
 

Az ismeretkör: Csecsemő- és gyermekegészségügyi és gondozási ismeretek 

Kredittartománya: 12 kredit 

Tantárgyai:  

1. Egészségtudományi alapismertetek (egészséges életmód és életvezetés) 

2. Csecsemő- és gyermekgondozási ismeretek 1. 

3. Csecsemő- és gyermekgondozási ismeretek 2. 

4. Gyermek-egészségügyi ismeretek (gyermekgyógyászat és alkalmazott 

gyógyszertan) 

 

Tantárgy neve: Gyermek egészségügyi ismeretek (gyermekgyógyászat 

és alkalmazott gyógyszertan) 

Neptunkód: BCS1O0004N 

Kreditértéke: 4 

A tantárgy besorolása: kötelező  

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”: 50 % elmélet, 

50 % gyakorlat 

A tanóra típusa: előadás és gyakorlat  óraszáma: 2 előadás és 2 gyakorlat óra/ hét az adott 

félévben 

 

A számonkérés módja: kollokvium 

írásbeli feladatsor és/vagy szóbeli számonkérés 

 

A tantárgy tantervi helye: 4. félév 

Előtanulmányi feltételek: Gyermekápolás- és táplálkozástan 

 

Tantárgyleírás:  

Alapvető anatómiai, élettani, szövettani ismeretek, a betegség és az állapot fogalmai. A 

leggyakoribb kór oktani tényezők ismertetése: genetikai ártalmak, prae-, peri-, postnatalis ágensek, 

különös tekintettel a szülési sérülésekre, a koraszülésekre, leggyakoribb okaira, ennek 

következményeire látás-, hallás-, értelmi és mozgásproblémákra. Az egyes szervek, 

szervrendszerek működése. A csecsemő-és gyermekkorban leggyakrabban előforduló (keringési, 

légzési, kiválasztószervi, vérképző rendszeri érzékszervi stb.) megbetegedések okai, 

tünetei,kezelése. A leggyakoribb fertőző betegségek. Virális és bakteriális fertőzések tünetei és a 

sürgősségi teendők. (Láz-, fájdalomcsillapítás, elkülönítés stb.)Idegentest aspirációs és egyéb 

balesetek, valamint ezek sürgősségi ellátása. Alapvető sérülés-ellátási és újraélesztési ismeretek 

nyújtása 

 

A legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom: 
 

Nagy László-Nagy Béla(2006): Gyermekgyógyászat. Medicina Kiadó, Budapest ISBN: 963-226-

05-1 

dr. Balogh László (2009, szerk.): Gyermekápolástan1-2. Medicina Könyvkiadó Zrt, Budapest 

ISBN: 963-242-49-5  

Buncsik Ildikó Elkán György dr.(1997):Gyakorlati gyermekgyógyászat. SOTE Egészségügyi 

Főiskolai Kar jegyzete, Budapest 
 

 

Előírt szakmai kompetenciák, kompetencia-elemek, amelyek kialakításához a tantárgy 

jellemzően, érdemben hozzájárul: 



a) tudása 

 Rendelkezik 0-3 (4) éves  csecsemő és kisgyermek  megbetegedéseinek tüneteinek 

felismerésében 

 Ismeri az elsősegélynyújtás módját 
 

 

b) képességei 

 Az alapvető gyermekgyógyászati beavatkozások megértésére  

 fertőző betegségek kezelésére 

  baleseti sérülések ellátására 

 

c) attitűdje 

 Képes az azonnali beavatkozások végrehajtására 

 

d) autonómiája és felelőssége 

 felelős a kisgyermek testi épségének megóvásáért és a veszélyhelyzetek elhárításáért. 
 

Tantárgy felelőse: Gyimesi Ildikó, tehetséggondozó munkatárs 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k): Dr. Dukony Ildikó, óraadó oktató 

 

 

 

 

 


