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KÖVETELMÉNYRENDSZER 

 

Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar, Fogorvostudományi Kar, 

Gyógyszerésztudományi Kar, Egészségtudományi Kar, Egészségügyi Közszolgálati Kar, Pető 

András Kar 

A tárgy neve:  A koronavírus okozta járványügyi veszélyhelyzettel összefüggésben ellátott 

feladatok c. szabadon választható tantárgy 

Angol nyelven: 

Német nyelven:                       

Kreditértéke: 4                   

Heti óraszám:         előadás:                gyakorlat:   2x7 nap /szemeszter (nem kötelezően 

egybefüggő hetek) – 1x7 nap -2 kredit                  szeminárium: 0 

Tantárgy típusa:     kötelező          kötelezően választható                szabadon választható 

 

Tanév:2020/2021. őszi félév 

Tantárgy kódja: …………….. 

(Új tárgy esetén Dékáni Hivatal tölti ki, jóváhagyást követően) 

Tantárgyfelelős neve: kari dékán 

Munkahelye, telefonos elérhetősége:  

Beosztása:  

A tantárgy oktatásának célkitűzése, helye az orvos és egészségtudományi képzés 

kurrikulumában: 

A koronavírus okozta járványügyi veszélyhelyzettel összefüggésben ellátott feladatok (Önálló 

PPE (egyéni védőfelszerelés) használata, mintavétel végzése, minta megfelelő tárolása, szállítása, 

labor, betegellátás, gyermekfelügyelet, biológiai mintavétel adminisztrációja, egyéb 

veszélyhelyzettel összefüggésben végzett tevékenység). 

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

 

Gyakorlat: OMSZ által kijelölt helyszín (budapesti és Közép-magyarországi régió, Közép-dunántúli 

régió, Nyugat-dunántúli régió, Észak-magyarországi régió, illetve egyéb tárgykiírásban megjelölt 

helyszínek) 

A tárgy sikeres elvégzése milyen kompetenciák megszerzését eredményezi: 

Önálló PPE (egyéni védőfelszerelés) használat, felsőlégúti mintavétel, levett minta helyes 

tárolása/szállítása, biológiai mintavétel adminisztrációja.  

Országos Mentőszolgálat szervezeti felépítése és feladatköre, betegkommunikáció. 

 



  

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

 

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

kiválasztásának módja: 

 

Minimum: 200 fő (160 fő + 40 fő tartalék)     Maximum: 2000 fő 

 

Az adott kar hallgatói kontingensének  felosztását (az 521/2013. (XII.30.) Korm. rendeletben 

foglaltaknak megfelelően) az érintett kar dékánja határozza meg. 

A kurzusra történő jelentkezés módja: 

 

Online: Neptun/Moodle rendszerek 

 

A tárgy részletes tematikája:  

 

1. Tájékoztatás a járványügyi helyzetről 

2. COVID-19 mintavétel folyamata 

3. A virológiai minta adminisztrálása 

4. Biológiai minták tárolása 

5. A mintavétel logisztikája 

6. Gyakorlati foglalkozások, a helyszíni mintavételben történő részvétel 

 

Gyakorlati oktatás:  2x7 nap/szemeszter  

 

A gyakorlatok során lehetőség nyílik a Koronavírus előidézte járványügyi helyzettel 

összefüggésben felmerülő feladatokat ellátni. 

 

Közreműködők: OMSZ vezető oktatói. 

 

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

egyaránt!). A tematikák lehetséges átfedései: 

 

A Koronavírus komprehenzív elmélete és a helyes felsőlégúti mintavétel gyakorlata (ÁOK esetén)

  

 

A tantárgy sikeres elvégzéséhez szükséges speciális tanulmányi munka: 

(Pl. terepgyakorlat, kórlapelemzés, felmérés készítése, stb.) 

 

Terepgyakorlat, koronavírus minta levétele. 

A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetősége: 

 

Napi részvétel igazolása az OMSZ által, pótlásra a 2x7 napon belül nyílik lehetőség 



  

A megszerzett ismeretek ellenőrzésének módja a szorgalmi időszakban:  

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

lehetősége.) 

 

 

A félév aláírásának követelményei:  

szemeszterenként 2x7 nap önkéntes munka, mint gyakorlat igazolt teljesítése 

 

A munkavégzés helyszínén elektronikus jelenlét ellenőrzés történik, melyhez saját okoseszköz 

használata szükséges. 

A vizsga típusa: 

gyakorlati vizsga 

 

Vizsgakövetelmények: 

(Elméleti vizsga esetén kérjük a tételsor megadását, gyakorlati vizsga esetén a vizsgáztatás 

témakörét és módját.)  

 

Gyakorlat teljesítésének feltétele: PPE (egyéni védőfelszerelés) használata (kiöltözés, beöltözés); 

sikeres mintavételek OMSZ felügyeletével; minták tárolása és szállítása, mintalevételhez 

kapcsolódó adminisztráció, betegellátás, labor, gyermekfelügyelet, egyéb járványügyi helyzettel 

összefüggésben felmerült feladatok sikeres teljesítése. 

 

Az osztályzat kialakításának módja és típusa: 

 (Az elméleti és gyakorlati vizsga beszámításának módja. Az évközi számonkérések eredményeink 

beszámítási módja.) 

 

Kiválóan megfelelt/Megfelelt/Nem felelt meg 

 

 

A vizsgára történő jelentkezés módja: 

Online: Neptun rendszer 

 

A vizsga megismétlésének lehetőségei: 

A tárgy következő meghirdetésekor a kurzus ismételt elvégzésével a következő szemeszterben 

  

A tananyag elsajátításához felhasználható nyomtatott, elektronikus és online jegyzetek, 

tankönyvek, segédletek és szakirodalom (online anyag esetén html cím):  
 

Az OMSZ Moodle felülete: https://oktatas.mentok.hu/course/view.php?id=352 

 

Hozzáférés igénylése: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeontsYataRmPdu-

2Z3z8SEbYZ_X1JZMAS1Rz98dtnqAiA85g/viewform 

 

 

https://oktatas.mentok.hu/course/view.php?id=352
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeontsYataRmPdu-2Z3z8SEbYZ_X1JZMAS1Rz98dtnqAiA85g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeontsYataRmPdu-2Z3z8SEbYZ_X1JZMAS1Rz98dtnqAiA85g/viewform


  

A tárgyat meghirdető (tantárgyfelelős) aláírása:   

A gesztorintézet igazgatójának aláírása:               

Beadás dátuma: 2020. november 

 

 

 

Oktatási Bizottság véleménye:  

Dékáni hivatal megjegyzése: 

 

Dékán aláírása: 

 

 


