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A tárgy tematikája:   
 
I. szemeszter 
l. hét. Bevezetés a neurológiába.  
2.hét A mozgató rendszer vizsgálata és a motorium organizációja  
3. hét A kisagy és a vestibuláris rendszer.  
4. hét Az érző rendszer. Gerincvelői és perifériás idegrendszeri szindrómák.   
5. hét Agytörzsi tünetcsoportok. Thalamus szindrómák.  
6. hét Tudatzavarok .  
7. hét Sürgősség a neurológiában.  
8. hét A temporalis és parietalis lebeny működése. 
9. hét Corticalis funkciók. Aphasiák.  
10. hét A magatartást szabályozó struktúrák. 
11. hét  Neuroradiológia  
12. hét  Idegrendszeri daganatok. Koponyaűri nyomásfokozódás. 
13. hét  Aneurysmák. Subarachnoidealis vérzés. 
14. hét  Liquorkeringési zavarok. Hydrocephalusok.   
            Az idegrendszer gyulladásos betegségei.  
 
II. szemeszter 
1.hét A cerebrovascularis betegségek felosztása és diagnózisa. 
2.hét A cerebrovascularis betegségek kezelése  
3. hét. Az alvás  
4. hét  Az epilepszia és kezelésének alapelvei  
5. hét A gerinc betegségeinek idegrendszeri szövődményei  
6. hét  Sclerosis multiplex  
7. hét Dementiák 
8. hét Mozgászavarok. Parkinson-kór és Parkinson -szindrómák 
9. hét   A fejfájás. Tünet és betegség.   
10. hét Neuromuscularis betegségek.  
11. hét   Encephalopathiák 
12. hét  Neurotraumatológia: koponya- és gerincvelő sérülések 
13.hét.  A bizonyítékokon alapuló orvoslás neurológiai vonatkozásai. Neurogenetika 
14. hét  Írásbeli tesztvizsga 
A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetősége: 
Az előadásokon és a gyakorlatokon való részvétel kötelező. 
A hiányzás nem haladhatja meg sem az előadások, sem a gyakorlatok 25%-át. Pótlásra lehetőséget nem 
tudunk biztosítani. 
 
Az igazolás módja a foglalkozásokon és a vizsgán való távollét esetén: 
Vizsgáról való távolmaradás esetén a TVSZ rendelkezései iránymutatók. 
 



A félévközi ellenőrzések (beszámolók, zárthelyi dolgozatok) száma, témaköre és időpontja, 
pótlásuk és javításuk lehetősége: 
Félévközi ellenőrzés nincs. 
 
A félév végi aláírás követelményei: 
Az I. szemeszter után gyakorlati vizsga propedeutikából a gyakorlati jegyzet alapján. 
A II. szemeszter végén betegágy melletti gyakorlati vizsga. Megfelelés esetén írásbeli tesztvizsga.  
Sikertelen tesztvizsga után valamint javításra szóbeli vizsga tehető. 
 
Az osztályzat kialakításának módja:  
ötjegyű értékelés  
 
A vizsga típusa: 

Az I. szemeszter után gyakorlati vizsga, gyakorlati jeggyel. 

A II. szemeszter után gyakorlati és írásbeli/szóbeli elméleti vizsga, kollokvium 

A vizsgajelentkezés módja: 

Az I. szemeszter után a gyakorlati vizsgára az utolsó gyakorlat idejében kerül sor. 

A II. szemeszterben a Neptun portálon keresztül. 

A vizsgajelentkezés módosításának rendje: 
TVSZ előírásai szerint a Neptun portálon. 
 
A vizsgáról való távolmaradás igazolásának módja: 
Nem kérünk igazolást.  
 
A tananyag elsajátításához felhasználható jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom 
listája:  
Neurológia (szerk: dr Szrimai Imre), Medicina Kiadó, 2005 
A neurológiai beteg vizsgálata képekben (egyetemi jegyzet, Szirmai Imre, Kamondi Anita, Kovács 
Tibor) 
Az elhangzott előadások anyaga 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


