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A tantárgy feladata a képzés céljának megvalósításában:
A hasfal és a hasi szervek sebészi
betegségeinek, valamint azok sebészeti kezelésének ismertetése, kiegészítve az endokrin betegségek
műtéti vonatkozásaival.
Az általános sebészet legnagyobb volumenét kitevő gasztroenterológiai sebészet keretében az anamnézis
felvétel és a fizikális vizsgálat, továbbá a műtéti előkészítéssel és a műtéti sebkezeléssel kapcsolatos
beavatkozások osztályos orvosi szintű elsajátítása.
A tárgy tematikája (lehetőleg heti bontásban, sorszámozva):
1. A nyelőcső sebészete
2. Gyomor sebészete.
3. A vékonybél sebészete, appendicitis acuta.
4. A vastagbél és végbél sebészete.
5. A máj sebészete.
6. Az epeutak sebészete, portalis hypertensio.
7. A hasnyálmirigy és a lép sebészi betegségei.
8. A pajzsmirigy és a mellékpajzsmirigy sebészete.
9. Az endokrin betegségek sebészi kezelése.
10. Az emlő sebészete.
11. A hasfali sérvek.
12. Ileus.
13. Akut hasi katasztrófák differenciál diagnózisa.
A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetősége:
A tantermi előadásokon és a gyakorlatokon való részvétel 75%-ban kötelező. Legkevesebb 11
gyakorlaton való részvétel kötelező. Gyakorlat pótlása lehetséges, műtéti asszisztencia formájában;
igazolása a honlapunkról letölthető formanyomtatvánnyal történjék. (Semmelweis Egyetem SZMSZ
III.rész.III/1 fejezet 17§ 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): 11 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)

