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Tantárgy neve: Orvostudomány (4) – Klinikai alapismeretek

Tantárgy neve (angolul): Medicine (4) – Basics of clinical care

Tantárgy kódja: EUSZAK017_1M

Kreditérték:

2 kredit

Tantárgy
besorolása:

kötelező

Képzési karakter
(kredit%)
elmélet-

gyakorlat:

50-50 %

Tanórák típusa:
előadás és gyakorlat

Számonkérés
módja:

szóbeli vizsga

Tantárgyfélév
(meghirdetési
gyakorisága):

3.

őszi félév

Elmélet:
14 óra

Gyakorlat:
14 óra

Előtanulmányi feltételek (előzetes követelmény):

- Orvostudomány (3) - Élettan-kórélettan

Tantárgyfelelős személy és tanszék:

PROF. DR. MASSZI TAMÁS, egyetemi tanár, SE-III-as sz. Belgyógyászati Klinika igazgató

Tantárgy előadója:

DR. KEMPLER MIKLÓS, Senior rezidens, SE-IIIas sz. Belgyógyászati Klinika

Tantárgy célja, feladata: Az orvosi alapfogalmak megismertetése, az orvosi diagnosztikus és terápiás
alapelvek, az orvosi gondolkodás alapjainak elsajátítása.

Szakmai kompetenciák és kompetencia-elemek:

- Klinikai ismereteinek birtokában megérti az egyes betegségek természetét, ismeri az egészségügyi
ellátórendszer felépítését, és képes rendszerbe foglalni a betegeket és az egészségügyi ellátásokat.

- Ismeri a bizonyítékokon alapuló ápolás, orvoslás szemléletét, a kutatás, irodalomkutatás folyamatát,
az adatgyűjtési módszereket, az adatbázis készítésének menetét, a statisztikai programokat, az
egyváltozós statisztikai eljárásokat, az eredmények értelmezésének, értékelésének menetét.

- Ismeri a legfontosabb életmentési feladatokat, a leggyakrabban előforduló egészségkárosodások
esetén szükséges teendőket a mindenkor hatályos ajánlásoknak megfelelően, az alapszintű
életmentő beavatkozásokat (BLS) és eszközöket.

- Klinikai és egészségügyi szervezési ismereteit felhasználva képes megszervezni a páciens komplex
egészségügyi ellátását.

- Képes azlkalmazni azokat az eszköz nélküli és esetenként eszközös beavatkozásokat, amelyek a
hirtelen bekövetkezett egészségkárosodás esetén a beteg, sérült életét megmenthetik.

- Együttműködik az egészségügyi ellátórendszer szereplőivel a páciensek optimális ellátásának
megteremtése érdekében.

A tantárgy részletes tematikája:

Hét Téma
1. Bevezetés, epidemiológiai alapismeretek.



2. Cardiovascularis betegségek I.
3. Cardiovascularis betegségek II.
4. Képalkotó vizsgálatok az egészségügyben.
5. Daganatok – Onkológia.
6. A központi idegrendszer megbetegedései.
7. Fertőző betegségek és antibiotikumok.
8. Alkohol, doháznyzás, kábítószerek és társadalmi hatásaik.
9. Cukorbetegség és szövődményei.

10. Tételes gyógyszerek, NEAK.
11. Vérképzőszervi betegségek.
12. Magánegészségügy ma Magyarországon.
13. Légzési szervrendszer megbetegedései.
14. Vesebetegségek.

Tantárgy tematikáját kidolgozta: Dr. Kempler Miklós,  Senior rezidens, SE-IIIas sz. Belgyógyászati
Klinika

Követelmények:

Az érdemjegy kialakításának módja: félév végi szóbeli vizsga eredménye alapján.

Az aláírás feltételei: Előadásokon és gyakorlatokon való részvétel a TVSZ szerint és sikeres kollokvium tétele.

A félévközi ellenőrzések (beszámolók, zárthelyi dolgozatok) száma témaköre és időpontja, pótlásuk és
javításuk lehetőségei:-

Az esetleges vizsga típusa és vizsgakövetelmények (tételsor, tesz-pool):szóbeli kollokviumi vizsga.

A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetősége, az igazolás
módja a foglalkozásokról való távollét esetén: Távolmaradás pótlására személyes egyeztetés során van
lehetőség. Külön megbeszélés alapján, illetve vizsgaidőszak előtti héten.

Az írott tananyag, ajánlott irodalom, a felhasználható fontosabb technikai és egyéb segédeszköz

- Az előadások és konzultációk anyaga, a honlapról letölthető prezentációk; G. Herold - Belgyógyászat

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa, leadási ideje:-

Adatlap utolsó módosítása: 2020.06.12


