HÁZIORVOSTAN
A családorvoslás saját és gyakorlati kérdései
1.
2.
3.
4.

A családorvoslás fogalma, sajátosságai, módszerei és perspektívái
A családorvosi szakmai team felépítése, kapcsolatrendszere, feladatai
A családorvosi team lehetséges paramedikális tagjai és segítői
A szituáció és az elsődleges döntés szerepe, a diagnózis felállításának stratégiája a
családorvosi gyakorlatban
5. A családban végbemenő funkcióváltozások a családorvoslás tükrében
6. A bususok ismertetése és felismerése a családorvosi munka során
7. A viselkedéstudomány családorvosi gyakorlata; a kommunikáció, mint a családorvosi
gyógyítás munkaeszköze
8. A problematikus beteg „kezelése” a háziorvoslás szemszögéből
9. A minőségbiztosítás elemei a családorvosi praxisban
10. Egészségügyi menedzsment szerepe a családorvosi munkában
11. A családorvosi praxis kapcsolatrendszere és informatikája
12. A családorvoslásban használt alapvető epidemiológiai ismeretek
13. A prevenció szerepe a családorvos munkájában. A preventív tevékenység általános
szempontjai. Bizonyítottan prevenciót igényélő betegségek
14. Rizikószemléletű gondozás, a lakóközösségre alapozott rehabilitáció elemei a
háziorvosi gyakorlatban. A házi betegápolás (home care) hazai lehetőségei
15. A családorvos, mint szakértő szerepe és tevékenysége az alapellátás terén
16. A konzultáció, konzílium szerepe a családorvosi munkában. Konzultációs technikák
17. Krízisszituációk; a családorvosi tevékenység psychiátriai vonatkozásai, psychoterápiás
lehetőségek az alapellátás szintjén

Neurológia
A háziorvos által végzendő alapvető neurológiai vizsgálatok ismertetése
A fájdalomcsillapítás lehetőségei a háziorvos gyakorlatában
Fejfájások differenciáldiagnosztikája, tünettana és kezelési lehetőségei
Trigeminus neuralgia és egyéb neuralgiával járó kórképek kezelése
Collapsus, TIA és egyéb cerebrovasculáris kórképek neurológiai tünetei; felismerés,
diagnózis és acut ellátás jelentősége az alapellátásban
6. A Parkinson-syndromás beteg szakellátás utáni otthoni gyógyszerelésének
gondozásának és rehabilitációjának háziorvosi feladatai
7. Szakellátás utáni sclerosis multiplexes beteg gondozásának felépítése
8. Fej- és gerincsérülések tüneteinek utókezelése, gondozási feladat
9. Epilepsziás roham ellátása; az epilepsziás beteg szakellátás utáni házi gondozásának
ismertetése. Status epilepticus, mint therápiás kérdés
10. Belgyógyászati betegségeket kísérő neuropathiak ismertetése, kezelése
11. Sürgősségi ellátást igénylő neurológiai kórképek bemutatása, ellátása
12. Az alvászavarok felismerése, kezelésük beállítása és ellenőrzése
13. A főbb cerebrovasculáris történések elkülönítése, azonnali teendők és szakellátásuk
utáni háziorvosi gondozásuk kialakításának feladatai
14. A központi idegrendszer főbb gyulladásos kórképeinek felismerése
15. A központi idegrendszeri daganatok tüneteinek felismerése, értékelése a szakellátásra
való beutalás mérlegelésének szempontjai szerint
1.
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16. Leggyakoribb mozgászavarok neurológiai megnyilvánulásainak értékelése
17. A peripheriás idegeket érintő leggyakoribb elváltozások ismertetése
18. Discus hernia, spondylosisok, plexuskárosodások neurológiai tüneteinek bemutatása,
első ellátásuk jelentősége és szakellátásuk utáni gondozás
19. Az acut látásvesztés és progrediáló látásromlás, mint tünet értékelése
20. Pszichoorganikus szindrómák és dementiák felismerése (konzíliummal)

Pszichiátria
1. Tájékozódó jellegű pszichiátriai anamnézis és exploráció technikája a háziorvosi
munkában. A pszichés status rögzítésének jelentősége
2. Alkoholbetegek, dementiában szenvedők szövődményeinek, kognitív működések
javítását célzó szerek indikálásának lehetőségei az alapellátásban
3. Enyhe depressziós állapotok, szorongások, pánik-szindróma ellátásának lehetőségei.
Gyógyszerek és pszichoterápiás lehetőségek a háziorvosi gyakorlatban
4. Pszichés krízis helyzetek, családi intervenciós beavatkozások lehetőségei az
alapellátásban a szakorvosi konzílium és -ellátás vezetése alapján
5. Pszichiátriai jellegű gondozási feladatok az alapellátás területén (dementia,
addictológiai kórképek, idült organicus psychosyndromák)
6. Felismerendő pszichiátriai kórformák háziorvosi jelentősége (psychosis, neurosis,
személyiségzavarok, függőségi állapotok, szorongásos kórképek)
7. Cselekvőképesség-, belátási képesség megítélése, veszélyeztető állapotok felismerése
és jelentősége a háziorvosi „szakértői” munkája során
8. Módszer-specifikus pszichoterápiás eljárások javallatainak ismerete

Endokrinológia és anyagcsere betegségek
1. Alapvető vizsgálatok endokrin- ill. anyagcsere-betegség gyanúja esetén
2. Diabetes mellitus. Etiológia, anamnesztikus és labordiagnosztika, a cukor
anyagcserezavarok típusai; a megválasztandó terápia alapvető szerei
3. A pajzsmirigy gyulladásos és autoimmun megbetegedéseinek diagnosztikája
4. Hyperthyreosis formái; siagnosztika kezelés és gondozás. Hypothyreosisok
5. Hyperuricaemiával járó kórképek diagnózisa, therápiája és gondozása
6. Obesitás differenciáldiagnosztikája; hyperlipidaemiás kórképek kezelése
7. Az endokrin betegségek szubszituációs és egyéb gyógyszeres beállításának kérdései.
Álláspontok a tartós szteroid terápia vonatkozásában.
8. Endocrin- és anyagcsere krízisállapotok sürgősségi ellátásainak elvei
9. A diabeteses beteg diétája és táplálkozása, a diabetesgondozás kérdései
10. A mellékvese megbetegedéseinek főbb kórképei, tünetei, felismerésük
11. A gonádműködést érintő főbb kórképek tüneti megnyilvánulásai
12. A hypophysist érintő főbb megbetegedések gyakorlati jelentősége

Immunológia + haematológia
1.
2.
3.
4.
5.

Az anticoagulans therápia elvei, alapjai és gyakorlati alkalmazásuk
Anaphylaxi s – allergiás sürgősségi állapotok acut ellátása
Az allergiás kórképek diagnózisa és gyógyszeres kezelésük lehetőségei
Polysystemás immunpathológiai kórformák háziorvosi vonatkozásai
Szerzett és veleszületett immundeficienciák, szervspecifikus immunológiai betegségek
háziorvosi vonatkozásai a tájékozódás szintjén

6. Haematológiai kórképekkel kapcsolatos anamnesztikus, fizikális és laborvizsgálatok
eredményeinek értékelése (vérképek)
7. Anaemiák differenciáldiagnosztikája, felismerésük és kezelési módok
8. Vérzékenységi állapotok felismerése és értékelése (konzílium alapján)
9. Malignus vérképzőszervi megbetegedések ismertetése és felismerése
10. Gyógyszerek és egyéb ágensek okozta haematológiai eltérések értékelése az
alapellátásban felismerhető tünetek alapján

Sebészet és traumatológia
1. Preoperatív anamnézis és fizikális vizsgálat jelentősége, a postoperatív szövődmények
felismerése és szükség szerinti ellátása
2. Sebészeti jellegű képalkotó eljárások, endoscopos vizsgálati leletek és laboratóriumi
eredmények értékelése és elemzése a gondozás tükrében
3. A sebek típusai. Sebellátás, egyszerű sérülések elsődleges háziorvosi ellátása a
sebgyógyulás folyamatának figyelemmel kísérése mellett
4. Végtagsérülések. A zárt típusú végtagsérülések felismerése és elsődleges ellátása a
háziorvosi gyakorlatban
5. Bőrelváltozások sebészeti ellátása; pustula, furunculus, carbunculus, harapott, szúrt
sérülések profilaxisa és elsődleges ellátása
6. Égési sérülések ellátása a háziorvosi szolgálatok szintjén
7. Idült, tartós ellátást igénylő sebek kezelése, sipolyok, colostoma gondozás
8. Felszínes inflammációs folyamatok ismertetése, felismerésük és szükség esetén első
ellátásuk jelentősége a háziorvosi munkában
9. Sebészeti jellegű beavatkozást igénylő állapotok felismerése és szükség esetén
háziorvosi ellátásuk (haematomák, cysták, nyirokrendszer zavarai)
10. Rándulások, ficamok, törések első ellátásának kritériumai és a kontrollvizsgálatok
szerepe a szövődmények megelőzése érdekében

Geriátria
1. Az időskorú betegek anamnézise, fizikális vizsgálata, labor- és képalkotó eljárásokkal
nyert leleteinek háziorvosi értelmezése
2. Az életkorból és a polymorbiditásból eredő geriátriai tünetek és ezek kórlefolyásából
adódó speciális jellegzetességeik az időskori szűrő- és preventív vizsgálatok alapján
3. Az időskori (geriátriai) megbetegedések szociológiai hátterének elemzése
4. Az idült megbetegedések háziorvosi ellátásának geriátriai sajátosságai hypertonia,
diabetes mellitus és cardialis decompensatio esetében
5. A gyógyszerrendelés és a gyógyszeradagolás sajátos geriátriai szempontjai, tekintettel
az életkori jellemzőkre
6. Az időskorral járó speciális kórformák; különös tekintettel a folyadékháztartás, az
infekcióra hajlamosító tényezők, az osteoporosis, az alvászavarok és a keringési
anomáliák szerepére
7. A zavart idős beteg sürgősségi ellátása, a geriátriai oxyológia kérdései és a szakellátás
utáni gondozás szükségessége
8. Immobilizációs syndroma, műtéti illetve baleset utáni defekt állapotok geriátriai
ellátása, gondozása és rehabilitációja
9. A terminális állapot psychés és somaticus ellátása
10. Időskori psychiátriai jellegű problémák kezelése (dementiák, depressiók, suicid
késztetések, gyógyszer mellékhatások)

Fül-orr-gégészet
1. Fül-orr-gégészeti anamnézis; tájékozódó fizikális és eszközös vizsgálatok, képalkotó
eljárások és szakorvosi vizsgálatok leleteinek háziorvosi értelmezése
2. Banális felső légúti infekciók diagnosztikája és therápiás ellátása
3. A fül gyulladásos megbetegedéseinek ismertetése, kezelésük háziorvosi kompetencia
szintjén
4. Öblítéssel eltávolítható hallójárati idegentestek, cerumen eltávolítás, a fülkagyló
betegségeinek és sérüléseinek ellátása
5. Az orrbemenet gyulladásos elváltozásainak konzervatív kezelése, idegen test
eltávolítás jelentősége, az orrkörnyéki folyamatok ellátása
6. Heveny és krónikus sinusitisek. Diagnózis, kezelés és szakorvosi ellátás
szükségességének kritériumai
7. Orrvérzések első ellátásának folyamata és döntés a továbbutalásról. Az orrvérzések
lehetséges okainak ismertetése
8. Az acut tonsillopharyngitisek diagnosztikája és therápiás ellátása
9. Acut beavatkozást igénylő sürgősségi állapotok a fül-orr-gégészetben
10. Garatbetegségek, reketség lokális kezelés az első 3 hét folyamán. A tracheotomizált és
inkurábilis beteg gondozása az alapellátásban
11. Az adenotomia és a tonsillectomia indikációi. A háziorvos szerepe a krónikus felső
légúti megbetegedések prevenciójában. Góckutatás lényege
12. A hangképzési zavarok hátterében lévő elváltozások differenciáldiagnosztikája. A
háziorvos szerepe a felső légúti daganatok korai felismerését szolgáló
szűrővizsgálatok szervezésében.

Urológia – nephrológia
1. Alapvető anamnesztikus és fizikális vizsgálatok ismertetése az urogenitális traktus
betegségeinek diagnosztikájában. A vizelet vizsgálata
2. Húgyúti infekciók ismertetése, diagnosztikája és therápiás eljárások alkalmazása a
háziorvosi tevékenység során
3. Urogenitális manifesztációjú nemi betegségek ismerete és kezelési elvei
4. A férfi genitális apparátus acut és krónikus gyulladásos megbetegedéseinek
felismerése, az első kezelés jelentősége a szakorvosi igénybevétel elérhetőségének
függvényében
5. Prostatitisek. Diagnózis és therápiás lehetőségek a háziorvosi praxisban. Prostatismus
a prostatabetegségek psychés faktorai a recidivák során
6. Húgyúti kövek felismerése és acut ellátás. Nephro- urolithiasok és a kőprofilaxis
háziorvosi vonatkozásai a képalkotó eljárások és szakorvosi leletek értékelése alapján
7. Húgyúti retenciók ismertetése a hólyagfunkció megítélése alapján. Hólyagkatéterezés
indikációi, kivitelezése, a katéter csere szüksége férfibeteg esetén
8. A férfi külső nemi szervek gyulladásos és egyéb elváltozásainak felismerése és acut
ellátása. Az urogenitális daganatos betegek gondozása.
9. A haematuriák differenciáldiagnosztikája
10. A vese glomeruláris betegségeinek ismertetése. Tubulo-interstitialis vesebetegségek
11. Acut és krónikus veseelégtelenség bemutatása
12. Obstructiót okozó uropathiák differenciáldiagnózisa és ismertetése
13. Vizelet incontinentia és enuresis okai. Az incontinens beteg kezelése gondozása és
folyamatos ellátása

Cardiológia, angiológia
1. A cardiovasculáris rizikófaktorok felmérése és befolyásolása
2. Főbb ingerképzési és ingerültvezetési zavarok EKG diagnosztikája
3. Myocardialis ischaemia, infarctus nyocardii EKG jeleinek értékelése
4. Szívizomhypertrophiák jelei az EKG vizsgálatok alapján
5. Elektrolytzavarok és kémiai ágensek okozta EKG eltérések
6. Cardiovasculáris megbetegedések során észlelt laboratóriumi eltérések elemzése
7. A hypertensió fogalma, etiológiája, pathomechanizmusa és diagnosztikája
8. Hypertónia gyógyszeres kezelése a háziorvosi gyakorlat során
9. Hypertóniás sürgősségi állapotok; a hypertóniás krízis ellátása
10. Teendő acut életveszélyt jelentő cardiovasculáris állapotok esetén
11. Instabil angina pectoris és a myocardialis infarctus ellátása
12. Acut életveszélyt okozó szívritmuszavarok felismerése és kezelése
13. Az acut balkamra elégedetlenség jelei és a háziorvosi ellátása
14. Vénás trombózisok elkülönítése, etiológia, szövődmények és kezelésük
15. A perifériás verőerek megbetegedései; obliterációs kórképek kezelése
16. Syncope, hypotónia és shock elkülönítése. Shock típusai és kezelésük
17. A cardiopulmonális resuscitáció alkalmazásának főbb indikációi
18. Ischaemiával járó szívbetegek ismertetése és therápiás teendők
19. A cardiális decompenzáció pathomechanizmusa, diagnózisa és kezelése
20. A legfontosabb ingerületvezetési és ingerképzési zavarok felismerése
21. A korszerű antikoaguláns therápia alapjai és gyakorlati alkalmazása
22. A háziorvosi gyakorlatban észlelhető legfontosabb szívritmuszavarok felismerése,
differenciáldiagnosztikája és therápiás ellátása
23. Cardiovasculáris megbetegedések esetén alkalmazott leggyakoribb diagnosztikai
eljárások ismertetése
24. Acut életveszélyt jelentő cardiovasculáris állapotok elsődleges ellátása, a
betegszállítás; orvosi felügyelet megszervezése és biztosítása
25. A szív gyulladásos betegségei; endocarditisek formái; pericarditisek

Váz- és Izomrendszeri megbetegedések
1. A mozgásszervi betegek anemnesztikus és fizikális vizsgálata, az alaki és funkcionális
eltérések felismerése. A képalkotó eljárások leleteinek értékelése és az idevonatkozó
szükséges rtg-vizsgálatok elrendelése
2. Laboratóriumi vizsgálati eredmények szerepe a mozgásszervi betegségek
diagnosztikájában, a szakorvosi leletek értékelése a therápiás kezelés megválasztása
szempontjából
3. Generalizált kötőszöveti megbetegedések ismertetése (RA, SS, DLE, SLE)
4. Seronegatív spondylarthritisek (SPA)
5. Arthrosisok bemutatása, spondylosisok és discopathiák
6. Fertőzéses- és kristály indukált arthritisek differenciálása
7. A nyak, a hát és derékfájások Differenciáldiagnosztikája, kivizsgálása
8. Az osteoporosis etiológiája, tünettana, diagnózisa és kezelése
9. Lágyrészrheumatizmusok csoportosítása elhelyezkedés és tünetek szerint
10. A mozgásszervi megbetegedések gyógyszerelésének főbb elvei, therápiás
algoritmusok a főbb rheumatológiai betegségek kezelésében
11. A láb leggyakoribb megbetegedéseinek ismertetése és therápiája

12. Parenterális fájdalomcsillapítási technikák a háziorvosi kompetencia szintjén a
különböző mozgásszervi betegségek kezelésében
13. Háziorvosi szinten ellátható mozgásszervi elváltozások ismertetése; gyógyászati
segédeszközök alkalmazásának lehetőségei és módszere

Ophthalmológia
1. Alapvető szemészeti anamnézis és tájékozódó ophthalmológiai vizsgálat elemei,
diagnosztikus módszerek alkalmazása a háziorvos szintjén
2. A kötőhártya gyulladásos és egyéb megbetegedéseinek ismertetése, az egyszerű
conjunctivitisek kezelési elvei
3. A szemhéjak állapotának elváltozásai, felismerés, kezelés az alapellátás szintjét érintő
esetekben
4. A szem sérüléseinek elsődleges ellátása, felületes idegentest eltávolítás kivitelezése
5. A glaucoma felismerése; az acut glaucomás roham ellátásának módjai
6. Helyi kezelések fajtái, kivitelezése és jelentősége a háziorvosi praxis szemészeti
jellegű tevékenysége során
7. Acut és krónikus progresszív látásromlás felismerése és jelentősége a háziorvosi
gyakorlatban. A szem fénytörési rendellenességeinek formái
8. A retinaleválásra hajlamosító állapotok ismerete, a retinophatia korai felismerésének
jelentősége a diabetes-gondozás szempontjai alapján
9. A szemészetben használt leggyakoribb gyógyszerformák ismertetése, az egyes
gyógyszerek ophthalmológiai vonatkozásai. Egyes betegségek szemészeti
manifesztációi

Sztomatológia
1. A szájüreg, nyelv, fogak vizsgálata segédeszközökkel, röntgenfelvétellel. A
praecancerosus állapotok felismerése, daganatszűrés. Szájhygiéne
2. Stomatitisek formáinak felismerése és kezelésük elvei. Gingivitisek
3. A nyelv megbetegedései, glossodynia. Aphthás és herpetiform elváltozások
felismerése és kezelésük. Nyálmirigybetegségek felismerése, kezelése
4. A fogászati elsősegélynyújtás elemei. Dentális góc szerepe. Foghiányok
5. Arcfájdalom-syndroma differenciáldiagnosztikai kezelése. Szájzár.
6. A caries profilaxis elemei, jelenlegi hazai helyzete, etiológiai, kezelés

Onkológia
1. Praecancerosus állapotok ismerete és szűrése, daganatszűrés módszerei. Laboratóriumi
vizsgálatok eredményeinek értékelése onkológiai szempont alapján.
2. Felfedezett és kezelt onkológiai betegek komplex háziorvosi gondozásának főbb
jellemzői és ellátási teendők daganatos betegek esetén
3. A daganatos beteg és környezetének háziorvosi felügyelete. Aktív részvétel módjai a
kezelési mellékhatások elhárításában
4. Az acut, vagy állapotromlást jelző kórfolyamatok, kórformák felismerése. A
terminális stádiumban lévő daganatos beteg ellátása.
5. A primer prevenció lehetőségei és módszerei a carcinogén hatások és a főbb, ismert
rizikótényezők elhárításában

6. A háziorvosok által kiszűrhető daganatféleségek epidemiológiája. Főbb vizsgálati
eljárások ismertetése, a szakellátással egyeztetett beteg felvilágosítás és önvizsgálati
módszerek propagálásának feladatai

Szülészet-nőgyógyászat
1. A háziorvos nőgyógyászati jellegű anamnézis felvételének jellemzői, laborvizsgálatok
kérése és az eredmények értékelése nőgyógyászati betegségben. A terhesség
laboratóriumi és klinikai diagnosztikája
2. A veszélyeztetettség felismerése terhességben; gyógyszerek, drogok és egyéb élvezeti
szerek hatásainak ismertetése. Idült betegségek és a terhesség.
3. A háziorvosi szinten elvégezhető fizikális vizsgálatok ismertetése és eszközös
vizsgálati eredmények értékelése nőgyógyászati és szülészeti esetek kapcsán
4. Nőgyógyászati fertőző- és gyulladásos megbetegedések háziorvosi vonatkozásai.
Felismerés, kezelés, szakrendelésre utalás, gondozás kérdései
5. A leggyakoribb problémát okozó nőgyógyászati vérzészavarok ismertetése klimax,
dysmenorrhoea, menopausa-syndroma főbb jellemzői
6. Nőgyógyászati rákszűrés háziorvosi vonatkozásai, a gyakoribb nőgyógyászati
tumorok ismertetése, tumoros betegek műtét utáni gondozása
7. A pathológiás terhesség háziorvosi vonatkozásai, extrauterin graviditás tüneteinek
felismerése az alapellátásban
8. Az emlő gyulladásos és egyéb elváltozásainak felismerése, emlővizsgálat
9. Sürgősségi esetek a szülészeti-nőgyógyászati gyakorlatban a háziorvosi kompetencia
alapján. Felismerés, iránydiagnózis, ellátás, beutalás kérdése
10. A korszerű fogamzásgátlás háziorvosi alkalmazásának kérdései. Indikáció,
kontraindikáció az antikoncipiensek alkalmazásában, preconcepcionális gondozási
feladatok.
11. Terhesség és gyógyszerelés. Indikációk, kontraindikációk a terhesség alatt
alkalmazható gyógyszerek vonatkozásában. A hormontherápia kérdései
12. Szexuális úton terjedő betegségek ismertetése, felismerés, kezelés és a háziorvosi
ellátás szabályai nemi betegek esetében
13. Az egészséges terhes gondozás és magzatvédelem háziorvosi aspektusai

Infektológia
1. Adatfelvétel és fizikális vizsgálatok
sajátos szempontjai infektológiai
megbetegedések esetében. Laboratóriumi és képalkotó vizsgálatok eredményeinek
értékelése
2. A fertőző betegségek háziorvosi ellátásának általános alapelvei. Védőoltások szerepe
az alapellátási megelőző munkában
3. AIDS, nemi betegségek ismertetése, ellátási lehetőségek a háziorvosi gyakorlatban. A
háziorvosi felvilágosító tevékenység kiemelt szerepe
4. Ismeretlen eredetű lázas állapotok differenciáldiagnosztikája, háziorvosi teendők
fertőző betegség gyanúja esetén
5. Fertőző betegségek diagnosztikájának és therápiájának modern lehetőségei. Lázas,
bizonytalan exanthemával járó megbetegedések ellátása konzílium igénybevételével

Pulmonológia
1. A leggyakoribb felső légúti fertőző és gyulladásos megbetegedések felismerése,
elkülönítésük és gyógyszeres kezelésük alapelvei
2. A pneumóniák felosztása, elkülönítésük és gyógyszeres kezelésük elvei
3. Allergiás légúti betegségek formái és therápiás lehetőségek a háziorvos gyakorlatában
(rhinitisek, asthmás jellegű kórképek)
4. Asthma bronchiale kezelése, idült obstructív kórképek, emphysema pulmonum
5. Pleuritisek felismerése, differenciáldiagnosztikája és kezelése
6. Alapvető vizsgálatok és tünetek tüdő megbetegedései esetén
7. Speciális vizsgálómódszerek ismertetése és értékelése tüdőbetegségekben
8. Légzési elégedetlenséget okozó tüdőbetegségek etiológiája és therápiája
9. Bronnchiectasia,atelectasia, tüdőembólia felismerése és ellátása
10. Pneumothorax felismerése és a szükséges beavatkozás az alapellátásban
11. Daganatos tüdőbetegségek szűrési lehetőségei, a kivizsgált, kezelt és szakellátás után
visszakerült daganatos betegek gondozási lehetőségei
12. A tüdők sürgősségi beavatkozást igénylő kórformáinak ismertetése; az alkalmazandó
beavatkozások rövid elméleti bemutatása
13. A tüdőtubercolosis jelentősége napjainkban, diagnózis és felismerésük,
diagnosztizálásuk és kezelési lehetőségek az alapellátás szintjén
14. Per os, parenterális, inhalációs és aerosol therápiák jelentősége az alapellátás területén
15. Teendő légúti idegentest esetén felnőtt és gyermek beteg ellátásakor

Dermatológia
1. A bőr és kültakaró speciális vizsgálata, anamnézis és kiegészítő vizsgálatok,
laboreredmények leleteinek értelmezése a háziorvosi praxisban
2. Dermatológiai jellegű praecancerosus állapotok ismertetése, vizsgálata bőrgyógyászati
daganatfelkutatás, mint a háziorvosi prevenció eleme
3. A bőr banális infekcióinak felismerése, háziorvosi ellátása, acne kezelés
4. Dermatitisek ismertetése, diagnosztikája és kezelése. Kontakt dermatitisek,
dermatomycosisok Therápiás ellátása. Erysipelas therápiás problémái
5. Ulcus cruris modern kezelése az alapellátás szintjén; prevenció lépései
6. Élősködők által okozott bőrelváltozások felismerése és kezelése
7. Égések, fagyások, maróanyag okozta sérülések ellátása és helyi kezelése
8. Externákkal és internákkal történő kezelési formák megválasztásának bőrgyógyászati
javallatai és alkalmazásuk az alapellátás területén
9. A bőr járulékos szerveinek elváltozásait érintő kórformák felismerése és ellátásuk a
háziorvosi gyakorlatban (köröm, haj problémák) Szemölcsök, hyperkeratosis és
bőrfüggelékek eltávolítási lehetőségei
10. Felismerendő bőrdaganatok bemutatása, postneoplasiás állapotok kezelése,
gondozása; a bőrgyógyászati rehabilitáció kérdései
11. Allergiás bőrbetegségek felismerése és kezelése a háziorvosi ellátás szintjén. Ekzematherápia szakellátási konzíliummal
12. Fertőző és nem fertőző általános jellegű megbetegedések bőrtüneteinek ismertetése,
differenciáldiagnosztikája. Felismerés, kezelés, első ellátás

Oxiológiai alapismeretek
1. Légút-biztosítás, lélegeztetés alapvető helyszíni teendői
2. Eszközök nélküli újraélesztés formái a helyszíni gyakorlatban
3. Helyszíni vérzéscsillapító technikák alkalmazásának ismerete
4. Vénabiztosítás és volumenpótlás alapvető eszközeinek ismertetése
5. Immobilizáció végrehajtása és eszközeinek alkalmazása a helyszínen
6. A gyomormosás kivitelezésének technikája és eszközei
7. A kardiopulmonális resuscitáció ABC-je a mindennapi gyakorlatban
8. ISZB acut manifesztációinak felismerése (infarctus) és acut ellátása
9. Heveny vérnyomásváltozások sürgősségi ellátásainak kivitelezése
10. Heveny légzési elégtelenség megfelelő ellátása (PTX, mellkasi folyadék)
11. Acut has és gastrointestinális vérzés helyszíni sürgősségi ellátása
12. Teendők acut eszméletzavar, tudatzavarok esetén
13. A helyszíni sürgősségi fájdalomcsillapítás eszközei, módszerei
14. Sérültek helyszíni ellátásának technikája a sérüléstípusok függvényében
15. Heveny endocrin és anyagcsere-katasztrófák sürgősségi ellátása
16. Sugárfertőzések és égések sürgősségi ellátásának főbb szempontjai
17. Belgyógyászati jellegű balesetek heveny ellátása (fulladás, ictus)
18. Acut teendők sav és lúgmérgezések helyszíni ellátása esetében
19. Mérgezés permetezőszerekkel, szerves foszforsavészter mérgezett ellátása
20. Azonnali beavatkozást igénylő acut allergiás kórképek ellátása
21. Szülésvezetés helyszíni szempontjai a sürgősségi ellátásban
22. Heveny koponyaűri nyomásfokozódás primér ellátásának kérdései
23. A homeostasis heveny zavarainak elsődleges ellátása. Műfogások ismerete
24. Heveny keringési elégtelenség sürgősségi ellátásának módozatai
25. Acut háziorvosi Teendők gyógyszermérgezés ill. –gyanú esetében

Gyermekgyógyászat
1. Csecsemő- és gyermekgyógyászati anamnézis lehetőségei, korspecifikus fizikális
vizsgálómódszerek ismertetése. A rutin laboratóriumi- és képalkotó vizsgálati
eredmények, EKG leletek értékelése, értelmezése
2. A csecsemő és gyermekkori szomatikus, motoros, psychés és nemi fejlődés megítélése
és folyamatos háziorvosi nyomon követése
3. A szülő és gyermek kapcsolatának folyamatos felmérése, értékelése és
nyomonkövetése, mint a családorvosi tevékenység alapvető eleme (állandó
kapcsolattartás fontossága a védőnő és gyermekorvos felé)
4. Csecsemő- és gyermekkori viselkedési zavarok felismerése, a gyermek
magatartásváltozásainak folyamatos regisztrálása, szükség esetén szakorvosi
beavatkozást igénylő viselkedészavarok ismertetése
5. Időszakos orvosi vizsgálatok szerepe a háziorvos csecsemő- és gyermekgyógyászati
tevékenysége folyamán, az újszülöttel kapcsolatos háziorvosi teendők otthoni szülés
esetén
6. A csecsemő táplálásának folyamatos ellenőrzése, tanácsadás. A szoptatás propagálása
a védőnői konzultáció segítségével. D vitamin profilaxis.
7. A rendeletekben előírt kampány- és időszakos védőoltások ismertetése
8. Iskolaorvosi feladatok; óvodai és iskolaérettségi vizsgálatok, pályaválasztási
tanácsadás szerepe a családorvosi tevékenység során

9. A veszélyeztetett csecsemők és gyermekek gondozásának kérdései; a
szakkonzíliummal egyeztetett folyamatos állapotregisztrálás szerepe
10. A leggyakoribb csecsemő- és gyermekkori légúti megbetegedések ismertetése,
diagnosztikája és gyógyszeres kezelése a háziorvosi gyakorlatban
11. Az asthmás gyermek állapotának folyamatos ellátása, gondozási feladatok, laryngitis
subglottica, stridor első ellátásának ismertetése
12. Csecsemő- és gyermekkori fülészeti problémák felismerése, vizsgálata, első ellátása és
konzervatív kezelése
13. Hasi panaszok csecsemő- és gyermekkori értékelése, vizsgálata, felismerés első ellátás
kérdései, szakellátást igénylő esetek ismerete
14. Csecsemő- és gyermekkori húgyúti infekciók felismerése és kezelése
15. Lázas gyermek ellátása, a lázas eclampsia esetén követendő therápiás lépések a
háziorvosi sürgősségi feladatkörben
16. Az eszméletlen gyermek sürgősségi ellátásának algoritmusa az oxyológiai szempontok
figyelembevételével
17. Gyermekkori convulsiók értékelése, görcsös állapotok első ellátásának kérdései a
differenciáldiagnosztikai ismeretek alapján
18. Csecsemő- és gyermekkori folyadékháztartási zavarok felismerése, első ellátásuk és a
további teendők meghatározása a háziorvos munkájában
19. Csecsemő- és gyermekkori bőrgyógyászati kórképek felismerése; bőrön jelentkező
elváltozások differenciáldiagnosztikája és ellátása
20. Gyermekkori balesetek; a megelőzés lehetőségei, elsődleges ellátásuk kiemelt
feladatai a háziorvosi kompetencia szintjén
21. A gyermekkori diabetes problematikája, háziorvosi szintű ellátásuk a szakellátással
való folyamatok konzíliumok alapján. A gondozás kérdései
22. Csecsemő- és gyermekkorban leggyakrabban előforduló idült betegségek és krónikus
állapotok ellátása, gondozása (szakkonzíliummal)
23. Főbb gyermekkori cardiovasculáris megbetegedések felismerése és ellátása a
szakkonzíliummal való folyamatos együttműködés alapján
24. Csecsemő- és gyermekkori sürgősségi állapotok acut ellátásának kérdései
25. Csecsemő- és gyermeksebészeti beavatkozást igénylő esetek felismerése
26. A növekedés és serdülés során fellépő eltérések háziorvosi kezelése; a pubertáskor
problematikája, a serdülés endokrin zavarai
27. A gyermekkori obesitás differenciáldiagnosztikája és kezelése az alapellátás és
szakellátás eszközeinek segítségével
28. A gyermekkori neurológiai jellegű kórképek felismerése és adekvát kezelése a
szakorvosi vizsgálatok javaslatainak igénybevételével
29. A csecsemő- és gyermekkori érzékszervi rendellenességek felismerése és háziorvosi
teendők észlelésük esetén
30. A hangképzés és a beszéd zavarai gyermekkorban. A háziorvos feladata a felismert
zavarok megfelelő eliminálása érdekében
31. Gyermekkori psychosomaticus kórképek felismerése és ellátásuk érdekében végzendő
háziorvosi és szakorvosi feladatok
32. Csecsemő- és gyermekkorban észlelhető ortopédiai jellegű eltérések felismerése és
szakvizsgálatuk időbeni elindításának feladatai
33. Gyermekkori mozgásszervi eltérések felismerése, első ellátásuk és a szakellátás
igénybevételét igénylő elváltozások ismertetése
34. Fizikai, sexuális erőszak; a bántalmazott gyermek- syndroma ismertetése; a gyerekkori
abususok felismerése

35. A csecsemő- és gyermekkori gyógyszerelés főbb általános szabályai, a gyermekkori
per os és parenterális therápia jellemzése

Gastroenterológia
1. A gastroenterológiai anamnezis és fizikális vizsgálatok sajátosságai
2. A képalkotó- és eszközös vizsgálati eredmények, valamint a gastroenterológiában
leggyakrabban igényelt laboratóriumi leletek értékelése
3. A leggyakoribb gastroenterológiai gyulladásos és fertőző betegségek
4. Az oesophagust érintő főbb kórképek háziorvosi szintű elemzése
5. A gyomor gyulladásos megbetegedései, dyspepsiák elkülönítése
6. Fekélybetegségek diagnózisa és elkülönítése; modern therápiás lehetőségek az
alapellátás szintjén
7. Az acut has- a sebészi gastroenterológia- differenciáldiagnosztikája
8. A vékony- és vastagbelek gyulladásos és functionális megbetegedései
9. A máj alkoholos eredetű és egyéb gyulladásai; májcirrhosis és kezelése
10. Az epehólyag és epeutak megbetegedései; az epebetegek gondozása
11. Heveny és krónikus pancreas betegségek, az etiológia és gondozás főbb kérdései
12. Hasmenéssel illetve székrekedéssel járó főbb kórképek ismertetése, diagnózis és
therápiás lehetőségek a háziorvosi gyakorlatban
13. Malabsorptios megbetegedések felismerése és a háziorvos teendői
14. A leggyakoribb anorectalis megbetegedések bemutatása és kezelése
15. Az ascites felismerése, diganosztikája és etiológiai sajátosságai
16. Gastrointestinalis daganatok; háziorvosi teendők „anus prae” esetében, rehabilitációs
teendők egyéb postneoplasiás állapotokban

Alapvető farmakotherápiás ismeretek
1. A hypertónia gyógyszeres kezelésének irányelvei, leggyakrabban használt
antihypertenzivumok ismertetése
2. Heveny és idült congestiv szívbetegségek gyógyszeres kezelésének irányelvei; a
szívelégtelenség gyógyszeres ellátása a háziorvosi munkában
3. Az ischaemiával járó szívbetegségek farmakotherápiájának irányelvei; (thrombolysis,
anticoaguláns kezelés, Ca-antagonisták szerepe)
4. Antiarrythmiás kezelés során használatos leggyakoribb gyógyszerek
5. Antiasthmaticumok alkalmazása a háziorvosi gyakorlatban
6. A légúti betegségekben használatos leggyakoribb gyógyszerelési elvek és
kombinációk
7. A gastrointestinális motilitást befolyásoló szerek ismertetése
8. Az ulcus therápiájában használt modern gyógyszeres kombinációk
9. Az obstipáció, a hasmenés és maldigestió háziorvosi kezelése
10. A májbetegségek gyógyszeres kezelésének lehetőségei
11. Az epehólyag és epeutak megbetegedései során használatos gyógyszerek ismertetése,
az epekövesség farmakotherápiája
12. A zsíranyagcserét befolyásoló gyógyszerek ismertetése
13. Heveny és idült gyulladásos és egyéb vesebetegségben használatos farmakotherápiás
lehetőségek a háziorvosi gyakorlatban
14. Dibetes mellitus gyógyszeres beállítása, per os és a parenterális farmakotherápia
általános elvei
15. A pajzsmirigybetegségek kezelésében használatos gyógyszerek

16. Az agyi vascularis kórképek, fejfájások, epilepsia gyógyszeres kezelése
17. A leggyakrabban használt psychofarmakonok indikációinak ismerete
18. Az alvászavarok gyógyszeres kezelése a háziorvos gyakorlatában
19. A lokális és systemás antimycotikus kezelés gyógyszerei
20. A kórszerű antibiotikus therápia alapjai, az antibioticumválasztást befolyásoló
paraméterek ismertetése
21. Gyógyszeres fájdalomcsillapítás formái a háziorvosi gyakorlatban
22. A szemészeti betegségekben használatos gyógyszerkiszerelési formák ismertetése
23. A bőrgyógyászati betegségek helyi és systemás gyógyszerelésének sajátosságai és
alkalmazásuk indikációk ismerete alapján
24. A mozgásszervi megbetegedések gyógyszeres kezelésének lehetőségei (nem steroid
gyulladásgátlók, steroidok, izomrelaxánsok)
25. A korszerű fogamzásgátlás gyógyszerei; az osteoporosis gyógyszerei,
hormonkészítmények alkalmazása a háziorvosi gyakorlatban

TÉMAJEGYZÉK, KÉRDÉSEK A HÁZIORVOSI GYAKORLATI
VIZSGÁHOZ IGAZSÁGÜGYI ORVOSTANBÓL
1. Halálfogalmak
2. Halál megállapításának menete
3. Halál időpontjának meghatározása
4. Korai hullajelenségek
5. Késői hullajelenségek
6. Természetes és rendkívüli halál fogalma, fajtái
7. A háziorvosi teendők természetes halál esetén
8. A háziorvosi teendők rendkívüli halál esetén
9. Kötelező boncolás esetei
10. Háziorvosi feladatok a boncolással kapcsolatban, a hozzátartozó tájékoztatása
11. A boncolás mellőzésének eljárása
12. A halottvizsgálati bizonyítvány felépítése, kitöltése
13. A beteg halálesetre vonatkozó nyilatkozatai és ezek figyelembe vétele, a hozzátartozó
kéréseinek kezelése halál esetén
14. Az orvosi bizonyítvány és igazolás fajtái, a kiállítás kiadás szabályai
15. Az orvosi látlelet felvételének szabályai
16. A sérülések leírása, jellemzése
17. A gyógytartam meghatározása a látleletben
18. Alkalmassági vizsgálatok a háziorvosi gyakorlatban
19. A gépjárművezetői egészségi alkalmasság háziorvosi elbírálása
20. Élet és egészségbiztosítással kapcsolatos háziorvosi tevékenység
21. A keresőképtelenség és munkaképtelenség fogalma
22. A keresőképesség háziorvosi elbírálása
23. Az össz-szervezeti egészségkárosodás fogalma, elbírálása
24. Háziorvosi teendők a rokkantosítási eljárásban
25. A közgyógyellátás fogalma, rendszere, a juttatások, a gyógyszerfelírás szabályai
26. A háziorvos szerepe a közgyógyellátási jogosultság megállapításában
27. A háziorvos feladatai a fogyatékossági támogatás megítélésében
28. A háziorvosi feladatok a tartósan beteg gyermek után járó GYES, a közlekedési
támogatások és az ápolási díj megállapításában
29. Ittasság megállapítása, véleményezése, jelentősége
30. Ittasság tényének és mértékének véleményezése a klinikai tünetek alapján
31. Vérvétel ittasság vizsgálata céljából, háziorvosi feladatok, a jegyzőkönyv felvétele,
kitöltése
32. Kábítószer-fogyasztás klinikai és toxikológiai vizsgálata általában
33. Mintavétel kábítószer fogyasztás toxikológiai vizsgálatra
34. A betegek jogai és kötelezettségei
35. A beteg ellátásának visszautasítása a háziorvosi gyakorlatban
36. A beteg írásos beleegyezésének szükségessége az egyes ellátások esetén
37. Az egészségügyi adatkezelés általában
38. A háziorvos adatközlési kötelezettsége más szervek, szolgáltatók irányába
39. A betegek és hozzátartozók jogai az egészségügyi adatok tekintetében
40. Az orvosi felelősség fajtái a háziorvos esetében, a szakmai protokoll jelentősége
41. Kártérítési felelősség és felelősségbiztosítás
42. Hatósági ellenőrzések a háziorvosnál (EBF, ÁNTSZ)

