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A tantárgy oktatásának célkitűzése, helye az orvosképzés kurrikulumában: 
 
A Szigorlók oktatása során külön hangsúlyt fektetünk a gyakorlati oktatásra. A 
Hallgatók részt vesznek az osztályon folyó betegellátásban, az ambuláns rendeléseken, 
az egyéni és csoportos betegoktatáson és diétás tanácsadáson, valamint a podiátriai 
rendelésen. Gyakorlatot szereznek EKG készítésben és elemzésben. Részt vesznek  
echocardiographiás vizsgálatokon, „hands-on” gyakorlatok során alapvető technikákat 
sajátítanak el. 
A képzésben az alábbi témák külön megbeszélésre kerülnek: 

- Cukorbetegség klasszifikációja és ennek gyakorlati jelentősége a terápiaválasztásban 
- Hyperglykaemiás krízisállapotok (diabéteszes ketoacidózis, hiperglikémiás hiperozmoláris 

szindróma) ellátása belgyógyászati osztályon 
- 2-es típusú diabetes mellitus kardiovaszkuláris preventív szemléletű kezelése 
- 2-es típusú diabetes mellitus inzulinkezelése 
- 1-es típusú diabetes mellitus inzulinkezelése 
- Inzulinpumpakezelés 1-es típusú diabetes mellitusban 
- Szöveti szenzorhasználat gyakorlata 1-es típusú diabetes mellitusban 
- Inzulinkezelési stratégiák kórházban fekvő beteg esetén 
- Ambuláns cukorbeteg-gondozás gyakorlata (részvétel az ambuláns rendelésen)  
- A betegedukáció jelentősége 1-es és 2-es típusú cukorbetegségben – részvétel az egyéni és 

a csoportos betegoktatásban 
- A lábápolás jelentősége a diabéteszes láb szindróma megelőzésében – részvétel a 

podiátriai rendelésen 



- Cukorbeteg-gondozás a várandósság alatt (amennyiben ez a profil a Klinikán marad)- 
Lipidanyagcsere-zavarok diagnosztikája és korszerű kezelése -  részvétel a lipid 
ambulancián  

 
 
A tárgy oktatásának helye (előadóterem, szemináriumi helyiség, stb. címe): 
 
Belgyógyászati és Hematológiai Klinika 
1085 Budapest, Szentkirályi u. 46. 
 
 
A tárgy sikeres elvégzése milyen kompetenciák megszerzését eredményezi: 
Cukorbetegség akut szövődményeinek primer ellátása, terápiás döntések, beteg edukáció, 
kardiovaszkularis rizikó felmérés, alapszíntű EKG elemzés, tájékozódó kardiovaszkularis 
ultrahang használat. 
 
 
A tantárgy felvételéhez, illetve elsajátításához szükséges előtanulmányi feltétel(ek): 
 
farmakológia, belgyógyászat I, III. 
 
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:  
 
Kardiológia, Endokrinológia 
 
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. 


