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A tantárgy feladata a képzés céljának megvalósításában: 

A fogorvostanhallgatók megismertetése az egészség és a betegség társadalmi eloszlásának 

jellegzetességeivel, az egészségi állapot egyenlőtlenségeinek okaival és következményeivel, a 

pszichoszociális tényezők egészségügyi szerepével, az önkárosító magatartásformák, devianciák 

szabályszerűségeivel, a gyógyítás szociológiai jelenségeivel, az orvostudomány helyével és helyzetével, 

valamint az egészségügyi intézményrendszer társadalmi beágyazottságával és jellegzetességeivel. 

A tárgy tematikája (lehetőleg heti bontásban, sorszámozva): 

  1. Bevezetés a fogorvosi szociológiába; az orvosi hivatás a változó 

társadalomban 

Előadás 

  2. Az egészségi állapot mérése. A magyar lakosság egészségi állapota Előadás 

  3. Az egészségügyi rendszerek jellegzetességei.  Előadás 

  4. Az orvosi szociológia módszerei; a terepmunka előkészítése Gyakorlat 

  5. A magyar egészségügyi rendszer Gyakorlat 

  6. Az egészségi állapot társadalmi egyenlőtlenségei  Gyakorlat 

  7. Orvoshoz fordulás, betegviselkedés. Gyakorlat 

  8. Gender és egészség Gyakorlat 

  9. A deviáns viselkedés egészségügyi vonatkozásai Gyakorlat 

10. A gyógyító hivatások Gyakorlat 

11. Az orvosok életminősége Gyakorlat 

12. Medikalizáció Gyakorlat 

13. Demonstráció  Előadás 

14. A terepmunka feladat eredményének bemutatása; összefoglalás Gyakorlat 
 

A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetősége: 

A félév végi aláíráshoz a tantárgy gyakorlatainak legalább 75%-án való részvétel szükséges. Félévenként 

legfeljebb egy gyakorlatról (két oktatási óráról) való hiányzás pótlásaként elfogadható a tantárgy 

témaköréhez kapcsolódó, a gyakorlatvezető által kijelölt tanulmány ill. könyvfejezet önálló feldolgozása, 

vagy ugyanazon gyakorlatvezető egy másik tanulócsoporttal történő gyakorlatán való részvétel. 

Az igazolás módja a foglalkozásokon és a vizsgán való távollét esetén: 

Orvosi igazolás szorgalmi időszakban a következő órán a gyakorlatvezetőnek, vizsgaidőszakban a 

tanulmányi felelősnek; félévenként legfeljebb egy gyakorlatról (két oktatási óráról) való hiányzás 

pótlásaként elfogadható a tantárgy témaköréhez kapcsolódó, a gyakorlatvezető által kijelölt tanulmány 



ill. könyvfejezet önálló feldolgozása, vagy ugyanazon gyakorlatvezető egy másik tanulócsoporttal 

történő gyakorlatán való részvétel. 

 

A félévközi ellenőrzések (beszámolók, zárthelyi dolgozatok) száma, témaköre és időpontja, 

pótlásuk és javításuk lehetősége: 

1 zárthelyi dolgozat (demonstráció), melynek eredménye 60% (60 pont) erejéig beleszámít a 

vizsgajegybe. A demonstráció témaköre: Az előadások és szemináriumok témája, illetve a tankönyv 

megfelelő fejezetei. Az előadások anyaga az Intézet honlapjáról letölthető. (www.magtud.hu).  

A demonstráció nem pótolható. 

A félév végi aláírás követelményei (ideértve a hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak 

számát és típusát is): 

A foglalkozások legalább 75 százalékán való részvétel, valamint az előírt terepgyakorlat elvégzése és 

arról írásbeli (esetleg szóbeli) beszámoló készítése, legkésőbb a szorgalmi időszak utolsó hetéig. 

Az osztályzat kialakításának módja: 

Elérhető maximális pont: 100 

A demonstrációkon elérhető maximális pont: 60 

A terepgyakorlati beszámolóra maximálisan elérhető pont: 40 

Az értékelés kategóriái: 

Jeles (5): 90-100 pont 

Jó (4): 76-89 pont 

Közepes (3): 61-75 pont 

Elégséges (2): 51-60 pont  

A vizsga típusa: kollokvium 

Vizsgakövetelmények: 

Az előadások és szemináriumok témája, illetve a tankönyv megfelelő fejezetei. Az előadások anyaga az 

Intézet honlapjáról letölthető. 

A vizsgajelentkezés módja: A Neptun rendszeren keresztül 

A vizsgajelentkezés módosításának rendje: 

A Neptun rendszeren keresztül 

A vizsgáról való távolmaradás igazolásának módja: 

Orvosi igazolás átadása a tanulmányi felelősnek 

A tananyag elsajátításához felhasználható jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom 

listája: 

Tankönyv: Szántó Zsuzsa, Susánszky Éva (szerk.): Orvosi Szociológia. Semmelweis Kiadó 2006. 

Honlap: (www.magtud.hu).  
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