
 

 

 

OKTATÁSI ÚTMUTATÓ 
 
 
 
Kedves Ötödéves Hallgatók! 

 

 

Amit most olvastok, az a blokkosított formában oktatott gyermekgyógyászat tantárgy oktatási 

útmutatója. Bízunk benne, hogy ennek segítségével könnyen és gyorsan átlátjátok majd az 

oktatási struktúrát.  

Az 5 hetes gyermekgyógyászat blokk során vegyesen tartunk gyakorlat orientált tematikus 

foglalkozásokat (szeminárium) és osztályos gyakorlatokat.  A gyakorlatokra fonendoszkópot 

kötelező hozni, fonendoszkóp nélkül a gyakorlat nem tekinthető teljesítettnek.  

Az osztályos gyakorlat beosztását az oktatási felelősök készítik. A csoportbeosztás a 

földszinten, az átjárónál lévő magyar oktatás feliratú táblán található majd. Módosításra, 

cserére nincs lehetőség.  

A tantermi szemináriumok szintén blokkosításra kerültek. Felhívjuk a figyelmeteket, hogy 

ezeket a II. Sz. Gyermekklinikával közösen szervezzük, ami miatt azok helyszíne blokkonként 

változik. A blokk első szemináriuma mindenkinek a saját képzőhelyén történik. Kérjük, hogy 

ekkor ellenőrizzétek, hogy a további napokon melyik klinika ad helyszínt a tantermi 

szemináriumoknak.  

Vizsga: kollokvium (szóbeli), 2 tétel az V. éves tételsorból, kérdéses jegy esetén a vizsgáztató 

kiegészítő kérdéssel dönti el az érdemjegyet (a vizsgára bocsátás feltétele a gyakorlati vizsga 

megfelelt minősítése).  

A tananyag elsajátításához felhasználható jegyzetek, tankönyvek, segédletek: 

A tankönyv:  

Klinikai gyermekgyógyászat, szerk. Dr. Tulassay Tivadar, 2. bővített kiadás, Medicina. 

 Gyermekgyógyászati differenciáldiagnosztika, szerk. Dr. Tulassay Tivadar, Dr. Veres 
Gábor, Semmelweis Kiadó és Multimédia Stúdió, 2017. 

 Gyermekgyógyászati Sürgősségi Állapotok, szerk. Dr. Tulassay Tivadar, Dr. Szabó Attila, 
Semmelweis Kiadó és Multimédia Stúdió, 2009 
 

 

A szemináriumok diasora, továbbá tanulságos esetismertetések a tárgy MOODLE felületén 

elérhetők. 



 

Hasznos információk: 

A szemináriumok helyszíne: 1083 Bp, Bókay János utca 53., Koós Aurél terem, 2. emelet 

Az osztályos gyakorlatok többségénél fel van tüntetve, hogy az adott oktatót mely osztályon 

találjátok. Amennyiben ez nem látható a beosztásban, a könyvtár előtt gyülekezzetek, az 

oktató fog értetek menni. 

Külső helyszínek: 

Skill Laboratórium: VIII. kerület Ernő utca 7.  

Hemato-onkológia gyakorlat: SE II. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika 

 

Öltözőt az alagsorban találtok, ennek kulcsát a portán tudjátok elkérni. Itt a kabátok, táskák 

elhelyezésére van lehetőség. Köpenyt az osztályos gyakorlatokon viselni kell. Köpenyt az 

alagsori ruharaktárban kaphattok. Saját köpeny, munkaruha viselése is megengedett. A 

köpenyt magatoknál (szekrény) kell tartani, a gyakorlat végén kell leadni. 

Kívánjuk, hogy a Klinikánkon eltöltött idő hasznos legyen Számotokra, a vizsgára való 

felkészülést segítse! Véleményetek a továbbiakban hasznunkra lehet a tematika és a struktúra 

alakításában. 

A Klinika honlapján (http://www.gyermekklinika.semmelweis.hu/) az oktatás címszó alatt 

találhatók az oktatással összefüggő segédletek. (Felhasználónév: Bokay, Jelszó: Bokay175) 

 

Amennyiben problémátok akad, további kérdésekkel kérjük, az oktatási titkárságon 

keressétek Stolmár Enikőt (tanulmányi ügyintéző)!  

Oktatási titkárság: 2. emelet. Félfogadás: H, SZ: 10:00-12:00, K, CS 13:00-15:00  

e-mail: tanulmanyi.gyer1@med.semmelweis-univ.hu 

tel. 3343186/52656-os mellék vagy 313-8212.  

Kérjük, hogy a MOODLE felületen található menetlevelet nyomtassátok ki, a neveteket, 

Neptun kódotokat és a turnusotokat OLVASHATÓAN írjátok rá!  

Mivel ez a jelenlét igazolására szolgál, ezért a blokkoktatás során tartsátok magatoknál, majd 

a blokk végén az oktatási titkárságon adjátok le! 

http://www.gyermekklinika.semmelweis.hu/
mailto:tanulmanyi.gyer1@med.semmelweis-univ.hu

