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A tantárgy oktatásának célkitűzése, helye az orvosképzés kurrikulumában: 
 
 
A tárgy oktatásának helye (előadóterem, szemináriumi helyiség, stb. címe): 
 
Belgyógyászati és Hematológiai Klinika (1085 Budapest, Szentkirályi u. 46.) 
 
A Hematológia a medicina egyik legsokoldalúbb, legdinamikusabban fejlődő szakterülete. Az 
oktatási modul fő célja ennek a specialitásnak a bemutatása a belgyógyászat V. tantárgy 
anyagán túlmutatóan azok számára, akik fontolgatják, hogy ebbe az irányba folytatják 
képzésüket. Intenzív klinikai tapasztalatot nyújtunk, amely során a hallgató közelről 
ismerkedhet meg a hematológiai diagnosztika, terápia részleteivel, részt vesz ambuláns 
betegellátás, kórházi kezelés hétköznapjaiban. Lehetősége lesz a rutin eljárások mellett 
tapasztalatszerzésre a magas időfaktorú szituációkban. A képzés során oktatjuk a nem malignus 
hematológia, onkohematológia, hemostasis részleteit. Bemutatjuk az elérhető terápiás 
lehetőségeket, illetve a klinikai vizsgálatokat. 
A tárgy sikeres elvégzése milyen kompetenciák megszerzését eredményezi: 
Hematológiai diagnosztika: perifériás és csontvelő kenet értékelése, invazív mintavételi 
eljárások megismerése, hematológiai beteg észlelése, sürgősségi állapotok felismerése, 
ellátása, transzfúziológiai gyakorlat 
 
 
A tantárgy felvételéhez, illetve elsajátításához szükséges előtanulmányi feltétel(ek): 
 
farmakológia, belgyógyászat V. 



 
A kurzus megindításának hallgatói létszámfeltételei (minimum, maximum), a hallgatók  
kiválasztásának módja: 
 
A Neptun rendszerben történt regisztráció alapján  
 
A kurzusra történő jelentkezés módja:  
 
Neptun rendszerben 
 
 
Az adott tantárgy határterületi kérdéseit érintő egyéb tárgyak (kötelező és választható 
tárgyak egyaránt!). A tematikák lehetséges átfedései:  
 
Szisztémás, nozokomiális infekciók – infektológia 
Shock – Intenzív terápia 
Daganatos betegségek kivizsgálása - Onkológia 
Csontvelői, perifériás vér morfológia – Pathológia  
 
A tantárgy sikeres elvégzéséhez szükséges speciális tanulmányi munka4:  
 
Nem szükséges 
 
A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetősége: 
 
A tanulmányi és vizsgaszabályzatnak megfelelően a gyakorlat 75%-án kötelező a részvétel 
 
A megszerzett ismeretek ellenőrzésének módja a szorgalmi időszakban5:  
 
A rendelkezésünkre álló rövid oktatási időszak alatt közbülső formális számonkérés nem 
történik. A gyakorlatok és a konzultációk interaktív jellege lehetővé teszi azonban a hallgatók 
tudásának és a rendelkezésükre álló információk felhasználásának ellenőrzését.  
Az aláírás követelményei:  
 
A gyakorlatokon való minimum 75%-os részvétel 
A vizsga típusa: gyakorlati vizsga 
 
 
Az osztályzat kialakításának módja és típusa7: a gyakorlat során mutatott aktivitás és a 
gyakorlati vizsgán nyújtott teljesítmény együttesen számít a jegybe. A vizsgán a főbb 
hematológiai kórképek diagnosztikájának és kezelésének gyakorlati vonatkozásait kérjük 
számon, az elektív gyakorlaton látottak alapján. 
 
 
A vizsgára történő jelentkezés módja: 
 
Neptun rendszeren keresztül 
 
A vizsga megismétlésének lehetőségei: 
 



Tanulmányi és Vizsgaszabályzat szerint 
 
A tananyag elsajátításához felhasználható nyomtatott, elektronikus és online jegyzetek, 
tankönyvek, segédletek és szakirodalom (online anyag esetén html cím): 
 
A belgyógyászat alapjai (Tulassay Zs. szerk., 2016) 
Klinikai belgyógyászat (Tulassay Zs. szerk., 2017) 
 
 
A tárgyat meghirdető habilitált oktató (tantárgyfelelős) aláírása: 
 
A gesztorintézet igazgatójának aláírása: 
 
Beadás dátuma: 
 
 
 
OKB véleménye:  
 
 
 
Dékáni hivatal megjegyzése: 
 
 
 
Dékán aláírása: 
 
 

 
1 Csak abban az esetben kell megadni, ha a tárgy az adott nyelven is meghírdetésre kerül. 
2  Dékáni Hivatal tölti ki, jóváhagyást követően. 
3 Az elméleti és gyakorlati oktatást órákra (hetekre) lebontva, sorszámozva külön-külön kell megadni, az előadók és a 

gyakorlati oktatók nevének feltüntetésével.  Mellékletben nem csatolható! 
4 Pl. terepgyakorlat, kórlapelemzés, felmérés készítése, stb. 
5 Pl. házi feladat, beszámoló, zárthelyi stb. témaköre és időpontja, pótlásuk és javításuk lehetősége. 
6 Elméleti vizsga esetén kérjük a tételsor megadását, gyakorlati vizsga esetén a vizsgáztatás témakörét és módját .  
7 Az elméleti és gyakorlati vizsga beszámításának módja. Az évközi számonkérések eredményeink beszámítási módja. 


