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A tantárgy feladata a képzés céljának megvalósításában: 

A hatodéves Elmegyógyászat tantárgy és gyakorlat célja az előző évben megszerzett elméleti ismeretek 

és gyakorlati készségek alkalmazása a klinikai gyakorlatban. 

 

A tárgy tematikája (lehetőleg heti bontásban, sorszámozva): 

A szigorló hallgatók részt vesznek a Klinika osztályainak mindennapjaiban, a viziteken, osztályos 

megbeszéléseken, tudományos továbbképzéseken. Orvosi felügyelet mellett, de önállóan végzik a 

páciensekkel kapcsolatos feladatokat, - a betegek felvétele, kórrajzírás, dekurzus vezetése, re-exploráció. 

A gyakorlat elfogadásának feltétele egy darab részletes vizsgakórrajz elkészítése, melyet az oktatók 

kijavítanak és leosztályoznak. DÉLUTÁNI ÜGYELET: Egy gyakorlati nap összesen 3 hallgató 

teljesíthet ügyeletet. Minden szigorló az ügyeleti beosztásban megjelölt napját 13 órától az 

ambulancián köteles eltölteni, 16 órától az ügyeletes orvosok felügyelete mellett vesz részt az 

ügyeleti munkában 21 óráig.  A délutáni ügyelet letöltése után lehetőség van az éjszakát a Klinikán 

tölteni és részt venni a további ügyeleti ellátásban. A gyakorlat ideje alatt a hallgatók betekintést kapnak 

a pszichiátriai betegek ambuláns gondozásába, illetve a más orvosi területeken leggyakrabban előforduló 

pszichiátriai problémák ellátásába. A tantárgy elméleti kérdései megegyeznek a Klinika honlapján 

található szigorlati tételsor kérdéseivel. Elérhető: 

http://semmelweis.hu/pszichiatria/files/2013/02/tetelsor_szigorlat.pdf 

A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetősége: 

Más tantárgyakhoz hasonlóan a gyakorlat elfogadásának feltétele a gyakorlat idejének legalább 80%-os 

teljesítése. Távolmaradás pótlására plusz feladatok (ügyelet, betegfelvétel) elvégzésével van lehetőség. 

Az igazolás módja a foglalkozásokon és a vizsgán való távollét esetén: Famulusi gyakorlat alatti 

betegség esetén az orvosi igazolást a gyakorlatot vezető szakorvosnak szükséges bemutatni. A vizsgán 

való távollét igazolását lásd alább A vizsgán való távolmaradás igazolásának módja bekezdés alatt. 

 

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

pótlásuk és javításuk lehetősége: 

Félévközi beszámolók vagy zárthelyi dolgozatok nincsenek tanszékünkön. 

 

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



számát és típusát is): A famulusi gyakorlat alatt a gyakorlatvezető szakorvos által meghatározott – a 

fenti tematika szerint előírt - feladatok maradéktalan teljesítése. 

Az osztályzat kialakításának módja: Az elmegyógyászat szigorlat eredményét az A, B és C tételsor 

alapján kialakult szóbeli felelet alapján állapítjuk meg. 

A vizsga típusa: szóbeli záróvizsga (szigorlat) 

Vizsgakövetelmények: A tananyag elsajátítása a Klinika honlapján elérhető tételeknek megfelelően.  

A vizsgára való felkészülés a tankönyv és az előadások vázlatai alapján történik. Az előadások 

elérhetősége: http://semmelweis.hu/pszichiatria/oktatas/gradualis-kepzes/eloadasok/ 

 

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: 

Dr. Tringer László: A pszichiátria tankönyve, Semmelweis Kiadó, Budapest, 2010. 4. kiadás. 

További szakirodalom: 

Füredi János, Németh Attila, Tariska Péter: A pszichiátria magyar kézikönyve, Medicina, Budapest, 

2009. 4. kiadás. 

Németh Attila: Pszichiátria vázlatosan, Medicina, Budapest, 2010. 

Kaplan & Sadock's Synopsis of Psychiatry. Tenth Edition. Eds: B J Sadock, V. A.  Sadock, Lippincott 

Williams, 2007. 

Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie, von Wielant Machleidt, Manfred Bauer, Friedhelm 

Lamprecht, und Hans K. Rose von Thieme, Stuttgart, 2004. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


