
Semmelweis Egyetem, ÁOK, Kísérletes és Sebészeti Műtéttani Intézet 

A „Sebészeti műtéttan” tárgy oktatásának munkavédelmi szabályai 
 
1. A „Sebészeti műtéttan” tantárgy gyakorlatai műtőtermi körülmények között kerülnek megrendezésre, ahol a 
hallgatók számára védőfelszerelésként kötelező a sapka, a maszk, a műtősruha és gumikesztyű viselése. 
 

2. A gyakorlati helyiségekben dohányozni, étkezni nem szabad. 
 

3. Felhívjuk a hallgatók figyelmét, hogy a bemosakodóban fokozott az elcsúszás veszélye, de ez igaz a műtőben 
is a különböző folyadékok, váladékok földre kerülése miatt. Ennek elkerülése érdekében a padlót szárazan kell 
tartani. 
 

4. Veszélyes anyagok közül a bemosakodó szerek szembe, nyálkahártyára kerülése irritatív hatású lehet. 
Sérülés esetén azt az oktatónak jelezni kell. 
 

5. Sebészeti műszerek használatának tanulása, gyakorlása során kiemelten figyelni kell mind a saját, mind 
mások testi épségére. Ezen belül is a szúró, a vágó és az elektromos eszközök biztonságos használatára. Sérülés 
esetén azt az oktatónak jelezni kell. 
 

6. A rendelkezésre bocsátott munkaeszközt a munka megkezdése előtt szemrevételezni kell és annak 
biztonságos állapotáról meg kell győződni. 
 

7. Kisállatokon végzett műtétek során gondoljunk arra, hogy ezek biológiai veszélyforrást jelenthetnek: pl. 
harapás, vér vagy nyál fröccsenése, kezek sérülése kontaminált eszközzel, stb., melyet az oktatónak azonnal 
jelezni kell. A hallgató figyeljen a véres eszközök és textíliák kezelésére és használatuk után azoknak a 
megfelelő ledobóba/tárolóba való elhelyezésére. A gyakorlat végén fertőtlenítőoldatos kézmosás szükséges. 
 

8. Az oktatóhelységben kizárólag a gyakorlatvezető felügyelete mellett szabad dolgozni. 
 

9. A veszélyt jelentő rendellenességről, üzemzavarról az oktatót/vezetőt azonnal tájékoztatni kell. 
 

10. A gyakorlati oktatáson történt hallgatói baleseteket is nyilvántartásba kell venni, jelenteni kell a 
Biztonságtechnikai és Logisztikai Igazgatóság kihelyezett biztonságtechnikai főelőadójának és kivizsgálásáról 
az 5. sz. mellékletben szereplő jegyzőkönyvet kell felvenni (csatolva).  
 

9. Bővebb információ: A Semmelweis Egyetem Munkavédelmi Szabályzata 42/2006. (V. 25.) számú hat. 
 

A „Sebészeti műtéttan” tárgy oktatásának tűzvédelmi szabályai 
 
1. A gyakorlatok idején dohányozni és tüzet okozó tevékenységet folytatni tilos. 
 

2. Tűz esetén a hallgatók a tőlük elvárható módon kötelesek megkísérelni a tűz oltását, minden tüzet, még az eloltott 
tüzet is haladéktalanul jelenteni a tűzoltóságnak és a tűzvizsgálat érdekében a helyszínt változatlanul hagyva 
biztosítani.  
 

3. A műtő területén 1 db porral oltó készülék található. Üzemeltetésének módja a készülék oldalán is olvasható: 1. 
Biztosítószeget kihúzni, 2. Tömlőt tűzre irányítani (1,5-2 m), 3. Felső kart lefelé nyomni. 
 

4. Tűzjelzéskor el kell mondani: 
- a bejelentő nevét, a jelzésre használt telefon számát 
- a tűzeset pontos helyét, az épület címét 
- Mi ég? Milyen káreset történt? Mi van veszélyben? 
- Emberélet van –e veszélyben? 
 

Tűzoltók: 105 
Általános segélyhívó: 112. 
 

3. Bővebb információ: Semmelweis Egyetem Tűzvédelmi Szabályzata (33/2006. (IV. 27.) számú hat.). 


