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IGAZOLÁS 

 Szigorló Sebészet-Traumatológia gyakorlatról 

Vezetéknév: Utónév: 

E-mail cím: EHA kód: .PTE 

Levelezési cím:  Telefonszám: 

 

Klinika/kórház teljes neve (osztály is!): 

 

Cím: 

 

A gyakorlat/gyakorlatrész kezdő és befejező időpontja (kezdő- és végdátum): 

A gyakorlat/gyakorlatrész összegzett időtartama 

(órában): 

A gyakorlatvezető (tutor) neve: 

A gyakorlatvezető (tutor) beosztása: E-mail címe: 

Telefonszáma: Fax: 

 

Tematika Sebészet-Traumatológia gyakorlathoz: teljesítendő legalább 5 hét és legalább 180 óra 
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) 

 

• Mellkassebészet  

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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(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) 

ti tematika szerint elvégezte a gyakorlatot. 

az alábbiak kivételével elvégezte a gyakorlatot: 

Gyakorlatvezető aláírása: Dátum / Pecsét: 

 

 


