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IGAZOLÁS 

 Sebészet gyakorlatról 

FONTOS: Jelen űrlapot hiánytalanul kitöltve a szorgalmi időszak MÁSODIK HETÉNEK VÉGÉIG 
szíveskedjék leadni a Tanulmányi Hivatalban. Amennyiben sebészet gyakorlatát a PTE ÁOK Klinikáin és 
Oktatókórházaiban töltötte, nem szükséges a Tantárgyfelelős aláírása (C pont) a gyakorlat leigazolásához. 
Minden egyéb esetben (nem PTE Oktatókórház, külföld) a tantárgyfelelősnek is jóvá kell hagynia a gyakorlat 
teljesítését.  

Vezetéknév: Utónév: 

E-mail cím: EHA kód: 






.PTE 

Levelezési cím:  Telefonszám: 

 

Klinika/kórház teljes neve (osztály is!): 

 

Cím: 

 

Gyakorlat időtartama: (aláhúzással jelölje) 

I. turnus (2014.06.30-2014.07.27.) vagy II. turnus (2014.07.28-2014.08.24.) 

Gyakorlat hossza (órában): 120 Gyakorlatvezető neve: 

Gyakorlatvezető beosztása: E-mail címe: 

Telefonszáma: Fax: 
 

Tematika Sebészet nyári gyakorlathoz: 
 
A gyakorlat időtartama 4 hét, heti 30 óra. A gyakorlat célja a klinikai modul tárgyaihoz integrálódó alapvető 

sebészeti gyakorlat megszerzése. A IV. éves orvostanhallgatók fél évig hallgattak Sebészeti propedeutikát (6. 

szemeszterben), Traumatológiát és Sebészetet (8. szemeszterben), mindhárom kurzus kollokviummal zárult. 

A nyári gyakorlat folyamán az alábbi tevékenységeket kell elvégezniük, illetve megismerniük: 

1. Részvétel az orvosi megbeszéléseken és viziteken.  

2. Betegfelvétel: az orvosi adminisztráció elsajátítása, anamnézis felvétel, betegvizsgálat.  

3. Diagnosztikus tevékenység figyelemmel kísérése. Laboratóriumi, radiológiai leletek, endoscopos eredmények 

tanulmányozása, lehetőség szerint részvétel a vizsgálatokon.  

4. Aktív részvétel a járóbetegellátásban, acut betegek vizsgálata, sebellátás, gipszelés orvosi felügyelettel, kis sebészeti 

beavatkozások (sutura) elvégzése.  

5. Osztályos munka: injekciózás, gyógyszerelés, infúzió-beállítás, közreműködés vércsoport meghatározásában, 

kötözés.  

6. Műtőben megfigyelés, asszisztálás.  

7. Az osztály higiénés állapotának tanulmányozása: bútorok, műszerek, textília tisztítása, dezinficiálása, sterilizálása.  

A gyakorlat csak a fentiek lelkiismeretes teljesítése után fogadható el.  

 

Az igazolt hiányzás nem haladhatja meg a 10 %-ot. 
 
 

A. A hallgató személyes adatai (a hallgató tölti ki) 

B. A gyakorlatra vonatkozó adatok (a fogadó intézmény, a gyakorló hely tölti ki): 
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� Igazolom, hogy a hallgató a fenti tematika szerint elvégezte a gyakorlatot. 
 
 

� Igazolom, hogy a hallgató az alábbiak kivételével elvégezte a gyakorlatot: 

Gyakorlatvezető aláírása: Dátum / Pecsét: 

 

 

  

Klinika neve: 

 

Tantárgyfelelős neve: 

Megjegyzés: 

 

� A gyakorlat teljesítését elfogadom � A gyakorlat teljesítését nem fogadom el 

Aláírás: Aláírás: 

Dátum / Pecsét: Dátum / Pecsét: 

 

 

C. A PTE ÁOK tantárgyfelelősének nyilatkozata (a tantárgyfelelős tölti ki) 


