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BEFOGADÓ és ELENGEDŐ NYILATKOZAT 

Sebészet-Traumatológia gyakorlathoz 

FONTOS: Ahhoz, hogy 6. éves gyakorlatát a PTE ÁOK Klinikáin kívül tölthesse, a befogadó intézmény és a 
tantárgyfelelős aláírása szükséges. Jelen űrlapot hiánytalanul kitöltve a GYAKORLAT MEGKEZDÉSE  
ELŐTT szíveskedjék leadni a Tanulmányi Hivatalban.  Gyakorlatát abban az esetben kezdheti meg, ha a 
Tanulmányi Hivatal ügyintézője az űrlap kitöltésének helyességét jóváhagyta.  

Vezetéknév: Utónév: 

E-mail cím: EHA kód: .PTE 

Levelezési cím:  Telefonszám: 

 

Klinika/kórház teljes neve (osztály is!): 

 

Cím: 

 

Gyakorlat időtartama (-tól/-ig): 

Gyakorlat hossza (órában): Gyakorlatvezető neve: 

Gyakorlatvezető beosztása: E-mail címe: 

Telefonszáma: Fax: 
Tematika Sebészet-Traumatológia gyakorlathoz: 
A 6. évfolyamos hallgatók szigorlati képzésük során érintik Klinikánk teljes ellátási spektrumát 5 hetes gyakorlat 
keretében, amelybe egy hetes traumatológia képzés is beletartozik.  (150 óra általános sebészeti és 30 óra traumatológiai 
képzés). A hallgatók elsajátítják a sebészeti betegfelvételt, aktívan részt vesznek a betegek kezelésében és 
utókezelésében. Műtéti beavatkozások mellett aktív részvétellel segítik a járóbeteg ellátást és sürgősségi sebészeti 
sürgősségi munkát. 
Általános sebészet: 
• Betegdokumentáció végzése  
(betegfelvétel, betegdokumentáció kezelése, betegtájékoztatás) 
• Osztályos feladatok 
(Részvétel a napi viziteken, megbeszéléseken. Pre és postoperatív időszak megfigyelése, ápolási feladatok) 
• Műtői munka 
(Részvétel nyitott és laparoszkópos ill ambuláns műtétekben) 
 
Sebészi szakterületek: 
• Sürgősségi betegellátás  
(Vizsgálati módszerek koordinálása, megszervezése, a kapott eredmények értelmezése, műtét előtti betegfelkészítés) 
• Ambuláns betegellátás 
(Kötéscsere, varratszedés, vizsgálati módszerek koordinálása) 
• Felső gasztrointesztinális sebészet  
(Pre és posztoperatív beteggondozás gasztrektomizált betegeknél, nyelőcső-, gyomor-, hasnyálmirigykarcinóma 
ellátása) 
• Alsó gasztrointesztinális sebészet  
 (Vastagbél-előkészítés, Kolosztómás betegek gondozása, részvétel vastagbélműtétben) 
 

A. A Hallgató személyes adatai 

B. A gyakorlatra vonatkozó adatok (a befogadó intézmény tölti ki): 
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• Mellkassebészet  
(Pre és posztoperatív beteggondozás tüdőműtét során, részvétel mellkasi műtétben) 
• Plasztikai sebészet  
(Preoperativ műtéti előkészítés, részvétel plasztikai sebészeti műtétben) 
• Transzplantációs sebészet 
(Transzplantációs betegellátás követése, transzplantált betegek gondozása) 
 Baleseti sebészet: 
•  Sürgősségi baleseti sebészeti ellátás  
(Vizsgálati módszerek koordinálása, megszervezése, a kapott eredmények értelmezése, műtét előtti betegfelkészítés) 
• Ambuláns betegellátás 
(Kötéscsere, varratszedés, vizsgálati módszerek koordinálása) 
• Elektív baleseti sebészeti műtétek 
(Részvétel baleseti sebészeti műtétekben) 

Elfogadom, hogy a hallgató a fenti tematika szerint köteles elvégezni a gyakorlatot.  

Gyakorlatvezető aláírása: Dátum / Pecsét: 

 
 

Klinika teljes neve: 

 

Tantárgyfelelős neve: 

Megjegyzés: 

 

 Gyakorlatot elfogadom   Gyakorlatot nem fogadom el 

Aláírás: Aláírás: 

Dátum / Pecsét: Dátum / Pecsét: 

 
 

A jelentkezés a formai követelményeknek 
megfelel. 

 

Hivatalvezető neve: 

Megjegyzés: 

 

 Jelentkezést elfogadom   Jelentkezést nem fogadom el 

Aláírás: Aláírás: 

Dátum / Pecsét: 

 

Dátum / Pecsét: 

 

 

C. A PTE ÁOK tantárgyfelelősének nyilatkozata 

D. A Tanulmányi Hivatal vezetőjének nyilatkozata 


