
Nyári szakgyakorlat-tematika 

 

1. BELGYÓGYÁSZAT tematika 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. 

 



 

 

2 . ÁPOLÁSI ISMERETEK tematika nyári gyakorlathoz 

Gyakorlat célja, hogy a hallgató részt vegyen a választott osztály ápolási 

tevékenységében, megismerje az osztály, valamint az intézmény működési 

rendjét, az ápolók által ellátott mindennapos beavatkozásokat, az ápolói 

feladatköröket, képet kapjon a dokumentációs kötelezettségekről, továbbá a félév 

során demonstrációs körülmények között végzett feladatokat valós klinikai 

helyzetekben alkalmazza.  

 

A félév elfogadásának feltételei:  

Az Ápolási ismeretek – gyakorlat kizárólag abban az esetben igazolható és 

fogadható el a mentor, illetve intézményi képviselő által, ha a hallgató a fenti 

instrukcióknak megfelelően töltötte le a gyakorlatát a meghatározott időtartamban, 

valamint az osztályon eltöltött idő alatt mind szakmailag, mind magatartásában 

megfelelt az egészségügyi ellátás normáinak!  

 

Tematika Ápolástan nyári gyakorlathoz: A hallgató mentora és a hallgató a 

választott osztály profiljának megfelelően és lehetőség szerint az alábbi 

tevékenységek elvégzésére törekedjen:  

1. A hallgató ismerje meg az ápolási munka során használt dokumentációkat 

különös tekintettel az ápolási anamnézis felvétele, ápolási diagnózisok 

meghatározása, ápolási terv készítése.  

2. A hallgató segédkezzen az alapvető szükségletek kielégítésében, mint higiénés 

szükségletek (beteg fürdetése, testápolás, ágyneműcsere), táplálkozás 

szükséglete (segédkezés a per orális táplálásban, szondatáplálás), ürítés 

szükséglete (vizelőedények, ágytál használata, hólyagkatéter gondozása, 

gáttájék ápolása), hely-, helyzetváltoztatás (beteg mobilizálása az ágyban, 

mozgást- és helyzetváltoztatást segítő eszközök helyes alkalmazásának 

ismerete) 

 

 

 

 

 

 



 

3. SEBÉSZET tematika nyári gyakorlathoz 

 

A gyakorlat célja a klinikai modul tárgyaihoz integrálódó alapvető sebészeti 

gyakorlat megszerzése.  

A IV. éves orvostanhallgatók fél évig hallgattak Sebészeti propedeutikát (6. 

szemeszterben), Traumatológiát és Sebészetet (8. szemeszterben), mindhárom 

kurzus kollokviummal zárult.  

 

A nyári gyakorlat folyamán az alábbi tevékenységeket kell elvégezniük, illetve 

megismerniük:  

 

1. Részvétel az orvosi megbeszéléseken és viziteken.  

2. Betegfelvétel: az orvosi adminisztráció elsajátítása, anamnézis felvétel, 

betegvizsgálat.  

3. Diagnosztikus tevékenység figyelemmel kísérése. Laboratóriumi, radiológiai  

    leletek, endoscopos eredmények tanulmányozása, lehetőség szerint részvétel a   

    vizsgálatokon.  

4. Aktív részvétel a járóbetegellátásban, acut betegek vizsgálata, sebellátás, 

gipszelés orvosi felügyelettel, kis sebészeti beavatkozások (sutura) elvégzése.  

5. Osztályos munka: injekciózás, gyógyszerelés, infúzió-beállítás, közreműködés 

vércsoport meghatározásában, kötözés.  

6. Műtőben megfigyelés, asszisztálás.  

7. Az osztály higiénés állapotának tanulmányozása: bútorok, műszerek, textília 

tisztítása, dezinficiálása, sterilizálása. 


