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A tantárgy feladata a képzés céljának megvalósításában:
Az Aneszteziológia, intenzív terápia és sürgősségi orvostan klinikai munka során a hallgató az orvosi
működést alapvetően jellemző gyakorlati tevékenység végzésére kap lehetőséget, valamint betekintést
kap az aneszteziológia, az intenzív terápia és a sürgősségi orvostan mindennapjaiba. A hallgató
tevékenységét a Klinika orvosmunkatársa felügyeli és irányítja, a megjelenésről és a teljesített
beavatkozásokról igazolást ad.
A tárgy tematikája
Teljesítendő beavatkozások – minimum esetszám:
- artériás vérgáz vétele kanülből: 5 eset
- artériás vérgáz vétele szúrással: 3 eset
- vénás vérminta levétele: 5 eset
- perifériás véna kanülálása: 5 eset
- centrális vénás nyomás mérése: 3 eset
- tracheális leszívás: 5 eset
- maszkos lélegeztetés: 5 eset
Megtekintendő beavatkozások – minimum esetszám:
- Centrális véna biztosítása: 3 eset
- Artériás kanül behelyezés: 1 eset
- Endotracheális intubálás: 5 eset
- Szupraglottikus eszköz behelyezése: 3 eset
- Húgyhólyag-katéterezés: 1 női eset, 1 férfi eset
- Elektív műtét aneszéziája: 5 eset
- Akut ügyeleti műtét anesztéziája: 1 eset
- Gyermek anesztéziája: 3 eset
- Neuraxiális érzéstelenítés: 3 eset
- UH-vezérelt perifériás idegblokád: 1 eset
- Aneszteziológiai ambulancián megfigyelés: 3 eset
A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetősége:
Előkövetelmény: az 1. szemeszter teljesítése.
Minimum teljesítendő: 28 óra.
Egy alkalommal minimum 2 óra, maximum 12 óra teljesíthető.
Az AITK különböző részlegeire tanulási-tapasztalatszerzési célból történő bejárást az AITK a
következőképpen szabályozza:
- az AITK helyi részlegvezető főorvosa értesüljön bejárási szándékáról;
- az AITK műszakban/ügyeletben dolgozó orvosa (aki mellé tanulni érkezik) számítson érkezésére;
- érkezéskor a mindenkori ügyeletvezető szakorvosnál jelentkezzen be;
- az érkezési és távozási idők kerüljenek rögzítésre és aláírásra a hallgató és egy AITK-munkatárs által;
- a hallgató bármiféle beavatkozást kizárólag az AITK orvosának jelenlétében, az ügyeletvezető

szakorvos tudtával, beleegyezésével és felelősségére tehet.
A hallgatói megjelenéseket vonalkódos jelenlét-nyilvántartórendszer révén tartjuk nyilván.

Az igazolás módja a foglalkozásokon és a vizsgán való távollét esetén: --A félévközi ellenőrzések (beszámolók, zárthelyi dolgozatok) száma, témaköre és időpontja,
pótlásuk és javításuk lehetősége: írásbeli beszámoló, amely a hallgató választása és a kijelölt mentor
megbeszélése szerint lehet egy páciens esetének részletes ismertetése (kórrajz), összefoglaló dolgozat a klinikai
munka során a hallgatót ért élményekből, illetve egy aneszteziológiai jegyzőkönyv elemzése.

A félév végi aláírás követelményei (ideértve a hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak
számát és típusát is): az előírt követelményeknek való megfelelés esetén, a kiállított igazolások alapján az
elért kreditpont a félév végén kerül beírásra a hallgató indexébe illetve rögzítésre a Neptun-rendszerben.
Az osztályzat kialakításának módja: az előírt követelményeknek való megfelelés.
A vizsga típusa: háromfokozatú gyakorlati jegy.
Vizsgakövetelmények: --A vizsgajelentkezés módja: --A vizsgajelentkezés módosításának rendje: --A vizsgáról való távolmaradás igazolásának módja: --A tananyag elsajátításához felhasználható jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom
listája:
Pénzes István – Lencz László (szerk.): Az aneszteziológia és intenzív terápia tankönyve (Alliter, 2003)
Pénzes István – Lorx András (szerk.): A lélegeztetés elmélete és gyakorlata (Medicina, 2004)
A hallgatók számára a jelenlétet segítő háttéranyag a Klinikai honlapon elérhető.

