
 
 

Tantárgy neve: EGÉSZSÉGÜGYI INFORMATIKA I.  

(Ismeretkörök: Számítástechnika I., Informatika I., Egészségügyi 
informatikai alapismeretek I.) 
 

Kreditszáma: 
2 kredit 

A tanóra típusa: ea. / szem. / gyak. / konz. és száma: 28 óra 

 

A számonkérés módja (kollokvium / gyakorlati jegy / aláírás / szigorlat / egyéb):  

Az értékelés módszere: (írásbeli vizsga / szóbeli vizsga / egyéb)  

Félév elfogadásának feltétele: 
- az előadásokon való folyamatos részvétel (a hiányzások mértéke nem haladhatja 

meg a PTE TVSZ-ben meghatározottakat)  
- a félév során megírt zárthelyi dolgozatok közül legalább 1db elégséges szintű teljesítése 
- a félév során megírt zárthelyi dolgozatok közül legalább 2db elégséges szintű teljesítése 
- egyéb:………… …………………………………................……………….……….. 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): I. szemeszter 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak):   
Előfeltételi tárgy/ak neve: nincs        
 
Párhuzamos feltételi tárgy/ak neve: nincs                                                               
 

Tantárgyleírás: az elsajátítandó ismeretanyag és a kialakítandó kompetenciák tömör, 
ugyanakkor informáló leírása 
 
Ismeretanyag: Az egészségügyi informatika alapfogalmai. A számítógép és az informatika 
kapcsolata. Operációs rendszerek. Az egészségügyi információ megszerzéséhez szükséges 
ismeretek elsajátítása. Egészségügyi dokumentációk felépítése, szerkesztése. 
Szövegszerkesztő (Word) professzionális használata. 
 
Kompetenciák: A hallgató képes legyen eligazodni az egészségügyi informatikai 
rendszerekben, a számítógépen elérhető egészségügyi információbázisokat munkája során 
használni, az egészségügyi informatika fejlődését nyomon követni, dokumentációkat 
készíteni és megformázni. 

A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása 
bibliográfiai adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, oldalak, ISBN):  
 
 
Kötelező: - 
 
Ajánlott: 
Ibooks, Word mindenkinek, Digitalmedia Hungary Kft., 2007, Oldalszám: 208, ISBN: 
9638712530 
Kis Ádám, Word 2003 – Gyakori kérdések, SZAK Kiadó, 2006, Oldalszám: 160, ISBN: 
9789639131835 
Farkas Csaba, Windows XP és Office 2003 felhasználóknak, Jedlik Oktatási Stúdió Kft., 
2009, Oldalszám: 264, ISBN: 9789632145488 



Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Jankó-Király Attila, kari inf. csoportvezető 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha vannak (név, beosztás, tud. fokozat):  

Győző László, műszaki oktató 

Csapek Zoltán 

A tantárgy oktatásának heti bontása (nappali munkarend): 

1. hét  Informatikai alapismeretek, hardver, szoftver fogalma, számítógép részei 

2. hét  Windows alapok – operációs rendszer telepítése, munkakörnyezet testre szabása 

3. hét  Operációs rendszer használata, file műveletek, vezérlőpult beállítások 

4. hét Internet – szükséges HW és SW feltételek, levelezés, ftp, protokollok, vírusok, tömörítés 

5. hét  WORD - szövegszerkesztési alapok, munkakörnyezet bemutatása, testre szabása, eszköztárak 

6. hét   Új dokumentum létrehozása, sablonok használata, megnyitás, mentés 

7. hét  Kijelölések, karakterek, bekezdések formázása, keresés és csere, vágólap műveletek 

8. hét  Oldalbeállítás, nyomtatás, szegély és mintázat, felsorolás és számozás 

9. hét  Tabulátorok, táblázatok létrehozása, formázása, konvertálása, hasábok 

10. hét  Élőfej, élőláb létrehozása, lábjegyzetek, végjegyzetek, hivatkozások 

11. hét  Képek beszúrása, clipart, szervezeti diagram, wordart, képek formázása 

12. hét  Körlevél készítése, boríték és címke létrehozása 

13. hét  Stílusok és sablonok, tárgymutató, tartalomjegyzék, ábrajegyzék készítése 

14. hét  Számonkérés, gyakorlati vizsga 

A tantárgy oktatásának heti bontása (levelező munkarend): 

1. hét  Informatikai alapismeretek, windows alapok, file műveletek, internet, vírusok, tömörítés 

2. hét  Word - Szövegszerkesztési alapok, munkakörnyezet, karakterek, bekezdések formázása 

3. hét  Tabulátorok, stílusok használata, oldalbeállítás, fejléc, lábléc alkalmazása 

4. hét  
Táblázatok készítése, rendezés, tárgymutató, tartalomjegyzék készítése, helyesírás ellenőrzés, 
számonkérés 

 
 


