
EGYSÉGES KÖVETELMÉNYRENDSZER 

Bevezetés az angol/német/francia/ olasz/ spanyol/ orosz gyógyszerészeti szaknyelvbe I. 

Semmelweis Egyetem, Gyógyszerésztudományi Kar, Szaknyelvi Intézet 

Tantárgy neve: Bevezetés az angol/német/francia/ olasz/ spanyol/ orosz gyógyszerészeti 

szaknyelvbe I. 

                 kódja: GYNYEBANG1M / GYNYEBNEG1M / GYNYEBFRG1M / GYNYEBOLG1M / 

GYNYEBSPG1M / GYNYEBORG1M 

                 típusa: szabadon választható 

                 kreditértéke: 2, heti 1x90 perc 

Tantárgy előadójának neve: Dr. Fogarasi-Nuber Katalin 

A tárgy tematikája:  

A kurzus autentikus szaknyelvi beszédaktusokra és írott / beszélt szaknyelvi panelekre épül. Célja, hogy 

teljesen kezdő szintről juttassa el a hallgatókat az A2 (alsó küszöb) szaknyelvi kommunikációs szintre. 

 

1.   Bemutatkozás, személyes információk 

Készség: alapadatokkal kapcsolatos információkérés 

2.   Orvosi szakterületek, specialisták 

Készség: Eligazodás az egészségügyi szolgáltatóhelyen és a gyógyszertárban 

3.   Testtájak, testrészek és kapcsolódó tünetek 

Készségek: jelen panaszok kikérdezése expediálás során 

4.   Betegségnevek és műtéti beavatkozások 

Készség: panaszok kikérdezése expediálás során 

5.   A recept és a betegtájékoztató 

Készség: alapadatok egyeztetése a recepten, eligazodás a betegtájékoztatón 

6.   Gyógyszerek alkalmazása, kontraindikációk 

Készség: gyógyszeralkalmazással kapcsolatos utasítások megfogalmazása 

7.   Számonkérés. Műszeres vizsgálatok 

Készség: vérnyomás- és vércukormérés a patikában 

8.   Szakorvoshoz irányítás 

Készség: panaszok kiértékelése 

9.   Gyógyszerformák és terápiás családok, vényköteles gyógyszerek 

Készség: gyógyszeralkalmazással kapcsolatos utasítások megfogalmazása, betegoktatás 

10.      A sürgősségi ellátás 

Készség: OTC készítmény kiadása 

11.      Hibás recept javítása 

Készség: konzultáció az orvossal 

12.      Beavatkozások, vizsgálatok menete 

Készség: műtétre vagy vizsgálatokra való felkészítés, tájékoztatás 

13.     Írásbeli számonkérés. Életvitel krónikus betegséggel, műtét, beavatkozás után 

Készség: Tanácsadás 

14.      Szóbeli számonkérés, a szaknyelvi kompetenciák értékelése 

 



A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetősége: 

Legfeljebb 2 hiányzás megengedett; ennél több hiányzás esetén a hallgató az oktatóval egyeztetett 

feladattal pótolhatja mulasztását (legfeljebb két alkalommal); az a hallgató, aki a gyakorlati órák több, 

mint 25%-áról hiányzik, nem kaphat aláírást (TVSz 17§ 7). 

Az igazolás módja a foglalkozásokon való távollét esetén:  

A megengedettnél több hiányzás esetén orvosi igazolás szükséges a tartós betegségről vagy kórházi 

kezelésről. 

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

és javításuk lehetősége: 

zárthelyi dolgozatok (7. és 13. hét) és szóbeli számonkérés (14. hét) 

Téma: az elvégzett tananyag 

Pótlás és javítás: órán kívüli időpontban 

A félév végi aláírás követelményei:  

Legfeljebb 2 hiányzás megengedett; ennél több hiányzás esetén a hallgató az oktatóval egyeztetett 

feladattal pótolhatja mulasztását (legfeljebb két alkalommal); az a hallgató, aki a gyakorlati órák több, 

mint 25%-áról hiányzik, nem kaphat aláírást (TVSz 17§ 7); aktív részvétel az órákon; mindkét zárthelyi 

dolgozat és a szóbeli számonkérés legalább elégséges teljesítése 

Az osztályzat kialakításának módja: 

A zárthelyi dolgozatok (a javító dolgozatokkal együtt), a szóbeli számonkérés és az órai munka alapján 

kapják a hallgatók a félév végi osztályzatot. Az elégtelen zárthelyi dolgozatot vagy szóbeli feleletet meg 

kell ismételni – az ilyen hallgatóknak az elégtelen jegye is beleszámít a félév végi osztályzatba. A 

zárthelyi dolgozatok és a szóbeli számonkérés értékelése: 

0–50% = elégtelen (1) 

51–60% = elégséges (2) 

61–75% = közepes (3) 

76–89% = jó (4) 

90–100% = jeles (5) 

A vizsga típusa: Gyakorlati jegy 

A vizsgajelentkezés módja: – 

A vizsgajelentkezés módosításának rendje: – 

A vizsgáról való távolmaradás igazolásának módja: – 

A tananyag elsajátításához felhasználható jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom 

listája: 

A Szaknyelvi Intézet szaknyelvoktatói által szerkesztett, autentikus gyógyszerészeti dokumentációt 

tartalmazó tananyag. Tankönyvek szaknyelvenként a megadott lista szerint. 

 

  



EGYSÉGES KÖVETELMÉNYRENDSZER 

Bevezetés az angol/német/francia/ olasz/ spanyol/ orosz gyógyszerészeti szaknyelvbe II. 

Semmelweis Egyetem, Gyógyszerésztudományi Kar, Szaknyelvi Intézet 

Tantárgy neve: Bevezetés az angol/német/francia/ olasz/ spanyol/ orosz gyógyszerészeti 

szaknyelvbe II. 

                 kódja: GYNYEBANG2M / GYNYEBNEG2M / GYNYEBFRG2M / GYNYEBOLG2M / 

GYNYEBSPG2M / GYNYEBORG2M 

                 típusa: szabadon választható 

                 kreditértéke: 2, heti 1x90 perc 

Tantárgy előadójának neve: Dr. Fogarasi-Nuber Katalin 

A tárgy tematikája: 

A kurzus autentikus szaknyelvi beszédaktusokra és írott / beszélt szaknyelvi panelekre épül. Célja, hogy 

kezdő szintről juttassa el a hallgatókat az A2 szaknyelvi kommunikációs szintre. 

 

1.   Bemutatkozás, adatfelvétel, belgyógyászati betegségek gyógyszerészi gondozása 

Készség: gyógyszerészeti anamnézisfelvétel  

2.   Jelen panaszok kikérdezése 

Készség: tünetek szerinti betegkikérdezés 

3.   A recept és a betegtájékoztató 

Készség: utasítások megfogalmazása 

4.   Kórházi kezelés, zárójelentés 

Készség: műtétre vagy vizsgálatokra való felkészítés, tájékoztatás, zárójelentés értelmezése 

5.   Láz, akut és fertőző betegségek 

Készség: differenciál-diagnosztikailag releváns betegkikérdezés, betegtájékoztatás 

6.   A fájdalom és jellege, fájdalomcsillapítás 

Készség: differenciál-diagnosztikailag releváns betegkikérdezés, betegtájékoztatás, betegutakkal 

kapcsolatos felvilágosítás 

7.   Számonkérés, Fejfájás és egyéb neurológiai tünetek 

Készség: differenciál-diagnosztikailag releváns betegkikérdezés, betegtájékoztatás 

8.   Szív- és érrendszeri tünetek, betegségek (pl. hipertónia) gyógyszerészi gondozása 

Készség: differenciál-diagnosztikailag releváns betegkikérdezés, betegtájékoztatás 

9.   Légzőszervi tünetek, betegségek (pl. asztma) gyógyszerészi gondozása 

Készség: differenciál-diagnosztikailag releváns betegkikérdezés, betegtájékoztatás 

10.      Gasztroenterológiai és endokrinológiai betegségek (pl. diabétesz) gyógyszerészi gondozása  

Készség: differenciál-diagnosztikailag releváns betegkikérdezés, dietetikai tanácsadás 

11.      A húgyúti és nemi szervekkel kapcsolatos tünetek, állapotok, megbetegedések 

Készség: differenciál-diagnosztikailag releváns betegkikérdezés, betegtájékoztatás 

12.      Az érzékszervekkel kapcsolatos tünetek és megbetegedések 

Készség: differenciál-diagnosztikailag releváns betegkikérdezés, betegtájékoztatás 

13.      Írásbeli számonkérés. Sebkezelés, felkészítés sebészeti beavatkozásokra 

Kompetencia: körülmények kikérdezése, sürgősségi ellátással kapcsolatos kommunikáció 

14.      Szóbeli számonkérés, a szaknyelvi kompetenciák értékelése 



A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetősége: 

Legfeljebb 2 hiányzás megengedett; ennél több hiányzás esetén a hallgató az oktatóval egyeztetett 

feladattal pótolhatja mulasztását (legfeljebb két alkalommal); az a hallgató, aki a gyakorlati órák több, 

mint 25%-áról hiányzik, nem kaphat aláírást (TVSz 17§ 7). 

Az igazolás módja a foglalkozásokon való távollét esetén:  

A megengedettnél több hiányzás esetén orvosi igazolás szükséges a tartós betegségről vagy kórházi 

kezelésről. 

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

és javításuk lehetősége: 

zárthelyi dolgozatok (7. és 13. hét) és szóbeli számonkérés (14. hét)     

Téma: az elvégzett tananyag 

Pótlás és javítás: órán kívüli időpontban 

A félév végi aláírás követelményei:  

Legfeljebb 2 hiányzás megengedett; ennél több hiányzás esetén a hallgató az oktatóval egyeztetett 

feladattal pótolhatja mulasztását (legfeljebb két alkalommal); az a hallgató, aki a gyakorlati órák több, 

mint 25%-áról hiányzik, nem kaphat aláírást (TVSz 17§ 7); aktív részvétel az órákon; mindkét zárthelyi 

dolgozat és a szóbeli számonkérés legalább elégséges teljesítése. 

Az osztályzat kialakításának módja: 

A zárthelyi dolgozatok (a javító dolgozatokkal együtt), a szóbeli számonkérés és az órai munka alapján 

kapják a hallgatók a félév végi osztályzatot. Az elégtelen zárthelyi dolgozatot és szóbeli feleletet meg kell 

ismételni – az ilyen hallgatóknak az elégtelen jegye is beleszámít a félév végi osztályzatba. A zárthelyi 

dolgozatok és a szóbeli számonkérés értékelése: 

0–50% = elégtelen (1) 

51–60% = elégséges (2) 

61–75% = közepes (3) 

76–89% = jó (4) 

90–100% = jeles (5) 

A vizsga típusa: Gyakorlati jegy 

A vizsgajelentkezés módja: – 

A vizsgajelentkezés módosításának rendje: – 

A vizsgáról való távolmaradás igazolásának módja: – 

A tananyag elsajátításához felhasználható jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom 

listája: 

A Szaknyelvi Intézet szaknyelvoktatói által szerkesztett, autentikus gyógyszerészeti dokumentációt 

tartalmazó tananyag. Tankönyvek szaknyelvenként a megadott lista szerint. 

 


