
  

         

KÖVETELMÉNYRENDSZER 

 

Semmelweis Egyetem, Fogorvostudományi Kar 

Propedeutikai Tanszék 

 

A tárgy neve:  ASSZISZTENSI NYÁRI GYAKORLAT  

Angol nyelven1:  Summer Practice of Dental Assistance 

Német nyelven1:  Zahnarzt-Assistent Sommerpraktikum   

Kreditértéke:  -                   

Teljes óraszám:     60 (2 hét)         előadás:                        gyakorlat:             szeminárium: 

Tantárgy típusa:  kötelező     kötelezően választható      szabadon választható      kritériumkövetelmény 

Meghirdetési gyakoriság (félévente v. évente): évente  

Tanév: 2021/2022 tanév nyári gyakorlat  

Tantárgy kódja2: FOKOASZ222-1M 

Tantárgyfelelős neve: Dr. Márton Krisztina egyetemi docens  

Munkahelye, telefonos elérhetősége: Propedeutikai Tanszék, fprop@dent.semmelweis-univ.hu 

Beosztása: tanszékvezető  

 

A tantárgy oktatásának célkitűzése, helye az orvosképzés kurrikulumában: 

 

A gyakorlat feladata megismertetni a hallgatókkal a fogorvosi kezelés során használatos 

berendezések és eszközök alkalmazását, a leggyakrabban alkalmazott fogászati anyagokat, bevezetni 

a hallgatót a betegellátás menetébe, ezen felül a betegellátás asszisztensi oldalról való megismerése 

nélkülözhetetlen a későbbi klinikai munkavégzés szempontjából. A hallgató a gyakorlat során 

megtanulja az asszisztenssel és a beteggel való viselkedés alapvető szabályait. 

 

A tárgy oktatásának helye (előadóterem, szemináriumi helyiség, stb. címe):  

1. hét Földvári tanlabor (Budapest, Szentkirályi utca 47. 1088,  

2. hét Fogorvostudományi Kar betegellátó intézetei (Szentkirályi utca 47., Mária utca 52., 

Szentkirályi utca 40.) 

 

A tárgy sikeres elvégzése milyen kompetenciák megszerzését eredményezi: 

A hallgató megismeri a fogorvosi kezelés során használatos berendezések és eszközök alkalmazását és 

tisztítását, a leggyakrabban alkalmazott fogászati anyagokat, a betegellátás menetét, ezen felül a betegadatok 

rögzítését.. A hallgató a gyakorlat során megtanulja az asszisztenssel és a beteggel való viselkedés alapvető 

szabályait. 

 

A tantárgy felvételéhez, illetve elsajátításához szükséges előtanulmányi feltétel(ek): - 

nincs 

 

A kurzus megindításának hallgatói létszámfeltételei (minimum, maximum), a hallgatók  

kiválasztásának módja: 
  

A kurzusra történő jelentkezés módja: Neptun rendszer  

 

A tárgy részletes tematikája3:  



  

(a tantárgy tananyagának leírását, a tárgy tematikáját olyan módon, hogy az lehetővé tegye más intézményben a 

kreditelismerési döntéshozatalt, tartalmazza a megszerzendő ismeretek, elsajátítandó alkalmazási (rész)készségek és 

(rész)kompetenciák leírását ) 

 

A tárgy tematikája (lehetőleg heti bontásban, sorszámozva): 

 

 A gyakorlatok tematikája: 

 

Az 1. hét oktatói: Dr. Márton Krisztina, Dr. Dézsi Anna Júlia, Dr. Erdei Csilla, Dr. Kovács Zoltán, 

Dr. Demeter Tamás, Dr. Vass Andrea Fanni, Dr. Vincze Zsófia Éva  

(Az oktatók változhatnak.)  

A 2. hét oktatóit a Fogorvostudományi Kar betegellátó intézeteinek vezetői jelölik ki.  

 

ELSŐ HÉT  

 

HÉTFŐ   9.30-10.30 h    Tájékoztató a gyakorlatról, adminisztráció, tűz- és 

balesetvédelmi oktatás, házirend 

 

KEDD 1. 8.30 – 10.30 h 

2. 11.00 - 13.00 h 

Az Oktatási Centrum bemutatása, a bejelentkezés és a betegutak 

bemutatása, szintenként a Klinikák bemutatása.  

Előadások: Az asszisztensek általános feladatai, és munkájuk 

legfontosabb elemei a különböző klinikákon. 

A betegnyilvántartási rendszer alapvető felépítése. 

 

SZERDA 1. 8.30 – 10.30 h 

2. 11.00 - 13.00 h 
A központi sterilizáló részleg meglátogatása 
Előadások: Kontamináció – Felület és eszköz fertőtlenítés – 
Sterilizálás alapjai, asszisztensi feladatok a szék mellett  
Infekciókontroll, dokumentáció és minőségbiztosítás  
Kézhigiéne, tűszúrásos balesetek elkerülése  
 

CSÜTÖRTÖK 1. 8:00-11:00 h 

2. 11:30-14:30 h 
Kézi és gépi lenyomatanyag keverés bemutatása, különböző 
típusú lenyomatanyagok keverési gyakorlata: szilikonok, 
poliéter, alginát. Lenyomatvétel műfejen. 
Előadások: Rendelőben használt alap- és segédanyagok: 
lenyomatanyag, tömőanyag, ragasztóanyag, endodonciai 
fertőtlenítő szerek.  
 

PÉNTEK 1. 8:00-11:00 

2. 11:30-14:30 

Foszfát-cement, karboxi-cement, CaOH, üvegionomer cement 
keverése. Négykezes kezelés bemutatása és gyakorlása műfejen. 
Előadások: Négykezes fogászati kezelés alapjai, páciens kezelési 
pozíciók a székben.  

 

 

MÁSODIK HÉT:  

HÉTFŐTŐL – PÉNTEKIG:   ASSZISZTENSI GYAKORLAT A FOGORVOSTUDOMÁNYI KAR  

            BETEGELLÁTÓ INTÉZETEIBEN.  

 

Az adott tantárgy határterületi kérdéseit érintő egyéb tárgyak (kötelező és választható tárgyak 

egyaránt!). A tematikák lehetséges átfedései:  

 



  

 

A tantárgy sikeres elvégzéséhez szükséges speciális tanulmányi munka4: - 

 

A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetősége: 

A 2 hetes gyakorlaton való részvétel kötelező. Ennek oktatása kapcsán a hiányzás megengedett 

mértéke maximum 25%, tehát kettő nap. A gyakorlatokról történő hiányzás pótlására, egyéni 

elbírálás alapján van lehetőség. 
 

 

A megszerzett ismeretek ellenőrzésének módja a szorgalmi időszakban5: - 

 

A félév aláírásának követelményei:  

A két hetes kurzus aláírásának feltétele minimum 75%-os jelenlét. 

 

A vizsga típusa:  aláírás  

 

Vizsgakövetelmények6:  - 

 

Az osztályzat kialakításának módja és típusa7:  - 

 

A vizsgára történő jelentkezés módja: - 

 

A vizsga megismétlésének lehetőségei: - 

  
A tananyag elsajátításához felhasználható nyomtatott, elektronikus és online jegyzetek, tankönyvek, 

segédletek és szakirodalom (online anyag esetén html cím): - 

 

A tárgyat meghirdető oktató (tantárgyfelelős) aláírása: Dr. Márton Krisztina  

 

A gesztorintézet igazgatójának aláírása: Dr. Márton Krisztina  

 

Beadás dátuma:  2021. október 12.  

 

 

 

OKB véleménye:  

 

 

Dékáni hivatal megjegyzése: 

 

 

Dékán aláírása: 

 

 

 
1  Csak abban az esetben kell megadni, ha a tárgy az adott nyelven is meghírdetésre kerül. 
2  Dékáni Hivatal tölti ki, jóváhagyást követően. 
3  Az elméleti és gyakorlati oktatást órákra (hetekre) lebontva, sorszámozva külön-külön kell megadni, az előadók és a 

gyakorlati oktatók nevének feltüntetésével.  Mellékletben nem csatolható! 
4 Pl. terepgyakorlat, kórlapelemzés, felmérés készítése, stb. 
5 Pl. házi feladat, beszámoló, zárthelyi stb. témaköre és időpontja, pótlásuk és javításuk lehetősége. 
6 Elméleti vizsga esetén kérjük a tételsor megadását, gyakorlati vizsga esetén a vizsgáztatás témakörét és módját .  
7 Az elméleti és gyakorlati vizsga beszámításának módja. Az évközi számonkérések eredményeink beszámítási módja. 


