Tájékoztató a klinikai gyakorlatokat megelőző alkalmassági vizsgálatokról

A klinikai gyakorlatok megkezdéséhez valamennyi hallgatónak rendelkeznie kell személyi higiénés alkalmassági
vizsgálattal, valamint teljes, befejezett Hepatitis B oltási sorozattal, melyeknek hiányában az intézmények nem
engedélyezik a gyakorlatok letöltését.
A Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat III. könyv III.2. rész (továbbiakban: TVSz) 10. §
szabályozza a szakmai gyakorlatra vonatkozó általános szabályokat, a 13. § pedig a szakmai gyakorlatra vonatkozó
speciális kari szabályokat.
Felhívjuk a hallgatók figyelmét, hogy a TVSz 10. § (7)–(10) bekezdés szerint:
„(7) A hallgatók számára évente kötelező a szakmai gyakorlatot megelőzően az alkalmassági vizsgálat elvégzése.
Az alkalmassági vizsgálat nyilvántartásba vételének kezdeményezése (regisztráció) tanévenként, minden tanév
szeptember hónapjában kötelező.
(8) Az alkalmasság megszerzésének részleteit a jogszabályoknak megfelelően, szakonként és szakirányonként
megbontva, minden tanévet megelőző tanulmányi félév vizsgaidőszakáig a kar a honlapján közzéteszi.
(9) Regisztráció hiányában a szakmai gyakorlatot a hallgató nem kezdheti meg. A kötelező alkalmassági
vizsgálaton való megjelenések ellenőrzése az adott szakmai gyakorlat szervezéséért felelős oktatási szervezeti
egység, ennek hiányában a tanulmányi osztály feladata. Ezen ellenőrzési kötelezettsége teljesítésének érdekében az
oktatási szervezeti egység a NEPTUN EFTR adatait felhasználhatja. A hallgatónak a gyakorlati beosztást az adott
területi-szakmai gyakorlat szervezéséért felelős oktatási szervezeti egység csak az alkalmassági vizsgálat és a
Hepatitis oltások regisztrálásának ellenőrzése után adhatja ki.
(10) A (7) bekezdése szerinti regisztráció a hallgató felelőssége és kötelessége. Amennyiben a hallgató regisztráció
hiányában mégis részt vesz szakmai gyakorlaton az adott szakmai gyakorlat érvénytelen, és amennyiben ezzel
összefüggésben kárt okoz, a kárfelelősséget maga viseli.”
Az alkalmassági vizsgálaton a hallgató részt vehet a Kar orvosi rendelőjében, valamint más, ilyen vizsgálat
végzésére jogosult szervnél.
Amennyiben a hallgató az alkalmassági vizsgálatot a Kar orvosi rendelőjében végezteti el, akkor magával kell
hoznia a Kar Orvosi Rendelő hirdető táblájáról letöltött, kinyomtatott, személyi adataival kitöltött és aláírt
„Hallgatói egészségügyi lap / Hygienes alkalmasság megállapításához” című űrlapot.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a vizsgálatok többsége beutaló-, illetve térítésköteles. A Kar orvosi rendelője nem
rendelkezik a vizsgálatokhoz szükséges beutalási jogosultsággal, ezért a vizsgálatok elvégzését az illetékes
háziorvosnál, ill. ÁNTSZ-nél kell kezdeményeznie valamennyi szak hallgatójának!
A vizsgálatokról szóló negatív leletek alapján az orvosi rendelőben (vagy más, vizsgálatra jogosult szervnél), ez
alapján állítjuk ki az "Egészségügyi könyvet", mely 1 évig érvényes, 1 év elteltével meg kell újítani!
A klinikai gyakorlatokra a hallgatónak minden alkalommal magával kell vinnie az érvényes alkalmasságról szóló
igazolását, az ún. egészségügyi kiskönyvét.
Az alkalmassági vizsgálathoz szak/szakirányonként, illetve félévenként eltérő vizsgálatok szükségesek, melyek az
alábbi linken elérhető táblázatban találhatóak.
Fentiek maradéktalan teljesítése a hallgató egyéni felelőssége még a gyakorlatok megkezdése előtt, ezért az őszi
félévre vonatkozóan a vizsgálatok intézését javasolt már a nyári szünetben, félév megkezdése előtt elkezdeni.
Az alkalmassági vizsgálatok a rendelő asszisztens rendelési idejében történnek! Az aktuális rendelési időpontok
megtalálható a Kar honlapján, az orvosi rendelő hirdetőtábláján.
Minden további információ a Kar orvosi rendelőjében, vagy a rendelo@se-etk.hu e-mail címen kérhető.

