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A tantárgy oktatásának célkitűzése, helye az orvosképzés kurrikulumában: 

A bevezetés a klinikumba tantárgy oktatásának célja a klinikai orvostanhallgató-beteg találkozások megalapozása. A 

képzés során a hallgatók megtanulják a beteg kikérdezésének alapelveit és az anamnesis felvétel kérdéseit és 

gyakorolják azt szakorvos jelenlétében, élő betegeken, holisztikus tematika alkalmazásával. Emellett megtanulják az 

információk rendszerezését és a dokumentálás alaplépéseit. A tárgy részét képezi az ápolástani alapismeretek 

szimulációs gyakorlat. 

 

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

A Családorvosi Tanszék oktató orvosainak rendelői (címek a Tanszék honlapján elérhetőek), rendelési időn kívüli 

kiscsoportos gyakorlati képzés  

A tárgy sikeres elvégzése milyen kompetenciák megszerzését eredményezi: 

A tárgy elvégzésével a hallgató képes lesz megérteni a beteg perspektíváját és a betegséget szociális kontextusba 

helyezni. A gyakorlatok során kommunikációs készsége és professzionális attitűdje megerősödik, megtanulja az 

anamnesis felvétel alapjait és rálátása lesz az egészségügyi ellátórendszer szintjeire. Gyakorlati készségei erősítésével 

alkalmassá válik a nyári ápolástani gyakorlat által kínált lehetőségek hatékony kihasználására. 

 

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

Orvos-egészségügyi szociológia, orvosi kommunikáció megelőző, illetve egyidejű teljesítése 

 

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

380 hallgató, neptunban történő regisztráció alapján. 

 

A kurzusra történő jelentkezés módja: 

Neptun 

 

A tárgy részletes tematikája3: 

1. hét. Előadás. Az orvosi hivatás. A szakmai elkötelezettség kialakítása. 
2. hét. Gyakorlat. Leggyakoribb kórképek a praxisban. 

3. hét. Gyakorlat. Az orvoshoz forduló egyén. Az együttműködés és a jó compliance feltételei és előnyei. A beteg 

kikérdezésének lépései, és azok gyakorlása. 

4. hét. Gyakorlat. Betegutak, betegbeutalás, konzultáció, konzílium. 

5. hét. Gyakorlat. A család szerepe az egészség fenntartásában, a betegségek kialakulásában és gondozásában. 

6. hét. Gyakorlat. Egészségmegőrzés: felvilágosítás, betegoktatás, szűrővizsgálatok. 

7. hét. Gyakorlat. Akut betegek ellátása: döntéshozás, problémamegoldás. 



8. hét. Gyakorlat. Krónikus betegek gondozása esetbemutatáson keresztül. 

9. hét. Gyakorlat. A haldokló beteg ápolása, gondozása, a gyászreakció kezelése. 

10. hét. Gyakorlat. Az orvos egyéb feladatai a gyógyítás mellett.  

11. hét. Gyakorlat. Az orvosi életpálya. 

12. hét. Gyakorlat. Team-munka a háziorvosi praxisban. 

13. hét. Gyakorlat. Ápolástani készséggyakorlat I. (ETK). 

14. hét. Gyakorlat. Ápolástani készséggyakorlat II. (AITK Skill labor) 

 

Az adott tantárgy határterületi kérdéseit érintő egyéb tárgyak (kötelező és választható tárgyak egyaránt!). A 

tematikák lehetséges átfedései: 

Orvosi szociológia – az orvosi hivatás (gyakorlat) 

 

A tantárgy sikeres elvégzéséhez szükséges speciális tanulmányi munka4: - 

A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetősége: 

A gyakorlatok 75%-án való részvétel kötelező. A mulasztást a háziorvosi praxisban rendelésen való részvétellel vagy az 

adott témakörben addicionálisan készített esszével pótolni lehet.  

 

A megszerzett ismeretek ellenőrzésének módja a szorgalmi időszakban5:  

A gyakorlatvezetők folyamatosan ellenőrzik a hallgatók készségeinek fejlődését a betegek kikérdezése kapcsán, a 

Tanszék honlapján elérhető lista tartalma alapján. A szorgalmi időszakban a csoport hallgatói esszét írnak, melyet az 

oktató háziorvos ellenőriz. (Követelményrendszere a tanszék honlapján elérhető) 

A félév aláírásának követelményei:  

Egy félév során három gyakorlatról igazolás nélkül lehet hiányozni. A többi gyakorlatot be kell pótolni, erről a 

gyakorlat vezetője ad igazolást. 

 

A vizsga típusa: 

Kollokvium 

Vizsgakövetelmények6: 

Gyakorlati vizsga I.: A félév során a betegbemutatások kapcsán a beteg kikérdezése a megadott kérdéssor alapján. 

Gyakorlati vizsga II.: A félév során egy esszé teljesítése (géppel írott, minimum 1 oldal terjedelmű, Times New Roman 

betűtípus, 12-es betűméret, szimpla sorköz) a gyakorlatok anyagából. 

Elméleti vizsga: Tesztvizsga a jegyzet anyagából (30 tesztkérdés). 

Az osztályzat kialakításának módja és típusa7: 

A hallgató mindegyik gyakorlati vizsgarészletre külön jegyet kap. Elégtelen gyakorlati vizsga-részletjegy buktató 

hatályú. Az elméleti vizsga tesztvizsga, mely a Bevezetés a klinikumba jegyzet anyagára épül, 30 egyszerű 

feleletválasztós kérdést tartalmaz. A tesztvizsga jegyének kiszámítása: jeles: 27-30 pontig, jó: 23-26 pontig, közepes: 

20-23 pontig, elégséges: 16-19 pontig. Elégtelen elméleti vizsga-részletjegy buktató hatályú. 

A végső érdemjegy a gyakorlati és elméleti vizsga-részletjegyek súlyozott átlaga. 

A vizsgára történő jelentkezés módja: 

Neptun 

A vizsga megismétlésének lehetőségei: 

TVSZ szerint 

A tananyag elsajátításához felhasználható nyomtatott, elektronikus és online jegyzetek, tankönyvek, segédletek és 

szakirodalom (online anyag esetén html cím):  

Dr. Kalabay László, Dr. Eőry Ajándék (szerk.) Bevezetés a klinikumba – Semmelweis Kiadó, 2017. 

A beteg kikérdezésének lépései, az esszé értékelésének szempontjai és az egyes gyakorlatok során kitöltendő, 

hasznos útmutatásokat és esszé kérdéseket is tartalmazó gyakorlati napló a Tanszék honlapjáról tölthető le 

(http://csot.semmelweis.hu/bevezetes-a-klinikumba/) 
 

A tárgyat meghirdető habilitált oktató (tantárgyfelelős) aláírása: 

 

A gesztorintézet igazgatójának aláírása: 

 

Beadás dátuma: 2018. 06. 04. 

 

 

 

 


