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Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar

A gesztorintézet (és az esetleges közreműködő intézetek) megnevezése: 

Családorvosi Tanszék

A tárgy neve: Családorvosi ismeretek

Kreditértéke: 2

Heti óraszám: 2 előadás: - gyakorlat: - szeminárium: 2

Tantárgy típusa:     kötelező          kötelezően választható                szabadon választható 

Tantárgy kódja:  AOVCSA911_1M

Tantárgyfelelős neve: dr. Kalabay László

Munkahelye, telefonos elérhetősége: Családorvosi Tanszék, 06-1-355-8530

Beosztása: tanszékvezető egyetemi tanár

Habilitációjának kelte és száma: 205/2003

A tantárgy oktatásának célkitűzése, helye az orvosképzés kurrikulumában:

A családorvostan során a hallgatók átfogó képet kapnak az alapellátásról. A családorvosi ismeretek 

keretében megismerik a szakma iránt érdeklődő hallgatók a családorvoslás leggyakoribb 

problémáinak gyakorlati megközelítését, praxisszervezési, edukációs, kommunikációs sajátosságokat. 

A gyakorlatias, interaktív képzés során a hallgatók aktív bevonására törekszünk.

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

Családorvosi Tanszék előadóterme

A tárgy sikeres elvégzése milyen kompetenciák megszerzését eredményezi:

Alapellátásban használható kommunikációs ismeretek, krízisek megoldása

Gyakori betegségek, addikciók gondozása, családgondozás

Praxisszervezés

Prevenciós szemlélet, szűrővizsgálatok szervezése, lebonyolítása

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

Bevezetés a betegellátásba

Belgyógyászati propedeutika

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

kiválasztásának módja:

Minimum 6 fő, maximum 20 fő, a jelentkezés sorrendjében.

A kurzusra történő jelentkezés módja:

A tárgy felvétele a Neptun rendszerben

A tárgy részletes tematikája:

1. Kalabay L. – Családgondozás 

2. Márkus B. – Krízisszituációk 

3. Tamás F. – Alkoholbetegség megelőzése, kezelése az alapellátásban

4. Hargittay Cs. – Szűrővizsgálatok

5. Vajer P. – Dohányzásról leszokás támogatás lehetőségei, a családorvos szerepe 

6. Márkus B. – Daganatos betegségek megelőzése, szűrése, gondozása a praxisban 

7. Vörös K. – Kommunikáció, Cambridge-Calgary modell

8. Egyed Katalin – A házi gyermekorvosi munka sajátosságai

9. Simon J. – Praxisszervezés, pályakezdés

10. Oláh I. – Primer prevenció az alapellátásban

11. Antalics G. – Családorvos feladatai a gondozásban

12. Torzsa P. – A kiégés megelőzése a családorvosok körében

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

egyaránt!). A tematikák lehetséges átfedései:

Családorvostan

A tantárgy sikeres elvégzéséhez szükséges speciális tanulmányi munka:

-



  

A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetősége: 

A távolmaradást nem szükséges és nem lehetséges pótolni. 

A megszerzett ismeretek ellenőrzésének módja a szorgalmi időszakban:  

(Pl. házi feladat, beszámoló, zárthelyi stb. témaköre és időpontja, pótlásuk és javításuk lehetősége.) 

Félévközi ellenőrzések nincsenek. 

A félév aláírásának követelményei:  

Záró tesztvizsga sikeres megírása. 

A vizsga típusa: 

Írásbeli tesztvizsga, ötfokozatú skálán értékelve. 

Vizsgakövetelmények: 

A Családorvosi ismeretek jegyzet és az előadások anyaga. 

Az osztályzat kialakításának módja és típusa: 

Tesztvizsga eredménye alapján. 

A vizsgára történő jelentkezés módja: 

Jelentkezés a Neptun rendszerben. 

A vizsga megismétlésének lehetőségei: 

Szóbeli ismétlő és javítóvizsga előzetes időpontegyeztetést követően. 

A tananyag elsajátításához felhasználható nyomtatott, elektronikus és online jegyzetek, 

tankönyvek, segédletek és szakirodalom (online anyag esetén html cím):  
Családorvosi ismeretek, előadás és fakultációs jegyzet, Dr. Kalabay László, Dr. Torzsa Péter, Dr. 

Vörös Krisztián, Semmelweis Kiadó, 2017 

Sürgősségi betegellátás, Dr. Sirák András, Mátrix Kft., 2019 

A családorvostan elmélete és gyakorlata. Szerk.: dr. Kalabay László, Semmelweis Egyetem, 2019. 

http://csot.semmelweis.hu/e-tankony-letoltese 

Esettanulmányok. A családorvostan elmélete és gyakorlata. Szerk: Dr. Kalabay Lásló. 

http://csot.semmelweis.hu/wp-content/uploads/2016/12/Csaladorvosi-esettanulmanyok.pdf 
 


