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A tantárgy feladata a képzés céljának megvalósításában: 

A kurzus megismerteti a hallgatókkal azt a történelmi fejlődést, amelynek keretei között a személyes egész-

ségügyi szolgáltatás a közösségben élő, de csakis egyénileg kezelhető emberek szükségleteire válaszolt. 

Ennek sajátos jellegét az adta, hogy minden gyógyító szándékú beavatkozás alapvetően igényelte a szen-

vedő fél, vagy az őt képviselő személy, illetve közösség valamilyen kezdeményezését és felhatalmazását. 

Ez az engedély azonban csak az alapot teremtette meg a gyógyító munka megkezdéséhez. A tantárgynak 

az a feladata, hogy ismertesse a hallgatókkal a gyógyító munka etikai támpontjainak kijelölését az emberi 

lét két eleme, a test és a lélek birodalmában. 

Az előadás sorozatnak az a célja, hogy minden társadalmi ideológiai magatartásáról hű tükörképet adjon 

elsősorban arról, hogy a közhatalom milyen érzülettel fordul a magánszféra mélységeiben játszódó egész-

ségügyi szolgáltatások felé, amelynek valós tér-idő hálózatában a közhatalomnak eszköze, és lehetősége 

sincs a beavatkozásra. Az előadások során a hallgatók végül arra kapnak választ, hogy a betegek és a 

gyógyítók a legmodernebb társadalmi környezetben is hogyan találják meg a maguk identitását, majd ezen 

identitások egymásra találása hogyan lesz előfeltétele és egyben biztosítéka is az orvos hatékony munká-

jának. 

A tárgy tematikája (lehetőleg heti bontásban, sorszámozva): 

1. hét:  Általános bevezetés az európai orvoslás eredetéről, szakmai, etikai tartalmáról (I. rész) 

2. hét:  Általános bevezetés az európai orvoslás eredetéről, szakmai, etikai tartalmáról (II. rész) 

3. hét: Betegségeink eredete, biológiai és szociális evolúció (I. rész) 

4. hét: Betegségeink eredete, biológiai és szociális evolúció (II. rész) 

5. hét:  Az orvoslás kettős identitása: természettudomány és szakralitás  

6. hét: Szakrális medicina: görög-római, judaikus, keresztény, iszlám hagyomány 

7. hét: A természettudományos medicina identitásának/hivatástudatának története 

8. hét: Természettudományos medicina az újkortól (XVI. század) napjainkig. 

9. hét: Az orvosi munka gazdasági természete  

10. hét:  Hivatástudat a teljes ingyenesség és a túlzott üzletiesség között. 

 

A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetősége: 

Tíz előadásból legalább 8 előadáson mindenkinek kötelező a részvétel. Több hallgató 3 alkalmat megha-

ladó csoportos közös okból (legalább 3 fő) bekövetkezett hiányzása esetén, hallgatói kezdeményezésre 

pótlólagos előadás szervezhető. 

 

Az igazolás módja a foglalkozásokon és a vizsgán való távollét esetén: 

Két alkalommal történt foglalkozási hiányzásról a hallgató dönt, igazolás nem szükséges, ezen túl a hi-

ányzás pótlására a fenti pótlólagos előadás szervezhető. 

 



A félévközi ellenőrzések (beszámolók, zárthelyi dolgozatok) száma, témaköre és időpontja, pótlá-

suk és javításuk lehetősége: 

Félév közben nincs külön beszámolási kötelesség. 

 

A félév végi aláírás követelményei (ideértve a hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak 

számát és típusát is): 

Tíz előadásból (alkalmanként 3 tanóra) legfeljebb 2 alkalommal történt hiányzás esetén a hallgató meg-

szerzi a félév végi aláírást. Félév közben külön egyéni munkával teljesítendő feladat nincs. 

Az osztályzat kialakításának módja: 

Öt-fokozatú osztályzat (gyakorlati jegy) a hallgató által az utolsó oktatási hét végén leadandó esszé, vagy 

a 8-9-10. oktatási héten tartott vetített képes előadás alapján. 

A vizsga típusa: gyakorlati vizsgajegy a szóbeli vagy írásbeli teljesítmény alapján 

Vizsgakövetelmények: szóban vagy írásban lehet vizsgázni.  

1.) A hallgatók lehetőséget kapnak arra, hogy egy rövid, kb. 8-10 perces előadást tartsanak a tárgy 

témájával foglalkozó kérdésekről (vetített képes prezentáció formájában), amelynek megvitatása 

és értékelése közvetlenül az előadás után történik. 

2.) Esszé esetében 2000 szó terjedelemben kell az anyagot a tantárgy oktatójának elektronikusan 

megküldeni az utolsó oktatási hét utolsó napjával bezárólag. Minden esetben egyéni értékelés tör-

ténik, a hallgató részére megjegyzésekkel visszaküldött esszé kíséretében. 

A vizsgajelentkezés módja: gyakorlati jegy miatt nincs külön jelentkezés 

A vizsgajelentkezés módosításának rendje: ld. a fenti megjegyzést. 

A vizsgáról való távolmaradás igazolásának módja: nincs külön vizsga időpont, a szóbeli bemutatásra 

3 hét közül lehet választani, írásbeli vizsga esetén a távolmaradás nem értelmezhető. 

A tananyag elsajátításához felhasználható jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom lis-

tája: 

Tankönyv: Balázs, P. – Orvoslás pénzért és hivatástudatból – Budapest, Melánia Kiadó, 2002. ISBN 

963 9106 607 

Szakirodalom (könyvek): 

1. Balázs, P. – Generale Normativum in Re Sanitatis, 1770. Orvosok, sebészmesterek, patikusok, 

bábák, és a járványügy a XVIII. század magyar jogalkotásában. – Magyar Tudománytörténeti 

Intézet, Budapest-Piliscsaba 2005. ISBN 9639276448 

2. Benedek István – Hügieia, az európai orvostudomány története – Budapest, Gondolat Kiadó 

1990. 

3. Duin, N. - Sutcliffe, J. – Az orvoslás története az ősidőktől 2020-ig. – Budapest: Medicina 

Könnykiadó Rt., 1993. 

4. Józsa László – Orvoslás a Bibliában – Móra Ferenc Könyvkiadó, Budapest, 1998. 
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– Budapest: Logos Kiadó, 1993. 
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9. Petrov B. D.  Ibn Szína, Avicenna  Medicina Könyvkiadó, Budapest 1982. 

10. Schott, H. – A medicina krónikája. – Budapest: Officina Nova, 1994. 
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