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A tantárgy feladata a képzés céljának megvalósításában: 

 
A pszichiátria tárgy oktatása szervesen illeszkedik a Fogorvostudományi Kar graduális 

oktatásának folyamatába, az általános orvosi klinikai tárgyak körébe. Az oktatás célja, hogy 

megismertesse a hallgatókat a pszichiátria fogalomtárával, diagnosztikai és terápiás 

módszertanával, a leggyakoribb kórképek klinikai jellemzőivel. Kiemelt jelentőséget fordítunk a 

fogorvosi gyakorlat szempontjából lényeges pszichiátriai állapotok, ill. a gyakori pszichiátriai 

betegségek fogorvosi vonatkozásainak oktatására.  

 

 

A tárgy tematikája (lehetőleg heti bontásban, sorszámozva): 

 
A főbb témák körében foglalkozunk a pszichiátriai klasszifikációval, a szkizofréniával ill. egyéb 

pszichózisokkal, a hangulatzavarokkal, a szorongással, szorongásos zavarokkal, szomatoform 

zavarokkal, szenvedélybetegségekkel, organikus pszichiátriai kórképekkel. Kitérünk a sürgősségi 

pszichiátriai ellátásra és a pszichiátria jogi vonatkozásaira. Az elméleti oktatás mellett egyes 

gyakorlati készségek fejlesztésével, az elméletben megismert kórképek gyakorlati 

vonatkozásaival is foglalkozunk. Kitérünk az orvos-beteg kommunikáció jellegzetességeire, ill. 

ennek pszichiátriai vonatkozásaira is. Az oktatás egy féléven keresztül, heti egy órában, előadás 

formájában történik. Az előadások keretébe illesztve betegbemutatásokra is sor kerül.  

 

Tantárgyi tematika:  

1. hét A pszichiátria tárgya, tagozódása, vizsgálati módszerei  

 

2. hét Betegbemutatás - betegvizsgálat, pszichopatológia  

 

3. hét Szkizofrénia és egyéb pszichózisok  

 

4. hét Betegbemutatás - szkizofrénia  

 

5. hét Affektív kórképek  

 

6. hét Betegbemutatás - depresszió  

 

7. hét Szorongás, szorongásos zavarok, szomatizáció  

 

8. hét Betegbemutatás - szorongásos zavar  



 
9. hét Szenvedélybetegségek  

 

10. hét Betegbemutatás - szenvedélybetegség  

 

11. hét Organikus pszichiátria  

 

12. hét Betegbemutatás - demencia  

 

13. hét Sürgősségi ellátás a pszichiátriában, igazságügyi vonatkozások  

 

14. hét Betegbemutatás, konzultáció  

 

 
 

 

 

A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetősége: 
A tárgy oktatása kapcsán az előadásokról történő hiányzás megengedett mértéke maximum 25% 

(3 alkalom). Az előadások pótlására nincs lehetőség.  

 

 

Az igazolás módja a foglalkozásokon és a vizsgán való távollét esetén: 
Az előadásról való távollét esetén igazolást a klinika nem fogad el.  

A vizsgáról való távolmaradást a hallgató orvosi igazolással igazolhatja klinikánkon három 

munkanapon belül. Ebben az esetben nem rögzítjük a „nem jelent meg” kifejezést a rendszerben.  

 

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

pótlásuk és javításuk lehetősége: 

 
A félév folyamán félévközi számonkérésre nem kerül sor.  

 

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

feladatainak számát és típusát is): 
A félév végi aláírás megszerzésének feltétele az előadásokon való megfelelő mértékű részvétel.  

A vizsgára bocsátás feltétele a félév végi aláírás megszerzése és a leckekönyvben történt rögzítése.  

Az osztályzat kialakításának módja: 

Az osztályozás a vizsgateljesítmény alapján történik. 

A vizsga típusa:  
Záró kollokvium. Egy alkalommal van lehetőség írásbeli tesztvizsga letételére. Hiányzás, 

akadályoztatás esetén, ill. javító- vagy pótvizsga céljából szóbeli vizsga tehető.  

Vizsgakövetelmények: 
A tananyag elsajátítása a tankönyv, a gyakorlati jegyzet és az előadások anyaga alapján.  

 

A vizsgajelentkezés módja:  
A vizsgajelentkezések a Neptun portálon történnek, amely a vizsgakezdés időpontjától számított 48 

órán belül lezárja a jelentkezést. Ezt követően sem újabb jelentkezésre, sem vizsganap cseréjére 

nincs lehetőség a rendszeren.  

 

 

A vizsgajelentkezés módosításának rendje:  
A vizsgajelentkezés módosítása a Neptun Rendszer által megszabott keretek között történik. 



Rendkívüli esetben a Dékáni Hivatal Neptun felelőse segít a létszámzárás utáni módosítás 

végrehajtásában.  

 

A vizsgáról való távolmaradás igazolásának módja:  
A vizsgáról való távolmaradást a hallgató orvosi igazolással igazolhatja klinikánkon három 

munkanapon belül. Ebben az esetben nem rögzítjük a „nem jelent meg” kifejezést a rendszerben.  

 

A tananyag elsajátításához felhasználható jegyzetek, tankönyvek, segédletek és 

szakirodalom listája: 

Tankönyv:  Bitter I. - Huszár I.:  Pszichiátriai alapismeretek fogorvosoknak   

Semmelweis Kiadó, Budapest 2007. 

Jegyzet:  Hidasi Z.:  Pszichiátria gyakorlatok fogorvostan-hallgatóknak 

    Semmelweis Kiadó, Budapest 2007. 

 

Az előadások képanyaga a klinika honlapján elérhető. 

 

 


