
  

KÖVETELMÉNYRENDSZER 

 

Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar 

A gesztorintézet (és az esetleges közreműködő intézetek) megnevezése: 

Családorvosi Tanszék 

A tárgy neve: 6 hetes családorvosi gyakorlat - magyar 

Angol nyelven1: 6 weeks Family Medicine Practice 

Német nyelven1: Familienmedizin Praktisches Jahr 6 Wochen 

Kreditértéke: 6 

Teljes óraszám: 240 óra előadás: 0 gyakorlat: 240 óra szeminárium: 0 

Tantárgy típusa:     kötelező          kötelezően választható                szabadon választható 

Tanév: 2020/2021 

Tantárgy kódja2:  

Tantárgyfelelős neve: Dr. Kalabay László 

Munkahelye, telefonos elérhetősége: (06-1) 355-85-30 

Beosztása: egyetemi tanár, tanszékvezető 

Habilitációjának kelte és száma: 205/2003 

 

A tantárgy oktatásának célkitűzése, helye az orvosképzés kurrikulumában: 

A tárgy iránt érdeklődő hallgatók számára a családorvosi rendelőkben az egy oktató-egy hallgató modell 

megvalósításával a hallgatók tudásának elmélyítése, a háziorvos munka számos területének 

megismerése, aktív részvétel a családorvosi team munkájában. 

 

A tárgy oktatásának helye (előadóterem, szemináriumi helyiség, stb. címe): 

Akkreditált családorvosi praxisokban. 

 

A tárgy sikeres elvégzése milyen kompetenciák megszerzését eredményezi: 

Célunk, hogy a gyakorlat elvégzésével a hallgatók elmélyítsék tudásukat a háziorvosi munka számos 

területén. 

Képesek legyenek: 

- az önálló betegvizsgálatra, 

- a tünetek alapján a differenciáldiagnosztizálásra, 

- szükség esetén kiegészítő vizsgálatok kérésére, 

- a diagnózis felállítására és a megfelelő terápiás döntés meghozatalára. 

Elsajátítsák a fentieken kívül: 

- a rendelőben történő adminisztrációs feladatokat, 

- a szakértői tevékenységeket, 

- a krónikus betegek gondozási feladatait, 

- és a prevenciós tanácsadás folyamatát. 

 

A tantárgy felvételéhez, illetve elsajátításához szükséges előtanulmányi feltétel(ek): 

1 hetes családorvostan gyakorlat 

 

A kurzus megindításának hallgatói létszámfeltételei (minimum, maximum), a hallgatók 

kiválasztásának módja: 

Minimum 1, maximum 20 hallgató.  



  

Előnyt élveznek a motivációs levéllel jelentkező hallgatók és akik háziorvos rezidensek szeretnének 

lenni. 

A kurzusra történő jelentkezés módja: 

Neptun rendszerben. 

 

A tárgy részletes tematikája3: 

Az 1 hetes családorvostan gyakorlat tematikája, kiegészítve az alábbiakkal: 

- Prevenció 

o Egészséges életmód tanácsadás 

o Életkori szűrővizsgálati program összeállítása 40-50 éves életkor között 

o Páciens önvizsgálat oktatása (emlő, bőr, szájüreg, széklet- és vizeletürítési 

szokások, észlelési, érzékelési funkciók) 

o Szív-érrendszeri/anyagcserebeteg szűrés (komplex szív-érrendszeri kockázat 

meghatározás) 

o Daganatos betegségek szűrése 

o Vércukormérés a rendelőben (vércukormérő használata, technika, értékelés), 

egyéb gyors tesztek alkalmazása 

o Vizelet üledék vizsgálata stix-szel 

- Diagnózis felállítása 

o Preoperatív kivizsgálás során a szakellátás tájékoztatása a műtéti és 

posztoperatív körülményeket befolyásoló anamnesztikus és szociális 

körülményekről 

o Tájékozódó ophthalmológiai vizsgálat 

o Tájékozódó hallásvizsgálat (súgott beszéd, hangvilla, otoscopos vizsgálat) 

o Pulzoximetria 

o Laboratóriumi vizsgálatok kezdeményezése, eredmények értékelése 

o Vérnyomásmérés (alsó, felső végtagokon) 

- Terápia 

o Intramuszkuláris injekció beadása 

o Korszerű fájdalomcsillapítás gyakorlata 

o Lázcsillapítás formái, gyakorlata 
 

Az adott tantárgy határterületi kérdéseit érintő egyéb tárgyak (kötelező és választható tárgyak 

egyaránt!). A tematikák lehetséges átfedései: 

Belgyógyászat – kórképek diagnosztizálása, kezelése 

Népegészségtan és preventív medicina – fertőző betegségek, bejelentendő betegségek 

Sebészet – akut hasi kórképek, sebkezelés 

 

A tantárgy sikeres elvégzéséhez szükséges speciális tanulmányi munka4: 

Nincs. 

 

A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetősége: 

A tanulmányi és vizsgaszabályzatnak megfelelően a foglalkozások 75%-án kötelező a részvétel. 

 

A megszerzett ismeretek ellenőrzésének módja a szorgalmi időszakban5: 

A gyakorlat alatti aktivitás, kompenteciák a gyakorlati jegybe beszámításba kerül 
 

A félév aláírásának követelményei:  

A gyakorlaton való részvétel, a gyakorlati napló kitöltése, a felsorolt kompetenciák teljesítése. 

 

A vizsga típusa: 

Gyakorlati vizsga. 

 



  

Vizsgakövetelmények6: 

A megszerzett kompetenciák gyakorlati bemutatása az oktatónak. 
 

Az osztályzat kialakításának módja és típusa7: 

Gyakorlati jegy: 

Az értékelést a gyakorlati vizsga során elvégzett anamnézis felvétel, betegvizsgálat, diagnózis 

felállítása, differenciáldiagnosztika, terápiás terv készítése és a gondozási feladatok ismerete alakítják 

ki. 

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 családorvostan elmélete és gyakorlata (főszerkesztő: Kalabay L.) Semmelweis Egyetem, Budapest, 

2018 http://csot.semmelweis.hu/e-tankonyv-letoltese/ 

Kalabay L, Torzsa P, Vörös K. (szerk.): Családorvosi ismeretek. Előadás és fakultációs jegyzet, 

Semmelweis Kiadó, 2017. 

Sirák A. Sürgősségi betegellátás. Családorvosok, rezidensek, ügyeletes orvosok és asszisztensek 

számára. Mátrix Kft., 2019. 

 

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 meghirdetésre 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. 


