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 IGAZOLÁS  

 

Klinikai szakmai blokkgyakorlat 

A. A Hallgató személyes adatai 

Vezetéknév: Utónév: 

 
E-mail cím: EHA kód: .PTE 

Levelezési cím: Telefonszám: 

 

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

Klinika/kórház teljes neve (osztály is!): 

Cím: 

Gyakorlat időtartama (-tól/-ig): 

Gyakorlat hossza (órában): Gyakorlatvezető neve: 

Gyakorlatvezető beosztása: E-mail címe: 

Telefonszáma: Fax: 

Tematika: 

 A Klinikai szakmai blokkgyakorlat 1, 2, 3, 4 tantárgy keretében az őszi és tavaszi szemeszterben összesen 

kétszer két hét gyakorlat tölthető le a szorgalmi időszak során.  

 A gyakorlat akkreditált oktatóhelyen (Klinikai osztály vagy Oktatókórház) történhet (szabad választás és 

fogadókészség alapján). 

 A gyakorlat külföldön (EU, USA) is (akkreditált egyetemi klinikán vagy oktatókórházban) elvégezhető, 

amennyiben a hallgató a fogadó ország nyelvéből nyelvismerettel rendelkezik, vagy angol középfokú 
nyelvvizsgája van.  

 Választható operatív orvosi szakterületek: sebészet, érsebészet, mellkassebészet, szívsebészet, idegsebészet, 

baleseti sebészet, transzplantációs sebészet, intenzív terápia, aneszteziológia, sürgősségi betegfelvételi osztály, 
szemészet, szülészet-nőgyógyászat, urológia, fül-orr-gégészet, ortopédia, gyermeksebészet, bőrgyógyászat, 

szájsebészet. 

 Választható konzervatív orvosi szakterületek: angiológia, anyagcsere, belgyógyászat, diabetológia, 

endokrinológia, immunológia, kardiológia, nefrológia, onkológia, pulmonológia, trópusi betegségek, 

infektológia, gasztroenterológia, hematológia, háziorvostan, radiológia, izotópdiagnosztika, neurológia, 
reumatológia, geriátria, pszichiátria, gyermekgyógyászat (gyermeksebészet kivételével), igazságügyi orvostan, 

patológia 

 Legalább heti 30 óra és legalább heti 4 nap gyakorlat rendes munkaidőben letöltését kell igazolni a 
gyakorlatrész elfogadásához.  

Ügyelet, munkaszüneti nap, ünnepnap tudományos munka nem számít bele a gyakorlati időbe. 

 Legfeljebb 15% hiányzás megengedett. 

 Hiányzás pótlására ugyanazon a gyakorlóhelyen, szokásos orvosi munkaidőben további gyakorlat letöltésével 
kerülhet sor. 

 A többi tantárgyak óráiról történő hiányzás mértéke a Klinikai szakmai blokkgyakorlat adott időszakra szóló 
igazolása alapján szemeszterenként maximum 14,3%-al csökkentendő. 

 A gyakorlat letöltésének szempontjai: a hallgató felügyelet mellett az összes rezidensi, gyakornoki, osztályos 
orvosi teendőbe bevonandó, a helyi szakmai, munkavédelmi és jogi szabályoknak megfelelően. A hallgató az 

egyszerűbb diagnosztikus és terápiás beavatkozásokat felügyelet mellett, önállón végzi, lehetőség szerint 

elkíséri betegeit speciális vizsgálatokra, beavatkozásokra is.  

 A hallgató aktív részvétele szükséges az osztály szakmai referátumain, továbbképző rendezvényein. 

 A hallgatónak a gyakorlat során minden héten el kell készíteni legalább 2 beteg részletes betegdokumentációját 
(anonimizált formában, a dátum, az osztály a tutor és a hallgató adatinak feltüntetésével, a hallgató és a tutor 

által aláírva). Terjedelem: betegenként legalább 1, legfeljebb 4 db A/4-es gépelt oldal. Az esetismertetéseket és 

az igazolásokat a tárgy MeetStreet oldalára kell feltölteni max. 1 Mbyte pdf formátumban legkésőbb a 
szorgalmi időszak utolsó előtti hetének péntekéig. 

 



 A Klinikai szakmai blokkgyakorlat során meghatározott számú klinikai készséget kell teljesíteni a Klinikai 
készségek leckekönyvében szereplő kötelező követelmények közül. Gyakorlati hetenként legalább 8 készség 

igazolása szükséges. A gyakorlat során teljesített összes készségeket tételesen fel kell tüntetni a gyakorlatról 
szóló igazoláson.  

 A gyakorlat sikeres letöltéséről szóló igazolást az adott osztály vagy rendelő szakorvos vezetője állítja ki a 
gyakorlat utolsó napján vagy azt követően. Az igazolást a hallgató elektronikus úton legkésőbb a szemeszter 

utolsó hetének csütörtökén megküldi az összes tantárgy felelősének, ahol a hiányzások korrekciója szükséges. 

készség teljesítés 

szintje 

dátum, aláírás, pecsét 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
Igazolom, hogy a fenti időpontban a hallgató a Klinikai szakmai blokkgyakorlat követelményét teljesítette. 
 

Gyakorlatvezető aláírása: 

Dátum / Pecsét: 
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C. A PTE ÁOK tantárgyfelelősének nyilatkozata 

Klinika teljes neve: Tantárgyfelelős neve: 

Megjegyzés: 

◻ Gyakorlatot elfogadom ◻ Gyakorlatot nem fogadom el 

Aláírás: Aláírás: 

Dátum / Pecsét: Dátum / Pecsét: 

 
 

 


