
KÖVETELMÉNYRENDSZER 

Semmelweis Egyetem Oktatási szervezeti egység megnevezése: 

Általános Orvostudományi Kar Neurológiai Klinika 

Tantárgy neve: Neurológia IV. 

Tantárgy típusa: kötelező/kötelezően választható/szabadon választható (a megfelelő aláhúzandó) 

kódja: FOKVNEU079 _IM 

kreditértéke: 1 (félév) 

Tantárgy előadójának neve: Dr. Bereczki Dániel egyetemi tanár 

Tanév: 

A tantárgy feladata a képzés céljának megvalósításában: 
A neurológiai tünetek és a neurológiai betegvizsgálat bemutatása. A leggyakoribb neurológiai betegségek 
alapfokú ismertetése. 

A tárgy tematikája (lehetőleg heti bontásban, sorszámozva): 

Magyar előadások témakörei: (14 oktatási hét) 

1. Agyidegek és az agytörzs élet- és kórtana
2. Agyidegek vizsgálata
3. Mozgató rendszer
4. Az érző rendszer, fájdalomszindrómák
S. A mozgató és érzőrendszer vizsgálata
6. Cerebrovascularis betegségek és kezelésük
7. Cerebrovascularis betegek vizsgálata
8. A központi idegrendszer gyulladásos és rosszindulatú betegségei
9. Mozgászavarok
10. Mozgászavarok vizsgálata
11. Epilepsziák és rövid ideig tartó eszméletvesztések
12. Neuroimmunológiai kórképek, sclerosis multiplex
13. Beteg demonstráció-sclerosis multiplex
14. Neurológiai betegek intenzív ellátása

A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetősége: 

Az előadásokon való részvétel kötelező. 

Egy szemeszterben három hiányzás megengedett. 

Igazolt hiányzás esetén pótlásként gyakorlat végezhető. 

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

Egy szemeszteren belül három hiányzás megengedett. Igazolt hiányzás esetén pótlásként gyakorlat 
végezhető. 
Vizsgáról való távolmaradás esetén a TVSZ rendelkezései iránymutatók. 

A félévközi ellenőrzések (beszámolók, zárthelyi dolgozatok) száma, témaköre és időpont.ia, 



pótlásuk és javításuk lehetősége: 

Évközi számonkérés nincs. 

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

fela(jatainak számát és típusát is): 

A félév végi aláíráshoz, és a vizsgára bocsájtáshoz legalább 11 előadáson részt kell venni. 

Vizsgaforma: kollokvium; írásbeli teszt vizsga, mely 60 % teljesítése esetén sikeres. 

Az osztályzat kialakításának módja: 

Írásbeli teszt vizsga, mely 60 % teljesítése esetén sikeres ( osztályzás: 1-5). Javítási lehetőség szóban! 

A vizsga típusa: Kollokvium; anyaga az előadások anyaga 
Vizsgakövetelmények: 

Kollokvium: Az előadások tananyagának számonkérése. 

A vizsgajelentkezés módja: Neptun-rendszerben. 

A vizsgajelentkezés módosításának rendje: 
A Neptun-rendszerben az aktuális egyetemi és kari előírások szerint. 

A vizsgáról való távolmaradás igazolásának módja: 

Vizsgáról való távolmaradás esetén a TVSZ rendelkezése iránymutató. 

A tananyag elsajátításához felhasználható jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom 

listája: 

Kötelező irodalom: 

Rajna Péter: Táblázatos ideggyógyászat háziorvosok és fogorvosok részére (TRIER Bt. 2000.) 

Szirmai-Kamondi-Kovács: Neurológiai beteg vizsgálata képekben (Aquincum Kiadó, 2004.) jegyzet. 

(beszerezhető a Tanszéken) 

Ajánlott irodalom: 

Szirmai Imre: Neurológia tankönyv (Medicina Kiadó, 2005.) 

Neurológiai e-learning tananyag 




