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A tantárgy oktatásának célkitűzése, helye az orvosképzés kurrikulumában: 
 
A gyakorlat során lehetőség nyílik a szisztémás autoimmun kórképek diagnosztikájának és 
korszerű kezelésének megismerésére. Klinikánk immunbetegségek kezelésében országos 
központ, jelenleg az ország nyugati és középső régiójában mintegy másfél millió ember 
immunológiai területi szakellátásáért felel. 
Így az egyetemi oktatás során a hallgatók most még egyszer találkozhatnak ezekkel az 
egyébként relatíve ritka betegségekkel.  
Osztályunkon kezelt betegek közt két nagy csoportot lehet elkülöníteni. Az egyikbe a 
veleszületett immundeficienciákat, a másikba a szisztémás autoimmun kórképeket soroljuk. 
Olyan kórképek tartoznak ide, mint a szisztémás lupus erythematosus (SLE), a scleroderma, a 
Sjögren syndroma, az autoimmun myopathiák, a kevert kötöszöveti betegség és szisztémás 
vasculitisek. Ez utóbbi is gyűjtőfogalom, a Wegener granulomatosis, Churg-Strauss 
syndroma, mikroszkópos polyangitis, panarteritis nodosa, Takayasu arteritis és az óriássejtes 
arteritis tartoznak ide.  
Klinikánkon ezeknek a betegségeknek legkorszerűbb kezelése zajlik, ideértve a 
plazmaferesist és a monoklonális antitest alapú terápiákat is. 
A gyakorlat során még ha a fekvőbeteg ellátás során nem is biztos, hogy minden kórkép 
megjelenik, járóbetegek kontrollvizsgálata során a hallgatók láthatnak ilyen betegeket. 
 
A tárgy oktatásának helye (előadóterem, szemináriumi helyiség, stb. címe): 
 
Belgyógyászati és Hematológiai Klinika  
1085 Budapest, Szentkirályi u. 46. 
 



 
  
 
 
A tantárgy felvételéhez, illetve elsajátításához szükséges előtanulmányi feltétel(ek): 
 
farmakológia, belgyógyászat II. 
 
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:  
 
Rheumatoid arthritis- reumatológia 
Seronegativ spondylarthritisek- reumatológia 
Infekt arthritisek – traumatológia, ortopédia 
 
 
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 
immunológiai 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): 
 
Reumatológia (Szekanecz-Nagy szerk, 2019) 
A belgyógyászat alapjai (Tulassay Zs. szerk., 2016) 
Klinikai belgyógyászat (Tulassay Zs. szerk., 2017) 
Klinikai immunológia (Czirják szerk, 2006) 
 
 
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. 


