KÖVETELMÉNYRENDSZER1
Semmelweis Egyetem

Oktatási szervezeti egység megnevezése:

Fogorvostudományi Kar

Biztonságtechnikai Igazgatóság (BTI)
Katasztrófavédelmi és Polgári Védelmi Csoport

Tantárgy neve: A katasztrófa-felszámolás egészségügyi alapjai I., II.
Tantárgy típusa: kötelező/kötelezően választható/szabadon választható (a megfelelő aláhúzandó)
kódja: ……….._1;2M
kreditértéke: 0
Tantárgyfelelős neve: Kocsik Pál
Tanév: 2019/2020
A tantárgy feladata a képzés céljának megvalósításában:
Alapvető ismeretek nyújtása a hallgatóknak az általános és környezeti biztonságot veszélyeztető
események és helyzetek felismeréséhez, megfelelő kezeléséhez az egyéni és közösségi védekezésben és
mentésben történő önkéntes, illetve a végzettségükből és tervezett munkakörükből fakadó részvételhez.
A felsőoktatásban résztvevő hallgatók jogszabályban előírt védelmi felkészítése érdekében átfogó
képet ad a nemzetközi és hazai polgári védelem intézményi-, és feladatrendszerei szabályozásáról,
működéséről, kiemelve az állami és civil szervezetek helyét és szerepét a védelmi felkészülés, továbbá a
védekezés és a kárelhárítás során.
Tájékoztatást biztosít a rendkívüli körülmények, katasztrófa bekövetkezése esetében a hazai
egészségügy különböző intézményei és dolgozói védelmi felkészítésének és az egészségügyi ellátás
fenntartásának tervezéséről, feladatairól és anyagi-technikai hátteréről.
A tantárgy súlypontját a hallgatók szakterületéhez köthető megelőzési, mentési - kárfelszámolási és
rehabilitációs feladatok kérdéskörére helyezzük, melyekre adott válaszok képessé teszik a hallgatókat a
természeti és civilizációs katasztrófák következményeinek felszámolásában történő – képzettségüknek
megfelelő – proaktív és szakszerű közreműködésre.
A tárgy tematikája (lehetőleg heti bontásban, sorszámozva):
5. félév 2 óra (1M):
Az általános és környezeti biztonságot veszélyeztető események, helyzetek jellemzése, meghatározása.
A szervezett védekezés elmélete, a polgárok védelmének nemzetközi és hazai feladat-, szervezet-, és
intézkedési rendszere (kialakulása, fogalma, célja, feladatai).
Jogszabályi alapok a védelmi területen az események és a prevenció tükrében (az 1949. évi Genfi
Egyezmény, a hatályos honvédelmi, és katasztrófavédelmi jogszabályok).
Az állampolgár, a hallgatók védelmi kötelezettsége, helye és szerepe a védelmi rendszerben.
A természeti és civilizációs eredetű veszélyek, katasztrófák vizsgálata, közvetlen és közvetett
hatásmechanizmusok, összefüggések feltárása.
Magyarország veszélyeztetettségének kérdései és a polgári lakosság védelmének elvei (megelőzés,
védekezésre történő felkészülés, mentés és kárelhárítás, helyreállítás és újjáépítés).
A lakosság felkészítése a katasztrófa helyzet, illetve a különleges jogrendi időszakok feladataira (riasztás,
veszélyhelyzeti tájékoztatás, követendő magatartási rendszabályok).
A nemzetközi és nemzeti humanitárius támogatás elvei, szervezetei, aktuális események kérdései.
A tantárgy összesen 4 modulból áll, melynek 1., és 2. modulját a BTI katasztrófavédelmi szakterülete, a 3.,
és 4, modulját az ÁOK Honvéd-, Katasztrófa- és Rendvédelem-orvostani Tanszéki Csoport oktatja.
Jelen Követelményrendszer/Tantárgyprogram az 1., és 2. modul oktatásához készült.
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6. félév 2 óra (2M):
A lakosságvédelem elvei, módszereinek bemutatása: a helyi védelem - védekezés egyéni és kollektív
eszközrendszerének, módszertanának ismertetése; a távolsági védelem (kimenekítés, kitelepítés,
befogadás, visszatelepítés) feladatai, elemzése gyakorlati példákon keresztül; az élelmiszerek, ivóvíz és
gyógyszerkészletek védelmének módszerei, a különböző szennyezések esetén előírt protokollok,
járványügyi feladatok, a személy-, és területmentesítés szabályai.
Az egészségügy honvédelmi, katasztrófavédelmi feladatai a megelőzés, a védekezés-mentés és a
helyreállítás időszakában.
A védelmi rendszer egészségügyi, járványügyi elemei (szervezetek, terv-, és feladatrendszerek az
egészségügyi válsághelyzet, különleges jogrend időszakában). Az egészségügyi dolgozók, egyetemi
hallgatók védelmi feladatai, kötelezettségei. A lakosságvédelmi feladatok egészségügyi biztosítása.
Mentőszervezetek eljárási rendje egy feltételezett katasztrófahelyzet kezelése során (kutatás-mentési és
egészségügyi feladatok ellátása - esetfeldolgozás). Aktuális humanitárius, veszélyhelyzet-kezelési
programok, önkéntes kampányok bemutatása, a részvétel szabályai.
A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetősége:
A tantárgy 4 modulból áll. Az 1. modulnak nincs előzetes feltétele, mert ez az első előadás. A 2. modul
előfeltétele az 1. modul teljesítése.
A meghirdetett kurzusra az előírásoknak megfelelően történő feljelentkezés. Az alapján, hogy a tantárgy
oktatása modulonként 2 x 45 perces előadáson történik csak pótfoglalkozáson való részvétel, illetve
külön engedély alapján (dékáni) TESZT feladat megoldása után eredménytől függően a hallgató még
megkaphatja az aláírást. Ennek hiányában a hiányzás okától függetlenül az aláírást megtagadjuk. Ettől
való eltérés átvett hallgatók esetében lehetséges. Ebben az esetben az első páratlan szemeszterben
engedélyezett a páratlan (I.), míg az első páros szemeszterben engedélyezett a páros (II.) modulok
felvétele.
Az igazolás módja a foglalkozásokon és a vizsgán való távollét esetén:
Igazolás módja: A hiányzás igazolásának módja: orvosi, hivatalos – bírósági, önkormányzati,
munkahelyi, HÖK, stb.
A félévközi ellenőrzések (beszámolók, zárthelyi dolgozatok) száma, témaköre és időpontja,
pótlásuk és javításuk lehetősége:
Az elfogadható hiányzások pótlásának módja: pótfoglalkozáson való részvétel, illetve külön engedély
alapján (dékáni) a Tantárgy 1., és 2. moduljának tematikája lapján összeállított TESZT feladat
eredményes megoldása2.
A félév végi aláírás követelményei (ideértve a hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak
számát és típusát is):
A hallgatónak az aláírás megszerzéséhez részt kell vennie a meghirdetett foglalkozáson. Elfogadható
okból történt hiányzás esetén pótfoglalkozáson való részvétel, illetve külön engedély alapján (dékáni)
TESZT feladat eredményes megoldása. A pótfoglalkozásokon csak a meghirdetett foglalkozásra
feljelentkezett hallgatók vehetnek részt. A korábban teljesített modulok külön eljárásban, engedély és
jóváhagyás alapján elfogadhatók.
Az osztályzat kialakításának módja: aláírás
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A BTI csak a Tantárgy 1., és 2. moduljából biztosítja a pótlás lehetőségét.

A vizsga típusa: nincs
Vizsgakövetelmények: nincs, a foglalkozáson való megjelenési kötelezettségnek kell eleget tenni.
A vizsgajelentkezés módja: nincs
A vizsgajelentkezés módosításának rendje: nincs
A vizsgáról való távolmaradás igazolásának módja: nincs
A tananyag elsajátításához felhasználható jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom
listája:
Dr. Major László; Dr. Liptay László; Dr. Orgován György: A katasztrófa-felszámolás egészségügyi
alapjai

