2018. SZEPTEMBER 8.
Tisztelt Hallgatók!
Az Élettani Intézetben a GYAKORLATOK rendje a következő:
A GYAKORLAT három szakaszból áll: dolgozatírásból, konzultációból és laboratóriumi munkából. Az egyes szakaszok helyszíneit csoportok szerint
lebontva mutatja a következő táblázat (*de ld. alább!):

*Az első héten rendhagyó módon a hallgatók közvetlenül a fenti táblázatban megadott „saját termüknél” kezdenek, mivel sem dolgozat, sem
konzultáció nem lesz ekkor még!
Mint a táblázatból látható, minden betű 2. csoportja a konzultációk idejére oszlik, és egyik fele a betű 1. csoportjához, másik fele a betű 3.
csoportjához csatlakozik erre a szakaszra. Ez a 2. csoportok esetén a legtöbb esetben azt jelenti, hogy a dolgozat és a konzultáció helye nem egyezik meg! A
konzultáció során az előző heti előadásanyag megbeszélése történik. A dolgozat + konzultáció ideje összesen két tanóra (90 perc). A konzultáció utáni félórás
szünetet követően a gyakorlótermekben végzik el a csoportok az aktuális labormunkájukat.
Figyelem! A dolgozatokat érintő és konzultációs terembeosztások nem egyeznek tökéletesen az ora.semmelweis.hu-n vagy a Neptunban
megjelentekkel, az itt megadott helyszínek tekintendők véglegesnek!
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Az Élettani Intézetben a gyakorlatok laboratóriumi munkát jelentő része – néhány kivételtől eltekintve – hatfázisú ciklusokban zajlik. Ezek helyszíne az EOK 1.
emeletének „A” fésűje (Tűzoltó utca felőli oldal). Az aktuális ciklushoz kapcsolódó laboratóriumi eszközök az Intézet hat gyakorlótermében kerül beállításra a
ciklus első hetének megfelelő sorrendben (tehát pl. a „Vércsoport” az első gyakorlóteremben, au „EMG” pedig az 6. gyakorlóteremben lesz). Minden ciklus
első alkalmával (továbbá az utolsó két héten) a csoportok a „saját termükben” végzik a labormunkát, majd a következő alkalommal az aktuális
laborfeladatnak megfelelő gyakorlóterembe mennek. Az egyes csoportok az első félévben az alábbi rendszer szerint végzik a laboratóriumi munkát:
Csoport→
Tanulmányi
hét 

A,C,E,G/1

A,C,E,G/2

A,C,E,G/3

B,D,F,H/1

B,D,F,H/2

B,D,F,H/3

1.

Vércsoport

VVT Transzport

Minőségi Vérkép

NMJ

Hematológiai
paraméterek

EMG

2.

VVT Transzport

Minőségi Vérkép

NMJ

Hematológiai
paraméterek

EMG

Vércsoport

3.

Minőségi Vérkép

NMJ

Hematológiai
paraméterek

EMG

Vércsoport

VVT Transzport

4.

NMJ

Hematológiai
paraméterek

EMG

Vércsoport

VVT Transzport

Minőségi Vérkép

5.

Hematológiai
paraméterek

EMG

Vércsoport

VVT Transzport

Minőségi Vérkép

NMJ

6.

EMG

Vércsoport

VVT Transzport

Minőségi Vérkép

NMJ

Hematológiai
paraméterek

7.

EKG

Vagus

Harcsa

Vérnyomás

Echo

Szívműködés

8.

Vagus

Harcsa

Vérnyomás

Echo

Szívműködés

EKG

9.

Harcsa

Vérnyomás

Echo

Szívműködés

EKG

Vagus

10.

Vérnyomás

Echo

Szívműködés

EKG

Vagus

Harcsa

11.

Echo

Szívműködés

EKG

Vagus

Harcsa

Vérnyomás

12.

Szívműködés

EKG

Vagus

Harcsa

Vérnyomás

Echo

13.

Légzésélettani
számítások

Légzésélettani
számítások

Légzésélettani
számítások

Légzésélettani
számítások

Légzésélettani
számítások

Légzésélettani
számítások

14.

Sav-bázis

Sav-bázis

Sav-bázis

Sav-bázis

Sav-bázis

Sav-bázis
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További információk:





A maximum 15 perces dolgozatok írása során a hallgatóknál kizárólag toll lehet!
Aki a dolgozat beszedése után érkezik meg a gyakorlatra, annak hiányzást regisztrálunk a kartonján!
A különböző betűk 2. csoportjainak konzultációs elosztását az első gyakorlaton végzik a konzultálók névsor alapján.
A gyakorlótermek ajtaján szerepelni fog az ott elvégezhető laboratóriumi feladatok neve.

Probléma esetén forduljanak a gyakorlatvezetőkhöz, a konzultáló oktatókhoz vagy a gyakorlati asszisztensekhez!
Üdvözlettel,
Dr. Petheő Gábor

