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Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar

A gesztorintézet (és az esetleges közreműködő intézetek) megnevezése: 

Családorvosi Tanszék

A tárgy neve: 1 hetes családorvosi gyakorlat

Angol nyelven1: 1 week Family medicine practice

Német nyelven1: Familienmedizin Praktisches Jahr 1 Woche

Kreditértéke: 0

Teljes óraszám: 40 óra előadás: 0 gyakorlat: 5x8 óra szeminárium: 0

Tantárgy típusa:     kötelező          kötelezően választható                szabadon választható

Tanév: 2020/2021

Tantárgy kódja2: AOKCSA154_SM

Tantárgyfelelős neve: Prof. Dr. Torzsa Péter 

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 családorvosi rendelőkben az egy oktató-egy hallgató modell valósul meg. Az oktatás 

gyakorlatorientált, a családorvosi munkáról szerezhetnek a hallgatók tapasztalatot, bekapcsolódva a 

rendelésekbe, betegellátásba, gondozásba és szűrésbe. 

 

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

Akkreditált családorvosi praxisok. 

 

A tárgy sikeres elvégzése milyen kompetenciák megszerzését eredményezi: 

A hallgatók a családorvosi team-mel közösen dolgozva részt vesznek a rendelői munkában és a házi 

betegellátásban. 

A gyakorlat során elsajátítják: 

- a fizikális vizsgálatot, 

- a diagnózis felállítását, 

- a differenciáldiagnózist, 

- a terápiás terv elkészítésének módját, 

- az esettanulmány írását, 

- a rendelői adminisztrációt és a 

- a szakértői tevékenységeket. 

Fejlődik a kommunikációs készségük és megismerik az oktató praxis statisztikai jellemzőit és a 

betegforgalmi, morbiditási, mortalitási adatait. 

A gyakorlat során a Gyakorlati naplót folyamatosan vezetni kell és dokumentálni röviden az eseteket 

(egyet részletesen is). 

 

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

Családorvostan 

Belgyógyászat 

Népegészségtan és preventív medicina 

 



  

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

kiválasztásának módja: 

Beosztás alapján. 

 

A kurzusra történő jelentkezés módja: 

Neptun rendszerben. 

 

A tárgy részletes tematikája3: 

Egy hetes gyakorlat során: 

- Adminisztráció 

o Új beteg regisztrációja, törzskarton létrehozása 

o Vényírás kézzel 

o Beutaló írása 

o Terápiás lap összeállítása, aktualizálása 

- Szakértői tevékenység 

o Keresőképesség elbírálása, táppénzes dokumentáció 

o Betegdokumentáció összeállítása NRSZH vizsgálathoz 

o Gépjármű alkalmassági vizsgálatok 

- Betegvizsgálat, diagnózis/terápia 

o Felső- és alsó légúti infekció felismerése, kezelése 

o Uro-genitális infekció felismerése, kezelése 

o Gastrointestinalis infekció felismerése, kezelése 

- Terápia/gondozás 

o Szív-érrendszeri/hipertóniás beteg kezelése, gondozása, rehabilitációja 

o Cukorbeteg, anyagcserebeteg kezelése, gondozása, rehabilitációja 

o Daganatos beteg kezelése, gondozása, rehabilitációja 

o Mozgásszervi beteg kezelése, gondozása, rehabilitációja 

o Légzőszervi beteg kezelése, gondozása, rehabilitációja 

 

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 rövid oktatási időszak alatt számonkérés nem történik. 

 

A félév aláírásának követelményei:  

A gyakorlaton való részvétel, kitöltött napló és a tutor által kitöltött értékelőlap. 

 

A vizsga típusa: 

Nem releváns. 

 

Vizsgakövetelmények6: 

Nem releváns. 
 

Az osztályzat kialakításának módja és típusa7: 

Nem releváns. 



  

 

A vizsgára történő jelentkezés módja: 

Nem releváns. 

 

A vizsga megismétlésének lehetőségei: 

Nem releváns. 

  
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 

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. 

Arnold Cs.: Családorvoslás a gyakorlatban. Melánia, 2002. 

 

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. 


