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Oktatási szervezeti egység megnevezése:

Általános Orvostudományi Kar

Transzplantációs és Sebészeti Klinika

Tantárgy neve: SEBÉSZET I.
Tantárgy típusa: kötelező/kötelezően választható/szabadon választható (a megfelelő aláhúzandó)
kódja: AOKSBT328_1M
kreditértéke: 3
Tantárgy előadójának neve: Dr. Máthé Zoltán
Tanulmányi felelős: Dr. Huszty Gergely
Tanév: 2016/2017. I. félév
A tantárgy feladata a képzés céljának megvalósításában:
Az általános sebészet, a sebészet és az aneszteziológia határterülete, valamint az aneszteziológia és
intenzív terápia alapjainak ismertetése a részletes sebészet oktatására való felkészítés jegyében. A
kísérletes sebészetben elsajátítottak egy részének alkalmazása a klinikai gyakorlatban. A sebészeti beteg
fizikális vizsgálatának gyakorlati oktatása.
A tárgy tematikája (lehetőleg heti bontásban, sorszámozva):
1. Sebészet története. Asepsis, antisepsis.
2. Sebek fogalma, sebgyógyulás, sebellátás. Sebfertőzések.
3. Műtét fogalma. Műtétről általában. Műtéti indikáció, kontraindikáció. A műtéti előkészítés
sebészeti és aneszteziológiai vonatkozásai.
4. Sebészeti onkológia.
5. Minimálisan invaziv sebészet.
6. Szervátültetés.
7. Katasztrófa sebészet.
A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetősége:
A tantermi előadásokon és a gyakorlatokon való részvétel 75%-ban kötelező. Legkevesebb 6 gyakorlaton
való részvétel kötelező. Gyakorlat pótlása lehetséges, műtéti asszisztencia formájában; igazolása a
honlapunkról letölthető formanyomtatvánnyal történjék. (Semmelweis Egyetem SZMSZ 3. fejezet 1§7.
pont)
Az igazolás módja a foglalkozásokon és a vizsgán való távollét esetén:
A foglalkozásokról történő hiányzást nem kell igazolni.
A vizsgáról való távollétet írásban kell igazolni.
A félévközi ellenőrzések (beszámolók, zárthelyi dolgozatok) száma, témaköre és időpontja,
pótlásuk és javításuk lehetősége:
Félévközi beszámolót, dolgozatot nem tervezünk.
A félév végi aláírás követelményei (ideértve a hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak
számát és típusát is):
6 x 2 óra gyakorlat teljesítése.
Az osztályzat kialakításának módja:
Szóbeli vizsga tételsor alapján (2 kérdés), bármelyik tétel elégtelen eredménye buktató hatályú.
A vizsga típusa: kollokvium
Vizsgakövetelmények: a fenti feltételek teljesítése
A vizsgajelentkezés módja: Neptun Egységes Tanulmányi Rendszerben
A vizsgajelentkezés módosításának rendje:

Neptun Egységes Tanulmányi Rendszer szabályzata alapján
A vizsgáról való távolmaradás igazolásának módja:
Írásos
A tananyag elsajátításához felhasználható jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom
listája:
Gaál Csaba: Sebészet (Novotrade- TypoArt Kft)
Flautner - Sárváry: A sebészet és traumatológia tankönyve (Semmelweis Kiadó 2003)

