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A tantárgy feladata a képzés céljának megvalósításában: 

Az orvosi terminológia gyakorlatközpontú oktatásának célja, hogy a hallgató készségszinten elsajátítsa, 

felismerje és használja az orvosi–fogorvosi szakma gyakorlásához nélkülözhetetlen szakkifejezéseket és 

nevezéktant. A tananyag elrendezését a funkcionális szemlélet vezérli. Minden anyagrész az orvosi–

fogorvosi szaknyelv különböző tartományainak és orvosi dokumentáció típusainak egy-egy terminológiai  

jellegzetességét járja körül. A szaknyelvi ismeretek és a leckékben szereplő feladatok az orvosi terminológia 

3 fő területének, a többszavas anatómiai kifejezések, a latin klinikai és kórbonctani diagnózisok és az orvosi 

vények összeállításának az elsajátítását szolgálják autentikus szemléletőanyagok felhasználásával.  

Főbb tartalmi csomópontok: 

- a hatékony orvos–orvos és orvos–beteg kommunikáció terminológiai alapjai és a szakkifejezések tudatos 

használata  

- az anatómiai nevezéktan jellegzetességei: a hallgatók által aktuálisan tanult mozgásszervi és a koponyával 

kapcsolatos anatómiai nevek feldolgozása, a különböző szerkezetek és egyeztetési szabályok felismerése 

- egyszerű klinikai és patológiai kifejezések, diagnózisok értelmezése, helyes használata 

- egyszerű fogorvosi és szájsebészeti kifejezések, diagnózisok értelmezése, helyes használata 

- a receptírás formai követelményei 

 

A kurzus elvégzése után a hallgató  

- ismeri az orvosi–fogorvosi szaknyelv, terminológia és nómenklatúra fogalmát és megjelenési szintjeit 

- ismeri a különböző szakterületek nevezéktanainak megbízható forrásait 

- ismeri az összetett szakkifejezések latin és görög nyelvi struktúráját és jelentését 

- ismeri a szaknyelvi kifejezések igényes, félreérthetetlen megfogalmazását 

 

- képes az orvosi–fogorvosi szaknyelv értő befogadására 

- képes anatómiai neveket értelmezni és helyesen használni 

- képes egyszerűbb diagnózist latin nyelven megadni 

- képes gyári és egyszerűbb magisztrális készítményhez orvosi vényt összeállítani 

 

A tárgy tematikája: 

1. hét: 

  fogorvosi és orvosi szaknyelvi kompetencia: A hatékony orvos–orvos és orvos–beteg kommunikáció ismérvei, 

megkülönböztetése, valamint a terminológia latin és görög elemeinek tudatosítása 

  anatómiai terminológia: az emberi test síkjai és irányai, a test fő részei, testtájak 

  szókincs: alapvető csonttani kifejezések, térbeli elhelyezkedést és alaki hasonlóságot kifejező szókapcsolatok 

  nyelvi ismeretek: kiejtés, minőségjelzős szószerkezetek az anatómiai nevekben (a latin főnév és melléknév 

alanyesetű egyeztetése) 

 

2. hét: 



  fogorvosi és orvosi szaknyelvi kompetencia: az anatómiai struktúrák rész–egész kapcsolatainak megértése 

  anatómiai terminológia: a felső és alsó végtag csontjainak terminológiája 

  szókincs: a csontfelszínt alkotó képletek megnevezése, a valamihez tartozást kifejező szókapcsolatok 

  nyelvi ismeretek: birtokos szerkezet az anatómiai nevekben (a latin főnév birtokos esete) 

3. hét: 

    fogorvosi és orvosi szaknyelvi kompetencia: összetett anatómiai nevek megértése és használata mozgásszervi 

diagnózisokban 

  anatómiai terminológia: a koponya csontjai, varratai és összeköttetéseinek terminológiája 

  szókincs: több tagú anatómiai nevek, a leggyakoribb mozgásszervi elváltozások 

  nyelvi ismeretek: minőségjelzős és számnévi jelzős birtokos szerkezetek az anatómiai nevekben és diagnózisokban 

(a latin melléknév birtokos esete) 

4. hét: 

    fogorvosi és orvosi szaknyelvi kompetencia: a többes számú anatómiai nevek használata 

  anatómiai terminológia: az arckoponya csontjai, járatai, üregeinek terminológiája 

  szókincs: alaki hasonlóságot, méretet és funkciót kifejező szókapcsolatok 

  nyelvi ismeretek: tipikus végű főnevek, többes szám az anatómiai nevekben (a latin főnév és melléknév többes 

számú alanyesete)  

5. hét: 

    fogorvosi és orvosi szaknyelvi kompetencia: a fogak terminológiája, a többes számú anatómiai nevek használata 

szájsebészeti diagnózisokban 

  anatómiai terminológia: a fogak típusai és részei 

  szókincs: a fogakkal kapcsolatos szájsebészeti diagnózisok kifejezései 

  nyelvi ismeretek: többes számú birtokos szerkezetek az anatómiai nevekben és a diagnózisokban (a latin főnév és 

melléknév többes számú birtokos esete) 

6. hét: 1. írásbeli számonkérés 

  fogorvosi és orvosi szaknyelvi kompetencia: anatómiai nevek használata a klinikai szaknyelvben: tünetek, 

elváltozások és ezek lokalizációja a diagnózisokban 

  anatómiai terminológia: vállöv, a váll ízületei és izmainak terminológiája 

  szókincs: a gyakori mozgásszervi klinikai diagnózisok kifejezései 

  nyelvi ismeretek: állapotot és okságot kifejező szószerkezetek a diagnózisokban (elöljárószók acc.-szal) 

7. hét: 

    fogorvosi és orvosi szaknyelvi kompetencia: orvosi–fogorvosi dokumentumtípusok felépítésének megismerése  

  anatómiai terminológia: a könyök és a kéz ízületeinek és izmainak terminológiája 

  szókincs: mozgásszervi és koponyával, fogakkal kapcsolatos diagnózisok ambuláns lapokon, látleleteken, 

zárójelentésekben, műszeres vizsgálati leleteken  

  nyelvi ismeretek: állapotot és okságot kifejező szószerkezetek az orvosi dokumentumokban  (elöljárószók acc.-szal) 

8. hét: 

    fogorvosi és orvosi szaknyelvi kompetencia: az orvosi vény szerkezetének megismerése és gyári készítmény 

rendelése 

  anatómiai terminológia: a csípő, a térd és a láb ízületeinek és izmainak terminológiája 

  szókincs: csomagolóanyagok, kiszerelések 

  nyelvi ismeretek: az orvosi vény utasításai (felszólítások a recepten) 

9. hét: 

    fogorvosi és orvosi szaknyelvi kompetencia: magisztrális készítmény rendelése 

  anatómiai terminológia: gerinc mozgásainak és izmainak terminológiája 

  szókincs: gyógyszerformák, mértékegységek, javallatok 

  nyelvi ismeretek: az orvosi vény mennyiségi kifejezései (latin számnevek) 

10. hét:  

    fogorvosi és orvosi szaknyelvi kompetencia: következményes elváltozások megfogalmazása klinikai és patológiai 

diagnózisokban, lokalizáció kifejezése képalkotó vizsgálati leletekben 

  anatómiai terminológia: a nyakizmok terminológiája 

  szókincs: a koponyát–fejet és a mozgásszerveket érintő vizsgálati leletek diagnózisai 

  nyelvi ismeretek: lokalizációt kifejező szerkezetek a diagnózisokban (elöljárószók abl.-szal) 

11. hét:  

    fogorvosi és orvosi szaknyelvi kompetencia: alapvető fejlődéstani és a főbb szervrendszereket érintő diagnózisok, 

tünetek megértése 

  anatómiai terminológia: a rágóizmok és a mimikai izmok terminológiája 

  szókincs: testrészek, főbb szervrendszerek párhuzamos anatómiai és klinikai megnevezései, gyakori elváltozások  



  nyelvi ismeretek: lokalizációt kifejező szerkezetek a diagnózisokban (elöljárószók abl.-szal), nem tipikus végű 

megnevezések az anatómiában 

12. hét: 

  fogorvosi és orvosi szaknyelvi kompetencia: az elhelyezkedés, lefutás és alaki hasonlóság elemzése komplex 

anatómiai struktúrákban és ezek használata a klinikai terminológiában 

  anatómiai terminológia: a hasfal és a rekeszizom terminológiája 

  szókincs: testrészek, főbb szervrendszerek párhuzamos anatómiai és klinikai megnevezései, a patológiában 

elforduló gyakori elváltozások  

  nyelvi ismeretek: a nyelvi ismeretek szintetizálása 

13. hét: 

  2. írásbeli számonkérés 

14. hét: 

  kurzuszárás: értékelés, javítás, jegybeírás 

 

Az egyes csoportok képességétől, igényeitől és a tananyag aktualizálástól, fejlesztésétől függően kisebb változások a 

félév menetében elképzelhetők. Ezek azonban nem érintik a félév folyamán elvégzendő anyag témáját és 

mennyiségét. 

A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetősége: 

Legfeljebb 2 hiányzás megengedett; ennél több hiányzás esetén a hallgató az adott tanítási héten egy másik 

latinórán való részvétellel vagy beadandó 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 6. és 13. 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 adott tanítási héten egy másik 

FOK-os csoport tanóráján való részvétellel vagy beadandó 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 legalább elégséges teljesítése 

Az osztályzat kialakításának módja: 

A két zárthelyi dolgozat (a javító dolgozatok) és az órai munka alapján kapják a hallgatók a félév végi 

osztályzatot. Az elégtelen zárthelyi dolgozatot meg kell ismételni – az ilyen hallgatóknak az elégtelen jegye 

is beleszámít a félév végi osztályzatba. A zárthelyi dolgozatok értékelése: 

0–50% = elégtelen (1) 

51–60% = elégséges (2) 

61–75% = közepes (3) 

76–89% = jó (4) 

90–100% = jeles (5) 

A vizsga típusa: – 

A vizsgajelentkezés módja: – 



A vizsgajelentkezés módosításának rendje: – 

A vizsgáról való távolmaradás igazolásának módja: – 

A tananyag elsajátításához felhasználható jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom listája: 

Tananyag: 

A fogorvosi terminológia latin alapjai I. Kézirat. Fogorvostanhallgatók számára. Összeállította: Barta 

Andrea–Varga Éva Katalin. Budapest, 2019. 

 

Segédkönyvek: 

Paulsen F. - Waschke J.: Sobotta Az ember anatómiájának atlasza I-III. kötet. Budapest, Medicina Kiadó. 

Donáth Tibor (szerk.): Anatómia szótár - Lexicon Anatomiae - Anatomical dictionary - Anatomisches 

Wörterbuch. Budapest, Semmelweis Kiadó. 

Gaál Tamás (szerk.): Formulae Normales VII. - Szabványos vényminták. Budapest, Melánia Kiadó, 2003. 

A betegségek és az egészséggel kapcsolatos problémák nemzetközi statisztikai osztályozása : BNO-10, 

Tizedik revízió. Budapest, Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet, 1995. 

Brencsán orvosi szótár. Szerk.: Krúdy Erzsébet. Budapest, 20023, Medicina Könyvkiadó Rt. 

Belák Erzsébet: Lingua Latina medicinalis. Budapest, 20072, Semmelweis Kiadó. 

Belák Erzsébet: Orvosi terminológia. Budapest, 2005, Semmelweis Kiadó. 
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A tantárgy feladata a képzés céljának megvalósításában: 

A tantárgy oktatásának célja, hogy a hallgatók az Orvosi terminológia című kurzus során elsajátított 

ismereteiket bővítsék: a teljes anatómiai szóanyagra rálátást kapjanak, a kifejezéseket értelmezve 

alkalmazzák, megismerjék az orvosi–fogorvosi szakkifejezések jellegzetességeit és produktívan 

alkalmazzák az egyes szervrendszerekhez köthető diagnózisok megalkotása során.  

Főbb tartalmi csomópontok: 

- a hatékony orvos–(fog)orvos és (fog)orvos–beteg kommunikáció ismérvei  

- a teljes anatómiai nevezéktan jellegzetességei: anatómiai nevek feldolgozása, értelmezése 

- az egyes szervrendszerekkel kapcsolatos anatómiai és klinikai megnevezések használata 

- komplex fogorvosi és általános klinikai diagnózisok értelmezése, helyes használata 

- a kórboncolási diagnózisok nyelvi jellegzetességei 

- farmakológiai szakkifejezések sajátosságai 

- az orvosi terminológia latin és görög elemei 

 

A kurzus elvégzése után a hallgató  

- ismeri az orvosi szaknyelv fogalmát és megjelenési szintjeit  

- ismeri az orvosi, fogorvosi dokumentáció szaknyelvi igényét 

- ismeri a különböző szakterületek nevezéktanainak megbízható forrásait 

- ismeri a szakszókincs latin és görög nyelvi struktúráját 

- ismeri a szaknyelvi kifejezések igényes, félreérthetetlen megfogalmazását 

 

- képes az orvosi-fogorvosi szaknyelv értő befogadására 

- képes anatómiai neveket értelmezni és helyesen használni 

- képes diagnózist latin nyelven megadni 

- képes bármilyen gyári és magisztrális készítményhez orvosi vényt összeállítani 

 

- szakmai közegben magas szintű igényességgel fejezi ki magát - a szakma szokásait szem előtt 

tartva a görög-latin orvosi terminológia helyes használatával 

- a páciensekkel szemben fontosnak tartja a számukra is érthető kommunikációt, ismeri és használja 

a görög-latin kifejezések magyar jelentéseit 

 

- hatékonyan közreműködik a szakmai kommunikációban 

- szakmai ismeretei birtokában javaslatokat ad a görög-latin szakkifejezések hiányzó magyar 

változatainak megalkotására 



A tárgy tematikája: 

1. hét: 

    fogorvosi és orvosi szaknyelvi kompetencia: eligazodás az orvosi szakterületek között; a dentofaciális 

rendellenességekkel kapcsolatos kifejezések megértése és használata; a FoNo orvosi és gyógyszerészi 

kiadása közötti különbségek tudatosítása 

  anatómiai terminológia: az arckoponya és a fogak anatómia kifejezései  

  szókincs: főbb szervek anatómiai és klinikai megnevezései és kórképei 

  nyelvi ismeretek: a terminusalkotás alapjai; birtokos szerkezet és többes szám anatómiai és klinikai 

kifejezésekben 

2. hét: 

  fogorvosi és orvosi szaknyelvi kompetencia: a szív- és érrendszerrel kapcsolatos anatómiai és klinikai 

megnevezések használata 

  anatómiai terminológia: a mediastinum, a szív, a kis- és nagyvérkör anatómiája,a fogak anatómiája, a fogak 

részei; 

  szókincs: kardiovaszkuláris betegségek, tünetek, kísérőbetegségek zárójelentésekben  

  nyelvi ismeretek: állapotokat és körülményeket kifejező szerkezetek használata diagnózisokban, gyári recept 

ismétlése 

3. hét: 

    fogorvosi és orvosi szaknyelvi kompetencia: a szájüreg és az emésztőrendszer anatómiai és klinikai 

megnevezések használata  

  anatómiai terminológia: a hasűri zsigerek; a tápcsatornával és az emésztőmirigyekkel kapcsolatos 

terminológia  

  szókincs: a gyomor és az emésztőrendszer tünetei és elváltozásainak megnevezései; invazív eljárások 

megnevezései; anatómiai és klinikai párhuzamok 

  nyelvi ismeretek: lokalizáció és kísérő betegségek kifejezése diagnózisokban, a magisztrális recept ismétlése 

4. hét: 

  fogorvosi és orvosi szaknyelvi kompetencia: a fogszuvasodással, valamint a légzőrendszerrel kapcsolatos 

anatómiai és klinikai kifejezések használata; gyógynövényi készítmények rendelése 

  anatómiai terminológia: a felső légutak és a tüdő terminológiája, a növényi drogok terminológiája  

  szókincs: a tüdő és a légzőrendszer struktúráinak, valamint azok tüneteinek, elváltozásainak megnevezései; 

klinikai vizsgálati módszerek 

  nyelvi ismeretek: a lokalizáció további megnevezései 

5. hét: 

    fogorvosi és orvosi szaknyelvi kompetencia: a pulpa és a periapikális szövetek betegségeivel, valamint a 

kiválasztó szervrendszerrel kapcsolatos kifejezések használata;  

  anatómiai terminológia: a hasi és medencei zsigerek; a kiválasztó szervrendszer anatómiája 

  szókincs: a vesével és kiválasztással kapcsolatos anatómiai, élettani, kórélettani, műtéttani kifejezések; a 

fogak konzervatív kezelésével kapcsolatos kifejezések, a sók nevei a farmakológiában 

  nyelvi ismeretek: diminutív formák az anatómiai nomenklatúrában és a diagnózisokban 

 

6. hét: 1. írásbeli számonkérés 

  fogorvosi és orvosi szaknyelvi kompetencia: a fogfejlődés és áttörés rendellenességeivel, valamint a nemi 

szervekkel kapcsolatos anatómiai és klinikai kifejezések használata; dividált és diszpenzált recept  

  anatómiai terminológia: a női és férfi nemi szervek anatómiája 

  szókincs: nőgyógyászati, terhespatológiai, szülészeti és andrológiai kifejezések; fogfejlődési 

rendellenességek típusai 

  nyelvi ismeretek: számformák és összetett számnevek az orvosi terminológiában 

7. hét: 

  fogorvosi és orvosi szaknyelvi kompetencia: a gingiva, a nyelv és a periodontium betegségeivel, valamint 

az érzékszervekkel kapcsolatos anatómiai és klinikai kifejezések használata; magisztrális készítmények 

anyagrendelési lehetőségei 

  anatómiai terminológia: az érzékszervek anatómiája, fontosabb parodontológiai szakkifejezések 

  szókincs: a bőr, szem, a fül, a nyelv és az orr felépítésével és megbetegedéseivel kapcsolatos kifejezések, a 

szájnyálkahártya maculopapuslosus elváltozásainak nevei  

  nyelvi ismeretek: a betegségek előrehaladottságának, fokának kifejezése 

8. hét: 

    fogorvosi és orvosi szaknyelvi kompetencia: az idegrendszerrel kapcsolatos főbb anatómiai és klinikai 

kifejezések megértése; gyógyszerhatástani megnevezések megértése 



  anatómiai terminológia: az idegrendszer anatómiája 

  szókincs: az agy szerkezetére és az idegek elhelyezkedésére utaló kifejezések, valamint gyakoribb 

neurológiai kórképek, tünetek, vizsgálati módszerek megnevezései; fogászati érzéstelenítés 

  nyelvi ismeretek: gyógyszerhatástani terminuselemek használata 

9. hét: 

    fogorvosi és orvosi szaknyelvi kompetencia: daganatpatológiai kórképek megnevezéseinek megértése és 

használata, kórbonctani diagnózisok elemzése és írása; a szájüreg daganatos betegségei  

  anatómiai terminológia: egyes zsigeri szervrendszerek terminológiája 

  szókincs: sejttani, szövettani és kórszövettani terminológia, daganatos elváltozások a szájüregben, 

onkológiai gyógyszeres terápiák 

  nyelvi ismeretek: a kórbonctani diagnózisok formai követelményei, a nemzetközi egység hivatkozása a 

gyógyszerrendelés során 

10. hét:  

    fogorvosi és orvosi szaknyelvi kompetencia: a nyálmirigyek betegségeivel kapcsolatos, valamint endokrin 

kórképek megnevezéseinek megértése és használata;  

  anatómiai terminológia: a külső és belső elválasztású mirigyek terminológiája 

  szókincs: endokrin szervek anatómiája és kórképei, hormonok terminológiája; nyálmirigyek betegségeivel 

kapcsolatos kifejezések 

  nyelvi ismeretek: patológiai diagnózisok elemei 

11. hét:  

    fogorvosi és orvosi szaknyelvi kompetencia: az ajak és a szájnyálkahártya betegségeivel, infektológiai 

kórképekkel kapcsolatos megnevezések megértése és használata  

  anatómiai terminológia: zsigeri szervrendszerek terminológiája  

  szókincs: fertőző betegségek és tüneteik, mikroorganizmusok nómenklatúrája; az ajkak és a szájüreg 

fertőzéseivel kapcsolatos kifejezések, a Ph. Hg. vakcinái 

  nyelvi ismeretek: klinikai és patológiai diagnózisok elemzése és írása 

12. hét: 

    fogorvosi és orvosi szaknyelvi kompetencia: esettanulmányok, klinikai dokumentáció értelmezése 

  anatómiai terminológia: a feldolgozott anatómiai terminológia áttekintése 

  szókincs: a vonatkozó klinikai és farmakológiai szókincs; rövidítések feloldása recepteken 

  nyelvi ismeretek: a nyelvi ismeretek szintetizálása 

13. hét: 

  2. írásbeli számonkérés 

14. hét: 

  kurzuszárás: értékelés, javítás, jegybeírás 

 

Az egyes csoportok képességétől, igényeitől és a tananyag aktualizálástól, fejlesztésétől függően kisebb 

változások a félév menetében elképzelhetők. Ezek azonban nem érintik a félév folyamán elvégzendő anyag 

témáját és mennyiségét. 

 

A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetősége: 

Legfeljebb 2 hiányzás megengedett; ennél több hiányzás esetén a hallgató az adott tanítási héten egy 

másik latinórán való részvétellel vagy beadandó 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: 6., 13. hét 

Téma: az elvégzett tananyag 



Pótlás és javítás: órán kívüli időpontban 

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

feladatainak számát és típusát is): 

Legfeljebb 2 hiányzás megengedett; ennél több hiányzás esetén a hallgató az adott tanítási héten egy 

másik FOK-os csoport tanóráján való részvétellel vagy beadandó feladattal pótolhatja mulasztását; 

az a hallgató, aki a gyakorlati órák több, mint 25%-áról hiányzik, nem kaphat aláírást (TVSz 17§ 7); 

aktív részvétel az órákon; a zárthelyi dolgozatok és a záróteszt megírása, melyet legalább elégségesre 

kell teljesíteni.  

Az osztályzat kialakításának módja: 

A félév végi osztályzat kialakításában a két dolgozat eredménye a meghatározó, melyet az órai 

munka módosíthat. Az elégtelen záródolgozatot meg kell ismételni – az ilyen hallgatóknak az 

elégtelen jegye is beleszámít a félév végi osztályzatba. Az a hallgató, aki nem javítja ki az elégtelen 

záródolgozatát, nem kaphat félév végi osztályzatot. A dolgozatok értékelése: 

0–50% = elégtelen (1) 

51–60% = elégséges (2) 

61–75% = közepes (3) 

76–89% = jó (4) 

90–100% = jeles (5) 

A vizsga típusa: – 

Vizsgakövetelmények: – 

A vizsgajelentkezés módja: – 

A vizsgajelentkezés módosításának rendje: – 

A vizsgáról való távolmaradás igazolásának módja: – 

A tananyag elsajátításához felhasználható jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom 

listája: 

Tananyag: 

A fogorvosi terminológia latin alapjai II. Kézirat. Összeállította: Barta Andrea–Varga Éva Katalin. 

Budapest, 2019. 
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