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A tárgy neve: Orális medicina II. 

Angol nyelven
1
: Oral Medicine II. 

Német nyelven
1
: Orale Medizin II.                    

Kreditértéke: 1 

Teljes óraszám: 1                       előadás:   1                     gyakorlat:            szeminárium: 

Tantárgy típusa:     kötelező          kötelezően választható                szabadon választható 

Meghirdetési gyakoriság (félévente v. évente): évente 

Tanév: 2020/2021 

Tantárgy kódja
2
: FOKOODT244_2M 

Tantárgyfelelős neve: Dr. Dobó Nagy Csaba 

Munkahelye, telefonos elérhetősége: Orális Diagnosztikai Tanszék, +36 1 459 1500 / 59161                                                         

Beosztása: tanszékvezető egyetemi tanár 

 

A tantárgy oktatásának célkitűzése, helye az orvosképzés kurrikulumában: 

A szájnyálkahártya kóros állapotainak felismerése, az éptől való elkülönítése. A fej-nyak 
elváltozásainak megismertetése. Szintetizálja az általános medicina, az alapozó tárgyak és szakmai 

tárgyak ismeretanyagát. Iránymutatást nyújt az elváltozások kezeléséről.  

 

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

előadások helye: Árkövy József előadóterem; 1088 Budapest, Szentkirályi utca 47. földszint 

 

A tárgy sikeres elvégzése milyen kompetenciák megszerzését eredményezi: 
Képes a leggyakoribb szájüregi elváltozások felismerésére. Önállóan végez stomato-onkológiai 

szűrővizsgálatot. Tudja, hogy mely esetekben kell a beteget stomatoonkológiai teamhez küldeni. Az 

egyszerűbb és gyakori esetek ellátására képes. Tájékozott a szisztémás betegségek szájüregi 
tüneteiről, és ez alapján a megfelelő szakellátásra tudja küldeni a beteget 

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

Orális medicina I., Orális diagnosztika, Szájsebészet III. 

 

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

kiválasztásának módja: 

n.a. 

 

A kurzusra történő jelentkezés módja: 

NEPTUN rendszeren keresztül 

 

A tárgy tematikája (lehetőleg heti bontásban, sorszámozva): 
Előadások: 

1. Bevezetés. Az Oralis Medicina tárgya, jelentősége. A betegvizsgálat menete. Elemi 
jelenségek a szájnyálkahártyán. 

2. Orális infectiók I. 



  

3. Orális infectiók II. 

4. Szájüregi praecancerosisok és jelentőségük. Piros és fehér elváltozások 

differenciáldiagnosztikája. 
5. Szisztémás betegségek és kezelésük fogorvosi vonatkozásai.  

6. Nyálmirigy betegségek felismerése és kezelése. 

7. Molekuláris onkológiai diagnosztika jelentősége a szájüregi tumorok sikeres kezelésében. 
8. Immunrendszert érintő betegségek a szájüregben I. (Bullosus betegségek, Lichen oris) 

9. Immunrendszert érintő betegségek a szájüregben II. (Aphta és más fekélyes betegségek) 

10. Fej- nyaki fájdalom differenciáldiagnosztikája. 

11. Rizikópáciensek a fogorvosi gyakorlatban.  
12. Dentális góc jelentősége a fogorvosi praxisban.                                        

13. Interaktív differenciáldiagnosztika I. 

14. Interaktív differenciáldiagnosztika II. 
 

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

egyaránt!). A tematikák lehetséges átfedései: 

n.a. 

 

A tantárgy sikeres elvégzéséhez szükséges speciális tanulmányi munka
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: 

nincs 

 

A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetősége: 

TVSz szerint 

 

A megszerzett ismeretek ellenőrzésének módja a szorgalmi időszakban
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:  

Nincs 

 

A félév aláírásának követelményei:  
A gyakorlatokon való részvétel a TVSz szerint. 

 

A vizsga típusa: 
Szigorlat 

 

Vizsgakövetelmények6: 

Orális medicina I. és II. előadások és gyakorlatok anyaga. 

 

Az osztályzat kialakításának módja és típusa
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: 

Nincs gyakorlati jegy. 

 

A vizsgára történő jelentkezés módja: 
NEPTUN rendszeren keresztül. 

A vizsga megismétlésének lehetőségei: 

TVSz szerint 

   
A tananyag elsajátításához felhasználható nyomtatott, elektronikus és online jegyzetek, 

tankönyvek, segédletek és szakirodalom (online anyag esetén html cím):  
Kövesi, Dombi, Gera, Nagy, Bán: Orális medicina – Szájbetegségek 

https://semmelweis.hu/oralis-diagnosztika/oktatas/oralis-medicina/ 

A tárgyat meghirdető oktató (tantárgyfelelős) aláírása: 

 

A gesztorintézet igazgatójának aláírása: 

 

Beadás dátuma: 

 

 



  

 

OKB véleménye:  

 

 

Dékáni hivatal megjegyzése: 

 

 

Dékán aláírása: 

 

 

 
1  Csak abban az esetben kell megadni, ha a tárgy az adott nyelven is meghírdetésre kerül. 
2  Dékáni Hivatal tölti ki, jóváhagyást követően. 
3  Az elméleti és gyakorlati oktatást órákra (hetekre) lebontva, sorszámozva külön-külön kell megadni, az előadók és a 

gyakorlati oktatók nevének feltüntetésével.  Mellékletben nem csatolható! 
4 Pl. terepgyakorlat, kórlapelemzés, felmérés készítése, stb. 
5 Pl. házi feladat, beszámoló, zárthelyi stb. témaköre és időpontja, pótlásuk és javításuk lehetősége. 
6 Elméleti vizsga esetén kérjük a tételsor megadását, gyakorlati vizsga esetén a vizsgáztatás témakörét és módját .  
7 Az elméleti és gyakorlati vizsga beszámításának módja. Az évközi számonkérések eredményeink beszámítási módja. 


