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Általános Orvostudományi Kar
Tanulmányi Hivatal

IGAZOLÁS
Szigorló Belgyógyászat gyakorlatról
A.

A hallgató személyes adatai (a hallgató tölti ki)

Vezetéknév:

Utónév:

E-mail cím:

EHA kód:

Levelezési cím:

Telefonszám:

B.

.PTE

A gyakorlatra vonatkozó adatok (a fogadó intézmény, a gyakorló hely tölti ki):

Klinika/kórház teljes neve (osztály is):
Cím:
A gyakorlat/gyakorlatrész kezdő és befejező időpontja (kezdő- és végdátum):
A
gyakorlat/gyakorlatrész
(órában):

összegzett

időtartama

A gyakorlatvezető (tutor) neve:

A gyakorlatvezető (tutor) beosztása:

E-mail címe:

Telefonszáma:

Fax:

Tematika Belgyógyászat gyakorlathoz: teljesítendő legalább 8 hét és legalább 300 óra
A gyakorlat célja, hogy a szigorlók, a belgyógyászat egyes részeinek elméleti elsajátítása után, a betegágy mellett, a
mindennapi orvosi gyakorlatban szintetizálják ismereteiket, s azokat lehetőleg önállóan, megfelelő ellenőrzés mellett
használják. A gyakorlat ideje alatt belgyógyászati klinikán vagy oktató osztályon, a gyakornoki vagy osztályos
orvosihoz hasonló munkakörben végzik tevékenységüket. Minden szigorló az osztály egyik kijelölt szakorvosa (tutor)
mellé van beosztva.
A hallgatók gyakorlati teendői:
1. Anamnézisfelvétel és részletes belgyógyászati fizikális vizsgálat osztályon fekvő betegnél részletes, írott
dokumentációval (gyakorlati hetenként legalább 2 betegnél).
2. Diagnosztikus és terápiás terv kialakítása a betegfelvételt követően valamint ennek írásos dokumentációja (gyakorlati
hetenként legalább 2 betegnél).
3. A vizsgálatok eredményének valamint a klinikai betegséglefolyásnak megfelelő írásos összefoglaló értékelés
elkészítése epikrízis formájában a beteg elbocsátásakor (gyakorlati hetenként legalább 2 betegnél).
4. A hallgatónak a gyakorlat során – a fentiekben leírtak szerint – minden héten el kell készítenie a részletes
betegdokumentációkat, melyek közül a szigorlaton anonimizált formában (a dátum, az osztály, a tutor és a hallgató
adatainak pontos feltüntetésével, a hallgató és a tutor által aláírva) legalább 8 db-ot be kell mutatni. Terjedelem:
betegenként legalább 1, legfeljebb 4 db A/4-es gépelt oldal. Az anamnézist a betegfelvétel során ténylegesen használt
nyelven, a fizikális vizsgálat leírását és az összefoglaló értékelést a hallgató tannyelvén vagy angolul kell
megfogalmazni.
5. Aktív részvétel szükséges az osztály szakmai referátumain, graduális és posztgraduális továbbképző rendezvényein.
A gyakorlati képzést optimális esetben témareferátumok, betegbemutatások és konzultációk segítik.
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6. A gyakorlat munkanapokon, az osztály szokásos munkaidejében töltendő, napi 6-8 órában. Ügyelet, munkaszüneti
nap, ünnepnap, ambuláns betegellátás, tudományos munka nem számít a gyakorlati időbe.
7. A hallgató, felügyelet mellett az összes rezidensi, gyakornoki, osztályos orvosi teendőbe bevonandó a helyi szakmai,
munkavédelmi és jogi szabályoknak megfelelően (pl.: vérvételek, vizitek, vizitrendelés szerinti feladatok elvégzése,
osztályra érkező betegek felvétele, referálás a szakorvosnak, osztályvezetőnek, zárójelentés előkészítése, stb.). A
hallgató az egyszerűbb diagnosztikus és terápiás beavatkozásokat felügyelet mellett, önállóan végzi, és lehetőség szerint
elkíséri betegeit speciális vizsgálatokra, beavatkozásokra (pl. endoszkópiák, biopsziák,
echokardiográfia, ergometria, műtét, stb.) is.
8. A hallgató a gyakorlat során személyesen elvégzett/látott tevékenységek teljesítéséről hivatalos igazolást kap
(gyakorlati hetenként legalább 4 készség igazolása szükséges), melyek tényét a Klinikai Készségek Leckekönyvében
a tantárgyfelelős ismeri el a bemutatott igazolás alapján.
http://aok.pte.hu/docs/th/file/KL_Leckekonyv07.pdf

Igazolom, hogy a hallgató a fenti tematika szerint elvégezte a gyakorlatot.
Igazolom, hogy a hallgató az alábbiak kivételével elvégezte a gyakorlatot:

Gyakorlatvezető (tutor) aláírása:
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