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Beszámoló a Laparoszkópos tanulmányi versenyről
2015/16. tanév I. félév

A 2015/2016. tanév I. félévében a „Kísérletes és sebészeti műtéttan” graduális tárgy
keretében második alkalommal rendeztünk Laparoszkópos tanulmányi versenyt. A versenybe,
minden csoportból a laparoszkópos gyakorlatok során a legjobban teljesítő hallgató
kerülhetett be.
A verseny 2015. december 1-én került megrendezésre a NET I. Szemináriumi
termében.

1. Feladat – Gumigyűrű kifeszítés és fonalfűzés

Az első feladat során a versenyzőknek 3 befőttes gumit kellett kifeszíteni, meghatározott
színsorrendben (piros – sárga – zöld), majd egy fonalat átvezetni közöttük, mindezt 15 perc
alatt. Hibapontnak számított, ha a színek sorrendje nem volt megfelelő, vagy ha valahol
kimaradt a fonal befűzése. (1 hibapont= + 5 másodperc).
Időeredményük alapján, a 12 leggyorsabb versenyző jutott a második fordulóba.

2. Feladat – Szívószál felfűzése

A döntőben 5 szívószál darabka felfűzése volt a feladat egy varróanyag szálra,
meghatározott színsorrend szerint. (Rózsaszín, narancssárga, zöld, fehér, piros) A feladat
során szintén lehetett hibapontokat szerezni, ha a szívószál darabkák színsorrendje nem volt
megfelelő, illetve ha a feladat végén a felfűzött komplexum szétesett. Erre a feladatra szintén
15 percet kaptak a hallgatók.

A második forduló eredményei

A döntőben a 3 leggyorsabb hallgatónak jeles (5) érdemjegyet ajánlunk meg Kísérletes és
sebészeti műtéttanból.
I. helyezett: Nagy Cintia
II. helyezett: Major Luca-Mari
III. helyezett: Bayerle Patrik
A verseny utolsó fordulójában a 4-12-ik helyen végzett hallgatóknak (Szabó Zsófia, Végh
András, Stark Klára Alíz, Molnár Ádám, Tóth Andor, Horváth Angéla, Zajkás Petra, Rásonyi
Kovács Márton, Csuja Nándor Miklós) jó (4) érdemjegyet ajánlunk meg.
Azok hallgatóknak, akik mind a „Sutura” - mind a Laparoszkópos tanulmányi versenyre
bejutottak, függetlenül a helyezésüktől, jeles (5) érdemjegyet ajánlunk meg.
Ez, az évfolyamról ebben a szemeszterben 4 hallgatónak sikerült:
1. Fridrich Gábor
2. Bábel Krisztina
3. Hajnal Bence
4. Békési Dóra Blanka
Valamennyi megajánlott jegyet kapott hallgatót a 2015. december 12-i vizsganapra
vesszük fel (ennek adminisztrációját az intézet végzi) és ekkor kerül be a jegy az elektronikus
indexbe! A „jó” érdemjegyet elfogadóktól azt kérjük, hogy 2015. december 11.-ig írásban
jelezzék a mutettan@gmail.com email címre, hogy a 4-es jegyet elfogadják. Ha nem kapunk
írásos visszajelzést, akkor úgy vesszük, hogy nem kérik a megajánlást és vizsgázni
szeretnének. Ha a hallgató nem kíván a megajánlással élni, vagy elfogadása után javítani
szeretne, akkor a laparoszkópos vizsgaállomás (Sutura tanulmányi verseny esetén a varrásos
vizsgaállomás) kivételével a vizsga többi részét teljesítenie kell. Ez érvényes valamennyi, a
versenyre bejutott hallgatóra.
Köszönjük munkatársainknak a verseny szervezésében és lebonyolításában nyújtott
segítségét.
Budapest, 2015. december 1.
Dr. Juhos Krisztina
intézeti mérnök

