr. Szekeres-Solymár Margit 

22 Endokrin zavarok probléma-orientált megbeszélése II. 

 Dr. Szekeres-Solymár Margit 

23 Endokrin zavarok probléma-orientált megbeszélése III. 

 Dr. Szekeres-Solymár Margit 

24 Endokrin zavarok probléma-orientált megbeszélése IV. 

 Dr. Szekeres-Solymár Margit 

25 Endokrin zavarok probléma-orientált megbeszélése V. 

 Dr. Szekeres-Solymár Margit 

26 Endokrin zavarok probléma-orientált megbeszélése VI. 

 Dr. Szekeres-Solymár Margit 

27 Vizsga 

 Dr. Szekeres-Solymár Margit 

28 Vizsga 

 Dr. Szekeres-Solymár Margit 

Gyakorlatok 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 
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OOF-VRG-T A VÉLETLEN GYÓGYSZERFELFEDEZÉSTŐL (PENICILLIN, VIAGRA) A RACIONÁLIS 

GYÓGYSZERTERVEZÉSIG  

Tantárgyfelelős: DR. SZŐKE ÉVA, tudományos főmunkatárs 

 Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet 

1 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Fakultatív  modul ▪ tavasszal ▪ ajánlott félév: 6. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 3 fő –  max. 40 fő 

Előfeltételek: nincs 

 

Tematika  

A tantárgy célja, hogy bemutassa a hallgatóknak, hogy hogy jutott el a mai modern gyógyszerfejlesztés idáig,kezdve a véletlen 

megfigyeléseken alapuló orvoslásig. Szó esik olyan véletlen gyógyszerfelfedezésekről, melyek a mai napig meghatározzák a mai 

modern orvoslást. Sz lesz a racionális gyógyszertervezés lépéseiről a target validálástól a gyógyszermolekula törzskönyvezéséig történő 
lépésekig, HTS vizsgálatokról, hit és lead molekulákról és a lead optimalizáció lépéseiről. 

A félév elfogadásának feltételei 

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett 

Félévközi ellenőrzések 

Egy teszt az utolsó órán, mely kiváltható egy beadandó dolgozattal mely feldolgozza a meghirdetett előadás tematikában szereplő egyik 

kérdéskört. 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Tantárgyfelelőssel egyeztetve 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

Oktatási anyag pdf formátumban elérhető lesz a hallgatók számára 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Royston M. Roberts: Véletlen felfedezések a tudományban, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2005 

Előadások 

1 Gyógyszerfejlesztés technikái régen és ma 

 Dr. Szőke Éva 

2 Védőoltások felfedezése: Edward Jenner, a fejőnők és a feketehimlő 

 Dr. Szőke Éva 

3 Flemming és a penicillin története, ciklosporinok és kefalosporinok 

 Dr. Szőke Éva 

4 A kinin felfedezése, az aszpirin története 

 Dr. Szőke Éva 

5 Érzéstelenítők, a kéjgáz és az éter 

 Dr. Szőke Éva 

6 Az inzulin története. Az allergia és az antihisztaminok 

 Dr. Szőke Éva 

7 Másra hat mint amire tervezték: a viagra, a minoxidil 

 Dr. Szőke Éva 

8 A rákszűrés, a rák kemoterápiás kezelése. Röntgensugarak felfedezése. 

 Dr. Szőke Éva 

9 Szulfonamidok felfedezése, Domagk története. Antibiotikumok egy béka bőréből. 

 Dr. Szőke Éva 

10 Gyógyszerfejlesztési target azonosítása és validálása a modern gyógyszerfejlesztésben 

 Dr. Szőke Éva 
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11 High throughput screening, vezető molekulák, gyógyszerjelöltek 

 Dr. Szőke Éva 

12 Preklinikai vizsgálatok, toxicitás tesztelés a gyógyszerfejlesztésben 

 Dr. Szőke Éva 

13 Humán fázis vizsgálatok, gyógyszertörzskönyv 

 Dr. Szőke Éva 

14 Év végi teszt írása 

 Dr. Szőke Éva 

Gyakorlatok 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

1. Gyógyszerfejlesztés technikái régen és ma.  

2. Védőoltások felfedezése.  

3. Flemming és a penicillin története, ciklosporinok és kefalosporinok.  

4. A kinin felfedezése, az aszpirin története.  

5. Érzéstelenítők, a kéjgáz és az éter.  

6. Az inzulin története. Az allergia és az antihisztaminok.  

7. A viagra, a minoxidil.  

8. A rákszűrés, a rák kemoterápiás kezelése. Röntgensugarak felfedezése.  

9. Szulfonamidok felfedezése. Antibiotikumok egy béka bőréből.  

10. Gyógyszerfejlesztési target azonosítása és validálása a modern gyógyszerfejlesztésben  

11. High throughput screening, vezető molekulák, gyógyszerjelöltek  

12. Preklinikai vizsgálatok, toxicitás tesztelés a gyógyszerfejlesztésben  

13. Humán fázis vizsgálatok, gyógyszertörzskönyv 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 
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OOE-ALM-T ALVÁSMEDICÍNA  

Tantárgyfelelős: DR. FALUDI BÉLA, egyetemi adjunktus 

 Neurológiai Klinika 

1 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Elektív  modul ▪ ősszel ▪ ajánlott félév: 7. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 3 fő –  max. 75 fő 

Előfeltételek: OOA-EL2-T teljesített + OOP-KO2-T teljesített 

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

 

Tematika  

Az alvásmedicína egy új diszciplína, mely felöleli a különféle klasszikus tantárgyak (neurológia, belgyógyászat, pulmonológia, 
pszichiátria, stb.) alvásélettannal és patofiziológiával kapcsolatos tudnivalóit, vizsgálati módszereit, terápiáit. 

Az alvászavarok megismerésének létjogosultságát aláhúzza az a tény is, mely szerint számos kórkép (pl. alvásfüggő légzészavarok) 

fontos cardio- és cerebrovasculáris következménnyel bír. Hasonlóan, kiemelt jelentőséggel bír a mindennapi gyakorlatban az 

alvászavarok másnapi teljesítőképességre gyakorolt hatásainak megismerése (pl. aluszékonyság, vagy a kialvatlanság és a munkahelyi, 
s közlekedési balesetek kapcsolata). 

A kurzus során áttekintjük az alvás élettanát, az alvászavarok legfontosabb vizsgálóeljárásait, valamint a főbb alvászavarokat (köztük 

az alvás során jelentkező légzészavarokat, mozgászavarokat, inszomniákat). Tekintettel a gyakorlati jelentőségére, érintjük továbbá a 
noninvazív lélegeztetés lehetőségeit, valamint a különféle alvászavarok foglalkozásegészségügyi és igazságügyi vonzatait is. 

A félév elfogadásának feltételei 

A kurzus vizsgával zárul (teszt formájában, írásban). A félév elfogadásának feltétele: előadások rendszeres látogatása és tesztvizsga. 

Maximális hiányzás: 2 előadás. 

Félévközi ellenőrzések 

Egyéni foglalkozás. 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

A pótlásra előzetes megbeszélés alapján, az alváslaborban van lehetőség. 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

- Jegyzet 

Alvásmedicína, jegyzet, Magyar Alvástársaság, 2008 

- Ajánlott irodalom 

Szakács Z., Köves P.: Az alvásmedicína kézikönyve, Spring Med kiadó, 2017. 

Köves P. (szerk.): Az obstruktív alvási apnoe szindróma, Springer, 1998 

Köves P. (szerk.): A nyugtalan láb szindróma és a periódikus végtagmozgászavar betegség, Bookmaker Kiadó, 2007 

neurology.pote.hu 

www.alvascentrum.hu 

www.alvas-medicina.hu 

Előadások 

1 Az alvásmedicína tárgya, története. 

 Dr. Faludi Béla 

2 Az alvás élettana (a klinikum szempontjából). 

 Dr. Faludi Béla 

3 Alvásvizsgáló eljárások 1.: Poligráfia, pulzoximetria, aktigráfia, MSLT, MWT. 

 Dr. Faludi Béla 

4 Alvásvizsgáló eljárások 2.: Poliszomnográfia. Az alvászavarok felosztása (ICSD2) 

 Dr. Faludi Béla 

5 Az inszomniák. 

 Dr. Faludi Béla 

 

http://www.alvascentrum.hu/
http://www.alvas-medicina.hu/
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6 Az aluszékonyság: eredet, jelentőség, kivizsgálás. 

 Dr. Faludi Béla 

7 Az OSAS patofiziológiája. Hypertonia és stroke OSAS-ban. 

 Dr. Faludi Béla 

8 Az OSAS kardiológiai vonatkozásai. 

 Dr. Faludi Béla 

9 Alvásfüggő mozgászavarok: RLS, PLMD. 

 Dr. Faludi Béla 

10 Paraszomniák. 

 Dr. Faludi Béla 

11 Narkolepszia. OSAS és Epilepszia. 

 Dr. Faludi Béla 

12 Alvászavarok demetiákban. Cirkadián alvászavarok. 

 Dr. Faludi Béla 

13 A noninvazív lélegeztetés helye az alvásmedicínában. 

 Dr. Faludi Béla 

14 Az alvászavarok foglalkozás-egészségügyi vonatkozásai. 

 Dr. Faludi Béla 

Gyakorlatok 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

http://neurology.pote.hu 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 

http://neurology.pote.hu/
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OOE-CVP-T KARDIOVASZKULÁRIS PREVENCIÓ ÉS REHABILITÁCIÓ  

Tantárgyfelelős: DR. SZABADOS ESZTER, egyetemi docens 

 I. sz. Belgyógyászati Klinika 

2 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Elektív  modul ▪ ősszel ▪ ajánlott félév: 7. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 5 fő –  max. 60 fő 

Előfeltételek: OOP-BPR teljesített + OOP-KO2 teljesített + OOK-GT2 egyidejű felvétel 

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

 

Tematika  

A képzés célja a kardiovaszkuláris prevencióhoz és rehabilitációhoz kapcsolódó ismeretek átadása. 

A tematika rövid összefoglalása: 

A CV betegségek epidemiológiája. Prevenciós alapfogalmak. A globális CV rizikó megítélése 

Az atherosclerosis patomechanizmusa. Az ISZB megjelenési formái. Kamrai ritmuszavarok 

Az elhízás patofiziológiája. A metabolikus syndroma. A dyslipidaemiák formái, kezelése, javasolt célértékek. 

A táplálkozás szerepe a CV betegségek kialakulásában és megelőzésében. 

A diabetes mellitus korszerű szemlélete. 

A pszichés faktorok szerepe a CV betegségekben. Pszicho-szociális intervenciós lehetőségek a kardiológiai rehabilitáció során. 

A keringési rendszer funkcionális állapotának felmérésére szolgáló vizsgálatok és tesztek. A betegek kockázati besorolása a 

rehabilitációs program előtt. 

A kardiológiai rehabilitáció és nem gyógyszeres szekunder prevenció. 

Valvuláris szívbetegségek: tünetek, kezelés és utógondozás. 

A szekunder prevenció gyógyszeres kezelési elvei szívinfarktus, PCI, CABG műtét után 

Agyér betegségek modern kezelése. 

A perifériás érbetegségek megelőzése, a konzervatív kezelés lehetőségei. 

Szövődmények és kezelésük kardiológiai rehabilitáció során. 

A tematika összeállításánál próbáltuk a Kardiológia kötelező tantárgy előadásán el nem hangzó, de a vizsgán kérdezett nagy témákat 
beilleszteni a programunkba. Ezért kifejezetten ajánlott és hasznos negyedév első szemeszterben a Kardiológia kötelező tantárgy mellé. 

A félév elfogadásának feltételei 

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett 

Félévközi ellenőrzések 

1 alkalommal, tesztírás 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Nincs. 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

A tantárgy ábra anyagát a klinika oktatási anyagai között elérhetővé tesszük: 
http://www.pote.hu/index.php?page=egyseg&egy_id=260&nyelv=hun&menu=okt_anyag 

- Jegyzet 

Néhány témában készült jegyzet szintén az intraneten a tantárgy címe alatt található. 

- Ajánlott irodalom 

Préda I., Czuriga I., Édes I., Merkely B. (szerk.): Kardiológia - Alapok és irányelvek, Medicina Könyvkiadó Rt., 2010. 

Előadások 

Gyakorlatok 

  

http://www.pote.hu/index.php?page=egyseg&egy_id=260&nyelv=hun&menu=okt_anyag
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Szemináriumok 

1 A kardiovaszkuláris betegségek epidemiológiája. Prevenciós stratégiák. 

2 Kardiovaszkuláris rizikófaktorok. A globális kardiovaszkuláris rizikó. 

3 Az atherosclerosis patomechanizmusa 

4 Az iszkémiás szívbetegség megjelenési formái. Kamrai ritmuszavarok. 

5 A táplálkozás szerepe a kardiovaszkuláris betegségek kialakulásában és megelőzésében 

6 A helyes táplálkozás alapjai 

7 Az elhízás patofiziológiája. A metabolikus syndroma. 

8 Dyslipidaemiák formái, kezelésük, javasolt célértékek 

9 A keringési rendszer funkcionális állapotának felmérésére alkalmas vizsgálatok és tesztek. 

10 A betegek kockázati besorolása a rehabilitációs program előtt. 

11 A kardiológiai rehabilitáció alapjai 

12 Nem gyógyszeres szekunder prevenció. 

13 A diabetes mellitus korszerű szemlélete. 

14 A diabetes mellitus kezelése. 

15 A pszichés faktorok szerepe a kardiovaszkuláris betegségekben 

16 A depresszió, szorongás felmérése, pszichológiai intervenciós lehetőségek 

17 Agyi érbetegségek diagnosztikája és terápiája kardiológiai betegségek esetén 

18 Agyérbetegségek jelentősége kardiovaszkuláris rehabilitáció során 

19 Perifériás érbetegségek megelőzése, a konzervatív kezelés lehetőségei 

20 A perifériás érbetegség jelentősége kardiovaszkuláris rehabilitáció során 

21 Valvuláris szívbetegségek 

22 Műbillentyűvel élő betegek gondozása 

23 Szekunder prevenció gyógyszeres kezelési elvei szívinfarktus, percutan coronaria intervenció után 

24 Kardiológiai rehabilitáció CABG műtét után. 

25 Nem kardiális szövődmények kardiológiai rehabilitáció során. 

26 Kardialis szövődmények és elhárításuk kardiológiai rehabilitáció során 

27 Írásbeli számonkérés 

28 Írásbeli számonkérés 

Vizsgakérdések 

- 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 

Dr. Bajnok László Zoltán (BALPABP.PTE), Dr. Bódis Beáta (BOBHAAE.PTE), Dr. Czopf László József (CZLMAAO.PTE), Dr. 

Késmárky Gábor Róbert (KEGFACO.PTE), Dr. Nagy Alexandra (NAAPAJB.PTE), Dr. Pálfi Anita (PAAFAGO.PTE), Dr. Simon 

Attila Pál (SIAWAAP.PTE), Dr. Szabados Eszter (SZEMAAO.PTE), Dr. Szapáry László (SZLRAAO.PTE) 
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OOE-GNU-T GYERMEKNEUROLÓGIA  

Tantárgyfelelős: DR. OHMACHTNÉ DR. HOLLÓDY KATALIN, habilitált docens 

 Gyermekgyógyászati Klinika 

2 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Elektív  modul ▪ ősszel ▪ ajánlott félév: 7. 

Foglalkozás/félév:  12 óra előadás + 12 óra gyakorlat + 0 óra szeminárium = összesen 24 óra 

Kurzus létszámkorlát:  min. 5 fő –  max. 200 fő 

Előfeltételek: OOA-EL2 teljesített + OOA-NEA teljesített 

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

 

Tematika  

A csecsemő- és gyermekkorban előforduló leggyakoribb idegrendszeri kórképek modern diagnosztikájának, 

differenciáldiagnosztikájának és kezelési lehetőségeinek ismertetése. Az anamnézisfelvétel és a speciális csecsemő-és 

gyermekneurológiai vizsgálat gyakorlati elsajátítása. 

A félév elfogadásának feltételei 

Az értékelés alapja a foglalkozásokon tanúsított aktivitás mellett az egyéni felkészülésre kapott feladatok megoldásának minősége. Az 

előadásokon és a gyakorlatokon való részvétel kötelező, 15 % feletti hiányzás esetén az index nem írható alá. 

Félévközi ellenőrzések 

A kurzus ideje alatt kapott egyéni feladatok, tesztek teljesítése. 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

A kurzus ideje alatt nem lehetséges. 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

A prezentációkon bemutatott diák 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Az idegrendszer betegségei Fejezetszerkesztő: Hollódy Katalin pp 289-338 

in Klinikai Gyermekgyógyászat. 2. kiadás Szerk. Tulassay Tivadar. Medicina 2018 

Stephenson, J.B.P., Kálmánchey, R.: A gyakorló orvos gyermekneurológiája, Medicina 2006 

Előadások 

1 A gyermekneurológia helye a pediátriában 

 Dr. Ohmachtné Dr. Hollódy Katalin 

2 Speciális anamnézis felvétel a gyermekneurológiában 

 Dr. Ohmachtné Dr. Hollódy Katalin 

3 Fejlődésneurológiai alapismeretek 

 Dr. Ohmachtné Dr. Hollódy Katalin 

4 Csecsemő- és gyermekkori görcsös állapotok 

 Dr. Ohmachtné Dr. Hollódy Katalin 

5 Paroxysmusokban jelentkező, de nem epilepsziás kórképek a csecsemő- és gyermekkorban 

 Dr. Ohmachtné Dr. Hollódy Katalin 

6 Központi idegrendszeri traumák 

 Dr. Büki András 

7 Neuromuscularis betegségek 

 Dr. Ohmachtné Dr. Hollódy Katalin 

8 Csecsemő-és gyermekkori idegsebészet 

 Dr. Dóczi Tamás 

9 Kóros mozgások a csecsemő- és gyermekkorban 

 Dr. Ohmachtné Dr. Hollódy Katalin 
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10 Központi idegrendszeri daganatok 

 Dr. Kajtár Pál 

11 A megkésett fejlődésű gyermek 

 Dr. Ohmachtné Dr. Hollódy Katalin 

12 Az értelmi fejlődés elmaradása 

 Dr. Ohmachtné Dr. Hollódy Katalin 

Gyakorlatok 

1 Az inspectio szerepe a gyermekneurológiában 

2 A csecsemő és kisgyermek neurológiai vizsgálata 

3 Az újszülött neurológiai vizsgálata 

4 Videó-EEG a gyakorlatban 

5 Videó demonstráció a paroxysmusokban jelentkező, de nem epilepsziás kórképekről 

6 Koponya traumán átesett gyermek ellátásának gyakorlati szempontjai 

7 Az izombeteg gyermek gondozásának gyakorlati kérdései 

8 A koponyaűri nyomásfokozódás tünetei, kezelése a gyakaorlatban 

9 Videó demonstráció a csecsemő- és gyermekkori kóros mozgásokról 

10 A központi idegrendszeri daganatos gyermek gondozása 

11 A mozgásában, értelmében, érzékelésében sérült gyermek 

12 Korai fejlesztés a gyakorlatban 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

- 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 

Dr. Büki András (BUAMAAO.PTE), Dr. Dóczi Tamás (DOTHAAO.PTE), Dr. Kajtár Pál (KAPMAAO.PTE), Dr. Ohmachtné Dr. 

Hollódy Katalin (HOKPAAP.PTE) 
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OOE-GST-T A GYÓGYSZERTAN SPECIÁLIS TERÜLETEI  

Tantárgyfelelős: DR. PETHŐ GÁBOR, egyetemi tanár 

 Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet 

1 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Elektív  modul ▪ ősszel ▪ ajánlott félév: 7. 

Foglalkozás/félév:  12 óra előadás + 0 óra gyakorlat + 0 óra szeminárium = összesen 12 óra 

Kurzus létszámkorlát:  min. 5 fő –  max. 50 fő 

Előfeltételek: OOP-GT1 teljesített   

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

 

Tematika  

A kurzus célja a farmakológia azon területeinek ismertetése, amelyek időhiány miatt egyáltalán nem vagy csak érintőlegesen 

szerepelnek a Gyógyszertan-1-2-3 kötelező tantárgyak anyagában. Az érintett témák a következők: a terhesség farmakológiai 

aspektusai; a farmakogenomika jelentősége a gyógyszeres terápiában és a gyógyszerfejlesztésben; a retinoidok gyógyszertani 

aspektusai; a bőrgyógyászatban használt egyéb szerek; az urológiában alkalmazott hatóanyagok speciális aspektusai; a meta-analízis 

alkalmazása a gyógyszerhatások elemzésében; a farmakodinámiai és farmakokinetikai alapparaméterek klinikai jelentősége; az 

inhalációs gyógyszerbevitel sajátosságai; a kronofarmakológia alapjai; a kontrasztanyagok farmakológiája; gyógyszerek és kiralitás.  

A kurzus a kötelező gyógyszertan tantárgy kiegészítéseként segítséget kíván nyújtani a racionális klinikai gyógyszeralkalmazás 
alapelveinek elsajátításához, és anyaga hasznos lehet a gyógyszertanvizsgákra való felkészülés során is. 

A félév elfogadásának feltételei 

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett 

Félévközi ellenőrzések 

A kurzus utolsó előadását követően a szorgalmi időszakban írásbeli dolgozat alapján szerezhető meg a félévközi jegy. Aki ezt nem írja 

meg, vagy elégtelen érdemjegyet szerez, lehetősége van szóban a javításra ill. pótlásra a szorgalmi időszak során egy alkalommal. 

Ennek sikertelensége vagy elmaradása esetén a vizsgaidőszak 2. hetének végéig egy további szóbeli lehetőség van a félévközi jegy 

megszerzésére. 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Az órák pótlására nincs lehetőség. 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

Nincs. 

- Saját oktatási anyag 

Az előadások anyaga PDF-formátumban elérhető a Neptunban. 

- Jegyzet 

Nincs. 

- Ajánlott irodalom 

Nincs. 

Előadások 

1 A terhesség és a gyógyszerek kapcsolata 

 Dr. Pethő Gábor 

2 A farmakogenomika jelentősége a terápiában és a gyógyszerfejlesztésben 

 Dr. Pethő Gábor 

3 Meta-analízis alkalmazása a gyógyszerhatások elemzésében 

 Dr. Pethő Gábor 

4 Gyógyszerek és kiralitás 

 Dr. Pethő Gábor 

5 A farmakodinámiai és a farmakokinetikai paraméterek klinikai jelentősége a légúti rendszerre ható szerek példáján I. 

 Dr. Pethő Gábor 

6 A farmakodinámiai és a farmakokinetikai paraméterek klinikai jelentősége a légúti rendszerre ható szerek példáján II. 

 Dr. Pethő Gábor 
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7 A retinoidok farmakológiája 

 Dr. Pethő Gábor 

8 A bőrgyógyászatban használt szerek (a retinoidokon kívül) farmakológiája 

 Dr. Pethő Gábor 

9 Urológiai farmakológia I. 

 Dr. Pethő Gábor 

10 Urológiai farmakológia II. 

 Dr. Pethő Gábor 

11 A kontrasztanyagok farmakológiája 

 Dr. Pethő Gábor 

12 A kronofarmakológia alapjai 

 Dr. Pethő Gábor 

Gyakorlatok 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

Vizsgakérdések külön nincsenek megadva. Az írásbeli vizsga esszékérdései az előadások anyagán alapulnak. 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 
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OOE-KB1-T KLINIKAI SZAKMAI BLOKKGYAKORLAT 1.  

Tantárgyfelelős: DR. TÓTH KÁLMÁN, egyetemi tanár 

 I. sz. Belgyógyászati Klinika 

2 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Elektív  modul ▪ ősszel ▪ ajánlott félév: 7. 

Foglalkozás/félév:  0 óra előadás + 60 óra gyakorlat + 0 óra szeminárium = összesen 60 óra 

Kurzus létszámkorlát:  min. 1 fő –  max. 120 fő 

Előfeltételek: OOP-BPR teljesített + OOP-SPR teljesített + OOR-BEL teljesített 

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

 

Tematika  

A tantárgy az általános orvos szakos hallgatók számára, oktatókórházaink és klinikai osztályaink bevonásával több betegágy melletti 

valamint rendelői gyakorlati lehetőséget kíván biztosítani a Klinikai modul során, ezzel igazodva a hazai és nemzetközi elvárásokhoz. 

A Klinikai modulban végzett tanulmányokhoz kapcsolódóan, összesen két alkalommal, szemeszterenként két hét gyakorlat tölthető le 

a szorgalmi időszak során, az őszi szemeszterben a Klinikai szakmai blokkgyakorlat 1., a tavaszi szemeszterben a Klinikai szakmai 

blokkgyakorlat 2. tantárgy keretében. 2 különböző félévben történő kurzusfelvételkor a gyakorlat nem tölthető le ugyanazon az 

osztályon. Ezek során az anamnézis felvétel, a fizikális vizsgálat, a speciális vizsgálatok eredményeinek értékelése mellett a hallgatók 

részt vesznek az orvosi megbeszéléseken, viziteken, a betegeket érintő konzíliumokon és asszisztensként a diagnosztikai, műtői, 

beavatkozási programokban. A két hét gyakorlat valamely operatív klinikai szakma tárgyában vagy konzervatív klinikai orvosi 

szakterület tárgyában lehet tölteni, az alábbi listából történő szabad választás és az egyes gyakorlóhelyek adott időszakra megadott 

fogadókészsége alapján. A gyakorlatot a szorgalmi időszak során a szorgalmi időszak utolsó hetének kivételével bármikor le lehet 

tölteni, vizsgaidőszakban nem. A többi tantárgyak óráiról történő hiányzás mértéke a Klinikai szakmai blokkgyakorlat adott időszakra 

szóló igazolása alapján szemeszterenként maximum 14,3%-kal csökkentendő. A gyakorlat időpontját úgy kell megválasztani, hogy 
nem egyenletes óraeloszlású tantárgyak esetében a blokkgyakorlat miatt a fentinél nagyobb arányú hiányzás nem számolható el. 

Operatív klinikai gyakorlatot a következő osztályokon lehet letölteni: sebészet, érsebészet, mellkassebészet, szívsebészet, idegsebészet, 

baleseti sebészet, transzplantációs sebészet, intenzív terápia, aneszteziológia, sürgősségi betegfelvételi osztály, szemészet, szülészet-
nőgyógyászat, urológia, fül-orr-gégészet, ortopédia, gyermeksebészet, bőrgyógyászat, szájsebészet. 

Konzervatív klinikai gyakorlatot a következő osztályokon lehet letölteni: angiológia, anyagcsere, belgyógyászat, diabetológia, 

endokrinológia, immunológia, kardiológia, nefrológia, onkológia, pulmonológia, trópusi betegségek, geriátria, infektológia, 

gasztroenterológia, hematológia, háziorvostan, radiológia, izotópdiagnosztika, neurológia, pszichiátria, gyermekgyógyászat 
(gyermeksebészet kivételével), reumatológia, laboratóriumi medicina, mikrobiológia, patológia, genetikai laboratórium. 

Az egyes akkreditált gyakorlóhelyek listáját és időszakokra lebontott fogadókészségét az oktatókórházak és klinikai osztályok 
vonatkozásában a következő internetcímen található táblázat tartalmazza: 

http://www.aok.pte.hu/docs/th/file/magyar_oktato_korhazak_HU.pdf 

Az egyes gyakorlati időszakokra a Neptun Programban kell jelentkezni. 

Legalább heti 30 óra és legalább heti 4 nap gyakorlat rendes munkaidőben történő letöltését kell igazolni a gyakorlatrész elfogadásához. 
Ügyelet, munkaszüneti nap, ünnepnap, tudományos munka nem számít bele a gyakorlati időbe. 

A gyakorlat letöltését Befogadó nyilatkozat kitöltésével és leadásával kell kérni a tantárgyfelelőstől legkésőbb az adott félév szorgalmi 

időszakának 4. hetének végéig, de legkésőbb 1 héttel a tervezett gyakorlat megkezdése előtt (leadás helye: Pesti Marianna, JPKT, I. 

emelet, C szárny, 110-es ajtó). 

A gyakorlat sikeres letöltéséről szóló „Igazolást” az adott osztály vezetője, részlegvezetője vagy vezető oktatója állítja ki a gyakorlat 

utolsó napján. Az igazolást a gyakorlatot vezető szakorvos olvasható nevével, aláírásával, orvosi pecsétjével, az osztály olvasható 

pecsétjével a NEPTUN MeetStreet rendszerben kell feltölteni legkésőbb a szorgalmi időszak utolsó előtti hetének péntekén a 4 

betegismertetéssel együtt. Szükség esetén az igazolást a hallgató elektronikus úton legkésőbb a szemeszter utolsó hetének csütörtökén 
megküldi az összes többi tantárgy felelősének, ahol a hiányzások korrekciója szükséges. 

Az aláírásra jogosult orvosok listája a következő dokumentumban található: 

http://www.aok.pte.hu/docs/th/file/2013/A_Klinikai_Keszsegek_Leckekoenyve__alairok_2013_julius_Bielefeld_is_HUN.pdf 

Jelentős hallgatói érdeklődés esetén további gyakorlóhelyek akkreditációjának elindítására van lehetőség a Tanulmányi Hivatal 
honlapján található eljárásrend alapján: 

http://www.aok.pte.hu/docs/th/file/2014-15/Az_akkreditacio_es_annak_igazolasara_vonatkozo_szabalyok.pdf 

A félév elfogadásának feltételei 

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett 

Félévközi ellenőrzések 

N/A 

http://www.aok.pte.hu/docs/th/file/magyar_oktato_korhazak_HU.pdf
http://www.aok.pte.hu/docs/th/file/2013/A_Klinikai_Keszsegek_Leckekoenyve__alairok_2013_julius_Bielefeld_is_HUN.pdf
http://www.aok.pte.hu/docs/th/file/2014-15/Az_akkreditacio_es_annak_igazolasara_vonatkozo_szabalyok.pdf
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Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Hiányzás pótlására ugyanazon a gyakorlóhelyen, szokásos orvosi munkaidőben további gyakorlat letöltésével kerülhet sor. A többi 

tantárgyak óráiról történő hiányzás mértéke a Klinikai szakmai blokkgyakorlat adott időszakra szóló igazolása alapján 

szemeszterenként maximum 14,3%-al csökkentendő. 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

A gyakorlat témájának megfelelő kötelező és választható tantárgyak oktatási anyagai. 

Előadások 

Gyakorlatok 

1-60 A gyakorlat helyszínének megfelelő klinikai szakmai gyakorlat 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések A Klinikai készségek leckekönyve a következő oldalról tölthető le: 

http://aok.pte.hu/docs/th/file/KL_Leckekonyv07.pdf 

A 15. és 16. oldalon található „Önállóan elsajátított készségek” táblázat szükség esetén további kinyomtatott oldalakkal bővíthető. 

A hallgatók gyakorlati teendői: 

1. Anamnézisfelvétel és részletes fizikális vizsgálat az adott osztályon kezelt betegnél részletes, írott dokumentációval (gyakorlati 

hetenként legalább 2 betegnél). 

2. Diagnosztikus és terápiás terv kialakítása a betegfelvételt követően valamint ennek írásos dokumentációja (gyakorlati hetenként 

legalább 2 betegnél). 

3. A vizsgálatok eredményének valamint a klinikai betegséglefolyásnak megfelelő írásos összefoglaló értékelés elkészítése epikrízis 

formájában a beteg elbocsátásakor (gyakorlati hetenként legalább 2 betegnél). 

4. A hallgatónak a gyakorlat során minden héten el kell készíteni legalább 2 beteg részletes betegdokumentációját (anonimizált 

formában, a dátum, az osztály a tutor és a hallgató adatinak feltüntetésével, a hallgató és a tutor által aláírva). Terjedelem: 

betegenként legalább 1, legfeljebb 4 db A/4-es gépelt oldal. Az esetismertetéseket az igazolással együtt a tárgy NEPTUN 

MeetStreet oldalára kell feltölteni max. 1 Mbyte pdf formátumban legkésőbb a szorgalmi időszak utolsó előtti hetének péntekén. 

5. Aktív részvétel szükséges az osztály szakmai referátumain, graduális és posztgraduális továbbképző rendezvényein. A gyakorlati 

képzést optimális esetben témareferátumok, betegbemutatások és konzultációk segítik. 

6. A gyakorlat munkanapokon, az osztály szokásos munkaidejében töltendő, napi 6-8 órában. Ügyelet, munkaszüneti nap, ünnepnap, 

tudományos munka nem számít a gyakorlati időbe. 

7. A hallgató, felügyelet mellett az összes rezidensi, gyakornoki, osztályos orvosi teendőbe bevonandó a helyi szakmai, munkavédelmi 

és jogi szabályoknak megfelelően (pl.: vérvételek, vizitek, vizitrendelés szerinti feladatok elvégzése, osztályra érkező betegek 

felvétele, referálás a szakorvosnak, osztályvezetőnek, zárójelentés előkészítése, stb.). A hallgató az egyszerűbb diagnosztikus és 

terápiás beavatkozásokat felügyelet mellett, önállóan végzi, és lehetőség szerint elkíséri betegeit speciális vizsgálatokra, 

beavatkozásokra (pl. endoszkópiák, biopsziák, képalkotó vizsgálatok, műtétek, stb.) is. 

8. A hallgató a gyakorlat során személyesen elvégzett/látott tevékenységek teljesítéséről hivatalos igazolást kap (gyakorlati hetenként 

legalább 8 készség igazolása szükséges), melyek tényét a Klinikai Készségek Leckekönyvében a tantárgyfelelős ismeri el a 

bemutatott igazolás alapján. 

http://aok.pte.hu/docs/th/file/KL_Leckekonyv07.pdf 

A gyakorlat külföldön (EU, USA) (akkreditált egyetemi klinikán vagy oktatókórházban) is elvégezhető, amennyiben a hallgató a 

fogadó ország nyelvéből nyelvvizsgával rendelkezik, vagy angol középfokú nyelvvizsgája és megfelelő helyi nyelvismerete van.  

A gyakorlat letöltését befogadó nyilatkozat kíséretében írásban kell kérni a tantárgyfelelőstől legkésőbb az adott félév szorgalmi 

időszakának 4. hetének végéig, de legkésőbb a gyakorlat megkezdése előtt 1 héttel. A gyakorlat(részek) letöltéséről szóló igazolást 

a gyakorlatot vezető szakorvos olvasható nevével, aláírásával, orvosi pecsétjével, az osztály olvasható pecsétjével a NEPTUN 

MeetStreet rendszerben kell feltölteni legkésőbb a szorgalmi időszak utolsó előtti hetének péntekén a betegismertetésekkel együtt. 

A gyakorlat során az orvosi titoktartás, a PTE SzMSz vonatkozó szabályain túlmenően be kell tartani a gyakorlóhely adatvédelmi, 

munka- és balesetvédelmi, tűzvédelmi, intézményi titoktartási szabályait, valamint munkarendjét. 

http://aok.pte.hu/docs/th/file/KL_Leckekonyv07.pdf
http://aok.pte.hu/docs/th/file/KL_Leckekonyv07.pdf


PTE ÁOK Általános Orvos szak  –  Elektív és fakultatív tárgyak - tantárgyleírások – 2018/2019-es tanév 

 

 595 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 

Dr. Bajor Judit (BAJSAA0.PTE), Dr. Czopf László József (CZLMAAO.PTE), Dr. Szabó Imre (SZIHAFE.PTE), Dr. Tóth Kálmán 

(TOKGAAO.PTE) 



PTE ÁOK Általános Orvos szak  –  Elektív és fakultatív tárgyak - tantárgyleírások – 2018/2019-es tanév 

 

 596 

OOE-KKM-T KOMPLEX KÓRÉLETTANI MECHANIZMUSOK  

Tantárgyfelelős: DR. SZEKERES-SOLYMÁR MARGIT, egyetemi adjunktus 

 Transzlációs Medicina Intézet 

1 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Elektív  modul ▪ ősszel ▪ ajánlott félév: 7. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 5 fő –  max. 50 fő 

Előfeltételek: OOP-KO2 teljesített   

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

 

Tematika  

Az általános és részletes kórélettanban tárgyalt ismeretek birtokában a medicinában előforduló, több szervrendszert és/vagy 
szabályozási rendszert involváló kóros állapotok kialakulásának, pathomechanizmusának és következményeinek tárgyalása. 

A félév elfogadásának feltételei 

A foglalkozások kevesebb, mint 15%-át (max. 2x2-h) elérő hiányzás. Írásos beszámoló a kurzus témáiból. 

Félévközi ellenőrzések 

Írásbeli számonkérés (teszt, többszörös választás, reláció analízis, asszociáció) 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Esszé írása a pótlandó óra témájából. 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

none 

- Saját oktatási anyag 

Az előadások anyaga feltöltésre kerül a Neptun-ra. 

- Jegyzet 

none 

- Ajánlott irodalom 

none 

Előadások 

1 Capsaicin, receptorai, funkcionális szerepük 

 Dr. Garami András 

2 Komplex energetikai elégtelenségek 

 Rittmann-né Dr. Pétervári Erika 

3 Hideghatással kapcsolatos zavarok 

 Dr. Szekeres-Solymár Margit 

4 Anyagcsere-comák összehasonlítása 

 Dr. Balaskó Márta 

5 Alkoholhatás, alkoholizmus kórélettana 

 Rittmann-né Dr. Pétervári Erika 

6 Globális klímaváltozás és a medicina 

 Dr. Székely Miklós 

7 Az elhízás kezelési lehetőségei 

 Dr. Balaskó Márta 

8 Metabolicus syndroma 

 Dr. Soós Szilvia 

9 Krónikus ágynyugalom 

 Dr. Szelényi Zoltán 

10 Az orvosi diéta kórélettani alapelvei 

 Dr. Garai János 



PTE ÁOK Általános Orvos szak  –  Elektív és fakultatív tárgyak - tantárgyleírások – 2018/2019-es tanév 

 

 597 

11 Homocystein, folsav és egészség 

 Dr. Garai János 

12 Az oxigénterápia kórélettana 

 Dr. Soós Szilvia 

13 Alacsony/magas atmoszférás nyomás 

 Dr. Székely Miklós 

14 Tesztvizsga 

 Dr. Szekeres-Solymár Margit 

Gyakorlatok 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 
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OOE-KOE-T KÓRÉLETTANI ESETTANULMÁNYOK  

Tantárgyfelelős: DR. BALASKÓ MÁRTA, egyetemi docens 

 Transzlációs Medicina Intézet 

1 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Elektív  modul ▪ ősszel ▪ ajánlott félév: 7. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 5 fő –  max. 25 fő 

Előfeltételek: OOP-KO2 teljesített   

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

 

Tematika  

Különféle témákban tanulságos esetelemzések kórélettani szempontból („kórélettani tanmesék”), a kórélettani háttér és összefüggések 
analizálása interaktív módon. 

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 

Minta esettanulmányok feltöltésre kerülnek a Neptun-ra. 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

EC Toy, JT Patlan, F Faustinella, SE Cruse (eds.): Case Files Internal Medicine, Lange Medical Book, McGrawHill New York 
2007 

EC Toy, BC Simon, KY Takenaka, B Baker, TH Liu (eds.): Case Files Emergency Medicine, Lange Medical Book, McGrawHill 
New York 2005 

EC Toy, RJ Yetman, RG Girardet, MD Hormann, SL Lahoti, MC McNeese, MJ Sanders (eds.): Case Files Pediatrics, Lange 
Medical Book, McGrawHill New York 2010 

Előadások 

Gyakorlatok 

Szemináriumok 

1 Esettanulmányok: cardiovascularis betegségek I. 

2 Esettanulmányok: cardiovascularis betegségek II. 

3 Hematológiai problémák 

4 Traumatológiai esetek 

5 Akut légzőszervi rendellenességek 

6 Krónikus légzőszervi rendellenességek 

7 Esettanulmányok: gastrointestinalis rendellenességek 

8 A pancreas és a máj rendellenességei: esettanulmányok 

9 Toxicosis esettanulmányok I. 

10 Toxicosis esettanulmányok II. 

11 Esettanulmányok: az intermedier anyagcsere zavarai I. 

12 Esettanulmányok: az intermedier anyagcsere zavarai II. 

13 Esettanulmányok: endocrin zavarok I. 

14 Esettanulmányok: endocrin zavarok II. 
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Vizsgakérdések 

Nincs 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 

Dr. Balaskó Márta (BAMMAAO.PTE), Dr. Garai János (GAJMAAO.PTE), Dr. Garami András (GAAFAEO.PTE), Dr. Székely 

Miklós (SZMGAEO.PTE), Dr. Szekeres-Solymár Margit (SOMFAAO.PTE), Rittmann-né Dr. Pétervári Erika (PEEFAAO.PTE) 
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OOE-MUE-T MIGRÁCIÓS EGÉSZSÉGÜGY ÉS UTAZÁSORVOSTAN  

Tantárgyfelelős: DR. SZILÁRD ISTVÁN, címzetes egyetemi tanár 

 Műveleti Medicina Tanszék 

2 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Elektív  modul ▪ ősszel ▪ ajánlott félév: 7. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 1 fő –  max. 30 fő 

Előfeltételek: OOP-BPR teljesített + OOP-MI1 teljesített + OOP-MI2 teljesített 

 

Tematika  

A migráció rohamosan növekvő jelenség világszerte, és így az Európai Unióban (EU) is. 2015-ben az beérkező irreguláris migránsok 

száma elérte az egy milliót. Ebből kb. 300 000 Magyarországot érintve haladt tovább nyugat - és Észak Európa felé. Az EU lakosainak 

8%-a már az Unión kívül született. Migránsok egészségprofilját az eredetország morbiditási struktúráján túlmenően az ottani 

közegészségügyi helyzet is meghatározza. E mellett egészségkultúrális és vallási tényezőket is figyelembe kell venni az ellátásukra 

történő felkészülés során. Mind a WHO, mind az Európai Betegségmegelőzési és Epidemiológiai központ programjai a kockázatok 

csökkentése mellett a biztonságos integrációjuk számára meghatározó programokat dolgozott ki. Szakmai, emberjogi szempontokat 
kell egyensúlyba hozni a közegészségügyi biztonsággal. 

Az emberkereskedelem az illegális migráció legsötétebb oldala, az áldozatok segítése mind a megelőzés, mind a rehabilitáció során 

különleges ismereteket kíván. 

A gyorsan növekvő túrizmus megkívánja, hogy az utazók kellő felvilágosításban és prevenciós tanácsadásban/ immunizációban 

részesüljenek, ha földrajzilag távoli régiókban utaznak, illetve onnan visszatérnek. 

A kurzus alapvető ismereteket kínál mind a gyorsan növekvő migrációs tendenciák egészségügyi/ közegészségügyi kérdéseinek 

kezeléséről. E mellett alapismereteket ad arról, hogy az egészségügyi ellátás során a kulturális és vallási szempontból sokszínű migráns 
beteg körrel való orvos-beteg kapcsolat kialakítása megköveteli a kulturális kompetencia elveinek az ismeretét az ellátásban. 

A félév elfogadásának feltételei 

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett 

Félévközi ellenőrzések 

A kurzus teljesítéséhez az utolsó oktatási héten tett sikeres (írásbeli) vizsga szükséges. A vizsgáztatás feltételrendszere a Neptun-on 

keresztül ismerhető meg. Sikertelen vizsga, vagy távolmaradás esetében nem áll módunkban újabb tesztet összeállítani, B, ill. C 

vizsgalehetőség szóbeli vizsgának számít. 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

1. A felvett kurzusok foglalkozásain aktív részvétel hallgatói kötelezettség. A szemeszter 2. oktatási hetétől számolva maximum 

3 alkalommal van lehetőség hiányozni ez előadásokról. Ezt meghaladó hiányzás elfogadása egyedi elbírálással lehetséges a 

tantárgyfelelőssel történő személyes megbeszélést követően (pl. orvosi igazolással). 

2. Nem engedélyezett a felvett kurzusok egymással történő időbeli átfedése és az ebből adódó késés illetve a kurzus hivatalos 

befejezése előtti távozás. 

3. A kurzusról maximum 15 perc késés engedélyezett, illetve az oktatóval történt egyeztetést követően megfelelő indok esetén 

maximum 15 perccel az előadás hivatalos befejezése előtt lehet távozni. Ellenkező esetben az előadáson való részvételt nem 

áll módunkban elfogadni. 

4. Az előadás alatt mobiltelefon használata csak az oktatással összefüggő feladatok esetén engedélyezett. 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Manson: Tropical Diseases 

World Migration Report 2015, IOM Geneva 

The Mental Health Aspects of Trafficking in Human Beings, Training manual, IOM Budapest 

The IOM Handbook on Direct Assistance for Victims of trafficking, IOM Geneva 
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Előadások 

1 Tömeges migráció: a tömeges migrációt előidéző tényezők, a menekültek ideiglenes elhelyezése, menekülttáborok létesítése. 
A migráns populáció összetétele, a migráns szenzitív egészségügyi ellátás alapelvei 

 Dr. Szilárd István 

2 Tömeges migráció: a tömeges migrációt előidéző tényezők, a menekültek ideiglenes elhelyezése, menekülttáborok létesítése. 

A migráns populáció összetétele, a migráns szenzitív egészségügyi ellátás alapelvei 

 Dr. Szilárd István 

3 A különböző földrajzi régiókhoz kapcsolódó egészségügyi problémák. (Ázsia, Afrika, Közép-és Dél Amerika, Óceánia, 

Ausztrália, a sarki régiók 

 Dr. Feiszt Zsófia 

4 A különböző földrajzi régiókhoz kapcsolódó egészségügyi problémák. (Ázsia, Afrika, Közép-és Dél Amerika, Óceánia, 

Ausztrália, a sarki régiók 

 Dr. Feiszt Zsófia 

5 A migráció és turisztikához kapcsolódó emberjogi kérdések 

 Dr. Marek Erika Mária 

6 A migráció és turisztikához kapcsolódó emberjogi kérdések 

 Dr. Marek Erika Mária 

7 Irreguláris migráció jellemzői. Emberkereskedelem és embercsempészet egészségügyi/ közegészségügyi kérdései. Az áldozat 
segítés alapelvei 

 Dr. Szilárd István 

8 Irreguláris migráció jellemzői. Emberkereskedelem és embercsempészet egészségügyi/ közegészségügyi kérdései. Az áldozat 
segítés alapelvei 

 Dr. Szilárd István 

9 Veszélyeztetett egészségi állapotú utazók/ turisták: terhes nők, gyermekek, krónikus betegségben szenvedők. 

 Dr. Feiszt Zsófia 

10 Veszélyeztetett egészségi állapotú utazók/ turisták: terhes nők, gyermekek, krónikus betegségben szenvedők. 

 Dr. Feiszt Zsófia 

11 Környezeti tényezők: különlegesen meleg és hideg klimatikus viszonyok, magas és alacsony nyomású viszonyok, keszon 
betegség (hegymászás, búvárkodás) 

 Dr. Feiszt Zsófia 

12 Környezeti tényezők: különlegesen meleg és hideg klimatikus viszonyok, magas és alacsony nyomású viszonyok, keszon 
betegség (hegymászás, búvárkodás) 

 Dr. Feiszt Zsófia 

13 A migráció története, jelenlegi migrációs trendek és a hozzájuk kapcsolódó egészségügyi kihívások. Taszító és vonzó hatások. 

 Dr. Szilárd István 

14 A migráció története, jelenlegi migrációs trendek és a hozzájuk kapcsolódó egészségügyi kihívások. Taszító és vonzó hatások. 

 Dr. Szilárd István 

15 Egészség védelem és megelőzés turisták körében. Ruházkodás, táplálkozás és ajánlott magatartás. Prevenciós lehetőségek: 
vakcináció, preventív gyógyszerek 

 Dr. Feiszt Zsófia 

16 Egészség védelem és megelőzés turisták körében. Ruházkodás, táplálkozás és ajánlott magatartás. Prevenciós lehetőségek: 
vakcináció, preventív gyógyszerek 

 Dr. Feiszt Zsófia 

17 Étellel és vízzel terjedő infekciók. Gyomor-bélrendszeri fertőző betegségek, járványos, fertőző májgyulladások. 

 Dr. Feiszt Zsófia 

18 Étellel és vízzel terjedő infekciók. Gyomor-bélrendszeri fertőző betegségek, járványos, fertőző májgyulladások. 

 Dr. Feiszt Zsófia 

19 Ritka fertőző betegségek. Trópikus paraziták, Schistosomiasis, Trypanosomiasis, lepra, pestis, veszettség, rovarok és állatok 

által terjesztett betegségek. Malária, Sárgaláz, Dengue láz, vérzéses lázak. A megelőzés lehetőségei 

 Dr. Feiszt Zsófia 

20 Ritka fertőző betegségek. Trópikus paraziták, Schistosomiasis, Trypanosomiasis, lepra, pestis, veszettség, rovarok és állatok 

által terjesztett betegségek. Malária, Sárgaláz, Dengue láz, vérzéses lázak. A megelőzés lehetőségei 

 Dr. Feiszt Zsófia 

21 Irreguláris migrációhoz kapcsolódó egészségügyi kérdések. Egészségügyi szűrővizsgálatok. Kulturális és vallási 
különbözőségek kezelése az egészségügyi ellátás során. 

 Dr. Szilárd István 

22 Irreguláris migrációhoz kapcsolódó egészségügyi kérdések. Egészségügyi szűrővizsgálatok. Kulturális és vallási 
különbözőségek kezelése az egészségügyi ellátás során. 

 Dr. Szilárd István 
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23 Utazás során szerzett fertőzések vezető tünetei (Láz, hányás, hasmenés, sárgaság, kiütések stb.) 

 Dr. Feiszt Zsófia 

24 Utazás során szerzett fertőzések vezető tünetei (Láz, hányás, hasmenés, sárgaság, kiütések stb.) 

 Dr. Feiszt Zsófia 

25 Utazás során fellépő egészségügyi problémák kezelése. Balesetek, orvoshoz fordulás. utazási betegbiztosítás. 

 Dr. Feiszt Zsófia 

26 Utazás során fellépő egészségügyi problémák kezelése. Balesetek, orvoshoz fordulás. utazási betegbiztosítás. 

 Dr. Feiszt Zsófia 

27 A migrációs egészségügyi ellátás helyzete Magyarországon 

 Dr. Feiszt Zsófia 

28 A migrációs egészségügyi ellátás helyzete Magyarországon 

 Dr. Feiszt Zsófia 

Gyakorlatok 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

Az ajánlott irodalom alapján 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 

Dr. Feiszt Zsófia (FEZFAEO.PTE), Dr. Marek Erika Mária (MAEAAA.T.JPTE), Dr. Szilárd István (SZIQAAP.PTE) 
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OOE-NKA-T MODERN KARDIOVASZKULÁRIS DIAGNOSZTIKA ÉS TERÁPIA  

Tantárgyfelelős: DR. HABON TAMÁS, egyetemi docens 

 I. sz. Belgyógyászati Klinika 

2 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Elektív  modul ▪ ősszel ▪ ajánlott félév: 7. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 5 fő –  max. 150 fő 

Előfeltételek: OOP-BPR teljesített + OOP-KO2 teljesített + OOK-GT2 egyidejű felvétel 

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

 

Tematika  

A mindennapi általános orvosi illetve klinikai gyakorlat szempontjából megközelíteni a legfontosabb kardiológiai betegségeket, a 
kardiológiai problémával rendelkező betegeket és bemutatni a legfontosabb diagnosztikus és terápiás eszközöket. 

A modern non-invazív kardiológiai diagnosztikai módszerek részletes jellemzése, diagnosztikai értékük ismertetése, bevezetés 

gyakorlati kivitelezésükbe. Korszerű farmakológiai és non-farmakológiai terápia szerepe a kardiovaszkuláris betegségek 
megelőzésében és kezelésében, a bizonyítékokon alapuló kardiológiai kezelés alapjainak ismertetése. 

A kurzus tematikája a 2012-es évben megújításra került. 

A félév elfogadásának feltételei 

Számonkérés: gyakorlati jegy (írásbeli), 5. héten évközi számonkérés (EKG elemzés). Utóvizsga: szóbeli. 

Maximális hiányzás: a hiányzás három alkalommal lehetséges a félév alatt. Ennél több hiányzás esetén a tantárgy teljesítése nem 

igazolható. 

Félévközi ellenőrzések 

EKG elemzés az 5. héten 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Pótlás nem lehetséges. 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

PTE ÁOK I. sz. Belgyógyászati Klinika Intranetes Oktatási Segédanyag 

http://www.pote.hu/index.php?page=egyseg&egy_id=260&nyelv=hun&menu=okt_anyag 

Préda, Czuriga, Édes, Merkely: Kardiológia - Alapok és irányelvek, Medicina Könyvkiadó Rt., 2010 

További ajánlott irodalom: 

Braunwald, E., Zipes, D. P., Libby, P., Bonow, R. O.: Braunwald’s Heart Disease. A Textbook of Cardiovascular Medicine, W. B. 
Saunders Company, 2008 

Tulassay Zs.: A belgyógyászat alapjai, Medicina Könyvkiadó, 2007 

Tulassay Zs.: Klinikai belgyógyászat, Medicina Könyvkiadó, 2017 

Houghton AR, Gray D: Az EKG helyes értelmezése, Medicina, 2005 ISBN 963 242 97 

Előadások 

1 EKG-n alapuló kardiológiai vizsgálatok (nyugalmi EKG, ergometria, Holter monitorozás, transztelefonikus EKG, 
szívfrekvencia variabilitás, utópotenciál) I. 

 Dr. Czopf László József 

2 EKG-n alapuló kardiológiai vizsgálatok (nyugalmi EKG, ergometria, Holter monitorozás, transztelefonikus EKG, 
szívfrekvencia variabilitás, utópotenciál) II. 

 Dr. Czopf László József 

3 Echokardiográfia (TTE, TEE, stress echo, kontraszt echo, 3D echo) I. 

 Dr. Habon Tamás 

4 Echokardiográfia (TTE, TEE, stress echo, kontraszt echo, 3D echo) II. 

 Dr. Habon Tamás 

 

http://www.pote.hu/index.php?page=egyseg&egy_id=260&nyelv=hun&menu=okt_anyag


PTE ÁOK Általános Orvos szak  –  Elektív és fakultatív tárgyak - tantárgyleírások – 2018/2019-es tanév 

 

 604 

5 Nukleáris kardiológia (hibrid képalkotás, SPECT, PET) I. 

 Dr. Bódisné Dr. Zámbó Katalin 

6 Nukleáris kardiológia (hibrid képalkotás, SPECT, PET) II. 

 Dr. Bódisné Dr. Zámbó Katalin 

7 Genetika és szívbetegség 

 Dr. Papp Előd 

8 Laboratóriumi diagnosztika a kardiológiában - biomarkerek 

 Dr. Halmosi Róbert 

9 Szív CT és MR vizsgálatok I. 

 Dr. Tóth László Levente 

10 Szív CT és MR vizsgálatok II. Évközi számonkérés - EKG elemzés 

 Dr. Tóth László Levente 

11 Pulmonális embólia 

 Dr. Késmárky Gábor Róbert 

12 Pulmonális artériás hipertónia 

 Dr. Késmárky Gábor Róbert 

13 Akut szívelégtelenség I. 

 Dr. Márton Zsolt I 

14 Akut szívelégtelenség II. 

 Dr. Márton Zsolt I 

15 A stabil koszorúérbetegség kezelésének aktuális problémái I. 

 Dr. Tóth Kálmán 

16 A stabil koszorúérbetegség kezelésének aktuális problémái II. 

 Dr. Tóth Kálmán 

17 Akut koronária szindrómák (ACS) I. 

 Dr. Nagy Lajos 

18 Akut koronária szindrómák (ACS) II. 

 Dr. Nagy Lajos 

19 Ritmuszavarok sürgősségi ellátása I. 

 Dr. Tóth Kálmán 

20 Ritmuszavarok sürgősségi ellátása II. 

 Dr. Tóth Kálmán 

21 Kritikus végtagiszkémia I. 

 Dr. Késmárky Gábor Róbert 

22 Kritikus végtagiszkémia II. 

 Dr. Késmárky Gábor Róbert 

23 A rezisztens hipertónia kezelése I. 

 Dr. Halmosi Róbert 

24 A rezisztens hipertónia kezelése II. 

 Dr. Halmosi Róbert 

25 Szívbetegség és terhesség I. 

 Dr. Késmárky Gábor Róbert 

26 Szívbetegség és terhesség II. 

 Dr. Késmárky Gábor Róbert 

27 Multicentrikus klinikai vizsgálatok jelentősége a kardiológiában 

 Dr. Habon Tamás 

28 Évvégi számonkérés - Tesztvizsga 

 Dr. Habon Tamás 

Gyakorlatok 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

- 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 
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OOE-SSA-T SZÍV- ÉS MELLKASSEBÉSZETI ANESZTÉZIA  

Tantárgyfelelős: DR. BOGÁR LAJOS, egyetemi tanár 

 Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet 

2 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Fakultatív  modul ▪ ősszel ▪ ajánlott félév: 7. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 4 fő –  max. 20 fő 

Előfeltételek: nincs 

 

Tematika  

A szív- és a mellkassebészeti anesztézia a legdinamikusabban fejlődő aneszteziológiai ág. A technikai kihívások és az élettani ismeretek 
gyarapodása szükségessé teszi, hogy a tárgyhoz tartozó tudás eljusson az orvostanhallgatókhoz is. 

A félév elfogadásának feltételei 

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett 

Félévközi ellenőrzések 

- 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

- 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Előadások 

Gyakorlatok 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

- 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 

Dr. Szabó Zoltán (SZZUABO.PTE), Dr. Varga Noémi (VANFABO.PTE), Dr. Vorobcsuk András (VOAGAAO.PTE) 
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OOE-TXA-T TOXIKOLÓGIA  

Tantárgyfelelős: DR. GREGUS ZOLTÁN, egyetemi tanár 

 Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet 

2 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Elektív  modul ▪ ősszel ▪ ajánlott félév: 7. 

Foglalkozás/félév:  30 óra előadás + 0 óra gyakorlat + 0 óra szeminárium = összesen 30 óra 

Kurzus létszámkorlát:  min. 1 fő –  max. 100 fő 

Előfeltételek: OOP-GT1 teljesített + OOK-GT2 egyidejű felvétel 

 

Tematika  

A tantárgy tárgyalja gyógyszerek és más xenobiotikumok (pl. peszticidek, oldószerek, fémvegyületek, mérgező gázok, gomba- és 

növényi eredetű mérgek) túladagolása, illetve helytelen használata során kialakuló egészségkárosodásokat, a kémiai magzatkárosodást 

és karcinogenezist. Foglalkozik a toxikus hatások mechanizmusaival, jellemzőivel, kialakulását befolyásoló tényezőkkel, az 

egészségkárosodás diagnosztikájával, megelőzésének, valamint kezelésének módjaival. Tárgyalja a gyógyszerbiztonsági vizsgálatok 
elméletét és gyakorlatát, valamint a kockázatbecslést. 

A félév elfogadásának feltételei 

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett 

Félévközi ellenőrzések 

A hallgatók a félév 6. és 10. hete körül az addig elhangzott tananyagból rövid, esszé jellegű, írásbeli beszámolót teljesítenek. A két 

félévközi beszámoló során a hallgatóknak meg kell szerezniük az elérhető pontszám legkevesebb 60%-át, ez a vizsgára bocsáthatóság 

előfeltétele. A beszámolók a vizsga eredményébe ezen kívül nem számítanak bele. 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

A távolmaradás pótlására nincs lehetőség. 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

Az előadások elhangzását követően azok tartalma Toxikológia jegyzet formájában elérhető lesz a Neptun Meet Street 
szolgáltatásában. 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Gregus, Z., Kelemen, K., Kovács, P.: Méregtan. In: Gyires Klára, Fürst Zsuzsanna (szerk.): A farmakológia alapjai, Medicina, 
Budapest, 994-1088, 2011. 

Kiss I.: Toxikológia, Veszprémi Egyetemi Kiadó, 1997. 

Berényi T. és Mészáros S.: Toxikológia-intenzív kézikönyv, PolgART Kft., Budapest, 1999. 

Casarett & Doull’s Toxicology, 8th edition, McGraw-Hill, 2013. 

Előadások 

1 A toxikológia tárgya és ágai. 

 Dr. Gregus Zoltán 

2 Emberi mérgezések gyakorisága, okozói, körülményei. A mérgezéses halál okai. 

 Dr. Gregus Zoltán 

3 A mérgezett beteg ellátása - I. (sürgősségi ellátás, diagnosztikus eljárások). 

 Dr. Gregus Zoltán 

4 A mérgezett beteg ellátása - II. (dekontaminálás, antidótumok). 

 Dr. Gregus Zoltán 

5 A mérgezett beteg ellátása - III. (a mérgező vegyület eliminációját fokozó eljárások, támogató kezelés). 

 Dr. Gregus Zoltán 

6 Gyógyszermérgezések - I. Az öntudati állapot csökkenését okozó mérgezések. 

 Dr. Poór Miklós 

7 Gyógyszermérgezések - II. Izgatottságot okozó mérgezések. Kardiális funkciózavart okozó mérgezések. 

 Dr. Poór Miklós 
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8 Gyógyszermérgezések - III. Metabolikus zavart okozó mérgezések. Szövet-nekrózist okozó mérgezések. 

 Dr. Poór Miklós 

9 Mérgezések fémvegyületekkel - I. Általános jellemzők, fém-kelátorok. 

 Dr. Németi Balázs Ferenc 

10 Mérgezések fémvegyületekkel - II. Fém-kelátorok. Ólom, higany. 

 Dr. Németi Balázs Ferenc 

11 Mérgezések fémvegyületekkel - III. Kadmium, arzén. 

 Dr. Németi Balázs Ferenc 

12 Mérgezések fémvegyületekkel - IV. Króm, kobalt, nikkel, mangán, bárium. 

 Dr. Németi Balázs Ferenc 

13 Mérgezések peszticidekkel - I. Általános jellemzők. Inszekticidek: halogénezett szénhidrogének. 

 Dr. Poór Miklós 

14 Mérgezések peszticidekkel - II. Inszekticidek: szerves P-észterek, karbamátok. 

 Dr. Poór Miklós 

15 Mérgezések peszticidekkel - III. Herbicidek, fungicidek. 

 Dr. Poór Miklós 

16 Mérgezések peszticidekkel - IV. Rodenticidek. Fumigánsok. 

 Dr. Poór Miklós 

17 Mérgezések oldószerekkel - I. Általános jellemzők. Benzol, alifás szénhidrogének. 

 Dr. Németi Balázs Ferenc 

18 Mérgezések oldószerekkel - II. Alkoholok, glikolok. 

 Dr. Németi Balázs Ferenc 

19 Mérgezések oldószerekkel - III. Halogénezett szénhidrogének. Szénkéneg. 

 Dr. Németi Balázs Ferenc 

20 Toxikus hipoxiák I. Mérgező gázok (CO, HCN és cianogén vegyületek, H2S). 

 Dr. Gregus Zoltán 

21 Toxikus hipoxiák II. Hemolitikus vegyületek és methemoglobin-képzők. 

 Dr. Gregus Zoltán 

22 Gombamérgezések. 

 Dr. Németi Balázs Ferenc 

23 Harci mérgek. 

 Dr. Poór Miklós 

24 Kémiai karcinogenezis - I. Történeti példák. Genotoxikus karcinogének. 

 Dr. Gregus Zoltán 

25 Kémiai karcinogenezis - II. Nem genotoxikus karcinogének. A karcinogenezis folyamata. 

 Dr. Gregus Zoltán 

26 Kémiai karcinogenezis - III. Genotoxicitási és karcinogenitási tesztek. 

 Dr. Gregus Zoltán 

27 Gyógyszerek és más vegyületek-okozta magzatkárosodás I. Történeti példák. Humán kémiai teratogének. 

 Dr. Németi Balázs Ferenc 

28 Gyógyszerek és más vegyületek-okozta magzatkárosodás II. Gyógyszerkategóriák. Fejlődéstoxikológia. Teratogenitási tesztek. 

 Dr. Németi Balázs Ferenc 

29 A toxicitásvizsgálatok elve és gyakorlata. 

 Dr. Gregus Zoltán 

30 A rizikóbecslés alapjai. 

 Dr. Gregus Zoltán 

Gyakorlatok 

Szemináriumok 
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Vizsgakérdések 

A kurzus végén a kollokvium írásbeli vizsga formájában történik. 

 

Témák: 

1. A toxikológia tárgya és ágai. Emberi mérgezések gyakorisága, okozói, körülményei. A mérgezéses halál okai 

2. A mérgezett beteg ellátása: sürgősségi ellátás, diagnosztikus eljárások 

3. A mérgezett beteg ellátása: dekontaminálás, antidótumok, a mérgező vegyület eliminációját fokozó eljárások, támogató kezelés 

4. Gyógyszermérgezések: az öntudati állapot csökkenését okozó mérgezések 

5. Gyógyszermérgezések: izgatottságot vagy kardiális funkciózavart okozó mérgezések 

6. Gyógyszermérgezések: metabolikus zavart, szövetnekrózist okozó mérgezések 

7. Fémvegyületek toxicitásának általános jellemzői, fém-kelátorok, szervezeti védőmechanizmusok 

8. Mérgezések fémvegyületekkel: ólom, higany 

9. Mérgezések fémvegyületekkel: kadmium, arzén 

10. Mérgezések fémvegyületekkel: króm, kobalt, nikkel, mangán, bárium, tallium 

11. Mérgezések peszticidekkel: általános jellemzők, rodenticidek, fumigánsok 

12. Mérgezések peszticidekkel: inszekticidek 

13. Mérgezések peszticidekkel: herbicidek, fungicidek 

14. Mérgezések oldószerekkel: benzol, alifás szénhidrogének 

15. Mérgezések oldószerekkel: alkoholok, glikolok 

16. Mérgezések oldószerekkel: halogénezett szénhidrogének, szénkéneg 

17. Mérgező gázok: szén-monoxid, hidrogén-cianid és cianogén vegyületek, kénhidrogén 

18. Hemolizáló vegyületek és methemoglobin-képzők 

19. Gombák okozta mérgezések 

20. Kémiai és biológiai fegyverek 

21. Kémiai karcinogenezis: genotoxikus karcinogének 

22. Kémiai karcinogenezis: nem-genotoxikus karcinogének, nem osztályozott karcinogének, vegyültek karcinogén hatásának tesztelése 

23. Testidegen vegyületek okozta magzatkárosodások 

24. Toxicitás vizsgálatok 

25. Kockázatbecslés 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 
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OOE-ZI1-T ANESZTÉZIA 1.  

Tantárgyfelelős: DR. BÁTAI ISTVÁN, egyetemi docens 

 Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet 

1 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Elektív  modul ▪ ősszel ▪ ajánlott félév: 7. 

Foglalkozás/félév:  12 óra előadás + 0 óra gyakorlat + 0 óra szeminárium = összesen 12 óra 

Kurzus létszámkorlát:  min. 1 fő –  max. 50 fő 

Előfeltételek: OOP-GT1-T teljesített   

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

 

Tematika  

Bevezetés az aneszteziológiába. A műtéti érzéstelenítés gyógyszertana kihangsúlyozva a gyakorlati szempontokat. Az általános 

érzéstelenítés két fő típusának, a teljes intravénás és az inhalációs anesztézia bemutatása. A műtéti érzéstelenítés eszközeinek 

bemutatása, kihangsúlyozva az altatógépet és a monitorokat. A kurzus végén a hallgatók megismerkednek az aneszteziológia 
legfontosabb manuális részével, a légútbiztosítással. 

A félév elfogadásának feltételei 

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett 

Félévközi ellenőrzések 

1 vizsga 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Nincs 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

Az előadások diái 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Előadások 

1 Bevezetés 

 Dr. Bátai István 

2 Az anesztézia története 

 Dr. Bátai István 

3 A premedikáció és gyógyszerei 

 Dr. Bátai István 

4 Intravénás anesztetikumok 

 Dr. Bátai István 

5 Teljes intravénás anesztézia 

 Dr. Bátai István 

6 Inhalációs anesztetikumok 

 Dr. Bátai István 

7 Inhalációs narkózis 

 Dr. Bátai István 

8 Ópiátok 

 Dr. Bátai István 

9 Izomlazítók 

 Dr. Bátai István 

10 Helyi érzéstelenítők 

 Dr. Bátai István 
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11 Az altatógép és a monitorok 

 Dr. Bátai István 

12 Légútbiztosítás 

 Dr. Bátai István 

Gyakorlatok 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

Előadásanyagok 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 
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OOF-AFH-T ALKALMAZOTT FOGLALKOZÁS-ORVOSTAN ÉS MUNKAHIGIÉNE  

Tantárgyfelelős: DR. BALOGH SÁNDOR, egyetemi tanár 

 Alapellátási Intézet 

2 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Fakultatív  modul ▪ ősszel ▪ ajánlott félév: 7. 

Foglalkozás/félév:  20 óra előadás + 6 óra gyakorlat + 2 óra szeminárium = összesen 28 óra 

Kurzus létszámkorlát:  min. 5 fő –  max. 30 fő 

Előfeltételek: OOA-EL1-T teljesített   

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

 

Tematika  

A kurzus céljai: 

- a foglalkozás- egészségügy gyakorlati jelentőségű aspektusainak részletes tárgyalása, 

- ipari katasztrófák, haváriák bemutatása, okaink, következményeinek elemzése, különös tekintettel a munkabiztonság hibáira, 
hiányosságaira, 

- a munkahigiéne rendszerének bemutatása, feladatai, 

- munkahigiénés mérések (mérési metodikák, eszközök, határértékek, mérések értelmezése). 

A félév elfogadásának feltételei 

Az előadások és gyakorlatok/szemináriumok látogatása kötelező, amelyet katalógussal ellenőrzünk.Hiányzás a TVSZ vonatkozó 

rendelkezés figyelembevételével. 

Félévközi ellenőrzések 

Nincs 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

- 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

PPT anyagok (NEPTUN) 

Ungváry, Morvai: Munkaegészségtan 

Huszár, Tibold: Foglalkozás-egészségügyi szakorvosok és szakorvosjelöltek kézikönyve 

- Saját oktatási anyag 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Előadások 

1 A foglalkozás-egészségügyi (üzemegészségügy) és a foglalkozási megbetegedések a primér prevencióig a kuratív medicinától 
és az egészségmegőrzésig, egészségfejlesztésig 

 Dr. Balogh Sándor 

2 A munkavédelem lényege, szervezeti felépítése. A munkahelyi egészség és biztonság szabályozása. A foglalkozás-egészségügy 
fogalma, szervezeti felépítése és feladatai. 

 Dr. Balogh Sándor 

3 A foglalkozás-egészségügyi orvos munkahigiénés feladatai I. 

 Dr. Balogh Sándor 

4 A foglalkozás-egészségügyi orvos munkahigiénés feladatai II. 

 Dr. Balogh Sándor 

5 A munka-anatómiai, foglalkozás-élettani, biokémiai ismeretek. 

 Dr. Horváth József Attila 

6 Munkakörnyezeti kóroki tényezők, balesetei és egészségkárosító kockázatok, általános fogalmak 

 Dr. Horváth József Attila 

7 Jelentős ipari katasztrófák, haváriák és tanulságaik I. 

 Dr. Tibold Antal 

8 Jelentős ipari katasztrófák, haváriák és tanulságaik II. 

 Dr. Tibold Antal 
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9 Kémiai kóroki tényezők I. 

 Dr. Tibold Antal 

10 Kémiai kóroki tényezők II. 

 Dr. Tibold Antal 

11 Foglalkozási eredetű (késői-toxikus) hatások és prevenciójuk. 

 Dr. Horváth József Attila 

12 Porok higiénés-toxikológiája és szervezetre kifejtett hatása. 

 Dr. Horváth József Attila 

13 A magas vérnyomás és a diabétesz ellátásának lehetőségei foglalkozás-egészségügyi orvos számára I. 

 Dr. Balogh Sándor 

14 A magas vérnyomás és a diabétesz ellátásának lehetőségei foglalkozás-egészségügyi orvos számára II. 

 Dr. Balogh Sándor 

15 A foglalkozás-egészségügy és az egészségügy kapcsolatrendszere. A foglalkozás-egészségügy és az alapellátás integrálása. 

 Dr. Balogh Sándor 

16 A foglalkozás-egészségügy és a háziorvoslás azonosságai és eltérései. A keletkező adatok hasznosíthatósága, informatikai 

lehetőségek. 

 Dr. Balogh Sándor 

17 Kockázat fogalma, értelmezése, használata a foglalkozás-egészségügyben. Kockázatelemzés a munkahelyeken: 

kockázatbecslés, foglalkozás-egészségügyi osztályok. 

 Dr. Tibold Antal 

18 Környezeti és biológiai monitorozás, fokozott expozíció fogalma. Munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések, 
foglalkozással összefüggő megbetegedés - általános fogalmak, felosztásuk, bejelentésük, aktuális számuk. 

 Dr. Tibold Antal 

19 Egészségmegőrzés a munkahelyen, népegészségügyi kérdések és a foglalkozás-egészségügyi ellátás kapcsolata I. 

 Dr. Balogh Sándor 

20 Egészségmegőrzés a munkahelyen, népegészségügyi kérdések és a foglalkozás-egészségügyi ellátás kapcsolata II. 

 Dr. Balogh Sándor 

Gyakorlatok 

1 Munkaalkalmassági vizsgálatok elvégzése, a sérülékeny csoportok kezelése, foglalkozás rehabilitáció 

2 Munkaalkalmassági vizsgálatok elvégzése, a sérülékeny csoportok kezelése, foglalkozás rehabilitáció II. 

3 Szakértői tevékenység, járművezetői és egyéb egészségügyi alkalmassági vizsgálatok I. 

4 Szakértői tevékenység, járművezetői és egyéb egészségügyi alkalmassági vizsgálatok II. 

5 Keresőképesség elbírálás, munkaképesség, munkaképesség- csökkenés elbírálása I. 

6 Keresőképesség elbírálás, munkaképesség, munkaképesség- csökkenés elbírálása II. 

Szemináriumok 

1 Kockázatbecslés, kockázatértékelés gyakorlati kivitelezése I. 

2 Kockázatbecslés, kockázatértékelés gyakorlati kivitelezése II. 

Vizsgakérdések 

- 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 

Dr. Balogh Sándor (BASUADP.PTE), Dr. Tibold Antal (TIAMAAF.PTE) 
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OOF-CGE-T GYAKORI MEGBETEGEDÉSEK ELLÁTÁSA ÉS AZ ELLÁTÁSHOZ HASZNÁLATOS MŰSZEREK A 

CSALÁDORVOSLÁSBAN, AZ ALAPELLÁTÁSBAN  

Tantárgyfelelős: DR. BALOGH SÁNDOR, egyetemi tanár 

 Alapellátási Intézet 

2 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Fakultatív  modul ▪ ősszel ▪ ajánlott félév: 7. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 5 fő –  max. 25 fő 

Előfeltételek: OOP-BPR teljesített + OOR-BEL teljesített 

 

Tematika  

Gyakorlat orientált, műszeres bemutatás használati oktatással. 

A félév elfogadásának feltételei 

Hiányzás a TVSZ- vonatkozó rendelkezés figyelembevételével 

Félévközi ellenőrzések 

nincs 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

nincs 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

Arnold Csaba: Családorvoslás, Medicina, Bp. 2002. 

Dr. Csalay László: Családorvosok Kézikönyve 2010. 

- Saját oktatási anyag 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Arnold Csaba: Családorvoslás, Medicina, Bp. 2002. 

Dr. Csalay László: Családorvosok Kézikönyve 2010. 

Előadások 

Gyakorlatok 

1 Orvosi elsősegély-nyújtás 

2 Laboratóriumi leletek értelmezése és értékelése 

3 Elektrokardiogram (EKG) készítés és értékelés 

4 Injekció beadása (szubkután, intramuszkuláris és intravénás) 

5 Zárt rendszerű vénás vérvétel 

6 Vérvétel ujjbegyből 

7 Kapilláris vér mintavétel vérgáz analízishez 

8 Vércukor meghatározás 

9 Perifériás véna punkciója és kanülálása felnőttben 

10 Széklet okkult vérzés vizsgálat 

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

12 Mintavétel mikrobiológiai vizsgálathoz (vizelet, garat, köpet, sebváladék, hemokultúra, széklet stb.) 

13 Légzésfunkció vizsgálata, spirometria 

14 Beteg otthoni ellátása 
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Szemináriumok 

1 Bevezetés a családorvoslásba. Családorvoslás története, szakmai felépítése, rendszere, szabályozása, finanszírozása, működési 
formái, kapcsolat rendszere.  Dr. Balogh Sándor 

2 Életveszélyes állapotok ellátása a családorvoslásban, ellátásuk és az ahhoz szükséges eszközök. Az újraélesztés ABC-je. 

Sürgősségi táska, Ambu-ballon, Mayo tubus, laringoszkóp, intubálás,  vénabiztosítás, , infúziós ellátás Dr. Szabó János- Dr. 
Sirák András- Innomed 

3 Banális, akút betegségek, légúti megbetegedések vizsgálata, ellátása, védőoltások. Vizsgálati és terápiás lehetőségek a 
rendelőben és otthon. Dr. Balogh Sándor - Dr. Pátri László 

4 Krónikus légúti betegségek ellátása, vizsgálata, gondozás ellátásukhoz szükséges eszközök használata. Inhalációs terápia, 
spirométer, pick-flowméter, terápiás algoritmusok Balikó (?)-Innomed. 

5 Az életmód szerepe az akut és krónikus betegségek megelőzésben, mozgás, étkezés, dohányzás. Az orvos és az egészségügyi 
szakember szerepe (dietetikus, gyógytornász, szakápoló) Dr. Balogh Sándor 

6 A magas vérnyomás elmélete és ellátása, az ellátáshoz, vizsgálatokhoz szükséges eszközök, lehetőségek, kivizsgálás, beállítás, 
ellenőrzés. Kockázat becslés. Dr. Balogh-Dr. Papp  Sándor 

7 Az érrendszeri betegségek ellátása a családorvosi rendelőben. Ateroszklerózis, stroke, perifériás érbetegségek. Fizikális 

vizsgálat, vérnyomás mérés, ÁBPM, boka kar index, perifériás keringés, doppler, oszcillométer. Balogh Sándor 

8 A szívbetegségek akut ellátása, gondozása, az elmélet és a gyakorlat lehetőségei. EKG, holter, labor vizsgálati lehetőségek a 
családorvosi gyakorlatban  Simonyi -  Innomed 

9 A diabétesz gondozás a családorvosi gyakorlatban. Szűrés, ellenőrzés, gyógyszerszedés, terápia, életmód. Eszközök és 
lehetőségek. D-cont, HgBA1c mérés, labor vizsgálati lehetőségek, hangvilla. Simonyi- 77 elektronika 

10 Kislaboratóriumi eszközök a családorvosi rendelőben az alapellátásban. Vizelet meghatározás stix-szel, egyéb módszerekkel, 
laborautomata használata, kolszterin, trigilcerid, troponin, D-dimer, gyors tesztek   77 elektronika- Roche 

11 Szemészeti betegségek ellátása gyakorlati beavatkozások. Szem vizsgálata, akut szembetegségek ellátása, szemnyomás 

megítélése, pupilla tágítás, szemfenék vizsgálat, szamöblítés, Desmar kanál használata, szem gyulladásos/szemcsepp/kenőcs 
használata. Bíró 

12 Telemedicina a családorvoslásban. Szemfenék kamera, TTEKG, internet, okos telefon, dermatoszkóp, spirométer   Várnai-

Rinfel- Tibold-IMS- Hipertónia társaság- 

13 A foglalkozás egészségügyben használható eszközök, a munkaalkalmasság megítéléséhez a spirométer, az audiométer és a 
munkahigiéne eszközei. Dr. Tibold  Antal 

14 A családorvos kompetencia lista szerinti eszközös beavatkozási lehetőségei, ellátási feladatai, kapcsolata az egészségügyi többi 
szintjével. Konzultáció. Vizsga.   Dr. Balogh Sándor 

Vizsgakérdések 

- 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 

Dr. Balogh Sándor (BASUADP.PTE), Dr. Somogyi Lászlóné (Dr. Végh Mária) (SOLTAE0.PTE), Dr. Tibold Antal (TIAMAAF.PTE) 
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OOF-DEP-T SZORONGÁS, DEPRESSZIÓ ÉS SZOMATIZÁCIÓ AZ ÁLTALÁNOS ORVOSI GYAKORLATBAN

  

Tantárgyfelelős: DR. VARGA JÓZSEF, egyetemi adjunktus 

 Magatartástudományi Intézet 

1 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Fakultatív  modul ▪ ősszel ▪ ajánlott félév: 7. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 5 fő –  max. 16 fő 

Előfeltételek: OOP-MT5 teljesített   

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

 

Tematika  

A szorongásos és hangulati problémákat gyakran nem ismerik fel a szomatikus betegségek mellett, így azok kezeletlenek maradnak. 

Az egyik leggyakoribb tünetcsoport, a szomatizációs (funkcionális szomatikus) tünetek pedig diagnosztikus kihívást jelentenek az 

orvos számára. A kurzus áttekinti e zavarok jellegzetességeit és terápiás lehetőségeit az általános orvosi gyakorlatban. Segíti az 

emocionális állapotok és szomatikus betegségek kölcsönhatásainak megértését és gyakorlati alkalmazását a magatartásorvoslás 

szemléletének megfelelően. 

A félév elfogadásának feltételei 

Hiányzás: a TVSZ szerint. A kurzus során kapott feladatok teljesítése: prezentáció készítése, referálás. 

Félévközi ellenőrzések 

A kurzus írásbeli dolgozattal zárul. A félévközi osztályzatot a kurzus feladatainak teljesítése és a dolgozat eredménye alapján állapítjuk 

meg. 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Egyéni feladatteljesítéssel. 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

A gyakorlaton kiadott összefoglalók, jegyzetek, közlemények, melyek a Neptunon elérhetők. 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Előadások 

Gyakorlatok 

1 A személyiség érzelmi és kognitív működése, stressz, az egészség és betegség határterületei. 

2 A személyiség érzelmi és kognitív működése, stressz, az egészség és betegség határterületei. 

3 A szorongás és depresszió eredete, formái, tünetei, e zavarokhoz vezető pszichológiai munkamódok, következményeik és 
orvosi kockázataik. 

4 A szorongás és depresszió eredete, formái, tünetei, e zavarokhoz vezető pszichológiai munkamódok, következményeik és 

orvosi kockázataik. 

5 Szorongás és depresszió tüneteinek korai felismerése, diagnosztikai módszerek, kérdőívek. 

6 Szorongás és depresszió tüneteinek korai felismerése, diagnosztikai módszerek, kérdőívek. 

7 A szomatizáció mechanizmusai, tünetei, diagnosztikája. 

8 A szomatizáció mechanizmusai, tünetei, diagnosztikája. 

9 Kommunikáció a szomatizáló beteggel, szupportív terápia, betegvezetés. 

10 Kommunikáció a szomatizáló beteggel, szupportív terápia, betegvezetés. 

11 Kognitív és viselkedésterápiás módszerek. 

12 Kognitív és viselkedésterápiás módszerek. 

13 Esettanulmányok demonstrációja. 

14 Esettanulmányok demonstrációja. 
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Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

- 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 

Dr. Varga József (VAJGABO.PTE) 
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OOF-DTS-T A DROG-TRANSZPORTEREK SZEREPE  

Tantárgyfelelős: DR. JÁROMI LUCA, egyetemi adjunktus 

 Gyógyszerészi Biotechnológia Tanszék 

2 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Fakultatív  modul ▪ mindkét félévben ▪ ajánlott félév: 7. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 5 fő –  max. 15 fő 

Előfeltételek: OOP-GT1-T teljesített   

 

Tematika  

A gyógyszerfejlesztés és a klinikai farmakoterápia szempontjából igen kritikus területnek számít az egyénenkénti gyógyszeres 

kezelésre adott kiszámíthatatlan, variábilis válasz, amely a különböző gyógyszerek, valamint a szervezet- és gyógyszerek változatos 

kölcsönhatásából és azok specifikus molekuláris szintű metabolizmusából származik. A jelenség molekuláris-, és 

hatásmechanizmusának hátterében a gyógyszer - transzporterek, receptorok genetikai polimorfizmusai állhatnak. A világszerte vezető 

mortalitási és morbiditási okok egyike a rák betegség. A sikeres kezelés jelentős akadálya továbbra is a kemoterápiával szembeni multi-

drog rezisztencia (MDR) jelenség kialakulása. Az elmúlt két évtizedben a carrier-mediált transzport szerepe a gyógyszerek 

farmakokinetikájának meghatározásában egyre nyilvánvalóbbá vált olyan génvariánsok és polimorfizmusok azonosításával, amelyek 

befolyásolják egy adott gyógyszer-transzporter kifejeződését, pontos lokalizációját és / vagy működését. A kurzus célja a 

drog/gyógyszer-transzporterek ismertetése, genetikai háttere, azok szerepének feltárása a gyógyszer-metabolizmus során, különös 

tekintettel a különböző drog-transzporter családokra, farmakogenetikai vonatkozásra és az egyes protein-drog-transzporterek 
interakciójára. 

A félév elfogadásának feltételei 

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett 

Félévközi ellenőrzések 

Félév végén vizsga, pótvizsgák a vizsgaidőszakban. 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Csak előadás, ezért pótlásra lehetőség nincs. 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

PPT-és előadási anyag 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

1.) Yuichi Sugiyama - Bente Steffansen 

Transporters in Drug Development Discovery, Optimization, 

Clinical Study and Regulation 

ISSN 2210-7371 ISSN 2210-738X (electronic) 

ISBN 978-1-4614-8228-4 ISBN 978-1-4614-8229-1 (eBook) 

DOI 10.1007/978-1-4614-8229-1 

Springer New York Heidelberg Dordrecht London 

Library of Congress Control Number: 2013947789 

 

2.) Toshihisa Ishikawa, Richard B. Kim 

Pharmacogenomics of Human Drug Transporters 

ISBN 978-0-470-92794-6 

 

3.) Russ. B. Altman, David Flockhart, David B. Goldstein 

Pharmacogenetics and Pharmacogenomics 

ISBN 978-0-521-88537-9 
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Előadások 

1 Bevezetés a drog-transzporterek világába 

 Dr. Járomi Luca 

2 Drog-transzporterek általános jellemzői 

 Dr. Járomi Luca 

3 Drog-transzporterek fogalmainak tisztázása 

 Dr. Járomi Luca 

4 Drog-transzporterek genetikai vonatkozása 

 Dr. Járomi Luca 

5 Drog-transzporterek farmakogenetikai jellemzői 

 Dr. Járomi Luca 

6 Farmakokinetikai alapok: Abszorpció, eloszlás, metabolizmus, exkréció (ADME) fogalmainak definiálása 

 Dr. Járomi Luca 

7 Abszorpció, eloszlás, metabolizmus, exkréció (ADME) fogalmainak magyarázata 

 Dr. Járomi Luca 

8 ADME - membrán-transzporterek jellemzői I. 

 Dr. Járomi Luca 

9 ADME - membrán-transzporterek jellemzői II. 

 Dr. Járomi Luca 

10 ADME - farmakogenetikai háttere a gyógyszer fejlesztésben I. 

 Dr. Járomi Luca 

11 ADME - farmakogenetikai háttere a gyógyszer fejlesztésben II. 

 Dr. Járomi Luca 

12 Szabályozás szempontok 

 Dr. Járomi Luca 

13 A drog-transzporterek ipari megítélése az ADME alapján. 

 Dr. Járomi Luca 

14 A membrán-transzporterek farmakogenetikai vonatkozásai I. 

 Dr. Járomi Luca 

15 A membrán-transzporterek farmakogenetikai vonatkozásai II. 

 Dr. Járomi Luca 

16 Nukleozid-transzporter család 

 Dr. Járomi Luca 

17 ABC-transzporter család általános jellemzői 

 Dr. Járomi Luca 

18 ABC-transzporter család legfontosabb tagjai 

 Dr. Járomi Luca 

19 P-glycoprotein (MDR1/ABCB1) 

 Dr. Járomi Luca 

20 ABCG2 

 Dr. Járomi Luca 

21 Rák: exsorptiv transzporterek (ABC) expressziója transzformált sejteken 

 Dr. Járomi Luca 

22 Proton-kapcsolt tápanyag-szállítók szerepe és hatása az ,,ADME" tulajdonságaira 

 Dr. Járomi Luca 

23 Drog-transzporter fehérje interakciók in vitro karakterizálása 

 Dr. Járomi Luca 

24 Drog-transzporter fehérje interakciók in vivo karakterizálása 

 Dr. Járomi Luca 

25 Transzporter - tanulmányok kutatási eredményeinek jelentősége 

 Dr. Járomi Luca 

26 Új irányvonalak, jövőbeni perspektívák 

 Dr. Járomi Luca 

27 Következtetések, összefoglalás 

 Dr. Járomi Luca 

28 Vizsga 

 Dr. Járomi Luca 
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Gyakorlatok 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

Bevezetés a drog-transzporterek világába 

Drog-transzporterek általános jellemzői 

Drog-transzporterek fogalmainak tisztázása 

Drog-transzporterek genetikai vonatkozása 

Drog-transzporterek farmakogenetikai jellemzői 

Farmakokinetikai alapok: Abszorpció, eloszlás, metabolizmus, exkréció (ADME) fogalmainak definiálása 

Abszorpció, eloszlás, metabolizmus, exkréció (ADME) fogalmainak magyarázata 

ADME - membrán-transzporterek jellemzői I. 

ADME - membrán-transzporterek jellemzői II. 

ADME - farmakogenetikai háttere a gyógyszer fejlesztésben I. 

ADME - farmakogenetikai háttere a gyógyszer fejlesztésben II. 

Szabályozási szempontok 

A drog-transzporterek ipari megítélése az „ADME” alapján. 

A membrán-transzporterek farmakogenetikai vonatkozásai I. 

A membrán-transzporterek farmakogenetikai vonatkozásai II. 

Nukleozid-transzporter család 

ABC-transzporter család általános jellemzői 

ABC-transzporter család legfontosabb tagjai 

P-glycoprotein (MDR1/ABCB1) 

ABCG2 

Rák: exsorptiv transzporterek (ABC) expressziója transzformált sejteken 

Proton-kapcsolt tápanyag-szállítók szerepe és hatása az „ADME” tulajdonságaira 

Drog-transzporter fehérje interakciók in vitro karakterizálása 

Drog-transzporter fehérje interakciók in vivo karakterizálása 

Transzporter - tanulmányok kutatási eredményeinek jelentősége 

Új irányvonalak, jövőbeni perspektívák 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 
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OOF-FM2-T ADATELEMZÉS 2.  

Tantárgyfelelős: DR. PÓTÓ LÁSZLÓ, habilitált docens 

 Bioanalitikai Intézet 

1 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Fakultatív  modul ▪ ősszel ▪ ajánlott félév: 7. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 1 fő –  max. 12 fő 

Előfeltételek: OOF-FMA egyidejű felvétel   

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

 

Tematika  

A kurzus célja, hogy a hallgatókat felkészítse a diplomamunka elkészítésére illetve TDK munkára. Két fő területet ölel fel ebből: Az 

adatgyűjtés kivitelezését beleértve az adatok előkészítését a statisztikai elemzésre továbbá az elemzés végrehajtását az elemzési terv 

szerint. Röviden: hogyan gyűjtsünk és elemezzünk adatokat? (Ez a kurzus lehet az Adatelemzés 1 kurzus folytatása, de a két kurzus 

fordított sorrendben is teljesíthető. Ennek a rugalmasságnak az indoka az, hogy sok hallgató csak akkor kéri a segítséget, amikor már 

(legalább részlegesen) össze is gyűjtötte az adatait. Ez a kurzus pedig épp e ponttól foglalkozik az elemzési folyamat lépéseivel. 

Azoknak, akik ezt a kurzust teljesítik először, ajánljuk, hogy végezzék el utóbb az Adatelemzés 1 kurzust is, hogy gyakorolják a 

tudományos munka folyamatának megelőző lépéseit is: hogyan készül a kutatási terv?) 

Ez a kurzus ugyancsak orvosi közlemények feldolgozására épül. A hallgatók a szakterületük legjobb szerzőinek példája alapján 

választhatnak adatgyűjtési módszereket. A cikkekből kikereshetők ezek a módszerek és egyből követhető a kivitelezés is. Így a cikkek 
tanulmányozása kitűnő módszere a kutatási módszertan megismerésének. Még a hibákból is tanulhatunk néha. 

Ugyanezt a módszert követjük az adatok elemzése és a következtetések levonása során. Minden hallgató elemzi a saját adatait és 
megfogalmazza a saját (szakmai) következtetéseit a saját elemzési tervét követve. 

Minden segítséget megkap a hallgató a konkrét elemzéshez és az eredmények helyes értelmezéséhez. A megoldás minden lépését 
megbeszéljük és tökéletesítjük a csoportmunkában. 

A félév elfogadásának feltételei 

Maximum 1 hiányzás. A saját adatok értékelése és az eredmények beadása valamint aktív részvétel az órákon. 

Félévközi ellenőrzések 

Hétről-hétre rövid beszámolás a csoportnak a munka haladásáról. 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Egy pótló foglalkozás 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

1-3 cikket hoz minden hallgató (könyvtárból, az intézetből vagy a diploma- illetve TDK-munka témavezetőjétől). 

- Saját oktatási anyag 

Segédanyagok (cikk, kutatási terv, beszámoló, ...), amiket az oktató kiad. 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Bármely statisztika könyv. 

Előadások 

1 Bevezetés. Egy cikk feldolgozása. Saját adatgyűjtési terv elkészítése / bemutatása. 

 Dr. Pótó László 

2 Az adatgyűjtés kivitelezése - a feldolgozott cikkek alapján 

 Dr. Pótó László 

3 Az adatok előkészítése a statisztikai elemzéshez. 

 Dr. Pótó László 

4 A statisztikai elemzés 1 - a megfelelő módszerek kiválasztása. 

 Dr. Pótó László 

5 A statisztikai elemzés 2 - az eredmények értelmezése. 

 Dr. Pótó László 
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6 A következtetések megfogalmazása és bemutatása a csoportnak. 

 Dr. Pótó László 

7 Összefoglalás. Az elért eredmények és a kurzus értékelése. 

 Dr. Pótó László 

Gyakorlatok 

1 Egy cikk feldolgozása. Saját adatgyűjtési terv elkészítése / bemutatása. 

2 Az adatgyűjtés ismertetése - a feldolgozott cikkek alapján 

3 Az adatelőkészítési tapasztalatok megosztása - ha szükséges, korrekciók meghatározása. 

4 A statisztikai elemzés bemutatása - módszerek és eredmények 1. 

5 Folytatás - módszerek és eredmények 2. 

6 A következtetések megfogalmazása és bemutatása a csoportnak. 

7 A kurzus és az elért eredmények áttekintése és értékelése. 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

Aktív részvétel mellett a saját kutatási beszámoló elkészítése és beadása. 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 

Dr. Pótó László (POLGABO.PTE) 
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OOF-FMA-T ADATELEMZÉS 1.  

Tantárgyfelelős: DR. PÓTÓ LÁSZLÓ, habilitált docens 

 Bioanalitikai Intézet 

1 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Fakultatív  modul ▪ ősszel ▪ ajánlott félév: 7. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 1 fő –  max. 12 fő 

Előfeltételek: nincs 

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

 

Tematika  

A kurzus célja, hogy a hallgatókat felkészítse a diplomamunka elkészítésére illetve TDK munkára. Két fő területet ölel fel ebből: A 

tudományos közlemények olvasását és értelmezését valamint egy saját kutatási terv elkészítését. Röviden: felkészít egy saját kutatási 

terv elkészítésére. 

Első blokk:  Az orvosi szakmai közlemények a legfontosabb forrásai a szakmai ismertek bővítésének hallgatóként és gyakorló 

orvosként egyaránt. A legtöbb szakmai cikk gondosan megtervezett adatgyűjtésen és értékelésen alapul, és ehhez a statisztikai 

módszerek széles eszköztárát használja. A cikkek olvasása és helyes értelmezése feltételezi ezen módszerek ismeretét. Ezeket a 

módszereket megismerhetjük magukból a cikkekből is, hiszen ezek a tudományos kutatás szigorú módszertanán alapulnak. A cikkekből 

kikereshetők ezek a módszerek és egyből követhető a kivitelezés is. Így a cikkek tanulmányozása kitűnő módszere a kutatási 
módszertan megismerésének. Még a hibákból is tanulhatunk néha. 

Második blokk: Mindezeket alkalmazzuk a saját kutatási tervünkre. Ez tartalmazza a kutatási célt, az adatgyűjtés keret 

meghatározását, az adatgyűjtés módját, az előzetes adatfeldolgozás tervét, az adatértékelési eljárásokat és a következtetések 
levonásának módját. 

Ezen vázlat alapján minden hallgató elkészíti a saját diplomamunkája, TDK munkája vagy ezek hiányában egy kis saját kutatás tervét, 

amely a jövendő diplomamunka vagy TDK munka mintájául szolgálhat. Minden segítséget megkap a hallgató egy ilyen saját munka 

kiválasztásához és a kutatási terv elkészítéséhez, ha erre szüksége van. A megoldás minden lépését megbeszéljük és tökéletesítjük a 
csoportmunkában. 

A kutatási terv gyakorlati kivitelezését az Adatelemzés 2. kurzus támogatja majd. 

A félév elfogadásának feltételei 

Maximum 1 hiányzás. Aktív részvétel mellett a saját kutatási terv elkészítése és beadása. 

Félévközi ellenőrzések 

A saját kutatási terv lépésenkénti készítése és hétről-hétre bemutatása a csoportnak. 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Egy pótló foglalkozás 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

1-3 cikket hoz minden hallgató (könyvtárból, az intézetből vagy a diploma- illetve TDK-munka témavezetőjétől). 

- Saját oktatási anyag 

Egyéb segédanyagok (cikk, kutatási terv, ...), amiket az oktató kiad. 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Bármely statisztika könyv a kísérlettervezés és az adatelemzés módszereit illetően. 

Előadások 

1 Bevezetés. Egy cikk feldolgozása. Saját munka (cím) kiválasztása. 

 Dr. Pótó László 

2 A kutatás célja - egy feldolgozott cikk alapján 

 Dr. Pótó László 

3 A fő és mellék-hipotézisek megfogalmazása. 

 Dr. Pótó László 

4 Az adatgyűjtési keret - a hipotézisek alapján. 

 Dr. Pótó László 
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5 A kutatás jellege és az adatgyűjtés módszere. Kitől és hány adat kell? 

 Dr. Pótó László 

6 Az adatelemzés terve. 

 Dr. Pótó László 

7 A teljes kutatási terv összeállítása. 

 Dr. Pótó László 

Gyakorlatok 

1 Bevezetés. Néhány konkrét cikk áttekintése. 

2 A vizsgálat célja - néhány hallgatók által hozott cikk bemutatása és feldolgozása alapján. 

3 A kutatási hipotézisek megfogalmazása. A cikkek további elemzése. 

4 Milyen adatokra lesz szükség és hogyan kell azokat összegyűjteni? 

5 Az adatgyűjtési terv véglegesítése. 

6 Adatfeldolgozási terv készítése. 

7 A teljes kutatási terv összeállítása. 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

Aktív részvétel mellett a saját kutatási terv elkészítése és beadása. 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 

Dr. Pótó László (POLGABO.PTE) 
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OOF-GKB-T BELGYÓGYÁSZAT - KLINIKAI GYAKORLATI KÉSZSÉG FEJLESZTÉS  

Tantárgyfelelős: DR. MÁRTON ZSOLT I, egyetemi adjunktus 

 I. sz. Belgyógyászati Klinika 

2 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Fakultatív  modul ▪ mindkét félévben ▪ ajánlott félév: 7. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 1 fő –  max. 20 fő 

Előfeltételek: OOP-BPR teljesített + OOR-BEL teljesített 

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

 

Tematika  

A kurzus célja, hogy a hallgatók az ügyeleti betegellátásban történő aktív részvétel során gyakorlati készségeiket bővítsék és 

elmélyítsék. A kurzus során a hallgatók a megadott időpontokra (hétköznapi vagy hétvégi ügyelet) a klinika Titkárságán az ügyeleti 

beosztás alapján a tárgy oktatói között szereplő szakorvosokhoz iratkozhatnak fel a Titkárságon elhelyezett táblázatba. Ügyeletes 

szakorvosonként maximum 1 hallgató iratkozhat fel. A tantárgy elfogadásához összesen minimum 28 óra gyakorlatot kell teljesíteni, 

minimum 5 részletben. A kurzus végén gyakorlati számonkérés során kell beszámolni 5 kötelezően elsajátítandó és 3 önállóan 
elsajátított (a hallgató által választott) készségről. 

A félév elfogadásának feltételei 

A hallgató a gyakorlat alatt részt vesz az ügyeleti orvosi ellátásban, és az oktató felügyelete mellett lehetőség szerint minél több klinikai 

készséget gyakorol. Az ügyeleti oktatás megkezdésekor vagy az adott készség gyakorlását megelőzően a hallgatónak számot kell adnia 

az adott tevékenységgel kapcsolatos elméleti és gyakorlati ismereteiről. Ez alapján kaphat engedélyt az adott beavatkozásban történő 

részvételre. A hétköznapi vagy hétvégi ügyeleti periódusban egy-egy alkalommal maximum 6 óra számít be a gyakorlatba. Az 

ügyeletes szakorvos igazolja a Klinikai készségek leckekönyvében a gyakorolt tevékenységeket, a tantárgyfelelős számára erre a célra 

rendszeresített nyomtatványon aláírásával és orvosi pecsétjével igazolja a teljesített készségeket, az aktív oktatás keretében eltöltött 

gyakorlati időt valamint az értékelést. A hallgató az egyes ügyeleti periódusban tanultakról, a gyakorolt készségekről minden gyakorlat 

végén rövid összefoglalót készít. 

Félévközi ellenőrzések 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Más szabad időpontban, titkársági egyeztetést követően 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

Belgyógyászat tankönyv 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Előadások 

Gyakorlatok 

1 Belgyógyászati anamnézisfelvétel és fizikális vizsgálat kórlapdokumentációval 

2 EKG készítése és értékelése 

3 Vénás vérvétel elvégzése 

4 Infusio összeállítása 

5 Vércsoport meghatározása 

6 Intravénás injekció beadása 

7 Vizelet, köpet és garat bakteriológiai mintavétele mikrobiológiai vizsgálat céljából, haemocultura készítése 

8 ASTRUP (vérgáz, és sav-bázis vizsgálat) elvégzése, értékelése 

9 Betegmonitorozás megkezdése és monitorozási paraméterek beállítása 

10 Glasgow Coma Scale alapján tudatzavar megítélése 

11 Mellkasröntgen vizsgálat indikációja, értékelése 

12 Acut légzési elégtelenség felismerése és kezelésének megkezdése 

13 Nasogastricus szonda levezetése 

14 Carotis massage és atropin teszt 

15 Pangásos végtag, oedema és thrombophlebitis elkülönítése 
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16 Gyomormosás 

17 Haspunctio 

18 Mellkasi folyadékgyülem punctioja 

19 Sengstaken-Blakemore/Linton-szonda levezetése 

20 Echocardiographia vérzésében segédkezés, eredmények értékelése 

21 Közreműködés elektromos cardioversioban 

22 Defibrillátor kezelése, közreműködés defibrillálásban 

23 Részvétel komplex cardiopulmonalis reanimatioban 

24 Intratrachealis intubálásban segédkezés 

25 Gépi lélegeztetés megkezdése, a lélegeztetési paraméterek beállítása 

26 Noninvasiv gépi légzésasszisztálás megkezdése, paraméterek beállítása 

27 Segédkezés acut endoscopos vizsgálatnál gastroenterologiai betegnél 

28 Sürgősségi ellátás keretében felvett belgyógyászati beteg gyógyszeres terápiájának kialakítása lázlapon 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

A szemeszter végén 5 kötelezően elsajátítandó és minimum 5 szabadon választott készségről kell gyakorlati számonkérés során 

beszámolnia (az egyes készségek elméleti hátterének ismertetése, lehetőségektől és az adott készségektől függően gyakorlati 

kivitelezése). 

Kötelezően elsajátítandó készségek (a számonkérés során a szakorvos által az alábbiak közül 5 készséget kell demonstrálni): 

1. Belgyógyászati anamnézisfelvétel és fizikális vizsgálat kórlapdokumentációval 

2. EKG készítése és értékelése 

3. Vénás vérvétel elvégzése 

4. Infusio összeállítása 

5. Vércsoport meghatározása 

6. Transzfúzió adása 

7. Icterus, cyanosis, anaemia, oedema felismerése 

8. Légzési nehézség típusainak (laryngitis, asthma, bronchitis, apnoe) felismerése, kezelésük megkezdése 

9. Gasztrointesztinális betegségek (hányás, GERD, hasmenés, kólika) felismerése, diagnosztikája és kezelésük megkezdése 

10. Rectalis digitalis vizsgálat 

11. Tüdőgyulladás felismerése és kezelése 

12. Vizelet, köpet és garat bakteriológiai mintavétele mikrobiológiai vizsgálat céljából 

13. Haemocultura készítése 

14. Exsiccatio felismerése és kezelésének megkezdése 

15. ASTRUP (vérgáz, és sav-bázis vizsgálat) elvégzése, értékelése 

16. Glasgow Coma Scale alapján tudatzavar megítélése 

17. Betegtájékoztatás, betegtájékoztató aláíratása 

18. Nasogastricus szonda levezetése 

19. Intravénás injekció beadása 

20. Húgycső katéterezés 

21. Vércukor meghatározás 

22. Széklet okkult vér vizsgálat 

23. Betegmonitorozás megkezdése és monitorozási paraméterek beállítása 

24. Defibrillátor kezelése, közreműködés defibrillálásban 

25. Acut légzési elégtelenség felismerése és kezelésének megkezdése 

26. Elektromos cardioversio 

27. Komplex cardiopulmonalis resustitatio 
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Szabadon választható készségek (a számonkérés során az alábbi listából a hallgató által választott 5 készséget kell demonstrálni): 

1. Segédkezés mellkasbecsövezés során 

2. Mellkasröntgen vizsgálat indikációja, értékelése 

3. Sengstaken-Blakemore/Linton-szonda levezetése 

4. Vérzési idő meghatározása, véralvadási vizsgálatok értékelése 

5. Haspunctio 

6. Carotis massage és atropin teszt 

7. Csontvelőbiopsia vagy kenet megtekintése 

8. Mellkasi folyadékgyülem punctioja 

9. Segédkezés acut endoscopos vizsgálatnál gastroenterologiai betegnél 

10. Segédkezés bronchoscopos vizsgálatnál és beavatkozásnál 

11. Haemodialysis, peritonealis dialysis 

12. Gyomormosás 

13. Vérkenetkészítés, vizsgálat 

14. Echocardiographia vérzésében segédkezés, eredmények értékelése 

15. Intratrachealis intubálásban segédkezés 

16. Gépi lélegeztetés megkezdése, a lélegeztetési paraméterek beállítása 

17. Noninvasiv gépi légzésasszisztálás megkezdése, paraméterek beállítása 

18. Légzésfunkciós vizsgálat elvégzése és az eredmények értékelése 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 

Dr. Bódis Beáta (BOBHAAE.PTE), Dr. Czimmer József (CZJFAAO.PTE), Dr. Czopf László József (CZLMAAO.PTE), Dr. Gódi 

Szilárd (GOSAAA.T.JPTE), Dr. Habon Tamás (HATMAAO.PTE), Dr. Hágendorn Roland (HARFADO.PTE), Dr. Halmosi Róbert 

(HARFABO.PTE), Dr. Huszár Judit Ágnes (HUJSAAP.PTE), Dr. Kenyeres Péter (KEPFACO.PTE), Dr. Késmárky Gábor Róbert 

(KEGFACO.PTE), Dr. Koltai Katalin (KOKFABO.PTE), Dr. Kosztolányi Szabolcs (KOSFABO.PTE), Dr. Márton Zsolt I 

(MAZFABO.PTE), Dr. Nemes Orsolya (NEOFA-BO.PTE), Dr. Nemes Zsuzsanna (NEZHABE.PTE), Dr. Pár Gabriella 

(PAGFAAO.PTE), Dr. Péterfi Zoltán (PEZFAAO.PTE), Dr. Szabó Imre (SZIGACO.PTE), Dr. Szomor Árpád (SZAMACO.PTE), Dr. 

Vincze Áron Endre (VIAQAAP.PTE) 



PTE ÁOK Általános Orvos szak  –  Elektív és fakultatív tárgyak - tantárgyleírások – 2018/2019-es tanév 

 

 627 

OOF-GKI-T ANESZTEZIOLÓGIA ÉS INTENZÍV TERÁPIA ÜGYELETI GYAKORLAT  

Tantárgyfelelős: DR. BOGÁR LAJOS, egyetemi tanár 

 Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet 

2 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Fakultatív  modul ▪ mindkét félévben ▪ ajánlott félév: 7. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 1 fő –  max. 26 fő 

Előfeltételek: OOP-BPR teljesített + OOR-BEL teljesített 

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

 

Tematika  

A kurzus célja, hogy a hallgatók az ügyeleti vagy ambuláns betegellátásban történő aktív részvétel során gyakorlati készségeiket 

bővítsék és elmélyítsék. A kurzus során a hallgatók a megadott időpontokra (hétköznapi vagy hétvégi ügyelet) az intézet titkárságán 

iratkozhatnak fel. A tantárgy elfogadásához összesen 28 óra gyakorlatot kell teljesíteni, minimum 5 részletben. 

A félév elfogadásának feltételei 

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett 

Félévközi ellenőrzések 

A hallgatónak összesen legalább 28 óra gyakorlatot kell teljesíteni, minimum 5 részletben. Ez alatt az idő alatt részt vesz az ügyeleti 

orvosi ellátásban, és az oktató felügyelete mellett lehetőség szerint minél több klinikai készséget gyakorol. 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Más szabad időpontban, titkársági egyeztetést követően. A hétköznapi vagy hétvégi ügyeletben legkésőbb éjfélig töltött idő számít be 

a gyakorlatba. A kurzus végén 5 kötelezően elsajátítandó és minimum 3 szabadon választott készségről kell gyakorlati vizsga során 

beszámolnia. 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Bogár Lajos (szerk.): Aneszteziológia és intenzív terápia, Medicina Könyvkiadó, Budapest 2014 

Bogár Lajos: Érzéstelenítés - Esetfantáziák vészhelyzetekről medikusoknak és fiatal orvosoknak, Medicina Könyvkiadó, Budapest 

2010 

Bogár Lajos, Molnár Zsolt (szerk.): Az intenzív terápia gyakorlata, Medicina Könyvkiadó, Budapest 2013 

Bogár Lajos: Intenzív - Egy pályakezdés esetfantáziái, Akadémiai Kiadó, Budapest 2013. 

Bogár Lajos: Anesztéziai szövődmények megelőzése és kezelése, Medicina Könyvkiadó, 2016. 

Bogár Lajos: Anesztéziai szövődmények megelőzése és kezelése, Medicina Könyvkiadó, 2016. 

Előadások 

Gyakorlatok 

1-28 Ügyeleti gyakorlat 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

Nincsenek. 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 

Dr. Bátai István (BAIMABO.PTE), Dr. Csontos Csaba (CSCSAAP.PTE), Dr. Ezer Erzsébet (EZEMAAO.PTE), Dr. Fehér Zsolt 

(FEZFADO.PTE), Dr. Hideg Gyöngyvér (HIGTAA0.PTE), Dr. Jáksó Krisztián (JAKFAAO.PTE), Dr. Kiss Tamás (KITFAAO.PTE), 

Dr. Kövesi Tamás (KOTTAE0.PTE), Dr. Loibl Csaba (LOCGAAO.PTE), Dr. Márton Sándor (MASTAA0.PTE), Dr. Molnár Tihamér 

(MOTTAA0.PTE), Dr. Morvay Géza (MOGMAAO.PTE), Dr. Nagy Bálint János (NABGAAO.PTE), Dr. Nagy Klára 

(NAKMAAO.PTE), Dr. Rendeki Szilárd (RESGABA.PTE), Dr. Szabó Péter (SZPFABO.PTE), Dr. Szabó Zoltán (SZZUABO.PTE), 

Dr. Szélig Livia (SZLTAA0.PTE), Dr. Szénás-Máthé Jenó (SZJMABO.PTE), Dr. Szendrei Boglárka (SZBTAA0.PTE), Dr. Tátrai 
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Ildikó (TAITAA0.PTE), Dr. Toldi János (TOJFADO.PTE), Dr. Tornai Zoltán (TOZMAAO.PTE), Dr. Tóth Krisztina 

(TOKFACO.PTE), Dr. Vámos Zoltán (VAZHABO.PTE), Dr. Varga Patrícia (VAPFABO.PTE), Dr. Völgyi Éva (VOEPAAP.PTE), 

Szepesné Dr. Mühl Diána (MUDMAAO.PTE), Závodiné Dr. Bocskai Tímea (BOTTAAO.PTE) 
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OOF-GKU-T SÜRGŐSSÉGI ORVOSTAN - GYAKORLATI KÉSZSÉG FEJLESZTÉS  

Tantárgyfelelős: DR. VERZÁR ZSÓFIA, egyetemi docens 

 Sürgősségi Orvostani Tanszék 

2 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Fakultatív  modul ▪ mindkét félévben ▪ ajánlott félév: 7. 

Foglalkozás/félév:  0 óra előadás + 24 óra gyakorlat + 0 óra szeminárium = összesen 24 óra 

Kurzus létszámkorlát:  min. 5 fő –  max. 20 fő 

Előfeltételek: OOP-SPR teljesített + OOR-BEL teljesített 

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

 

Tematika  

A kurzus célja, hogy a hallgatók az ügyeleti vagy ambuláns betegellátásban történő aktív részvétel során gyakorlati készségeiket 

bővítsék és elmélyítsék. A kurzus során a hallgatók a megadott időpontokra (ambuláns, hétköznapi vagy hétvégi ügyelet) az intézet 

titkárságán iratkozhatnak fel. A tantárgy elfogadásához összes 24 óra gyakorlatot kell teljesíteni, minimum 5 részletben. A kurzus 

végén gyakorlati számonkérés alkalmával kell beszámolni 5 kötelezően elsajátított (lásd lentebb) és 3 önállóan elsajátított (a hallgató 
által választott) készségről. 

A félév elfogadásának feltételei 

- A hallgatónak összesen legalább 21 óra gyakorlatot kell teljesíteni, minimum 5 részletben. 

- Ez alatt az idő alatt részt vesz az ügyeleti orvosi ellátásban, és az oktató felügyelete mellett lehetőség szerint minél több 

klinikai készséget gyakorol. 

- A hétköznapi vagy hétvégi ügyeletben a legkésőbb éjfélig töltött idő számít be a gyakorlatba. 

- A kurzus végén 5 kötelezően elsajátítandó és minimum 3 szabadon választott elsajátított készségről kell gyakorlati vizsga 

során beszámolnia. 

Félévközi ellenőrzések 

- 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Más szabad időpontban, titkársági egyeztetést követően. 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

Sürgősségi Orvostan tantárgy egyetemi tananyag 

- Saját oktatási anyag 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Előadások 

Gyakorlatok 

1 Steril technikák 

2 A helyi érzéstelenítés módszerei 

3 Kislaboratórium (vérvizsgálatok, vizeletvizsgálatok, székletvizsgálatok, festések, natív vizsgálatok) 

4 Mintavétel tenyésztéshez (haemocultura, torok- és nasopharyngeallis váladéktenyésztés, vizelettenyésztés, sebváladék- és 
katétertenyésztések) 

5 Az injekcióadás technikája (intradermalis injekció / subcutan injekciók / intramuscularis injekciók / intravénás injekciók) 

6 Vénás vérvétel (felső végtagi phlebotomia / femoralis phlebotomia) 

7 SELDINGER technika 

8 Vénabiztosítás: percután technikák / perifériás vénabiztosítás / perifériás vénakatéterezés katéter-a-tűn technikával / szárnyastű 

behelyezése 

9 Vénabiztosítás: percután technikák / jugularis externa katéterezése / centrális vénabiztosítás / femoralis katéterezése 

10 Vénabiztosítás: percután technikák / jugularis interna katéterezése / jugularis externa katéterezése / subclavia katéterezése 

11 Vénabiztosítás preparálással (elektív könyökhajlati preparálás / sürgősségi könyökhajlati vénapreparálás / saphena preparálása) 

12 Vérvétel artériás vérgáz vizsgálatához (vérvétel a. radialisból, a. brachialisból, a. femoralisból) 

13 Artéria katéterezése (percutan a. radialis katéterezés / percutan a. femoralis katéterezés) 
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14 Elektromos defibrillálás és cardioversio (sürgősségi elektromos defibrillálás és cardioversio / elektív elektromos cardioversio) 

15 Invasiv kardiológiai beavatkozások (pulmonális katéterezés (Swan-Ganz-katéter) / ideiglenes transvenosus pacemakerek / 
pericardiocentesis) 

16 Pulmonológiai beavatkozások (inhalálás / mellkasdrén / thoracocentesis) 

17 Gastrointestinalis beavatkozások (nasogastricus szonda levezetése / nasogastricus táplálószonda levezetése / Sengstake-
Blakemore-szonda behelyezése) 

18 Gastrointestinalis beavatkozások, rectalis - digitalis vizsgálat (peritonealis katéter behelyezése és a hasüreg átmosása (lavage / 
hasi paracentesis / ascites csapolása)). 

19 Urogenitalis beavatkozások (hólyagkatéterezés / percutan suprapubicus cystostomia / a női medence vizsgálata). 

20 Lumbálpunkció 

21 Intraossealis katéterezés 

22 Légút biztosítás: maszkos lélegeztetés, supragottikus eszközök (laryngeális maszk, COPA, nasopharyngealis tubus) 

23 Légút biztosítás: intubálási technikák 

24 Conicotomia, tracheostomia 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések  

Kötelezően elsajátítandó készségek: 

1.  Steril technikák   

2.  A helyi érzéstelenítés módszerei   

3.  Kislaboratórium (vérvizsgálatok, vizeletvizsgálatok, székletvizsgálatok, festések, natív vizsgálatok)   

4.  Mintavétel tenyésztéshez (haemocultura, torok- és nasopharyngeallis váladéktenyésztés, vizelettenyésztés, sebváladék- és 

katétertenyésztések) 

5.  Az injekcióadás technikája (intradermalis injekció / subcutan injekciók / intramuscularis injekciók / intravénás injekciók)  

6.  Vénás vérvétel (felső végtagi phlebotomia / femoralis phlebotomia)   

7.  Vénabiztosítás: percután technikák / perifériás vénabiztosítás / perifériás vénakatéterezés katéter-a-tűn technikával / szárnyastű 

behelyezése   

8.  Vérvétel artériás vérgáz vizsgálatához (vérvétel a. radialisból, a. brachialisból, a. femoralisból)   

9.  Artéria katéterezése (percutan a. radialis katéterezés / percutan a. femoralis katéterezés /   

10.  Gastrointestinalis beavatkozások (nasogastricus szonda levezetése / nasogastricus táplálószonda levezetése / Sengstake-

Blakemore-szonda behelyezése)   

11.  Urogenitalis beavatkozások (hólyagkatéterezés / percutan suprapubicus cystostomia / A női medence vizsgálata). 

12.  Légút biztosítás: maszkos lélegeztetés, supragottikus eszközök (laryngeális maszk, COPA, nasopharyngealis tubus) 

Szabadon választható készségek: 

1.  SELDINGER technika   

2.  Vénabiztosítás: percután technikák / jugularis externa katéterezése / centrális vénabiztosítás / femoralis katéter)  

3.  Vénabiztosítás: percután technikák / jugularis interna katéterezése / jugularis externa katéterezése / subclavia katéterezése   

4.  Vénabiztosítás preparálással (elektív könyökhajlati preparálás / sürgősségi könyökhajlati) 

5.  Elektromos defibrillálás és cardioversio (sürgősségi elektromos defibrillálás és cardioversio / elektív elektromos cardioversio) 

  

6.  Invasiv kardiológiai beavatkozások (pulmonális katéterezés (Swan-Ganz-katéter) / ideiglenes transvenosus pacemakerek / 

pericardiocentesis)   

7.  Pulmonológiai beavatkozások (inhalálás / mellkasdrén / thoracocentesis)   

8.  Gastrointestinalis beavatkozások, rectalis - digitalis vizsgálat (peritonealis katéter behelyezése és a hasüreg átmosása (lavage)/ 

hasi paracentesis/ascites csapolása).   

9.  Lumbálpunkció   

10.  Intraossealis katéterezés   

11.  Légút biztosítás: intubálási technikák   

12.  Conicotomia, tracheostomia 
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Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 

Dr. Gaál Ildikó (GAIFABO.PTE), Dr. Varga Szilárd (VASAAC.P.JPTE), Dr. Verzár Zsófia (VEZHABE.PTE) 
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OOF-GKW-T BELGYÓGYÁSZAT - ÜGYELETI KURZUS  

Tantárgyfelelős: DR. KOVÁCS TIBOR JÓZSEF, egyetemi tanár 

 II. sz. Belgyógyászati Klinika és Nephrológiai Centrum 

2 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Fakultatív  modul ▪ mindkét félévben ▪ ajánlott félév: 7. 

Foglalkozás/félév:  0 óra előadás + 30 óra gyakorlat + 0 óra szeminárium = összesen 30 óra 

Kurzus létszámkorlát:  min. 1 fő –  max. 16 fő 

Előfeltételek: OOP-BPR teljesített + OOR-BEL teljesített 

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

 

Tematika  

A meghirdetett kurzus célja, hogy a belgyógyászati ügyeletben - közvetlenül a betegágy mellett - szakorvos felügyeletével a 

belgyógyászati/klinikai gyakorlati készséget elsajátítsák és begyakorolják a hallgatók. Ezzel elősegítve a hallgatók későbbi 

szakválasztási orientációját. A hallgató az oktatási periódusban 5 alkalommal délután 15 órától (ügyelet átvételtől), az esti vizit végéig 

(21 óráig) részt vesz az ügyeleti munkában (hétvégi vagy munkaszüneti napon reggel 8-tól délután 2 óráig) a szakorvos irányításával, 

melyről a hallgató naplószerű feljegyzést vezet. Az elvégzendő és begyakorolandó feladatok: az osztályra érkező új betegek felvétele 

(anamnézis, fizikális vizsgálat) illetve az osztályokon a nővérek által jelzett betegek vizsgálata, szükséges adminisztrációk, 

beavatkozások elvégzése és/vagy megtekintése. Egy ügyeletben az ügyeletes szakorvoshoz maximum 2 hallgató jelentkezhet (előzetes 

időpont egyeztetés szükséges a Klinika titkárságán). A tantárgy teljesítéséhez 30 óra gyakorlatot kell teljesíteni. A kurzus végén szóbeli 
számonkérés történik. 

A félév elfogadásának feltételei 

A letöltött gyakorlati idő (hiányzás esetén pótlással). 

Félévközi ellenőrzések 

A hallgató az ügyeleti orvosi ellátás kapcsán az oktató felügyelete mellett begyakorolja a klinikai leckekönyv a vizsgált beteggel 

kapcsolatos belgyógyászati készségeket. Az ügyeletes szakorvos igazolja a gyakorlott tevékenységet. 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Később egyeztetett újabb időpontban. 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Szarvas Ferenc - Csanády Miklós: A belgyógyászati fizikális diagnosztika alapjai 

Előadások 

Gyakorlatok 

1 Belgyógyászati anamnézis felvétel és fizikális vizsgálat 

2 EKG készítése és értékelése 

3 Kórlap dokumentáció vezetése 

4 Vénás és kapilláris vérvétel 

5 Infusio összeállítása 

6 Vércsoport meghatározása 

7 Intravénás/subcután/intramuscularis injekció beadása 

8 Point of care laborvizsgálatok 

9 ASTRUP (vérgáz, és sav-bázis vizsgálat) elvégzése, értékelése 

10 Húgycső katéterezés 

11 Széklet hemoteszt végzése 

12 Lázlap vezetés, beteg gyógyszerelés 

13 Vércukor meghatározás 

14 Vizelet vizsgálat 

15 Hemodialízis, peritoneális dialízis 

16 Mintavétel mikrobiológiai vizsgálatokhoz 
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17 Rectalis digitális vizsgálat 

18 Gyomormosás 

19 Haspunctio 

20 Mellkasi folyadékgyülem punctioja 

21 Sengstaken-Blakemore/Linton-szonda levezetése 

22 Részvétel komplex cardiopulmonalis reanimatioban 

23 Intratrachealis intubálásban segédkezés 

24 Segédkezés acut endoscopos vizsgálatnál gastroenterologiai betegnél 

25 Vértranszfúzió. 

26 Mellkasi panasz differenciáldiagnózisa. 

27 Hasi panasz differenciáldiagnózisa. 

28 Hypertonia, hypotónia. 

29 Hyperglycaemia, hypoglycaemia. 

30 Fulladás differenciáldiagnózisa. 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

A szemeszter végén a hallgató az általa vezetett napló alapján beszámol a gyakorlatok során elsajátított készségekről. (ld. Klinikai 

készségek leckekönyve) 

1. Teendők sürgősségi ambulanciáról, más osztályról érkező betegekkel. 

2.  Betegek követése az ügyeletben. 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 

Dr. Bekő Viktória (OKBFAA.A.JPTE), Dr. Édel Zsófia (EDZFAAO.PTE), Dr. Halmai Richárd (HARFACO.PTE), Dr. Kovács Tibor 

József (KOTMABO.PTE), Dr. Laczy Boglárka (LABFAAO.PTE), Dr. Máté Judit (MAJFADO.PTE), Dr. Szigeti Nóra 

(SZNMAAO.PTE), Dr. Ungvári Zoltán (UNZFAAO.PTE) 



PTE ÁOK Általános Orvos szak  –  Elektív és fakultatív tárgyak - tantárgyleírások – 2018/2019-es tanév 

 

 634 

OOF-IE3-T IGAZSÁGÜGYI ORVOSI GENETIKA 3.  

Tantárgyfelelős: DR. KOZMA ZSOLT, egyetemi adjunktus 

 Igazságügyi Orvostani Intézet 

1 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Fakultatív  modul ▪ ősszel ▪ ajánlott félév: 7. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 3 fő –  max. 10 fő 

Előfeltételek: OOA-MB2-T teljesített + OOF-IE1-T teljesített + OOF-IE2-T teljesített 

 

Tematika  

Az igazságügyi orvosi genetika kurzus magába foglalja az igazságügyi orvosi biológia és a DNS azonosítás legmodernebb 

ismeretanyagát. Kitérünk a kérdéskör jogi és etikai aspektusaira is. Ismeretet adunk át a legmodernebb DNS alapú személyazonosítási 

módszerekről, a kriminalisztikai és polgárjogi, de a katonai és nem emberi típusú alkalmazások formáiról is. Azon hallgatók számára, 

akik az őszi és tavaszi képzési modult is sikeresen elvégezték a következő (harmadik) szemeszterben lehetőséget biztosítunk 

igazságügyi genetikai laboratóriumi gyakorlati képzésre a PTE ÁOK Igazságügyi Orvostani Intézetének Hemogenetikai Tanszékén. 
Ezen háromfélévet átívelő kurzust teljesítők összesen 4 kreditpontot kaphatnak. 

A félév elfogadásának feltételei 

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett 

Félévközi ellenőrzések 

Írásbeli vizsga 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Nincs 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

Neptunra feltöltve 

- Jegyzet 

Neptunra feltöltve 

- Ajánlott irodalom 

Előadások 

Gyakorlatok 

1 DNS izolálás 

2 DNS izolálás 

3 DNS kvantifikálás 

4 DNS kvantifikálás 

5 DNS Amplifikálás 

6 DNS Amplifikálás 

7 Mintaelőkészítés 

8 Mintaelőkészítés 

9 Kapilláris gélelektroforézis 

10 Kapilláris gélelektroforézis 

11 Genetikai profilok kiértékelése 

12 Genetikai profilok kiértékelése 

13 Biológiai nyomok meghatározása 

14 Biológiai nyomok meghatározása 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

Neptunra feltöltve 
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Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 

Dr. Pádár Zsolt (FWE8VH), Poór Viktor Soma (POVFAB.T.JPTE) 
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OOF-IFZ-T IDEGFEJLŐDÉS ZAVARAI  

Tantárgyfelelős: DR. CSÁBI GYÖRGYI, habilitált docens 

 Gyermekgyógyászati Klinika 

1 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Fakultatív  modul ▪ mindkét félévben ▪ ajánlott félév: 7. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 3 fő –  max. 20 fő 

Előfeltételek: OOP-PA2 teljesített   

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

 

Tematika  

A tárgy az idegfejlődés zavarait tárgyalja klinikai perspektívából. Ismerteti az idegfejlődés folyamatának legfontosabb lépéseit, s 

részletesen ismerteti a neurodevelopmentális zavarok klinikai vonatkozásait és etiopatogenezisét. Gyermek- és felnőtt neurológiai, 

valamint gyermek- és felnőtt pszichiátriai kórképek kerülnek tárgyalásra. 

A félév elfogadásának feltételei 

20% hiányzás elfogadott. 

Félévközi ellenőrzések 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Dolgozat szakirodalom alapján 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

Csábi Györgyi: Csecsemő neurológiai vizsgálata 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Füredi J., Németh A., Tariska P. (szerk.): A pszichiátria magyar kézikönyve, Medicina Kiadó, Budapest 2009 

Kálmánchey R : Gyermekneurológia, Medicina Kiadó 

Tényi T., Trixler M.: Az idegfejlődés és a felnőttkor pszichopatológiája, Psychiatria Hungarica, 1999, 14, 319 - 334. 

DSM-5, American Psychiatric Association, 2013 

Előadások 

1 Az idegfejlődés neurobiológiája 

 Dr. Tényiné Dr. Csábi Györgyi 

2 Az idegfejlődés zavarainak neuropatológiai és neuroradiológiai jellemzői 

 Dr. Tényiné Dr. Csábi Györgyi 

3 Mentális retardációk I. 

 Dr. Tényiné Dr. Csábi Györgyi 

4 Mentális retardációk II. 

 Dr. Tényiné Dr. Csábi Györgyi 

5 Epilepszia és idegfejlődés 

 Dr. Tényiné Dr. Csábi Györgyi 

6 A figyelemhiányos hiperaktivitás szindróma 

 Dr. Tényiné Dr. Csábi Györgyi 

7 Az autizmus spektrum zavarok idegfejlődési vonatkozásai 

 Dr. Tényiné Dr. Csábi Györgyi 

8 Kommunikációs zavarok, motoros zavarok, specifikus tanulási zavarok 

 Dr. Tényiné Dr. Csábi Györgyi 

9 Idegfejlődés és pszichopatológia modellek 

 Dr. Tényi Tamás 
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10 A szkizofrénia idegfejlődési elmélete I. 

 Dr. Tényi Tamás 

11 A szkizofrénia idegfejlődési elmélete II. 

 Dr. Tényi Tamás 

12 Affektív zavarok és a kényszerbetegség idegfejlődési vonatkozásai 

 Dr. Tényi Tamás 

13 Az idegfejlődési zavarok terápia I. 

 Dr. Tényiné Dr. Csábi Györgyi 

14 Az idegfejlődési zavarok terápiája II. 

 Dr. Tényi Tamás 

Gyakorlatok 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

Vizsga nincs 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 
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OOF-ITV-T IGAZSÁGÜGYI ORVOSTAN: TÉVHITEK ÉS A VALÓSÁG  

Tantárgyfelelős: DR. SIPOS KATALIN, habilitált docens 

 Igazságügyi Orvostani Intézet 

1 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Fakultatív  modul ▪ ősszel ▪ ajánlott félév: 7. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 3 fő –  max. 25 fő 

Előfeltételek: nincs 

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

 

Tematika  

Az igazságügyi orvostan központi szerepet tölt be számos, közkedvelt filmben és sorozatban, melyek látványosan, de sokszor a 

valóságtól elrugaszkodottan mutatják be a szakértői munkát. A kurzus célja, hogy kiragadott jelenetekkel illusztrált módon, interaktív 

formában eloszlassa a leggyakoribb tévhiteket, és bemutassa az igazságügyi orvostan tényleges lehetőségeit. 

A félév elfogadásának feltételei 

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett 

Félévközi ellenőrzések 

A kurzus írásbeli vizsgával zárul. Pótlás megegyezés szerint. 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Nincs lehetőség 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

http://aok.pte.hu/index.php?page=egyseg&egy_id=110&nyelv=hun&menu=okt_anyag 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Előadások 

Gyakorlatok 

Szemináriumok 

1 A halál időpontjának megállapítása: tévhitek és a valóság I. 

2 A halál időpontjának megállapítása: tévhitek és a valóság II. 

3 A hirtelen halál: rejtélyes szívhalál 

4 Metszés, vágás, szúrás 

5 Nyak leszorítása: ön- és idegenkezűség. 

6 A vízbefúlással kapcsolatos tévhitek 

7 Áramütés. Vagy mégsem? 

8 Az égett holttestek. 

9 Törvényszéki antropológia: fekvési idő 

10 Törvényszéki antropológia: személyazonosítás 

11 Lövési sérülések értékelése a valóság. 

12 Robbanások okozta sérülések 

13 Közlekedési balesetek 

14 Tesztvizsga 

Vizsgakérdések 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 

Dr. Simon Gábor (SIGFACO.PTE) 

http://aok.pte.hu/index.php?page=egyseg&egy_id=110&nyelv=hun&menu=okt_anyag
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OOF-KH1-T A KLINIKAI TÁRGYAK ISMERETEINEK ANATÓMIAI HÁTTERE I.  

Tantárgyfelelős: DR. HOLLÓSY TIBOR, egyetemi adjunktus 

 Anatómiai Intézet 

2 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Fakultatív  modul ▪ ősszel ▪ ajánlott félév: 7. 

Foglalkozás/félév:  13 óra előadás + 13 óra gyakorlat + 2 óra szeminárium = összesen 28 óra 

Kurzus létszámkorlát:  min. 5 fő –  max. 50 fő 

Előfeltételek: OOP-BPR teljesített + OOP-KO2 teljesített + OOP-PA2 teljesített 

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

 

Tematika  

A kurzus célja, hogy előadások és gyakorlati foglalkozások keretében felelevenítse az anatómiai (valamint a szövet- és fejlődéstani) 

ismereteket. Ezek az ismeretek szükségesek a klinikai tárgyak megértéséhez, és nagyban megkönnyítik azok tanulását és gyakorlati 

alkalmazásukat. 

A kurzust a negyed- és ötödéves orvostanhallgatóknak ajánljuk az őszi félévben, kapcsolódva a megfelelő klinikai tárgyakhoz. 

A félév elfogadásának feltételei 

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett 

Félévközi ellenőrzések 

Tesztíratás az utolsó foglalkozáson. 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Egyéni megbeszélés a kurzusvezetővel. 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

- Jegyzet 

A hallgató korábbi anatómiai jegyzetei, az aktuális klinikai tárgyak tankönyvei, jegyzetei. 

- Ajánlott irodalom 

Előadások 

1 (Szülészet) A csontos és szalagos medence, a medencefenék izmai, medenceátmérők. A medencei szervek. 

 Dr. Hollósy Tibor 

2 (Ortopédia) A csípő- és a térdízület. 

 Dr. Hollósy Tibor 

3 (Ortopédia) A gerinc és a hátizmok. 

 Dr. Hollósy Tibor 

4 (Radiológa-Sebészet) A mellkasfal, a tüdők, pleura. 

 Dr. Hollósy Tibor 

5 (Kardiológia-Radiológia-Sebészet) A mediastinum és a szív. 

 Dr. Hollósy Tibor 

6 (Kardiológia-Radiológia-Sebészet) Az érrendszer (artériák és vénák). 

 Dr. Hollósy Tibor 

7 (Neurológia) Az agyidegek. 

 Dr. Hollósy Tibor 

8 (Neurológia) A gerincvelő és a gerincvelői idegek. Mozgásszabályozás. 

 Dr. Hollósy Tibor 

9 (Radiológia-Sebészet) A hasüregi szervek I. 

 Dr. Hollósy Tibor 

10 (Radiológia-Sebészet) A hasüregi szervek II. 

 Dr. Hollósy Tibor 

11 (Urológia) A vesék, ureter és a húgyhólyag. 

 Dr. Hollósy Tibor 
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12 (Urológia) A húgycső és a férfi belső-külső nemi szervek. 

 Dr. Hollósy Tibor 

13 (Ortopédia) A vállízület és a láb ízületei. 

 Dr. Hollósy Tibor 

Gyakorlatok 

1 (Szülészet) A csontos és szalagos medence, a medencefenék izmai, medenceátmérők. A medencei szervek. 

2 (Ortopédia) A csípő- és a térdízület. 

3 (Ortopédia) A gerinc és a hátizmok. 

4 (Radiológia-Sebészet) A mellkasfal, tüdők, pleura. 

5 (Kardiológia-Radiológia-Sebészet) A mediastinum és a szív. 

6 (Kardiológia-Radiológia-Sebészet) Az érrendszer (artériák éés vénák). 

7 (Neurológia) Az agyidegek. 

8 (Neurológia) A gerincvelő és a gerincvelői idegek. 

9 (Radiológia-Sebészet) A hasüregi szervek I. 

10 (Radiológia-Sebészet) A hasüregi szervek II. 

11 (Urológia) A vesék, ureter és a húgyhólyag. 

12 (Urológia) A húgycső, a férfi belső és külső nemi szervek. 

13 (Ortopédia) A vállízület és a láb ízületei. 

Szemináriumok 

1 A kurzus összefoglalása, felkészülés a vizsgára. 

2 Tesztíratás. 

Vizsgakérdések 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 

Dr. Hollósy Tibor (HOTFAAO.PTE) 



PTE ÁOK Általános Orvos szak  –  Elektív és fakultatív tárgyak - tantárgyleírások – 2018/2019-es tanév 

 

 641 

OOF-KNU-T KLINIKAI NEUROPATHOLÓGIA  

Tantárgyfelelős: DR. PÁL ENDRE, egyetemi docens 

 Pathológiai Intézet 

1 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Fakultatív  modul ▪ ősszel ▪ ajánlott félév: 7. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 5 fő –  max. 50 fő 

Előfeltételek: nincs 

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

 

Tematika  

A tantárgy érinti a fontosabb neuropathológiai megbetegedéseket, eseteken keresztül bemutatva azok morphológiai jellegzetességeit 
és klinikumát. Különös hangsúlyt fektetünk a diagnosztikus lépések folyamatára és összefüggéseire. 

A félév elfogadásának feltételei 

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett 

Félévközi ellenőrzések 

Nincs félévközi vizsga. 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Nincs lehetőség pótlásra. 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

Komoly S., Palkovics M.: Gyakorlati neurológia és neuroanatómia, Medicina, 2010. 

- Saját oktatási anyag 

Előadások anyagát PDF formátumban a hallgatók rendelkezésére bocsátjuk. 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Halász P.: Hippocampus mint neuropszichiátriai betegségek közös nevezője, Melania, 2005. 

Gray F., Girolami UD., Poirier J.: Manual of Basic Neuropathology, 4th edition, Butterworth and Heinemann, 2004. 

Dubowitz V., Sewry CA., Oldfors A.: Muscle Biopsy. A Practical Approach, 4th edition, Saunders, 2013. 

Előadások 

1 A neuropathológia alapjai 

 Dr. Pál Endre 

2 Agyi térfoglaló folyamatok, agytumorok klinikopathológiája 

 Dr. Kajtár Béla 

3 Demyelinisatios kórképek 

 Dr. Komoly Sámuel 

4 A hippocampus neuroanatómiája, afferens és efferens kapcsolatai (I.) 

 Dr. Seress László Antal 

5 A hippocampus neuroanatómiája, afferens és efferens kapcsolatai (II.) 

 Dr. Seress László Antal 

6 A hippocampus pathológiás elváltozásai neurológiai kórképekben 

 Dr. Ábrahám Hajnalka Gabriella 

7 Corticalis malformációk epilepszában 

 Dr. Ábrahám Hajnalka Gabriella 

8 Demenciák 

 Dr. Komoly Sámuel 

9 Parkinson betegség és Parkinson+ syndromák 

 Dr. Komoly Sámuel 

10 Örökletes izombetegségek 

 Dr. Pál Endre 
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11 Szerzett izombetegségek 

 Dr. Pál Endre 

12 Neuropathiak klinikopathológiája 

 Dr. Pál Endre 

13 Központi idegrendszeri gyulladások 

 Dr. Komoly Sámuel 

14 Cerebrovascularis kórképek 

 Dr. Pál Endre 

Gyakorlatok 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

1. Demyelinisatios kórképek 

2. Agyi térfoglaló folyamatok, agytumorok klinikopathológiája 

3. A hippocampus neuroanatómiája, afferens és efferens kapcsolatai 

4. A hippocampus pathológiás elváltozásai neurológiai kórképekben 

5. Demenciák 

6. Parkinson betegség és Parkinson+ syndromák 

7. Örökletes izombetegségek 

8. Szerzett izombetegségek 

9. Neuropathiak klinikopathológiája 

10. Központi idegrendszeri gyulladások 

11. Corticalis malformációk epilepszában 

12. Cerebrovascularis kórképek 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 
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OOF-MDT-T MÁJBETEGSÉGEK KORSZERŰ DIAGNOSZTIKÁJA ÉS TERÁPIÁJA  

Tantárgyfelelős: DR. PÁR GABRIELLA, egyetemi docens 

 I. sz. Belgyógyászati Klinika 

2 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Fakultatív  modul ▪ ősszel ▪ ajánlott félév: 7. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 5 fő –  max. 25 fő 

Előfeltételek: OOP-KO2 egyidejű felvétel + OOK-GT2 egyidejű felvétel 

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

 

Tematika  

A képzés célja a májbetegségek korszerű diagnosztikájának és kezelésének ismertetése. Az előadások a klinikai gyakorlatban 

előforduló legfontosabb hepatológiai kórképeket tárgyalják. A tematika külön hangsúlyt helyez a népbetegségnek számító alkoholos, 

valamint a hepatitis vírus eredetű és a gyógyszeres májkárosodásokra, az autoimmun májbetegségekre és a máj anyagcsere 

betegségeire. A kurzus hasznos kiegészítője lehet a kötelező gasztroenterológia tantárgynak, ahol csak kevesebb óraszámban van 
lehetőség a hepatológia oktatásra. 

 

Tematika: 

1.-2. óra A máj pathológiája és a májbiopszia klinikai jelentősége ma (prof. Pajor László) 

3.-4. óra A májbetegségek laboratóriumi diagnosztikája: biokémia, virológia, immunológia és tranziens elasztográfia (dr. Pár Gabriella) 

5.-6. óra Képalkotó eljárások a hepatológiai gyakorlatban (dr. Harmat Zoltán) 

7.-8. óra Endoszkópia máj és epeúti betegségekben (dr. Szabó Imre) 

9.-10. óra Genetika májbetegségekben (prof. Pár Alajos) 

11.-12. óra Az acut hepatitisek diagnosztikája és kezelése (dr. Nemes Zsuzsanna) 

13.-14. A krónikus vírushepatitisek kezelése ma és holnap (prof. Hunyady Béla) 

15.-16. Alkoholos és nem alkoholos steatohepatitis (dr. Vincze Áron) 

17.-18. Gyógyszeres májkárosodások (dr. Pár Gabriella) 

19.-20. A máj örökletes anyagcserebetegségei (dr. Bajor Judit) 

21.-22. Autoimmun májbetegségek (prof. Pár Alajos) 

23. 24. Cirrhosis etiológiája és szövődményei (dr. Gódi Szilárd) 

25.-26. Hepatocelluláris carcinoma (dr. Karádi Oszkár)  

27. 28. A májsebészet aktuális kérdései (dr. Kalmár Nagy Károly) 

A félév elfogadásának feltételei 

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett 

Félévközi ellenőrzések 

Irásbeli teszt az előadások anyagából. Félévközi gyakorlati jegy, két évközi számonkérés alapján 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Nincsen 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Varró Vincze: Gasztroenterológia 

Előadások 

Gyakorlatok 
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Szemináriumok 

1 A máj pathológiája és a májbiopszia klinikai jelentősége ma (prof. Pajor László) 

2 A máj pathológiája és a májbiopszia klinikai jelentősége ma (prof. Pajor László) 

3 A májbetegségek laboratóriumi diagnosztikája: biokémia, virológia, immunológia és tranziens elasztográfia (dr. Pár Gabriella) 

4 A májbetegségek laboratóriumi diagnosztikája: biokémia, virológia, immunológia és tranziens elasztográfia (dr. Pár Gabriella) 

5 Képalkotó eljárások a hepatológiai gyakorlatban (dr. Harmat Zoltán) 

6 Képalkotó eljárások a hepatológiai gyakorlatban (dr. Harmat Zoltán) 

7 Endoszkópia máj és epeúti betegségekben (dr. Szabó Imre) 

8 Endoszkópia máj és epeúti betegségekben (dr. Szabó Imre) 

9 Genetika májbetegségekben (prof. Pár Alajos) 

10 Genetika májbetegségekben (prof. Pár Alajos) 

11 Az acut hepatitisek diagnosztikája és kezelése (dr. Nemes Zsuzsanna) 

12 Az acut hepatitisek diagnosztikája és kezelése (dr. Nemes Zsuzsanna) 

13 A krónikus vírushepatitisek kezelése ma és holnap (prof. Hunyady Béla) 

14 A krónikus vírushepatitisek kezelése ma és holnap (prof. Hunyady Béla) 

15 Alkoholos és nem alkoholos steatohepatitis (dr. Vincze Áron) 

16 Alkoholos és nem alkoholos steatohepatitis (dr. Vincze Áron) 

17 Gyógyszeres májkárosodások (dr. Pár Gabriella) 

18 Gyógyszeres májkárosodások (dr. Pár Gabriella) 

19 A máj örökletes anyagcserebetegségei (dr. Bajor Judit) 

20 A máj örökletes anyagcserebetegségei (dr. Bajor Judit) 

21 Autoimmun májbetegségek (prof. Pár Alajos) 

22 Autoimmun májbetegségek (prof. Pár Alajos) 

23 Cirrhosis etiológiája és szövődményei (dr. Gódi Szilárd) 

24 Cirrhosis etiológiája és szövődményei (dr. Gódi Szilárd) 

25 Hepatocelluláris carcinoma (dr. Karádi Oszkár) 

26 Hepatocelluláris carcinoma (dr. Karádi Oszkár) 

27 A májsebészet aktuális kérdései (dr. Kalmár Nagy Károly) 

28 A májsebészet aktuális kérdései (dr. Kalmár Nagy Károly) 

Vizsgakérdések 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 

Dr. Bajor Judit (BAJSAA0.PTE), Dr. Gódi Szilárd (GOSAAA.T.JPTE), Dr. Harmat Zoltán (HAZMAAO.PTE), Dr. Hunyady Béla 

(HUBLAAO.PTE), Dr. Kalmár Nagy Károly (KAKNAFP.PTE), Dr. Karádi Oszkár (KAOHAAE.PTE), Dr. Nemes Zsuzsanna 

(NEZHABE.PTE), Dr. Pajor László (PALGAAO.PTE), Dr. Pár Alajos (PAAMAAO.PTE), Dr. Pár Gabriella (PAGFAAO.PTE), Dr. 

Szabó Imre (SZIHAFE.PTE), Dr. Vincze Áron Endre (VIAQAAP.PTE) 
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OOF-MIA-T ORVOSI MIKROBIOLÓGIA AKTUALITÁSAI  

Tantárgyfelelős: DR. SZEREDAY LÁSZLÓ, egyetemi docens 

 Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani Intézet 

2 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Fakultatív  modul ▪ ősszel ▪ ajánlott félév: 7. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 5 fő –  max. 30 fő 

Előfeltételek: OOP-MI1 teljesített   

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

 

Tematika  

Az adott év orvosi mikrobiológiai érdekességeinek, fertőzéseinek, járványainak megbeszélése hangsúlyt fektetve a prevenció, 
diagnózis és terápia aktuális irányvonalaira. 

A félév elfogadásának feltételei 

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett 

Félévközi ellenőrzések 

A jegyadás a jelenlét/megengedett hiányzások száma és óraközi aktivitás alapján történik 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Személyes konzultáció 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Pál Tibor: Az orvosi mikrobiológia tankönyve, Medicina 2013 

Előadások 

1 Nyugat-afrikai ebola járvány 

 Dr. Szereday László 

2 Nyugat-afrikai ebola járvány 

 Dr. Szereday László 

3 Bioterrorizmus 

 Dr. Szereday László 

4 Bioterrorizmus 

 Dr. Szereday László 

5 Széklettranszplantáció (C. difficile) 

 Dr. Szereday László 

6 Széklettranszplantáció (C. difficile) 

 Dr. Szereday László 

7 Botox klinikai alkalmazásai (C. botulinum) 

 Dr. Szereday László 

8 Botox klinikai alkalmazásai (C. botulinum) 

 Dr. Szereday László 

9 Disneyland-i kanyaró járvány (Morbilli) 

 Dr. Szereday László 

10 Disneyland-i kanyaró járvány (Morbilli) 

 Dr. Szereday László 

11 Az 5 leghalálosabb fertőző betegség 

 Dr. Szereday László 

12 Az 5 leghalálosabb fertőző betegség 

 Dr. Szereday László 
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13 Influenza (Madár, sertés és human) 

 Dr. Szereday László 

14 Influenza (Madár, sertés és human) 

 Dr. Szereday László 

15 BCG és TBC (M. tuberculosis) 

 Dr. Szereday László 

16 BCG és TBC (M. tuberculosis) 

 Dr. Szereday László 

17 HIV pozitív nők terhessége 

 Dr. Szereday László 

18 HIV pozitív nők terhessége 

 Dr. Szereday László 

19 Húsevő baktérium okozta fertőzések (S. pyogenes) 

 Dr. Szereday László 

20 Húsevő baktérium okozta fertőzések (S. pyogenes) 

 Dr. Szereday László 

21 Új terápiás lehetőségek HCV-ben 

 Dr. Szereday László 

22 Új terápiás lehetőségek HCV-ben 

 Dr. Szereday László 

23 Védőoltások 

 Dr. Szereday László 

24 Védőoltások 

 Dr. Szereday László 

25 Multirezisztens kórokozók (MRSA etc.) 

 Dr. Szereday László 

26 Multirezisztens kórokozók (MRSA etc.) 

 Dr. Szereday László 

27 Konzultáció és beszámoló 

 Dr. Szereday László 

28 Konzultáció és beszámoló 

 Dr. Szereday László 

Gyakorlatok 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

lásd: előadások listája 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 
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OOF-NHD-T NAPRAKÉSZ HÁZIORVOSI DOKUMENTÁCIÓ  

Tantárgyfelelős: VÁRBIRÓNÉ DR. CSIKÓS ÁGNES, egyetemi adjunktus 

 Alapellátási Intézet 

2 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Fakultatív  modul ▪ ősszel ▪ ajánlott félév: 7. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 5 fő –  max. 25 fő 

Előfeltételek: OOA-OKG teljesített + OOR-BEL teljesített 

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

 

Tematika  

A kurzus egy rövid, gyakorlatias áttekintést nyújt a mindennapi betegellátás során szükséges és egyben hasznos adminisztrációról. 

Valamennyi szemináriumi téma eset ismertetésével és feldolgozásával kerül bemutatásra, a következtéseket a hallgatókkal közösen 

vonjuk le. A szemináriumok rövid témafelvezető PowerPoint vetítéssel kezdődnek. Hogyan hasznosítható a precíz dokumentáció? 
Hogyan feleljünk meg a jogszabályi környezetnek? Hogyan feleljünk meg az ellenőrzéseken? Ötletbörze 

A félév elfogadásának feltételei 

Hiányzás a TVSZ- vonatkozó rendelkezés figyelembevételével 

Félévközi ellenőrzések 

- 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

- 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Előadások 

Gyakorlatok 

1 Személyes adatok kezelése és védelme 

2 Orvosi titok 

Szemináriumok 

1 Praxis nyilvántartásba vétel 

2 Ellátás területi ellátási alapon 

3 Ellátás a rendelőn kívül 

4 Ügyeleti teendők 

5 Hatósági feladatok 

6 Mentés és betegszállítás 

7 Halottvizsgálat 

8 A betegellátás során átadott dokumentációk 

9 Keresőképtelen állomány 

10 Foglalkozási megbetegedés 

11 Baleset, üzemi baleset 

12 Védőoltások 

13 Hatósági megkeresésekkel kapcsolatos feladatok 

14 Jelentések, statisztikák 

15 Hatósági ellenőrzések 

16 Szakértői feladatok 

17 Megváltozott munkaképesség 

18 Naprakész receptírás 

19 Közgyógyellátás 



PTE ÁOK Általános Orvos szak  –  Elektív és fakultatív tárgyak - tantárgyleírások – 2018/2019-es tanév 

 

 648 

20 Súlyos fogyatékosság 

21 Háziorvosi indikátorrendszer 

22 Házigondozás, otthonápolás, hospice 

23 Papíralapú és számítógépes dokumentáció 

24 Minőségirányítási rendszer a praxisban 

25 Szakmai minimumfeltételek a praxisban 

26 Munkáltatói feladatok. Szerződések 

Vizsgakérdések 

- 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 

Dr. Jóbi Anikó (nincsmégeha5) 
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OOF-ONR-T KI DÖNTSÖN AZ ÉLET VÉGÉN? ÖNRENDELKEZÉS, KEZELÉS VISSZAUTASÍTSA AZ 

EGÉSZSÉGÜGYBEN  

Tantárgyfelelős: VÁRBIRÓNÉ DR. CSIKÓS ÁGNES, egyetemi adjunktus 

 Alapellátási Intézet 

2 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Fakultatív  modul ▪ ősszel ▪ ajánlott félév: 7. 

Foglalkozás/félév:  0 óra előadás + 16 óra gyakorlat + 12 óra szeminárium = összesen 28 óra 

Kurzus létszámkorlát:  min. 5 fő –  max. 20 fő 

Előfeltételek: OOP-BPR teljesített + OOP-GT1 teljesített 

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

 

Tematika  

Az orvosi és a jogi kar közös kurzusának célja, hogy a hallgatók gyakorlatorientált módon ismerkedjenek meg az egészségügyi 
önrendelkezéssel kapcsolatos etikai kérdésekkel, a betegjogokkal és az életvégi döntések elméleti és gyakorlati lehetőségeivel. 

Az egészségügyi önrendelkezés orvosi etikai vonatkozásai és a betegjogi szabályozás áttekintését követően azoknak a gyakorlati 

ismereteknek és készségeknek az elsajátítására, illetve begyakorlására kerül sor tantermi körülmények között, amelyek az életvégi 
döntésekkel kapcsolatos orvosi és jogi tanácsadáshoz, valamint az élő végrendelet összeállításához szükségesek. 

A kurzus másik gyakorlatorientált része egy jogklinikai pilot program beindítása, ahol az orvostanhallgatók és a joghallgatók 

együttműködve, oktatóik iránymutatásával a programban részt vevő betegek számára nyújtanak segítséget az életvégi döntésekkel és 

azok dokumentálásával (élő végrendelet) kapcsolatban. 

A kurzus kiemelt figyelmet fordít a kommunikációs készségek és a team-munkában való részvétel fejlesztésére, valamint a két érintett 
szakterület együttműködésének elősegítésére. 

A félév elfogadásának feltételei 

-  Tantermi készségfejlesztő gyakorlaton való aktív részvétel 

-  Két, a programban részt vevő beteg számára tanácsadás az életvégi döntésekkel kapcsolatban, valamint ezek dokumentálása 

(interjúzás a beteggel és az élő végrendelet összeállítása) 

Félévközi ellenőrzések 

- 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

előadás jegyzetek 

Pilling János (szerk.): Orvosi kommunikáció, Medicina 2008 

Léderer László: Gyógyító kommunikáció, 2012 

Csabai; Csörsz; Szili: A gyógyító kapcsolat élménye, Oriold & Társai Kiadó, 2009 

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 

Dósa Ágnes (2010): Az orvos kártérítési felelőssége. HVG-Orac, Budapest 

Kovács József (1997): A modern orvosi etika alapjai. Bevezetés a bioetikába. Medicina, Budapest 

Kovácsy Zsombor (2008): Egészségügyi jog. Semmelweis Kiadó, Budapest 

Sándor Judit (1997): Gyógyítás és ítélkezés. Medicina, Budapest 

- Saját oktatási anyag 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Előadások 

Gyakorlatok 

1 Orvosi tanácsadás 1. Dr. Radványi Ildikó 

2 Orvosi tanácsadás. Dr. Radványi Ildikó 

3 Jogi tanácsadás 1. Dr. Zeller Judit 

4 Jogi tanácsadás 2. Dr. Zeller Judit 

5 Jogklinikai gyakorlat, konzultáció a beteggel 1.Dr. Radványi Ildikó 

6 Jogklinikai gyakorlat, konzultáció a beteggel 2. Dr. Radványi Ildikó 
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7 Jogklinikai gyakorlat, beteginterjú 1. Lukács Miklós 

8 Jogklinikai gyakorlat, beteginterjú 2. Lukács Miklós 

9 Jogklinikai gyakorlat,beteginterjú 3. Lukács Miklós 

10 Jogklinikai gyakorlat, beteginterjú 4. Lukács Miklós 

11 Élő végrendelet tartalmának összeállítása 1. Dr. Zeller Judit 

12 Élő végrendelet tartalmának összeállítása 2. 

13 Jogklinikai gyakorlat; az elkészült élő végrendelet megbeszélése a beteggel 1. Dr. Csikós Ágnes 

14 Jogklinikai gyakorlat; az elkészült élő végrendelet megbeszélése a beteggel 2. Dr. Csikós Ágnes 

15 Jogklinikai gyakorlat, élő végrendelet véglegesítése 1. Dr. Zeller Judit 

16 Jogklinikai gyakorlat, élő végrendelet véglegesítése 2. Dr. Zeller Judit 

Szemináriumok 

1 Ki döntsön az élet végén? Az egészségügyi önrendelkezés etikai kérdései; orvosi szempontból. Dr. Csikós Ágnes 

2 Egészségügyi önrendelkezés és a kapcsolódó betegjogok; jogi szempontból. Dr. Zeller Judit 

3 Kommunikáció súlyos állapotú betegekkel és családjukkal. Dr. Csikós Ágnes 

4 Kommunikáció és betegjogok; a betegek szemszögéből. Dr. Szendy Erzsébet 

5 Érzelmi reakciók kezelése 1. Dr. Radványi Ildikó 

6 Érzelmi reakciók kezelése 2. Dr. Radványi Ildikó 

7 Családi konzultáció 1. Dr. Csikós Ágnes 

8 Családi konzultáció 2.Dr. Csikós Ágnes 

9 Jogi tanácsadás 1.Dr. Zeller Judit 

10 Jogi tanácsadás 2. Dr. Zeller Judit 

11 Élő végrendelet összeállítása 1.Dr. Zeller Judit 

12 Élő végrendelet összeállítása 2. Dr. Zeller Judit 

Vizsgakérdések 

- 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 

Dr. Csikós Ágnes Erika (VACTAB0.PTE), Orbánné Dr. Radványi Ildikó (RAIFABO.PTE) 
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OOF-SDR-T SCLERODERMA REJTELMEI  

Tantárgyfelelős: DR. KUMÁNOVICS GÁBOR, egyetemi docens 

 Reumatológiai és Immunológiai Klinika 

1 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Fakultatív  modul ▪ ősszel ▪ ajánlott félév: 7. 

Foglalkozás/félév:  6 óra előadás + 6 óra gyakorlat + 0 óra szeminárium = összesen 12 óra 

Kurzus létszámkorlát:  min. 1 fő –  max. 10 fő 

Előfeltételek: nincs 

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

 

Tematika  

A scleroderma a szisztémás autoimmun kórképek közé tartozik. Egy olyan betegségcsaládról van szó, mely a bőrt önmagában, vagy a 

belsőszervekkel (főként emésztőrendszer, tüdő, szív) együtt érinti, s fő jellemzője a kollagénlerakódás. Azon scleroderma formát, ahol 

a belszervek is érintettek, szisztémás sclerosisnak hívjuk. A scleroderma nem meggyógyítható betegség, de megfelelő gyógyszeres és 

rehabilitációs kezeléssel a betegség progressziója lassítható, szerencsés esetben megállítható. A diagnózis és a kezelés különösen nagy 

orvosi tapasztalatot igényel ebben a kórképben. A prognózis az egyes testtájak és belső szervek érintettségétől, azon belül is az eltérések 

időbeli lefolyásától nagyban függ. A kurzus fő célja a betegség részletes bemutatása azon hallgatók számára, akik a reumatológia iránt 

mélyebben érdeklődnek, vagy reumatológusok kívánnak lenni. A cél elérése érdekében nemcsak előadásokat kívánunk tartani, a hanem 
a betegséget konkrét példákon keresztül betegágy mellet kívánjuk megismertetni. 

A félév elfogadásának feltételei 

Szóbeli vizsga 

Félévközi ellenőrzések 

Szóbeli vizsga 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Az órák max. 20%-a. 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

Előadásaim 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Kelley’s Textbook of Rheumatology 

Előadások 

1 Pathogenezis általában 

 Dr. Kumánovics Gábor 

2 Klinikai alcsoportok 

 Dr. Tamaskó Mónika 

3 Korai és késői scleroderma különbségei 

 Dr. Kumánovics Gábor 

4 Nemgyógyszeres kezelés lehetőségei 

 Dr. Sarlós Gézáné (Dr. Varjú Cecilia) 

5 Gyógyszeres kezelés sclerodermában 

 Dr. Tuba Éva 

6 Objektív mérőmódszerek sclerodermában 

 Dr. Kumánovics Gábor 
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Gyakorlatok 

1 Limitált cutan systemás sclerosis 

2 Diffus cutan systemás sclerosis 

3 Korai és késői stádium megítélése 

4 Érkárosodások vizsgálata 

5 Módosított Rodnan bőrpontszám 

6 Kapilláris mikroszkópia és egyéb vizsgálatok sclerodermában 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

1, A sejtes immunválasz jelentősége 

2, A humorális immunválasz szerepe a klinikumban 

3, Limitált forma általában 

4, Diffúz forma általában 

5, A korai és a késői stádium különbözősége a limitált formában 

6, A korai és a késői stádium különbözősége a diffúz formában 

8, A kezelés általános megfontolása 

9, Az érkárosodás megelőzése 

10, Fibrózis elleni terápia a gyakorlatban 

11, Fibrózis elleni terápia a jövőben 

12, Módosított Rodnan bőrpontszám 

13, Kapilláris mikroszkópia 

14, Légzésfunkció, HRCT 

15, Gyomor-bélrendszer vizsgálata 

16, Szívérintettség vizsgálata 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 

Dr. Kumánovics Gábor (KUGFAAO.PTE), Dr. Tuba Éva (TUEMAAO.PTE) 
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OOF-SMS-T A SZÍV MOLEKULÁRIS SZABÁLYOZÁSÁTÓL AZ INTERVENCIONÁLIS KARDIOLÓGIÁN ÁT A 

SZÍVMŰTŐIG  

Tantárgyfelelős: DR. SZOKODI ISTVÁN, egyetemi docens 

 Szívgyógyászati Klinika 

1 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Fakultatív  modul ▪ ősszel ▪ ajánlott félév: 7. 

Foglalkozás/félév:  0 óra előadás + 0 óra gyakorlat + 12 óra szeminárium = összesen 12 óra 

Kurzus létszámkorlát:  min. 3 fő –  max. 200 fő 

Előfeltételek: OOA-EL1 teljesített + OOP-KO1 teljesített 

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

 

Tematika  

A tantárgy keretein belül megismertetjük a hallgatókat a kardiológiai megbetegedések kialakulását irányító molekuláris szintű 

mechanizmusokkal, a legmodernebb non-invazív és intervenciós kardiológiai diagnosztikus módszerekkel és terápiás eljárásokkal, 

valamint a szívsebészet jövőbeli terápiás irányzataival. Tantárgyunk célja az elméleti tudomány és a szívgyógyászat mai és jövőbeli 

lehetőségei közötti összefüggések bemutatása, ami szemléletében igen hasznos lehet a későbbiekben experimentális kardiológiával, 

kardiológiával, intervenciós kardiológiával vagy szívsebészettel foglalkozó doktoranduszok ill. rezidensek számára. 

A félév elfogadásának feltételei 

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett 

Félévközi ellenőrzések 

A kurzus írásbeli vizsgával zárul, melyre az utolsó szeminárium alkalmával kerül sor. Pótlásra illetve javításra egyéni konzultáció 

alapján lesz lehetőség. 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Egyéni konzultáció. 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

Előadások kivonata. 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Opie LH; (ed.): Heart Physiology: from Cell to Circulation, 4th edition, Lippincott-Raven, Philadelphia, PA, 2003 (ISBN-10: 

0781742781); 

Darovic GO (ed.): Hemodynamic Monitoring: Invasive and Non-Invasive Clinical Application, 3rd edition, WB Saunders 

Company, Philadelphia, PA, 2002 (ISBN 0-7216-9293-1); 

Előadások 

Gyakorlatok 

Szemináriumok 

1 A szív iszkémiás-reperfúziós károsodásának molekuláris mechanizmusai 

2 A szívizom-kontraktilitás szabályozása molekuláris szinten 

3 A szívelégtelenség kialakulásának molekuláris mechanizmusai 

4 Apoptotikus és nekrotikus sejthalál szívelégtelenségben 

5 A szívizomsejtek regenerációs képessége 

6 Az echokardiográfia szerepe az iszkémia diagnózisában: anginától az infarktuson át a szívelégtelenségig 

7 Non-invazív vizsgálatok az életképesség meghatározására, avagy mennyiben vagyunk mások a vízvezeték szerelőktől 

8 Hemodinamikai paraméterek normál és kóros szívműködés esetén 

9 Új diagnosztikus és plakk analizáló módszerek a hemodinamikában 

10 Új koronária revaszkularizációs és non-koronáriás terápiás eljárások az invazív kardiológiában 

11 Szövetépítési eljárások alkalmazása a szívsebészetben 

12 Új gén- és sejtalapú terápiás lehetőségek a szívelégtelenség kezelésében 
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Vizsgakérdések 

Az akut miokardiális infarktus kialakulásának patomechanizmusa. 

A szív iszkémiás-reperfúziós károsodása, a pre- és a posztkondicionálás alapjai. 

A fiziológiás szívhipertrófia jellemzői, kialakulásának mechanizmusa. 

A patológiás szívhipertrófia jellemzői, kialakulásának mechanizmusa. 

Szisztolés és diasztolés balkamra-funkció meghatározása echokardiográfia segítségével. 

A miokardium életképességének vizsgálata szív MRI segítségével. 

A billentyűsebészet új lehetőségei, TAVI. 

A koronária intervenció új lehetőségei. 

Új vizsgálati módszerek az intervencionális kardiológia területén: OCT, IVUS. 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 

Dr. Gaszner Balázs (GABTAA0.PTE), Dr. Kónyi Attila (KOASAAP.PTE), Dr. Szokodi István (SZISAAP.PTE), ifj. Dr. Lénárd László 

(LELRABO.PTE) 
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OOF-TE3-T TANULSÁGOS ESETEK FÓRUMA 3. - A PTE ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI 

SZAKOSZTÁLY RENDEZVÉNYE  

Tantárgyfelelős: DR. KOCSIS BÉLA, egyetemi docens 

 Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani Intézet 

1 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Fakultatív  modul ▪ mindkét félévben ▪ ajánlott félév: 7. 

Foglalkozás/félév:  12 óra előadás + 0 óra gyakorlat + 0 óra szeminárium = összesen 12 óra 

Kurzus létszámkorlát:  min. 1 fő –  max. 200 fő 

Előfeltételek: OOE-TE2 teljesített   

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

 

Tematika  

Az egyetemi klinikákon és az Oktatókórházi osztályokon folyó gyógyító és az egyetemi intézetekben folyó kutató munka 
eredményeinek a bemutatása 

A félév elfogadásának feltételei 

I/1. - nem jelent meg, nem írt - aláírás megtagadás 

I/2. - 1 - 3 dolgozatot írt - aláírás megtagadás 

II/1. - 4 - 5 - 6 dolgozatot írt - 1 kredit pont + elégséges (2) 

II/2. - 7 dolgozatot írt - 1 kredit pont + közepes (3) 

II/3. - 8 dolgozatot írt - 1 kredit pont + jó (4) 

II/4. - 9 és több dolgozatot írt - 1 kredit pont + jeles (5) 

Félévközi ellenőrzések 

a vizsgaszezonban 3 alkalommal lesz meghirdetve pótlólagos teszt írás 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Nincs 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Egyetemi tananyag 

www.aok.pte/Tudományos Szakosztály műsorához kapcsolódó összefoglalások 

Előadások 

1-12 Klinikai esetek ismertetése 

 meghívott előadó 

Gyakorlatok 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

Nincs 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 

http://www.aok.pte/Tudományos
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OOF-XES-T A XENOBIOTIKUMOK SORSA A SZERVEZETBEN  

Tantárgyfelelős: , tudományos munkatárs 

 Gyógyszerészi Biotechnológia Tanszék 

1 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Fakultatív  modul ▪ ősszel ▪ ajánlott félév: 7. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 3 fő –  max. 25 fő 

Előfeltételek: OOP-GT1-T teljesített   

 

Tematika  

A kurzus végzését követően a hallgató ismerete többek között genetikai, farmakogenetikai alapokkal bővül. Kialakul benne egy 

„farmakogenetikai”szemlélet, látásmód, amit akár gyakorló orvosként és gyógyszerész ként, akár kutatóként a későbbiekben 

alkalmazni tud. Rálátást nyer a ma használt legújabb genetikai és funkcionális vizsgálati lehetőségekre, amely tudást a későbbiekben 

saját munkája során is képes lesz alkalmazni. A kurzus során bemutatott esettanulmányok kapcsán átfogó képet kap a farmakogenetika 
jelentőségéről és a terület komplexitásáról. 

A félév elfogadásának feltételei 

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett 

Félévközi ellenőrzések 

KURZUS ZÁRÓ ÍRÁSBELI TESZT 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

NINCS LEHETŐSÉG PÓTLÁSRA 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

TANÓRA SORÁN LEADOTT ELŐADÁS ANYAG PDF FORMÁTUMBAN 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Genetic Variation: Methods and Protocols; Barnes Michael R.;  Springer 

Concepts and tools in Pharmacogenomics - FDA 

Principles of Pharmacogenetics and Pharmacogenomics; Rus B. Altman;Cambridge 

Előadások 

1 Genetikai és Farmakológiai alapismeretek; - Farmakogenetika eredete, története 

 Dr. Rideg Orsolya 

2 Genetikai és Farmakológiai alapismeretek; - Farmakogenetika eredete, története 

 Dr. Rideg Orsolya 

3 Biotranszformáció; Fázis I. enzimek: középpontban a máj (funkció, genetika, esetismertetés) 

 Dr. Rideg Orsolya 

4 Biotranszformáció; Fázis I. enzimek: középpontban a máj (funkció, genetika, esetismertetés) 

 Dr. Rideg Orsolya 

5 Biotranszformáció; Fázis II. enzimek: középpontban a máj (funkció, genetika, esetismertetés) 

 Dr. Rideg Orsolya 

6 Biotranszformáció; Fázis II. enzimek: középpontban a máj (funkció, genetika, esetismertetés) 

 Dr. Rideg Orsolya 

7 CYP expresszió és szabályozás a központi idegrendszerben 

 Dr. Rideg Orsolya 

8 CYP expresszió és szabályozás a központi idegrendszerben (eset ismertetés) 

 Dr. Rideg Orsolya 

9 CYP expresszió és szabályozás a tüdőben 

 Dr. Rideg Orsolya 

10 CYP expresszió és szabályozás a tüdőben (eset ismertetés) 

 Dr. Rideg Orsolya 
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11 Leggyakoribb CYP génpolimorfizmusok szerepe neurológiai és kardiológiai kórképekben 

 Dr. Rideg Orsolya 

12 Genetikai eltérések vizsgálati lehetőségei 

 Dr. Rideg Orsolya 

13 Enzimműködés vizsgálati lehetőségei 

 Dr. Rideg Orsolya 

14 Teszt 

 Dr. Rideg Orsolya 

Gyakorlatok 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

- 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 
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OOE-AE2-T ANESZTÉZIA 2.  

Tantárgyfelelős: DR. BÁTAI ISTVÁN, egyetemi docens 

 Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet 

1 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Elektív  modul ▪ tavasszal ▪ ajánlott félév: 8. 

Foglalkozás/félév:  12 óra előadás + 0 óra gyakorlat + 0 óra szeminárium = összesen 12 óra 

Kurzus létszámkorlát:  min. 1 fő –  max. 35 fő 

Előfeltételek: OOE-AE1-T teljesített   

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

 

Tematika  

A tantárgy ismerteti a jelentősebb sebészeti beavatkozások aneszteziológiai specialitásait. 

A félév elfogadásának feltételei 

Maximum 25% hiányzás megengedett. 

Félévközi ellenőrzések 

Szóbeli számonkérés. 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Nincs. 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

Előadás jegyzet. 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Előadások 

1 Sürgős műtétek anesztéziája 

 Dr. Bátai István 

2 Tüdőműtétek anesztéziája 

 Dr. Bátai István 

3 Vese, pankreász transzplantáció anesztéziája 

 Dr. Bátai István 

4 Érsebészeti anesztézia 

 Dr. Bátai István 

5 Idegsebészeti anesztézia 

 Dr. Bátai István 

6 Szülészeti anesztézia 

 Dr. Bátai István 

7 Gyermek anesztézia 

 Dr. Kövesi Tamás 

8 Urológiai anesztézia 

 Dr. Bátai István 

9 Fül-, orr-, gégészeti anesztézia 

 Dr. Bátai István 

10 Traumatológiai, ortopédiai anesztézia 

 Dr. Bátai István 

11 Egynapos sebészeti anesztézia 

 Dr. Bátai István 

12 Műtőn kívüli anesztézia 

 Dr. Bátai István 
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Gyakorlatok 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

Előadás anyaga. 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 
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OOE-DGH-T DIAGNOSZTIKAI ELJÁRÁSOK A GASZTROENTEROLÓGIÁBAN ÉS HEPATOLÓGIÁBAN  

Tantárgyfelelős: DR. SZABÓ IMRE, egyetemi docens 

 I. sz. Belgyógyászati Klinika 

1 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Elektív  modul ▪ tavasszal ▪ ajánlott félév: 8. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 5 fő –  max. 60 fő 

Előfeltételek: OOP-BPR teljesített + OOP-KO2 teljesített + OOK-GT2 egyidejű felvétel 

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

 

Tematika  

A gasztroenterológiai-hepatológiai diagnosztikában alkalmazott fontosabb diagnosztikus eljárások módszertanának, 

interpretációjának, klinikai relevanciájának áttekintése, elhelyezésük a beteg-ellátás algoritmusában. A program a kötelező tantermi 

előadások és ágy melletti gyakorlatok hasznos kiegészítésének tekinthető. 

A félév elfogadásának feltételei 

Gyakorlati jegy (írásbeli teszt-vizsga). Az utóvizsga/javítási lehetőség formája: ugyanaz 

Maximálisan 3 hiányzás megengedett. 

Félévközi ellenőrzések 

- 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Nincsenek szervezett pótló előadások. 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

http://aok.pte.hu/index.php?page=egyseg&egy_id=260&nyelv=hun&menu=okt_anyag (PTE ÁOK / Intézetek / I. sz. 
Belgyógyászati Klinika / Oktatási anyagok) 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Tulassay: A belgyógyászat alapjai; 

Lonovics-Tulassay-Varró: Klinikai gasztroenterológia; 

Kumar and Clark Clinical Medicine; 

Davidson Principles and Practices of Medicine; 

Essentials of Kumar and Clark Medicine; 

Davidson 100 Clinical Cases; 

Mcleaod’s Clinical Diagnosis; 

Mcleaod’s Clinical Examinations. 

Hawes, Fockens & Varadarajulu: Endosonography Expert Consult - online and print, 3rd edition 

Baron, Kozarek & Carr-Locke: ERCP Expert Consult - online and print, 2nd edition 

Előadások 

1 Gasztroenterológiai beteg fizikális vizsgálata. 

 Dr. Szabó Imre 

2 Felső panendoscopia. 

 Dr. Szabó Imre 

3 Colonoscopia. 

 Dr. Vincze Áron Endre 

4 Operatív endoscopia. 

 Dr. Gódi Szilárd 

5 Epeúti endoscopia. 

 Dr. Vincze Áron Endre 

 

http://aok.pte.hu/index.php?page=egyseg&egy_id=260&nyelv=hun&menu=okt_anyag
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6 Endoscopos ultrahang. 

 Dr. Sarlós Patrícia 

7 Felső gasztrointesztinum funkcionális vizsgálatai. 

 Dr. Czimmer József 

8 Alsó gasztrointesztinum funkcionális vizsgálatai. 

 Dr. Illés Anita 

9 Vékonybélbetegségek vizsgálati lehetőségei: enteroscopia, vékonybél biopsia. 

 Dr. Czimmer József 

10 Emésztés és felszívódás funkcionális vizsgálatai 

 Dr. Vincze Áron Endre 

11 Laboratóriumi vizsgálatok: májbetegségek diagnosztikája. 

 Dr. Pár Gabriella 

12 Radiológiai vizsgálati módszerek: UH, CT, MR. 

 Dr. Battyáni István 

13 Invazív radiológiai módszerek a gasztroenterológiában (célzott mintavétel, percutan punctio és drainage, angiographia szerepe 

GI vérzésekben és tumorokban. 

 Dr. Battyáni István 

14 Izotóp diagnosztika a gasztroenterológiában: gyomorürülés, HIDA, májscintigraphia, leucocyta scan, gallium scan. 

 Dr. Bódisné Dr. Zámbó Katalin 

Gyakorlatok 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

A teszt-kérdéseket az előadók évenként újítják meg. 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 
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OOE-DON-T DEPRESSZIÓ ÉS ÖNGYILKOSSÁG - KLINIKAI ÉS KUTATÁSI MEGKÖZELÍTÉS  

Tantárgyfelelős: DR. FEKETE SÁNDOR, egyetemi tanár 

 Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika 

1 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Elektív  modul ▪ mindkét félévben ▪ ajánlott félév: 8. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 5 fő –  max. 15 fő 

Előfeltételek: OOP-GT1 teljesített   

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

 

Tematika  

A szuicidium koplex biológiai-pszichológiai-szociokulturális folyamat eredménye. Az önpusztítás és a mentális betegségek, elsősorban 

a depresszió kapcsolata, összefüggései képezik a kurzus tárgyát, mely a teoretikus háttér mellett a felismerés, prevenció és terápia 

mindennapi problémáit áttekintve kitér az asszisztált szuicidium és az euthanazia néhány vonatkozó speciális kérdésére is. 

A félév elfogadásának feltételei 

TVSZ szerint 

Félévközi ellenőrzések 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

TVSZ szerint 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Fekete-Osváth: Az öngyilkosság- az örökléstől a kultúráig 

Buda B. Az öngyilkosság 

Rihmer Szadócky: Hangulatzavarok 

Előadások 

Gyakorlatok 

Szemináriumok 

1 Az öngyilkosság történeti - kulturális aspektusai I. 

2 Az öngyilkosság történeti - kulturális aspektusai II. 

3 Társadalmi - szociológiai elméletei, epidemiológiai eredmények I. 

4 Társadalmi - szociológiai elméletei, epidemiológiai eredmények II. 

5 Lélektani megközelítés az öngyilkosság kialakulásában 

6 Pszichopathológia és személyiség, temperamentum és karakter 

7 A szuicid viselkedés genetikai - neurobiológiai vonatkozásai I. 

8 A szuicid viselkedés genetikai - neurobiológiai vonatkozásai II. 

9 Az öngyilkosság és egyéb pszichiátriai/szomatikus megbetegedések összefüggései, diagnosztikus kérdései I. 

10 Az öngyilkosság és egyéb pszichiátriai/szomatikus megbetegedések összefüggései, diagnosztikus kérdései II. 

11 Terápiás lehetőségek, mentálhigiene és prevenció (krízis, biol-, és pszichoterápia, internetes programok) I. 

12 Terápiás lehetőségek, mentálhigiene és prevenció (krízis, biol -, és pszichoterápia, internetes programok) II. 

13 Az asszisztált szuicidium és euthanazia kérdésköre a medicinában és a társadalomban I. 

14 Az asszisztált szuicidium és euthanazia kérdésköre a medicinában és a társadalomban II. 

Vizsgakérdések 

- 
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Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 

Dr. Fekete Sándor (FESHABE.PTE), Dr. Osváth Péter (OSPMAAO.PTE), Dr. Vörös Viktor (VOVFAAO.PTE) 
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OOE-DRO-T KÁBÍTÓSZER, GYÓGYSZER, ÉLVEZETI SZER ABÚZUS  

Tantárgyfelelős: SÁNTICSNÉ DR. PINTÉR ERIKA, egyetemi tanár 

 Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet 

1 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Elektív  modul ▪ tavasszal ▪ ajánlott félév: 8. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 5 fő –  max. 50 fő 

Előfeltételek: OOK-GT2 teljesített   

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

 

Tematika  

A kurzus célja, hogy ismertesse a hallgatókkal a gyógyszer, kábítószer, élvezeti szer abúzusokkal kapcsolatos általános fogalmakat, az 

abúzus kialakulásának élettani, biokémiai hátterét. A rendelkezésre álló idő alatt szisztematikusan áttekintjük a legfontosabb abúzus-

szerek farmakológiai jellemzőit, az abúzus tüneteit, veszélyeit, a kezelés lehetséges módjait. A szereket a következő csoportosításban 

tárgyaljuk: Ópiodok, altatók, nyugtatók, alkohol, pszichomotoros stimulánsok (amfetamin és rokonai, kokain), koffein, nikotin, 

pszichedelikumok (LSD, meszkalin, fenciklidin), kannabisz, ipari oldószerek. A farmakológiai ismeretanyag tárgyalása után, az 

abúzusok kezelésének gyakorlati problémáiról hallhatnak a résztvevők. A kurzus végén a hallgatók 5-10 perces ppt prezentációkat 

mutatnak be az általuk választott abúzussal kapcsolatos témákból. 

A félév elfogadásának feltételei 

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett 

Félévközi ellenőrzések 

Írásbeli vizsga a kurzus anyagából. 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Nincs lehetőség. 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

Intranet. Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet. Oktatási anyagok. 

- Jegyzet 

Általános farmakológia. Gyógyszerrendeléstan, egyetemi jegyzet, PTE-ÁOK 

- Ajánlott irodalom 

Bayer István: A drogok történelme. A kábítószerek története az ókortól napjainkig, Aranyhal Könyvkiadó, Budapest 

Brian Preston: Fűbolygó, Carthaphilus Kiadó 

Beck Judit: Nagy drogkönyv, Glória Kiadó, Budapest 

Dominic Streatfeild: Kokain, HVG Kiadó, Budapest 

Bagdy György: Amit az ecstasyról tudni kell, Akadémiai Kiadó, Budapest 

Csáth Géza: Fej a pohárban, Magvető Kiadó 

Charles Baudelaire: A mesterséges menyországok, Fekete Sas Kiadó, Budapest 

Albert Hofmann: LDS. Bajkeverő csodagyerekem, Edge 2000 Kft 

Előadások 

1 Az abúzus fogalma, dependencia, tolerancia fogalma, élettani, farmakológiai háttere 

 Sánticsné Dr. Pintér Erika 

2 Az abúzus fogalma, dependencia, tolerancia fogalma, élettani, farmakológiai háttere 

 Sánticsné Dr. Pintér Erika 

3 Opioidok abúzusa 

 Sánticsné Dr. Pintér Erika 

4 Inhalánsok, altatók, nyugtatók abúzusa 

 Sánticsné Dr. Pintér Erika 
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5 Alkohol abúzus 

 Sánticsné Dr. Pintér Erika 

6 Alkohol abúzus 

 Sánticsné Dr. Pintér Erika 

7 Pszichostimulánsok abúzusa 

 Sánticsné Dr. Pintér Erika 

8 Pszichostimulánsok abúzusa 

 Sánticsné Dr. Pintér Erika 

9 Hallucinogének 

 Sánticsné Dr. Pintér Erika 

10 Kannabisz 

 Sánticsné Dr. Pintér Erika 

11 Az abúzus gyakorlati problémai 

 Dr. Szemelyácz János 

12 Az abúzus gyakorlati problémai 

 Dr. Szemelyácz János 

13 PPT prezentációk 

 Sánticsné Dr. Pintér Erika 

14 Írásbeli vizsga 

 Sánticsné Dr. Pintér Erika 

Gyakorlatok 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 
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OOE-ED2-T EKG VIZSGÁLAT SZEREPE A DIFFERENCIÁL DIAGNOSZTIKÁBAN 2.  

Tantárgyfelelős: DR. KOMÓCSI ANDRÁS, egyetemi docens 

 Szívgyógyászati Klinika 

1 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Elektív  modul ▪ tavasszal ▪ ajánlott félév: 8. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 5 fő –  max. 20 fő 

Előfeltételek: OOK-KAR-T teljesített   

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

 

Tematika  

A kurzus célja a már kardiológiai ismeretekkel rendelkező hallgatók számára, egy-egy a klinikum szempontjából nehézséget jelentő 

problémakör feldolgozásával, a szisztematikus EKG elemzés klinikai diagnózis felállítás és döntéshozatal folyamatába történő 

elhelyezése. 

EKG alapismereteinek felelevenítése után az egyes kardiológiai illetve belgyógyászati megbetegedésekre jellemző eltérések 

csoportosítása, extrakardialis tényezők (ionzavar, gyógyszerhatás, központi idegrendszeri hatás) kardialis hatásainak bemutatása, a 

betegségek alakulásának követése képezi a tananyagot. Hallgatók megismerkednek az EKG-nak az akut betegellátásban történő 
felhasználásával, készségként elsajátítva az EKG elemzést. 

Az EKG betegségekhez és klinikai képhez kapcsolódó elemzése (esetbemutatásokkal) javítja a hallgatók döntő képességét akut 
helyzetekben és komplex szemlélet kialakítását is elősegíti. 

A félév elfogadásának feltételei 

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett 

Félévközi ellenőrzések 

- 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Tesztben 55%-os eredmény elérése, pótlás nélkül max. 1 -1 elméleti és gyakorlati óra hagyható ki 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

Kékes Ede: EKG enciklopédia, 

Tomcsányi János: EKG súgó - könyv + CD, 

Radnai-Goják-Tárnai: EKG teszt + CD 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Előadások 

1 Akut miokardiális infarktus EKG jelei 

 Dr. Komócsi András 

2 Nehézségek, atypusos EKG AMI-ban 

 Dr. Komócsi András 

3 Pacemaker EKG 

 Dr. Komócsi András 

4 Antiarrytmiás pacemakerek 

 Dr. Komócsi András 

5 QT Szindrómák- Hosszú QT szindróma 

 Dr. Varga Noémi 

6 QT Szindromák- Rövid QT szindróma 

 Dr. Varga Noémi 

7 Primer T hullám eltérések 

 Dr. Varga Noémi 

8 Secunder T hullám eltérések 

 Dr. Varga Noémi 



PTE ÁOK Általános Orvos szak  –  Elektív és fakultatív tárgyak - tantárgyleírások – 2018/2019-es tanév 

 

 667 

9 Technikai hibák az EKG értékelésében 

 Dr. Husznai Róbert 

10 Ritmus zavarok I: Ingerképzés zavarai 

 Dr. Husznai Róbert 

11 Ritmus zavarok II: Ingervezetés zavarai 

 Dr. Husznai Róbert 

12 Specialis EKG technikák 

 Dr. Husznai Róbert 

13 EKG verseny 

 Dr. Komócsi András 

14 EKG verseny 

 Dr. Komócsi András 

Gyakorlatok 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

- 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 
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OOE-FAJ-T FÁJDALOM ÉS FÁJDALOMCSILLAPÍTÁS  

Tantárgyfelelős: DR. PETHŐ GÁBOR, egyetemi tanár 

 Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet 

1 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Elektív  modul ▪ tavasszal ▪ ajánlott félév: 8. 

Foglalkozás/félév:  12 óra előadás + 0 óra gyakorlat + 0 óra szeminárium = összesen 12 óra 

Kurzus létszámkorlát:  min. 5 fő –  max. 50 fő 

Előfeltételek: OOP-GT1 egyidejű felvétel   

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

 

Tematika  

A kurzus célja a fájdalom élettani, kórélettani és gyógyszertani vonatkozásainak integratív tárgyalása. Ennek keretén belül a fájdalom 

perifériás és centrális mechanizmusainak ismertetése (fájdalompályák és leszálló gátlópályák, ezek neurotranszmitterei és receptorai, 

hiperalgézia és allodynia kialakulása), a konvencionális analgetikumok (ópioidok és cikloxigenáz-gátlók) valamint az adjuváns 

analgetikumok farmakodinámiájának és farmakokinetikájának mélyebb ismertetése, ezek klinikai felhasználásának elméleti alapjai, új 
típusú potenciális analgetikumok fejlesztésének elméleti kiindulópontjai. 

A félév elfogadásának feltételei 

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett 

Félévközi ellenőrzések 

A kurzus utolsó előadását követően a szorgalmi időszakban írásbeli dolgozat alapján szerezhető meg a félévközi jegy. Aki ezt nem írja 

meg, vagy elégtelen érdemjegyet szerez, lehetősége van szóban a javításra ill. pótlásra a szorgalmi időszak során egy alkalommal. 

Ennek sikertelensége vagy elmaradása esetén a vizsgaidőszak 2. hetének végéig egy további szóbeli lehetőség van a félévközi jegy 

megszerzésére. 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Az órák pótlására nincs lehetőség. 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

Nincs. 

- Saját oktatási anyag 

Az előadások anyaga PDF-formátumban elérhető a Neptunban. 

- Jegyzet 

Nincs. 

- Ajánlott irodalom 

Nincs. 

Előadások 

1 Alapfogalmak a fájdalommal és a nociceptorokkal kapcsolatban 

 Dr. Pethő Gábor 

2 A kapszaicinérzékeny nociceptorok sajátosságai 

 Dr. Pethő Gábor 

3 A hiperalgézia perifériás mechanizmusai 

 Dr. Pethő Gábor 

4 A hiperalgézia és allodynia centrális mechanizmusai 

 Dr. Pethő Gábor 

5 A neuropátiás fájdalom jellegzetességei 

 Dr. Pethő Gábor 

6 Az opioid analgetikumok farmakológiája I. 

 Dr. Pethő Gábor 

7 Az opioid analgetikumok farmakológiája II. 

 Dr. Pethő Gábor 
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8 A nem-szteroid gyulladásgátló analgetikumok farmakológiája I. 

 Dr. Pethő Gábor 

9 A nem-szteroid gyulladásgátló analgetikumok farmakológiája II. 

 Dr. Pethő Gábor 

10 Az adjuváns analgetikumok 

 Dr. Pethő Gábor 

11 Új típusú analgetikumok kifejlesztésének alapjai I. 

 Dr. Pethő Gábor 

12 Új típusú analgetikumok kifejlesztésének alapjai II. 

 Dr. Pethő Gábor 

Gyakorlatok 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

A vizsgakérdések külön nincsenek megadva. Az írásbeli vizsga esszékérdései az előadások anyagán alapulnak. 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 
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OOE-GCT-T GYAKORLATI ULTRAHANG ÉS CT DIAGNOSZTIKA  

Tantárgyfelelős: DR. BATTYÁNI ISTVÁN, egyetemi docens 

 Radiológiai Klinika 

2 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Elektív  modul ▪ tavasszal ▪ ajánlott félév: 8. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 5 fő –  max. 15 fő 

Előfeltételek: OOA-BI2 teljesített + OOK-KRA teljesített 

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

 

Tematika  

A kötelező radiológiai tantárgyi modulban elsajátított ismeretanyaga után, a képzés lehetőséget ad a diagnosztikai eszközök gyakorlati 

használatára, és minimális gyakorlati készség elsajátítására. A témába vágó érdekes napi esetek elemzésével is segíteni szeretnénk a 

diagnosztikai módszerekkel kapott eredmények, jelek értelmezését és logikus beépítését a klinikusi gondolkodásba. 

A képzés célja a tevékeny részvétel a diagnosztikai munkában és a klinikai diagnosztikus gondolkodás mellett gyakorlati tapasztalat 
szerzése, mely a végzés után a praxisban is használható ismereteket nyújt. 

A félév elfogadásának feltételei 

A félév elfogadásának feltétele: a gyakorlati részvétel és aktivitás alapján. A félév elismeréséhez legfeljebb 2 gyakorlatról való (4 óra) 

hiányzást tartunk megengedhetőnek. Amennyiben a hiányzás ennél több, az index nem kerül aláírására, a kredit pont szerzés feltétele 

a fentieknek megfelelő gyakorlati részvétel. 

Félévközi ellenőrzések 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Nincs lehetőség pótlásra, kreditpont csak a megfelelő gyakorlati részvétellel kapható. 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Ajánlott irodalom: 

Harkányi Z.: Hogyan vizsgáljunk ultrahanggal? 

Harkányi Z., Morvay Z.: Ultraszonográfia 

Otto H. Wegener: Whole Body Computed Tomography 

Előadások 

Gyakorlatok 

1 Az ultrahang fizikája, technikai alkalmazások, újdonságok. 

2 Ultrahang terminológia, különböző elváltozások képi megjelenése. 

3 A máj, epeutak, epehólyag ultrahang diagnosztikája elméletben. 

4 A máj, epeutak, epehólyag ultrahang diagnosztikája gyakorlatban. 

5 Lép, pancreas, gyomor és bélrendszer ultrahang vizsgálata elméletben. 

6 Lép, pancreas, gyomor és bélrendszer ultrahang vizsgálata gyakorlatban. 

7 Húgyúti rendszer, prostata, mellékvesék ultrahang vizsgálata elméletben. 

8 Húgyúti rendszer, prostata, mellékvesék ultrahang vizsgálata gyakorlatban. 

9 Retriperitoneum, nagyerek, peritoneum ultrahang vizsgálata elméletben. 

10 Retriperitoneum, nagyerek, peritoneum ultrahang vizsgálata gyakorlatban. 

11 Ultrahang kontrasztanyagok elméleti ismeretek. 

12 Ultrahang kontrasztanyagok gyakorlati alkalmazás. 

13 Felületes lágyrészek, nyirokcsomó, pajzsmirigy ultrahang vizsgálata elméletben. 

14 Felületes lágyrészek, nyirokcsomó, pajzsmirigy ultrahang vizsgálata gyakorlatban. 

15 Muszkuloszkeletális ultrahang vizsgálatok. 

16 Muszkuloszkeletális ultrahang vizsgálatok. 
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17 Perifériás erek (artériák, vénák) betegségei és azok ultrahang vizsgálatai elméletben. 

18 Perifériás erek (artériák, vénák) betegségei és azok ultrahang vizsgálatai gyakorlatban. 

19 Computer tomographia technikája napjainkban, újdonságok. 

20 Dual energiás képalkotás klinikai előnyei a gyakorlatban. 

21 Hasi CT diagnosztika elméletben. 

22 Hasi CT diagnosztika gyakorlatban. 

23 Mellkasi CT diagnosztika elméletben. 

24 Mellkasi CT diagnosztika gyakorlatban. 

25 UH mágneses navigációs rendszer használata. 

26 Ultrahang technika gyakorlat (önálló betegvizsgálat). 

27 Ultrahang technika gyakorlat (önálló betegvizsgálat). 

28 Gyakorlati vizsga, teszt. 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

Gyakorlati vizsga, teszt. 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 

Dr. Battyáni István (BAIHABO.PTE), Dr. Faluhelyi Nándor (FANFAAO.PTE), Dr. Farkas Péter István (FAPFACO.PTE), Dr. Giyab 

Omar (ABJHAAO.PTE), Dr. Járay Ákos (JAAFADO.PTE), Dr. Szukits Sándor (SZSFAIO.PTE) 
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OOE-GEP-T ENDOPROTETIKA GYAKORLATI ALAPJAI  

Tantárgyfelelős: DR. THAN PÉTER, egyetemi tanár 

 Ortopédiai Klinika 

2 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Elektív  modul ▪ tavasszal ▪ ajánlott félév: 8. 

Foglalkozás/félév:  7 óra előadás + 18 óra gyakorlat + 0 óra szeminárium = összesen 25 óra 

Kurzus létszámkorlát:  min. 1 fő –  max. 10 fő 

Előfeltételek: OOK-ORT teljesített   

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

 

Tematika  

A nagyízületi endoprotetika napjainkban az ortopédia egyik kiemelt területe. A kurzus célja bemutatni e szakterület részletes és magas 

szintű ismereteit azon hallgatók számára, akik ortopédiai alapismeretekkel már rendelkeznek. A tantárgy elsősorban gyakorlat orientált. 

E mellett természetesen a modern endoprotetika legfontosabb aspektusait elméletben is összefoglalja, kitérve az endoprotézisek, a 

műtéti technikák és az utókezelés történelmiségére, az indikációkra és a legfontosabb biomechanikai alapismeretekre. A szövődmények 

kialakulásának és kezelésének háttérismeretei, valamint a jövőbe mutató technikák alapvető jellemzői külön előadások során kerülnek 

tárgyalásra. A gyakorlati rész legfontosabb elemei a közös ambuláns betegellátás, indikáció felállítás, a műtétekben való részvétel 

(csípő és térdprotetika) és a betegek osztályos rehabilitációjának megfigyelése. A kurzus egyik fő célja, hogy a hallgatók gyakorlati 
ismereteiket és a betegellátással kapcsolatos tapasztalataikat elmélyíthessék. 

A félév elfogadásának feltételei 

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett 

Félévközi ellenőrzések 

Beszámoló. 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

- 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

Előadások jegyzete 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

1. Callaghan JJ, Rosenberg AG, Rubash HE: The Adult Hip, Vol. I-II., Lippincott-Raven 2006 

2. Callaghan JJ, Rosenberg AG, Rubash HE, Simonian PT, Wiczkiewicz TL: The Adult Knee, Vol. I-II., Lippincott-Raven 2003 

Előadások 

1 Az endoprotetika története 

 Dr. Than Péter 

2 Protézis típusok 

 Dr. Than Péter 

3 Indikációs kritériumok 

 Dr. Than Péter 

4 Műtéttechnikák 

 Dr. Than Péter 

5 Utókezelés eredmények felmérése 

 Dr. Than Péter 

6 Komplikációk ellátása 

 Dr. Than Péter 

7 A jövő nagyízületi protetikája 

 Dr. Than Péter 
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Gyakorlatok 

1 Endoprotézis típusok, indikáció, betegválasztás 

2 Endoprotézis típusok, indikáció, betegválasztás 

3 Endoprotézis típusok, indikáció, betegválasztás 

4 Cementezett csípőprotézis: műtéti részvétel 

5 Cementezett csípőprotézis: műtéti részvétel 

6 Cementezett csípőprotézis: műtéti részvétel 

7 Cement nélküli csípőprotézis: műtéti részvétel 

8 Cement nélküli csípőprotézis: műtéti részvétel 

9 Cement nélküli csípőprotézis: műtéti részvétel 

10 Unicondyláris térprotézis: műtéti részvétel 

11 Unicondyláris térprotézis: műtéti részvétel 

12 Unicondyláris térprotézis: műtéti részvétel 

13 Totál condylaris térdprotézis: műtéti részvétel 

14 Totál condylaris térdprotézis: műtéti részvétel 

15 Totál condylaris térdprotézis: műtéti részvétel 

16 Osztályos betegellátás és utókezelés műtétet követően 

17 Osztályos betegellátás és utókezelés műtétet követően 

18 Osztályos betegellátás és utókezelés műtétet követően 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

- 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 

Dr. Than Péter (TAPHAAE.PTE) 
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OOE-GIO-T ANGIOLÓGIA  

Tantárgyfelelős: DR. KÉSMÁRKY GÁBOR RÓBERT, egyetemi docens 

 I. sz. Belgyógyászati Klinika 

1 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Elektív  modul ▪ tavasszal ▪ ajánlott félév: 8. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 3 fő –  max. 50 fő 

Előfeltételek: OOP-BPR teljesített + OOP-KO2 teljesített 

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

 

Tematika  

Az angiológia (érgyógyászat) tárgy célja a perifériás érbetegségek klinikumának oktatása. A perifériás érbetegségek ellátása és oktatása 

a kardiovaszkuláris és a cerebrovaszkuláris betegségekéhez képest eddig jelentősen háttérbe szorult, a belgyógyászati és a preventív 

szemlélet nagyrészt hiányzott. A tantárgy keretében az életet veszélyeztető akut artériás kórképek (akut és krónikus kritikus végtag 

ischaemia, aneurysma ruptura, dissectio), a krónikus perifériás ütőérbetegségek (arteriosclerosis obliterans, diabeteses láb szindróma, 

Raynaud-jelenség), akut vénás és krónikus vénás betegségek, a nyirokkeringési zavarok, a vasculitisek és az érfejlődési 
rendellenességek megjelenési formáiról, diagnosztikájáról és kezeléséről adunk áttekintést. 

A Belgyógyászati angiológia 2013-tól szakvizsga lett Magyarországon. 

A félév elfogadásának feltételei 

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett 

Félévközi ellenőrzések 

Szóbeli vizsga az angiológiai osztályon/szakrendelésen. 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Belgyógyászati angiológiai szakrendelés munkájában való részvétel. 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

. 

- Saját oktatási anyag 

A szemináriumok ábraanyagát a klinika oktatási anyagai között megtalálhatóvá tesszük: 

http://aok.pte.hu/hu/egyseg/oktatasianyagok/260 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

1. Meskó Éva (szerk.): Vascularis medicina, Therapia Kiadó, 2004. 

2. Meskó Éva, Farsang Csaba, Pécsvárady Zsolt: Belgyógyászati angiológia, Semmelweis Kiadó és Multimédia Stúdió, 1999. 

3. 2017 ESC Guidelines on the Diagnosis and Treatment of Peripheral Arterial Diseases in collaboration with the European Society 
for Vascular Surgery (ESVS), http://www.escardio.org/guidelines. 

4. Petrányi Gy. (szerk.): Belgyógyászati diagnosztika, Medicina, 2010. 

5. 2016 AHA/ACC Guideline on the Management of Patients With Lower Extremity Peripheral Artery Disease, DOI: 
10.1016/j.jacc.2016.11.007. 

Előadások 

Gyakorlatok 

Szemináriumok 

1 Perifériás érbetegségek epidemiológiája, rizikófaktorai; az érbetegek fizikális vizsgálata, a diagnosztika lépései 

2 Atheroscleroticus érbetegség, Bürger-kór 

3 Életveszélyes verőérbetegségek 1.: Akut kritikus végtag ischaemia, Krónikus kritikus végtag ischaemia 

4 Életveszélyes verőérbetegségek 2.: Akut aorta szindrómák. Aneurizmák. 

5 Diabeteses láb szindróma 

6 Raynaud-szindróma, Mellkaskimeneti szindróma 

7 Esetbemutatások. 1. félévközi számonkérés 

8 Érfejlődési rendellenességek. Érdaganatok. 

http://aok.pte.hu/hu/egyseg/oktatasianyagok/260
http://www.escardio.org/guidelines
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9 Akut vénás kórképek 

10 Krónikus vénás kórképek 

11 Érműtétek 

12 Vasculitisek. 

13 Nyiroködéma 

14 2. félévközi számonkérés 

Vizsgakérdések 

Egyszerű és többszörös választásos teszt. 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 

Dr. Bíró Katalin (BIKFABO.PTE), Dr. Késmárky Gábor Róbert (KEGFACO.PTE), Dr. Koltai Katalin (KOKFABO.PTE), Dr. 

Menyhei Gábor (MEGMABO.PTE), Dr. Temesné Dr. Endrei Dóra Ilona (ENDRAAP.PTE) 
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OOE-GLM-T GYAKORLATI LABORATÓRIUMI MEDICINA  

Tantárgyfelelős: DR. MISETA ATTILA, egyetemi tanár 

 Laboratóriumi Medicina Intézet 

1 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Elektív  modul ▪ tavasszal ▪ ajánlott félév: 8. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 5 fő –  max. 30 fő 

Előfeltételek: OOK-KBK egyidejű felvétel   

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

 

Tematika  

A tárgy rövid leírása: 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 valamint a már megszerzett klinikai 

biokémiai ismeretekre épül, segít de facto a gyakorlatban is elsajátítani azokat az alapvető laboratóriumi vizsgálatokat, melyek 
készségszerű elvégzése az orvosképzés során valamennyi hallgatótól elvárható és szükségszerű. 

A félév elfogadásának feltételei 

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett 

Félévközi ellenőrzések 

A vizsgakérdések (teszt), minden szemeszterben aktuálisan lesznek kialakításra 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Nincs lehetőség 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

A gyakorlatokhoz kapcsolódó írott anyagokat az oktatók biztosítják a gyakorlatok során. 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Előadások 

Gyakorlatok 

1 1.) Mintavétel, minta előkészítés - vér, vizelet, testnedvek 

2 1.) Mintavétel, minta előkészítés - vér, vizelet, testnedvek 

3 2.) Műszeres és mikroszkópos vérkép vizsgálatok 

4 2.) Műszeres és mikroszkópos vérkép vizsgálatok 

5 3.) Véralvadás és hemosztázis alap- és műszeres vizsgálatok 

6 3.) Véralvadás és hemosztázis alap- és műszeres vizsgálatok 

7 4.) Kémiai és mikroszkópos vizeletvizsgálatok 

8 4.) Kémiai és mikroszkópos vizeletvizsgálatok 

9 5.) Klinikai kémiai műszeres vizsgálatok 

10 5.) Klinikai kémiai műszeres vizsgálatok 

11 6.) POCT - száraz kémiai tesztek használata és értékelése 

12 6.) POCT - száraz kémiai tesztek használata és értékelése 

13 7.) Laboratóriumi leletek értékelése 

14 7.) Laboratóriumi leletek értékelése 
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Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 

Dr. Faust Zsuzsanna (FAZVAAO.PTE), Dr. Gombos Katalin (GOKFAAO.PTE), Dr. Horváth-Szalai Zoltán (HOZOAAO.PTE), Dr. 

Kátai Emese (KAESACO.PTE), Dr. Kiss Gabriella (KIGGAAO.PTE), Dr. Nagy Tamás II (NATFABO.PTE), Dr. Péterfalvi Ágnes 

(PEAFAFO.PTE) 
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OOE-IDR-T IZOTÓPDIAGNOSZTIKAI ÉS RADIOTERÁPIÁS MÓDSZEREK BIOFIZIKAI ALAPJAI ÉS KLINIKAI 

VONATKOZÁSAI  

Tantárgyfelelős: DR. BÓDISNÉ DR. ZÁMBÓ KATALIN, egyetemi tanár 

 Nukleáris Medicina Intézet 

2 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Elektív  modul ▪ tavasszal ▪ ajánlott félév: 8. 

Foglalkozás/félév:  20 óra előadás + 8 óra gyakorlat + 0 óra szeminárium = összesen 28 óra 

Kurzus létszámkorlát:  min. 1 fő –  max. 60 fő 

Előfeltételek: OOP-BPR teljesített + OOP-KO2 teljesített + OOP-PA2 teljesített 

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

 

Tematika  

Az egyes szervrendszerek működésének in vivo vizsgálatára funkcionális alapokon nyugvó statikus és dinamikus módszerek állnak 

rendelkezésre, amelyek során számítógépes támogatással tudjuk a radiofarmakon útját nyomon követni a szervezet belsejében. Az új 

rétegfelvételi technikával (SPECT) még pontosabb morfológiai és funkcionális elemzést adhatunk. A kurzus a modern módszerek 

fizikai és biofizikai alapjait is részletesen bemutatja. Az oktatás célja az orvostanhallgatók megismertetése a radioizotópokkal végzett 

in vivo vizsgálatok, vmint. a radioterápia biofizikai alapjaival, módszereivel, a klinikumban történő alkalmazással. A klinikai részben 

szervrendszerenként tárgyalnánk az alkalmazott vizsgálómódszerek helyét a diagnosztikus sorban, elveit, kivitelezését, indikációit, 
kontraindikációit és az eredmények értékelését. 

A félév elfogadásának feltételei 

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett 

Félévközi ellenőrzések 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Egyéni konzultáció után közös időpont egyeztetéssel. 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

Nincs. Ajánlott tankönyv: Dr. Szilvási István: Nukleáris Medicina tankönyv 

- Saját oktatási anyag 

Az előadások anyaga megtalálható az ÁOK honlapján a Nukleáris Medicina Intézet „Oktatási anyagok” között. 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Dr. Jánoki Győző és Dr. Láng Jenő: Radioaktív gyógyszerek az izotópdiagnosztikában és terápiában, jegyzet I. kötet 

Dr. Földes Iván: Klinikai izotópdiagnosztika és terápia, jegyzet II. kötet 

Dr. Farkas György: Sugárvédelmi és belsődozimetriai ismeretek, jegyzet III. kötet 

Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet kiadványa 

Fráter Lóránd, Horváth Ferenc, Kuhn Endre, Vargha Gyula: A radiológia alapfogalmai, Medicina Kiadó 

Internetes tankönyv: www.dote.hu Oktatás: Nukleáris Medicina tankönyv 

Dr. Szilvási István: Nukleáris Medicina tankönyv 

Előadások 

1 Izotópok, radioaktív sugárzások, gamma-kamera, SPECT működésének alapjai 

 Dr. Bódisné Dr. Zámbó Katalin 

2 Izotópok, radioaktív sugárzások, gamma-kamera, SPECT működésének alapjai 

 Dr. Bódisné Dr. Zámbó Katalin 

3 A pozitronemissziós tomográfia (PET) alapjai, a PET működése és alkalmazásai 

 Dr. Schmidt Erzsébet 

4 A pozitronemissziós tomográfia (PET) alapjai, a PET működése és alkalmazásai 

 Dr. Schmidt Erzsébet 

5 A légző-rendszer és a gyulladások izotópdiagnosztikája 

 Dr. Bódisné Dr. Zámbó Katalin 

6 A légző-rendszer és a gyulladások izotópdiagnosztikája 

 Dr. Bódisné Dr. Zámbó Katalin 

http://www.dote.hu/
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7 Az urogenitális rendszer és a gastrointestinális rendszer izotópdiagnosztikája 

 Dr. Molnárné Dr. Szabó Zsuzsanna 

8 Az urogenitális rendszer és a gastrointestinális rendszer izotópdiagnosztikája 

 Dr. Molnárné Dr. Szabó Zsuzsanna 

9 A csont- és ízületi rendszer izotópdiagnosztikája és therápiája 

 Dr. Schmidt Erzsébet 

10 A csont- és ízületi rendszer izotópdiagnosztikája és therápiája 

 Dr. Schmidt Erzsébet 

11 A pajzsmirigy és mellékpajzsmirigy izotópdiagnosztikája és therápiája 

 Dr. Bán Zsuzsanna 

12 A pajzsmirigy és mellékpajzsmirigy izotópdiagnosztikája és therápiája 

 Dr. Bán Zsuzsanna 

13 Nukleáris kardiológia 

 Dr. Bódisné Dr. Zámbó Katalin 

14 Nukleáris kardiológia 

 Dr. Bódisné Dr. Zámbó Katalin 

15 Nukleáris onkológia, aspecifikus módszerek 

 Dr. Schmidt Erzsébet 

16 Nukleáris onkológia, aspecifikus módszerek 

 Dr. Schmidt Erzsébet 

17 Nukleáris onkológia, specifikus módszerek és therápia 

 Dr. Schmidt Erzsébet 

18 Nukleáris onkológia, specifikus módszerek és therápia 

 Dr. Schmidt Erzsébet 

19 A központi idegrendszer izotópdiagnosztikája 

 Dr. Molnárné Dr. Szabó Zsuzsanna 

20 A központi idegrendszer izotópdiagnosztikája 

 Dr. Molnárné Dr. Szabó Zsuzsanna 

Gyakorlatok 

1 A meleglabor és a műszerek bemutatása, a radiofarmakonok elkészítése, sugárvédelem, a számítógépes értékelő és leletező 
rendszer bemutatása 

2 Pajzsmirigy és tüdő vizsgálatok kivitelezése, értékelése, leletezése 

3 Csont és csontvelő szcintigráfiás vizsgálatok kivitelezése, értékelése, leletezése 

4 Vese és máj vizsgálatok kivitelezése, értékelése, leletezése 

5 Szívvizsgálatok (SPECT, SPECT/CT) kivitelezése, értékelése, leletezése 

6 Neurológiai vizsgálatok (SPECT,SPECT/CT) 

7 Onkológiai vizsgálatok kivitelezése, értékelése, leletezése 

8 Az izotópterápia elvei, problémái, kivitelezése, kontrollja 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

Multiple choice teszt 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 

Dr. Bán Zsuzsanna (BAZTABP.PTE), Dr. Bódisné Dr. Zámbó Katalin (BOZMAAO.PTE), Dr. Molnárné Dr. Szabó Zsuzsanna 

(MOSGABA.PTE), Dr. Schmidt Erzsébet (SCEMAAO.PTE) 
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OOE-IKR-T INTERVENCIÓS KARDIOLÓGIA  

Tantárgyfelelős: DR. KOMÓCSI ANDRÁS, egyetemi docens 

 Szívgyógyászati Klinika 

2 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Elektív  modul ▪ tavasszal ▪ ajánlott félév: 8. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 5 fő –  max. 30 fő 

Előfeltételek: OOP-BPR teljesített   

 

Tematika  

Az intervenciós kardiológia a kardiológia speciális ága, mely elsősorban a katéteres eljárásokkal foglalkozik. Egyre növekszik a 

katéteres úton elvégezhető kardiológia intervenciók száma, ide értve a koronária és strukturális szívbetegségekben elérhető 

diagnosztikus és terápiás eljárásokat. Ezek a módszerek jelentősen átformálták a modern kardiológiai diagnosztikát és terápiát. A 

kurzus betekintést ad az invazív beavatkozások indikációjába, az intervenciós kardiológiai gyakorlatába beleérve az eszközök és 
adjuváns gyógyszeres terápiás lehetőségeket. 

A félév elfogadásának feltételei 

Két írásos teszt a szemeszter során. Maximálisan 2 alkalom (4 óra) hiányzás tolerált. Két hiányzás felett a hallgatót automatikusan 

kizárjuk a jegyadásból. 1 írásos teszt (5. hét) 

Félévközi ellenőrzések 

1 írásos teszt (5. hét) 

2. írásos teszt (14. hét) 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

- 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

Komócsi András, Ungi Imre, Kónyi Attila: Szívkatéterezés artéria radialis behatolásból. Akadémiai Kiadó, 2009 

- Saját oktatási anyag 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Morton L. Kern & Paul Sorajja & Michael Lim: Cardiac Catheterization Handbook, 6th Edition 2015 

Mauro Moscucci: Grossman & Baim’s Cardiac Catheterization, Angiography, and Intervention, 8e 2013 

Braunwald, E., Zipes, D. P., Libby, P., Bonow, R. O.: Braunwald Heart Disease. A Textbook of Cardiovascular Medicine, W. B. 
Saunders Company, 2008 

Előadások 

1 Bevezetés: Intervenciós kardiológia, rövid történet nagy hatással 

 Dr. Komócsi András 

2 Vaszkuláris behatolási formák: választás, rizikó & előny, posztprocedurális menedzsment 

 Dr. Komócsi András 

3 Koronária angiográfia I: típusos esetek, helyzetek 

 Dr. Komócsi András 

4 Koronária angiográfia II: atípusos esetek, helyzetek 

 Dr. Komócsi András 

5 Kiegészítő diagnosztikai módszerek I: intrakoronáriás nyomásmérés, hemodinamikai alapok. 

 Dr. Komócsi András 

6 Kiegészítő diagnosztikai módszerek II: intrakoronáriás nyomásmérés a gyakorlatban 

 Dr. Komócsi András 

7 Kiegészítő diagnosztikai módszerek III: IVUS 

 Dr. Komócsi András 

8 Kiegészítő diagnosztikai módszerek IV: OCT 

 Dr. Komócsi András 
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9 Pacemakerek, implantálható defibrillátorok I 

 Dr. Komócsi András 

10 Pacemakerek, implantálható defibrillátorok II 

 Dr. Komócsi András 

11 Invazív aritmológia I. Az elektrofiziológiai vizsgálat alapjai 

 Dr. Komócsi András 

12 Invazív aritmológia II. Az abláció alapjai 

 Dr. Komócsi András 

13 A koronária stent fejlődése és jövője 

 Dr. Komócsi András 

14 Trombocita aggregációgátlás és antikoagulálás koronária intervenciók során 

 Dr. Komócsi András 

15 Jobbszívfél katéterezés I (billentyűbetegségek, söntök, monitorozás) 

 Dr. Komócsi András 

16 Jobbszívfél katéterezés II (pulmonális hipertenzió) 

 Dr. Komócsi András 

17 Katéteres aortabillentyű intervenciók I. 

 Dr. Komócsi András 

18 Katéteres aortabillentyű intervenciók II. (BAV, TVR) 

 Dr. Komócsi András 

19 Koronária intervenciók: vezetőkatéter, drót, ballon 

 Dr. Komócsi András 

20 Intervenció akut koronária szindrómában 

 Dr. Komócsi András 

21 Bifurkáció stentelés 

 Dr. Komócsi András 

22 Krónikus teljes elzáródás (CTO) 

 Dr. Komócsi András 

23 Strukturális intervenciók I. (Mitrális inszufficiencia, sönt) 

 Dr. Komócsi András 

24 Strukturális intervenciók II. (Pitvari fülcseszárás) 

 Dr. Komócsi András 

25 Strukturális intervenciók III. (Alkoholos szeptum abláció) 

 Dr. Komócsi András 

26 Intervenciós keringéstámogatás 

 Dr. Komócsi András 

27 Teszt 

 Dr. Komócsi András 

28 Teszt 

 Dr. Komócsi András 

Gyakorlatok 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

- 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 
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OOE-KB2-T KLINIKAI SZAKMAI BLOKKGYAKORLAT 2.  

Tantárgyfelelős: DR. TÓTH KÁLMÁN, egyetemi tanár 

 I. sz. Belgyógyászati Klinika 

2 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Elektív  modul ▪ tavasszal ▪ ajánlott félév: 8. 

Foglalkozás/félév:  0 óra előadás + 60 óra gyakorlat + 0 óra szeminárium = összesen 60 óra 

Kurzus létszámkorlát:  min. 1 fő –  max. 120 fő 

Előfeltételek: OOP-BPR teljesített + OOP-SPR teljesített + OOR-BEL teljesített 

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

 

Tematika  

A tantárgy az általános orvos szakos hallgatók számára, oktatókórházaink és klinikai osztályaink bevonásával több betegágy melletti 

valamint rendelői gyakorlati lehetőséget kíván biztosítani a Klinikai modul során, ezzel igazodva a hazai és nemzetközi elvárásokhoz. 

A Klinikai modulban végzett tanulmányokhoz kapcsolódóan, összesen két alkalommal, szemeszterenként két hét gyakorlat tölthető le 

a szorgalmi időszak során, az őszi szemeszterben a Klinikai szakmai blokkgyakorlat 1., a tavaszi szemeszterben a Klinikai szakmai 

blokkgyakorlat 2. tantárgy keretében. 2 különböző félévben történő kurzusfelvételkor a gyakorlat nem tölthető le ugyanazon az 

osztályon. Ezek során az anamnézis felvétel, a fizikális vizsgálat, a speciális vizsgálatok eredményeinek értékelése mellett a hallgatók 

részt vesznek az orvosi megbeszéléseken, viziteken, a betegeket érintő konzíliumokon és asszisztensként a diagnosztikai, műtői, 

beavatkozási programokban. A két hét gyakorlat valamely operatív klinikai szakma tárgyában vagy konzervatív klinikai orvosi 

szakterület tárgyában lehet tölteni, az alábbi listából történő szabad választás és az egyes gyakorlóhelyek adott időszakra megadott 

fogadókészsége alapján. A gyakorlatot a szorgalmi időszak során a szorgalmi időszak utolsó hetének kivételével bármikor le lehet 

tölteni, vizsgaidőszakban nem. A többi tantárgyak óráiról történő hiányzás mértéke a Klinikai szakmai blokkgyakorlat adott időszakra 

szóló igazolása alapján szemeszterenként maximum 14,3%-kal csökkentendő. A gyakorlat időpontját úgy kell megválasztani, hogy 
nem egyenletes óraeloszlású tantárgyak esetében a blokkgyakorlat miatt a fentinél nagyobb arányú hiányzás nem számolható el. 

Operatív klinikai gyakorlatot a következő osztályokon lehet letölteni: sebészet, érsebészet, mellkassebészet, szívsebészet, idegsebészet, 

baleseti sebészet, transzplantációs sebészet, intenzív terápia, aneszteziológia, sürgősségi betegfelvételi osztály, szemészet, szülészet-
nőgyógyászat, urológia, fül-orr-gégészet, ortopédia, gyermeksebészet, bőrgyógyászat, szájsebészet. 

Konzervatív klinikai gyakorlatot a következő osztályokon lehet letölteni: angiológia, anyagcsere, belgyógyászat, diabetológia, 

endokrinológia, immunológia, kardiológia, nefrológia, onkológia, pulmonológia, trópusi betegségek, geriátria, infektológia, 

gasztroenterológia, hematológia, háziorvostan, radiológia, izotópdiagnosztika, neurológia, pszichiátria, gyermekgyógyászat 
(gyermeksebészet kivételével), reumatológia, laboratóriumi medicina, mikrobiológia, patológia, genetikai laboratórium. 

Az egyes akkreditált gyakorlóhelyek listáját és időszakokra lebontott fogadókészségét az oktatókórházak és klinikai osztályok 
vonatkozásában a következő internetcímen található táblázat tartalmazza: 

http://www.aok.pte.hu/docs/th/file/magyar_oktato_korhazak_HU.pdf 

Az egyes gyakorlati időszakokra a Neptun Programban kell jelentkezni. 

Legalább heti 30 óra és legalább heti 4 nap gyakorlat rendes munkaidőben történő letöltését kell igazolni a gyakorlatrész elfogadásához. 
Ügyelet, munkaszüneti nap, ünnepnap, tudományos munka nem számít bele a gyakorlati időbe. 

A gyakorlat letöltését Befogadó nyilatkozat kitöltésével és leadásával kell kérni a tantárgyfelelőstől legkésőbb az adott félév szorgalmi 

időszakának 4. hetének végéig, de legkésőbb 1 héttel a tervezett gyakorlat megkezdése előtt (leadás helye: Pesti Marianna, JPKT, I. 

emelet, C szárny, 110-es ajtó). 

A gyakorlat sikeres letöltéséről szóló „Igazolást” az adott osztály vezetője, részlegvezetője vagy vezető oktatója állítja ki a gyakorlat 

utolsó napján. Az igazolást a gyakorlatot vezető szakorvos olvasható nevével, aláírásával, orvosi pecsétjével, az osztály olvasható 

pecsétjével a NEPTUN MeetStreet rendszerben kell feltölteni legkésőbb a szorgalmi időszak utolsó előtti hetének péntekén a 4 

betegismertetéssel együtt. Szükség esetén az igazolást a hallgató elektronikus úton legkésőbb a szemeszter utolsó hetének csütörtökén 
megküldi az összes többi tantárgy felelősének, ahol a hiányzások korrekciója szükséges. 

Az aláírásra jogosult orvosok listája a következő dokumentumban található: 

http://www.aok.pte.hu/docs/th/file/2013/A_Klinikai_Keszsegek_Leckekoenyve__alairok_2013_julius_Bielefeld_is_HUN.pdf 

Jelentős hallgatói érdeklődés esetén további gyakorlóhelyek akkreditációjának elindítására van lehetőség a Tanulmányi Hivatal 
honlapján található eljárásrend alapján: 

http://www.aok.pte.hu/docs/th/file/2014-15/Az_akkreditacio_es_annak_igazolasara_vonatkozo_szabalyok.pdf 

A félév elfogadásának feltételei 

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett 

Félévközi ellenőrzések 

N/A 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Hiányzás pótlására ugyanazon a gyakorlóhelyen, szokásos orvosi munkaidőben további gyakorlat letöltésével kerülhet sor. 

http://www.aok.pte.hu/docs/th/file/magyar_oktato_korhazak_HU.pdf
http://www.aok.pte.hu/docs/th/file/2013/A_Klinikai_Keszsegek_Leckekoenyve__alairok_2013_julius_Bielefeld_is_HUN.pdf
http://www.aok.pte.hu/docs/th/file/2014-15/Az_akkreditacio_es_annak_igazolasara_vonatkozo_szabalyok.pdf
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A többi tantárgyak óráiról történő hiányzás mértéke a Klinikai szakmai blokkgyakorlat adott időszakra szóló igazolása alapján 

szemeszterenként maximum 14,3%-al csökkentendő. 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

A gyakorlat témájának megfelelő kötelező és választható tantárgyak oktatási anyagai. 

Előadások 

Gyakorlatok 

1-60 A gyakorlat helyszínének megfelelő klinikai szakmai gyakorlat 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések  

A Klinikai készségek leckekönyve a következő oldalról tölthető le: 

http://aok.pte.hu/docs/th/file/KL_Leckekonyv07.pdf 

A 15. és 16. oldalon található „Önállóan elsajátított készségek” táblázat szükség esetén további kinyomtatott oldalakkal bővíthető. 

A hallgatók gyakorlati teendői: 

1. Anamnézisfelvétel és részletes fizikális vizsgálat az adott osztályon kezelt betegnél részletes, írott dokumentációval (gyakorlati 

hetenként legalább 2 betegnél). 

2. Diagnosztikus és terápiás terv kialakítása a betegfelvételt követően valamint ennek írásos dokumentációja (gyakorlati hetenként 

legalább 2 betegnél). 

3. A vizsgálatok eredményének valamint a klinikai betegséglefolyásnak megfelelő írásos összefoglaló értékelés elkészítése epikrízis 

formájában a beteg elbocsátásakor (gyakorlati hetenként legalább 2 betegnél). 

4. A hallgatónak a gyakorlat során minden héten el kell készíteni legalább 2 beteg részletes betegdokumentációját (anonimizált 

formában, a dátum, az osztály a tutor és a hallgató adatinak feltüntetésével, a hallgató és a tutor által aláírva). Terjedelem: 

betegenként legalább 1, legfeljebb 4 db A/4-es gépelt oldal. Az esetismertetéseket az igazolással együtt a tárgy NEPTUN 

MeetStreet oldalára kell feltölteni max. 1 Mbyte pdf formátumban legkésőbb a szorgalmi időszak utolsó előtti hetének péntekén. 

5. Aktív részvétel szükséges az osztály szakmai referátumain, graduális és posztgraduális továbbképző rendezvényein. A gyakorlati 

képzést optimális esetben témareferátumok, betegbemutatások és konzultációk segítik. 

6. A gyakorlat munkanapokon, az osztály szokásos munkaidejében töltendő, napi 6-8 órában. Ügyelet, munkaszüneti nap, ünnepnap, 

tudományos munka nem számít a gyakorlati időbe. 

7. A hallgató, felügyelet mellett az összes rezidensi, gyakornoki, osztályos orvosi teendőbe bevonandó a helyi szakmai, munkavédelmi 

és jogi szabályoknak megfelelően (pl.: vérvételek, vizitek, vizitrendelés szerinti feladatok elvégzése, osztályra érkező betegek 

felvétele, referálás a szakorvosnak, osztályvezetőnek, zárójelentés előkészítése, stb.). A hallgató az egyszerűbb diagnosztikus és 

terápiás beavatkozásokat felügyelet mellett, önállóan végzi, és lehetőség szerint elkíséri betegeit speciális vizsgálatokra, 

beavatkozásokra (pl. endoszkópiák, biopsziák, képalkotó vizsgálatok, műtétek, stb.) is. 

8. A hallgató a gyakorlat során személyesen elvégzett/látott tevékenységek teljesítéséről hivatalos igazolást kap (gyakorlati hetenként 

legalább 8 készség igazolása szükséges), melyek tényét a Klinikai Készségek Leckekönyvében a tantárgyfelelős ismeri el a 

bemutatott igazolás alapján. 

http://aok.pte.hu/docs/th/file/KL_Leckekonyv07.pdf 

A gyakorlat külföldön (EU, USA) (akkreditált egyetemi klinikán vagy oktatókórházban) is elvégezhető, amennyiben a hallgató a 

fogadó ország nyelvéből nyelvvizsgával rendelkezik, vagy angol középfokú nyelvvizsgája és megfelelő helyi nyelvismerete van.  

A gyakorlat letöltését befogadó nyilatkozat kíséretében írásban kell kérni a tantárgyfelelőstől legkésőbb az adott félév szorgalmi 

időszakának 4. hetének végéig, de legkésőbb a gyakorlat megkezdése előtt 1 héttel. A gyakorlat(részek) letöltéséről szóló igazolást 

a gyakorlatot vezető szakorvos olvasható nevével, aláírásával, orvosi pecsétjével, az osztály olvasható pecsétjével a NEPTUN 

MeetStreet rendszerben kell feltölteni legkésőbb a szorgalmi időszak utolsó előtti hetének péntekén a betegismertetésekkel együtt. 

A gyakorlat során az orvosi titoktartás, a PTE SzMSz vonatkozó szabályain túlmenően be kell tartani a gyakorlóhely adatvédelmi, 

munka- és balesetvédelmi, tűzvédelmi, intézményi titoktartási szabályait, valamint munkarendjét. 

http://aok.pte.hu/docs/th/file/KL_Leckekonyv07.pdf
http://aok.pte.hu/docs/th/file/KL_Leckekonyv07.pdf
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Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 

Dr. Bajor Judit (BAJSAA0.PTE), Dr. Czopf László József (CZLMAAO.PTE), Dr. Szabó Imre (SZIHAFE.PTE), Dr. Tóth Kálmán 

(TOKGAAO.PTE) 
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OOE-KVF-T KVANTITATÍV FARMAKOKINETIKA  

Tantárgyfelelős: DR. PETHŐ GÁBOR, egyetemi tanár 

 Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet 

1 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Elektív  modul ▪ tavasszal ▪ ajánlott félév: 8. 

Foglalkozás/félév:  12 óra előadás + 0 óra gyakorlat + 0 óra szeminárium = összesen 12 óra 

Kurzus létszámkorlát:  min. 3 fő –  max. 50 fő 

Előfeltételek: OOA-EL2 teljesített   

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

 

Tematika  

A kurzus célja a farmakokinetika alapvető mennyiségi összefüggéseinek megismertetése a klasszikus kompartment-modell 

segítségével az (fog)orvostan- és gyógyszerészhallgatók számára jól követhető és egyúttal élvezetes módon. A hangsúly a kvantitatív 

farmakokinetika alaptörvényeinek elvi származtatásán van, ebből adódóan nincs szükség speciális matematikai előismeretekre. A 

kurzus legfontosabb célja az alapegyenletek biológiai jelentésének értelmezése, beleértve a klinikai gyakorlatban való 

felhasználhatóságukat. A kurzus az egykompartmentes modell keretein belül tárgyalja a kinetikai alapparamétereket (megoszlási 

térfogat, clearance, felezési idő, biológiai hozzáférhetőség), valamint az extravaszkuláris, a folyamatos és az ismételt intravaszkuláris 

gyógyszeradagolás törvényszerűségeit. Számítógépes szimuláció is segíti az anyag megértését. A szakmai ismereteken túl a kurzus 
intellektuális élvezetet is kíván nyújtani. 

A félév elfogadásának feltételei 

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett 

Félévközi ellenőrzések 

A kurzus utolsó előadását követően a szorgalmi időszakban írásbeli dolgozat alapján szerezhető meg a félévközi jegy. Aki ezt nem írja 

meg, vagy elégtelen érdemjegyet szerez, lehetősége van szóban a javításra ill. pótlásra a szorgalmi időszak során egy alkalommal. 

Ennek sikertelensége vagy elmaradása esetén a vizsgaidőszak 2. hetének végéig egy további szóbeli lehetőség van a félévközi jegy 

megszerzésére. 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Az órák pótlására nincs lehetőség. 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

Nincs. 

- Saját oktatási anyag 

Nincs. 

- Jegyzet 

Nincs. 

- Ajánlott irodalom 

Shargel, Yu: Applied Biopharmaceutics and Pharmacokinetics, 4th edition, McGraw-Hill, 1999 

Előadások 

1 Intravénás bólusinjekció I. 

 Dr. Pethő Gábor 

2 Intravénás bólusinjekció II. 

 Dr. Pethő Gábor 

3 Intravénás bólusinjekció III. 

 Dr. Pethő Gábor 

4 Intravénás bólusinjekció IV. 

 Dr. Pethő Gábor 

5 Intravénás infúzió I. 

 Dr. Pethő Gábor 

6 Intravénás infúzió II. 

 Dr. Pethő Gábor 
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7 Egyszeri extravaszkuláris gyógyszeradagolás I. 

 Dr. Pethő Gábor 

8 Egyszeri extravaszkuláris gyógyszeradagolás II. 

 Dr. Pethő Gábor 

9 Egyszeri extravaszkuláris gyógyszeradagolás III. 

 Dr. Pethő Gábor 

10 Ismételt intravénás gyógyszeradagolás I. 

 Dr. Pethő Gábor 

11 Ismételt intravénás gyógyszeradagolás II. 

 Dr. Pethő Gábor 

12 Ismételt intravénás gyógyszeradagolás III. 

 Dr. Pethő Gábor 

Gyakorlatok 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

A vizsgakérdések külön nincsenek megadva. Az írásbeli vizsga esszékérdései az előadások anyagán alapulnak. 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 
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OOE-OFE-T AZ ORVOSI FELELŐSSÉG SPECIÁLIS KÉRDÉSEI, ORVOSI MŰHIBA  

Tantárgyfelelős: DR. KOZMA ZSOLT, egyetemi adjunktus 

 Igazságügyi Orvostani Intézet 

1 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Elektív  modul ▪ tavasszal ▪ ajánlott félév: 8. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 5 fő –  max. 25 fő 

Előfeltételek: OOP-PA1 teljesített   

 

Tematika  

A kurzus során áttekintést nyújtunk az orvosi tevékenység szabályairól, az orvosi felelősségről az orvos és egészségügyi szolgáltató 

ellenes büntető és polgári eljárásokról és azok lehetséges következményeiről. A kurzus során az elhangzottakat esetek megbeszélésével 

illusztráljuk 

A félév elfogadásának feltételei 

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett 

Félévközi ellenőrzések 

Kurzus végén írásbeli teszt 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

nincs 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

NEPTUN-ra feltöltésre kerülnek 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Dr. Dósa Ágnes: Az orvos kártérítési felelőssége 

Hídvéginé dr. Adorján Lívia: Műhibák és kártérítési perek az egészségügyben 

Sóronyi Péter: Orvosi felelősség 

Előadások 

Gyakorlatok 

Szemináriumok 

1 A magyar jogrendszer. Büntetőjog. 

2 A magyar jogrendszer. Polgári jog. 

3 Az orvosi tevékenység szabályai. 

4 Az egészségügyi törvény és kapcsolódó jogszabályok 

5 Az orvosi felelősség általános szabályai. 

6 Orvosi hiba, Kockázat, defenzív medicina. 

7 A kártérítés általános szabályai 

8 Büntetőeljárás és polgári peres eljárás „orvosi műhiba” esetekben. 

9 Esettanulmányok: beleegyezés a beavatkozásba 

10 Fegyelmi, etika, munkajogi felelősség 

11 Esettanulmányok: hibás diagnózis. 

12 Esettanulmányok: a műtéti technika 

13 Esettanulmányok: utókezelés 

14 Tesztvizsga 

Vizsgakérdések 

nincs 
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Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 

Dr. Heckmann Veronika (HEVGAAO.PTE), Dr. Kozma Zsolt (KOZEAC.K.JPTE), Dr. Simon Gábor (SIGFACO.PTE) 
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OOE-OIN-T ORVOSI INFORMATIKA  

Tantárgyfelelős: DR. PÓTÓ LÁSZLÓ, habilitált docens 

 Bioanalitikai Intézet 

1 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Elektív  modul ▪ tavasszal ▪ ajánlott félév: 8. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 1 fő –  max. 18 fő 

Előfeltételek: OOA-MET teljesített   

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

 

Tematika  

Az Orvosi Informatika ma egy multidiszcipináris terület. 

Adattárolás-adatbázis indexelés, mintavételezés (Shannon), tömörítés, titkosítás, modellezés. Biometrikus azonosítás, lényegkiemelés. 

Kép- hang- EEG-, EKG-kiértékelés, szűrők. Sejtautomaták, tanuló rendszerek. Biofeedback a gyógyításban. A szabályozásról, 

stabilitásról, telemedicina, szakértői rendszerek, betegirányatás, BNO kód. 

Cél az, hogy ne csak befogadjuk, alkalmazzuk az új lehetőségeket, hanem fedezzük fel a közös alapjukat és képesek legyünk 

továbbgondolni, esetleg hozzátenni. 

A félév elfogadásának feltételei 

Max 2 óra hiányzás 

Félévközi ellenőrzések 

Aktív részvétel a foglalkozásokon. 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Egy pótló foglalkozás 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

CD-n kiadva 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

CD-n kiadva 

Előadások 

1 Az Orvosi Informatika témakörei. Történeti bemutatás, a fejlődés korlátai, kitörési lehetőségek. 

 Dr. Pótó László 

2 Az információ alapfogalmai, mintavételezés, digitalizálás, kódolás 

 Dr. Pótó László 

3 Adatbiztonság, titkosítás, személyes adatok kezelése, adatkeresés, indexelés 

 Dr. Pótó László 

4 Adattömörítés és alkalmazási szempontok 

 Dr. Pótó László 

5 Folyamatok modellezése, szabályozó-rendszerek 

 Dr. Pótó László 

6 Intelligens jelfeldolgozó rendszerek az orvosi gyakorlatban 

 Dr. Pótó László 

7 Szakértői rendszerek, összefoglaló visszatekintés 

 Dr. Pótó László 

Gyakorlatok 

1 Példák az előadás témájához. Egy számítógép alaplap struktúrája 

2 Példák az előadás témájához. 

3 Példák az előadás témájához. 

4 Példák, néhány tömörítési eljárás gyakorlati bemutatása 
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5 Példák a szabályzások stabilitásáról, dinamikájáról 

6 Példák: néhány diagnosztikai alkalmazás bemutatása 

7 Példa: egy biofeedback eljárás a gyógyításban. Ismeretfrissítő teszt 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

Fontosabb ismerteteket felfrissítő teszt az utolsó órán 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 

Borbásné Dr. Farkas Kornélia (FAKAAA.T.JPTE), Dr. Pótó László (POLGABO.PTE), Kőnigné Péter Anikó (PEAAAB.T.JPTE) 
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OOE-OST-T ŐSSEJT-TRANSZPLANTÁCIÓ  

Tantárgyfelelős: DR. SZOMOR ÁRPÁD, klinikai főorvos 

 I. sz. Belgyógyászati Klinika 

1 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Elektív  modul ▪ tavasszal ▪ ajánlott félév: 8. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 5 fő –  max. 15 fő 

Előfeltételek: OOA-EL2 teljesített + OOP-PA2 teljesített + OOK-HAE egyidejű felvétel 

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

 

Tematika  

A haemopoeticus őssejtek differenciálódása, transzdifferenciálódása, szerepük a haemopoesisben és esetleg más szövetek pótlásában. 
Az őssejttranszplantáció indikációi és fajtái, továbbá a beavatkozás szerepe a malignus haematológiai betegségek gyógyításában.  

A haematológia oktatásban az ajánlott heti 1 órában csak két alkalom jut az őssejt-transzplantáció előadására. Ez a modern gyógyító 

beavatkozás egyre nagyobb teret hódít a malignus haematológiai betegségek kezelésében, ezért mindenképpen indokolt részletes 
tárgyalása. 

A félév elfogadásának feltételei 

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett 

Félévközi ellenőrzések 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

Gyakorlatok és előadások anyagai. 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Előadások 

1 A csontvelő transzplantáció múltja, jelene és jövője (történeti áttekintés). 

 Dr. Vereczkei Lajosné 

2 A csontvelői vérképzés az őssejtek plaszticitása, szaporodása, differenciálódása különböző sejtvonalakra. 

 Dr. Nagy Ágnes 

3 Az őssejt-transzplantáció formái és indikációi. Különböző őssejt mobilizálási és gyűjtési eljárások. 

 Dr. Szomor Árpád 

4 Nagy dózisú chemotherápia autológ őssejt-transzplantációval. A várható szövődmények, ezek megelőzése és kezelése. 

 Dr. Szomor Árpád 

5 Allogen őssejt-transzplantáció fajtái, korai és késői szövődményei, ezek megelőzése és kezelése. 

 Dr. Szomor Árpád 

6 Nem myeloablativ őssejtranszplantáció. 

 Dr. Vereczkei Lajosné 

7 Köldökzsinorvér őssejttranszplantáció indikációi. 

 Dr. Nagy Ágnes 

Gyakorlatok 

1 A haemapheresis laboratórium és a transzplantációs osztály megtekintése, a részleg felépítése, minimum feltételei. 

2 Az őssejt-mobilizálás protokolljai, gyakorlati kivitelezése. Őssejtgyűjtés perifériás vérből és csontvelőből és ezen való 
részvétel. 

3 Az autológ őssejttranszplantáció indikációi. Nagy dózisú kezelés (kondicionáló kezelések) kivitelezése. 

4 Autológ őssejttranszplantációban való részvétel. 

5 Az allogén őssejttranszplantáció algoritmusa, fajtái, hatásmechanizmusa. 

6 Nem myeloabblativ őssejttranszplantáció folyamata, hatásmechanizmusa, mellékhatásai és azok 

7 Autológ őssejt transzplantáció folyamata. 
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Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 

Dr. Alizadeh Hussain (ALHWAAP.PTE), Dr. Csalódi Renáta (CSRSAAO.PTE), Dr. Kosztolányi Szabolcs (KOSFABO.PTE), Dr. 

Nagy Ágnes (NAAMAAO.PTE), Dr. Szomor Árpád (SZAMACO.PTE) 
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OOE-POF-T PROBLÉMA-ORIENTÁLT FARMAKOLÓGIA  

Tantárgyfelelős: TAMASIKNÉ DR. HELYES ZSUZSANNA, egyetemi tanár 

 Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet 

2 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Elektív  modul ▪ tavasszal ▪ ajánlott félév: 8. 

Foglalkozás/félév:  0 óra előadás + 0 óra gyakorlat + 24 óra szeminárium = összesen 24 óra 

Kurzus létszámkorlát:  min. 5 fő –  max. 30 fő 

Előfeltételek: OOK-GT2 teljesített   

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

 

Tematika  

A tárgy célja, hogy bemutatásra és megbeszélésre kerüljenek a farmakológiai szempontjából érdekes problémamegoldó feladatok 

különféle témakörökből. A hallgatók fejleszthetik a klinikai helyzetek megoldásra való képességüket, a farmakológia különféle 

területeivel kapcsolatos ismeretanyagot bővíthetik, illetve megismerkedhetnek a legújabb klinikai irányelvekkel, betegség-gyógyszer 
interakciókkal, gyógyszer-gyógyszer interakciókkal, javallatokkal, ellenjavallatokkal, és mellékhatásokkal. 

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 

Powerpoint szemináriumi diasorok az intraneten és a Neptunon elérhetők. 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Golan D.E., Tashjian A.H. Jr, Armstrong, E.J., Armstrong, A.W. (eds.): Principles of Pharmacology, The Pathophysiologic Basis 

of Drug Therapy, 2nd edition, Wolters Kluwer Health, Lippincott Williams and Wilkins 2008. 

Farrel S.E., Ed. Golan D.E.: Principles of Pharmacology, workbook, Wolters Kluwer Health, Lippincott Williams and Wilkins 

2008. 

Előadások 

Gyakorlatok 

Szemináriumok 

1 Kardiovaszkuláris betegségek gyógyszeres terápiájának problémái 1. 

2 Kardiovaszkuláris betegségek gyógyszeres terápiájának problémái 2. 

3 Gasztro-intesztinális betegségek gyógyszeres kezelése 1. 

4 Gasztro-intesztinális betegségek gyógyszeres kezelése 2. 

5 Légúti betegségek farmakoterápiás problémái 1. 

6 Légúti betegségek farmakoterápiás problémái 2. 

7 Véralvadási zavarokat érintő farmakológiai problémák 

8 Hematológiai betegségek farmakoterápiás problémái 

9 Intenzív terápiás gyakorlat farmakológiai problémái 

10 Aneszteziológia farmakológai problémái 

11 Gyógyszeres terápia a terhesség alatt 

12 Gyermekgyógyászat speciális farmakológiai problémái 

13 Neurológiai és pszichiátriai betegségek farmakoterápiájának problémái 1. 

14 Neurológiai és pszichiátriai betegségek farmakoterápiájának problémái 2. 

15 Gyulladásos betegségek kezelése 1. 

16 Gyulladásos betegségek kezelése 2. 
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17 Fájdalomcsillapítás farmakológiai problémái 1. 

18 Fájdalomcsillapítás farmakológiai problémái 2. 

19 Problémamegoldás az antimikróbás terápia tárgyköréből 1. 

20 Problémamegoldás az antimikróbás terápia tárgyköréből 2. 

21 Speciális farmakológiai problémák az onkológiában 

22 Farmakoterápiás problémák metabolikus betegségekben - diabétesz 

23 Farmakoterápiás problémák metabolikus betegségekben - obezitás, metabolikus szindróma 

24 Endokrin betegségek gyógyszeres kezelésének problémái 

Vizsgakérdések 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 

Dr. Pozsgai Gábor (POGF-AAO.PTE), Sánticsné Dr. Pintér Erika (PIEMAAO.PTE), Tamasikné Dr. Helyes Zsuzsanna 

(HEZFAAO.PTE) 
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OOE-TRO-T TRÓPUSI BETEGSÉGEK  

Tantárgyfelelős: DR. PÉTERFI ZOLTÁN, egyetemi docens 

 I. sz. Belgyógyászati Klinika 

1 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Elektív  modul ▪ tavasszal ▪ ajánlott félév: 8. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 4 fő –  max. 20 fő 

Előfeltételek: nincs 

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

 

Tematika  

A megnövekedett utazási kedv, a turizmus fokozódása a behurcolt trópusi betegségek gyakoriságának növekedését eredményezte. A 

repülőgépen a kórokozók és a vektorok is velünk utazhatnak, így ritka trópusi betegség bárhol előfordulhat. A behurcolható trópusi 

betegségek klinikai megjelenési formái, azok megelőzése és differenciáldiagnosztikai összefüggései minden orvos számára hasznos 
ismeretet jelentenek, mivel a fel nem ismert betegség, pl. malária és a kezelés elmaradása a beteg életét veszélyeztetheti. 

A tantárgy kitér az utazás egészségügyi megfontolásokra. 

A félév elfogadásának feltételei 

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett 

Félévközi ellenőrzések 

nincs félévközi beszámoló 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Nincs lehetőség 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

Dr. Ternák Gábor: Trópusi Medicina 

- Saját oktatási anyag 

Az előadások vetítésanyaga és az előadáson elhangzottak, valamint ezek demonstrálása az aktuális betegforgalom függvényében 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Manson’s Tropical Diseases, 22nd edition 

Előadások 

1 Az utazásra való felkészülés szempontjai 

 Dr. Feiszt Zsófia 

2 Az utazásra való felkészülés szempontjai 

 Dr. Feiszt Zsófia 

3 A leggyakoribb behurcolt trópusi betegségek 

 Dr. Feiszt Zsófia 

4 A leggyakoribb behurcolt trópusi betegségek 

 Dr. Feiszt Zsófia 

5 Trópusi bakterialis infekciók (typhus, cholera, pestis, bartonellosiskok, stb.) 

 Dr. Feiszt Zsófia 

6 Lepra és egyéb Mycobacterium fertőzések 

 Dr. Feiszt Zsófia 

7 Vírusos hemorrágiás lázak 

 Dr. Feiszt Zsófia 

8 Leischmaniasis 

 Dr. Feiszt Zsófia 

9 Schistosomiasis 

 Dr. Feiszt Zsófia 
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10 Afrikai és amerikai trypanosomiasis 

 Dr. Feiszt Zsófia 

11 Treponematosisok 

 Dr. Feiszt Zsófia 

12 Nem infekciós eredetű trópusi betegségek 

 Dr. Feiszt Zsófia 

13 Malnutrició és egyéb hiánybetegségek 

 Dr. Feiszt Zsófia 

14 HIV/AIDS 

 Dr. Feiszt Zsófia 

Gyakorlatok 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

Az utazásra való felkészülés szempontjai 

A leggyakoribb behurcolt trópusi betegségek (malária) 

Trópusi bakterialis infekciók (typhus, cholera, pestis, bartonellosiskok, stb.) 

Lepra és egyéb Mycobacterium fertőzések 

Vírusos hemorrágiás lázak 

Leischmaniasis 

Schistosomiasis 

Afrikai és amerikai trypanosomiasis 

Treponematosisok 

Nem infekciós eredetű trópusi betegségek 

Malnutrició és egyéb hiánybetegségek 

Mérgező állatok harapása és csípése 

HIV/AIDS 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 
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OOF-3DM-T 3D TECHNOLÓGIÁK AZ ORVOSLÁSBAN  

Tantárgyfelelős: DR. MARADA GYULA, klinikai szakorvos 

 Fogászati és Szájsebészeti Klinika 

1 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Fakultatív  modul ▪ tavasszal ▪ ajánlott félév: 8. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 2 fő –  max. 30 fő 

Előfeltételek: OOA-BI2-T teljesített + OOP-MUA-T teljesített + OOK-KRA-T teljesített 

 

Tematika  

A tantárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókat napjaink legdinamikusabban fejlődő digitális technológiáival és alkalmazási 
lehetőségeivel az egészségügy különböző területein. 

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 

Előadásjegyzetek 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Előadások 

1 A digitális technikák története az egészségügyben 

 Dr. Nyitrai Miklós 

2 Digitális adatok előállításának lehetőségei I. 

 Dr. Marada Gyula 

3 Digitális adatok előállításának lehetőségei II. 

 Dr. Marada Gyula 

4 3D pontfelhő hatékony feldolgozása 

 Dr. Maróti Péter Dezső 

5 Poligonháló optimalizálási módszerek és geometriai alapjaik 

 Dr. Maróti Péter Dezső 

6 Bevezetés a számítógéppel támogatott gyártástechnológiába (CAx) 

 Dr. Varga Péter 

7 Felület és test modellezés alapjai: koordináta geometria és fájl formátumok 

 Dr. Varga Péter 

8 Forgácsolási ismeretek: gépek, szerszámok, anyagok; forgácsolási erők, CNC forgácsolás munkamenete 

 Dr. Varga Péter 

9 Additív technológiák és azok anyagai 

 Dr. Marada Gyula 

10 3D nyomtatás lehetőségei a sebészetben 

 Dr. Gasz Balázs 

11 A digitális fogászat lehetőségei az orthopediában 

 Dr. Maróti Péter Dezső 

12 Digitális technikák a fogászatban 

 Dr. Marada Gyula 
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13 3D technikák kutatási irányai az egészségügyben I. 

 Dr. Maróti Péter Dezső 

14 3D technikák kutatási irányai az egészségügyben II. 

 Dr. Varga Péter 

Gyakorlatok 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

Írásbeli vizsga (teszt) 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 
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OOF-EAM-T ÉRANASZTOMÓZIS KÉSZÍTÉS TECHNIKÁJA, ÚJ SZIMULÁCIÓS OKTATÁSI RENDSZER  

Tantárgyfelelős: DR. GASZ BALÁZS, egyetemi docens 

 Sebészeti Oktató és Kutató Intézet 

1 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Fakultatív  modul ▪ tavasszal ▪ ajánlott félév: 8. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 5 fő –  max. 12 fő 

Előfeltételek: OOP-MUA-T teljesített   

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

 

Tematika  

A résztvevők egy valóban gyakorlatorientált kurzuson vehetnek részt, mely során innovatív módszerek révén az eddigi érvarrat-
tréningeknél jóval hatékonyabban ellenőrizhetik és csiszolhatják érvarrat, éranasztomózis készítési technikájukat. 

Újszerű, 3D vizualizációt és élettani véráramlás szimuláció segítségével értékelhetik a gyakorlati kurzus effektivitását, illetve a 

gyakorlatban fontos, eddigiekben nem megismert tényezőket észlelhetnek az éranasztomózis készítés során. A kurzus áll egy klasszikus 

érvarrat tréningből, neves szakemberek vezetésével és egy az érvarratok részletes 3D strukturáját és a gyakorlati szempontból, 

hosszútávú nyitvamaradása, eredménye szempontjából fontos áramlástani 3D képek és videók bemutatásából, mely alapján a 
résztvevők szabadon, saját tréning alapján alakíthatják ki a legmegfelelőbb érvarrat készítés technikáját. 

A kurzus során valósághű, valódi műtéti esteket, valós műtéti szituációkat bemutató szimulátorokon történik az éranasztomózisok 
elkészítése, gyakorlása. 

Az oktatásokat az ME3D-Innovations Kft munkatársai tartják, felelős: Dr. Gasz Balázs. A rövid, de információgazdag elméleti 

oktatásokat meghívott előadók tartják. (Dr. Hejjel László, Dr. Jancsó Gábor) 

A félév elfogadásának feltételei 

A gyakorlatokon való részvétel kötelező 

Félévközi ellenőrzések 

Félévközi ellenőrzések, saját tevékenység önálló felmérésén alapuló skill fejleszetés 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Előadások 

Gyakorlatok 

1 Érsebészeti alapfogalmak,  Gyakorlat. – Anasztomózis készítés technikája 

2 Szívsebészeti alapok.  Gyakorlat. – Anasztomózis készítés technikája 

3 Plasztikai sebészeti alapok.  Gyakorlat. – Anasztomózis készítés technikája 

4 Az érvarratok, anasztomózisok újszerű, átfogó vizsgálatának lehetőségei, áramlástani szempontok. Gyakorlat: Az elkészített 

érvatrratok morfológiai elemzése, ezek alapján célzott skill training 

5 Éranasztomózisok, érvarratok típusai. Anasztomózis készítés sebésztechnikai aspektusai. Gyakorlat: Az elkészített érvatrratok 

morfológiai elemzése, ezek alapján célzott skill training 

6 Anasztomózisok áramlástana, az áramlástani, morfológiai értékelések elmélete. Áramlás, nyomás Gyakorlat: Az elkészített 
érvatrratok morfológiai elemzése, ezek alapján célzott skill training 

7 End to side anasztomózisok,  Gyakorlat: Az elkészített érvatrratok morfológiai elemzése, ezek alapján célzott skill training 

8 Coronaria proximális anasztomosisok. Gyakorlat eset specifikus szimulátorokon. 

9 End to side anastomosisok készítéseinek gyakorlati aspektusai. Wet-lab kurzus, anasztomózisok, érvarratok. 

10 Anasztomózisok áramlástani vizsgálatának elmélete. Wall shear stress, oscillating shear stress. Wet-lab kurzus, 
anasztomózisok, érvarratok. 

11 Egyéni pato-morfológiai helyzetet imitáló szimulátorok. Graft orientáció, morfologia. Wet-lab kurzus, anasztomózisok, 
érvarratok. 

12 Egyénre szabott, áramlástani vizsgálatok megismerése, ezek sebésztechnikai aspektusai. Gyakorlat eset specifikus 
szimulátorokon. 
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13 Egyénre szabott, áramlástani vizsgálatok megismerése, ezek sebésztechnikai aspektusai. Gyakorlat eset specifikus 
szimulátorokon. 

14 Egyénre szóló „take home message”, a graftok, anasztomózisok morfológiai tényezőinek ismétlése.  Gyakorlat. 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 
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OOF-FBJ-T FOGÁSZATI BETEGSÉGEK JELENTŐSÉGE AZ ÁLTALÁNOS ORVOSI GYAKORLATBAN  

Tantárgyfelelős: DR. BÁN ÁGNES, egyetemi adjunktus 

 Fogászati és Szájsebészeti Klinika 

1 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Fakultatív  modul ▪ tavasszal ▪ ajánlott félév: 8. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 3 fő –  max. 10 fő 

Előfeltételek: OOP-KO2 teljesített + OOP-MI2 teljesített + OOP-PA2 teljesített 

 

Tematika  

A szájüreg és annak egészségügyi állapota elválaszthatatlan egységet képez az emberi szervezet egészével és annak egészségével. A 

fogászati és szájnyálkahártya betegségek a szervezet egyéb kóros állapotaival kölcsönösen hatnak egymásra. A gócbetegség 

leggyakoribb oka fogászati eredetű. A fogágybetegség hatással van a diabetesre, osteoporosisra, kardiovascularis betegségekre, 

koraszülésre, gyulladásos bélbetegségekre, ugyanakkor ezek a betegségek is befolyásolják a fogágy állapotát. A szájnyálkahártya 

számos belgyógyászati és bőrgyógyászati betegségnek érzékeny indikátora, a szájnyálkahártya elváltozások gyakran megelőzik az 

egyéb tüneteket. A tantárgy célja ezen összefüggések részletes áttekintése. Ajánljuk a tantárgyat minden leendő háziorvosnak, 
bőrgyógyásznak, belgyógyásznak, sebésznek. 

A félév elfogadásának feltételei 

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett 

Félévközi ellenőrzések 

- 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Nincs 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

Előadás jegyzet 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Előadások 

1 A szájüreg klinikai anatómiája, a parodontium felépítése és működése 

 Dr. Bán Ágnes 

2 A szájüreg mikrobiológiája, bakteriális és virális kórképek 

 Dr. Bán Ágnes 

3 A fogászati góc hatása a szervezetre 

 Dr. Mandel Iván 

4 Cardiovascularis betegségek szájüregi vonatkozásai 

 Dr. Mandel Iván 

5 A neuroendokrin rendszer betegségei és anyagcsere betegségek 

 Dr. Mandel Iván 

6 A HIV szájnyálkahártya tünetei és a nozokomiális infekciók megelőzése 

 Dr. Mandel Iván 

7 Diebetes mellitus 

 Dr. Mandel Iván 

8 Praecancerosus elváltozások 

 Dr. Bán Ágnes 

9 Vesiculo bullosus betegségek 

 Dr. Bán Ágnes 

10 Immunológiai kórképek 

 Dr. Bán Ágnes 
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11 Gyógyszermellékhatások a szájüregben 

 Dr. Bán Ágnes 

12 Gastrointestinalis betegségek 

 Dr. Bán Ágnes 

13 Lichen planus 

 Dr. Bán Ágnes 

14 Osteoporosis és a szájüreg 

 Dr. Mandel Iván 

Gyakorlatok 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

- 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 

Dr. Bán Ágnes (BAAGABO.PTE) 
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OOF-GKF-T FÜL-ORR-GÉGÉSZET - GYAKORLATI KÉSZSÉG FEJLESZTÉS  

Tantárgyfelelős: DR. LUJBER LÁSZLÓ, egyetemi docens 

 Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika 

1 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Fakultatív  modul ▪ mindkét félévben ▪ ajánlott félév: 8. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 1 fő –  max. 4 fő 

Előfeltételek: OOP-PA2 teljesített   

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

 

Tematika  

A kurzus célja, hogy a hallgatók az ügyeleti vagy ambuláns betegellátásban történő aktív részvétel során gyakorlati készségeiket 

bővítsék és elmélyítsék. A kurzus során a hallgatók a megadott időpontokra (ambuláns, hétköznapi vagy hétvégi ügyelet) az intézet 

titkárságán iratkozhatnak fel. A tantárgy elfogadásához összesen 30 óra gyakorlatot kell teljesíteni, min. 5 részletben. A kurzus végén 

gyakorlati vizsgán kell beszámolni 5 kötelezően elsajátított (lásd gyakorlati foglalkozások) és 3 önállóan elsajátított (a hallgató által 
választott) készségről. 

A félév elfogadásának feltételei 

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett 

Félévközi ellenőrzések 

Nincs lehetőség. 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Más szabad időpontban (titkársági egyeztetést követően). 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

Fül-orr-gégészet tantárgy egyetemi tananyag. 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Előadások 

Gyakorlatok 

1 F.O.G. fizikális vizsgálat 

2 Protokollszerűen végzett vizsgálati- és kezelési sorok önálló alkalmazása 

3 Antibiotikus-, folyadék-, oedema- és gyulladás-csökkentő terápia elrendelése és alkalmazása 

4 Sürgősségi vérnyomáscsökkentő-, antiemeticus-, vérzéscsillapító-, szédüléscsökkentő-, oedema-csökkentő-, valamint a beteg 

állapota által megkívánt egyéb sürgősségi terápia elrendelése és alkalmazása 

5 Fül kötése, párakötés felhelyezése 

6 Cerumen-, külső hallójárati idegentest eltávolítása 

7 Alapvető hallásvizsgálatok (súgott beszéd, társalgó beszéd, hangvilla vizsgálatok) elvégzése 

8 Alapvető audiológiai vizsgálatok (audiogram) értékelése 

9 Alapvető egyensúlyvizsgálatok (spontán nystagmus, statokinetikus próbák, pozicionlis nystagmus) vizsgálata és helyes 
értékelése 

10 Orrvérzés ellátása edzőszerrel, réteges tamponnal 

11 Váladék leszívás orrból. Szembeötlő orrüregi elváltozások megítélése 

12 Szájüregi- és garatvérzések sürgősségi ellátása, beleértve a tonsillectomia utáni utóvérzés ellátását. Szájüregi daganatok 
felismerése. Szájüregi-, garat vérzések sürgősségi ellátása 

13 Tracheotomia indikációjának felállítása 

14 A beavatkozáshoz szükséges felszíni- és/vagy infiltrációs érzéstelenítés végzése 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

Nincs 
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Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 

Dr. Lujber László (LULPAAP.PTE) 
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OOF-GKO-T ORTOPÉDIA - GYAKORLATI KÉSZSÉGFEJLESZTÉS  

Tantárgyfelelős: DR. THAN PÉTER, egyetemi tanár 

 Ortopédiai Klinika 

2 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Fakultatív  modul ▪ tavasszal ▪ ajánlott félév: 8. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 1 fő –  max. 5 fő 

Előfeltételek: OOK-ORT teljesített   

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

 

Tematika  

A kurzus célja, hogy a hallgatók az ügyeleti és ambuláns betegellátás, valamint a műtéti tevékenységben történő aktív részvétel során 

gyakorlati készségeiket bővítsék és elmélyítsék. A kurzus során a hallgatók a megadott időpontokra (ambulancia, ügyelet, műtéti 

program) az intézet titkárságán iratkozhatnak fel. A hallgatóknak lehetőségük nyílik a felnőtt és gyermekortopédiai betegellátás teljes 

vertikumában a gyakorlati ismeretek megszerzésére és aktív tevékenységre. A tantárgy elfogadásához a 30 óra gyakorlatot minimum 
5, lehetőség szerint 7-8 részletben kell teljesíteni. 

A félév elfogadásának feltételei 

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett 

Félévközi ellenőrzések 

Beszámoló. 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

- 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Előadások 

Gyakorlatok 

1-28 Műtői bemosakodás, asszisztálás. 

 Műtői bemosakodás, asszisztálás. 

 Műtői bemosakodás, asszisztálás. 

 Műtői bemosakodás, asszisztálás. 

 Műtői bemosakodás, asszisztálás. 

 Műtői bemosakodás, asszisztálás. 

 Ambuláns tevékenységben történő részvétel. 

 Ambuláns tevékenységben történő részvétel. 

 Ambuláns tevékenységben történő részvétel. 

 Ambuláns tevékenységben történő részvétel. 

 Ügyeleti betegellátásban való részvétel. 

 Ügyeleti betegellátásban való részvétel. 

Szemináriumok 
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Vizsgakérdések 

Gyakorlati készségekről történő beszámolás gyakorlati számonkérés alkalmával. 

Kötelezően elsajátítandó készségek: 

1. Önálló kötéscsere 

2. Önálló varratszedés 

3. Önálló drain kivétel 

4. Műtéti bemosakodás 

5. Műtéti asszisztálás 

6. Gipszelés segítséggel 

7. Gyógyászati segédeszköz felhelyezés segítséggel 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 

Dr. Antal Hunor (ANHGAAO.PTE), Dr. Bogyó Csaba (BOCTAA0.PTE), Dr. Horváth Ádám I (HOAFAIO.PTE), Dr. Kuzsner József 

György (KUJFAAO.PTE), Dr. Márkus István (MAIMAAO.PTE), Dr. Schlégl Ádám Tibor (SCAPAAO.PTE), Dr. Szuper Kinga 

(SZKGACO.PTE) 
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OOF-GPO-T A BETEGÁGY MÖGÖTT, AVAGY GYAKORLATI PSZICHO-ONKOLÓGIA  

Tantárgyfelelős: DR. MANGEL LÁSZLÓ, egyetemi docens 

 Onkoterápiás Intézet 

1 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Fakultatív  modul ▪ mindkét félévben ▪ ajánlott félév: 8. 

Foglalkozás/félév:  0 óra előadás + 12 óra gyakorlat + 0 óra szeminárium = összesen 12 óra 

Kurzus létszámkorlát:  min. 1 fő –  max. 24 fő 

Előfeltételek: nincs 

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

 

Tematika  

A kurzus célja: 1-1 beteg kórtörténetének elemzése, a beteg vizsgálata és kikérdezése kapcsán a legfontosabb pszicho-onkológiai (és 
orvos szerepköri) alapkérdések végigbeszélése, illetve az orvos-beteg kommunikáció fejlesztése. 

6 alkalom/félév, kb. másfél óra hosszban, egy pszichológus vagy segítő személy közreműködésével. 

A félév elfogadásának feltételei 

Egy gyakorlatról való hiányzás megengedett. 

Félévközi ellenőrzések 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Nincs 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Horti-Riskó: Onkopszichológia a gyakorlatban, Medicina, 2006 

Előadások 

Gyakorlatok 

1 A hét: Az életmód, és a káros szokások szerepe a rákbetegség kialakulásában. Hozzáállás a gyógyításhoz, megküzdési 
stratégiák (mind a beteg, mind a személyzet szemszögéből). Az orvos szerepe az egészségnevelésben. 

2 B hét: Az életmód, és a káros szokások szerepe a rákbetegség kialakulásában. Hozzáállás a gyógyításhoz, megküzdési stratégiák 
(mind a beteg, mind a személyzet szemszögéből). Az orvos szerepe az egészségnevelésben. 

3 A hét:  A súlyos, gyógyíthatatlan beteg. Halál-közeli élmények, és az elmúlás kultusza. Kommunikáció a halálos ágy mellett a 

beteggel, a hozzátartozókkal és az egészségügyi személyzettel. A gyógyíthatatlan gyermek vagy nagyon fiatal beteg 
elvesztésének a megélése, feldolgozása. 

4 B hét:  A súlyos, gyógyíthatatlan beteg. Halál-közeli élmények, és az elmúlás kultusza. Kommunikáció a halálos ágy mellett a 

beteggel, a hozzátartozókkal és az egészségügyi személyzettel. A gyógyíthatatlan gyermek vagy nagyon fiatal beteg 
elvesztésének a megélése, feldolgozása. 

5 A hét: A rákgyógyítás, illetve az egészségügy a beteg szemszögéből. Kommunikáció és hitelesség. A külvilág, a média és az 
internet szerepe. Az alternatív medicina helye az onkológiában. 

6 B hét: A rákgyógyítás, illetve az egészségügy a beteg szemszögéből. Kommunikáció és hitelesség. A külvilág, a média és az 
internet szerepe. Az alternatív medicina helye az onkológiában. 

7 A hét: A szociális környezet, a család szerepe. Kommunikáció a családtagokkal. Párkapcsolati, családi működés a kezelés alatt 
(ismét csak, mind a beteg, mind a személyzet szemszögéből). Orvosként helyünk és elvárásaink ebben a szociális miliőben. 

8 B hét: A szociális környezet, a család szerepe. Kommunikáció a családtagokkal. Párkapcsolati, családi működés a kezelés alatt 
(ismét csak, mind a beteg, mind a személyzet szemszögéből). Orvosként helyünk és elvárásaink ebben a szociális miliőben. 

9 A hét: Empátia és agresszió, avagy a rákgyógyítás alapkövei. Önagresszió, viszont-agresszió és ennek az elfogadtatása. Mikor 

teszünk jót, ha mindig gyógyítunk, mindent intézünk, vagy ha a háttérben maradunk. A hippokratészi eskü értelmezése a 
mindennapos orvoslásban és a rákgyógyításban. 

10 B: Empátia és agresszió, avagy a rákgyógyítás alapkövei. Önagresszió, viszont-agresszió és ennek az elfogadtatása. Mikor 

teszünk jót, ha mindig gyógyítunk, mindent intézünk, vagy ha a háttérben maradunk. A hippokratészi eskü értelmezése a 
mindennapos orvoslásban és a rákgyógyításban. 
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11 A hét: Összegzés, beszélgetés. 

12 B hét: Összegzés, beszélgetés. 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

1. A burn-out jelensége, és elkerülési lehetőségei 

2. Megküzdési típusok a rákbetegeknél 

3. Orvos-beteg és orvos-hozzátartozó kommunikáció az onkológiában, a legfontosabb szempontok 

4. A pszichoszociális környezet hatása rákbetegeknél 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 

Dr. Mangel László (MALPAAO.PTE) 
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OOF-GSS-T A GYAKORI SPORTSÉRÜLÉSEK MODERN SEBÉSZI ELLÁTÁSÁNAK ELMÉLETI ALAPJAI ÉS 

GYAKORLATI ELLÁTÁS MEGVALÓSÍTÁSA, MINIMÁL INVASIV (AS) MÓDSZEREKKEL  

Tantárgyfelelős: DR. MINTÁL TIBOR, adjunktus 

 Ortopédiai Klinika 

1 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Fakultatív  modul ▪ tavasszal ▪ ajánlott félév: 8. 

Foglalkozás/félév:  6 óra előadás + 6 óra gyakorlat + 0 óra szeminárium = összesen 12 óra 

Kurzus létszámkorlát:  min. 3 fő –  max. 10 fő 

Előfeltételek: OOK-ORT teljesített   

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

 

Tematika  

A leggyakoribb sportsérülések konzervatív és sebészi kezelésének alapelveit tárgyaljuk. A hallgatók lehetőséget kapnak demonstrációs 

eszközök segítségével az artroszkópos sebészet manuális alapjait elsajátítani. A tematika része műtői gyakorlat, részvétel artroszkópos 
és egyéb sportsebészeti beavatkozásokban. 

A félév elfogadásának feltételei 

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett 

Félévközi ellenőrzések 

Beszámoló 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Műtői részvétel 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

Előadások jegyzete 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Előadások 

1 Bevezetés a sportsebészet elméletébe, anatómiai ismeretek. 

 Dr. Than Péter 

2 Az artroszkópia története alapjai. 

 Dr. Than Péter 

3 A felső végtag és a váll leggyakoribb sportsérülései. 

 Dr. Than Péter 

4 A gerinc és a csípő gyakori sportártalmai. 

 Dr. Than Péter 

5 A térdízület akut és krónikus sportártalmai. 

 Dr. Than Péter 

6 A láb és a boka sportsérülései. 

 Dr. Than Péter 

Gyakorlatok 

1 Artroszkópos gyakorlat demonstrációs eszközök segítségével. 

2 Artroszkópos gyakorlat demonstrációs eszközök segítségével. 

3 Műtői részvétel. 

4 Műtői részvétel. 

5 Műtéti bemosakodás, asszisztálás. 

6 Műtéti bemosakodás, asszisztálás. 
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Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

- 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 

Dr. Dömse Eszter (DOEFAAO.PTE), Dr. Horváth Ádám I (HOAFAIO.PTE), Dr. Mintál Tibor (MITFAAO.PTE), Dr. Than Péter 

(TAPHAAE.PTE) 



PTE ÁOK Általános Orvos szak  –  Elektív és fakultatív tárgyak - tantárgyleírások – 2018/2019-es tanév 

 

 711 

OOF-GTH-T GÉNTERÁPIA  

Tantárgyfelelős: DR. SÁFRÁNY GÉZA, vendégprofesszor 

 Laboratóriumi Medicina Intézet 

1 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Fakultatív  modul ▪ tavasszal ▪ ajánlott félév: 8. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 3 fő –  max. 30 fő 

Előfeltételek: nincs 

 

Tematika  

A kurzus egy rövid áttekintést kíván nyújtania génterápia jelenlegi helyzetéről, a klinikai bevezetés alatt álló protokollokról, a felmerülő 

esetleges mellékhatásokról, valamint az etikai problémákról. Tárgyaljuk azokat a virális és nem-virális génbeviteli eljárásokat, 

vektorokat, amelyekkel nagy hatásfokú génbevitel érhető el mind in vivo, mind pedig in vitro körülmények között. Széleskörűen 

ismertetjük, a daganatok kezelésére alkalmas génterápiás eljárásokat, beleértve a klinikai vizsgálatok eredményeit is. Ismertetjük azokat 

a lehetőségeket, eredményeket, amelyeket az egyes öröklődő megbetegedések génterápiás kezelése során értek el. A jelenlegi klinikai 

kipróbálás alatt álló génterápiás protokollok talán a legígéretesebbek az ischaemiás megbetegedések kezelésében. Részletesen 

megbeszéljük a lehetőségeket. Kitérünk az őssejtek lehetséges génterápiás felhasználására is. Végül tárgyaljuk a szóba jöhető 

mellékhatásokat és a felmerülő etikai problémákat. 

A félév elfogadásának feltételei 

Két igazolatlan hiányzás esetén még vizsgára bocsátható a hallgató. 

Félévközi ellenőrzések 

Teszt 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Későbbi előadásokhoz való becsatlakozás vagy személyes konzultáció 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

1. Sáfrány G.: A génterápia génsebészeti alapjai és jelenlegi helyzete, (szerk.: Hídvégi EJ), Széphalom Könyvműhely, Budapest 

2003, 187-204. oldal; A Genom 

2. Sáfrány G.: A vasculáris génterápia és a csontvelőőssejt-terápia, (szerk.: Császár A.), Synergo Kiadó, Budapest 2004, 336-

344. Atherosclerosis 

- Jegyzet 

Sáfrány G. Agydaganatok kezelése génterápiával. Studia Physiologica Fasciculus 20. Semmelweis Kiadó, Budapest 2002 

- Ajánlott irodalom 

1. Kelly K. Hunt, Stephan A. Vorburger, and Stephen G. Swisher (ed.): Gene Therapy For Cancer, Humana Press Inc. 999 
Riverview Drive, Suite 208 Totowa, New Jersey 07512, 2007 

2. Thomas F. Kresina (ed.): Introduction to Molecular Medicine and Gene Therapy, Wiley-Liss, Inc. 2001 (ISBNs: 0-471-39188-
3 (Hardback); 0-471-22387-5 (Electronic)) 

http://www.genetherapynet.com/clinicaltrialsgov.html 

http://www.bioportfolio.com/cgi-bin/acatalog/Human_Gene_Therapy_Course.html 

http://openlearn.open.ac.uk/course/view.php?id=2430 

Előadások 

1 A génterápia fogalma, génterápiás eljárások a klinikumban 

 Dr. Sáfrány Géza 

2 Génbeviteli eljárások, génterápiában alkalmazott vírus vektorok 

 Dr. Sáfrány Géza 

3 A célzott génbevitel, génkifejeződés lehetőségei 

 Dr. Miseta Attila 

4 A HIV génterápiás kezelése 

 Dr. Sáfrány Géza 

5 Dendritikus sejtek génterápiás felhasználása 

 Dr. Sáfrány Géza 

http://www.genetherapynet.com/clinicaltrialsgov.html
http://www.bioportfolio.com/cgi-bin/acatalog/Human_Gene_Therapy_Course.html
http://openlearn.open.ac.uk/course/view.php?id=2430
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6 Daganatos megbetegedések génterápiás kezelése gyógyszer-érzékenyítő génekkel 

 Dr. Sáfrány Géza 

7 Daganatos megbetegedések immunrendszert aktiváló génterápiája 

 Dr. Sáfrány Géza 

8 Ionizáló sugárzás, sugárterápia alkalmazása a daganatos megbetegedések génterápiájában. 

 Dr. Sáfrány Géza 

9 Őssejtek génterápiás alkalmazása 

 Dr. Sáfrány Géza 

10 Immunhiányos megbetegedések génterápiája 

 Dr. Sáfrány Géza 

11 Ischaemiás megbetegedések kezelése génterápiával. 

 Dr. Sáfrány Géza 

12 Cisztás fibrózis génterápiás kezelése 

 Dr. Miseta Attila 

13 Thalassaemia génterápiás kezelés 

 Dr. Sáfrány Géza 

14 Onkolitikus vírusok a daganatellenes terápiában 

 Dr. Sáfrány Géza 

Gyakorlatok 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

A félév végén az anyag elsajátítását feleletválogatós teszttel ellenőrizzük. A kérdések magukba foglalják az előadásokon elhangzott 

anyagot. Fontos, hogy az ismeretek egy része nem lelhető fel tankönyvekben. 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 



PTE ÁOK Általános Orvos szak  –  Elektív és fakultatív tárgyak - tantárgyleírások – 2018/2019-es tanév 

 

 713 

OOF-HAS-T HASI SEBÉSZETI MŰTÉTTAN  

Tantárgyfelelős: DR. JANCSÓ GÁBOR, egyetemi docens 

 Sebészeti Oktató és Kutató Intézet 

1 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Fakultatív  modul ▪ tavasszal ▪ ajánlott félév: 8. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 5 fő –  max. 12 fő 

Előfeltételek: OOP-MUA teljesített   

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

 

Tematika  

A kurzus a sebészeti szakmák iránt érdeklődő hallgatók számára ad technikai készségfejlesztő lehetőséget az alap hasi sebészeti műtéti 

beavatkozások területén. Ajánlott sebészet, érsebészet, traumatológia, urológia, szívsebészet irányában érdeklődő 4-5. éves 

hallgatóknak. A gyakorlatok során a hallgatók elsajátítják a hasi sebészet lényeges technikáit. Skill modelleken és preparátumokon 

sebész szakorvosok vezetésével a hallgatók maguk végeznek cholecystectomiát, appendectomiát, divertuculectomiát, 

bélanasztomózisok különböző fajtáit. A gyakorlatok műtőtermi részében megfigyelhetik, és asszisztensként részt vehetnek klinikai 
hasi sebészeti beavatkozásokban. 

A félév elfogadásának feltételei 

TVSZ szerint 

Félévközi ellenőrzések 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

A gyakorlatokon való részvétel kötelező. 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

http://soki.aok.pte.hu/ 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Előadások 

Gyakorlatok 

1 Sebészeti műtő felszerelése, eszköztára, laparotomia és hasi feltárások, és zárásuk készítése modellen 

2 Sebészeti műtő felszerelése, eszköztára, laparotomia és hasi feltárások, és zárásuk készítése modellen 

3 Bélvarratok típusai, haránt bélvarrat készítése preparátumon 

4 Bélvarratok típusai, haránt bélvarrat készítése preparátumon 

5 Appendectomia, diverticulectomia készítése preparátumon 

6 Appendectomia, diverticulectomia készítése preparátumon 

7 Bélanasztomózis készítése preparátumon 

8 Bélanasztomózis készítése preparátumon 

9 Cholecystectomia és sérvplasztikák végzése preparátumon 

10 Cholecystectomia és sérvplasztikák végzése preparátumon 

11 Műtőtermi gyakorlat: részvétel hasi műtétben (vastagbél-, illetve gyomorműtét) 

12 Műtőtermi gyakorlat: részvétel hasi műtétben (vastagbél-, illetve gyomorműtét) 

13 Műtőtermi gyakorlat: részvétel hasi műtétben (cholecystectomia, sérvműtétek) 

14 Műtőtermi gyakorlat: részvétel hasi műtétben (cholecystectomia, sérvműtétek) 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

http://soki.aok.pte.hu/ 

http://soki.aok.pte.hu/
http://soki.aok.pte.hu/
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Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 

dr. Bognár Laura (BOLOAAO.PTE), Dr. Hardi Péter (HAPFAAO.PTE), Dr. Jancsó Gábor (JAGMAAO.PTE), Dr. Nagy Tibor Aladár 

(NATIAAO.PTE), Dr. Takács Ildikó (TAIFAAO.PTE) 
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OOF-IOH-T IGAZSÁGÜGYI ORVOSTAN: ÚJ KIHÍVÁSOK - MODERN HATÁRTERÜLETEK  

Tantárgyfelelős: DR. KOZMA ZSOLT, egyetemi adjunktus 

 Igazságügyi Orvostani Intézet 

2 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Fakultatív  modul ▪ tavasszal ▪ ajánlott félév: 8. 

Foglalkozás/félév:  0 óra előadás + 0 óra gyakorlat + 25 óra szeminárium = összesen 25 óra 

Kurzus létszámkorlát:  min. 5 fő –  max. 100 fő 

Előfeltételek: OOP-PA2 teljesített   

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

 

Tematika  

Az igazságügyi orvostan számos orvosi és nem orvosi tudományterület ismeretét kellett, hogy integrálja a XIX. sz. végétől a 

törvényszéki orvostan, mint önálló tudományterület kezdetétől, mert így volt biztosítható megalapozott szakértői segítség a 

Törvényszékek, hatóságok számára. 

A XX. században számos részterület önálló szakterületté vált: pl. antropológia, toxikológia, pszichiátria, genetika. A XXI. században 

azonban ismételten megfigyelhető egymástól távolinak tűnő tudományterületek újbóli részintegrációja az igazságügyi orvostanhoz, 
melynek számos modern példáját mutatja be a kurzus esettanulmányokon keresztül. 

A félév elfogadásának feltételei 

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett 

Félévközi ellenőrzések 

A 25. órában kerül sor az írásbeli teszt megírására 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Egyéni megbeszélés alapján lehetséges 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

Az előadás anyagát a Neptunra töltöm fel. 

- Jegyzet 

Az előadás anyagát Neptunra töltöm fel. 

- Ajánlott irodalom 

Az ajánlott irodalom listáját indokolt esetben a Neptunra töltöm fel. 

Előadások 

Gyakorlatok 

Szemináriumok 

1 Az igazságügyi orvostan történelmi fejlődése: múlt- jelen- jövő. Az intra és interdiszciplinaritás szerepe a modern igazságügyi 
orvostanban: fogalmak, példák 

2 Az igazságügyi orvostan történelmi fejlődése: múlt- jelen- jövő. Az intra és interdiszciplinaritás szerepe a modern igazságügyi 
orvostanban: fogalmak, példák 

3 A büntetőjog és a kártérítési jog új dimenziói I.: kuruzslás - homeopathia - természetes és alternatív gyógymódok: jogi 
dilemmák (Esettanulmányok) 

4 A büntetőjog és a kártérítési jog új dimenziói I.: kuruzslás - homeopathia - természetes és alternatív gyógymódok: jogi 
dilemmák (Esettanulmányok) 

5 A büntetőjog és a kártérítési jog új dimenziói II.: XXI. századi igényérvényesítési törekvések és a biztosításorvostan kapcsolata: 
jogi dilemmák (Esettanulmányok) 

6 A büntetőjog és a kártérítési jog új dimenziói II.: XXI. századi igényérvényesítési törekvések és a biztosításorvostan kapcsolata: 

jogi dilemmák (Esettanulmányok) 

7 A közúti balesetek együttes műszaki-orvosszakértői biomechanikai elemzése  

A PC-Crash 10.0 balesetelemzőprogram bemutatása: esettanulmányok 

8 A közúti balesetek együttes műszaki-orvosszakértői biomechanikai elemzése A PC-Crash 10.0 balesetelemző program 

bemutatása: esettanulmányok 
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9 Igazságügyi informatika: Mobil applikációk és az igazságügyi orvostan kapcsolata gyakorlati példákkal 

10 Igazságügyi informatika: Mobil applikációk és az igazságügyi orvostan kapcsolata gyakorlati példákkal 

11 Igazságügyi orvostan és radiológia: modern képalkotó módszerek szerepe a maradandó egészségkárosodás véleményezésében 

12 Igazságügyi orvostan és radiológia: modern képalkotó módszerek szerepe a maradandó egészségkárosodás véleményezésében 

13 Igazságügyi orvostan és infektológia: nozokomiális infekciók és jogi vonatkozások 

14 Igazságügyi orvostan és infektológia: nozokomiális infekciók és jogi vonatkozások 

15 Igazságügyi genetika és az összehasonlító (komparatív) igazságügyi orvostan 

16 Igazságügyi genetika és az összehasonlító (komparatív) igazságügyi orvostan 

17 Igazságügyi genetikai alkalmazások a kriminalisztikában: az elmúlt évtizedek leghíresebb megoldott bűnügyei 

18 Igazságügyi genetikai alkalmazások a kriminalisztikában: az elmúlt évtizedek leghíresebb megoldott bűnügyei 

19 A medicina szerepe a modern katonai genetikai alkalmazásokban (gyakorlati példák) 

20 A medicina szerepe a modern katonai genetikai alkalmazásokban (gyakorlati példák) 

21 Funkcionális genomika: a kódoló szekvenciák vizsgálata és szerepük az igazságügyi orvosszakértői bizonyítási folyamatban 

22 Funkcionális genomika: a kódoló szekvenciák vizsgálata és szerepük az igazságügyi orvosszakértői bizonyítási folyamatban 

23 Igazságügyi genetikai antropológia 

24 Igazságügyi genetikai antropológia 

25 Tesztvizsga 

Vizsgakérdések 

Vizsgakérdéseket nem adok ki 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 

Dr. Kozma Zsolt (KOZEAC.K.JPTE) 
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OOF-KH2-T A KLINIKAI TÁRGYAK ISMERETEINEK ANATÓMIAI HÁTTERE II.  

Tantárgyfelelős: DR. HOLLÓSY TIBOR, egyetemi adjunktus 

 Anatómiai Intézet 

2 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Fakultatív  modul ▪ tavasszal ▪ ajánlott félév: 8. 

Foglalkozás/félév:  14 óra előadás + 12 óra gyakorlat + 2 óra szeminárium = összesen 28 óra 

Kurzus létszámkorlát:  min. 5 fő –  max. 50 fő 

Előfeltételek: OOP-BPR teljesített + OOP-KO2 teljesített + OOP-PA2 teljesített 

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

 

Tematika  

A kurzus célja, hogy előadások és gyakorlati foglalkozások keretében felelevenítse az anatómiai (valamint a szövet- és fejlődéstani) 

ismereteket. Ezek az ismeretek szükségesek a klinikai tárgyak megértéséhez, és nagyban megkönnyítik azok tanulásást és gyakorlati 

alkalmazásukat. 

A kurzust a negyed- és ötödéves orvostanhallgatóknak ajánljuk a tavaszi félévben, kapcsolódva a megfelelő klinikai tárgyakhoz. 

A félév elfogadásának feltételei 

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett 

Félévközi ellenőrzések 

Tesztiratás az utolsó foglalkozáson. 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Egyéni megbeszélés a kurzusvezetővel. 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

- Jegyzet 

A hallgató korábbi anatómiai jegyzetei, az aktuális klinikai tárgyak tankönyvei, jegyzetei. 

- Ajánlott irodalom 

Előadások 

1 (Szemészet) A szem és az orbita felépítése. A szemmozgató izmok, könnyapparátus. 

 Dr. Hollósy Tibor 

2 (Fül-orr-gégészet) A külső-, közép- és belsőfül. A canalis facialis. 

 Dr. Hollósy Tibor 

3 (Fül-orr-gégészet) Az orr és orrmelléküregek. A nyálmirigyek, garat és gége. 

 Dr. Hollósy Tibor 

4 (Neurológia) Az agy funkcionális anatómiája. 

 Dr. Hollósy Tibor 

5 (Neurológia) Az agy és gerincvelő vérellátása. 

 Dr. Hollósy Tibor 

6 (Szülészet): Nőgyógyászati endokrinológia, a női nemi szervek szövettana I. 

 Dr. Hollósy Tibor 

7 (Szülészet): Nőgyógyászati endokrinológia, a női nemi szervek szövettana II. 

 Dr. Hollósy Tibor 

8 (Sebészet) Az artériák és a vénák. Nyirokerek, nyirokcsomók. 

 Dr. Hollósy Tibor 

9 (Neurológia) Az alsó és felső végtag idegei. Alagút-szindrómák. 

 Dr. Hollósy Tibor 

10 (Traumatológia) A csontos mellkas, mellkasi szervek. A koponya és gerinc. 

 Dr. Hollósy Tibor 

11 (Szemészet) A látópálya és a szemmozgások központi szabályozása. Pupilla- és akkomodációs reflex. 

 Dr. Hollósy Tibor 
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12 (Sebészet) A szív üregei, billentyűi. Pericardium. Szívfejlődési rendellenességek. 

 Dr. Hollósy Tibor 

13 (Szülészet) A kismedencei szervek rögzítése. 

 Dr. Hollósy Tibor 

14 (Traumatológia) Medence, comb, lábszár és a felső végtag tájanatómiája. 

 Dr. Hollósy Tibor 

Gyakorlatok 

1 (Szemészet) A szem és az orbita felépítése. A szemmozgató izmok, könnyapparátus. 

2 (Fül-orr-gégészet) Fülpreparátumok, garat-gége készítmények I. 

3 (Fül-orr-gégészet) Fülpreparátumok, garat-gége készítmények II. 

4 (Neurológia) Az agy funkcionális anatómiája. 

5 (Neurológia) Az agy és gerincvelői burkai, vérellátása. 

6 (Szülészet) A női nemi szervek szövettana I. 

7 (Szülészet) A női nemi szervek szövettana II. 

8 (Sebészet) Az arériák és vénák tájanatómiája. 

9 (Neurológia) Az alsó és felső végtag idegei. 

10 (Traumatológia) A csontos mellkas, mellkasi szervek. Koponya és gerinc. 

11 (Szemészet) A szempreparátumok és -modellek vizsgálata. A szív üregei, billentyűi. 

12 (Szülészet) A kismedencei szervek rögzítése. 

Szemináriumok 

1 A kurzus összefoglalása, felkészülés a vizsgára. 

2 Tesztiratás. 

Vizsgakérdések 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 

Dr. Hollósy Tibor (HOTFAAO.PTE) 
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OOF-KV2-T KRITIKUS ÁLLAPOTÚ BETEG VIZSGÁLATA, ÉLETMENTŐ SÜRGŐSSÉGI BEAVATKOZÁSOK 2.

  

Tantárgyfelelős: DR. BOGÁR LAJOS, egyetemi tanár 

 Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet 

1 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Fakultatív  modul ▪ mindkét félévben ▪ ajánlott félév: 8. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 3 fő –  max. 6 fő 

Előfeltételek: nincs 

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

 

Tematika  

A kritikus állapotú betegek kezdőfelmérése az ABCDE elv szerint a prehospitális és a kórházi sürgősségi ellátás kiemelt eleme. 

Biztonságos alkalmazásához elengedhetetlen a szimulált körülmények között végzett gyakorlás. A kurzus során a résztvevők 

elsajátíthatják a betegvizsgálat mozzanatait, a sürgősségi ellátásban használt legfontosabb alap szintű diagnosztikus és terápiás 

eszközöket, valamint azok kontraindikációit. A gyakorlatok alatt külön időt fordítunk az emeltszintű újraélesztés, valamint a periarreszt 

állapotok ellátásának begyakorlására. Az ellátás lezárásaként a hallgatók begyakorolják a beteg átadásának korrekt módját. 

A félév elfogadásának feltételei 

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett 

Félévközi ellenőrzések 

Gyakorlati vizsga 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Személyes egyeztetés 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

A prehospitális betegvizsgálat szabványos eljárásrendje - (Dr. Berényi Tamás, Dr. Gőbl Gábor, Dr. Hetzman T. László, Dr. 
Petróczy András, Dr. Rotyis Mária, Dr. Sóti Ákos, Dr. Temesvári Péter) (OMSz és Magyar Légimentő Nonprofit Kft.) 

A Magyar Resuscitatiós Társaság 2011. évi felnőtt alapszintű újraélesztési (BLS), valamint a külső (fél) automata defibrillátor 

(AED) alkalmazására vonatkozó irányelve (Fritúz Gábor, Diószeghy Csaba, Gőbl Gábor: A Magyar Resuscitatiós Társaság 
vezetőségének ad hoc BLS-munkacsoportja) 

Előadások 

Gyakorlatok 

1 A beteg vizsgálatának és monitorozásának eszközei 

2 Az egyszerű légútbiztosító eszközök, a folyadékpótlás lehetőségei 

3 ABCDE betegvizsgálat, SBAR referálás 

4 ABCDE betegvizsgálat, SBAR referálás 

5 ccABCDE betegvizsgálat, SBAR referálás 

6 ccABCDE betegvizsgálat, SBAR referálás 

7 ccABCDE betegvizsgálat, ALS, SBAR referálás 

8 ccABCDE betegvizsgálat, ALS, SBAR referálás 

9 ccABCDE betegvizsgálat, ALS, SBAR referálás 

10 ccABCDE betegvizsgálat, Periarreszt ritmuszavarok, SBAR referálás 

11 ccABCDE betegvizsgálat, Periarreszt ritmuszavarok, SBAR referálás 

12 ccABCDE betegvizsgálat, Periarreszt ritmuszavarok, SBAR referálás 

13 Vizsgaszituációk 

14 Vizsgaszituációk 
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Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

- 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 

Dr. Kiss Tamás (KITFAAO.PTE), Dr. Rendeki Szilárd (RESGABA.PTE), Németh Zsuzsanna (NEZPABO.PTE) 
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OOF-MRA-T A MÁGNESES REZONANCIA (MR) KÉPALKOTÁS ALAPJAI  

Tantárgyfelelős: DR. BOGNER PÉTER, egyetemi tanár 

 Radiológiai Klinika 

2 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Fakultatív  modul ▪ tavasszal ▪ ajánlott félév: 8. 

Foglalkozás/félév:  16 óra előadás + 8 óra gyakorlat + 0 óra szeminárium = összesen 24 óra 

Kurzus létszámkorlát:  min. 5 fő –  max. 15 fő 

Előfeltételek: nincs 

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

 

Tematika  

A kurzus során a fizikai alapjelenségektől kiindulva kerülnek ismertetésre az MR képalkotás elméleti és technikai alapjai, az MR 

készülék felépítése, a különböző vizsgálórendszerek és módszerek. A képminőséget- és kontrasztot befolyásoló paraméterek mellett 

hangsúlyos szerepet kapnak a klinikumban és kutatásba egyaránt alkalmazott MR módszerek, úgy mint a diffúziós, perfúziós és 

funkcionális MR, valamint az in vivo MR spektroszkópia. Az elméleti tananyag mellett, MR készülékek segítségével a gyakorlatban 
is bemutatásra kerülnek a mérési lehetőségek. 

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 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Catherine Westbrook, Carolyn Kaut Roth with John Talbot July: MRI in Practice, 4th edition, Wiley-Blackwell, 2011, 

Stewart C. Bushong ScD FACR FACMP, Geoffrey Clarke PhD FACMP: Magnetic Resonance Imaging: Physical and Biological 
Principles, 4th edition 

Előadások 

1 Bevezetés, történeti áttekintés, MR típusok, Spin, mágneses rezonancia, gerjesztés, precesszió, jeldetektálás, T1, T2, T2* 
relaxáció, Spin-echo 

 Dr. Bogner Péter 

2 MR alapjelenség ismertetése. Elemi fogalmak bevezetése 

 Dr. Perlaki Gábor 

3 MR képalkotás 

Szeletkiválasztás, frekvencia- és fáziskódolás, képkontraszt (T1, T2, PD, FLAIR), alapszekvenciák (spin echo, gradiens echo), 
mérési- és képparaméterek 

 Dr. Perlaki Gábor 

4 A mérési paraméterek képkontrasztra gyakorolt hatásának bemutatása konkrét példákon keresztül 

 Dr. Tóth Arnold 

5 Képminőség 

Jel-zaj viszony, képkontraszt (kontrasztanyagok), műtermékek 

 Dr. Bogner Péter 

6 Képminőséget és kontrasztot befolyásoló tényezők bemutatása. Különböző kontrasztanyagok és a relaxivitásra gyakorolt 
hatásuk ismertetése. Műtermékek példaszintű bemutatása. 

 Dr. Bogner Péter 

7 Diffúziós képalkotás 

Trace és ADC kép, T2 shine through, diffúziós tenzor 

 Dr. Nagy Szilvia Anett 
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8 Diffúzió alapjelensége, diffúziós képalkotás alappillérei. Modern képalkotó módszerek ismertetése (rostkövetés, frakcionális 
anizotrópia és átlagos diffuzivitás számolása) 

 Dr. Bogner Péter 

9 Perfúziós képalkotás, DSC, DCE, ASL 

 Dr. Tóth Arnold 

10 A perfúziós képalkotás fizikai alapjai. Perfúziós paraméterek bemutatása (CBV, CBF, MTT, TTP). A perfúziós MRI fajtái. A 
perfúziós képalkotás szerepe a klinikumban, esetismertetés. 

 Dr. Nagy Szilvia Anett 

11 Funkcionális MRI     

A BOLD jelenség, fiziológiai háttér, paradigmatípusok, adatkiértékelés 

 Dr. Orsi Gergely 

12 A BOLD jelenség ismertetése, kialakulásának fiziológiai háttere. Alapvető paradigmatípusok bemutatása, a kapott eredmények 

diszkutálása. 

 Dr. Perlaki Gábor 

13 Spektroszkópia 

A jel alakja, Chemical Shift Imaging, metabolitok, klinikai alkalmazás 

 Dr. Orsi Gergely 

14 Az MR spektroszkópia alapjai. Single-voxel és multi-voxel spektroszkópia. Agyi metabolitok jelentősége. Klinikai alkalmazás. 

 Dr. Perlaki Gábor 

15 MR biztonság 

A B0 statikus mágneses tér fizikai és biológiai hatásai, Gradiens terek fizikai és biológiai hatásai, B1 rádiófrekvenciás tér 
fizikai és biológiai hatásai, mágnesleállítás 

 Dr. Tóth Arnold 

16 Az MR gép üzemeltetésével kapcsolatos biztonsági kérdések. 

 Dr. Bogner Péter 

Gyakorlatok 

1 MR képalkotás a gyakorlatban 

2 Kontraszt típusok 

3 A vizsgálati protokollok kialakításának szempontjai 

4 MR kontrasztanyagok alkalmazása 

5 Dinamikus vizsgálati módszerek 

6 Klinikai MR képalkotás a gyakorlatban I. 

7 Klinikai MR képalkotás a gyakorlatban II. 

8 Kisállat MR készülék bemutatása 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 

Dr. Bogner Péter (BOPHAAE.PTE), Dr. Nagy Szilvia Anett (NASPAGI.PTE), Dr. Orsi Gergely (ORGGAAT.PTE), Dr. Perlaki Gábor 

(PEGMAAT.PTE), Dr. Tóth Arnold (TOANAAO.PTE) 
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OOF-MUI-T MUKOZÁLIS IMMUNOLÓGIA  

Tantárgyfelelős: DR. KELLERMAYER ZOLTÁN, központi gyakornok 

 Immunológiai és Biotechnológiai Intézet 

1 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Fakultatív  modul ▪ tavasszal ▪ ajánlott félév: 8. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 3 fő –  max. 20 fő 

Előfeltételek: nincs 

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

 

Tematika  

A mukozális immunológia című szabadon választható tantárgy az Immunológia alapjai című kötelező tantárgy tananyagát köti össze a 

mukozális klinikummal. Ennek keretében a szemeszter első felében bemutatásra kerülnek a mukozális nyirokszövetek típusai, 

embrionális és posztnatális fejlődésük és korszerű vizsgálati módszerei.  A kurzus második felében a mukozális immunválasz 

károsodásának következtében kialakult betegségekről lesz szó.  Ennek során a különböző nyálkahártyákat (gasztrointesztinális 

rendszer, légútak, húgyútak) érintő immunológiai eredetű betegségek tünettanát, diagnosztikumát és terápiás lehetőségeit mutatják be 
klinikusok. 

A félév elfogadásának feltételei 

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett 

Félévközi ellenőrzések 

Nincs 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Nincs 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Előadások 

1 Bevezetés, korábbi immunológiai ismeretek felelevenítése 

 Dr. Kellermayer Zoltán 

2 Mukozális nyirokszövetek típusai, felépítése 

 Dr. Balogh Péter 

3 Mukozális nyirokszövetek fejlődése 

 Dr. Balogh Péter 

4 Intesztinális mikrobióta jelentősége 

 Dr. Kellermayer Zoltán 

5 Veleszületett limfoid sejtek 

 Dr. Balogh Péter 

6 Crohn betegség és colitis ulcerosa immunológiája 

 Dr. Kellermayer Zoltán 

7 Coeliákia és ételallergiák immunológiája 

 Dr. Kellermayer Zoltán 

8 IBD állatmodellek 

 Dr. Kellermayer Zoltán 

9 IBD: tünettan, diagnózis, terápia 

 Dr. Sarlós Patrícia 

10 IBD patológiája, körszövettana 

 Dr. Kajtár Béla 

11 Mukozális nyirokszövetek és limfómák 

 Dr. Kajtár Béla 
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12 Légutak immunológiai betegségei 

 Dr. Engelmann-Szabó Mariann 

13 HIV és a mukóza 

 Dr. Kellermayer Zoltán 

14 Konzultáció, vizsga 

 Dr. Kellermayer Zoltán 

Gyakorlatok 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

Nincs 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 
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OOF-SFO-T SPECIALITÁSOK A FÜL-ORR-GÉGEGYÓGYÁSZATBAN  

Tantárgyfelelős: DR. PYTEL JÓZSEF, emeritus professzor 

 Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika 

2 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Fakultatív  modul ▪ tavasszal ▪ ajánlott félév: 8. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 5 fő –  max. 20 fő 

Előfeltételek: nincs 

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

 

Tematika  

A szigorúan szakmai szempontok, valamint az általános orvosi és emberi műveltség összehangolása. 

A félév elfogadásának feltételei 

2 óra hiányzás engedélyezett 

Félévközi ellenőrzések 

Nincs 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Nincs 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

Bauer: Fül-orr-gégészeti propedeutica jegyzet 

Pytel J.: Audiologia, 1996 

Ribári: Fül-orr-gégegyógyászat. Fej-nyak sebészet, 1999 

- Jegyzet 

www.peditop.com (tananyagok, krónikus otitis) 

- Ajánlott irodalom 

Előadások 

1 Gégerák és az irodalom (Babits M.) 

 Dr. Pytel József 

2 Gégerák és a történelem (Frigyes német császár) 

 Dr. Pytel József 

3 Gégerák és a zene (Puccini) 

 Dr. Pytel József 

4 A hallás és a zene (Tartini - Beethoven) 

 Dr. Pytel József 

5 Functionalis esztétikai sebészet: fülkagyló malformatiojának correctioja. Orrdeformitások correctioja 

 Dr. Pytel József 

6 Percutan endoscopos gastrostomia (PEG) 

 Dr. Pytel József 

7 Horkolás és a sleep apnoe 

 Dr. Pytel József 

8 Functionalis endoscopos sebészet határterületei (szemészet, idegsebészet) 

 Dr. Pytel József 

9 Otoacusticus emissio 

 Dr. Pytel József 

10 Újszülöttkori hallásszűrések 

 Dr. Pytel József 

11 Acusticusan kiváltott potenciálok vizsgálatának alapjai 

 Dr. Pytel József 

http://www.peditop.com/
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12 Acusticusan kiváltott potenciálok: ECOG, BERA, MLR, ASSR 

 Dr. Pytel József 

13 Reconstructios lehetőségek nagy defectussal járó fej-nyaki daganatok sebészetében 

 Dr. Pytel József 

14 Fül-orr-gégészeti határterületi problémák (idegsebészet, bőrgyógyászat, szemészet, szájsebészet, stb.) 

 Dr. Pytel József 

Gyakorlatok 

1 Gége vizsgálat fiberoscoppal, stroboscoppal 

2 Gége vizsgálat direct laryngoscoppal, sertés és cadaver gégén, LASER használata 

3 Fül vizsgálatok mikroszkóppal, sziklacsontfúrási gyakorlatok 

4 Audiológiai vizsgálatok 

5 Mikroszkóp alatt bőrvarrás és érvarrási gyakorlatok, varratszedés mikroszkóppal 

6 Percutan endoscopos gastrostomia (PEG): eszközök ismertetése, model gyakorlatok 

7 Functionalis endoscopos sebészet: FESS gyakorlatok cadaver és sertés koponyán 

8 Otoacusticus emissios mérési gyakorlatok 

9 Újszülöttkori hallásszűrések, mérési gyakorlatok 

10 Acusticusan kiváltott potenciálok vizsgálata és elemzése 

11 Acusticusan kiváltott potenciálok vizsgálata és elemzése 

12 Érvarratok gyakorlása 

13 Különböző plasztikai lebenyek készítése állati bőrön 

14 Idegentest eltávolítás gyakorlása, Sebészi kötéstípusok gyakorlása 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

Az előadások témájával azonos 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 

Dr. Pytel József (PYJGAAO.PTE) 
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OOF-SKF-T SIKEREK ÉS KUDARCOK A MODERN GYÓGYSZERFEJLESZTÉS TÖRTÉNETÉBŐL  

Tantárgyfelelős: DR. BÖLCSKEI KATA, egyetemi adjunktus 

 Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet 

1 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Fakultatív  modul ▪ tavasszal ▪ ajánlott félév: 8. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 3 fő –  max. 24 fő 

Előfeltételek: OOP-GT1 egyidejű felvétel   

 

Tematika  

A kurzus betekintést nyújt a modern gyógyszerfejlesztés stratégiáiba és technológiáiba, és bemutatja az elmúlt évtizedek nevezetesebb, 

terápiás áttörést jelentő gyógyszereinek megszületését. A sikerek mellett több tanulságos, kudarccal végződő eset is elemzésre kerül. 

A kurzus zárásaként a gyógyszerfejlesztés aktuális kihívásait és jövőbeli lehetőségeit beszéljük meg. 

A félév elfogadásának feltételei 

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett 

Félévközi ellenőrzések 

A kurzus írásbeli vizsgával zárul, amely kiváltható az órákon nem említett, szabadon választott gyógyszer esetének szóbeli vagy írásbeli 

ismertetésével, rövid kiselőadás vagy házi dolgozat formájában. 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Nincs. 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

Nincs. 

- Saját oktatási anyag 

Az előadások anyagát pdf formátumban elérhetővé tesszük. 

- Jegyzet 

Nincs. 

- Ajánlott irodalom 

Nincs. 

Előadások 

Gyakorlatok 

Szemináriumok 

1 A gyógyszerfejlesztés gyakorlati aspektusai a molekulafelfedezéstől a klinikai vizsgálatokig 

2 A gyógyszerfejlesztés gyakorlati aspektusai a molekulafelfedezéstől a klinikai vizsgálatokig 

3 Kardiovaszkuláris betegségekre ható gyógyszerek fejlesztésének válogatott esetei 

4 Metabolikus betegségekre ható gyógyszerek fejlesztésének válogatott esetei 

5 Központi idegrendszerre ható gyógyszerek fejlesztésének válogatott esetei 

6 Központi idegrendszerre ható gyógyszerek fejlesztésének válogatott esetei 

7 Tumorellenes gyógyszerek fejlesztésének válogatott esetei 

8 Immunrendszerre ható gyógyszerek fejlesztésének válogatott esetei 

9 Antimikróbás gyógyszerek fejlesztésének válogatott esetei 

10 Antimikróbás gyógyszerek fejlesztésének válogatott esetei 

11 Korai és késői fázisban elbukott ígéretes gyógyszerjelöltek és a közelmúltban visszavont gyógyszerek eseteinek tanulságai 

12 Korai és késői fázisban elbukott ígéretes gyógyszerjelöltek és a közelmúltban visszavont gyógyszerek eseteinek tanulságai 

13 A közeljövő ígéretes, új hatásmechanizmusú gyógyszerjelöltjei és a gyógyszerfejlesztés távolabbi perspektívái. 

14 Hallgatók kiselőadásai és/vagy tesztírás 
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Vizsgakérdések 

1. A gyógyszerfejlesztés gyakorlati aspektusai a molekulafelfedezéstől a klinikai vizsgálatokig 

2. Kardiovaszkuláris betegségekre ható gyógyszerek fejlesztésének válogatott esetei 

3. Metabolikus betegségekre ható gyógyszerek fejlesztésének válogatott esetei 

4. Központi idegrendszerre ható gyógyszerek fejlesztésének válogatott esetei 

5. Tumorellenes gyógyszerek fejlesztésének válogatott esetei 

6. Immunrendszerre ható gyógyszerek fejlesztésének válogatott esetei 

7. Antimikróbás gyógyszerek fejlesztésének válogatott esetei 

8. Korai és késői fázisban elbukott ígéretes gyógyszerjelöltek és a közelmúltban visszavont gyógyszerek eseteinek tanulságai 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 

Dr. Bölcskei Kata (BOKFABO.PTE) 
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OOF-SUB-T SUGÁRBIOLÓGIA  

Tantárgyfelelős: DR. SÁFRÁNY GÉZA, vendégprofesszor 

 Laboratóriumi Medicina Intézet 

2 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Fakultatív  modul ▪ tavasszal ▪ ajánlott félév: 8. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 3 fő –  max. 30 fő 

Előfeltételek: nincs 

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

 

Tematika  

A kurzus célja, hogy megismertesse az ionizáló sugárzás szervezeti és sejtszintű hatásait, elemezze azokat a folyamatokat, amelyek az 

egészséges és daganatos sejtek túlélését, halálát befolyásolják. Ez elősegíti annak megértését, hogy egy adott sugárdózis az egyik 

esetben miért indukál daganatot, míg más esetben miért pusztítja el a daganatos sejteket. A sugárbiológiai ismeretanyag segítségével 

olyan új terápiás modalitások dolgozhatók ki, amelyekkel növelhető a daganatos betegek túlélési esélye. A sugárbiológia segítségével 

érthetjük meg, hogy hogyan és miért használhatjuk az ionizáló sugárzást az egészséges és kóros sejtstruktúra és funkció vizsgálatára, 
a különböző betegségek diagnózisára. 

 A sugárterápia célja a daganatsejtek elpusztítása az épp szövetek elfogadható szintű károsítása mellett. A terápia során a 

daganatra leadható sugárdózist és a frakció dózist a sugármezőbe kerülő egészséges sejtek pusztulása miatt kialakuló korai- és késői 

mellékhatások befolyásolják. Ismertetjük azokat a modelleket, amelyekkel a daganatos és normál sejtek reakciói becsülhetők. Kitérünk 

arra, hogy az összdózis, a frakció dózis és a kezelési idő hogyan befolyásolja a normál és a daganatos szövetek sugárreakcióit, a terápia 

kimenetelét. Tárgyaljuk, a dózisteljesítmény hatását a sejtek, szövetek károsodásaira. Részletesen ismertetjük a sugárbiológiai 

ismeretek alapján kidolgozott új kezelési sémákat (gyorsított, hiperfrakcionált, stb.). Kitérünk arra, hogy a sugárterápia hogyan 

kombinálható olyan új terápiás modalitásokkal, mint a génterápia. A sugárbiológiai ismeretanyag elvezethet ahhoz, hogy a terápia 

kezdete előtt meg tudjuk jósolni a daganatos és az egészséges szövetek sugárérzékenységét és ennek segítségével kialakítsunk egy 
egyénre szabott sugárterápiát. Ez jelentősen növelheti a daganatos betegek túlélési esélyeit. 

Végül megbeszéljük azokat a sugárvédelmi intézkedéseket, amelyekkel minimalizálható az ionizáló sugárzás károsító hatása. 

A félév elfogadásának feltételei 

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett 

Félévközi ellenőrzések 

Félév végén tesztvizsga, félév felénél konzultáció jellegű beszámoló 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Későbbi előadásokhoz való becsatlakozás vagy személyes konzultáció 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

Pesznyák Csilla és Sáfrány Géza (eds.): Sugárbiológia, Budapest 2013 

http://www.osski.hu/kiadvanyok/sugbiol/sugarbiologia_tankonyv.pdf 

- Saját oktatási anyag 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Turai István és Köteles György (szerk.): Sugáregészségtan, Medicina Könyvkiadó Zrt, Budapest 2014 

http://radiationbiology.arc.nasa.gov/index.html 

http://www.rtstudents.com/students/radiation-biology.htm 

Előadások 

1 A sugárbiológia ismeretek jelentősége a klinikai diagnosztikában és terápiában. Az ionizáló sugárzás típusai, természetes és 
mesterséges sugárforrások. 

 Dr. Sáfrány Géza 

2 Sejtszintű sugárkárosodások, lineáris energiatranszfer és a relatív biológiai hatás. 

 Dr. Sáfrány Géza 

3 Sugárkárosodások javítása, a dózis-teljesítmény hatása. 

 Dr. Sáfrány Géza 

 

http://www.osski.hu/kiadvanyok/sugbiol/sugarbiologia_tankonyv.pdf
http://radiationbiology.arc.nasa.gov/index.html
http://www.rtstudents.com/students/radiation-biology.htm
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4 Oxigén hatása a sejtek túlélésére, sugárérzékenyítő szerek, bioreduktív gyógyszerek 

 Dr. Sáfrány Géza 

5 Akut sugársérülés emberben és állatkísérletes rendszerekben. 

 Dr. Sáfrány Géza 

6 A sugárhatásra kialakuló daganatok epidemiológiája, kialakulási mechanizmusa. 

 Dr. Sáfrány Géza 

7 Normál szövetek proliferatív szerveződése. Dózis-hatás összefüggések normál szövetekben. 

 Dr. Sáfrány Géza 

8 A frakcionált sugárterápia sugárbiológiai alapjai, a lineáris-kvadratikus sugárhatás modell jelentősége, alkalmazása a 
sugárterápiában. 

 Dr. Sáfrány Géza 

9 A kezelési idő, az összdózis és a frakció dózis szerepe a sugárterápiában. 

 Dr. Sáfrány Géza 

10 Az alacsony és magas dózis-teljesítményű brachiterápia sugárbiológiai alapjai. 

 Dr. Sáfrány Géza 

11 Kombinált kemo- és sugárterápia. 

 Dr. Sáfrány Géza 

12 Génterápia: sugár-, kemo- és génterápiás kombinációk a rosszindulatú daganatos megbetegedések kezelésében. 

 Dr. Sáfrány Géza 

13 A foglalkozási sugárexpozíció kockázatai: dóziskorlátok a sugárvédelemben. 

 Dr. Sáfrány Géza 

14 Sugárterhelés a nukleáris medicinában: diagnosztikai alkalmazások. 

 Dr. Bódisné Dr. Zámbó Katalin 

Gyakorlatok 

Szemináriumok 

1 Sugárfizikai és sugárkémiai alapismeretek: dozimetriai alapok, radiolízis, szabadgyök-képződés, direkt és indirekt sugárhatás 

2 Ionizáló sugárzás hatására bekövetkező sejthalál, túlélési görbék. 

3 Sugárvédő szerek. 

4 Az ionizáló sugárzás genetikai és magzati hatásai. 

5 A daganatkeletkezés molekuláris biológiai alapjai. 

6 A csernobili nukleáris baleset és következményei. 

7 Daganatsejtek proliferációja, a tumor növekedését befolyásoló tényezők. 

8 Sugárterápia következtében kialakuló korai és késői mellékhatások. 

9 Alternatív sugárterápiás lehetőségek: gyorsított, hyper- és hypo-frakcionált sugárterápia, részecskesugárzások. 

10 Az ismételt sugárkezelés kockázatai. 

11 A sugárbiológiában alkalmazható tudományos módszerek.  

12 Célzott és egyéni daganatterápia, a sugárérzékenység becslése, prediktív assay-k 

13 Sugárterhelés a radiológiában és a képalkotó diagnosztikában. 

14 Sugárterhelés a nukleáris medicinában: terápiás alkalmazások 

Vizsgakérdések 

A félév végén az anyag elsajátítását feleletválogatós teszttel ellenőrizzük. A kérdések magukba foglalják az előadásokon és a 

szemináriumokon elhangzott anyagot. Fontos, hogy az ismeretek egy része nem lelhető fel tankönyvekben 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 

Dr. Bódisné Dr. Zámbó Katalin (BOZMAAO.PTE), Dr. Sáfrány Géza (SAGRAAO.PTE) 
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OOF-SVI-T SUGÁRVÉDELMI ISMERETEK  

Tantárgyfelelős: DR. SÁFRÁNY GÉZA, vendégprofesszor 

 AOK 

2 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Fakultatív  modul ▪ tavasszal ▪ ajánlott félév: 8. 

Foglalkozás/félév:  24 óra előadás + 2 óra gyakorlat + 2 óra szeminárium = összesen 28 óra 

Kurzus létszámkorlát:  min. 5 fő –  max. 30 fő 

Előfeltételek: nincs 

 

Tematika  

A kurzus célja bővített fokozatú sugárvédelmi ismereteknek megfelelő képzés biztosítása a hallgatók részére. A jelenlegi hazai 

jogszabályok alapján legalább bővített fokozatú sugárvédelmi képzettséggel kell rendelkezniük azoknak, akik az ionizáló sugárzást 

alkalmazó ipari-, orvosi, radiológiai munkaterületen sugárforrással dolgoznak, a sugárforrást önállóan kezelik, illetőleg ilyen 

munkakört felügyelnek. Nevezett területeken végzett munkához bővített fokozatú ismereteket nyújtó bizonyítvány szükséges, ami 5 

évig érvényes, utána frissíteni kell. A kurzuson megtanuljuk azokat az ismereteket, amelyek az orvosi munkahelyeken ionizáló 

sugárzással végzett munkavégzéshez szükségesek. Külön foglalkozunk a páciensek sugárvédelmével, azokkal a teendőkkel, 

amelyekkel a páciensek sugárexpozíciója, csökkenthető, optimálható. Tudnunk kell, hogy ma a népesség a legnagyobb sugárexpozíciót, 

a természetes eredetű sugárforrások mellett az orvosi célú sugárexpozíciók révén szenvedi el. Felesleges, a betegre nem optimált 

sugárexpozíciók szükségtelenül növelik a sugárzás indukálta daganatok kockázatát. Ezt elismerve, az Európai Unió az 59/2013-as 

sugárbiztonságra, sugárvédelemre vonatkozó új irányelvében azt javasolja, hogy a tagállamok segítsék elő a sugárvédelmi oktatás 

bevezetését az orvosi-, fogorvosi egyetemi képzésben. A kurzus tesztvizsgával zárul. Azon hallgatóknak, akik kérik a bővített fokozatú 

sugárvédelmi ismereteket nyújtó sugárvédelmi képzésben való eredményes részvételt igazoló bizonyítvány kiadását, a jelenleg hatályos 
jogszabályok alapján szóbeli vizsgát is kell tenniük az Országos Atomenergia Hivatal által kijelölt vizsgaelnök jelenlétében. 

A félév elfogadásának feltételei 

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett 

Félévközi ellenőrzések 

Félév végén tesztvizsga, félév felénél konzultáció jellegű beszámoló. 

A tanfolyam célja bővített fokozatú sugárvédelmi ismeretek nyújtása. A jelenlegi jogszabályok alapján legalább bővített fokozatú 

sugárvédelmi képzettséggel kell rendelkezniük azoknak, akik a) az ionizáló sugárzást alkalmazó ipari-, orvosi radiológiai 

munkaterületen sugárforrással dolgoznak, a sugárforrást önállóan kezelik, illetőleg ilyen munkakört felügyelnek. 

Ahhoz, hogy az egyetemi kurzus megfeleljen a bővített fokozatú tanfolyam követelményeinek a kurzus tematikáját engedélyeztetni 

fogjuk az Országos Atomenergia Hivatallal (OAH). Az egyetemi kurzus elvégzéséhez elegendő a fenti teszt vizsga sikeres letétele. 

Azoknak, akik kérik a bővített fokozatú tanfolyam elvégzéséről szóló 5 évig érvényes bizonyítványt, még egy szóbeli vizsgát is kell 

tenniük a jogszabályok alapján az OAH által kijelölt vizsgaelnök jelenlétében. 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Nem kívánok pótlást biztosítani 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

Az előadások ábraanyaga 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

1. Dr. Pesznyák Csilla és Dr. Sáfrány Géza (szerk.): Sugárbiológia, elektronikus tankönyv. 2016. A  www.osski.hu  honlapról  
letölthető  az  alábbi  linken: http://www.osski.hu/kiadvanyok/kiadvanyok.html 

2. Fehér István és Deme Sándor (szerk.): Sugárvédelem, ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2010 

3. Turai István, Köteles György (szerk.): Sugáregészségtan, Medicina, Budapest, 2014. 

Előadások 

1 Sugárfizikai ismeretek (I): Ionizáló sugárzások fajtái, forrásai, előállítása, tulajdonságai. A természetes és mesterséges 
sugárterhelés forrásai, szintjei. 

 Dr. Kóbor József 

2 Sugárfizikai ismeretek (II): Ionizáló sugárzás és az anyag fizikai kölcsönhatásai. Ionizáló sugárzást kibocsátó, radioaktív 
anyagot nem tartalmazó berendezések működésének fizikai alapjai, jellemző műszaki paraméterek. 

 Dr. Kóbor József 

http://www.osski.hu/
http://www.osski.hu/kiadvanyok/kiadvanyok.html
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3 Dozimetriai ismeretek és a sugárzások mérése: Elnyelt dózis egyenérték dózis, effektív dózis. Méréstechnikai ismeretek. 
Ionizáló sugárzás kimutatásának eszközei. 

 Dr. Kóbor József 

4 Sugárbiológiai ismeretek (I): A sugárzás biológiai és élettani hatásai és a hatások kialakulásának mechanizmusa. A sugárzás 
hatását módosító tényezők. 

 Dr. Sáfrány Géza 

5 Sugárbiológiai ismeretek (II): A sugárzás okozta ártalmak osztályozása, a sugárbetegség tünetei, diagnózisa, kezelése. 

 Dr. Sáfrány Géza 

6 Az Országos Nukleárisbaleset Elhárítási Rendszer (ONER) tevékenysége 

 Dr. Sáfrány Géza 

7 A felkészülés teendői sugaras baleseti helyzetek szervezeti, működési és orvosi ellátásához 

 Dr. Sáfrány Géza 

8 Belső sugárszennyezés diagnózisa: Amerícium-241, valamint polónium-210 belső sugárszennyezést elszenvedett sérültek 
ellátásának tanulságai, eset ismertetések. 

 Dr. Sáfrány Géza 

9 Sugárbiológiai ismeretek (III): Az ionizáló sugárzás daganatkeltő hatása, daganat epidemiológia. 

 Dr. Sáfrány Géza 

10 Sugárvédelmi ismeretek (I): A sugárvédelem általános hármas alapelve: indokoltság, optimálás, korlátozás tartalma, viszonyuk 
egymáshoz. Dóziskorlátozási rendszer, dóziskorlátok. 

 Dr. Sáfrány Géza 

11 Sugárvédelmi ismeretek (II): A sugárvédelem szabályozási háttere. Jogszabályok ismertetése. Engedélyköteles és bejelentés 
köteles vizsgálatok. 

 Dr. Sáfrány Géza 

12 Sugárvédelmi ismeretek (III). A sugárvédelem legfontosabb személyi és tárgyi feltételei. A sugárvédelem munkahelyi szervei, 
sugárvédelmi megbízott, sugárvédelmi szakértő, Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat 

 Dr. Sáfrány Géza 

13 Sugárvédelmi ismeretek (IV): Sugaras munkahelyek hatósági engedélyezésének, ellenőrzésének a rendszere, működése. 

 Dr. Sáfrány Géza 

14 Sugárvédelmi ismeretek (V). Az egyéni sugárterhelés (személyi dozimetria) ellenőrzési rendszere 

 Dr. Sáfrány Géza 

15 Az elnyelt dózis becslése biológiai módszerekkel (biodozimetria) 

 Dr. Sáfrány Géza 

16 Nyitott radioaktív anyagokkal történő munkavégzés szabályai. Izotópokkal előforduló balesetek. 

 Dr. Sáfrány Géza 

17 Zárt radioaktív anyagokkal történő munkavégzés szabályai (I): Zárt sugárforrások alkalmazási területei, jellegzetes expozíciós 
lehetőségek, dózisok, az egyes alkalmazásokhoz kapcsolódó sugárvédelmi szabályok. 

 Dr. Sáfrány Géza 

18 Zárt radioaktív anyagokkal történő munkavégzés szabályai (II): Radiológiai munkahelyek, a vonatkozó jogszabályok, előírások 
ismertetése. 

 Dr. Sáfrány Géza 

19 Sugárterápiás munkahelyek sugárvédelme. 

 Dr. Sáfrány Géza 

20 Sugárvédelem a nukleáris medicinában I. 

 Dr. Bódisné Dr. Zámbó Katalin 

21 Sugárvédelem a nukleáris medicinában II. 

 Dr. Bódisné Dr. Zámbó Katalin 

22 A páciensek sugárvédelme radiológiai képalkotó vizsgálatok során 

 Dr. Sáfrány Géza 

23 Sugárvédelem a gyermekek radiológiai vizsgálatai során I. 

 Dr. Péleyné Dr. Mohay Gabriella 

24 Sugárvédelem a gyermekek radiológiai vizsgálatai során II. 

 Dr. Péleyné Dr. Mohay Gabriella 

Gyakorlatok 

1 Az ionizáló sugárzás mérésére alkalmas eszközök 

2 Külső sugárszennyeződés mérése, dekontaminációs gyakorlat 
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Szemináriumok 

1 Sugárfizikai, sugárvédelmi ismeretek: évközi számonkérés 

2 Sugárbiológiai, sugársérült ellátási ismeretek 

Vizsgakérdések 

A félév végén az anyag elsajátítását feleletválogatós teszttel ellenőrizzük. A kérdések magukba foglalják az előadásokon, 

gyakorlatokon és a szemináriumokon elhangzott anyagot. 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 

Dr. Kóbor József (KOJLAAP.PTE), Dr. Sáfrány Géza (SAGRAAO.PTE) 
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OOF-TE4-T TANULSÁGOS ESETEK FÓRUMA 4. - A PTE ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI 

SZAKOSZTÁLY RENDEZVÉNYE  

Tantárgyfelelős: DR. KOCSIS BÉLA, egyetemi docens 

 Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani Intézet 

1 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Fakultatív  modul ▪ mindkét félévben ▪ ajánlott félév: 8. 

Foglalkozás/félév:  12 óra előadás + 0 óra gyakorlat + 0 óra szeminárium = összesen 12 óra 

Kurzus létszámkorlát:  min. 1 fő –  max. 200 fő 

Előfeltételek: OOF-TE3 teljesített   

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

 

Tematika  

Az egyetemi klinikákon és az Oktatókórházi osztályokon folyó gyógyító és az egyetemi intézetekben folyó kutató munka 
eredményeinek a bemutatása 

A félév elfogadásának feltételei 

I/1. - nem jelent meg, nem írt - aláírás megtagadás 

I/2. - 1 - 3 dolgozatot írt - aláírás megtagadás 

II/1. - 4 - 5 - 6 dolgozatot írt - 1 kredit pont + elégséges (2) 

II/2. - 7 dolgozatot írt - 1 kredit pont + közepes (3) 

II/3. - 8 dolgozatot írt - 1 kredit pont + jó (4) 

II/4. - 9 és több dolgozatot írt - 1 kredit pont + jeles (5) 

Félévközi ellenőrzések 

a vizsgaszezonban 3 alkalommal lesz meghirdetve pótlólagos teszt írás 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Nincs 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Egyetemi tananyag 

www.aok.pte/Tudományos Szakosztály műsorához kapcsolódó összefoglalások 

Előadások 

1-12 Klinikai esetek ismertetése 

 meghívott előadó 

Gyakorlatok 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

Nincs 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 

http://www.aok.pte/Tudományos
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OXF-FBJ-O-T BEDEUTUNG VON ZAHN- UND MUNDSCHLEIMHAUTERKRANKUNGEN IN DER 

ALLGEMEINMEDIZINISCHEN PRAXIS  

Tantárgyfelelős: DR. BÁN, ÁGNES, Außerordentliche/r Professor/in 

 Fogászati és Szájsebészeti Klinika 

1 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Fakultatív  modul ▪ tavasszal ▪ ajánlott félév: 8. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 3 fő –  max. 10 fő 

Előfeltételek: OOP-KO2 teljesített + OOP-MI2 teljesített + OOP-PA2 teljesített 

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

 

Tematika  

Die Mundhöhle und ihre Gesundheit bildet eine untrennbare Einheit mit dem Ganzen des menschlichen Organismus und dessen 

Gesundheitszustand. Zahnmedizinische Erkrankungen und Veränderungen der Mundschleimhaut bzw. sonstige krankhafte Zustände 

des Organismus wirken gegenseitig aufeinander. Die häufigste Ursache von Herderkrankungen ist zahnmedizinischen Ursprungs. Die 

Zahnbetterkrankung hat Auswirkungen auf Diabetes, Osteoporose, kardiovaskuläre Erkrankungen, Frühgeburt, entzündliche 

Darmerkrankungen, und ebenso beeinflussen diese Erkrankungen den Zustand des Parodonts. Die Mundschleimhaut ist ein sensibler 

Indikator für zahlreiche internistische und dermatologische Krankheiten, weil die Veränderungen der Mundschleimhaut oft anderen 

Symptomen vorausgehen. Das Ziel des Kurses ist die gründliche Erklärung dieser Zusammenhänge. Der Kurs wird für angehende 
Hausärzte und Hausärztinnen, Dermatologen, Internisten und Chirurgen empfohlen. 

Studierende sollen präkanzeröse Veränderungen an der Mundschleimhaut diagnostizieren und die oralen Symptome von 

Allgemeinerkrankungen erkennen, beziehungsweise einen Behandlungsplan erstellen können. 

A félév elfogadásának feltételei 

Bis maximal 15% Abwesenheit erlaubt 

Félévközi ellenőrzések 

- 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Keine 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

Themen von Vorlesungen 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Előadások 

1 Klinische Anatomie der Mundhöhle, Struktur und Funktion des Parodonts 

 Dr. Bán Ágnes 

2 Mikrobiologie der Mundhöhle, bakterielle und virale Krankheitsbilder 

 Dr. Bán Ágnes 

3 Auswirkungen zahnmedizinischer Herde auf den Organismus 

 Dr. Bán Ágnes 

4 Orale Symptome kardiovaskulärer Erkrankungen 

 Dr. Bán Ágnes 

5 Erkrankungen des neuroendokrinen Systems und Stoffwechselerkrankungen 

 Dr. Bán Ágnes 

6 Orale Symptome von HIV, Vorbeugung nosokomialer Infektionen 

 Dr. Bán Ágnes 

7 Diabetes mellitus 

 Dr. Bán Ágnes 

8 Präkanzeröse Veränderungen 

 Dr. Bán Ágnes 
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9 Vesikulobullöse Erkrankungen 

 Dr. Bán Ágnes 

10 Immunologische Krankheitsbilder 

 Dr. Bán Ágnes 

11 Medikamentennebenwirkungen in der Mundhöhle 

 Dr. Bán Ágnes 

12 Erkrankungen des Gastrointestinaltraktes 

 Dr. Bán Ágnes 

13 Lichen planus 

 Dr. Bán Ágnes 

14 Osteoporose und die Mundhöhle 

 Dr. Bán Ágnes 

Gyakorlatok 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

- 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 

Dr. Bán Ágnes (BAAGABO.PTE) 
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OOE-HSE-T HELYSZÍNI SÜRGŐSSÉGI BETEGELLÁTÁS ELMÉLETE  

Tantárgyfelelős: DR. BUDA PÉTER, tudományos munkatárs 

 Műveleti Medicina Tanszék 

2 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Elektív  modul ▪ ősszel ▪ ajánlott félév: 9. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 5 fő –  max. 200 fő 

Előfeltételek: OOR-ELS teljesített + OOK-TRA teljesített + OOK-KAR egyidejű felvétel 

 

Tematika  

A tantárgy célja a hirtelen fellépő egészségkárosodások felismerése, differenciál diagnosztika helyszíni alkalmazása. Akut életmentő 

beavatkozások elméletének ismerete. Tömeges baleset, katasztrófa esetén a betegellátás szervezése. Helyszíni ellátás sajátosságainak 

ismérvei a betegellátás során. 

A félév elfogadásának feltételei 

Félév végi teszt legalább 60 %-os teljesítése 

Félévközi ellenőrzések 

- 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

- 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

Dr. Gőbl Gábor: Oxiológia, Medicina, 2001 

Az oxyologia szakmai irányelvei: www.mentok.hu 

- Saját oktatási anyag 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Előadások 

1 Oxyologia elmélete, bevezetés 

 Dr. Buda Péter 

2 Oxyologia elmélete, bevezetés 

 Dr. Buda Péter 

3 Eszméletlen beteg ellátása 

 Dr. Buda Péter 

4 Eszméletlen beteg ellátása 

 Dr. Buda Péter 

5 Helyszíni reanimatio 

 Dr. Buda Péter 

6 Helyszíni reanimatio 

 Dr. Buda Péter 

7 Helyszíni sérültellátás, súlyos sérült ellátása 

 Dr. Buda Péter 

8 Helyszíni sérültellátás, súlyos sérült ellátása 

 Dr. Buda Péter 

9 Csecsemő és gyermekgyógyászati oxyologia 

 Dr. Buda Péter 

10 Csecsemő és gyermekgyógyászati oxyologia 

 Dr. Buda Péter 

11 Központi idegrendszer sérülései 

 Dr. Buda Péter 

12 Központi idegrendszer sérülései 

 Dr. Buda Péter 

http://www.mentok.hu/
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13 Stroke 

 Dr. Buda Péter 

14 Stroke 

 Dr. Buda Péter 

15 Keringési elégtelenség 

 Dr. Buda Péter 

16 Keringési elégtelenség 

 Dr. Buda Péter 

17 Mellkasi fájdalom differenciál diagnosztikája, acut coronaria-syndroma 

 Dr. Buda Péter 

18 Mellkasi fájdalom differenciál diagnosztikája, acut coronaria-syndroma 

 Dr. Buda Péter 

19 Toxikológia 

 Dr. Buda Péter 

20 Toxikológia 

 Dr. Buda Péter 

21 Szülészeti-nőgyógyászati oxyologia, acut has 

 Dr. Buda Péter 

22 Szülészeti-nőgyógyászati oxyologia, acut has 

 Dr. Buda Péter 

23 Tömeges baleset 

 Dr. Buda Péter 

24 Tömeges baleset 

 Dr. Buda Péter 

25 Katasztrófaorvostan 

 Dr. Buda Péter 

26 Katasztrófaorvostan 

 Dr. Buda Péter 

27 Tesztírás 

 Dr. Buda Péter 

28 Tesztírás 

 Dr. Buda Péter 

Gyakorlatok 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

Tesztkérdések az adott félév előadásainak anyagából 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 
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OOE-HTK-T HALADÓ SZINTŰ TRAUMATOLÓGIAI MANUÁLIS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ KURZUS  

Tantárgyfelelős: DR. WIEGAND NORBERT, egyetemi docens 

 Traumatológiai és Kézsebészeti Klinika 

1 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Elektív  modul ▪ ősszel ▪ ajánlott félév: 9. 

Foglalkozás/félév:  4 óra előadás + 8 óra gyakorlat + 2 óra szeminárium = összesen 14 óra 

Kurzus létszámkorlát:  min. 4 fő –  max. 12 fő 

Előfeltételek: OOA-NEA teljesített + OOP-SPR teljesített + OOK-TRA teljesített 

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

 

Tematika  

A kreditpontos kurzus alapvető célja a traumatológiai képzés során korábban elsajátított manuális alapkészségek további fejlesztése és 
haladó szintű traumatológiai beavatkozások gyakorlása. 

A kurzus I. szakaszában a kitűzött cél a gipszelés-technikai alaptudás felfrissítése mellett újabb, speciális gipszelési módok gyakorlati 

elsajátítása (gyakorlati modul), illetve az elsajátítandó speciális gipszrögzítések alkalmazási területeinek megismerése (elméleti 

modul). Mind az elméleti, mind a gyakorlati képzés fontos részét képezi a modern, üvegszálas és thermoplasztikus (hőhatásra 
formázható) gipsztechnikák bemutatása és a hallgatók általi gyakorlása. 

A kreditpontos kurzus II. szakaszában a kiterjedt, roncsolt lágyrészsérülések műtéti kezelési lehetőségeinek részletes (a traumatológiai 

alapképzés követelményét meghaladó szintű) ismertetésére (elméleti modul); valamint az elméletben elhangzottak manuális 

készségfejlesztő gyakorlat keretén belüli alkalmazására kerül sor. A hallgatók sertés végtagon modellezett roncsolt sebzésen 

gyakorlatban fejleszthetik tovább sebészi készségeiket (gyakorlati modul). 

Az elméleti tananyagot a hallgatók online elérhető, az oktatók által előzetesen összeállított „felkészítő előadások”, illetve a kurzus 
során elhangzó előadások és szemináriumok során sajátíthatják el. 

Ezt követően a hallgatók 12 órás gyakorlati képzésen vesznek részt, mely során minden résztvevő hallgató számára lehetőséget 

biztosítunk az adott gipsztechnikák és sebellátási módszerek oktatók által felügyelt gyakorlására. A kurzus I. gyakorlati részében a 

korábban megtanult (gipszsín, körkörös felhasított gipsz, teljes körkörös gipsz) és az újonnan ismertetett speciális indikációjú vagy a 

hagyományos calcium-foszfáttól eltérő alapanyagú gipszelési technikák (Bennett-gipsz, Achilles-ín sérülést rögzítő gipsz, Desault-

gipsz, Böhler-gipsz, valamint üvegszálas és thermoplasztikus gipszek) bemutatására és gyakorlására kerül sor. A kurzus II. gyakorlati 

részében sertés végtagon sebkimetszésre, sebtisztításra, sebalapig történő preparálásra és feltárásra, a roncsolt lágyrészek eltávolítására 

és az épen maradt lágyrészek sebészi rekonstrukciójára kerül sor; mindezek mellett lehetőség van a rekonstruált lágyrészek részleges 
fedésének gyakorlására (bőr)lebeny átültetés alkalmazásával. 

A félév elfogadásának feltételei 

A kurzus elvégzéséhez elengedhetetlen a traumatológiai képzés során oktatott alapvető traumatológiai beavatkozások (sebellátás, 

gipszek formái, gipsztechnika) ismerete, ezért a kurzuson való részvétel feltétele a traumatológia szigorlat eredményes letétele. 

Félévközi ellenőrzések 

- 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Az elméleti képzés idejéről (előadás, szeminárium) 2 óra hiányzás elfogadott. A gyakorlati képzés során a távolmaradás pótlása nem 

lehetséges, ezért ilyen esetben a kurzus ismételt felvétele szükséges. 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

Renner: Traumatológia, Medicina Könyvkiadó Zrt 

- Saját oktatási anyag 

online elérhető, a kurzus oktatói által készített, összefoglaló jellegű felkészítő tananyag 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Konzervatív töréskezelés, Springer, 1998 

Oxford Handbook of Orthopaedics and Trauma, Oxford Medical Handbooks 

Campbell’s Operative Orthopaedics, 12th edition, Elsevier 

Green’s Operative Hand Surgery, Elsevier 

http://www.aotrauma.org 

http://www.aaos.org 

http://www.aotrauma.org/
http://www.aaos.org/
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Előadások 

1 Konzervatív töréskezelés története. Speciális gipszrögzítési technikák indikációi és alkalmazásuk határai. 

 Dr. Wiegand Norbert 

2 Korszerű gipszrögzítési technikák részletes ismertetése. Bracek, orthesisek használata. 

 Dr. Nőt László Gergely 

3 Sebellátási elvek. Korszerű sebellátási módszerek kiterjedt lágyrészroncsolódás esetén. 

 Dr. Lázár István 

4 Lágyrészhiányok fedésének lehetőségei. Lebenyplasztikák. 

 Dr. Patczai Balázs 

Gyakorlatok 

1 Gipszelési alaptechnikák felelevenítése és gyakorlása 

2 Speciális gipszek felhelyezésének gyakorlása. (Deasult-gipsz, Böhler-gipsz, Bennett-gipsz, etc) 

3 Modern, üvegszálas és thermoplasztikus (hőhatásra formázható) gipszelési technikák gyakorlása. 

4 Elméleti (25 kérdéses teszt gipszrögzítés témaköréből) és gyakorlati vizsga (gipszfelhelyezés) 

5 Sebellátás alapjainak felelevenítése és gyakorlása sertés végtagon. 

6 Kiterjedt lágyrészkárosodással járó sebek ellátásának gyakorlása  

7 Lágyrészhiányok fedése - egyszerűbb lebenyek (Wolfe-Krauze plasztika) preparálása sertés végtagon. 

8 Elméleti (25 kérdéses teszt sebellátás témaköréből) és gyakorlati vizsga (roncsolt seb ellátásának bemutatása). 

Szemináriumok 

1 Speciális gipsztechnikákhoz szükséges személyi és tárgyi feltételek megbeszélése, a modern alapanyagú üvegszálas és 
hőhatásra formázható gipszrögzítés felhelyezéséhez szükséges eszközök bemutatása. 

2 Korszerű, kiterjedt lágyrész-sérülés ellátáshoz szükséges személyi és tárgyi feltételek megbeszélése, műtéti eszközök 
bemutatása. 

Vizsgakérdések 

Az elméleti írásbeli vizsga az adott előadásokon és szemináriumokon elhangzott elméleti anyagból összeállított, 25 kérdéses többszörös 

választásos teszt. 

A gyakorlati vizsga az I. részt követően a gyakorolt gipsztípusok egyikének (Bennett-gipsz, plantarfelxios gipsz, Desault-gipsz, Böhler-

gipsz) szakszerű felhelyezése, a II. részt követően a korábban gyakorolt roncsolt, zúzott seb ellátásának demonstrálása. Mindkét 

gyakorlati vizsga 3 tagú, oktatókból álló vizsgabizottság jelenlétében történik. 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 

Dr. Kiss Zoltán (KIZFACO.PTE), Dr. Kungl Jusztina (KUJHAAO.PTE), Dr. Lázár István (LAITAC0.PTE), Dr. Nőt László Gergely 

(NOLFAAO.PTE), Dr. Pankaczi Zsófia (PAZHAAO.PTE), Dr. Patczai Balázs (PABFADO.PTE), Dr. Wiegand Norbert 

(WINPAAP.PTE) 
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OOE-KFR-T KLINIKAI FARMAKOLÓGIA  

Tantárgyfelelős: DR. HABON TAMÁS, egyetemi docens 

 I. sz. Belgyógyászati Klinika 

2 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Elektív  modul ▪ ősszel ▪ ajánlott félév: 9. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 5 fő –  max. 25 fő 

Előfeltételek: OOK-GT3 teljesített   

 

Tematika  

Rövid tematika: a tantárgy célja megismertetni a racionális gyógyszeres terápia elméleti és gyakorlati alapjait, a mellékhatásokat és 

interakciókat, a gyógyszerkutatás fázisait, ennek szakmai, jogi, etikai szabályozását és a gyógyszeres terápia gyakorlatát speciális 

betegcsoportokban. 

További cél megismertetni a korszerű gyógyszeres kezelés gyakorlatát fontosabb megbetegedésekben és kóros állapotokban. 

Szerepe a képzés céljainak megvalósításában: A képesítési követelmények egyike a racionális gyógyszeres terápia elméleti alapjának 

és gyakorlatának megismertetése. Fontos része a kurzusnak a bizonyítékokon alapuló orvoslás (EBM) ismertetése és a legfontosabb 

belgyógyászati betegségek kezelésének irányelvei (guideline, position statement). 

Új elemként az alapkutatás és a klinikum közötti kapcsot jelentős Transzlációs medicina alapja is ismertetve lesznek. 

A félév elfogadásának feltételei 

Az előadás és gyakorlat 20%-át elérő vagy meghaladó hiányzás a teljesítmény elfogadását nem teszi lehetővé. 

Félévközi ellenőrzések 

- 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Nincs 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

Neptun 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

B.G. Katzung: Basic and Clinical Pharmacology 

Gachályi Béla: Klinikai farmakológia a gyakorlatban 

Ferdinandy Péter - Fürst Zsuzsanna - Gyires Klára: Farmakológia és klinikai farmakológia - Egyetemi tankönyv 

Előadások 

1 Bevezetés a klinikai farmakológiába 

 Dr. Habon Tamás 

2 A racionális farmakoterápia alapjai - Evidence based medicine 

 Dr. Habon Tamás 

3 A gyógyszerfejlesztés fázisai 

 Dr. Bölcskei Kata 

4 Good Clinical Practice 

 Dr. Bölcskei Kata 

5 Farmakokinetikai alapismeretek. Speciális betegcsoportok (terhesség, szoptatós beteg, újszülött és gyermekkor, idős kor, 
polimorbidítás) sajátosságai 

 Dr. Bölcskei Kata 

6 Originális és generikus készítmények a gyakorlatban 

 Dr. Bölcskei Kata 

7 A krónikus fájdalom csillapítása 

 Dr. Frank Nóra 

8 Egyéb palliativ gyógyszeres kezelés 

 Dr. Frank Nóra 
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9 A korszerű antimikróbás kezelés 1. 

 Dr. Péterfi Zoltán 

10 A korszerű antimikróbás kezelés 2. 

 Dr. Péterfi Zoltán 

11 A kardiovaszkuláris rizikó faktorok gyógyszeres befolyásolása 

 Dr. Bajnok László Zoltán 

12 Diszlipidémia, Diabetétesz, Elhízás 

 Dr. Bajnok László Zoltán 

13 Kardiovaszkuláris betegségek 

 Dr. Habon Tamás 

14 Kardiovaszkuláris betegségek 

 Dr. Habon Tamás 

15 Transzlációs medicina 

 Dr. Erőss Bálint Mihály 

16 Transzlációs medicina 

 Dr. Erőss Bálint Mihály 

17 Vénás és artériás trombózisok kezelése 1. 

 Dr. Késmárky Gábor Róbert 

18 Vénás és artériás trombózisok kezelése 2. 

 Dr. Késmárky Gábor Róbert 

19 Gasztrointesztinális kórképek 

 Dr. Czimmer József 

20 Máj- és pancreas betegségek farmakoterápiája 

 Dr. Pár Gabriella 

21 Asthma bronchiale kezelése 

 Dr. Ruzsics István 

22 COPD kezelése 

 Dr. Márkné Dr. Sárosi Veronika 

23 Rheumatológiai és immunológiai kórképek farmakoterápiája 1. 

 Dr. Czirják László István 

24 Rheumatológiai és immunológiai kórképek farmakoterápiája 2. 

 Dr. Czirják László István 

25 Gyógyszermellékhatások 1. 

 Dr. Hunyady Béla 

26 Gyógyszerinterakciók 2. 

 Dr. Hunyady Béla 

27 Gyógyszeralkalmazási konzultációk 

 Dr. Habon Tamás 

28 Teszt vizsga 

 Dr. Habon Tamás 

Gyakorlatok 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

- 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 

Dr. Habon Tamás (HATMAAO.PTE) 
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OOE-NRP-T NEURORADIOLÓGIAI PRAKTIKUM  

Tantárgyfelelős: DR. KÖVÉR FERENC, klinikai főorvos 

 Idegsebészeti Klinika - Neuroradiológiai és Neurointervenciós Tanszék 

2 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Elektív  modul ▪ ősszel ▪ ajánlott félév: 9. 

Foglalkozás/félév:  12 óra előadás + 0 óra gyakorlat + 12 óra szeminárium = összesen 24 óra 

Kurzus létszámkorlát:  min. 5 fő –  max. 30 fő 

Előfeltételek: OOK-KRA teljesített + OOK-NE1 egyidejű felvétel 

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

 

Tematika  

A hallgatónak a neurológiai, pszichiátriai és idegsebészeti, emellett határterületként az orr-fül-gégészeti, szemészeti képzés során a 

diagnosztikus módszerek között a képalkotó módszereket is meg kell ismernie. A radiológia tantárgy általánosságban tárgyalja a 

neuroradiológiát, annak eszközeit és módszereit. 

A Neuroradiológiai Praktikum feladata, hogy a hallgatóval részleteiben megismertesse 

- az eszközök (röntgen, ultrahang, DSA, CT, MR) előnyeit, hátrányait, az általuk nyújtott lehetőségeket, 

- a kivizsgálási algoritmusokat, 

- az egyes kórképekben és az egyes eszközökön végzett vizsgálatok célszerű protokolljait, 

- a fontosabb betegségcsoportok jellegzetes képi tüneteit 

- a differenciál diagnosztikai lehetőségeket 

- külön hangsúlyt fektetve a felsorolt klinikai szakmákban előforduló, sürgős ellátást igénylő kórképekre. 

A kurzus végső célja, hogy a végzett általános orvos tisztában legyen azzal, hogy a felsorolt klinikai szakmákban előforduló betegségek 
esetén: 

- milyen képalkotó módszerek közül lehet választani, 

- azok közül melyiket (vagy melyeket és milyen sorrendben) érdemes előnyben részesíteni, 

- mik az összetevői a helyesen elvégzett vizsgálatnak, 

- milyen eredmény várható az egyes vizsgálatoktól. 

A végzett általános orvos a felsorolt ismeretek birtokában 

- helyesen választja ki a legcélszerűbb képalkotó diagnosztikai módszert a sürgős ellátást igénylő beteg számára, 

- általánosságban nem mulasztja el a szükséges és célszerű vizsgálatok elvégeztetését, 

- ugyanakkor nem követ el felesleges polipragmáziát. 

A félév elfogadásának feltételei 

Számonkérés: 1 félévközi tesztvizsga az addig érintett témákból és egy félév végi tesztvizsga a teljes tananyagból. 

Félévközi ellenőrzések 

Félév közepén az addigi anyagból tartandó rövid teszt. 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Pótló szeminárium a félév végi tesztvizsgát megelőzően, amelyen a tanfolyamvezető a tananyagból előzetesen felkészült hallgatókkal 

megbeszéli és tisztázza a felmerült kérdéseket. 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

Az előadások és szemináriumok anyaga elérhető a Neptunon 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

1. H. Ric Harnsberger, Anne G. Osborn, Jeff S. Ross: Diagnostic and Surgical Imaging Anatomy. Brain, Head & Neck, Spine. 
Amirsys, Salt Lake City, Utah, USA, 2004 ISBN: 1-931884-30-7 

2. Anne G. Osborn et al.: Diagnostic Imaging, Brain. Amirsys, Salt Lake City, Utah, USA, 2004 ISBN: 0-7216-2905-9 

3. H. Ric Harnsberger et al.: Diagnostic Imaging, Head and neck. Amirsys, Salt Lake City, Utah, USA, 2004 ISBN: 0-8089-2345-
5 

4. Jeffrey S. Ross et al.: Diagnostic Imaging, Spine. Amirsys, Salt Lake City, Utah, USA, 2004 ISBN: 0-8089-2315-3 

5. A. James Barkovich al.: Diagnostic Imaging, Pediatric neuroradiology. Amirsys, Salt Lake City, Utah, USA, 2004 ISBN: 0-
8089-2395-1 
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Előadások 

1 Mit vár a neurológus és az idegsebész a neuroradiológiai vizsgálatoktól/ neuroradiológusoktól? (Dr. Komoly Sámuel, Dr. Büki 
András)Neuroradiológiai eszközök és módszerek, vizsgálati algoritmusok, protokollok (Dr. Kövér Ferenc) 

 Dr. Büki András 

2 A koponya, az agy és a gerinc fontosabb fejlődési rendellenességei. 

 Dr. Herbert Zsuzsanna 

3 Az ischémiás stroke diagnosztikája, prevenciója és neurointervenciós endovaszkuláris kezelése 

 Dr. Szólics Alex 

4 A vérzéses stroke diagnosztikája, prevenciója és neurointervenciós endovaszkuláris kezelése 

 Dr. Vajda Zsolt 

5 A koponya és gerinc trauma képalkotó diagnosztikája 

 Dr. Farkas Orsolya 

6 A koponya és az agy daganatai 

 Dr. Molnár Krisztián 

7 A gerincoszlop és gerincvelő daganatai 

 Dr. Hernádi Gabriella 

8 A központi idegrendszer fertőzéses-gyulladásos betegségei 

 Dr. Kövesiné Dr. Imre Marianna 

9 Degeneratív és gyulladásos agyi kórképek. Epilepszia. Liquor-keringési zavarok. 

 Dr. Hernádi Gabriella 

10 Az orbita, a sella és a belső fül vizsgálata 

 Dr. Komáromy Hedvig 

11 A degeneratív gerincbetegségek képalkotó diagnosztikája. Spondyloarthropathiák. Az operált gerinc. 

 Dr. Rostás Tamás 

12  Sürgősségi neuroradiológia + Félévzáró konzultáció, tesztvizsga (Dr. Kövér Ferenc) 

 Dr. Kövér Ferenc 

Gyakorlatok 

Szemináriumok 

1 Neuroradiológiai  eszközök és módszerek, vizsgálati algoritmusok, protokollok. Az előadás szemléletének demonstrációja 
konkrét esetek kapcsán, interaktív módon. Dr. Kövér Ferenc 

2 A koponya, az agy és a gerinc fontosabb fejlődési rendellenességei Az előadás során tárgyalt terület demonstrációja konkrét 
vizsgálatok kapcsán, interaktív módon. Dr. Herbert Zsuzsanna 

3 Az ischémiás stroke diagnosztikája, prevenciója és neurointervenciós endovaszkuláris kezelése Az előadás során tárgyalt 
terület demonstrációja konkrét vizsgálatok kapcsán, interaktív módon. Dr. Szólics Alex 

4 A vérzéses stroke diagnosztikája, prevenciója és neurointervenciós endovaszkuláris kezelése. Az előadás során tárgyalt terület 
demonstrációja konkrét vizsgálatok kapcsán, interaktív módon. Dr. Vajda Zsolt 

5 Degeneratív és gyulladásos agyi kórképek. Epilepszia. Liquor-keringési zavarok. Az előadás során tárgyalt terület 

demonstrációja konkrét vizsgálatok kapcsán, interaktív módon. Dr. Hernádi Gabriella 

6 A koponya és az agy daganatai Az előadás során tárgyalt terület demonstrációja konkrét vizsgálatok kapcsán, interaktív módon. 

FÉLÉVKÖZI TESZTVIZSGA. Dr. Molnár Krisztián 

7 A gerincoszlop és gerincvelő daganatai. Az előadás során tárgyalt terület demonstrációja konkrét vizsgálatok kapcsán, 
interaktív módon. Dr. Hernádi Gabriella 

8 A központi idegrendszer fertőzéses-gyulladásos betegségei. Az előadás során tárgyalt terület demonstrációja konkrét 
vizsgálatok kapcsán, interaktív módon. Dr. Kövesiné Dr. Imre Marianna 

9 A koponya és gerinc trauma képalkotó diagnosztikája. Az előadás során tárgyalt terület demonstrációja konkrét vizsgálatok 
kapcsán, interaktív módon. Dr. Farkas Orsolya 

10 Az orbita, a sella és a belső fül vizsgálatai. Az előadás során tárgyalt terület demonstrációja konkrét vizsgálatok kapcsán, 
interaktív módon. Dr. Komáromy Hedvig 

11 A degeneratív gerincbetegségek képalkotó diagnosztikája. Spondyloarthropathiák. Az operált gerinc. Az előadás során tárgyalt 
terület demonstrációja konkrét vizsgálatok kapcsán, interaktív módon. Dr. Rostás Tamás 

12 Sürgősségi neuroradiológiai esetdemonstráció +  Ismétlő áttekintés, probléma megbeszélés. FÉLÉVZÁRÓ TESZTVIZSGA. 

Dr. Kövér Ferenc 

Vizsgakérdések 

A tanszék hivatalos honlapján 
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Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 

Dr. Farkas Orsolya (FAOFA-AO.PTE), Dr. Herbert Zsuzsanna (HEZFABO.PTE), Dr. Hernádi Gabriella (HEGFAAO.PTE), Dr. 

Komáromy Hedvig (KOHTAAP.PTE), Dr. Komoly Sámuel (KOSMABP.PTE), Dr. Kövér Ferenc (KOFTAA0.PTE), Dr. Kövesiné 

Dr. Imre Marianna (KOITAAP.PTE), Dr. Molnár Krisztián (MOKFACO.PTE), Dr. Rostás Tamás (ROTMAAO.PTE), Dr. Szólics 

Alex (P26V4X), Dr. Vajda Zsolt (VAZFACO.PTE) 
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OOE-PAH-T PALLIATÍV ORVOSLÁS - HOSPICE  

Tantárgyfelelős: VÁRBIRÓNÉ DR. CSIKÓS ÁGNES, egyetemi adjunktus 

 Alapellátási Intézet 

1 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Elektív  modul ▪ ősszel ▪ ajánlott félév: 9. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 5 fő –  max. 20 fő 

Előfeltételek: OOK-ONK teljesített   

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

 

Tematika  

A terminális állapotú, elsősorban daganatos betegek holisztikus multidiszciplináris ellátásának bemutatása, mely kiterjed a beteg 

hozzátartozóira is. A tananyag részletezi a fájdalomcsillapítás, a kínzó tünetek enyhítésének és az életminőség javításának lehetőségeit.  

A hospice-palliatív ellátás külföldi és hazai helyzete, és gyakorlata is bemutatásra kerül. 

A tüneti kezelés és az életvégi ellátás ismerte elengedhetetlen az orvosi hivatás gyakorlására készülők számára. 

A félév elfogadásának feltételei 

Max 2 igazolt hiányzás megengedett 

Félévközi ellenőrzések 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

Dr. Ruzsa Ágnes: Bevezetés a palliatív terápiába. A terminális állapotú daganatos betegek palliatív ellátása. 

dr. Hegedűs Katalin, Szy Ildikó (szerk.): Szakmai irányelvek, Magyar Hospice-Palliatív Egyesület, Hospice beteggondozási 

füzetek. 5, 1996 

Dr. Pilling János: Segítség a gyászban. Hospice beteggondozási füzetek. 8., 2001 

Az utolsó legjobb év - film a barátságról, a boldogságról, a bátorságról 

Dr. Hegedűs Katalin: A hospice ellátás elmélete, Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet, 2006 

Dr. Telekes András: Daganatos betegek fájdalomcsillapítása, 2002 

Polcz Alaine: Ideje a meghalásnak, Pont Kiadó, 2001 

Marie de Hennezel: Mindhalálig méltósággal, 2007 

- Saját oktatási anyag 

Vázlat 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Előadások 

1 A palliatív, hospice ellátás fogalma, szintjei, szervezeti formái 

 Dr. Csikós Ágnes Erika 

2 A terminális állapotú betegek tüneti kezelése 

 Dr. Biróné Dr. Trompos Katalin 

3 A terminális állapotú betegek tüneti kezelése 

 Orbánné Dr. Radványi Ildikó 

4 A fájdalomcsillapítás elmélete és gyakorlata (Dr. Tóth Gábor) 

 Dr. Csikós Ágnes Erika 

5 A hospice szakellátás holisztikus ápolási vonatkozásai. A hospice team 

 Dr. Lukács Miklós Csaba 

6 Gyermekek palliatív ellátása 

 Dr. Ottóffy Gábor 

7 A palliatív ellátás és az onkológia kapcsolata 

 Dr. Varga Zsuzsanna 

8 Pszichés vezetés az élet végén 

 Dr. Kormány Anna 
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Gyakorlatok 

1 Kommunikáció súlyos állapotú betegekkel és családjukkal 

2 Kommunikáció súlyos állapotú betegekkel és családjukkal 

3 Halállal, haldoklással kapcsolatos attitűdök 

4 Halállal, haldoklással kapcsolatos attitűdök 

5 Etikai dilemmák az élet végén 

6 Etikai dilemmák az élet végén 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

nincs 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 

Dr. Biróné Dr. Trompos Katalin (BITTAB0.PTE), Dr. Csikós Ágnes Erika (VACTAB0.PTE), Dr. Dormán Hajnalka 

(DOHOAAP.PTE), Dr. Ottóffy Gábor (OTGMAAO.PTE), Orbánné Dr. Radványi Ildikó (RAIFABO.PTE) 
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OOE-PTS-T POLYTRAUMATIZÁLT SÉRÜLTEK ELLÁTÁSI ALGORITMUSA - SZIMULÁCIÓS GYAKORLATOK

  

Tantárgyfelelős: DR. WIEGAND NORBERT, egyetemi docens 

 Traumatológiai és Kézsebészeti Klinika 

1 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Elektív  modul ▪ ősszel ▪ ajánlott félév: 9. 

Foglalkozás/félév:  3 óra előadás + 8 óra gyakorlat + 3 óra szeminárium = összesen 14 óra 

Kurzus létszámkorlát:  min. 4 fő –  max. 12 fő 

Előfeltételek: OOA-NEA teljesített + OOP-SPR teljesített + OOK-TRA teljesített 

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

 

Tematika  

A kreditpontos kurzus alapvető célja a polytraumatizált, súlyos sérültek ATLS (Advanced Trauma Life Support) elvein alapuló ellátási 

protokolljának elsajátítása. A kurzust bevezető előadások és szemináriumok keretein belül részletes ismertetésre kerül a kivérzéses 

shock és a polytraumatizált sérültek ellátási protokollja, az ATLS alapelvei és azok gyakorlati alkalmazása. Ezt követően a PTE 

MediSkillsLab klinikai szimulációs laborjával együttműködésben a résztvevők a valós helyzeteket élethűen utánzó, komputer vezérelt 

„mannequins” babák segítségével gyakorolhatják a Ac-B-C-D-E áttekintő vizsgálatot és a gyors, szakszerű döntéshozást. A komputer 

vezérelt „mannequins” babák utánozni képesek többek között a PTX okozta tompult légzési hangot, mellkasi sérülés okozta EKG 

elváltozásokat, koponyasérülés okozta görcsrohamokat. A babák ugyancsak „mannequins” a különböző kezelésekre is és lehetőséget 

biztosítanak különböző beavatkozások gyakorlására (intubálás, mellkasi csövezés, artériás-vénás kanülálás, stb). A valós életből vett 

eseteken alapuló szimulációs gyakorlatok során a résztvevők”mannequins” alkotnak, elosztják egymás között az ATLS által előírt 
szerepeket és az ATLS irányelveket követve vizsgálják és látják el a modellezett sérültet. 

Az elméleti tananyagot a hallgatók online elérhető, az oktatók által előzetesen összeállított „felkészítő előadások”, illetve a kurzus 
során elhangzó előadások és szemináriumok során sajátíthatják el. 

A félév elfogadásának feltételei 

A kurzus elvégzéséhez elengedhetetlen szükség van a traumatológiai képzés során oktatott alapismeretekre, ezért a kurzuson való 

részvétel feltétele a traumatológia szigorlat eredményes letétele. 

Félévközi ellenőrzések 

- 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

A gyakorlati képzés során a távolmaradás pótlása nem lehetséges, ezért ilyen esetben a kurzus ismételt felvétele szükséges. 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

The Advanced Trauma Life Support® (ATLS®) Student Course Manual, 

- Saját oktatási anyag 

online elérhető, a kurzus oktatói által készített, összefoglaló jellegű felkészítő tananyag 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Renner: Traumatológia, Medicina Könyvkiadó Zrt 

Oxford Handbook of Orthopaedics and Trauma, Oxford Medical Handbooks 

Campbell’s Operative Orthopaedics, 12th edition, Elsevier 

Green’s Operative Hand Surgery, Elsevier 

http://www.aotrauma.org 

http://www.aaos.org 

Előadások 

1 A polytraumatizált sérültek korszerű ellátási protokollja - ATLS 

 Dr. Wiegand Norbert 

2 A kivérzéses shock pathomechanizmusa és kezelése 

 Dr. Nőt László Gergely 

3 A polytraumatizált sérültek intenzív osztályos kezelése. SIRS, MODS 

 Dr. Rendeki Szilárd 

http://www.aotrauma.org/
http://www.aaos.org/
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Gyakorlatok 

1 Szimulációs gyakorlatok a polytrauma-csapat tagjaként a MediSkillsLab helyszínén. 

2 Szimulációs gyakorlatok a polytrauma-csapat tagjaként a MediSkillsLab helyszínén. 

3 Szimulációs gyakorlatok a polytrauma-csapat tagjaként a MediSkillsLab helyszínén. 

4 Szimulációs gyakorlatok a polytrauma-csapat tagjaként a MediSkillsLab helyszínén. 

5 Szimulációs gyakorlatok a polytrauma-csapat tagjaként a MediSkillsLab helyszínén. 

6 Szimulációs gyakorlatok a polytrauma-csapat tagjaként a MediSkillsLab helyszínén. 

7 Gyakorlati vizsgára való felkészülés. Elméleti és gyakorlati vizsga. 

8 Gyakorlati vizsgára való felkészülés. Elméleti és gyakorlati vizsga. 

Szemináriumok 

1 MediSkillsLab bemutatása, eszközök és komputer-vezérelt ‘mannequins’ babák használatának ismertetése 

2 Polytrauma esetmegbeszélés I. - csapatmunka lényege, valós eset bemutatása fotó / video dokumentáció segítségével 

3 Polytrauma esetmegbeszélés II. Szóbeli felkészítés a szimulációs gyakorlatokra. 

Vizsgakérdések 

Az elméleti írásbeli vizsga az adott előadásokon és szemináriumokon elhangzott elméleti anyagból összeállított, 25 kérdéses többszörös 

választásos teszt. 

A gyakorlati vizsga során a hallgató szimulációs gyakorlaton, ‘polytrauma-team’ aktív tagjaként nyújtott szereplése kerül értékelésre. 

A gyakorlati vizsga 3 tagú, oktatókból álló vizsgabizottság jelenlétében történik. 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 

Dr. Kiss Zoltán (KIZFACO.PTE), Dr. Kungl Jusztina (KUJHAAO.PTE), Dr. Lázár István (LAITAC0.PTE), Dr. Nőt László Gergely 

(NOLFAAO.PTE), Dr. Pankaczi Zsófia (PAZHAAO.PTE), Dr. Patczai Balázs (PABFADO.PTE), Dr. Rendeki Szilárd 

(RESGABA.PTE), Dr. Wiegand Norbert (WINPAAP.PTE) 
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OOE-REA-T REANIMÁCIÓ  

Tantárgyfelelős: SZEPESNÉ DR. MÜHL DIÁNA, egyetemi docens 

 Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet 

1 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Elektív  modul ▪ ősszel ▪ ajánlott félév: 9. 

Foglalkozás/félév:  6 óra előadás + 6 óra gyakorlat + 0 óra szeminárium = összesen 12 óra 

Kurzus létszámkorlát:  min. 5 fő –  max. 15 fő 

Előfeltételek: OOA-EL2 teljesített + OOP-KO2 teljesített + OOK-GT2 teljesített 

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

 

Tematika  

IV-V évfolyamos hallgatók számára évek óta folyó képzés. Célja az alapvető és kiterjesztett reanimáció elméleti és gyakorlati oktatása. 

5x2 órában folytatott képzésünk első 2x2 órájában a legutóbbi reanimációs guide-line összefoglalása, melyet évente frissítünk. További 

3x2 órában eszköz nélküli újraélesztés, majd eszközös újraélesztés Ambu-babán történő készség szintű elsajátítása történik. 

Defibrillátor és annak alkalmazása is bemutatásra kerül. Utolsó órán szituációs gyakorlati vizsgát tesznek a hallgatók. Ez a vizsga órája 
a 6. alkalom 2 órában senario formájában. 

A félév elfogadásának feltételei 

Maximális hiányzás: 2x2 óra 

Félévközi ellenőrzések 

Számonkérés szituációs gyakorlat formájában, gyakorlati vizsga. 

Az órák gyakorlati foglalkozással zajlanak a MediSkills laborban, minden hallgatónak el kell sajátítani a gyakorlati alapismereteket, 

addig nem léphet tovább az újabb oktatási órára. Dolgozat nincs. 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Nincs mód. 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

Bogár Lajos, Molnár Zsolt (szerk.): Az intenzív terápia gyakorlata, Medicina könyvkiadó ZRT, Budapest, 2013. 

- Saját oktatási anyag 

- Jegyzet 

Anesztézia és Intenzív Terápia, Medicina könyvkiadó Zrt. Budapest, 2014 

- Ajánlott irodalom 

Eu Resusc Council Guideline for Resuscitation 2010. 

www.elsevier.com/locate/resuscitation  2015 - www.erc.edu 

www.resus.org.uk 

www.erc.edu 

Notfall Rettungsmed 2010, 13: 515-522, 

http://www.springerlink.com/content1434-6222/13/7  Sektion: 1-10 

www.medicine-pecs.hu 

www.aiti.szote.u-szeged.hu 

Előadások 

1 Alapvető életmentés elmélete 

 Dr. Kiss Tamás 

2 Légútbiztosítás az újraélesztés során 

 Dr. Kiss Tamás 

3 Kiterjesztett életmentés elmélete 

 Szepesné Dr. Mühl Diána 

4 Defibrilláció, cardioverzio 

 Dr. Kiss Tamás 

5 Halál közeli és klinikai halál felismerése 

 Szepesné Dr. Mühl Diána 

http://www.elsevier.com/locate/resuscitation
http://www.erc.edu/
http://www.resus.org.uk/
http://www.erc.edu/
http://www.springerlink.com/content1434-6222/13/7
http://www.medicine-pecs.hu/
http://www.aiti.szote.u-szeged.hu/
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6 Reanimált beteg intenzív kezelése 

 Szepesné Dr. Mühl Diána 

Gyakorlatok 

1 Eszköz nélküli lélegeztetés, légútbiztosítás 

2 Kompressziós szívmassage 

3 Reanimációt megelőző, az alatt fellépő EKG 

4 Elektromos cardioverzió, defibrillálás 

5 Reanimáció gyógyszerei, reanimációs készültség 

6 Számonkérés szituációs gyakorlattal 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

Légzés leállás felismerése, légút biztosítás. 

Altrenatív léútbiztosítási modszerek. 

Oro-tracheális intubatio 

Eszköz nélküli és eszközös lélegeztetés. 

Keringés leállás jelei 

Kompressziós szívmassage kivitelezése 

Eszköz nélküli reanimáció egyedül és team formájában 

Ritmuszavarok felismerése a keringés leállás hátterében 

Defibrilláció, defibrillátor használata 

Elektromos kardioverzió 

Post resuscitációs kezelés 

Medical emergency team feladata 

Reanimáció gyógyszerei 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 

Dr. Kiss Tamás (KITFAAO.PTE), Szepesné Dr. Mühl Diána (MUDMAAO.PTE) 
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OOE-REG-T ORVOSI REHABILITÁCIÓ ELMÉLETI ALAPJAI ÉS GYAKORLATA  

Tantárgyfelelős: DR. CSERHÁTI PÉTER, egyetemi docens 

 Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Tanszék 

2 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Elektív  modul ▪ ősszel ▪ ajánlott félév: 9. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 5 fő –  max. 80 fő 

Előfeltételek: nincs 

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

 

Tematika  

Orvosi rehabilitáció elméleti alapjai és gyakorlata 

Az orvosi rehabilitáció szakmai célja a különböző tartós károsodással, fogyatékkal élő emberek funkció képességének, 

életminőségének javítása, hogy helyüket ismét megtalálják a társadalomban. Az akut ellátást követően az agykárosodott-, 

gerincvelősérült-, stroke-, poszttraumás-, valamint a gyermek-betegek komplex rehabilitációjának lehetőségeit és gyakorlatát mutatjuk 

be előadások és esetbemutatások keretében. Érintőlegesen egyéb szakma specifikus területeket, mint kardiológiai, pulmonológiai, 
pszichiátriai-addiktológiai betegek rehabilitációjának gyakorlatát is ismertetjük. 

A félév elfogadásának feltételei 

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett 

Félévközi ellenőrzések 

Tesztvizsga a kurzus utolsó előadását követően 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

szóbeli megbeszélés alapján 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

http://aok.pte.hu/hu/egyseg/oktatasianyagok/3015 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

www.rehab.hu - a „Rehabilitáció” című folyóirat olvasható ezen a portálon online 

www.rehab.dote.hu 

www.gurulo.hu/sites/default/files/tanulmanyok/fuzet_5_kullmann.pdf 

 

ajánlott tankönyvek: 

Huszár Ilona - Kullmann Lajos - Tringer László: A rehabilitáció gyakorlata 

White Book on Physical and Rehabilitation Medicine in Europe 

Fiszter Ildikó: Mozgásszervi Rehabilitáció 

Vekerdy-Nagy Zsuzsanna (szerk.): Rehabilitációs orvoslás 

Előadások 

1 Rehabilitációs alapfogalmak (definíciók, jogszabályi háttér, a fogyatékosság FNO szerinti értelmezése és epidemiológiája). Az 

orvosi rehabilitáció sajátosságai (inter-diszciplinaritás, funkcionális szemlélet). 

 Dr. Cserháti Péter 

2 A rehabilitáció intézményrendszere. Rehabilitáció a fekvőbeteg, a nappali kórházi és a járóbeteg szakellátás illetve az 
alapellátás keretében. Gyakorlati bemutatás: rehabilitáció gyermekkori megbetegedések után (Dr. Vekerdy-Nagy Zsuzsanna) 

 Dr. Aszmann Mária 

3 A funkcionális állapot felmérése, értékelése, követése (mozgás, kommunikáció, viselkedés, önellátás, mindennapi 

élettevékenységekben akadályozottság) Gyakorlati bemutatás: rehabilitáció végtag- és medence traumák, műtétek után (Dr. 
Vén Ildikó) 

 Dr. Péley Iván 

http://aok.pte.hu/hu/egyseg/oktatasianyagok/3015
http://www.rehab.hu/
http://www.rehab.dote.hu/
http://www.gurulo.hu/sites/default/files/tanulmanyok/fuzet_5_kullmann.pdf
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4 Rehabilitációs team, team munka (szakorvosok, szakpszichológus, logopédus, zeneterapeuta, konduktor, szomatopedagógus, 

fizioterapeuta, ergoterapeuta, ápoló, szociális munkatárs, műszerész szerepe a rehabilitációs teamben) Rekonstrukciós műtétek. 
Gyakorlati bemutatás: rehabilitáció súlyos agysérülés után (Dr. Dénes Zoltán) 

 Dr. Péley Iván 

5 Rehabilitációs célkitűzések, rehabilitációs terv készítése. A kerekes-székes életmód. Gyakorlati bemutatás: rehabilitáció súlyos 
gerincvelő sérülés után (Dr. Klauber András). 

 Dr. Cserháti Péter 

6 Az életminőség felmérése. A család szerepe és az elérhető rehabilitációs célok. Az épített és társadalmi környezet jelentősége. 
Gyakorlati bemutatás: rehabilitáció degeneratív és gyulladásos gerincbetegségek esetén (Dr. Boros Erzsébet). 

 Dr. Sarlós Gézáné (Dr. Varjú Cecilia) 

7 Rehabilitációs programok. Gyakorlati bemutatás: rehabilitáció neurológiai megbetegedések, stroke után (Dr. Szél István). 

 Dr. Vajdáné Dr. Tasnádi Emese 

8 A rehabilitáció módszerei I. (fizio-fizikoterápia, sportterápia, hidroterápia, ergoterápia, az akadálymentes környezet kialakítása, 
az immobilizáció megelőzése). Gyakorlati bemutatás: rehabilitáció degeneratív és gyulladásos ízületi betegségek esetén 

Dr. Nusser Nóra 

 Csizmadiáné Dr. Nusser Nóra 

9 A rehabilitáció módszerei II. (segédeszköz rendelés és adaptáció, ortetizálás-protetizálás, életmódváltás). Gyakorlati 
bemutatás: rehabilitáció végtaghiányos esetekben és amputáció után (Dr. Farkas Péter) 

 Dr. Tantó Zsuzsanna 

10 A rehabilitáció módszerei III. (robotasszisztált kezelés, neuromoduláció és -stimuláció, gyógyszeres és infiltrációs 
beavatkozások) (Dr. Fazekas Gábor). Gyakorlati bemutatás: rehabilitáció gasztroenterológiai betegségek fennállása esetén 

 Dr. Kovács Noémi 

11 Az idős kor és a rehabilitáció. Gerontológiai, gerontopszichiátriai rehabilitáció. Gyakorlati bemutatás: rehabilitáció csípőtáji 
törések, patológiás csigolyatörések után. 

 Dr. Montskó Péter 

12 Terhelés élettani alapfogalmak, spiro-ergometriás vizsgálatok, korai rehabilitáció akut szív megbetegedések esetén, 
perioperatív állapotokban. Gyakorlati bemutatás: rehabilitáció kardiológiai és pulmonológiai megbetegedések esetén. 

 Dr. Nyárfás Géza 

13 Autonómia, compliance, a fogyatékosság társadalmi megítélése és elfogadtatása. A szociális, pedagógiai és foglalkozási 

rehabilitáció alapelvei (Prof. Dr. Kullmann Lajos). Gyakorlati bemutatás: rehabilitáció pszichiátriai és addiktológiai 

megbetegedések esetén. 

Dr. Szikszai Petronella 

 Dr. Szemelyácz János 

14 Rehabilitáció lehetőségei különböző légzőszervi megbetegedések esetén. A Pulmonológiai rehabilitáció gyakorlata  Dr. Lovász 

Orsolya 

 Dr. Lovász Orsolya 

Gyakorlatok 

1 Kerekesszékben élők nehézségei és orvosi rehabilitációjának lehetőségei; foglalkozási rehabilitáció, autóvezetés, 

családtervezés 

2 Gyakorlati bemutatás: rehabilitáció gyermekkori megbetegedések után (Dr. Vekerdy-NagyZsuzsanna) 

3 Gyakorlati bemutatás: rehabilitáció végtag- és medence traumák, műtétek után (Dr. Vén Ildikó) 

4 Gyakorlati bemutatás: rehabilitáció súlyos agysérülés után (Dr. Dénes Zoltán) 

5 Gyakorlati bemutatás: rehabilitáció súlyos gerincvelő sérülés után (Dr. Klauber András) 

6 Gyakorlati bemutatás: rehabilitáció degeneratív és gyulladásos gerincbetegségek esetén (Dr. Boros Erzsébet) 

7 Gyakorlati bemutatás: rehabilitáció neurológiai megbetegedések, stroke után (Dr. Szél István) 

8 Gyakorlati bemutatás: rehabilitáció degeneratív és gyulladásos ízületi betegségek esetén 

9 Gyakorlati bemutatás: rehabilitáció végtaghiányos esetekben és amputáció után (Dr. Farkas Péter) 

10 Gyakorlati bemutatás: rehabilitáció gasztroenterológiai betegségek fennállása esetén 

11 Gyakorlati bemutatás: rehabilitáció csípőtáji törések, patológiás csigolyatörések után 

12 Gyakorlati bemutatás: rehabilitáció kardiológiai és pulmonológiai megbetegedések esetén 

13 Gyakorlati bemutatás: rehabilitáció pszichiátriai és addiktológiai megbetegedések esetén (Dr. Szikszai Petronella) 

14 Pulmonológiai rehabilitáció gyakorlata 

Konzultáció, beszámoló, tesztvizsga. 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

http://aok.pte.hu/hu/egyseg/oktatasianyagok/3015 

http://aok.pte.hu/hu/egyseg/oktatasianyagok/3015


PTE ÁOK Általános Orvos szak  –  Elektív és fakultatív tárgyak - tantárgyleírások – 2018/2019-es tanév 

 

 754 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 

Csizmadiáné Dr. Nusser Nóra (NUNFAAO.PTE), Dr. Aszmann Mária (ASMRAAO.PTE), Dr. Cserháti Péter (CSPXABP.PTE), Dr. 

Kovács Noémi (KONIAAO.PTE), Dr. Montskó Péter (MOPHAAE.PTE), Dr. Sarlós Gézáné (Dr. Varjú Cecilia) (VACPAAP.PTE), 

Dr. Tantó Zsuzsanna (TAZHAAE.PTE), Dr. Vajdáné Dr. Tasnádi Emese (TAEAAA.B.JPTE) 
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OOE-SUO-T SÜRGŐSSÉGI ORVOSTAN  

Tantárgyfelelős: DR. VERZÁR ZSÓFIA, egyetemi docens 

 Sürgősségi Orvostani Tanszék 

1 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Elektív  modul ▪ ősszel ▪ ajánlott félév: 9. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 5 fő –  max. 150 fő 

Előfeltételek: OOK-KAR teljesített + OOK-TRA teljesített + OOR-ELS teljesített 

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

 

Tematika  

A megfelelő sürgősségi szemlélet kialakítása a nem sürgősségi rendszerben dolgozók részére is alapvető fontosságú. Az ellátás céljának 

megismerése az elkerülhető halálozás csökkentése a szervi károsodás megelőzése, mérséklése, a rokkantság elkerülése és a szenvedés 

enyhítése. 

A félév elfogadásának feltételei 

Teszt 

Félévközi ellenőrzések 

- 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Egyéni egyeztetés az oktatóval 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

Richard V. Aghababian: A sürgősségi orvoslás alapjai 

- Saját oktatási anyag 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Előadások 

1 ABCDE szerint állapotfelmérés 

 Dr. Gaál Ildikó 

2 Újraélesztés: 

BLS, ALS, EPLS 

 Dr. Gaál Ildikó 

3 Cardiovascularis betegségek 

(Mellkasi fájdalom differenciál diagnosztikája, hípertenzív krízis) 

 Dr. Verzár Zsófia 

4 Cardiovascularis betegségek 

(Mellkasi fájdalom differenciál diagnosztikája, hípertenzív krízis) 

 Dr. Verzár Zsófia 

5 Végtag fájdalom differenciál diagnosztikája 

 Dr. Bóna Ernő 

6 Sürgősségi gyermekgyógyászati kórképek 

 Dr. Gaál Ildikó 

7 Balesetet szenvedett beteg ellátása ECT protokoll alapján 

 Dr. Gaál Ildikó 

8 Égett beteg ellátása 

 Dr. Gaál Ildikó 

9 Neurológiai betegségek 

(stroke, epilepszia...) 

 Dr. Varga Szilárd 
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10 A zavart beteg, avagy pszichiátriai betegségek az SBO-n 

 Dr. Varga Szilárd 

11 Mérgezések 

Környezeti ártalmak 

 Dr. Rodek Gyula 

12 Mérgezések 

Környezeti ártalmak 

 Dr. Rodek Gyula 

13 Akut has, Hasi fájdalom differenciál diagnosztikája 

 Dr. Bánfai Gábor László 

14 Akut has, Hasi fájdalom differenciál diagnosztikája 

 Dr. Bánfai Gábor László 

Gyakorlatok 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

PTE Sürgősségi Orvostani Tanszék honlap 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 
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OOE-SUP-T SÜRGŐSSÉGI PSZICHIÁTRIA  

Tantárgyfelelős: DR. TÉNYI TAMÁS, egyetemi tanár 

 Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika 

1 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Elektív  modul ▪ ősszel ▪ ajánlott félév: 9. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 5 fő –  max. 20 fő 

Előfeltételek: OOK-GT3 teljesített   

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

 

Tematika  

A tantárgy áttekintést ad a pszichiátriai sürgősségi ellátás szempontjairól. Egyrészt foglalkozik a sürgősségi orvoslás keretében 

megjelenő pszichiátriai tevékenységgel kapcsolatos ismeretekkel, így a pszichiátriai konzultációval, másrészt ismerteti a specifikusan 

pszichiátriai sürgősség szempontjait. Tárgyalja a sürgősségi pszichiátriai betegvizsgálat fenomenológiai, diagnosztikus és 

differeciáldiagnosztikai szempontjait. Áttekintést ad az első ellátás farmakológiai és nem-farmakológiai vonatkozásairól, tárgyalja a 
sürgősségi pszichiátria igazságügyi és jogi vonatkozásait is. 

A 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 

Füredi J. : A pszichiátria magyar kézikönyve, 2. kiadás, Medicina, Budapest 2000 

Tringer L.: Pszichiátria, Semmelweis Kiadó, Budapest 1999 

Kaplan, Sadock: Synopsis of Psychiatry, 8th edition, Williams and Wilkins, 1999 

Tényi T. : Családorvosi Vademecum. Pszichiátria, POTE Továbbképző Központ, Pécs 1997 

Tényi T.: Ritka pszichiátriai tünetek és szindrómák, Budapest, Animula Kiadó, 2009 

Tényi T.: A pszichiátriai betegvizsgálat alapvonalai, folyamatos megjelenés, PTE ÁOK, egyetemi jegyzet 

Előadások 

1 A sürgősségi pszichiátria fogalma 

 Dr. Tényi Tamás 

2 Konzilium 

 Dr. Tényi Tamás 

3 Legjelentősebb tünetek 

 Dr. Tényi Tamás 

4 Öngyilkos magatartás sürgősségi vonatkozásai 

 Dr. Fekete Sándor 

5 Öngyilkosság magatartás sürgősségi vonatkozásai 2 

 Dr. Fekete Sándor 

6 Organikus pszichiátria 

 Dr. Tényi Tamás 

7 Veszélyeztető állapotok 

 Dr. Tényi Tamás 

8 Addiktológia és sürgősség 

 Dr. Fekete Sándor 
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9 Belgyógyászati és neurológiai betegségek 

 Dr. Tényi Tamás 

10 Terhesség, szülés 

 Dr. Tényi Tamás 

11 Biológiai terápiák sürgősségben 

 Dr. Tényi Tamás 

12 Nem gyógyszeres intervenció 

 Dr. Tényi Tamás 

13 Jogi és igazságügyi szempontok 

 Dr. Tényi Tamás 

14 Összefoglalás 

 Dr. Tényi Tamás 

Gyakorlatok 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

- 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 
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OOF-EGE-T ÉGÉSI TRAUMÁT ELSZENVEDETT BETEGEK MULTIDISZCIPLINÁRIS ELLÁTÁSA  

Tantárgyfelelős: DR. CSONTOS CSABA, egyetemi docens 

 Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet 

1 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Fakultatív  modul ▪ mindkét félévben ▪ ajánlott félév: 9. 

Foglalkozás/félév:  0 óra előadás + 0 óra gyakorlat + 12 óra szeminárium = összesen 12 óra 

Kurzus létszámkorlát:  min. 1 fő –  max. 15 fő 

Előfeltételek: OOA-EL2 teljesített + OOA-NEA teljesített + OOP-SPR teljesített 

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

 

Tematika  

Az égési trauma a mindennapi gyakorlatban gyakran előforduló sérülés. Általában banális, nyom nélkül gyógyuló laesiot eredményez, 
azonban a ritkábban előforduló, nagy kiterjedésű égési sérülések az életet veszélyeztető állapotot hozhatnak létre. 

A kurzus célja, hogy a hallgatók betekintést nyerjenek az égési sérültek primer ellátásának módozataiba, megismerjék az égési trauma 

során kialakuló patofiziológiai változásokat és azokat a potenciálisan életet veszélyeztető elváltozásokat, melyek a sérülés kapcsán 

alakulnak ki. Megismertetjük őket a betegellátás sebészi és intenzív terápiás oldalával, kihangsúlyozva a társszakmák 
együttműködésének fontosságát a betegek életkilátásainak optimalizálásában és a kimenetel javításában. 

A félév elfogadásának feltételei 

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett 

Félévközi ellenőrzések 

A kurzus értékelésének alapja: a kurzus elvégzése, a szemináriumok 80 %-án történő részvétel. 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

80 %, pótlásra nincs lehetőség. 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

A kurzus anyagát a hallgatók kézirat formájában kézhez kapják. 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Előadások 

Gyakorlatok 

Szemináriumok 

1 Az égési sérülés kialakulása, típusai. A prehospitális ellátás alapelvei. Az égésbetegség. Az égési trauma patofiziológiai háttere. 

2 Az égési sérülés kialakulása, típusai. A prehospitális ellátás alapelvei. Az égésbetegség. Az égési trauma patofiziológiai háttere. 

3 Égett betegek sebészi ellátása 

4 Égett betegek sebészi ellátása 

5 Az égési ödéma képződése, jelentősége, kezelésének lehetőségei. A folyadékterápia 

6 Az égési ödéma képződése, jelentősége, kezelésének lehetőségei. A folyadékterápia 

7 Az égés, mint katabolikus állapot - az égett betegek táplálása és annak speciális kérdései (Omega 3 zsírsavak, immunonutríció). 

8 Az égés, mint katabolikus állapot - az égett betegek táplálása és annak speciális kérdései (Omega 3 zsírsavak, immunonutríció). 

9 Az égési trauma késői komplikációi, ezek megelőzése, kezelése. 

10 Az égési trauma késői komplikációi, ezek megelőzése, kezelése. 

11 Az intenzív terápia speciális kérdései az égett betegek ellátásában (interdiszciplináris együttműködés, intenzív osztályos 
kezelés, lélegeztetett beteg, fájdalomcsillapítás). 

12 Az intenzív terápia speciális kérdései az égett betegek ellátásában (interdiszciplináris együttműködés, intenzív osztályos 

kezelés, lélegeztetett beteg, fájdalomcsillapítás). 
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Vizsgakérdések 

1, Az égés patofiológiája 

2, Az égési ödéma keletkezése 

3, Az égésbetegség 

4, Az égett beteg folyadékterápiája 

5, Az égett beteg intenzíves ellátásának aktuális kérdései 

6, Égés és albumin terápia 

7, Szepszis felismerése és kezelése égett betegekben. 

8, A sebészi ellátás alapjai 

9, Az égett beteg táplálása 

10, Az égett beteg rehabilitációja 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 

Dr. Bogár Lajos (BOLGAAO.PTE), Dr. Csontos Csaba (CSCSAAP.PTE), Dr. Loibl Csaba (LOCGAAO.PTE) 
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OOF-FVG-T BIZTONSÁGOS GYÓGYSZERALKALMAZÁS (FARMAKOVIGILANCIA)  

Tantárgyfelelős: TAMASIKNÉ DR. HELYES ZSUZSANNA, egyetemi tanár 

 Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet 

1 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Fakultatív  modul ▪ ősszel ▪ ajánlott félév: 9. 

Foglalkozás/félév:  10 óra előadás + 4 óra gyakorlat + 0 óra szeminárium = összesen 14 óra 

Kurzus létszámkorlát:  min. 5 fő –  max. 200 fő 

Előfeltételek: nincs 

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

 

Tematika  

A farmakovigilancia jelentőségét és fontosságát számos nyugat-európai ill. egyesült államokbeli egyetem felismerte és a graduális 

képzés részévé tette (pl. a texasi, marylandi egyetem vagy Franciaországban a Bordeaux-i egyetem). A Semmelweis Egyetem 

(Gyógyszerkutatási és Gyógyszerbiztonsági Centrum, igazgató Mátyus Péter) és a Sanofi-Aventis/Chinoin farmakovigilancia területén 

nem régiben indult kutatási együttműködése során vetődött fel annak gondolata, hogy - az EU-nak a gyógyszermellékhatás 

regisztrációjával kapcsolatos bővülő szabályozásával is összhangban - a farmakovigilancia önálló kurzusként jelenjék meg a graduális 

orvos- és gyógyszerész-képzésben. Magyarországon egyébként az első graduális szintű kurzus tavaly indult fenti szervezésben a 

Semmelweis Egyetem ÁO Karán, melynek keretén belül orvostan- és gyógyszerészhallgatók egyaránt megszerezhetik a 

farmakovigilanciával kapcsolatos fontosabb elvi és gyakorlati ismereteket. Így gyógyító tevékenységük során el tudják majd látni az 

ezzel összefüggő, szakmai-etikai és törvényileg is elvárt kötelességüket. Mindenekelőtt a farmakovigilancia fogalmának és 

jelentőségének megismerése, és végzést követően a farmakovigilancia szemléletnek a mindennapi orvosi, gyógyszerészi gyakorlatban 

történő megvalósítása. 

A félév elfogadásának feltételei 

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett 

Félévközi ellenőrzések 

Nincs. 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Nincs, 3 hiányzást megengedhetőnek tartunk, az írásbeli vizsgáról történő távolmaradás esetén a félévet nem igazoljuk, pótvizsga 

szükséges. 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

A kurzus előadásainak interneten hozzáférhető anyaga. 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Előadások 

1 Bevezető 

 Tamasikné Dr. Helyes Zsuzsanna 

2 Gyógyszerinnováció és preklinikai gyógyszer-fejlesztés. A klinikai gyógyszerfejlesztés (fázis I-IV klinikai vizsgálatok) során 
felmerülő kérdések, feladatok mit kell tennünk a forgalomba hozatalt követően? 

 Dr. Gyires Klára 

3 A farmakovigilancia kialakulása és jelentősége. Alapfogalmak, ok-okozati összefüggés elemzés. 

 Dr. Matyus Péter 

4 A gyógyszer mellékhatások felosztása, csoportosítása, háttere, fontosabb típusai. 

 Dr. Matyus Péter 

5 Hogyan kommunikáljuk a gyógyszerek okozta kockázatokat a beteggel? 

 Dr. Stankovics Livia 

6 Az alkalmazási előírás és betegtájékoztató jelentősége. 

 Dr. Stankovics Livia 

7 Az orvos, a gyógyszerész, a beteg, a hatóság és a forgalmazó felelőssége. 

 Dr. Stankovics Livia 
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8 Hogyan készülünk fel a gyógyszerek okozta kockázatokra? 

 Dr. Stankovics Livia 

9 Mire jó a kockázatkezelési terv? Mikor és hogyan kell krízist kezelni? 

 Dr. Stankovics Livia 

10 Hogyan tovább? Konklúzió. 

 Dr. Matyus Péter 

Gyakorlatok 

1 Látogatás a Sanofi-Aventis Gyógyszergyárba, betekintés a gyógyszerbiztonsági vizsgálatok gyakorlatába. 

2 Látogatás a Sanofi-Aventis Gyógyszergyárba, betekintés a gyógyszerbiztonsági vizsgálatok gyakorlatába. 

3 Látogatás a Sanofi-Aventis Gyógyszergyárba, betekintés a gyógyszerbiztonsági vizsgálatok gyakorlatába. 

4 Látogatás a Sanofi-Aventis Gyógyszergyárba, betekintés a gyógyszerbiztonsági vizsgálatok gyakorlatába. 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

Írásbeli teszt lesz félévközi jegy megadása céljából. 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 

Dr. Gyires Klára (VENDEG003.PTE), Dr. Matyus Péter (VENDEG002.PTE), Dr. Stankovics Livia (VENDEG001.PTE), Tamasikné 

Dr. Helyes Zsuzsanna (HEZFAAO.PTE) 
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OOF-GKC-T ÁLTALÁNOS ORVOSI GYAKORLATI KÉSZSÉGFEJLESZTÉS  

Tantárgyfelelős: VÁRBIRÓNÉ DR. CSIKÓS ÁGNES, egyetemi adjunktus 

 Alapellátási Intézet 

2 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Fakultatív  modul ▪ mindkét félévben ▪ ajánlott félév: 9. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 1 fő –  max. 10 fő 

Előfeltételek: OOP-BPR egyidejű felvétel   

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

 

Tematika  

A kurzus célja, hogy a hallgatók a házi orvosi praxisban  történő aktív részvétel során gyakorlati készségeiket bővítsék és elmélyítsék. 

A kurzus során a hallgatók a megadott időpontokra  az intézet titkárságán iratkozhatnak fel. A tantárgy elfogadásához összesen 28 óra 

gyakorlatot kell teljesíteni, minimum 5 részletben. A kurzus végén gyakorlati vizsgán kell beszámolni 3 kötelezően elsajátított (lásd 
lentebb) és 3 önállóan elsajátított (a hallgató által választott) készségről. 

A félév elfogadásának feltételei 

A hallgatónak összesen legalább 28 óra gyakorlatot kell teljesíteni, minimum 3 részletben. 

Ez alatt az idő alatt részt vesz az háziorvosi ellátásban, és az oktató felügyelete mellett lehetőség szerint minél több klinikai készséget 

gyakorol. 

A kurzus végén 5 kötelezően elsajátítandó és minimum 3 szabadon választott készségről kell gyakorlati vizsga során beszámolnia. 

Félévközi ellenőrzések 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Más szabad időpontban, tutor egyeztetést követően 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Családorvosok kézikönyve, 2010 

Cecyl: A belgyógyászat alapjai 

Arnold Csaba: Családorvoslás, Medicina, Bp. 2002 

Dr. Csalay László: A családorvostan elmélete és gyakorlata, elektronikus tankönyv 

Előadások 

Gyakorlatok 

1 Kommunikáció alapjai 

2 Verbális kommunikáció 

3 Non-verbális kommunikáció 

4 Anamnézis felvétel 

5 Anamnézis felvétel 

6 Fizikális vizsgálat 

7 Fizikális vizsgálat 

8 Fizikális vizsgálat 

9 Fizikális vizsgálat 

10 Szomatometriás vizsgálatok 

11 Szomatometriás vizsgálatok 

12 Szomatometriás vizsgálatok 

13 Non invazív vizsgálatok 

14 Non invazív vizsgálatok 

15 Non invazív vizsgálatok 
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16 Differenciál diagnosztika 

17 Differenciál diagnosztika 

18 Differenciál diagnosztika 

19 Konzultációs készség 

20 Konzultációs készség 

21 Konzultációs készség 

22 Otthoni ellátás specifikumai 

23 Audit készítése 

24 Audit készítése 

25 Gyakorlat értékelése 

26 Gyakorlat értékelése 

27 Hallgatói tükör elkészítése 

28 Oktatói tükör készítése 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

Kötelezően elsajátítandó készségek: 

Verbalis non verbalis kommunikáció 

Non invaz. vizsgálatok 

Status felmérés 

Diff. diagn. 

Összefoglalás 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 

Dr. Bán Ildikó (BAIFACO.PTE) 
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OOF-GKS-T SEBÉSZET - GYAKORLATI KÉSZSÉGFEJLESZTÉS  

Tantárgyfelelős: DR. VERECZKEI ANDRÁS GÁBOR, egyetemi tanár 

 Sebészeti Klinika 

2 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Fakultatív  modul ▪ mindkét félévben ▪ ajánlott félév: 9. 

Foglalkozás/félév:  0 óra előadás + 30 óra gyakorlat + 0 óra szeminárium = összesen 30 óra 

Kurzus létszámkorlát:  min. 2 fő –  max. 10 fő 

Előfeltételek: OOK-SE1 egyidejű felvétel   

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

 

Tematika  

A kurzus célja, hogy a hallgatók az ügyeleti vagy ambuláns betegellátásban történő aktív részvétel során gyakorlati készségeiket 

bővítsék és elmélyítsék. A kurzus során a hallgatók a megadott időpontokra (ambuláns rendelés, hétköznapi vagy hétvégi ügyelet) az 

intézet titkárságán iratkozhatnak fel. A tantárgy elfogadásához összesen 30 óra gyakorlatot kell teljesíteni 5-6 részletben. A kurzus 

végén gyakorlati számonkérés alkalmával kell beszámolni 5 kötelezően elsajátított (ld. lentebb) és 3 önállóan elsajátított (a hallgató 
által választott) készségről. 

Jelentkezés: dr. Baracs József egyetemi adjunktusnál (baracsjozsef@gmail.com) 

A félév elfogadásának feltételei 

- A hallgatónak összesen legalább 30 óra gyakorlatot kell teljesíteni, 5-6 részletben. 

- Ez alatt az idő alatt részt vesz az ambuláns vagy ügyeleti orvosi ellátásban, és az oktató felügyelete mellett lehetőség szerint 

minél több klinikai készséget gyakorol. 

- Mindenképp szükséges legalább 1 alkalom eltöltése a nappali általános ambulancián, 1 alkalom az ambuláns kisműtőben, és 

1 alkalom az ügyeleti ellátásban. 

- A hétköznapi vagy hétvégi ügyeletben az éjfélig töltött idő számít be a gyakorlatba. 

- A kurzus végén 5 kötelezően elsajátítandó és minimum 3 szabadon választott a gyakorlat során ezeken felül elsajátított 

készségről kell gyakorlati vizsga során beszámolnia. 

Kötelezően elsajátítandó készségek: 

1. Vénabiztosítás, infúzió bekötés 

2. Sebkötözés, seböblítés, sebellátás 

3. Infiltraciós helyi érzéstelenítés 

4. Rectális digitális vizsgálat, anoscopia 

5. Előkészület a műtétre, bemosakodás, beöltözés 

6. A műtéti terület előkészítése, asszisztálás 

7. Stoma ápolás 

8. Acut has vizsgálata, diagnosztikus eljárások 

9. Laparascopos műtét menete 

10. Nasogastricus szonda levezetése 

12. Típusos rtg képek értékelése (mellkasi, hasi) 

13. Varratszedés 

14. Ambuláns kisműtétek előkészítése, végzése 

15. Hólyagkatéter behelyezés 

Félévközi ellenőrzések 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Más szabad időpontban, titkársági egyeztetést követően 

  

mailto:baracsjozsef@gmail.com
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A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

Sebészet tantárgy egyetemi tananyag 

- Saját oktatási anyag 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Előadások 

Gyakorlatok 

1 Vénabiztosítás, infúzió bekötés 

2 Sebkötözés, seböblítés, sebellátás 

3 Infiltraciós helyi érzéstelenítés 

4 Rectális digitális vizsgálat, anoscopia 

5 Előkészület a műtétre, bemosakodás, beöltözés 

6 A műtéti terület előkészítése, asszisztálás 

7 Stoma ápolás 

8 Acut has felismerése, ambuláns teendők 

9 Laparascopos műtét menete 

10 Nasogastricus szonda levezetése 

11 Típusos rtg képek értékelése (mellkasi, hasi) 

12 Varratszedés 

13 Ambuláns kisműtétek előkészítése, végzése 

14 Hólyagkatéter behelyezése 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 

Dr. Baracs József (BAJFADO.PTE), Dr. Benkő István (BEIMABO.PTE), Dr. Cseke László (CSLMAAO.PTE), Dr. Kovács Gyula 

(KOGF-ABO.PTE), Dr. Papp András (PAAOABP.PTE), Dr. Papp Róbert (PARFABO.PTE), Dr. Pavlovics Gábor (PAGQAAO.PTE), 

Dr. Szántó Zalán János (SZZFAAO.PTE), Dr. Zapf István Tamás (ZAIFAAO.PTE) 
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OOF-KFC-T KLINIKAI FÁJDALOMCSILLAPÍTÁS  

Tantárgyfelelős: DR. ALMÁSI RÓBERT GYULA, egyetemi adjunktus 

 Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet 

1 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Fakultatív  modul ▪ ősszel ▪ ajánlott félév: 9. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 5 fő –  max. 40 fő 

Előfeltételek: OOK-GT3 teljesített   

 

Tematika  

A képzés célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek a nociceptív, perioperatív fájdalmak keletkezésének folyamatával továbbá a 

krónikus fájdalmak kialakulásának kórélettani lépcsőfokainak megismerésével képesek legyenek megfelelően differenciálni az egyes 

krónikus fájdalom kórképek között. A Fájdalomkurzus anyagára építve a hallgató az előadásokon gyakorlati példákon keresztül is 

megismerkedhet a klinikai fájdalom menedzsment egyes elemeivel, azok céljával és alkalmazásuk módjával. (Javasolt a tantárgy 

felvétele előtt a „Fájdalom és fájdalomcsillapítás” kurzus elvégzése) A kurzus alkalmat teremthet arra, hogy a hallgató megfelelő 

ismereteket szerezhessen a fájdalom moduláció mindennapi klinikai alkalmazási lehetőségeiről, az újonnan bevezetett 

fájdalomcsillapítási eljárásokról, valamint a fájdalomcsillapítás alternatív lehetőségeiről. A kurzus átfogó szemléletet kíván adni a 

klinikai fájdalomcsillapítás területéről. 

A félév elfogadásának feltételei 

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett 

Félévközi ellenőrzések 

Félév végén teszt 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Óra pótlás, egyéni megbeszélés szerint az oktatóval, kurzusvezetővel. 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Előadások 

1 A fájdalomterápia rövid története; alapfogalmak, fájdalom teóriák és ezek helye a gyakorlatban 

 Dr. Almási Róbert Gyula 

2 A fájdalom fajtái, aethyologia, prevalencia; a fájdalom mérése 

 Dr. Horváth József Attila 

3 A fájdalom keletkezése nocicepciótól a modulációig, a gyógyszeres beavatkozások lehetőségei 

 Dr. Pethő Gábor 

4 A fájdalom percepció; értékelés, fájdalomélmény, memória, emlékek, affektív, emocionális reakciók, a fájdalom neuromátrix 

 Dr. Molnár Tihamér 

5 A regionális anesztézia helye és szerepe a multimodális fájdalomcsillapításban 

 Dr. Szűcs Szilárd 

6 Új trendek és új targetek a perioperatív fájdalomcsillapításban, Intervenciók, idegblokádok, szelektív blokádok, új epiduralis 

farmakon formulák 

 Dr. Almási Róbert Gyula 

7 Fájdalom moduláció I. A periférián ható fájdalomcsillapító gyógyszerek alkalmazása, mellékhatásprofil, interakciók, 

contraindikációk 

 Dr. Molnár Tihamér 

8 Fájdalom moduláció II. Az ópioid receptoron ható fájdalomcsillapítók alkalmazása, mellékhatásprofil, interakciók, 
contraindikációk; Gyógyszeradagoló pumpák és újabb PCA technikák 

 Dr. Szűcs Szilárd 

9 Fájdalom moduláció III. A fájdalom percepció és az endocannabinoid rendszer. Új experimentalis irányok és kezelési 
lehetőségek 

 Dr. Almási Róbert Gyula 
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10 Fájdalom moduláció IV. A gerincfájdalmak kezelése, neurológiai, idegsebészeti megközelítés lehetőségei, neuromoduláció 

 Dr. Balás István 

11 Fájdalom moduláció V. NMDA receptor antagonisták és A2-AR-agonisták, a moduláció egyéb gyógyszerei 

 Dr. Almási Róbert Gyula 

12 A neuropathiás fájdalmak; klasszikus neuropátiás betegségek, kemoterápia indukált, mozgásszervi és tumoros betegségek 

neuropátiás jelenségeinek kezelése 

 Dr. Molnár Tihamér 

13 Alternatív eljárások, cognitív és foglalkozás terápia, fiziotherapia, gyógytorna, akupunktura 

 Dr. Csikós Ágnes Erika 

14 Palliatív ellátás; fájdalomcsillapítás technikái és lehetőségei, pszichés gondozás 

 Dr. Csikós Ágnes Erika 

Gyakorlatok 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

1.  A fájdalomterápia rövid története; alapfogalmak, fájdalom teóriák és ezek helye a gyakorlatban 

2.  A fájdalom fajtái, aethyologia, prevalencia; a fájdalom mérése 

3.  A fájdalom keletkezése nocicepciótól a modulációig, a gyógyszeres beavatkozások lehetőségei 

4.  A fájdalom percepció; értékelés, fájdalomélmény, memória, emlékek, affektív, emocionális reakciók, a fájdalom neuromátrix. 

5.  A regionális anesztézia 

6.  Új trendek és új targetek a perioperatív fájdalomcsillapításban, Intervenciók, idegblokádok, szelektív blokádok, új epiduralis 

farmakon formulák 

7.  Fájdalom moduláció I. A periférián ható fájdalomcsillapító gyógyszerek alkalmazása a gyakorlatban, mellékhatásprofil, 

interakciók, contraindikációk 

8.   Fájdalom moduláció II. Az ópioid receptoron ható fájdalomcsillapítók alkalmazása a gyakorlatban, mellékhatásprofil, interakciók, 

contraindikációk; Gyógyszeradagoló pumpák és újabb PCA technikák 

9.  Fájdalom moduláció III. A fájdalom percepció és az endocannabinoid rendszer. Új experimentalis irányok és kezelési lehetőségek 

10.  Fájdalom moduláció IV. A gerincfájdalmak kezelése, neurológiai, idegsebészeti megközelítés lehetőségei, neuromoduláció 

11.  Fájdalom moduláció V. NMDA receptor antagonisták és A2-AR-agonisták, a moduláció egyéb adjuváns szerei.  

12.  A fájdalomszakrendelés, tumoros, mozgásszervi és a neuropathiás fájdalmak csillapítása 

13.   Alternatív eljárások, cognitív és foglalkozás terápia, akupunktura, kínai gyógyászat 

14.  Palliatív ellátás; fájdalomcsillapítás technikái és lehetőségei, pszichés gondozás 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 
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OOF-MIB-T BEVEZETÉS A MINDFULNESS ALAPÚ TERÁPIÁK ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI HÁTTERÉBE, 

ALKALMAZHATÓSÁGÁNAK LEHETŐSÉGEI A GYÓGYÍTÁSBAN  

Tantárgyfelelős: WEINTRAUT RITA, tudományos segédmunkatárs 

 Neurológiai Klinika 

1 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Fakultatív  modul ▪ ősszel ▪ ajánlott félév: 9. 

Foglalkozás/félév:  0 óra előadás + 2 óra gyakorlat + 12 óra szeminárium = összesen 14 óra 

Kurzus létszámkorlát:  min. 5 fő –  max. 20 fő 

Előfeltételek: nincs 

 

Tematika  

A mindfulness nem új koncepció, buddhista gyökerekből ered, a gyógyításba Jon Kabat-Zinn, a Massachusetts-i Orvosi Egyetem 

emeritus professzora emelte be 1979-ben. Azóta széles körben elterjedt, nem csak kórházakban használják a különböző mindfulness 

alapú programokat, de iskolákban, cégvezetőknél, veteránoknál, börtönökben, életmód tanácsadókban. Hatékonyságát, a fizikai és 

mentális állapotra gyakorolt jótékony hatását több ezer tanulmány igazolta, melyek száma évről évre nő (a PubMed adatbázisban 

összesen 4045 találat van mindfulness kulcsszóra, ebből 886 a 2016-os évből, 721 a 2015-ös évből). Magyarországon is elfogadott, és 

egyre nagyobb népszerűségnek örvendő módszerről van szó. 2015-ben a Semmelweis Egyetemen tartottak tudatos jelenléten alapuló 

kognitív terápiás képzést (Mindfulness-Based Cognitive Therapy, MBCT), mely a Oxfordi Egyetem Oxford Mindfulness Center, a SE 
Klinikai Pszichológia Tanszék és a Magyar Viselkedéstanulmányi és Kognitív Terápiás Egyesület közös szervezésében valósult meg. 

A mindfulness központi gondolata a jelen átélése, a gondolatok, érzések, testi érzetek és a környezet tudatosítása, és ítélkezésmentes 

elfogadása. Megtanít arra, hogy az egyén ne a múlton rágódjon, vagy a jövő miatt szorongjon, hanem élje át a pillanatot a teljes figyelem 

jelenre irányításával. Ez hatékony stresszcsökkentő módszer,  segít szabályozni az érzelmeket, elérni a fizikai és lelki jólét állapotát. 

A mindfulness alapú módszereket számos megbetegedésben alkalmazzák, úgy mint: depresszió, szorongásos zavarok, obszesszív-

kompulzív megbetegedés (OCD), borderline személyiségzavar, evészavarok, poszttraumás stressz szindróma (PTSD), krónikus 
fájdalom, onkológiai betegségek, figyelemhiányos hiperaktivitás-zavar (ADHD), addikció 

A mindfulness alapú módszerek a költséghatékony, alacsony rizikófaktorú („low cost low risk”) kiegészítő terápiák csoportjába 

tartoznak. A gyógyszeres terápiákkal ellentétben semmilyen mellékhatás nem várható, hatékonysága igazolt (Grosmann et. al, 2010; 

Rush et al, 2016). Azért képezheti fontos részét az orvosképzésnek a kurzus, mert így a hallgatók később, gyakorló orvosként 

hatékonyan tudják integrálni a módszert kiegészítő terápiaként az adott szakterületen. Nem utolsó sorban a kurzus gyakorlati jellegéből 

adódóan a hallgatók saját élménnyel is gazdagodnak, és a technika elsajátítása védőfaktor lehet az egyetemi stresszel szemben, valamint 
védhet a kiégéssel szemben. Továbbá segítheti az orvosi hivatást az empátiára és agressziókezelésre gyakorolt hatása révén. 

A kurzus során a hallgatók betekintést nyernek a mindfulness alapjaiba. Megismerkednek kialakulásával, definíciójával, 

alkalmazhatóságának területeivel. Áttekinthetik a különböző mindfulnessre épülő technikákat, úgy mint: mindfulness alapú 

stresszcsökkentés (Mindfulness Based Stress Reduction, MBSR), mindfulness alapú kognitív terápia (Mindfulness Based Cognitive 

Therapy, MBCT), elfogadás és elköteleződés terápia (Acceptance and Commitment Therapy, ACT) Megismerhetik a mindfulness 

hatására létrejövő fiziológiai, neurobiológiai és neurokognitív változásokat. Betekintést nyernek miképp segíthet a mindfulness a 

depressziós és szorongásos zavarok kezelésében, onkológiai megbetegedésekben, és hogyan használható másodlagos prevencióként 

obezitás és diabétesz esetén. Megismerkednek az állapotkövetésben és kutatásban alkalmazott mérőeszközökkel, kérdőívekkel. 

Csoportmunkában feldolgozzuk azokat  a cikkeket, amelyek a mindfulness hatásait vizsgálták orvostanhallgatóknál. Megvizsgáljuk, 

milyen egyszerű technikákkal építhető be a hétköznapi életvitelbe. Végül két gyakorlat keretében gyakorlati módszerekkel és 
sajátélménnyel gazdagodhatnak a hallgatók. 

A félév elfogadásának feltételei 

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett 

Félévközi ellenőrzések 

A hallgatók minden óra után otthoni feladatot kapnak, egyéni mindfulness gyakorlatokat. A kurzus teljesítésének feltétele az otthoni 

gyakorlatok leírása. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az adott feladatot, időtartamát, és a feladat utáni reflexiókat. A dolgzat 

leadásának határiedeje a vizsgaidőszak második hetének vége. 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Pótló óra a vizsgaidőszak első hetében az óra szokott időpontjában lesz. 
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A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

Kabat-Zinn, J., & Krisztina, V.: Bárhová mész, ott vagy: éberségmeditáció a mindennapi életben, Ursus Libris, 2009 

- Saját oktatási anyag 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Brown, K. W., Creswell, J. D., & Ryan, R. M. (Eds.): Handbook of Mindfulness: Theory, Research and Practice, Guilford 

Publications, 2015 

Goldstein, E., & Stahl, B. (2015). MBSR Every Day: Daily Practices from the Heart of Mindfulness-Based Stress Reduction. New 
Harbinger Publications 

Kabat-Zinn, Jon (2013). Az éber figyelemről - örök kezdőknek. Hódítsuk vissza a jelen pillanatot - és az életet! Ursus Libris. 

McCracken, L. (Ed.). (2011). Mindfulness and acceptance in behavioral medicine: current theory and practice. Chapter 2, page 31-

60. New Harbinger Publications. 

 

Segal, Z. V., Williams, J. M. G., & Teasdale, J. D. (2012). Mindfulness-based cognitive therapy for depression. Guilford Press. 

Stahl, B., & Goldstein, E. (2010). A mindfulness-based stress reduction workbook. New Harbinger Publications. 

Előadások 

Gyakorlatok 

1 Eszköztár: egyszerű mindfulness technikák gyűjteménye és gyakorlása 1. 

A légzés, mint horgony 

Légzés figyelés 

Tudatos légzés 

A lélegzetvétel számolása 

Légzéshullámok rajzolása 

Gondolatfelhő 

2 Eszköztár:egyszerű mindfulness technikák gyűjteménye és gyakorlása 2. 

Ülő meditáció 

Sétáló meditáció 

Álló hegytartás 

A figyelem irányítása a testben 

Barátkozás a bajokkal - adjunk nevet a betegségünknek 

Közelebb a fájdalomhoz 

Az ellenállás figyelése 

Szemináriumok 

1 Bevezetés: a mindfulness definíciója, gyökerei, alkalmazhatósága a gyógyításban 

A félév tematikájának megbeszélése 

Elméleti bevezető, a mindfulness definíciója és annak változásai a 2000 éves hagyománytól a 21. századig, Jon Kabat-Zinn 

munkásságának bemutatása 

Andy Puddicombe 10 perces videója a mindfulnessről (https://www.youtube.com/watch?v=qzR62JJCMBQ) 

Otthoni gyakorlat: légzésfigyelés 

Ajánlott irodalom: Brown, K. W., Creswell, J. D., & Ryan, R. M. (Eds.). (2015). Handbook of mindfulness: Theory, research, 

and practice. Guilford Publications. Chapter 4: Reconceptualizing Mindfulness. The Psychological Principles of 
Attending in Mindfulness Practice and Their Role in Well-Being. 

2 Mindfulness terápiák 1: a mindfulness alapú stresszcsökkentés (MBSR) 

Az MBSR alapjai: a meditáció, a test tudatosság és a jóga találkozása. 

A stresszreakció. Hogy befolyásolja az MBSR a stresszreakciót? 

A 8 hetes MBSR program bemutatása, elméleti háttere és tematikája. 

Otthoni gyakorlat: Test szkennelés, vezetett meditáció 

Ajánlott irodalom: Stahl, B., & Goldstein, E. (2010). A mindfulness-based stress reduction workbook. New Harbinger 
Publications. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=qzR62JJCMBQ
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3 Mindfulness terápiák 2: a mindfulness alapú kognitív terápia (MBCT) 

Az érzelemfeldolgozás metakognitív megközelítése 

A meditáció hatása a metakognitív tudatosság fejlesztésére 

A klasszikus Kognitív terápia jellemzői 

A mindfulness alapú kognitív terápia jellemzői 

Otthoni gyakorlat: Reggeli mindfulness meditáció, hanganyaggal 

Ajánlott irodalom: Segal, Z. V., Williams, J. M. G., & Teasdale, J. D. (2012). Mindfulness-based cognitive therapy for 
depression. Guilford Press. 

4 Mindfulness terápiák 3: Elfogadás és elköteleződés terápia (ACT) 

Az ACT elméleti alapjai és a relációs keret elmélet (Relational Frame Theory, RFT) 

A kognitív flexibilitás 6 alapelve 

Különbségek és hasonlóságok más mindfulness alapú terápiákhoz képest 

Otthoni gyakorlat: barátkozzunk a kellemetlennel 

Ajánlott irodalom: McCracken, L. (Ed.). (2011). Mindfulness and acceptance in behavioral medicine: current theory and 

practice. Chapter 2, page 31-60. New Harbinger Publications. 

5 Mindfulness gyakorlatok hatására létrejövő fiziológiai és neurobiológiai változások 

EEG tanulmányok a meditatív állapotróll 

Agyi képalkotó eljárásokkal végzett kutatások eredményei a meditatív állapotról 

A stresszreakció hatására létrejött fiziológiai változások 

A kortikális elvékonyodás a kognitív vitalitás és a mindfulness meditáció összefüggései 

Otthoni gyakorlat: 5 perces vezetett meditáció 

Ajánlott irodalom: Moorey, S., & Didonna, F. (2011). Clinical Handbook of Mindfulness. Behavioural and Cognitive 

Psychotherapy, 39(1), 125. The Neurobiology of Mindfulness, 45-58. Old.; 

Meland, A., Ishimatsu, K., Pensgaard, A. M., Wagstaff, A., Fonne, V., Garde, A. H., & Harris, A. (2015). Impact of mindfulness 

training on physiological measures of stress and objective measures of attention control in a military helicopter unit. 
The International journal of aviation psychology, 25(3-4), 191-208. 

6 Mindfulness gyakorlatok hatása a neurokognitív státuszra 

Változások a memóriában, a figyelemben, és a kognitív flexibilitásban mindfulness tréning hatására. 

Otthoni gyakorlat: 10 perces vezetett meditáció 

Ajánlott irodalom: Heeren, A., Van Broeck, N., & Philippot, P. (2009). The effects of mindfulness on executive processes and 
autobiographical memory specificity. Behaviour research and therapy, 47(5), 403-409. 

Zeidan, F., Johnson, S. K., Diamond, B. J., David, Z., & Goolkasian, P. (2010). Mindfulness meditation improves cognition: 
Evidence of brief mental training. Consciousness and cognition, 19(2), 597-605. 

Mrazek, M. D., Franklin, M. S., Phillips, D. T., Baird, B., & Schooler, J. W. (2013). Mindfulness training improves working 
memory capacity and GRE performance while reducing mind wandering. Psychological science, 24(5), 776-781. 

7 Mindfulness a depresszió és szorongásos zavarok kezelésében 

A depresszió és szorongásos zavarok fajtái és prevalenciája 

Egy 12 hetes csoportos mindfulness terápia felépítése depressziós betegeknél 

Esetismertetés 

Otthoni gyakorlat: a szorongás megfigyelése és értékelése 

Ajánlott irodalom:  Moorey, S., & Didonna, F. (2011). Clinical Handbook of Mindfulness. Behavioural and Cognitive 

Psychotherapy. Chapter 10: Mindfulness and Anxiety Disorders: Developing a Wise Relationship with the Inner 

Experience of Fear, page 171-188; Chapter 12: Mindfulness-Based Cognitive Therapy for Depression and Suicidality. 
Page 221-244. Springer Press. 

8 Mindfulness onkológiai megbetegedésekben 

A onkológiai megbetegedések pszichoszociális következményei 

Miért fontos a stresszcsökkentés végstádiumú betegeknél? 

A Tom Baker Rákkutató Központ mindfulness programjának bemutatása 

Otthoni gyakorlat: Szerető kedvesség vezetett meditáció, hanganyaggal 

9 Mindfulness alkalmazása másodlagos prevencióként obezitás és diabétesz esetében 

Az obezitás pszichológiai faktorai: stigma, szégyen, és az érzelmi éves 

A konceptualizáció általános hibiá diabétesz és obezitás esteén 

Hogyan használható a mindfulness intervenció? 

Otthoni gyakorlat: éber figyelem evés közben 

Ajánlott irodalom: McCracken, L. (Ed.). (2011). Mindfulness and acceptance in behavioral medicine: current theory and 

practice. New Harbinger Publications. 
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10 Mindfulness a hétköznapokban, tudatos jelenlét a hétköznapi cselekvésekben 

Hogyan lehetünk jelen a hétköznapi cselekvésekben? 

Hogyan figyeljünk oda az automatizált cselekvésekre? 

A meditáción túl: a mindfulness mint életmód 

Ajánlott irodalom: Goldstein, E., & Stahl, B. (2015). MBSR Every Day: Daily Practices from the Heart of Mindfulness-Based 

Stress Reduction. New Harbinger Publications 

Otthoni gyakorlat: tudatos figyelem mosogatás / hajmosás / fogmosás közben 

11 A mindfulness mérési lehetőségei 

Fiziológiai változók mérése 

Kérdőívek előnyei, hátrányai, magyar adaptációk (Five Facet Mindfulness Questionnaire, Mindful Attention and Awareness 

Scale, Toronto Mindfulness Scale,  The Revised 12-item Cognitive and Affective Mindfulness Scale, The Southampton 

Mindfulness Questionnaire, Kentucky Inventory of Mindfulness Skills, Acceptance & Action Questionnaire II) 

Otthoni gyakorlat: mindfulness kérdőív kitöltése 

12 Mindfulness alkalmazása orvostanhallgatóknál. Mindfulness és a normál idősödés. 

Cikkek feldolgozása csoportmunkában: 

Aherne, D., Farrant, K., Hickey, L., Hickey, E., McGrath, L., & McGrath, D. (2016). Mindfulness based stress reduction for 

medical students: optimising student satisfaction and engagement. BMC Medical Education, 16(1), 209. 

Fountain-Zaragoza, S., & Prakash, R. S. (2017). Mindfulness Training for Healthy Aging: Impact on Attention, Well-Being, 

and Inflammation. Frontiers in Aging Neuroscience, 9. 

Otthoni gyakorlat: Örömnapló 

Vizsgakérdések 

Készítse el a kurzus során feladott otthoni feladatok jegyzőkönyvét. A jegyzőkönyv tartalmazza az adott feladatot, időtartamát, és a 

feladat során tapasztalt érzeteket, gondolatokat, fiziológiai változásokat. A dolgozat végén összegezze tapasztalatait a 

mindfulnessel. A dolgozat minimum terjedelme 7000 leütés (kb. 3 oldal). 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 

Weintraut Rita (WERQAAB.PTE) 
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OOF-NIT-T NAGYÍZÜLETI ENDOPROTETIKA A TRAUMATOLÓGIÁBAN  

Tantárgyfelelős: DR. WIEGAND NORBERT, egyetemi docens 

 Traumatológiai és Kézsebészeti Klinika 

1 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Fakultatív  modul ▪ ősszel ▪ ajánlott félév: 9. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 4 fő –  max. 12 fő 

Előfeltételek: OOK-TRA-T teljesített + OOK-ORT-T teljesített 

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

 

Tematika  

A kurzus célja hogy az ortopédia valamint traumatológia tantárgyakat már teljesítő és a nagyízület protetika iránt érdeklődő hallgatók 

számára lehetőséget nyújtson alapvető endoprotetikai ismeretek elsajátítására. A képzés során a hallgatók képet kaphatnak a nagyízületi 

endprotetika történetéről, fejlődéséről, lehetőségeiről és jövőjéről.  A kurzus gyakorlati részében a diákok műtőben endoprotetikai 
beavatkozásokban vehetnek részt maximum 2 fős csoportokban elosztva. 

A félév elfogadásának feltételei 

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett 

Félévközi ellenőrzések 

Interaktív részvétel a szemináriumokon és gyakorlatokon valamint a kurzus végén sikeres írásbeli tesztvizsga teljesítése. 2 óra 

távolmaradás megengedett, több hiányzás esetén a kurzus megismétlése szükséges, az órák pótlására nincs lehetőség. 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

2 óra távolmaradás megengedett, több hiányzás esetén a kurzus megismétlése szükséges, az órák pótlására nincs lehetőség. 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

A szemináriumok és gyakorlatok kivonatai. 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Traumatológia (Renner Antal) 

Ortopédia (Szendrői Miklós) 

Előadások 

1 Endoprotetika története és fejlődése, vállprotetika I. 

 Dr. Bűcs Gábor 

2 Endoprotetika története és fejlődése, vállprotetika II. 

 Dr. Nőt László Gergely 

3 Csípőízületi feltárások és csípőprotetika a traumatológiában I. 

 Dr. Bűcs Gábor 

4 Csípőízületi feltárások és csípőprotetika a traumatológiában II. 

 Dr. Bűcs Gábor 

5 Térdízületi feltárások és térdprotetika a traumatológiában I. 

 Dr. Bűcs Gábor 

6 Térdízületi feltárások és térdprotetika a traumatológiában II. 

 Dr. Bűcs Gábor 

Gyakorlatok 

1-8 Gyakorlati oktatás. A kurzus ideje alatt csípő- és térdprotézis  beültetések megtekintése műtőben 1-2 fős csoportokban, aktív 
részvétel lehetősége az operációkban. 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

A előadások és gyakorlatok anyagából összeállított 20 kérdésből álló tesztvizsga. 
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Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 

Dr. Bűcs Gábor (BUGFAAO.PTE), Dr. Nőt László Gergely (NOLFAAO.PTE) 
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OOE-GYS-T GYERMEKSEBÉSZET  

Tantárgyfelelős: DR. VAJDA PÉTER, habilitált docens 

 Gyermekgyógyászati Klinika 

2 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Elektív  modul ▪ tavasszal ▪ ajánlott félév: 10. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 5 fő –  max. 15 fő 

Előfeltételek: OOK-SE2 teljesített + OOK-GY2 egyidejű felvétel 

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

 

Tematika  

Az általános gyermeksebészeti és a leggyakoribb gyermekurológiai kórképek megismertetése a hallgatókkal interaktív szeminárium és 
ágy melletti oktatás segítségével. 

A félév elfogadásának feltételei 

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett 

Félévközi ellenőrzések 

Az elmaradt órák pótlására a (szóbeli) vizsga előtt van lehetőség. 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Távolmaradás indokolt esetben pótolható. 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

Vajda P. és Pintér A.: Gyermeksebészet (Paediatric Surgery), egyetemi jegyzet, angol, 2010 

- Saját oktatási anyag 

Vajda P. és Pintér A.: Gyermeksebészet (Paediatric Surgery), egyetemi jegyzet, angol, 2010 

- Jegyzet 

Vajda P. és Pintér A.: Gyermeksebészet (Paediatric Surgery), egyetemi jegyzet, angol, 2010 

- Ajánlott irodalom 

Vajda P. és Pintér A.: Gyermeksebészet (Paediatric Surgery), egyetemi jegyzet, angol, 2010 

Pintér András: Gyermeksebészeti vezérfonal, 2. kiadás, Medicina Kiadó, Budapest, 1996 

Maródi L.: Gyermekgyógyászat 

Gyermeksebészet (285-300 old.) és Gyermekurológia (738-748 old.), Medicina Kiadó, Budapest 1998 

Ács G., Hargitai E.: Gyermektraumatológia, Medicina Kiadó, Bp. 2001 

Előadások 

Gyakorlatok 

Szemináriumok 

1 Újszülöttsebészet I. 

2 Oesophagus atresia, Hasfali záródási rendellenességek - gastroschisis / omphalocele, Rekesz-sérv / relaxatio 

3 Újszülöttsebészet II. 

4 Duodenum-táji és vékonybél obstructiok, Meconium ileus, Necrotisaló enterocolitis, Anorectalis malformációk 

5 Általános gyermeksebészet I. 

6 Pylorus stenosis, Gastro-oesophagealis reflux, Achalasia, Medialis és laterális nyaki cysták 

7 Általános gyermeksebészet II. 

8 Hirschsprung-betegség, Obstipatio, Végbélpolip, Prolapsus ani et recti, Perianalis abscessus, fissura, fistula 

9 Általános gyermeksebészet III. 

10 Lágyéksérv, Kizárt sérv, Vízsérv, Köldöksérv, Hereleszállási zavarok, Torqualt here és ovarium 

11 Sürgős hasi kórképek gyermekkorban 

12 Appendicitis, Invaginatio,Meckel diverticulum, Mechanikus ileus 

13 Jóindulatú daganatok a gyermeksebészetben 

14 Dermoid, Haemangioma, Lymphangioma, Naevus, Poplitealis cysta, ganglion, Digitus saltans 
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15 Gyermektraumatológia 

16 Tompa hasűri sérülések, Gyermekkori csonttörések, Gyermekbántalmazás 

17 Gyermekurológia I. 

18 Pyelo-ureteralis stenosis, Uretero-vesicalis stenosis, Hátsó húgycső billentyű 

19 Gyermekurológia II. 

20 Ren et ureter duplex - cele, ectopia, Vesico-ureteralis reflux, Multicystás/polycystás vese 

21 Gyermekurológia III. 

22 Phimosis, paraphimosis, Hypospadiasis, Rejtett penis, Varicocele 

23 Határterületek 

24 Ajak és szájpadhasadék, Meningo-myelocele 

25 Az elmaradt oktatás pótlása 

26 Konzultáció 

27 Szóbeli vizsga 

28 Szóbeli vizsga 

Vizsgakérdések 

Beszámoló az oktatott anyagból. 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 

Dr. Biró Ede (BIEGABO.PTE), Dr. Dávidovics Sándor (DASXAAP.PTE), Dr. Farkas András (FAAMAAO.PTE), Dr. Józsa Gergő 

(JOGIAAO.PTE), Dr. Juhász Zsolt (JUZMAAO.PTE), Dr. Oberritter Zsolt (OBZMAAO.PTE), Dr. Pintér András (PIAMAAO.PTE), 

Dr. Vajda Péter (VAPFAAO.PTE), Dr. Vástyán Attila (VAAMAAO.PTE) 



PTE ÁOK Általános Orvos szak  –  Elektív és fakultatív tárgyak - tantárgyleírások – 2018/2019-es tanév 

 

 777 

OOE-HSG-T HELYSZÍNI SÜRGŐSSÉGI BETEGELLÁTÁS GYAKORLATA  

Tantárgyfelelős: DR. BUDA PÉTER, tudományos munkatárs 

 Műveleti Medicina Tanszék 

2 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Elektív  modul ▪ tavasszal ▪ ajánlott félév: 10. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 5 fő –  max. 45 fő 

Előfeltételek: OOE-HSE teljesített   

 

Tematika  

Az elméleti képzésen tanultak (OOF-HSE) gyakorlati alkalmazása. A helyszíni sürgősségi beavatkozások gyakorlása fantomokon. 

Szituációk megoldása egyénileg és csoportban. Mentés során használt eszközök alkalmazása. Mentőjárművek és felszerelésük 

bemutatása. 

A félév elfogadásának feltételei 

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett 

Félévközi ellenőrzések 

- 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Előre egyeztetett időpontban lesz lehetőség. 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

Dr.Gőbl Gábor: Oxiológia, Medicina, 2001 

Az oxyologia szakmai irányelvei: www.mentok.hu 

- Saját oktatási anyag 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Előadások 

Gyakorlatok 

1 Az oxyologiai kórképek, a helyszín szerepe, életjelenségek vizsgálata, eszméletlen beteg ellátása (Belgyógyászati vizsgálat, 
stabil oldalfekvés) 

2 Az oxyologiai kórképek, a helyszín szerepe, életjelenségek vizsgálata, eszméletlen beteg ellátása (Belgyógyászati vizsgálat, 
stabil oldalfekvés) 

3 Vérnyomás mérése, pulzus vizsgálata, vérzéstípusok, vérzéscsillapítás, sebellátás, rögzítések 

4 Vérnyomás mérése, pulzus vizsgálata, vérzéstípusok, vérzéscsillapítás, sebellátás, rögzítések 

5 Szülészeti oxyologia 

6 Szülészeti oxyologia 

7 Lélegeztetés eszköz nélkül, Ballonos-maszkos-lélegeztetés, a légútbiztosítás alternatív módjai, ET intubáció, a mellkas 

punkciójának menete (gyakorlat AMBU ill. Laerdal fantomon, intubáció gyakorlása, Ruben ballon, laryngoscop, 

endotrachealis tubusok, Mayo-tubusok, LMA, Ambu-szívó bemutatása, endotracheális intubáció fantomon. Hibalehetőségek 
és azok elhárítása). RSI alapok 

8 Lélegeztetés eszköz nélkül, Ballonos-maszkos-lélegeztetés, a légútbiztosítás alternatív módjai, ET intubáció, a mellkas 

punkciójának menete (gyakorlat AMBU ill. Laerdal fantomon, intubáció gyakorlása, Ruben ballon, laryngoscop, 

endotrachealis tubusok, Mayo-tubusok, LMA, Ambu-szívó bemutatása, endotracheális intubáció fantomon. Hibalehetőségek 
és azok elhárítása) RSI alapok. 

9 A sürgősségi betegellátás szervezése és gyakorlata az OMSZ-nál. A Mentőszolgálat bemutatása, mi történik a segélyhívástól a 
beteg átadásáig? Mentésirányítás és a mentőautók eszközeinek bemutatása. 

10 A sürgősségi betegellátás szervezése és gyakorlata az OMSZ-nál. A Mentőszolgálat bemutatása, mi történik a segélyhívástól a 
beteg átadásáig? Mentésirányítás és a mentőautók eszközeinek bemutatása. 

11 Alapvető sürgősségi kórképek, EKG gyakorlat 

12 Alapvető sürgősségi kórképek, EKG gyakorlat 

 

http://www.mentok.hu/
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13 Alapszintű újraélesztés (BLS + AED) (a helyes kéztartás és frekvencia gyakorlása Ambu fantomon, BLS algoritmus lépései, 
újraélesztés egyedül és segítséggel, félautomata defibrillátor (AED) használata) 

14 Alapszintű újraélesztés (BLS + AED) (a helyes kéztartás és frekvencia gyakorlása Ambu fantomon, BLS algoritmus lépései, 
újraélesztés egyedül és segítséggel, félautomata defibrillátor (AED) használata) 

15 Emeltszintű újraélesztés (ALS) (ALS algoritmus lépései, ezek bemutatása és gyakorlása fantomon, defibrillálás technikai 
kivitelezése, veszélyei, az újraélesztés gyógyszerei) 

16 Emeltszintű újraélesztés (ALS) (ALS algoritmus lépései, ezek bemutatása és gyakorlása fantomon, defibrillálás technikai 
kivitelezése, veszélyei, az újraélesztés gyógyszerei) 

17 ALS gyakorlat (Megacode-gyakorlat) 

18 ALS gyakorlat (Megacode-gyakorlat) 

19 Szimulációs gyakorlat (ALS, szívhang, légzési hang, nehezített légút, PTX detensionálás, mini thoracostomia, conicotomia 
intraossealis technika bemutatása, stb.) 

20 Szimulációs gyakorlat (ALS, szívhang, légzési hang, nehezített légút, PTX detensionálás, mini thoracostomia, conicotomia 
intraossealis technika bemutatása, stb.) 

21 Szimulációs gyakorlat (ALS, szívhang, légzési hang, nehezített légút, PTX detensionálás, mini thoracostomia, conicotomia 

intraossealis technika bemutatása, stb.) 

22 Szimulációs gyakorlat (ALS, szívhang, légzési hang, nehezített légút, PTX detensionálás, mini thoracostomia, conicotomia 
intraossealis technika bemutatása, stb.) 

23 Súlyos sérült ellátási protokoll 

24 Súlyos sérült ellátási protokoll 

25 Gyakorlás 

26 Gyakorlás 

27 Vizsga 

28 Vizsga 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

Szóbeli vizsga és szituációs gyakorlatok megoldása. 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 

Dr. Buda Péter (BUPHAAE.PTE), Dr. Sárdi Ferenc (SAFFAAO.PTE), Ratkovics István (RAITAAP.PTE), Varga Gyula 

(VAGNABE.PTE) 
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OOE-IDE-T IDEGSEBÉSZET  

Tantárgyfelelős: DR. BÜKI ANDRÁS, egyetemi tanár 

 Idegsebészeti Klinika 

3 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Elektív  modul ▪ tavasszal ▪ 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: OOA-AA1-T teljesített + OOA-AA2-T teljesített + OOK-NE1-T teljesített 

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

 

Tematika  

Az idegsebészet tárgyköre azokra az idegrendszeri megbetegedésekre terjed ki, amelyek esetében sebészi megoldás, műtéti kezelés 
jöhet szóba, ezt tükrözi az alternatív elnevezés:’sebészi neurológia’. 

Az idegsebészeti stúdiumok alapjait a neuroanatomia, neurologia 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 primaer 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. 

Az Idegsebészet fôbb területei: 

A neurotraumatologia az idegrendszer traumás károsodásaival foglalkozik. Koponya és gerinc traumák, koponya 

A félév elfogadásának feltételei 

A foglalkozások 90 %-nak látogatása. 

Félévközi ellenőrzések 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

A gyakorlatvezetőnél individuálisan kért pótló gyakorlat teljesítése. 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

http://cnsc.hu 

- Jegyzet 

Az idegsebészet alapvonalai orvostanhallgatók részére - http://cnsc.hu 

- Ajánlott irodalom 

Pásztor Emil - Vajda János: Az idegsebészet alapvonalai 

Előadások 

1 Fokozott koponyaűrinyomás szindroma 

 Dr. Dóczi Tamás 

2 Agydaganatok (Prof. Dóczi Tamás/Dr. Horváth Zsolt) 

 Dr. Horváth Zsolt 

3 A gerincdaganatok 

 Dr. Büki András 

4 Cranio-cerebralis sérülések 

 Dr. Büki András 

 

http://cnsc.hu/
http://cnsc.hu/
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5 Cerebrovascularis kórképek 

 Dr. Dóczi Tamás 

6 Fejlődési rendellenességek/Hydrocephalus 

 Dr. Vető Ferenc 

7 Funkcionális idegsebészet 

 Dr. Balás István 

8 Degeneratív gerincbetegségek 

 Dr. Schwarcz Attila 

9 A gerinc sérülései (Dr. Schwarcz Attila/Dr. Kasó Gábor) 

 Dr. Schwarcz Attila 

10 Sürgősségi idegsebészet 

 Dr. Büki András 

11 Neurointenzív ellátás 

 Dr. Ezer Erzsébet 

12 Multidisciplinaris neuroonkologiai ellátás 

 Dr. Horváth Zsolt 

13 Neurointervenciós lehetőségek (Dr. Hudák István/Dr. Kövér Ferenc) 

 Dr. Kövér Ferenc 

14 Neuroradiologiai alapismeretek 

 Dr. Kövér Ferenc 

Gyakorlatok 

1 Klinikai beteg bemutatás/ Klinikai eset elemzés az előadás-témákhoz kapcsolódóan (Fokozott koponyaűrinyomás szindroma) 

2 Klinikai beteg bemutatás/ Klinikai eset elemzés az előadás-témákhoz kapcsolódóan (Fokozott koponyaűrinyomás szindroma) 

3 Klinikai beteg bemutatás/ Klinikai eset elemzés az előadás-témákhoz kapcsolódóan (Agydaganatok) 

4 Klinikai beteg bemutatás/ Klinikai eset elemzés az előadás-témákhoz kapcsolódóan (Agydaganatok) 

5 Klinikai beteg bemutatás/ Klinikai eset elemzés az előadás-témákhoz kapcsolódóan (A gerincdaganatok) 

6 Klinikai beteg bemutatás/ Klinikai eset elemzés az előadás-témákhoz kapcsolódóan (A gerincdaganatok) 

7 Klinikai beteg bemutatás/ Klinikai eset elemzés az előadás-témákhoz kapcsolódóan (Cranio-cerebralis sérülések) 

8 Klinikai beteg bemutatás/ Klinikai eset elemzés az előadás-témákhoz kapcsolódóan (Cranio-cerebralis sérülések) 

9 Klinikai beteg bemutatás/ Klinikai eset elemzés az előadás-témákhoz kapcsolódóan (Cerebrovascularis kórképek) 

10 Klinikai beteg bemutatás/ Klinikai eset elemzés az előadás-témákhoz kapcsolódóan (Cerebrovascularis kórképek) 

11 Klinikai beteg bemutatás/ Klinikai eset elemzés az előadás-témákhoz kapcsolódóan (Fejlődési 
rendellenességek/Hydrocephalus) 

12 Klinikai beteg bemutatás/ Klinikai eset elemzés az előadás-témákhoz kapcsolódóan (Fejlődési 
rendellenességek/Hydrocephalus) 

13 Klinikai beteg bemutatás/ Klinikai eset elemzés az előadás-témákhoz kapcsolódóan (Funkcionális idegsebészet) 

14 Klinikai beteg bemutatás/ Klinikai eset elemzés az előadás-témákhoz kapcsolódóan (Funkcionális idegsebészet) 

15 Klinikai beteg bemutatás/ Klinikai eset elemzés az előadás-témákhoz kapcsolódóan (Degeneratív gerincbetegségek) 

16 Klinikai beteg bemutatás/ Klinikai eset elemzés az előadás-témákhoz kapcsolódóan (Degeneratív gerincbetegségek) 

17 Klinikai beteg bemutatás/ Klinikai eset elemzés az előadás-témákhoz kapcsolódóan (A gerinc sérülései) 

18 Klinikai beteg bemutatás/ Klinikai eset elemzés az előadás-témákhoz kapcsolódóan (A gerinc sérülései) 

19 Klinikai beteg bemutatás/ Klinikai eset elemzés az előadás-témákhoz kapcsolódóan (Sürgősségi idegsebészet) 

20 Klinikai beteg bemutatás/ Klinikai eset elemzés az előadás-témákhoz kapcsolódóan (Sürgősségi idegsebészet) 

21 Klinikai beteg bemutatás/ Klinikai eset elemzés az előadás-témákhoz kapcsolódóan (Neurointenzív ellátás) 

22 Klinikai beteg bemutatás/ Klinikai eset elemzés az előadás-témákhoz kapcsolódóan (Neurointenzív ellátás) 

23 Klinikai beteg bemutatás/ Klinikai eset elemzés az előadás-témákhoz kapcsolódóan (Multidisciplinaris neuroonkologiai ellátás) 

24 Klinikai beteg bemutatás/ Klinikai eset elemzés az előadás-témákhoz kapcsolódóan (Multidisciplinaris neuroonkologiai ellátás) 

25 Klinikai beteg bemutatás/ Klinikai eset elemzés az előadás-témákhoz kapcsolódóan (Neurointervenciós lehetőségek) 

26 Klinikai beteg bemutatás/ Klinikai eset elemzés az előadás-témákhoz kapcsolódóan (Neurointervenciós lehetőségek) 

27 Klinikai beteg bemutatás/ Klinikai eset elemzés az előadás-témákhoz kapcsolódóan (Neuroradiologiai alapismeretek) 

28 Klinikai beteg bemutatás/ Klinikai eset elemzés az előadás-témákhoz kapcsolódóan (Neuroradiologiai alapismeretek) 

Szemináriumok 
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Vizsgakérdések 

www.cnsc.hu 

1. Az ébrenlét és tudat zavarai. 

2. Az agyhalál diagnosisa. 

3. Koponyatörések, koponyaűri térfoglaló vérzések. 

4. Gerinctörések, a gerincvelő károsodásai. 

5. Az agy és burkai daganatos megbetegedései. 

6. A gerincvelő és burkai daganatos megbetegedései. 

7. Subarachnoidalis vérzés: az agyi aneurysma klinikuma. 

8. Vascularis malformatiok. 

9. Intracerebralis vérzések. 

10. Occlusiv cerebro-vascularis betegségek. 

11. Koponya és gerinc gyulladásos megbetegedései: tályogok, infectiok, postoperatív szövődmények. 

12. A gerinc, csigolyák és a csigolyaközti porckorongok degeneratív megbetegedései, a gerinccsatorna szűkülete. 

13. A craniocervicalis átmenet megbetegedései. 

14. Az idegrendszer fejlődési zavarai. 

15. Az idegrendszeri kóros functiok (fájdalom, epilepsia) sebészi befolyásolási lehetőségei. 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 

Dr. Balás István (BAIMAAO.PTE), Dr. Bartalos László István (BALMABO.PTE), Dr. Büki András (BUAMAAO.PTE), Dr. Cserháti 

Péter (CSPXABP.PTE), Dr. Dóczi Tamás (DOTHAAO.PTE), Dr. Horváth Zsolt (HOZGABO.PTE), Dr. Kuncz Ádám (F68I1G), Dr. 

Lenzsér Gábor (LEGFABO.PTE), Dr. Schwarcz Attila (SCAFABO.PTE), Dr. Stefanits János (STJMABO.PTE), Dr. Szólics Alex 

(P26V4X), Dr. Vető Ferenc (VEFMAAO.PTE) 

http://www.cnsc.hu/
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OOE-KTA-T A KÉZ TÖRÉSEI, A KORSZERŰ TÖRÉSELLÁTÁS ALAPELVEI  

Tantárgyfelelős: DR. WIEGAND NORBERT, egyetemi docens 

 Traumatológiai és Kézsebészeti Klinika 

1 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Elektív  modul ▪ tavasszal ▪ ajánlott félév: 10. 

Foglalkozás/félév:  4 óra előadás + 4 óra gyakorlat + 6 óra szeminárium = összesen 14 óra 

Kurzus létszámkorlát:  min. 4 fő –  max. 8 fő 

Előfeltételek: OOA-NEA-T teljesített + OOK-ORT-T teljesített + OOK-TRA-T teljesített 

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

 

Tematika  

A kurzus célja hogy a traumatológia tantárgyat már teljesítő és a kézsebészet iránt érdeklődő hallgatók számára lehetőséget nyújtsunk 

a kéztörések ellátásának elsajátítására. A képzés során a hallgatók képet kaphatnak a kézsebészeti alapelvekről, a kézsérülések 

ellátásának  nehézségeiről. A kurzus gyakorlati részében a diákok műtőben kézsebészeti műtéteken vehetnek részt max 2 fős 
csoportokban elosztva. 

A félév elfogadásának feltételei 

Tárgyfelvételhez szükséges a sikeresen letett traumatológia és ortopédia kollokviumok. Interaktív részvétel a szemináriumokon és 

gyakorlatokon valamint a kurzus végén sikeres írásbeli tesztvizsga teljesítése. 1 óra távolmaradás megengedett, több hiányzás esetén a 

kurzus megismétlése szükséges, az órák pótlására nincs lehetőség. 

Félévközi ellenőrzések 

A kurzuson elhangzottakból összeállított 20 kérdés (tesztvizsga). 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

1 óra távolmaradás megengedett, több hiányzás esetén a kurzus megismétlése szükséges, az órák pótlására nincs lehetőség. 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

Előadások és szemináriumok anyaga. 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Green’s Operative Hand Surgery 

Renner Antal, Sántha Ernő: A Kéz Sebészete 

Előadások 

1 Bevezetés a kézsebészetbe I. 

 Dr. Szabó Tamás 

2 Bevezetés a kézsebészetbe II. 

 Dr. Szabó Tamás 

3 Korszerű kézsebészeti műtéti technika I. 

 Dr. Máthé Tibor 

4 Korszerű kézsebészeti műtéti technika II. 

 Dr. Máthé Tibor 

Gyakorlatok 

1 Műtői gyakorlat. 

2 Műtői gyakorlat. 

3 Műtői gyakorlat. 

4 Műtői gyakorlat. 
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Szemináriumok 

1 A kéz csontos anatomiája. 

2 A kézsérülések biomechanikája 

3 Törésrögzítés alapevei kézen 

4 Kézujj és metacarpus töréseik ellátása, szövődmények I. 

5 Kézujj és metacarpus töréseik ellátása, szövődmények II. 

6 A carpus töréseinek ellátása, szövődmények 

Vizsgakérdések 

A kurzuson elhangzottakból összeállított 20 kérdés (tesztvizsga). 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 

Dr. Bukovecz Tibor (BUTFAAO.PTE), Dr. Kromek Lóránd (KRLBAA.A.JPTE), Dr. Máthé Tibor (MATPAAP.PTE), Dr. Szabó 

Tamás (SZTFAMO.PTE) 
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OOE-MKF-T PARKINSON-KÓR, MOZGÁSZAVAROK, KRÓNIKUS FÁJDALOM SYNDROMÁK MODERN 

KEZELÉSI LEHETŐSÉGEI  

Tantárgyfelelős: DR. BALÁS ISTVÁN, egyetemi docens 

 Idegsebészeti Klinika 

1 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Elektív  modul ▪ tavasszal ▪ ajánlott félév: 10. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 5 fő –  max. 20 fő 

Előfeltételek: OOA-NEA teljesített + OOK-NE2 egyidejű felvétel 

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

 

Tematika  

A résztvevők megismertetése az extrapyramidalis mozgászavarokban (elsősorban különféle kóreredetű tremorok, a Parkinson-kór, 

dystoniák, dyskinesiák), valamint krónikus neurogén fájdalom szindrómákban szenvedő betegek kivizsgálási, kezelési stratégiájával, 

anatomiai és elektrofiziológiai alapjaival, neuropsychológiai vonatkozásaival, valamint a gyógyszeres és műtéti kezelések 

lehetőségeivel. A tanfolyam eredményes elvégzésével, a résztvevők képessé válnak az egyes fájdalom szindrómák és mozgászavarok 

felismerésére, elkülönítésére, elsajátítják azok kezelési stratégiáját. Megismerik továbbá azon kórképeket, amelyek a családorvosi 
szolgálat keretein belül is kezelhetők, illetve azokat, amelyek szakintézeti ellátást is igényelnek. 

A félév elfogadásának feltételei 

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett 

Félévközi ellenőrzések 

nincs 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

A szemináriumok pótlására nincs mód. 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

Neptunra feltöltött PDF dokumentum 

- Jegyzet 

Idegsebészeti jegyzet (készítette az Idegsebészeti Klinika oktató kollektívája, felelős szerkesztő: Dr. Dóczi Tamás egyetemi tanár, 
1997, online elérhetőség: http://cnsc.hu) 

- Ajánlott irodalom 

Segédanyagok találhatók még: http://www.ajnr.org website alatt. 

Előadások 

Gyakorlatok 

Szemináriumok 

1 Parkinson-kór diagnosztikája 

2 Tremorok diagnosztikája 

3 Dystoniák diagnosztikája 

4 Elektrofiziológiai vizsgálatok mozgászavarok esetén 

5 Klinikai tesztek mozgászavarok esetén 

6 Preoperatív vizsgálatok, műtéti indikációk Parkinson-kórban 

7 Preoperatív vizsgálatok, műtéti indikációk tremoroknál 

8 Preoperatív vizsgálatok, műtéti indikációk dystoniáknál 

9 Neuropsychológiai vizsgálatok mozgászavarok esetén 

10 Mozgászavarok műtéti technikája 

11 Neuropáthiás fájdalom diagnosztikája 

12 Neuropáthiás fájdalom klinikai tesztek 

13 Neuropáthiás fájdalom műtéti indikációk 

14 Neuropáthiás fájdalom neuropsychologiai vizsgálatok 

http://cnsc.hu/
http://www.ajnr.org/
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Vizsgakérdések 

1.  Leggyakoribb mozgászavarok, és azok műtéti kezelési lehetőségei 

2.  Gyógyszeresen nem befolyásolható krónikus fájdalom leggyakoribb típusai, és azok műtéti kezelési lehetőségei 

3.  Gerincvelő stimuláció: műtéti indikációk, kontraindikációk 

4.  Motor cortex stimuláció: műtéti indikációk, kontraindikációk 

5.  Perifériás ideg stimuláció: műtéti indikációk, kontraindikációk 

6.  Intraoperatív elektrofiziológia módszerek, és azok jelentősége mozgászavarok műtéti kezelése során 

7.  Parkinson-kór műtéti indikációi és kontraindikációi, műtéti célpontok, intraoperatív elektrofiziolgia 

8.  Multimodális célpontmeghatározás mozgászavarok műtéti kezelése során 

9.  Neuromoduláció definiciója, típusai, indikációs területei 

10.  Neuropátiás fájdalom definiciója, műtéti indikációk, kontraindikációk 

11.  Tremorok műtéti kezelése, indikációk, kontraindikációk, műtéti célpontok, intraoperatív elektrofiziolgia 

12.  Disztóniák műtéti kezelése, indikációk, kontraindikációk, műtéti célpontok, intraoperatív elektrofiziolgia 

13.  Mély agyi stimuláció: „on label, off label”, és kutatási fázisban lévő indikációi. 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 

Dr. Balás István (BAIMAAO.PTE), Dr. Kovács Norbert (KONFAAO.PTE) 
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OOE-NEG-T NEUROLÓGIAI DIFFERENCIÁLDIAGNOSZTIKA, RITKA NEUROLÓGIA BETEGSÉGEK, 

NEUROGENETIKA  

Tantárgyfelelős: DR. SEBŐK ÁGNES, egyetemi adjunktus 

 Neurológiai Klinika 

1 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Elektív  modul ▪ tavasszal ▪ ajánlott félév: 10. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 5 fő –  max. 20 fő 

Előfeltételek: nincs 

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

 

Tematika  

A kurzust IV-VI. éves hallgatóknak ajánljuk. A kurzus során érdekes esetek kapcsán tekintjük át egyes neurológiai betegségek 
diagnoszikáját, a tünetekből kiindulva a vizsgálati eredmények értékeléséig. 

Az egyes tünetcsoportok hátterében álló lehetséges betegségekre koncentrálunk (pl. ataxiák, mentális retardáció, izomgyengeség, 

izomfogyás, epilepszia, dementia). Külön kiemeljük, mikor kell ritka/genetikai betegségre gondolni, és milyen diagnosztikus protokollt 
érdemes követni. 

Az egyes témákhoz kapcsolódó elméleti ismeretek rövid összefoglalása után interaktív módon beszélünk meg eseteket és jutunk el 
közösen a diagnózisig. Önálló esetfeldolgozás, egyes esetekben klinikai esetbemutatás egészíti ki a megbeszélt anyagot. 

A félév elfogadásának feltételei 

Szabályzat alapján 

Félévközi ellenőrzések 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Hiányzás pótlása: önálló esetfeldolgozás írásban. 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

www.cncsc.hu 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Előadások 

1 Ataxiák differenciáldiagnosztikája 1. 

 Dr. Sebők Ágnes 

2 Ataxiák differenciáldiagnosztikája 2. 

 Dr. Hadzsiev Kinga 

3 Mentális retardáció differenciáldiagnosztikája 1. 

 Dr. Hadzsiev Kinga 

4 Mentális retardáció differenciáldiagnosztikája 2. 

 Dr. Hadzsiev Kinga 

5 Spasticitiással járó kórképek 1. 

 Dr. Sebők Ágnes 

6 Spasticitiással járó kórképek 2. 

 Dr. Hadzsiev Kinga 

7 Epilepszia - metabolikus vagy öröklődő okok 1. 

 Dr. Hadzsiev Kinga 

8 Epilepszia - metabolikus vagy öröklődő okok 2. 

 Dr. Sebők Ágnes 

9 Dementiák 1. 

 Dr. Sebők Ágnes 

10 Dementiák 2. 

 Dr. Sebők Ágnes 

http://www.cncsc.hu/
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11 Tudatzavar, neurometabolikus betegségek 1. 

 Dr. Sebők Ágnes 

12 Tudatzavar, neurometabolikus betegségek 2. 

 Dr. Hadzsiev Kinga 

13 Írásbeli vizsga kérdéseinek megbeszélése 1. 

 Dr. Hadzsiev Kinga 

14 Írásbeli vizsga kérdéseinek megbeszélése 2. 

 Dr. Sebők Ágnes 

Gyakorlatok 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 
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OOE-NKE-T KLINIKAI ESETISMERTETÉSEK: NEPHROLÓGIA, DIABETOLÓGIA, HYPERTONOLÓGIA  

Tantárgyfelelős: DR. KOVÁCS TIBOR JÓZSEF, egyetemi tanár 

 II. sz. Belgyógyászati Klinika és Nephrológiai Centrum 

1 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Elektív  modul ▪ tavasszal ▪ ajánlott félév: 10. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 5 fő –  max. 60 fő 

Előfeltételek: OOK-NHA egyidejű felvétel   

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

 

Tematika  

A szeminárium célja a nephrológia iránt mélyebben érdeklődő hallgatók előtt betegeken ill. kórtörténeteiken keresztül a vese-, 

hypertonia betegségek korszerű diagnosztikájának, therápiás lehetőségeinek, ill. a vese pathologia/pathophysiológiai elváltozásainak 

bemutatása. 

A félév elfogadásának feltételei 

A jelenléti ív alapján a részvétel a szemináriumi foglalkozásokon. (Maximális hiányzás 1x2 óra) 

Félévközi ellenőrzések 

. 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Pótlás az előadóval történt egyeztetés alapján lehetséges. 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

- Jegyzet 

- 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 

Gyakorlatok 

Szemináriumok 

1 Vesebiopszia és veseszövettan. 

2 Vesebiopszia és veseszövettan. 

3 Proteinuria. Nephrosis szindróma. 

4 Proteinuria. Nephrosis szindróma. 

5 Nephritis szindróma. RPGN. 

6 Nephritis szindróma. RPGN. 

7 Diabetológia. 

8 Diabetológia. 

9 Hypertónia. 

10 Hypertónia. 

11 Gyógyszerek és vese. 

12 Gyógyszerek és vese. 

13 Kardiovaszkuláris betegségek - vese - diabetes - hypertónia. 

14 Kardiovaszkuláris betegségek - vese - diabetes - hypertónia. 

Vizsgakérdések 

Írásbeli vizsga az utolsó szemináriumi foglalkozás végén. A vizsga anyaga a szemináriumon elhangzott legfontosabb ismeretek. 
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Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 

Dr. Kelényi Gáborné (Dr. Nagy Judit) (NAJGAAO.PTE), Dr. Kovács Tibor József (KOTMABO.PTE), Dr. Molnár Gergő Attila 

(MOGF-ABO.PTE), Dr. Sebők Judit (SEJFAAO.PTE), Dr. Vas Tibor (VATFACO.PTE), Dr. Wittmann István (WIILAAO.PTE) 
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OOE-NTR-T NEUROTRAUMATOLÓGIA  

Tantárgyfelelős: DR. BÜKI ANDRÁS, egyetemi tanár 

 Idegsebészeti Klinika 

1 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Elektív  modul ▪ tavasszal ▪ ajánlott félév: 10. 

Foglalkozás/félév:  6 óra előadás + 6 óra gyakorlat + 2 óra szeminárium = összesen 14 óra 

Kurzus létszámkorlát:  min. 3 fő –  max. 25 fő 

Előfeltételek: OOA-NEA teljesített + OOP-SPR teljesített + OOK-NE1 teljesített 

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

 

Tematika  

ÁLTALÁNOS BEVEZETŐ: Az idegsebészet tárgyköre azokra az idegrendszeri megbetegedésekre terjed ki, amelyek esetében sebészi 

megoldás, műtéti kezelés jöhet szóba. Az idegsebészeti stúdiumok alapjai: Neuroanatómia; Neurofiziológia; Neuropathológia és a 

Kórélettan. Szükséges mindazon működészavaroknak az ismerete, amelyek akár a szervezet különböző megbetegedéseivel együtt járó 

idegrendszeri zavarokat létrehozzák, akár azoknak az egyéb szervrendszeri kórfolyamatoknak a felismerése, amelyek az idegrendszer 

elsődleges betegségeiből származnak. Ide sorolhatók pl. az ébrenlét és tudat zavarai, amelyek akár toxicus, akár metabolicus, akár 

idegrendszeri megbetegedés következményei lehetnek, vagy pl. az agyhalál diagnosisa a transplantatio fejlődésével egyre nagyobb 

jelentőséget kap, és ennek ismerete, mind etikai, mind igazságügyi orvosi vonatkozásai miatt elengedhetetlen. Sebészeti neurológia 
főbb területei: A neurotraumatologia az idegrendszer traumás károsodásaival foglalkozik. 

NEUROTRAUMTOLOGIA: 

Koponya és gerinc traumák, koponyatörések, koponyaűri térfoglaló vérzések, gerinctörések, a gerincvelő károsodásai és mindezek 
idegsebészeti kezelése a tárgya. 

Ma Magyarországon 40 éves életkor alatt a legfőbb halálokot a baleseti agysérülések képezik. A neurotraumatolgiai esetek korszerű 

ellátása az egyik legköltséghatékonyabb orvosi tevékenység, ennek ellenére hazánkban a neurotraumatologia esetek morbiditása és 
mortalitása az európai átlag kétszerese. 

Az alapvető sürgősségi orvosi ismeretekhez hozzátartozik a neurotraumatologiai esetek helyszíni ellátása, a sérülések osztályozása, 
melyre nemcsak a sebész vagy neurologus orvosoknak, de minden orvosi diplomával rendelkező kollégának szüksége lehet. 

A félév elfogadásának feltételei 

Az előadások, gyakorlatok 75%-án, a szemináriumok több, mint felén történő részvétel. 

Félévközi ellenőrzések 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Gyakorlatok és szeminárium időpont-egyeztetés szerint egy hónapon belül pótolható. 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

Gaál Csaba (szerk.): Sebészet, 7. átdolgozott, bővített kiadás, Medicina 2010. 

- Saját oktatási anyag 

Prof. Dr. Dóczi Tamás (szerk.): Idegsebészet alapvonalai, intézeti tananyag - Súlyos koponysérültek ellátásának irányelvei): 
www.cnsc.hu 

Dr. Büki - Dr. Szeifert: A neurotraumatológia alapvonalai 

- Jegyzet 

Prof. Dr. Dóczi Tamás (szerk.): Idegsebészet alapvonalai, intézeti tananyag - Súlyos koponysérültek ellátásának irányelvei): 
www.cnsc.hu 

- Ajánlott irodalom 

AANS ellátási irányelvei: www.braintrauma.org 

Dr. Büki - Dr. Szeifert: A neurotraumatológia alapvonalai 

Előadások 

1 Koponya- és gerincsérülések osztályozása 

 Dr. Büki András 

2 Koponya- és gerincsérültek helyszíni/prehospitális ellátása, Advanced Trauma Life SupportŽ 

 Dr. Büki András 

3 Koponya-és gerincsérülések képalkotó diagnosztikája 

 Dr. Büki András 

http://www.cnsc.hu/
http://www.cnsc.hu/
http://www.braintrauma.org/
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4 Súlyos koponyasérültek intenzív therápiája 

 Dr. Ezer Erzsébet 

5 Neurotraumatologiai műtéti indicatiok, megoldások 

 Dr. Büki András 

6 Neurorehabilitáció alapelvei 

 Dr. Büki András 

Gyakorlatok 

1 Sürgősségi betegvizsgálat: koponyasérült 

2 Sürgősségi betegvizsgálat: gerincsérült 

3 Képalkotó/Rtg diagnosztika 

4 Idegsebészeti intenzív ellátás gyakorlata 

5 Műtéti ellátás alapelvei, neuromonitorozás 

6 Neurorahabilitációs gyakorlati foglalkozás 

Szemináriumok 

1 Koponyasérültek, gerincsérültek osztályozása 

2 Therápiás algorhythmusok 

Vizsgakérdések 

Koponyasérülések osztályozása 

Gerincsérülések osztályozása 

Koponya- és gerincsérültek helyszíni/prehospitális ellátása 

Advanced Trauma Life Support: neurotraumatologiai vonatkozások 

Koponyasérülések képalkotó diagnosztikája 

Gerincsérülések képalkotó diagnosztikája 

Súlyos koponyasérültek intenzív therápiája 

Súlyos koponyasérültek idegsebészeti kezelése 

Gerincsérülések intézeti ellátása 

Neurorehabilitáció alapelvei 

Posttraumás állapotok: endocrinologiai vonatkozások 

Posttraumás állapotok: functionális, kognitív vonatkozások 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 

Dr. Bartalos László István (BALMABO.PTE), Dr. Büki András (BUAMAAO.PTE), Dr. Ezer Erzsébet (EZEMAAO.PTE), Dr. 

Horváth Zsolt (HOZGABO.PTE), Dr. Kuncz Ádám (F68I1G), Dr. Schwarcz Attila (SCAFABO.PTE), Dr. Stefanits János 

(STJMABO.PTE), Dr. Vető Ferenc (VEFMAAO.PTE) 



PTE ÁOK Általános Orvos szak  –  Elektív és fakultatív tárgyak - tantárgyleírások – 2018/2019-es tanév 

 

 792 

OOE-UEA-T ÚJSZÜLÖTTEK SZÜLŐSZOBAI ELLÁTÁSA (ADAPTÁCIÓ)  

Tantárgyfelelős: DR. ERTL TIBOR, egyetemi tanár 

 Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika 

1 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Elektív  modul ▪ tavasszal ▪ ajánlott félév: 10. 

Foglalkozás/félév:  6 óra előadás + 6 óra gyakorlat + 0 óra szeminárium = összesen 12 óra 

Kurzus létszámkorlát:  min. 5 fő –  max. 25 fő 

Előfeltételek: OOP-PA2 teljesített + OOK-GT3 teljesített 

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

 

Tematika  

A Perinatális Intenzív Centrumok kialakulásával lehetőség nyílott a terhességi, szülés alatti, valamint a neonatális periódusra jellemző 

fiziológiai változások egy intézeten belüli tanulmányozására. Klinikánkon évtizedekre visszanyúló hagyományai vannak a neonatális 

adaptáció tanulmányozásának. Alapvető megfigyeléseket tettünk koraszülöttek respirációs zavarainak megelőzésére, koraszülöttek 

vesefunkcióinak érési folyamatait szabályozó hormonális változásokra vonatkozólag. A kurzus áttekinti a fetus-újszülött átmenet 

fiziológiáját, a neonatális periódus hormonális sajátosságait, valamint a különböző szülésmódok hatását az újszülöttek adaptációjára. 

A kurzus kiemelt gyakorlati orientáltságú, a szülőszobai ellátást és a koraszülöttek lélegeztetési technikáját a gyakorlatban mutatjuk 

be. 

A félév elfogadásának feltételei 

Hiányzás maximum 25% (=3 óra), 

Félévközi ellenőrzések 

- 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Nincs pótlási lehetőség 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

- Jegyzet 

Előadásokon, gyakorlatokon készített jegyzet. 

- Ajánlott irodalom 

Maródi László (szerk.): Gyermekgyógyászat, 2006 

John P. Cloherty (ed.): Manual of Neonatal Care, 2008 

www.neonatology.com 

Előadások 

1 Szülés alatti hormonális változások 

 Dr. Ertl Tibor 

2 Neonatális adaptáció 

 Dr. Ertl Tibor 

3 Koraszülöttek adaptációs zavarai 

 Dr. Ertl Tibor 

4 Koraszülöttek krónikus betegségei 

 Dr. Ertl Tibor 

5 Metabolikus adaptáció zavarai koraszülöttekben 

 Dr. Ertl Tibor 

6 Perinatális infekciók 

 Dr. Ertl Tibor 

Gyakorlatok 

1 Koraszülöttség szövődményeinek szűrése és kezelése 

2 A koraszülöttek habilitációja 

3 Koraszülöttek szállítása 

http://www.neonatology.com/
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4 Újszülöttek szülőszobai ellátása 

5 A beteg újszülöttek monitorizálása 

6 Lélegeztetési technikák újszülöttkorban 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

- 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 

Dr. Ertl Tibor (ERTMAAO.PTE) 
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OOE-VPK-T VESEPÓTLÓ KEZELÉSEK: ELMÉLET ÉS GYAKORLAT  

Tantárgyfelelős: DR. CSIKY BOTOND, egyetemi docens 

 II. sz. Belgyógyászati Klinika és Nephrológiai Centrum 

1 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Elektív  modul ▪ tavasszal ▪ ajánlott félév: 10. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 2 fő –  max. 50 fő 

Előfeltételek: OOP-BPR teljesített + OOK-EAB teljesített 

 

Tematika  

A kurzus célja a nephrologia, esetleg intenzív terápia iránt mélyebben érdeklődő hallgatók számára részleteiben bemutatni a vesepótló 
kezelések végzésének indikációját, lehetőségeit, módját szemináriumok, majd valós helyzetben, betegeken a gyakorlatok keretében is. 

A félév elfogadásának feltételei 

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett 

Félévközi ellenőrzések 

Írásbeli vizsga az utolsó szemináriumi foglalkozás végén. A vizsga anyaga a szemináriumon elhangzott, ill. a gyakorlatokon bemutatott 

legfontosabb ismeretek. 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Pótlás az előadóval történt egyeztetés alapján lehetséges. 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

- Jegyzet 

Dr. Wittmann István (szerk.): Nephrologia és hipertónia jegyzet orvostanhallgatók számára 

- Ajánlott irodalom 

Tulassay Zs.: A belgyógyászat alapjai 1-2., Medicina Könyvkiadó, 2016. 

Harrison’s Principles of Internal Medicine Vol. 1-2., 2012. 

Előadások 

Gyakorlatok 

1 Krónikus hemodialízis a klinikai gyakorlatban 

2 Krónikus hemodialízis a klinikai gyakorlatban 

3 Ágy melletti hemodialízis kezelés kritikus állapotú akut veseelégtelen betegen 

4 Peritonealis dialízis a gyakorlatban (CAPD) 

5 Peritonealis dialízis a gyakorlatban (automata) 

6 Transzplantált vesével élő beteg bemutatása 

Szemináriumok 

1 Vesepótló kezelés és indikációja akut veseelégtelenségben 

2 Vesepótló kezelés és indikációja krónikus veseelégtelenségben 

3 Hemodialízis kezelés típusai, kivitelezése, szövődményei 

4 Hemodializált beteg gondozása 

5 Művi méregtelenítés lehetőségei intenzív osztályon 

6 Peritonealis dialízis módjai, kivitelezése, szövődményei 

7 Vesetranszplantáció 

8 Vesetranszplantált beteg gondozása 

Vizsgakérdések 

Vesepótló kezelés és indikációja akut veseelégtelenségben 

Vesepótló kezelés és indikációja krónikus veseelégtelenségben 

Hemodialízis kezelés típusai, kivitelezése, szövődményei 
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Hemodializált beteg gondozása 

Művi méregtelenítés lehetőségei intenzív osztályon 

Peritonealis dialízis módjai, kivitelezése, szövődményei 

Vesetranszplantáció 

Vesetranszplantált beteg gondozása 

Krónikus hemodialízis a klinikai gyakorlatban 

Krónikus hemodialízis a klinikai gyakorlatban 

Ágy melletti hemodialízis kezelés kritikus állapotú akut veseelégtelen betegen 

Peritonealis dialízis a gyakorlatban (CAPD) 

Peritonealis dialízis a gyakorlatban (automata) 

Transzplantált vesével élő beteg bemutatása 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 

Dr. Csiky Botond (CSBMAAO.PTE), Dr. Kalmár Nagy Károly (KAKNAFP.PTE), Dr. Kovács Tibor József (KOTMABO.PTE), Dr. 

Sági Balázs (SABFAAO.PTE) 
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OOF-BJO-T BETEGJOGOK ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA  

Tantárgyfelelős: DR. KOZMA ZSOLT, egyetemi adjunktus 

 Igazságügyi Orvostani Intézet 

2 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Fakultatív  modul ▪ tavasszal ▪ ajánlott félév: 10. 

Foglalkozás/félév:  24 óra előadás + 0 óra gyakorlat + 0 óra szeminárium = összesen 24 óra 

Kurzus létszámkorlát:  min. 5 fő –  max. 100 fő 

Előfeltételek: OOK-IGU-T teljesített   

 

Tematika  

Gyakorlati, esetorientált betegjogi ismeretek a gyógyítás világából 

KÖTELEZETTSÉG: Mitől lesz szabályos a betegtájékoztatás és az adatkezelés az ellátás során? Mit kérnek majd a hatóságok, mit a 

szakfelügyelő főorvos? 

LEHETŐSÉG: Mi védi majd az egészségügyi dolgozót a betegpanaszok esetében? Milyen módon lehet minimalizálni a betegellátásban 
a panaszok számát a kommunikáció és a konfliktusfeloldás segítségével? 

A válaszok a kurzus ideje alatt kiderülnek. 

A gyakorlatorientált kurzus során a résztvevő hallgatóknak lehetőségük nyílik arra, hogy a jogvédelmi tevékenység alapjául szolgáló 

elméleti tudás elsajátítása mellett, megismerkedjenek a betegjogi képviselők feladataival. Szakmai tapasztalattal rendelkező oktatóink 

a mindennapokban előforduló példákon keresztül mutatják be a jogvédelmi tevékenység gyakorlati jellemzőit, eredményeit, és 
társadalomban betöltött szerepét. 

Az Integrált Jogvédelmi Szolgálat jogvédelmi képviselői által nyújtott képzés segítséget nyújthat a panaszmentes betegellátás 
biztosításához. 

A kurzus célja a problémafeltáráson és a válaszok megfogalmazásán túl nem elsősorban a hallgatók tudásszintjének folyamatos 

bővítése, hanem hogy az együttgondolkodás, vita, párbeszéd során kialakulhasson a preventív szemléletmódjuk, hatékony és korszerű 

konfliktuselkerülő és konfliktusfeloldó technikák alkalmazását ismerhessék meg, valamint a sajátjuknak „érezhessék” ezt a területet 

is. Az esetmegbeszéléseken, saját élményeken alapuló, akár akut betegjogi esetek is feldolgozásra kerülhetnek. 

A félév elfogadásának feltételei 

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett 

Félévközi ellenőrzések 

Írásbeli vizsga 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

A hiányzás pótlására nincs lehetőség 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

Kiadásra kerülnek 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Előadások 

1 Az IJSZ struktúrája, feladatai, 

2017. év statisztikai adatai 

 Érethné Dr. Papp Márta 

2 Integrált jogvédelem Magyarországon (beteg, ellátott és gyerekjogi képviselők feladatellátása) 

 Érethné Dr. Papp Márta 

3 Jogszabály fogalma, hatálya, alapelvei, módosítása. 

Jogforrás, alapjogok 

Jogszabálykeresés és értelmezés a gyakorlatban. 

 Berdár Valéria Dr. 

4 Cselekvőképesség 

Egészségügyi kártérítési felelősség 

Törvényes képviselet, gondnokság fogalma 

 Berdár Valéria Dr. 
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5 Az egészségügyi ellátásra vonatkozó rendelkezések 

 Dr. Szendy Erzsébet 

6 Az egészségügyről szóló 1997. évi CLV. törvény 

Az egészségügyi dolgozókat védő speciális rendelkezések 

 Dr. Szendy Erzsébet 

7 Az egészségügyi ellátáshoz való jog, 

Az emberi méltósághoz való jog, 

A kapcsolattartás joga, 

 Dr. Dóczi Zsuzsanna 

8 A tájékoztatáshoz való jog, 

Az önrendelkezéshez való jog, 

 Dr. Dóczi Zsuzsanna 

9 Az ellátás visszautasításának joga, 

Az egészségügyi dokumentáció megismerésének joga.(Egészségügyi dokumentáció kezelése), 

 Dr. Dóczi Zsuzsanna 

10 Az orvosi titoktartáshoz való jog, 

Az gyógyintézet elhagyásának joga, 

 Dr. Dóczi Zsuzsanna 

11 Betegjogi jogterület bemutatása, jogvédői tevékenység, 

A jogvédelmi képviselők feladata, hatásköre, illetékessége és lehetőségei, 

 Dr. Szendy Erzsébet 

12 Panaszkezelési eljárás folyamata, 

Betegjogi panaszok kivizsgálásának lehetőségei, 

 Dr. Szendy Erzsébet 

13 Mediáció története, fogalmi meghatározása 

 Dr. Szendy Erzsébet 

14 A mediáció, mint alternatív vitarendezés, a mediáció előnyei, 

A mediáció gyakorlata, helyzetgyakorlatok, 

 Dr. Szendy Erzsébet 

15 Kommunikációs tréning, 

 Dr. Szendy Erzsébet 

16 Kommunikációs skillek összekapcsolódása a betegjogokkal, 

Problémamegoldási stratégiák 

 Dr. Szendy Erzsébet 

17 Az egészségügyi és a szociális ellátórendszer intézményi kapcsolatrendszere, 

Az egészségügyi és a gyermekvédelmi, gyermekjóléti ellátások kapcsolata 

 Berdár Valéria Dr. 

18 Az észlelő- és jelzőrendszer működése és a tagok feladatai.(veszélyeztetés, elhanyagolás, bántalmazás) 

Határterületeket érintő esetfeldolgozások 

 Berdár Valéria Dr. 

19 Interaktív előadás I. 

Betegjogi képviselőkkel esetfeldolgozás az orvosi, fogorvosi és gyógyszerészi ellátáshoz kapcsolódó gyakorlati példákon 
keresztül 

 Dr. Szendy Erzsébet 

20 Kérdések, válaszok a képzésen elhangzottakról. 

Visszacsatolás lehetőségének biztosítása, a kurzuson részvevők részére. 

 Dr. Szendy Erzsébet 

21 Interaktív előadás II. 

Betegjogi képviselőkkel esetfeldolgozás az orvosi, fogorvosi és a gyógyszertári ellátáshoz kapcsolódó gyakorlati példákon 
keresztül. 

 Dr. Szendy Erzsébet 

22 Kérdések, válaszok a képzésen elhangzottakról. 

Visszacsatolás lehetőségének biztosítása, a kurzuson részvevők részére. 

 Dr. Szendy Erzsébet 
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23 Záró vizsga 

 Dr. Szendy Erzsébet 

24 Esettanulmányok értékelése 

 Dr. Dóczi Zsuzsanna 

Gyakorlatok 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

Oktatás során megadásra kerül 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 
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OOF-DFM-T A DIAGNÓZIS FELÁLLÍTÁSÁNAK MESTERSÉGE  

Tantárgyfelelős: VÁRBIRÓNÉ DR. CSIKÓS ÁGNES, egyetemi adjunktus 

 Alapellátási Intézet 

1 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Fakultatív  modul ▪ tavasszal ▪ ajánlott félév: 10. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 5 fő –  max. 20 fő 

Előfeltételek: nincs 

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

Tematika  

A kurzus célja a túlnyomóan kórképcentrikus oktatás mellett a problémaalapú gondolkodás alapjainak megismertetése. A 

differenciáldiagnosztikus gondolkodás mellett hangsúlyt kap a valószínűségi diagnózis koncepciója, a diagnosztikus tévedések 

problémaköre, a maszkoló tünetek illetve kórképek esetei és a tünetek hátterében álló esetleges szomatizáció illetve másodlagos 

betegségelőnyökre való reflexió. Szó esik a diagnosztikus triádok gyakorlatban való használatáról is. A kurzus kiscsoportokban zajlik, 

dinamikus interakcióban a résztvevőkkel nagymértékben építve a hallgatói aktivitásra.  A kurzus az oktató praxisában előfordult esetek 
segítségével kalauzolja a résztvevőket. 

A félév elfogadásának feltételei 

- 

Félévközi ellenőrzések 

Szemináriumokon való részvétel 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

következő év 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

Rob Daniels: nMRCGP Practice Questions: Applied Knowledge Test 

Sean Coughlin: GP ST: Stage 2 Practice Questions 

- Saját oktatási anyag 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

David R Phillips: GP Recruitment Stage 2 MCQs for GPST/GPVTS Shortlisting 

Gail Allsopp: GP Recruitment Stage 3 Survival Guide to the GPST/GPVTS Selection Centre 

David R Phillips: MCQs for GPVTS Clinical Medicine 

David R Phillips: MCQs for GPVTS Clinical Specialities 

Előadások 

Gyakorlatok 

Szemináriumok 

1 A mellkasi fájdalom tünetalapú megközelítése 

2 A mellkasi fájdalom tünetalapú megközelítése 

3 A derékfájdalom tünetalapú megközelítése 

4 A derékfájdalom tünetalapú megközelítése 

5 A szédülés tünetalapú megközelítése 

6 A szédülés tünetalapú megközelítése 

7 A nehézlégzés tünetalapú megközelítése 

8 A nehézlégzés tünetalapú megközelítése 

9 A torokfájás tünetalapú megközelítése 

10 A torokfájás tünetalapú megközelítése 

11 A kóros testsúlycsökkenés tünetalapú megközelítése 

12 A kóros testsúlycsökkenés tünetalapú megközelítése 

13 A hasi fájdalom tünetalapú megközelítése 

14 A hasi fájdalom tünetalapú megközelítése 
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Vizsgakérdések 

- 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 

Dr. Kürthy Dániel (KUDFAAO.PTE) 
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OOF-GIP-T GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGPSZICHIÁTRIA  

Tantárgyfelelős: DR. CSÁBI GYÖRGYI, habilitált docens 

 Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika 

2 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Fakultatív  modul ▪ tavasszal ▪ ajánlott félév: 10. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 5 fő –  max. 30 fő 

Előfeltételek: OOK-GY1 teljesített + OOK-PS1 teljesített 

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

 

Tematika  

A fejlődéslélektan, fejlődés pszichopatológia, gyermekpszichiátriai kórképek diagnosztizálása és a terápiás módok ismertetése után a 
kurzus a legfontosabb gyermekpszichiátriai kórképek megismertetését is célul tűzte ki. 

A 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 

Vetro és mts-i: Gyermekpszichiátria, 1998 

Chicetti: Fejlődési pszichopathológia, kézikönyv, 2006 

Előadások 

Gyakorlatok 

Szemináriumok 

1 Az egészséges gyermek fejlődése 

2 Fejlődési pszichopatológia 

3 A gyermekpszichiátriai kórképek diagnózisa, formuláció 

4 Gyermekpszichiátriai epidemiológia 

5 Családvizsgálat, család-diagnózis 

6 Fizikális betegségek pszichoszociális aspektusai 

7 A gyermekek bántalmazása 

8 A gyermek- és ifjúságpszichiátria jogi vonatkozásai 

9 Kezelési eljárások a gyermek- és ifjúságpszichiátriában 

10 A gyermek és ifjúságpszichiátriai ellátórendszer és mentálhigienes hálózat 

11 Családban tartás, intézeti elhelyezés és adoptálás 

12 Viselkedészavarok gyermekkorban.  

13 Affektív zavarok gyermek és serdülőkorban 

14 GAD, fóbia, szociális szorongás, pánikzavar 

15 OCD 

16 TIC betegség. Beszéd és tanulási zavarok. 

17 Szomatikus tünetekben megjelenő mentális zavarok 

18 Poszttraumás stressz betegség 

19 Serdülőkori krízisek, öngyilkosság és öngyilkossági kísérlet a gyermek- és serdülőkorban 

20 Kimaradás az iskolából 
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21 Ürítési zavarok 

22 Iskoláskor előtti problémák 

23 Pervazív fejlődési zavarok 

24 Étkezési zavarok 

25 Figyelemzavar - hiperaktivitás gyermekkorban, 

26 Pszichoaktív drogokkal való visszaélés 

27 Pszichoszexuális fejlődés zavarai 

28 Mentális retardáció 

Vizsgakérdések 

- 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 

Dr. Tényiné Dr. Csábi Györgyi (CSGPAAP.PTE) 
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OOF-GOK-T GYAKORLAT ORIENTÁLT KOMMUNIKÁCIÓS KÉPZÉS  

Tantárgyfelelős: VÁRBIRÓNÉ DR. CSIKÓS ÁGNES, egyetemi adjunktus 

 Alapellátási Intézet 

1 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Fakultatív  modul ▪ tavasszal ▪ ajánlott félév: 10. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 5 fő –  max. 20 fő 

Előfeltételek: OOA-OKG teljesített + OOP-BPR teljesített + OOK-IGU teljesített 

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

 

Tematika  

1. Az orvosi kommunikáció alapelveinek megismerése, készségszintű fejlesztése. 

2. Az orvos-beteg együttműködés javítása a kommunikáció eszközeivel. 

3. Önismeret javítása, reflexiók adása és fogadása. Érzelmek kezelése. 

Módszerek: 

8 témakört érintünk. Az első alkalommal 2 téma, a második és a harmadik alkalommal 3-3 téma kerül sorra. 

Minden egyes témakört 10 perces PowerPoint prezentáció vezet be, amit a témakör diszkusszióját irányító tréner/facilitátor ad elő. Ezt 

követően felváltva történnek oktatóbeteggel folytatott interakciós játékok és szerepjátékok, ez utóbbiban mind a beteg mind az orvos 

szerepét hallgatók játsszák. Egy egy interakciós játék ne legyen 5 percnél több, közvetlen utána megbeszélés követi. Az interakciók 
értékelése csoportos feedback módszerrel és a SEGUE értékelő-lap magyar verziójának felhasználásával történik. 

A félév elfogadásának feltételei 

Hiányzás a TVSZ- vonatkozó rendelkezés figyelembevételével 

Félévközi ellenőrzések 

- 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

nincs 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

Pilling János (szerk.): Orvosi kommunikáció, Medicina 2008 

Léderer László: Gyógyító kommunikáció, 2012 

Molnár - Csabai: A gyógyítás pszichológiája, 1994 

Allan Pease; Alan Garner: Szó-beszéd, Park Kiadó 

Csabai; Csörsz; Szili: A gyógyító kapcsolat élménye, Oriold & Társai Kiadó 

Em Griffin: Bevezetés a kommunikációelméletbe, Harmat Kiadó 

- Saját oktatási anyag 

Vázlat 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Előadások 

Gyakorlatok 

1 Anamnézisfelvétel: Rinfel J 

2 Anamnézisfelvétel: Rinfel J 

3 Diagnózisközlés : Rinfel J. 

4 Diagnózisközlés : Rinfel J. 

5 Érzelmi reakciók kezelése (agresszió, kétségbeesés, elutasítás): Tényi T. 

6 Terápiás együttműködéssel kapcsolatos motiváció felkeltése, javítása: Tényi T. 

7 Családi konzultáció : Csikós Á. 

8 Családi konzultáció : Csikós Á. 

9 Kollégákkal, szakdolgozókkal való kommunikáció: Füzesi Zs. 

10 Kollégákkal, szakdolgozókkal való kommunikáció: Füzesi Zs. 
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11 Rossz hír közlés : Csikós Á 

12 Rossz hír közlés : Csikós Á 

13 Életvégi helyzetekben való kommunikáció: Csikós Á. 

14 Életvégi helyzetekben való kommunikáció: Csikós Á. 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

Nincs 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 

Dr. Csikós Ágnes Erika (VACTAB0.PTE), Dr. Füzesi Zsuzsanna (FUZIAAO.PTE), Dr. Rinfel József (REJPAAP.PTE), Dr. Tényi 

Tamás (TETGAAO.PTE) 
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OOF-GYJ-T A GYERMEKGYÓGYÁSZAT JÖVŐJE  

Tantárgyfelelős: DR. DECSI TAMÁS, egyetemi tanár 

 Gyermekgyógyászati Klinika 

1 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Fakultatív  modul ▪ tavasszal ▪ ajánlott félév: 10. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 5 fő –  max. 50 fő 

Előfeltételek: OOK-GT3-T teljesített + OOP-PA2-T teljesített 

 

Tematika  

A gyermekgyógyászat egyike az orvostudomány legkorábban önállósodott szakterületeinek, a gyermekek betegségeivel foglalkozó 

első orvosi szakkönyv több mint 250 éve (1764) jelent meg. Ugyanakkor a gyermekgyógyászat egyike az orvosi gyakorlat napjainkban 

leggyorsabban átalakuló területeinek is. Nemcsak a tudomány és a technológiai fejlődése módosítja alapvetően a gyermekbetegek 

ellátásának a gyakorlatát, hanem a társadalmi változások hatása is meghatározóan befolyásolja a gyermekorvossal szemben támasztott 

igényeket. A tanfolyam a belátható jövő gyermekgyógyászatának folyamatosan változó, sokat vitatott és éppen ezért izgalmas 
kérdésivel kívánja megismertetni a klinikai orvostudomány iránt érdeklődő hallgatókat. 

Például a világ egészében napjainkban is gyermekek millióinak jólétét és egészségét veszélyeztető alultápláltság a jóléti 

társadalmakban az önkorlátozáson alapuló étrendek terjedése talaján jelent gondot. Ugyanakkor a gyermekkori alultápláltság régi 

problémájához az elmúlt évtizedekben nagyon súlyos gondként társult a gyermekkori elhízás jelensége is. Az elhízott gyermeket a nem 

alkoholos eredetű zsírmáj formájában súlyos heveny betegség veszélyezteti, miközben a krónikus szövődmények lehetősége miatt igen 
komoly jövőbeli egészségügyi kockázattal is szembe kell néznie.  

Teljesen más feladatoknak kell megfelelnie a jövőben például a neonatológiának, vagy a veleszületett fejlődési rendellenességek 

ellátásának is, mint az elmúlt évtizedekben. Napjainkban az 1000 grammnál kisebb születési súlyú koraszülöttek több mint 90%-a túléli 

az újszülöttkort, ebben a nagyon törékeny betegcsoportban a fejlődés finom mutatóinak alakulása a jövő kérdése. A veleszületett 

anyagcsere-betegségek és más ritka kórképek ellátása pedig a gyermekekben végzendő vizsgálatok etikai kérdései mellett a társadalmi 
erőforrások elosztásának problémáját is új megvilágításba helyezi. 

A kurzus az említett példák és más napjainkban kiéleződő klinikai helyzetek bemutatásával a gyermekgyógyászat fő fejlődési irányait 

kívánja felvázolni. Megkísérli körvonalazni azokat a jelenben zajló szakmai változásokat, melyek valószínűleg meghatározóak lesznek 

a jövő gyermekgyógyászának mindennapi munkájában. A kurzus jellege lehetővé teszi a tudományos kutatások legújabb, a kötelezően 

elsajátítandó gyermekgyógyászati ismeretek körébe még be nem illeszthető eredményeinek felvillantását is. 

A félév elfogadásának feltételei 

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett 

Félévközi ellenőrzések 

A számonkérés szóban történik a kurzus végén. 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Az órák pótlására csak egyéni megítélés alapján otthon elvégzendő feladatok teljesítése útján van lehetőség. 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

Az előadások anyaga elektronikus formában hozzáférhető. A kurzuson tárgyalt tudományos közlemények vagy elektronikus vagy 
nyomtatott formában hozzáférhetőek. 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Tulassay Tivadar (szerk).: Klinikai gyermekgyógyászat. Medicina Könyvkiadó Zrt., Budapest, 2018. 

Előadások 

1 Hogyan vált a gyermekgyógyászat az orvostudomány legösszetetteb önálló szakterületévé? 

 Dr. Decsi Tamás 

2 Gyermekek a jövő társadalmában a fejlett és a fejlődő országokban 

 Dr. Decsi Tamás 

3 A koraszülöttek és más beteg újszülöttek folyamatosan javuló túlélési esélyei 

 Dr. Decsi Tamás 

4 A jövő feladatai a koraszülöttek és más beteg újszülöttek életminőségének javításában 

 Dr. Decsi Tamás 
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5 Gyermekkori alultápláltság a fejlődő országokban 

 Dr. Decsi Tamás 

6 A gyermekkori alultápláltság következményei a fejlett társadalmakban 

 Dr. Decsi Tamás 

7 Az elhízás már gyermekkorban jelentkező káros következményei 

 Dr. Decsi Tamás 

8 Az elhízott gyermek egészsége 50 évvel később 

 Dr. Decsi Tamás 

9 A gyermekkori allergiás betegségek egyre növekvő jelentősége 

 Dr. Decsi Tamás 

10 A gyermekgyógyászati prevenció lehetőségei az allergiás betegségek példáján 

 Dr. Decsi Tamás 

11 A szűrőprogramok hatása a gyermekbetegségek előfordulására és lefolyására 

 Dr. Decsi Tamás 

12 Biomarkerek szerepe a gyermekek egészségének megítélésében 

 Dr. Decsi Tamás 

13 A szociálpediátria kihívásai a XXI. században 

 Dr. Decsi Tamás 

14 A gyermekekben végzett klinikai vizsgálatok jelenlegi korlátjai és jövőbeli lehetőségei 

 Dr. Decsi Tamás 

Gyakorlatok 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

1. Gyermekek  a jelen és a jövő társadalmában  

2. A koraszülöttek túlélése és annak minősége 

3. A gyermekkori alultápláltság megelőzése 

4. A gyermekkori elhízás akut következményei 

5. A gyermekkori elhízás késői következményei 

6. A gyermekkori allergiás betegségek megelőzése 

7. A szűrővizsgálatok hatása a gyermekbetegségek előfordulására 

8. Biomarkerek a gyermekek egészségi állapotának megítélésében 

9.A szociálpediátria kihívásai a XXI. században 

10.A gyermekeben végzett klinikai vizsgálatok kérdései 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 
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OOF-JIF-T IGAZSÁGÜGYI ORVOSTAN: A JOG ISMERETÉNEK FONTOSSÁGA AZ ORVOSI PRAXISBAN

  

Tantárgyfelelős: DR. KOZMA ZSOLT, egyetemi adjunktus 

 Igazságügyi Orvostani Intézet 

1 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Fakultatív  modul ▪ tavasszal ▪ ajánlott félév: 10. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 5 fő –  max. 15 fő 

Előfeltételek: OOK-IGU teljesített   

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

 

Tematika  

A kurzus gyakorlati példákon és peres esetek tanulságain keresztül mutat rá néhány nélkülözhetetlen jogi ismeretre, melyek nélkül nem 
képzelhető el sikeresen működő orvosi praxis. 

A félév elfogadásának feltételei 

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett 

Félévközi ellenőrzések 

A 15. órában írásbeli tesztvizsgára kerül sor. 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Személyes egyeztetés alapján 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

Neptunra kerül fel 

- Jegyzet 

Neptunra kerül fel 

- Ajánlott irodalom 

Neptunra kerül fel 

Előadások 

Gyakorlatok 

Szemináriumok 

1 Az orvosi jog kialakulása és történelmi fejlődése 

2 Az orvosi jog kialakulása és történelmi fejlődése 

3 Büntetőjogi alapismeretek fontossága a gyakorló orvos szemszögéből 

4 Büntetőjogi alapismeretek fontossága a gyakorló orvos szemszögéből 

5 Polgárjogi alapismeretek fontossága a gyakorló orvos szemszögéből 

6 Polgárjogi alapismeretek fontossága a gyakorló orvos szemszögéből 

7 Társadalombiztosítási ismeretek I.: alapfogalmak, eljárástípusok 

8 Társadalombiztosítási ismeretek I.: alapfogalmak, eljárástípusok 

9 Társadalombiztosítási ismeretek II.: az ún. „leszázalékolás” folyamata 

10 Társadalombiztosítási ismeretek II.: az ún. „leszázalékolás” folyamata 

11 Társadalombiztosítási alapismeretek III.: Üzemi balesetek, foglalkozási betegségek: az igényérvényesítés, büntető és kártérítési 
jogi lehetőségek, az orvos szerepe és felelőssége az eljárásokban 

12 Társadalombiztosítási alapismeretek III.: Üzemi balesetek, foglalkozási betegségek: az igényérvényesítés, büntető és kártérítési 
jogi lehetőségek, az orvos szerepe és felelőssége az eljárásokban 

13 Az orvos, mint hivatalos személy 

14 Az orvos, mint hivatalos személy 
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Vizsgakérdések 

Vizsgakérdéseket nem adok ki 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 

Dr. Kozma Zsolt (KOZEAC.K.JPTE) 
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OOF-KV3-T KRITIKUS ÁLLAPOTÚ BETEG VIZSGÁLATA, ÉLETMENTŐ SÜRGŐSSÉGI BEAVATKOZÁSOK 3.

  

Tantárgyfelelős: DR. BOGÁR LAJOS, egyetemi tanár 

 Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet 

1 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Fakultatív  modul ▪ mindkét félévben ▪ ajánlott félév: 10. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 3 fő –  max. 8 fő 

Előfeltételek: nincs 

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

Tematika  

A kritikus állapotú betegek kezdőfelmérése a ccABCDE elv szerint a prehospitális és a kórházi sürgősségi ellátás kiemelt eleme. 

Biztonságos alkalmazásához elengedhetetlen a szimulált körülmények között végzett gyakorlás. A kurzus során a résztvevők 

elsajátíthatják a helyszíni sérültvizsgálat mozzanatait, a helyszíni sürgősségi ellátásban használt legfontosabb alap szintű diagnosztikus 

és terápiás eszközöket, valamint azok kontraindikációit. A gyakorlatok alatt külön időt fordítunk a helyszíni traumatológiai ellátáshoz 

szükséges eszközök használatának gyakorlására. A gyakorlatok lezárásaként a hallgatók begyakorolják a beteg átadásának korrekt 
módját. 

A félév elfogadásának feltételei 

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett 

Félévközi ellenőrzések 

Félévközi ellenőrzések 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Személyes egyeztetés 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

A prehospitális betegvizsgálat szabványos eljárásrendje (Dr. Berényi Tamás, Dr. Gőbl Gábor, Dr. Hetzman T. László, Dr. Petróczy 
András, Dr. Rotyis Mária, Dr. Sóti Ákos, Dr. Temesvári Péter) (OMSz és Magyar Légimentő Nonprofit Kft.) 

Sérült rögzítés és csomagolás HEMS eljárásrend (Dr. Hetzman T. László, Solténszky Mátyás, Kurucz Zoltán, Dr. Dubóczki Zsolt, 
Dr. Sütöri Dávid, Dr. Haness János) (Magyar Légimentő Nonprofit Kft.) 

A Magyar Resuscitatiós Társaság 2011. évi felnőtt alapszintű újraélesztési (BLS), valamint a külső (fél) automata defibrillátor 

(AED) alkalmazására vonatkozó irányelve (Fritúz Gábor, Diószeghy Csaba, Gőbl Gábor: A Magyar Resuscitatiós Társaság 
vezetőségének ad hoc BLS-munkacsoportja) 

Előadások 

Gyakorlatok 

1 A beteg vizsgálatának és monitorozásának eszközei 

2 A helyszíni sérültellátás eszközei, mentéstechnika 

3 A helyszíni sérültellátás eszközei, mentéstechnika 

4 Csomagolás és rögzítés a helyszíni sérültellátás során 

5 Csomagolás és rögzítés a helyszíni sérültellátás során 

6 ccABCDE betegvizsgálat, helyszíni traumatológiai állapotok ellátása, SBAR referálás 

7 ccABCDE betegvizsgálat, helyszíni traumatológiai állapotok ellátása, SBAR referálás 

8 ccABCDE betegvizsgálat, helyszíni traumatológiai állapotok ellátása, SBAR referálás 

9 ccABCDE betegvizsgálat, helyszíni traumatológiai állapotok ellátása, SBAR referálás 

10 ccABCDE betegvizsgálat, helyszíni traumatológiai állapotok ellátása, SBAR referálás 

11 ccABCDE betegvizsgálat, helyszíni traumatológiai állapotok ellátása, SBAR referálás 

12 ccABCDE betegvizsgálat, helyszíni traumatológiai állapotok ellátása, SBAR referálás 

13 Vizsgaszituációk 

14 Vizsgaszituációk 
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Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

- 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 

Dr. Kiss Tamás (KITFAAO.PTE), Dr. Rendeki Szilárd (RESGABA.PTE), Németh Zsuzsanna (NEZPABO.PTE) 
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OOF-PEM-T GYERMEKGYÓGYÁSZATI SÜRGŐSSÉGI ELLÁTÁS - ESETORIENTÁLT MEGKÖZELÍTÉS  

Tantárgyfelelős: DR. RÓZSAI BARNABÁS, egyetemi adjunktus 

 Gyermekgyógyászati Klinika 

1 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Fakultatív  modul ▪ tavasszal ▪ ajánlott félév: 10. 

Foglalkozás/félév:  0 óra előadás + 0 óra gyakorlat + 12 óra szeminárium = összesen 12 óra 

Kurzus létszámkorlát:  min. 5 fő –  max. 20 fő 

Előfeltételek: OOK-GY1-T teljesített   

 

Tematika  

Gyermeksürgősségi ellátás ismertetése, kritikus állapotú gyermek felismerése 

A félév elfogadásának feltételei 

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett 

Félévközi ellenőrzések 

tesztvizsga 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

nincs pótlási lehetőség 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

előadások ayaga pdf-ben elérhető 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Előadások 

Gyakorlatok 

Szemináriumok 

1 A gyermek állapotának felmérése 1. 

2 A gyermek állapotának felmérése 2. 

3 Sürgősségi beavatkozások, állapotstabilizálás, újraélesztés 1. 

4 Sürgősségi beavatkozások, állapotstabilizálás, újraélesztés 2. 

5 Légzési elégtelenség 1. 

6 Légzési elégtelenség 2. 

7 Láz, infekció, szepszis 1. 

8 Láz, infekció, szepszis 2. 

9 Eszméletzavar 1. 

10 Eszméletzavar 2. 

11 Fájdalom 1. 

12 Fájdalom 2. 

Vizsgakérdések 

nincs 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 

Dr. Boglári Gábor (BOGF-ACO.PTE), Dr. Rózsai Barnabás (ROBFAAO.PTE) 
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OOF-PIH-T PRIMER IMMUNHIÁNYOS ÁLLAPOTOK. AMIRE AZ ESETEK TANÍTANAK.  

Tantárgyfelelős: DR. NYUL ZOLTÁN, egyetemi adjunktus 

 Gyermekgyógyászati Klinika 

1 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Fakultatív  modul ▪ tavasszal ▪ ajánlott félév: 10. 

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

Kurzus létszámkorlát:  min. 5 fő –  max. 20 fő 

Előfeltételek: OOK-GY2 egyidejű felvétel   

 

Tematika  

A kurzus célja esetbemutatások segítségével a klinikai vonatkozással bíró lényeges immunológiai mechanizmusok ismertetése; néhány 

a gyakorlatban gyakran felmerülő immunológiai probléma bemutatása és magyarázata; valamint annak illusztrálása, hogy a 

genetikailag determinált immundefektusok kórélettanának ismerete miként nyújt lehetőséget célzott intervenciókra. 

A félév elfogadásának feltételei 

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett 

Félévközi ellenőrzések 

A kurzus végén a hallgatók írásbeli tesztvizsga során adnak számot az elsajátított ismereteikről. 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Nincs lehetőség 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

- Saját oktatási anyag 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Geha R, Notarangelo L. Case Studies in Immunology. A clinical companion. 7th edition, Garland Science, New York and London, 
2016. 

Előadások 

Gyakorlatok 

Szemináriumok 

1 Bevezetés. A primer immunhiányos állapotok felosztása. 

2 X-hez kötött agammaglobulinaemia 

3 CD40L-deficiencia 

4 AID 

5 Közönséges variabilis immundeficiencia 

6 Közönséges variabilis immundeficiencia 

7 X-hez kötött súlyos kombinált immundefektus 

8 ADA deficiencia 

9 Omenn syndroma 

10 Graft-versus-host betegség 

11 MHC-I deficiencia 

12 MHC-II deficiencia 

13 X-hez kötött lymphoproliferatív betegség 

14 Haemophagocytas lymphohistiocytosis 

15 Wiskott-Aldrich syndroma 

16 Chediak-Higashi syndroma 

17 APECED 

18 IPEX syndroma 

19 Autoimmun lymphoproliferatív betegség 

20 Autoimmun lymphoproliferatív betegség 
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21 Hyper-IgE syndroma 

22 Hyper-IgE syndroma 

23 Autoinflammatorikus betegségek: Periodikus láz syndromák 

24 Autoinflammatorikus betegségek: Periodikus láz syndromák 

25 Veleszületett asplenia 

26 A leukocyták veleszületett betegségei 

27 Összefoglalás 

28 Tesztírás 

Vizsgakérdések 

X-hez kötött agammaglobulinaemia (XLA) 

CD40 ligand deficiencia 

Közönséges variabilis immundeficiencia (CVID) 

X-hez kötött súlyos kombinált immundeficiencia (X-SCID) 

Omenn syndroma 

MHC I és MHC II deficiencia 

Hyper IgE syndroma 

X-hez kötött lymphoproliferatív syndroma (XLP) 

Haemophagocytas lymphohistiocytosis 

DiGeorge syndroma 

Wiskott-Aldrich syndroma 

Chediak-Higashi syndroma 

Autoimmun polyendocrinopathia candidiasis ectodermalis dystrophia 

Immundysregulatio polyendocrinopathia enteropathia, X-hez kötött 

Autoimmun lymphoproliferatív syndroma 

Herediter periodikus láz szindromák 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 

Dr. Mosdósi Bernadett (MOBFAAO.PTE), Dr. Nyul Zoltán (NYZIAAE.PTE) 
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OOE-VTR-T VÉRTRANSZFÚZIÓS ALAPISMERETEK  

Tantárgyfelelős: DR. MISETA ATTILA, egyetemi tanár 

 Laboratóriumi Medicina Intézet 

2 kredit ▪ félévközi jegy  ▪ Elektív  modul ▪ tavasszal ▪ ajánlott félév: 11. 

Foglalkozás/félév:  30 óra előadás + 8 óra gyakorlat + 0 óra szeminárium = összesen 38 óra 

Kurzus létszámkorlát:  min. 15 fő –  max. 170 fő 

Előfeltételek: OOSGAS teljesített   

 

Tematika  

A  kurzus a korábbi transzfúziós tanfolyam graduális oktatásba illesztett verziója. A kurzus keretében a hallgatók olyan elméleti és 

gyakorlati ismereteket szereznek, amelyek segítségével képesek a transzfúzió biztonságos bekötésére és az esetleges transzfúziós 

szövődvények felismerésére. Megismerik az igényelhető vérkészítményeket, azok szállítására, tárolására vonatkozó szabályokat, a 

vércsoportokat és a vércsoport-meghatározás szabályait. A gyakorlatokon gyakorolják  a vércsoport-meghatározást, a 

vércsoportszerológiai leletek értelmezését és a vérkészítmények makroszkópos vizsgálatát. A kurzus elvégzése után a sikeres gyakorlati 

és elméleti vizsga feljogosítja a hallgatót arra, hogy végzett orvosként a helyi transzfúziós eljárásrend megismerése után, annak 

megfelelően és a Transzfúziós szabályzatot betartva transzfúziót kössön be. A transzfúzió indikációja, a szövődmények kezelése a 

szakorvos felelőssége. 

Közreműködők : OVSz Pécsi Regionális Vérellátó Központ 

A félév elfogadásának feltételei 

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett 

Félévközi ellenőrzések 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei 

Posztgraduális transzfúziós tanfolyamon pótolható 1-1 óra előzetes egyeztetés után a létszámtól függően 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok 

- Kötelező irodalom 

Transzfúziós szabályzat 

- Saját oktatási anyag 

- Jegyzet 

- Ajánlott irodalom 

Vezendi Klára: Transzfúzió 

Előadások 

1 Bevezetés. A kurzus bemutatása, a transzfúzió története 

 Dr. Faust Zsuzsanna 

2 Immunológia és transzfuziológia kapcsolata 

 Dr. Faust Zsuzsanna 

3 Az ABO vércsoportrendszer, klinikai jelentősége 

 Dr. Pászthy Vera 

4 Az ABO vércsoportrendszer, klinikai jelentősége 

 Dr. Pászthy Vera 

5 Az Rh és az egyéb klinikailag fontos vércsoportrendszerek. Kötelező vércsoport vizsgálatok transzfúzió előtt 

 Dr. Pászthy Vera 

6 Thrombocyta, granulocyta antigén és HLA rendszerek klinikai jelentősége 

 Dr. Faust Zsuzsanna 

7 Labilis vérkészítmények (vörösvérsejt, thrombocyta, granulocita, plazma) előállítása teljes vérből. Alap- és továbbfeldolgozott 

készítmények fajtái, tulajdonságai. Tárolás, lejárati idő, szállítási szabályok. Vérkészítmények címkézése, címkén található 
adatok jelentése 

 Dr. Csernus Zita 

8 Labilis vérkészítmények (vörösvérsejt, thrombocyta, granulocita, plazma) előállítása teljes vérből. Alap- és továbbfeldolgozott 

készítmények fajtái, tulajdonságai. Tárolás, lejárati idő, szállítási szabályok. Vérkészítmények címkézése, címkén található 
adatok jelentése 

 Dr. Csernus Zita 



PTE ÁOK Általános Orvos szak  –  Elektív és fakultatív tárgyak - tantárgyleírások – 2018/2019-es tanév 

 

 815 

9 Transzfúziós javallatok (vvs., trombocita). Vvs és thrombocytapótlás irányelvei. A transzfúzió hatásának ellenőrzése, 
módszerei. 

 Dr. Faust Zsuzsanna 

10 Fehérvérsejt-mentesítésett, mosott, irradiált vérkészítmények transzfúziójának indikációja. A vérkészítmény kiválasztás 
algoritmusa 

 Dr. Faust Zsuzsanna 

11 Plazmaderivátumok (faktorkészítmények, albumin, IVIG) ismertetése, indikációk. FFP adásának indikációja. 

 Dr. Csernus Zita 

12 Transzfúzió előtti teendők. A transzfúzió dokumentációs rendszere. (Vérkészítmény igénylő, vizsgálatkérő lap adattartalom, 
szövődmény jelentése 

 Dr. Faust Zsuzsanna 

13 A transzfúzióval kapcsolatos tevékenységek hazai szabályozása. 

 Dr. Könczöl Franciska 

14 A Transzfúziós Szabályzat rövid ismertetése. A transzfúziós tevékenység során végzett betegazonosítás jelentősége 

 Dr. Csernus Zita 

15 A transzfúzió káros hatásai: immunológiai alapú, hemolítikus és nem hemolítikus transzfúziós szövődmények és kezelésük 

 Dr. Faust Zsuzsanna 

16 A transzfúzió káros hatásai: immunológiai alapú, hemolítikus és nem hemolítikus transzfúziós szövődmények és kezelésük 

 Dr. Faust Zsuzsanna 

17 A transzfúzió káros hatásai: nem immunológiai alapú transzfúziós szövődmények (keringés- és vastúlterhelés) és kezelésük 

 Dr. Faust Zsuzsanna 

18 A transzfúzióval átvihető fertőzések, epidemiológia, szűrés, megelőzés (HIV, HBV, HCV) 

 Dr. Pászthy Vera 

19 A kompatibilitás jelentése. A vérkészítmény kiválasztás immun-hematológiai szabályai (választott, választatlan vérkészítmény 
fogalma). A vércsoportszerológiai eredmények értelmezése. A lelet típusainak ismertetése. A transzfuziológiai konzílium 

 Dr. Csernus Zita 

20 A kompatibilitás jelentése. A vérkészítmény kiválasztás immun-hematológiai szabályai (választott, választatlan vérkészítmény 
fogalma). A vércsoportszerológiai eredmények értelmezése. A lelet típusainak ismertetése. A transzfuziológiai konzílium 

 Dr. Csernus Zita 

21 A magyar vérellátás struktúrája, a vérgazdálkodás a vérellátóban és a betegágy mellett. Véradásszervezés a betegágy mellett. 
Az irányított véradás feltételei 

 Dr. Pászthy Vera 

22 Patient blood management program 

 Dr. Pászthy Vera 

23 A haemostasis klinikai élettana, kórélettana, életkori és fiziológiás állapotváltozásai: Haemostasisra ható gyógyszerek (pro és 
anti) 

 Dr. Vereczkei Lajosné 

24 Perioperatív haemostasis alapjai. Viszkoleasztikus tesztek (TEG/ROTEM) vezérelte célzott haemoszubsztició. Akut vérző 
beteg ellátása. Masszív transzfúziós protokoll 

 Szepesné Dr. Mühl Diána 

25 Sebészeti vérzéscsillapítási technikák Vérmentő technikák (alkalmazhatósági területek, korlátok) 

 Dr. Szabados Sándor 

26 A shock kezelési elvei. Volumenpótlás alapjai és terápiás eszközei/készítmények. Transzfúzió indikációi az intenzív terápia 
során/anaesth-ban 

 Dr. Bogár Lajos 

27 Szerzett vérzékenységi állapotok kezelés (antithrombotikumok- thrombocytaaggr.gátlók, antikoagulánsok –okozta vérzések) 

 Dr. Nagy Ágnes 

28 Veleszületett vérzékenység okai, kivizsgálása, kezelési lehetőségek, perioperatív teendők 

 Dr. Nagy Ágnes 

29 Haemopoetikus őssejt transzplantáció, (idegen donor-szervezés, csontvelő regiszter, köldökzsinór-vérbank). A 
szervtranszplantáció feltételei, transzfúziós igénye 

 Dr. Szomor Árpád 

30 Konzultáció 

 Dr. Faust Zsuzsanna 
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Gyakorlatok 

1 Laboratóriumi ABO meghatározás. A beteg és a minta azonosítása. 

2 Laboratóriumi ABO meghatározás. A beteg és a minta azonosítása. 

3 RhD meghatározás, laboratóriumi ABO meghatározás ismétlése, Bedside kártya használatának gyakorlása 

4 RhD meghatározás, laboratóriumi ABO meghatározás ismétlése, Bedside kártya használatának gyakorlása 

5 Vérkészítmények bemutatása, címkézés szabályai, vérkészítmények transzfúzió előtti makroszkópos ellenőrzése 

6 Vérkészítmények bemutatása, címkézés szabályai, vérkészítmények transzfúzió előtti makroszkópos ellenőrzése 

7 Kompatibilitási alapelvek, vércsoportmeghatározás gyakorlása (laboratóriumi ABO, RhD, Bedside) 

8 Kompatibilitási alapelvek, vércsoportmeghatározás gyakorlása (laboratóriumi ABO, RhD, Bedside) 

Szemináriumok 

Vizsgakérdések 

Tesztvizsga  a leadott anyagból+gyakorlati vizsga 

Tájékoztatás - A Klinikai Készségek Leckekönyv alábbi készségei teljesítendők a tantárgy keretében: 

Közreműködők 

 


