
III. Tanulási egység:
Részletes klinikai onkológia

A fejezet elsajátítása után a hallgató tisztában lesz azzal a szükséges
szemlélettel, mellyel praxisa során az egyes daganatok ellátását illetően, a
betegek érdekeit szem előtt tartva hasznosíthatja megszerzett tudását.

Áttekintés
A klinikai onkológia elsősorban a szolid tumorok diagnosztikájával és ellátásával
foglalkozik. A klinikai onkológus alapvetően belgyógyászati de patológiai és
diagnosztikus ismeretekre is támaszkodva komplex szemlélettel közelíti meg ezt a
szakterületet.

A daganatos betegségek közel 200 fajta daganatot foglalnak magukban, a szervezet szinte
összes sejtjéből, szövetéből kiindulhatnak, számos környezeti-, genetikai- és
pszichoszociális faktor befolyásolhatja kialakulásukat. Egyes szervrendszerek esetében
jól körülírtak azok a környezeti és genetikai eltérések, melyek a daganat kialakulásában
fontos szerepet játszanak, más daganatok esetében ismereteink még nagyon hiányosak. A
molekuláris genetikai kutatások közelebb vittek a daganat kialakulás és a metasztázis
képződés megértéséhez, de kétségtelen, hogy számos megválaszolatlan kérdés van még
az onkológia területén.

A Részletes klinikai onkológia szervrendszerenként tárgyalja a daganat epidemiológiai és
etiológiai faktorait. Az egyes szervrendszeri daganatok okozta fő tüneteket és
panaszokat. A szűrés lehetőségeit. A diagnosztika fő irányvonalait. Az egyes
szervrendszerek TNM és stádium besorolását, valamint a multidisziplinaritás szemléletét
maga előtt tartva a sebészeti a sugaras és gyógyszeres kezelések lehetőségeit, fő
irányvonalait.

A fejezet tanulási időszükséglete: 40 óra
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A tanulási egység tartalma:

III./1. fejezet: Fej-nyak regio tumorai

III./2. fejezet: Tápcsatorna daganatai

III./3. fejezet: Máj és epeúti daganatok

III./4. fejezet: Hasnyálmirigy daganatai

III./5. fejezet: GIST



III./6. fejezet: Hashártya rosszindulatú daganatai

III./7. fejezet: Mellkasi szervek daganatai

III./8. fejezet: Emlő rosszindulatú daganata

III./9. fejezet: Nőgyógyászati tumorok

III./10. fejezet: Férfi nemiszervek tumorai

III./11. fejezet: Hugyúti daganatok

III./12. fejezet: Csont- és lágyrésztumorok

III./13. fejezet: Központi idegrendszer daganatai

III./14. fejezet: Érzékszervek daganatai

III./15. fejezet: Endokrin tumorok

III./16. fejezet: Gyermekkori daganatok

III./17. fejezet: Immunhiányos kórképekhez társuló rosszindulatú daganatok

III./18. fejezet: Myeloproliferektív kórképek és myelodysplasiás szindrómák

III./19. fejezet: Lymphomák


