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BEFOGADÓ és ELENGEDŐ NYILATKOZAT 

 Sürgősségi orvostan 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 Sürgősségi orvostan gyakorlathoz: 
A 10 munkanapnyi (60 órás) sürgősségi orvostani gyakorlaton a VI. évfolyamos hallgatóknak a kiterjesztett életmentés 
elmeit kell gyakorolniuk a légútbiztosítással, a perifériás vénakanülálással, az oxigénterápiával és a műtéti anesztézia 
alapvető betegmonitorozási módszereinek megfigyelésével. Ezek mellett a hallgatóknak az Országos Mentőszolgálatnál 
10 akkut eset ellátásban kell segédkezniük. 
A gyakorlat céljai: 
A tárgy a szigorló évben az utolsó átfogó lehetőség az alábbi életmentési módszerek gyakorlására: 

o endotracheális intubáció és egyéb légútbiztosítási módszerek gyakorlása 
o perifériás vénakanülálás 
o oxigénterápia és 
o az alapvető betegmonitorozási módszerek a műtéti anesztézia közben (48 óra) 
o akut esetek ellátásának asszisztálása az Országos Mentőszolgálatnál (12 óra). 

Az ötfokozatú értékelési skálán kell jelezni a hallgató készségét 
o a légútbiztosításban 

• a spontán légzés elégtelenségének felismerésében és 
• az arcmaszkos lélegeztetés és 

o a posztoperatív betegellátás megfelelőségében 
• a műtét utáni fájdalomcsillapítás biztosításában és 
• a regionális posztoperatív fájdalomcsillapítás ismereteiben. 

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

Gyakorlatvezető aláírása: Dátum / Pecsét: 

 

A. A Hallgató személyes adatai 

B. A gyakorlatra vonatkozó adatok (a befogadó intézmény tölti ki): 
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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 


