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Tájékoztató a Klinikai Készségek Leckekönyvéhez 
 

A PTE ÁOK Általános orvos szak hallgatói által megtekintett vagy elsajátított alapvető klinikai készségek igazolására a Klinikai Készségek Leckekönyve szolgál.  
A leckekönyvben vezető klinikus oktatóink által a nemzetközi irányelvek, a Képzési és Kimeneti Követelményrendszer (KKK) az orvosi diplomához köthető 
kompetenciák alapján kiválasztott, a hallgatók által elsajátítandó gyakorlati készségek, megismerendő diagnosztikai és terápiás eljárások gyűjteménye szerepel, 
melyek személyes megtapasztalása, elvégzése minden orvos számára szükséges. A feladatok hiánytalan teljesítésének szabályos igazolása a záróvizsgára bocsátás 
egyik feltétele. 
A Leckekönyvet a preklinikai modult megkezdő hallgatók kapják kézhez, és a benne szereplő feladatokat az általuk választott ütemezésben, az abszolutórium 
megszerzéséig (általában tehát négy év alatt) kell elvégezniük. Ez kötelező órarendi foglalkozásokon, választható tantárgyak, készségfejlesztő tantárgyak keretében, a 
gyakorlatok idején kívül egyénileg egyeztetett időpontban, tudományos diákköri vagy demonstrátori tevékenység keretében, ügyeletben, nyári kötelező vagy 
szabadon választott szakmai gyakorlatokon, klinikai szakmai blokkgyakorlatokon, a szigorló év tantárgyai keretében vagy Szimulációs Oktatási Központban (Skills 
Laboratórium) történhet. A hazai egyetemi klinikákon, oktató- és gyakorlókórházakon, osztályokon, rendelőkön kívül a készségek elvégzése és igazolása történhet 
külföldi, klinikai szakmai gyakorlatok teljesítésére akkreditált és a PTE ÁOK által szakmai gyakorlóhelyként nyilvántartott intézményekben, a Leckekönyv aláírására 
jogosult orvosok által is. 
Az egyes tevékenységek aláírására az adott készség oktatásában illetékes, kijelölt szakorvosok jogosultak. A szakterületen illetékes egyetemi tanár, docens, adjunktus, 
tanársegéd, klinikai főorvos, klinikai szakorvos, MediSkillsLab instruktor valamint számos, egyetemi, oktató- és gyakorlókórházakban dolgozó szakorvos jogosult a 
leckekönyvben szereplő tevékenységet bemutatni, elsajátíttatni és a leckekönyvet aláírni. Őket az adott szakterület tantárgyfelelősének javaslata alapján a Kar 
akkreditálja.  
Az aláírási jogosultság akkreditálására javasolt további szakemberek (az adott szakterület szakorvosi vizsgájával rendelkező orvos) adatait (név, munkahely, beosztás, 
szakterület, szakorvosi vizsgák, aláírás-minta, pecsétszám, pecsétminta) az oktatási dékánhelyettesnek címezve a Tanulmányi Hivatalba kell megküldeni 
(tanulmanyi.hivatal@aok.pte.hu) (a nyomtatvány a Tanulmányi Hivatal honlapjáról letölthető).  
A készségek megnevezése mellett szerepel a kívánt teljesítési szint vagy készségszint (Szint), és az a szám, ahányszor az adott készséget el kell végezni vagy meg kell 
tekinteni a hallgatónak (Szám), valamint azon intézetek, klinikák, osztályok neve, melyek szakemberei az adott készség elsajátításának igazolására jogosultak.  
Az aláírásra egy adott készségnél annyi sor áll rendelkezésre, ahány alkalommal kell az adott készséget teljesíteni (elvégezni vagy megtekinteni). A teljesítés dátumát, 
az igazoló orvos nevét és pecsétszámát jól olvasható nyomtatott betűkkel a hallgató kitöltheti, majd aláíratja és lepecsételteti az igazoló orvossal. Orvosi pecsét csak 
külföldi gyakorlóhelyről szerzett aláírás esetén helyettesíthető intézményi pecséttel, ilyenkor pecsétszám sem szükséges. Pecsét nélküli aláírás csak különleges 
esetben fogadható el (ha az adott országban sem orvosi, sem intézményi pecsétet nem használnak). Ha a szakorvos ugyanazon az oldalon többször aláír, dátum, név, 
aláírás és pecsétszám szükséges minden sorba, de elegendő oldalanként egy jól olvasható pecsétlenyomat. 
A Leckekönyv hivatalos dokumentum, melynek elvesztése, megrongálódása, olvashatatlanná válása esetén a készségek ismételt igazolása, annak meg nem 
valósíthatósága esetén ismételt teljesítése szükséges, emiatt a Leckekönyvet kiemelt gondossággal kell kezelni, és érdemes időszakonként róla másolatot készíteni, és 
a Tanulmányi Hivatallal hitelesíttetni. 
A Klinikai Készségek Leckekönyv végén található „További elsajátított készségeket” a hallgatók maguk választhatják meg, oktatójuk útmutatása alapján. Ebben a 
szakaszban ugyanazon készség elvégzése legfeljebb három alkalommal fogadható el. 
 
Készségszintek (Szint): 

1 A hallgató által elvégzendő feladat. 
2 A hallgatónak bemutatandó (betegen, fantomon, ábrán, videón stb.) beavatkozás, művelet. 



Az egyes készségek elsajátítását biztosító, szakmailag illetékes intézetek, klinikák és a készségek elvégzését ezeken túlmenően 
biztosító és igazoló osztályok kódjai 

AEI: Alapellátási Intézet Családorvosi rendelők, háziorvosi rendelők, üzemorvosi rendelők, gyakorló 
praxisok/rendelők 

AITI: Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet Intenzív osztályok, Aneszteziológiai osztályok, Intenzív részlegek 
Bel: Belgyógyászati Klinikák Belgyógyászati osztályok 
            Bel1 I. sz. Belgyógyászati Klinika Belgyógyászati osztályok 
            Bel2 II. sz. Belgyógyászati Klinika és Nephrológiai Centrum Belgyógyászati osztályok 
Bőr: Bőr- Nemikórtani és Onkodermatológiai Klinika Bőrgyógyászati osztályok 
Érseb: Érsebészeti Klinika Érsebészeti osztályok, Sebészeti osztályok 
Fog: Fogászati és Szájsebészeti Klinika Fogászati osztályok, Szájsebészeti osztályok, Fogászati rendelők 
F-O-G: Fül- Orr- Gégészeti és Fej-, Nyaksebészeti Klinika Fül-Orr-Gégészeti osztályok 
Genet: Orvosi Genetikai Intézet Genetikai osztályok, Gyermekgyógyászati osztályok 
Gyermek: Gyermekgyógyászati Klinika Gyermekgyógyászati osztályok, Gyermeksebészeti osztályok, Újszülött osztályok, 

Neonatológiai osztályok 
Idegseb: Idegsebészeti Klinika Idegsebészeti osztályok 
Igazságügy: Igazságügyi Orvostani Intézet Igazságügyi Orvostani osztályok 
Klin: bármelyik klinika bármilyen akkreditált klinikai vagy oktatókórházi fekvőbeteg-osztály 
Lab: Laboratóriumi Medicina Intézet Klinikai Diagnosztikai Laboratóriumok, Kórházi Központi laboratóriumok 
Neur: Neurológiai Klinika Neurológiai, ideggyógyászati osztályok 
Onkol: Onkoterápiás Intézet Onkológiai osztályok 
Ortop: Ortopédiai Klinika Ortopédiai osztályok 
Pszich: Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika Pszichiátriai osztályok 
Pulm: I. sz. Belgyógyászati Klinika Pulmonológiai Osztály Tüdőgyógyászati osztályok, Pulmonológiai osztályok 
Rad: Radiológiai Klinika Radiológiai osztályok, Kórházi Képalkotó Diagnosztikai részlegek 
Reuma: Reumatológiai és Immunológiai Klinika Reumatológiai osztályok, Immunológiai osztályok 
Seb: Sebészeti Klinika Sebészeti osztályok 
Skill: Szimulációs Oktatási Központ - MediSkillsLab Szimulációs gyakorló laboratóriumok, Skills laborok 
SOKI: Sebészeti Oktató és Kutató Intézet Kísérletes Sebészeti intézetek  
Sürg: Sürgősségi Orvostani Tanszék Sürgősségi Betegfelvételi osztályok, Kórházi Sürgősségi ambulanciák 
Szem: Szemészeti Klinika Szemészeti osztályok, Szemészeti szakambulanciák 
Szívgy Szívgyógyászati Klinika Kardiológiai osztályok, Szívsebészeti osztályok 
Szül: Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika Szülészeti és Nőgyógyászati osztályok 
Trauma: Traumatológiai és Kézsebészeti Klinika Traumatológiai osztályok, Baleseti Sebészeti osztályok 
Urol: Urológiai Klinika Urológiai osztályok 

 


