
 

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM 

Általános Orvostudományi Kar 

Tanulmányi Hivatal 

OM Intézményi azonosító: FI58544  7624 Pécs, Szigeti út 12. 

Telefon: 06 (72) 536 205  FAX: (72) 536 106  E-mail: tanulmanyi.hivatal@aok.pte.hu  

 

IGAZOLÁS 
Belgyógyászat gyakorlat (OORBEL) 

Teljesítéslap általános orvos nyári szakmai gyakorlatról 

FONTOS: Jelen űrlapot hiánytalanul kitöltve a szorgalmi időszak második hetének végéig szíveskedjék leadni a 

Csoportvezetőjének, majd ők összegyűjtve adják le a Tanulmányi Hivatalban. Amennyiben belgyógyászat 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: Hallgatói kód:  

Levelezési cím:  Telefonszám: 

 

Klinika/kórház teljes neve (osztály is!): 

 

Cím: 

Gyakorlat időtartama: (aláhúzással jelölje) 

I. turnus (2016.07.04-2016.07.31.) vagy II. turnus (2016.08.01-2016.08.28.) 

 

Gyakorlatvezető neve: Gyakorlatvezető beosztása: 

Telefonszáma: E-mail címe: 

Gyakorlat hossza (órában): 140 (4 hét / heti 35 óra) 
 

Tematika Belgyógyászat nyári gyakorlathoz: 

A területi belgyógyászati gyakorlatok célja: a hallgatók gyakorlatban sajátítsák el a belgyógyászati 

diagnosztikában tanult tananyag legfontosabb elemeit, szerezzenek gyakorlati biztonságot a betegekkel 

való bánásmódban, maguk vegyék fel a betegeket, tervezzék meg a legfontosabb diagnosztikai 

vizsgálatokat, összegezzék azokat, illetve a kiegészítő (eszközös, laboratóriumi, konziliáriusi) vizsgálatok 

eredményeit és végül próbálják a beteg problémáit kritikailag összegezni és epicrisben összefoglalni 

(írásban). A gyakorlat ideje alatt un. „kis doktorként” dolgozzanak, közvetlenül a betegágy mellett. 

Szokják meg az önálló orvosi tevékenységgel járó orvosi munka örömeit, szépségeit és nehézségeit.  
 

 

Alapkritérium az önálló gyakorlati munka végzése az alábbi tevékenységi körökben: 

1. A betegek felvétele (az anamnézistól kezdődően), nyomonkövetése, valamint közreműködés 

zárójelentések írásos elkészítésében. Az alábbi betegek felvétele és követése kívánatos: cardiovascularis, 

gastorenterologiai és tumoros beteg, vérszegénységben szenvedő beteg, továbbá cukorbeteg.  

2. Vénás vérvétel, intramuscularis, subcutan injectioadás.  

3. EKG vizsgálat készítése, EKG görbe értékelése.  

4. Rectalis digitalis vizsgálat elvégzése.  

5. Részvétel endoscopos vizsgálatok végzésénél.  

6. Részvétel ultrahang, kardiológiai és egyéb eszközös vizsgálatokban.  

7. Hagyományos kislabor vizsgálatok végzése.  

8. Infusio összeállítása és bekötése, részvétel vértransfusio kivitelezésében (vércsoport meghatározása, 

keresztpróba elvégzésben, valamint a transzfusió bekötésében, biológiai próba elvégzésében.  

9. Részvétel az osztályos viziteken, a betegek ellátásával foglalkozó megbeszéléseken.  

A. A hallgató személyes adatai 

B. A gyakorlatra vonatkozó adatok (a befogadó intézmény tölti ki) 
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Munkanapjának menete az alábbi:  

A kórház szokásainak megfelelően reggel megjelenik a munkahelyén. Részt vesz az osztály vagy 

intézmény reggeli referátumán, a vérvételeben, egyéb diagnosztikus munkában. A hallgató reggel köteles 

„kis vizitet” tartani (vérnyomást mérni, pulzust számolni, az eredményeket a lázlapon rögzíteni). Az 

osztály reguláris vizitjén referál  

az általa felvett betegek állapotáról, panaszairól. Kísérje el a betegét a speciális (ultrahang, CT, 

endoscopos stb.) vizsgálatokra, s ott legyen szemlélője azok kivitelezésének. A délutáni vizit befejezésével 

részt vesz a beteggel kapcsolatban megtervezett következő napi konkrét  

vizsgálati program megszervezésében (vizsgálatok konzíliumok kérése, stb.).  
 
 

Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása: pótlásra nincs lehetőség.  

Maximális hiányzás: 3 nap (15%) 
 
 

 Igazolom, hogy a hallgató a fenti tematika 

szerint elvégezte a gyakorlatot 
 

 

 Igazolom, hogy a hallgató nem végezte el a 

gyakorlatot 

Gyakorlatvezető aláírása: 

 

Gyakorlatvezető aláírása: 

 

Dátum / Pecsét: 

 

Dátum / Pecsét: 

 

 

Klinika teljes neve: 

Klinikai Központ I.sz. Belgyógyászati Klinika  

Tantárgyfelelős neve: 

Dr. Tóth Kálmán 

Megjegyzés: 

 

 nem fogadom el 

Aláírás: Aláírás: 

Dátum / Pecsét: Dátum / Pecsét: 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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