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A tantárgy feladata a képzés céljának megvalósításában:
A tárgy alapvetı célja, hogy az elsıdleges megelızés jelentıségének hangsúlyozása révén a hallgatók
elsajátítsák a népegészségügy prevenciós szemléletét. Az Intézet oktatja a megelızı orvostan valamennyi
részterületét: Demográfia és epidemiológia alapjai, kockázatbecslés. Magyarországi helyzetkép
nemzetközi összehasonlításban. Az egészségügyi és közegészségügyi ellátás rendszere Magyarországon.
Nem fertızı betegségek járványtana, megelızése. A globalizáció hatása az egészségre.
Egészségvédelem, egészségfejlesztés, egészséges életmódi tényezık. Az egészséget veszélyeztetı
magatartásformák epidemiológiája és prevenciója. Mentálhigiéné. Anya-, csecsemı- és ifjúságvédelem.
Az idıskor népegészségügyi jelentısége. Táplálkozás és élelmezés-egészségtan. Foglalkozás- és
munkaegészségtan. A foglalkozási betegségek megelızése. Foglalkozás-egészségügyi ellátás. Környezetegészségtan: ökológiai alapfogalmak, víz-, levegı, toxikológia alapfogalmai, kémiai biztonság, ionizáló
és nem ionizáló sugárzások. A fertızı betegségek általános járványtana. Járványügyi teendık a fertızı
beteg és környezete érdekében. Kórház higiéné, a kórházi fertızések megelızése.
A tárgy tematikája (lehetıleg heti bontásban, sorszámozva): (28 óra elmélet 14 óra gyakorlat/félév)
1.A népegészségtan helye és szerepe az orvostudományban.
A megelızı szemlélet kiemelt jelentısége. Prevenció színterei.
2. Demográfia.
3. Epidemiológia
4. Epidemiológiai vizsgáló módszerek. Kockázatszámítás. Standardizálás. Szőrıvizsgálatok tervezése.
5. Az egészségügyi finanszírozás története. Mintaértékő rendszerek. Egészségügy, közegészségügy
felépítése. Az egészségpolitika alapelvei.
6. Járványtani alapfogalmak, járványos betegségek megelızési lehetıségei.
7. Kórházhigiéné. Korházi fertızések és megelızésük. Infekciókontroll. Antibiotikum politika.
8. Foglalkozás-egészségtan.
9. Környezet egészségtan: Víz-, talaj-, levegı egészségtana.
10. Nem fertızı betegedések epidemiológiája I.: Szív-érrendszeri- és daganatos betegségek.
11. Nem fertızı betegségek epidemiológiája II. Mentálhigiéné.
11. Szenvedélybetegségek és megelızésük: dohányzás, alkohol, drog.
12. Anya- gyermek- és ifjúságvédelem aktuális feladatai.
13. Táplálkozás-egészségtan.
14. Gerohigiéne.
Az igazolás módja a foglalkozásokon és a vizsgán való távollét esetén:
A SE. TVSz-nak megfelelıen az adott tárgyból a félévvégi aláíráshoz a gyakorlatok és az elıadások
75%-án kell részt venni. Az elıadások és gyakorlatok látogatása kötelezı, a jelenlétet rendszeresen
ellenırizzük. Elıadások és gyakorlatok pótlására az általános orvos képzésben, más karok és/vagy a
meghirdetett speciálkollégiumok azonos témakörben tartott elıadásai és gyakorlatai adnak lehetıséget.

A félévközi ellenırzések (beszámolók, zárthelyi dolgozatok) száma, témaköre és idıpontja,
pótlásuk és javításuk lehetısége:
A félév elfogadásának feltétele egy a népegészségtan témakörébıl megadott illetve a tantárgy felelıse
által jóváhagyott témájú esszé megírása a 12. tanítási hétig. Pótlás és javítás a 14. oktatási hét végéig
lehetséges.
A félév végi aláírás követelményei (ideértve a hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak
számát és típusát is):
Az elıadások és a gyakorlatok 75%-án való jelenlét valamint az írásbeli feladat teljesítése.
Az osztályzat kialakításának módja:
Érvényes félév után elfogadott tételsor szerinti szóbeli vizsga eredménye alapján.
A vizsga típusa:
Kollokvium
Vizsgakövetelmények:
Elfogadott félév után a kötelezı tananyagból összeállított 3 tételsor mindegyikébıl egy, azaz három
szóbeli tétel alapján kollokvium 2 tagú vizsgabizottság elıtt.
A vizsgajelentkezés módja: NEPTUN rendszeren keresztül a vizsgaidıpont elıtt 48 órával.
A vizsgajelentkezés módosításának rendje:
NEPTUN szabályzat alapján. Módosítani a kiírt vizsgaidıpont elıtt 72 órával.
A vizsgáról való távolmaradás igazolásának módja: 72 órán belül igazolással.
A tananyag elsajátításához felhasználható jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom
listája:
Kötelezı tananyag:
Népegészségtani ismeretek. Szerkesztette: Tompa Anna, Semmelweis Kiadó, Budapest, 2008.
Az elıadások és gyakorlatok anyagai.
Javasolt irodalom:
Ember-Kiss-Cseh (szerk): Népegészségügyi orvostan (PTE ÁOK, 2013)
Ádány Róza (szerk.): Megelızı orvostan és népegészségtan (Medicina, 2012)
Javasolt szabadon választható tárgy: SE, Népegészségtani Intézet
Kódja: AOSNEI262_1M
Címe: Magyar egészségügy története, kutatása
Elıadója: Dr. Kapronczay Károly

