


 S. Péter - A legjobb a gyerekgyógyászat gyakorlat volt, mert mindig 
tudtam hogy hova mehetek és magyaráztak sokat, főleg Békefi főorvos úr, 
sokszor külön nekem egyedül tartott előadást. Tételekről bármit lehetett 
kérdezni, kiemelném azt, hogy nagyjából délutánig voltam bent de az 
hasznos idő volt nagyon és mellette megmaradt a délután nagy része 

 R. Lilla - Több egységből áll az osztály (PIC, intenziv, ambulancia, 
újszülött stb stb.) Mi többen voltunk a gyakorlaton, ezért reggel 1-1 orvos 
felkarolt 1-1 hallgatót, aznapra ő mentorált minket, és a napi teendőiben 
vettünk részt azon a részlegen, ahova ő volt beosztva. Rotáltunk az osztály 
egységei között, ezáltal minden korú gyermek ellátásában részt tudtunk 
venni, az éppen születőtől, a 18 éves felnőttig. Különleges volt a többi 
gyakorlathoz képest, hogy a délutáni nagyviziten gyakorolhattuk a 
referálást. Lehetőséget kaptunk vérvételek, illetve egyszerűbb 
beavatkozások elvégzéséhez. Tantermi oktatást minden héten, egy kijelölt 
délelőtt folyamán Békefi Dezső főorvos Úr tartott nekünk. Mindemellett 
természetes volt, hogy bárki mellé csatlakozhatunk, nagy türelemmel 
fordultak hozzánk.

 G. Balázs - Gyermekgyógyászaton nagyon sokat lehet tanulni, elméletben 
és gyakorlati szempontból egyaránt és nagyon aranyosak, segítőkészek az 
ott dolgozók.



 S. Péter - Műtőben vagy szakrendelésen is voltam. Bánky főorvos úr olyan műtéteket is csinál, amik 
országos szinten is ritkák - Tatme, Tamis. Perneczky doktorúr és Kőnig doktornő proktológiai rendelésén 
is sokszor voltam. A műtőben Solymosi doktor úr is sokat magyarázott.

 
 Ö. Zoltán - Szerencsés vagyok, hogy a hatodéves sebészet- traumatológia gyakorlatomat a tatabányai 

kórházban végezhettem el. Eddigi tanulmányaim során sosem tapasztalt örömmel láttak és vontak be az 
osztályok működésébe az ott töltött hetek alatt. Habár a korábbi gyakorlatok során szerzett élményeim 
miatt a továbbtanulási terveim közül kikerült a sebészeti disciplina, az osztályon és a műtőben dolgozó 
kollegák hozzáállása az oktatásunkhoz és a bevonásunkhoz mind az ambuláns ellátásba, mind a műtétek 
kapcsán jelentős pozitív hatást gyakorolt rám. A kezdeti erős szorongásom, amikor műtőbe kellett 
mennem az első hét végére teljesen eltűnt és a második héttől már örömmel csatlakoztam akár hosszabb 
műtétekhez is másodasszisztensnek. A gyakorlat végét követően minimális rátanulásra volt csupán 
szükségem a szigorlati vizsga teljesítéséhez. Mindenkinek csak ajánlani tudnám, aki nem csak könyvekből 
akarja megtanulni a sebészeti és traumatológiai esetek és ellátásuk lényegét, illetve azoknak is, akik 
hozzám hasonlóan szorongva lépnének be egy műtő területére, mert ennél többet sehol máshol nem 
profitáltam gyakorlatból, mint itt.

 
 R. Lilla - Nagyon hasznos volt a sebészet gyakorlat. A műtéti tervbe beleírják a hallgatókat, a műtétekhez 

bemosakodhatunk, nagyon örülnek az aktív részvételnek, a manuális készségek fejlődése alapszintű 
lehetőség az ott töltött idő alatt, pl. varratkészítés, csomózások, sebellátás, kisebb beavatkozások, LC 
műtetek során kamerázás stb. Az osztályvezetőtől kapunk egy négyzetrácsos füzetet, amibe minden nap, 
mint egy kis naplóba, leírhatjuk, hogy milyen beavatkozásban vettünk részt, majd ennek utána nézve a 
gyakorlat során, ezt bármikor át is beszéli velünk. A gyakorlat végén a főorvos úr, átnézi ezt a füzetet, 
kiegészíti olyan infókkal, kérdésekkel, tanácsokkal amik a szigorlaton, es a későbbi munkavégzés során 
előfordulhatnak. Illetve a gyakorlat során mindenkinek van egy saját mentora, aki szakorvos, vele lehet 
menni műtőbe, szakrendelőbe, osztályra, segít a tételekkel, ha van kérdésünk. De nem csak vele, bárkivel 
lehet együtt dolgozni. A műtéti profil tartalmaz különlegességet! Nem sajnálják ránk az időt és az 
energiát!

 G. Balázs - Hasznos volt, minden nap műtétekre mehettem, ahol adott esetben asszisztálhattam is.



 S. Péter  - Belgyógyászat gyakorlatot a gasztroenterológián csináltam. Szerettem, 
mert közvetlenek voltak, rezidensek sokat magyaráztak, sok mindent 
megengedtek. Colonoscopos és gasztroscopos vizsgálatokra is sokszor lehetett 
menni. 

 R. Lilla - Kardiológiai osztályon töltöttem a belgyógyászat gyakorlatot. A napi 
teendő a reggeli megbeszéléssel, majd a viziten történő aktív részvétellel 
kezdődött. Ezt követően az osztályos munkába önálló feladatvégzéssel 
kapcsolódunk be, ami betegfelvételt - anamnézis felvétel, fizikális vizsgálat, 
gyógyszerek, kórlapírás, majd az osztályos orvossal való egyeztetés alapján 
képalkotó, ill. laborvizsgálat és konzíliumkérés - ezt is mi végezzük, az orvos 
segítségével, mit mondj a telefonba, mit emelj ki a betegről - majd ezek közösen 
történő kiértékelése után terápiás terv felállítása zajlik. Továbbá a koronária 
őrzőben végzett non-invazív és invazív beavatkozásokban is lehetséges részt 
venni, szemlélődni. Szívesen ajánlom a kardiológia osztályt gyakorlati, illetve 
munkahelynek is, mert a belgyógyászati-és kardiológiai diagnosztika (EKG, Echo), 
és terápia (gyógyszeres kezelések, pacemakerek) gyakorlásához sok segítséget és 
szaktudást biztosítanak az orvosok és a szakápolók is. 

 B. Goub - A belgyógyászat gyakorlatomat a kardiológiai osztályon töltöttem.  
Sokat segítettek a rezidens orvosok, illetve betekintést kaptunk a szívultrahangos 
vizsgálatokba is. A viziteken mindig részt vehettünk, ott pedig kérdezgettek, 
tanítgattak minket. Sokkal hasznosabbnak éreztem mint a klinikán kötelezően 
eltöltött 4 hetet.



 S. Péter  - A pszichiátrián a vizitek alatt tanultam nagyon sokat mert volt hogy 2 órás volt de 
sokat magyarázott és kérdezett Mód főorvos úr. 

 R. Lilla - Az osztályvezető főorvos úr nagy hangsúlyt fektet a leggyakoribb pszichiátriai 
betegségek oktatására, felismerésére, amit külön szemináriumi alkalmak alatt ad elő. A vizitek 
során lehet a legtöbbet tanulni, mindamellett a szakorvosok biztosítanak alkalmat önállóan 
végzett betegkikérdezésre. Ezen az osztályon továbbá gyakorlatban is megvalósul az elgondolás, 
miszerint a beteget testi-lelki-szellemi egységében kell tekinteni, ez gyakorlatban úgy nyilvánul 
meg, hogy a pszichiátriai kezelés alatt, a beteg alapbetegségeinek gondozása is az ott dolgozó 
orvosok által zajlik, pl magasvérnyomás, diabetes, fájdalomcsillapítás, pajzsmirigy betegség stb. 
Ezáltal az ott tanuló rezidensek és orvostanhallgatók széleskörű tudást, tapasztalatot szereznek. 

 R. Réka - Nagyon jól éreztem magam. Az osztályon nagyon kedvesen fogadtak, reggelente részt 
vettem a viziteken, közben magyaráztak sokat, napközben igyekeztek bevonni az osztályos 
munkába, kaptam "saját" betegeket is, felvehettem az újakat. Általában kora délutánig voltam 
bent, és a hiányzásokat teljesen rugalmasan kezelték, ha volt valami dolgom, nem kellett 
bemenni. A tutorom Dr. Mód László volt, az osztályvezető, akivel élmény volt dolgozni! 
Tipikusan az az ember, akinek hatalmas tudása van és mindent meg is tesz azért, hogy átadja a 
tudását, és nem csak pszichiátriából! A főbb pszichiátria témákból külön előadásokat is tartott, 
naprakész infókkal, ami nagyon megkönnyítette a szigorlatra való felkészülést. Ami még külön 
jó volt, hogy korábban a SOTE-n tanított, így képben volt, hogy nagyjából mit várnak és azokra 
fókuszáltunk. Ha pszichiátriai irányba akartam volna elhelyezkedni, rezidensként is örömmel 
dolgoztam volna az osztályán!!



 R. Lilla - A betegvizsgálatot kiváló szinten el lehet sajátítani. 
Minden nap készülnek valamilyen nagyobb témakörrel, 
amit az egyik szakorvos átbeszél velünk, ők rendkívül 
logikus sorrendben oktatnak, kimondottan erős a 
differenciál diagnosztika. A stroke őrzőben zajló speciális 
ellátást is megismerjük. Az SBO-ra kerülő stroke-os betegek 
ellátásában is részt lehet venni. Szakrendeléseken a 
Parkinson, sclerosis multiplex, epilepszia, fejfájás és 
szédülés kórképekre specializálódott orvosoktól 
tanulhatunk. Ezen az osztályon több, prospektív, 
retrospektív tudományos kutatás zajlik.

 G. Balázs - Neurológia gyakorlat volt az egyik legjobb. 
Rugalmasak, nagyon barátságosak és minden nap sok időt 
szántak arra, hogy jobban belelássunk az osztály 
működésébe és az akut esetek ellátásába.
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