
  

KÖVETELMÉNYRENDSZER 

 

Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar 

A gesztorintézet (és az esetleges közreműködő intézetek) megnevezése: 

 

SE I. Sz. Gyermekklinika 

 

A tárgy neve:  Gyermek- és ifjúságpszichiátria alapvonalai 

Angol nyelven1:  

Német nyelven1:                       

Kreditértéke: 2 kredit 

Teljes óraszám:                        előadás:     2 óra/hét      gyakorlat:              szeminárium: 

Tantárgy típusa:     kötelező          kötelezően választható                szabadon választható 

Tanév: 2019/20 II. félév 

Tantárgy kódja2: AOVGY1109_1M 

Tantárgyfelelős neve: Prof. Dr. Szabó Attila 

Munkahelye, telefonos elérhetősége: SE I. Gyermekklinika,06-1-33-43-186 

Beosztása: egyetemi tanár, klinika igazgató 

Habilitációjának kelte és száma: 

 

A tantárgy oktatásának célkitűzése, helye az orvosképzés kurrikulumában: 

 

A tantárgy során a hallgatók megismerkedhetnek a gyermekpszichiátria komplex 

szemléletével, az ellátásban résztvevő szakemberek feladatkörével, vizsgálati eszközeivel. 

Betekintést nyernek a normál gyermekkori pszichés fejlődés menetébe, a leggyakoribb 

gyermekpszichiátriai megbetegedések diagnosztikájába és terápiájára.   
 

A tárgy oktatásának helye (előadóterem, szemináriumi helyiség, stb. címe): 

 

SE I. Sz. Gyermekklinika, 1083 Bp., Bókay J. u. 53., II. emelet Koós Aurél előadóterem 

 

A tárgy sikeres elvégzése milyen kompetenciák megszerzését eredményezi: 

 

 

A tantárgy felvételéhez, illetve elsajátításához szükséges előtanulmányi feltétel(ek): 

 

Gyermekgyógyászat I. 

 

A kurzus megindításának hallgatói létszámfeltételei (minimum, maximun), a hallgatók  

kiválasztásának módja: 

 

 

A kurzusra történő jelentkezés módja: Neptun rendszerben 

 

 

 

 



  

A tárgy részletes tematikája3: 
 

Egy alkalom 2x 45 percet jelent.  

1. Bevezetés, esettanulmányok  

2. A gyermekpszichiátriai feladata. A gyermekpszichiátriai ellátórendszer. 

Kommunikáció a gyermekkel és a családdal. Gyermekpszichiátriai anamnézis, 

exploráció, kivizsgálás, diagnózisalkotás.  

3. Az egészséges gyermek fejlődése. Az eltérő fejlődésű gyermek. 

4. A kompetens csecsemő, korai kötődés szerepe a fejlődésben. A pszichés fejlődés 

csecsemőkortól kamaszkorig.  

5. Autizmus etiopatogenezise, tünettana, diagnosztikája és terápiája. Pervazív spektrum.  

6. Szorongásos kórformák  

7. Disszociatív kórképek. Trauma. Pszichoszomatikus gyermek. Pszichoszomatikus 

család.  

8. Schizophrenia gyermek és serdülőkorban. Pszichózisok differenciáldiagnosztikája.  

9. A figyelemhiányos hiperaktivitás zavar. Bipoláris zavar. 

10. Evészavarok és testképzavarok gyermek- és serdülőkorban.  

11. Sürgősségi gyermekpszichiátria. Agresszió gyermekkorban. Viselkedés és 

magatartászavar gyermek-és serdülőkorban.  

12. Gyermekkori depresszió. Gyermekbántalmazás. 

13. Terápiás lehetőségek a gyermekpszichiátriában. A pszichoterápia és farmakoterápia 

módjai.  

14. Írásbeli tesztvizsga. Konzultáció. 
 

Az adott tantárgy határterületi kérdéseit érintő egyéb tárgyak (kötelező és választható tárgyak 

egyaránt!). A tematikák lehetséges átfedései: 

 

 

A tantárgy sikeres elvégzéséhez szükséges speciális tanulmányi munka4: 

 

 

A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetősége: 

Az előadások minden héten csütörtökön 16:15 órakor kezdődnek az I. sz. Gyermekklinika 

Koós Aurél előadótermében.  

Egy alkalommal pótlásra lehetőséget biztosítunk, mely az osztály munkájában való félnapos 

részvételt jelent.  
 

A megszerzett ismeretek ellenőrzésének módja a szorgalmi időszakban5:  
 

 

A félév aláírásának követelményei: A félév végén írásbeli tesztvizsgára kerül sor. Ennek 

sikeres megírása mellett az aláírás feltétele az előadásokon való részvétel, maximum két 

hiányzással.  
 

A vizsga típusa: Írásbeli tesztvizsga.  
 

Vizsgakövetelmények6: A tesztvizsga kérdései az elhangzott előadások anyagára épülnek.  

 

Az osztályzat kialakításának módja és típusa7: A záró tesztvizsga ponteredménye alapján 

 

A vizsgára történő jelentkezés módja: A vizsgára a félév utolsó előadásának időpontjában kerül sor.  

 



  

A vizsga megismétlésének lehetőségei: 

Sikertelen tesztvizsga esetén szóbeli vizsgára van lehetőség a vizsga időszakban. 
  
A tananyag elsajátításához felhasználható nyomtatott, elektronikus és online jegyzetek, 

tankönyvek, segédletek és szakirodalom (online anyag esetén html cím):  

 

Az elhangzott előadások kiadott anyaga. 
 

A tárgyat meghirdető habilitált oktató (tantárgyfelelős) aláírása: 

 

A gesztorintézet igazgatójának aláírása: 

 

Beadás dátuma: 

 

 

 

OKB véleménye:  

 

 

 

Dékáni hivatal megjegyzése: 

 

 

 

Dékán aláírása: 

 

 

 
1  Csak abban az esetben kell megadni, ha a tárgy az adott nyelven is meghírdetésre kerül. 
2  Dékáni Hivatal tölti ki, jóváhagyást követően. 
3  Az elméleti és gyakorlati oktatást órákra (hetekre) lebontva, sorszámozva külön-külön kell megadni, az előadók és a 

gyakorlati oktatók nevének feltüntetésével.  Mellékletben nem csatolható! 
4 Pl. terepgyakorlat, kórlapelemzés, felmérés készítése, stb. 
5 Pl. házi feladat, beszámoló, zárthelyi stb. témaköre és időpontja, pótlásuk és javításuk lehetősége. 
6 Elméleti vizsga esetén kérjük a tételsor megadását, gyakorlati vizsga esetén a vizsgáztatás témakörét és módját .  
7 Az elméleti és gyakorlati vizsga beszámításának módja. Az évközi számonkérések eredményeink beszámítási módja. 


