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1. Melyik pathologiai irányzat képviselője volt Hippokratész, az első tudományos orvosi iskola 

létrehozója? 

a) humoralpathologia 

b) solidarpathologia 

c) cellularpathologia 

d) experimentalis pathologia 

 

2. A felsoroltak közül válassza ki a Paracelsus orvosi ténykedésére jellemző egyetlen valós 

megállapítást! 

a) Hevesen bírálta korának sebészeti eljárásait. 

b) Továbbfejlesztette a galenusi dogmákat. 

c) A kémiai ismeretek beépítése az orvoslás gyakorlatába. 

d) Elsőként boncolt emberi holttestet. 

 

3. Mi a Virchow-féle sejtkórtan alaptézise? 

a) Az élő szervezet egységének gondolata. 

b) Az idegrendszer integráló szerepe. 

c) A szervezet és a környezet kölcsönhatásai. 

d) A betegségek lényege a sejtek kóros élettevékenységében és morfológiai elváltozásaiban 

rejlik. 

 

4. Ki volt a rendszerbetegségek első megfogalmazója? 

a) Laёnnec 

b) Bichat 

c) Vesalius 

d) Morgagni 

 

5. Melyik fénymikroszkópos módszert használjuk anisotrop szöveti alkotórészek felismerésére? 

a) fáziskontraszt mikroszkóp 

b) polarizációs mikroszkóp 

c) fluorescens mikroszkóp 

d) sötétlátóteres mikroszkóp 

 

6. Melyik állítás igaz a kórszövettani leletező munkára? 

a) A metszeteket elektronmikroszkóppal vizsgáljuk. 

b) Minden esetben alkalmazunk immunhisztokémiai eljárásokat. 

c) A diagnózis csak latin vagy angol nyelven adható meg. 

d) A bonyolult és ritka esetekben a konzultációt segíthetik a telepathologia módszerei. 
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7. Melyik megállapítás nem igaz Arányi Lajos, a magyar pathologia megalapítójának 

munkásságára: 

a) Az első kórboncnok intézetvezető volt a pesti egyetemen. 

b) 30 évig irányította a kórbonctani intézetet. 

c) Egyesítette a kórbonctani és a kórszövettani tanszéket. 

d) Az első magyar nyelvű kórbonctani tankönyv írója. 

 

8. Ki a vezetője a Debreceni Egyetem Pathologiai Intézetének 2007. óta? 

a) Endes Pongrác 

b) Méhes Gábor 

c) Gomba Szabolcs 

d) Nemes Zoltán 

 

9. Válassza ki az alábbiak közül a kórbonctani vizsgálat céljaival kapcsolatos egyetlen helyes 

állítást! 

a) Az elhunyt életében kialakult valamennyi kóros állapot és betegség megállapítása. 

b) A népesség morbiditási és mortalitási adatainak magyarázata. 

c)  A diagnosztikai és terápiás eljárások bírálata. 

d) Az orvosi és gyógyszerészeti tudomány fejlődésének szakmai felügyelete. 

 

10. Melyik kategória nem tartozik a rendkívüli halál fogalomkörébe? 

a) bűncselekmény 

b) közlekedési vagy foglalkozás körében bekövetkezett halálos baleset 

c) közterületen bekövetkezett haláleset 

d) fogvatartott elhalálozása 

 

 

 

Megoldókulcs:   1.a)   2.c)   3.d)   4.b)   5.b)   6.d)   7.c)   8.b)   9.a)   10.c)  


