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László
A tárgy tematikája:
A fül, orr, torok, gége, fej-nyak megbetegedései, e régiók tumorainak kezelése és onkológiai sebészete.
Továbbá az orr és melléküregek betegségei, ezek műtétei. Endoszkópos és mikroszkópos gége-, valamint
orr-, melléküreg- és fülsebészet, fül-orr-gégészeti lézerterápia és lézersebészet. Egyéb fül-orr-gégészeti
rekonstrukciós és plasztikai sebészeti műtétek, valamint a nyelőcső, gége, légcső endoszkópos
diagnosztikája. A gyermekkori nagyothallás kivizsgálása, a nagyothallás gyógyítása, a műtéti
hallásjavítás és a cochlearis implantáció. Audiológiai alapismeretek, a fülbetegségek részletes vizsgálata,
a nagyothallók ellátása hallókészülékkel vagy műtéti úton. A foniátriai ismeretek, a hangképzés élettana,
a rekedtség gyógyítása, a gégebetegek rehabilitációja. Rhinológia. Otoneurológia, az egyensúlyszerv
betegségeinek kivizsgálása és kezelése.
SZAKMAI PROFILOK · Általános fül-orr-gégészet · Audiológia · Speciális hallásjavítás · Cochlearis
implantáció · Otoneurológia · Phoniátria · Logopédia · Fej-nyaksebészet · Endoszkópia · Plasztikai és
rekonstruktív sebészet · Rhinológia · Allergológia.
Előadások tematikája:
A fül-orr-gégészeti előadások témái
1. Vizsgálat. A külső és a középfül betegségei.
2. A középfül és a belső fül betegségei. Hallókészülékek, implantátumok.
3. Orrlégzési zavar, allergia, krónikus rhinitis, FESS.
4. A szájüreg a garat és a gége gyulladásos és jóindulatú elváltozásai.
5. A gége és a hypopharynx daganatai.
6. A szájüreg daganatai.
7. Kemoradioterápia.
8. Nyaki terimék, metasztázisok diagnosztikája, terápiája.
A gyakorlatok tematikája az előadásokhoz kapcsolódik, a klinika aktuális beteganyagának
figyelembe vételével.

Gyakorlat
A fül-orr-gégészeti előadásokra és gyakorlatokra, majd záró szigorlatra az V. évben kerül sor.
A képzés 10-12 fős csoportokban történik. Ennek során a hallgatók elsajátítják a betegvizsgálatot,
megismerkednek a vizsgáló eljárásokkal, az egyes kórképek diagnosztikájával, valamint a konzervatív
gyógyítás, nyílt vagy endoszkópos és mikroszkópos műtétek lehetőségeivel. Külön hangsúlyt fektetünk
az eszközös vizsgálatok bemutatására, az endoszkópos műszerek megismertetésére.
A gyakorlatokon és előadásokon történő megjelenés kötelező.
A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetősége:
A hallgatók foglalkozásokon való részvételét jelenléti íven regisztráljuk. A foglalkozásokról 3
alkalommal (3 gyakorlati óra) történő hiányzás elfogadható. Az esetleges hiányzások pótlása másik
csoport gyakorlatán történő igazolt részvétellel vagy egyéb módon történő pótlással történhet.
Az igazolás módja a foglalkozásokon és a vizsgán való távollét esetén:
A hiányzás igazolása csak hivatalos dokumentummal (orvosi, ill. egyéb hatósági igazolás) történhet.
A félévközi ellenőrzések (beszámolók, zárthelyi dolgozatok) száma, témaköre és időpontja,
pótlásuk és javításuk lehetősége:
Jelenleg a tematikában nem szerepel félévközi ellenőrzés, ill. zárthelyi dolgozat.
A félév végi aláírás követelményei:
Részvétel a foglalkozásokon, vagy a hiányzásoknak a fentiekben említett módon történt pótlása.
Az osztályzat kialakításának módja:
A vizsgára bocsátás feltétele a félév végi aláírás megszerzése és a leckekönyvben történt rögzítése.
A vizsga napján a kompetencia kérdések megválaszolása.
A tematikában említett témakörök ismerete alapján, ezek elméleti és gyakorlati vonatkozásait figyelembe
véve.
A vizsga típusa: Szóbeli szigorlat, előtte kompetencia kérdések
A vizsgajelentkezés módja: SE - Neptun Rendszer
A vizsgajelentkezés módosításának rendje:
SE - Neptun rendszeren keresztül a SE vizsgaszabályzatának rendelkezései által biztosított lehetőségek
alapján.
A vizsgáról való távolmaradás igazolásának módja:
A hiányzás igazolása csak hivatalos dokumentummal (orvosi, ill. egyéb hatósági igazolás) történhet.
A tananyag elsajátításához felhasználható jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom
listája:
Irodalom
A kötelező és ajánlott tankönyvek listája a következő:
Kötelező:

magyar:
Dr. Répássy Gábor:
Fül-orr-gégészet, Fej-Nyak-Sebészet
egyetemi tankönyv
Medicina, Budapest, 2011
ISBN: 978 963 226 311 3
Semmelweis Egyetem,
E-learning-Fül-Orr-Gégészet
angol:
W. Becker, H.H. Naumann, C.R. Pfaltz:
Ear, Nose and Throat Diseases
Georg-Thieme Verlag, Stuttgart 1994.
ISBN: 3-13-671202-1
német:
W. Arnold, V. Ganzer:
Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde
Georg-Thieme Verlag, Stuttgart 1997.
ISBN: 3-13-103411-4
Ajánlott:
Dr. Répássy G.: Otolaryngology
2000 egyetemi jegyzet
Radó Nyomda és Kiadó és Szolg. Kft., Eger, 2000.
Dr. Pytel József: Audiológia
Victoria Kft, Pécs 1996
ISBN: 963-76-60607
Dr. Kiefer Gábor: Rekedtség
Foniatria - a hangképzés zavarai
Golden Book Kiadó, Budapest 1995
ISBN: 963-8232-153
Dr. Ribári Ottó, Dr. Répássy Gábor, Dr. Hirschberg Andor, Dr. Rezek Ödön:
Fül-orr-gégészet fogorvos hallgatók részére
Medicina, Budapest 2004
ISBN: 963-242-839-0

