HÁZIROVOSTAN-DE
I.
1. Kardiovaszkuláris rizikófaktorok, felismerésük
2. A kardiovaszkuláris rizikó becslése
3. A hipertónia klinikai formái, diagnosztikája
4. Hipertónia kezelése, hipertóniás beteg gondozása
5. Hipertóniás sürgősségi állapotok, ellátásuk
6. Angina pectoris, myocardialis infarktus
7. A mellkasi fájdalom differenciál diagnosztikája
8. Akut balszív fél elégtelenség (tünettan, diagnosztika, ellátás)
9. Korszerű antikoaguláns kezelés (indikációk, gyógyszerek, ellenőrzés)
10. Gyakori felső légúti gyulladásos betegségek diagnosztikája és kezelése
11. Pneumóniák diagnosztikájának és kezelésének lehetőségei a családorvos gyakorlatában
12. Asthma bronchiale klinikuma, kezelése, gondozása
13. COPD (krónikus obstruktív tüdőbetegség)
14. Tüdődaganatok (rizikóállapotok, szűrési lehetőségek, tünetek, gondozás)
15. Légúti idegentest (tünetek, diagnosztika, ellátás)
16. Gastroenteritisek (kórokok, kezelési elvek, járványügyi teendők)
17. Reflux betegség (GORB) (tünettana, diagnosztika, kezelés)
18. Ulcus betegség (differenciáldiagnosztika, kezelés)
19. Gyulladásos bélbetegségek. Funkcionális bélbetegségek
20. Emésztőszervi daganatos betegségek
21. Acut has (differenciáldiagnosztika)
22. Májbetegségek (hepatitisek, cirrhosis hepatis, májdaganatok)
23. Gastrointestinalis végzések

24. Ikterusok differenciáldiagnosztikája
25. Epebetegségek (cholelithiasis, cholecystitis, cholangitis)
26. Akut és krónikus pancreatitis (tünetek, diagnosztika, kezelés)

II.
1. Húgyúti infectiok (acut, krónikus, recidiváló)
2. Nephrolithiasis (tünet, diagnosztika, ellátás)
3. A haematuria differenciáldiagnosztikája
4. A hyperthyreosis és hypothyreosis a családorvos gyakorlatában (a felismerés lehetőségei,
gondozási teendők)
5. 1-es típusú diabetes mellitus (felismerés, kezelés, gondozás)
6. 2-es típusú diabetes mellitus (felismerés, kezelés, gondozás)
7. Elhízás (klinikai formák, kezelési lehetőségek, gondozás)
8. Metabolikus syndroma (kritériumok, kezelési lehetőségek, gondozás)
9. Diabeteses beteg (diétája, táplálkozása, életmódja, gondozási feladatok)
10. Hyperlipoproteinaemiák (célértékek, szűrés, gondozás)
11. Az anaemiák főbb csoportjai és elkülönítésük szempontjai (differenciáldiagnosztika)
12. Vashiányos anaemia (tünetek, diagnosztika, kezelés)
13. Fájdalomcsillapítás daganatos betegségekben
14. A családorvos feladatai az emlőrák, a méhnyakrák, a colorectalis rák szűrésében
15. Szűrővizsgálati módszerek a gyakori daganatos betegségek felismerésére
16. Anaphylaxia, allergiás sürrgősségi állapotok
17. Rheumatoid arthritis (tünetek, differenciáldiagnosztika, kezelési elvek)
18. Arthrosisok (tünetek, diagnózis, kezelés)
19. Osteoporosis (megelőzés, diagnózis, gondozás)

III.
1. Fejfájások
2. Stroke (tünetek, diagnózis, akut ellátás)
3. Központi idegrendszeri tumorok, koponyaűri nyomásfokozódás
4. Epilepsziák, convulsioval járó állapotok
5. Parkinson syndroma (okok, tünetek, gondozás)
6. Acut hasi kórképek (tünetek, differenciáldiagnosztika)
7. Sebek típusai, sebellátás, tetanusz profilaxis
8. Égési sérülés ellátása
9. Vérzések és vérzéscsillapítás
10. Rándulások, ficamok, törések első ellátása
11. Derékfájás, porckorongsérv
12. A prostata hyperplasiaja és carcinomaja

IV.
1. Családtervezés, fogamzásgátlás
2. A terhesgondozás feladatmegosztása (védőnő, családorvos, nőgyógyász),
a családorvos teendői
3. Veszélyeztetett terhesség (okok, teendők)
4. Terhességi toxaemia (okok, diagnosztika, teendők)
5. Gestaciós diabetes (diagnosztika, gondozás, utógondozás)
6. Újszülöttkorban felismerhető fejlődési rendellenességek
7. Védőoltások csecsemő- és gyermekkorban
8. Rachitis és profilaxisa
9. Primer prevenció újszülött-, csecsemő- és gyermekkorban
10. Szűrővizsgálatok újszülött-, csecsemő- és gyermekkorban

11. Akut felső- és alsó légúti betegségek sajátosságai csecsemő- és gyermekkorban
12. Tonsillectomia és adenotomia indikációi
13. Kiütéssel járó fertőző betegségek
14. Akut has csecsemő- és gyermekkorban
15. Pylorus stenosis, invaginatio
16. Húgyúti fertőzések csecsemő- és gyermekkorban
17. Növekedés zavarai (differenciáldiagnosztika)
18. Elhízás a gyermekkorban
19. Anaemia csecsemő- és gyermekkorban

V.
1. A családorvoslás sajátosságai
2. A családorvosi team kapcsolatrendszere, feladatai
3. A családorvos diagnosztikus tevékenységének sajátosságai
4. Az orvos-beteg kapcsolat a családorvoslásban, holisztikus szemlélet, a konzultáció
sajátosságai
5. A prevenció szintjei és stratégiái
6. A primer prevenció a családorvosi gyakorlatban
7. Szekunder prevenció a családorvosi gyakorlatban
8. Gondozási tevékenység a családorvoslásban
9. Az egészségmegőrzés feladatai az alapellátásban
10. Rehabilitáció a családorvosi gyakorlatban
11. A háziorvos hatósági feladatai
12. A családorvos dokumentációja

