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A tárgy neve:  Extrakciós nyári szakmai gyakorlat 

Kreditértéke:     0                

Teljes óraszám:                              1 hét         

Tantárgy típusa:     kötelező          kötelezően választható                szabadon választható 

Meghirdetési gyakoriság (félévente v. évente):évente 

Tanév:2021-2022 

Tantárgy kódja2: FOKOEXTR055_1M 

Tantárgyfelelős neve: Dr. Németh Zsolt 

Munkahelye, telefonos elérhetősége: SE Fogorvostudományi Kar, Arc-Állcsont-Szájsebészeti és 

Fogászati Klinika, tel: 06 1 266 0456  

Beosztása: tanszékvezető egyetemi docens, igazgató 

 

A tantárgy oktatásának célkitűzése, helye az orvosképzés kurrikulumában: 

A tárgy sikeres elvégzése milyen kompetenciák megszerzését eredményezi:  

 

A Szájsebészeti propedeutika és Szájsebészet I. tárgyak teljesítését követően a leendő 

fogorvosok megismerik a higiénés munkakörnyezet biztosításának feltételeit, az alapszintű 

szájsebészeti műszereket, az érzéstelenítéshez szükséges eszközöket és technikákat. Elsajátítják 

a fogóval történő fogeltávolítás (extractio) szakmai szempontok alapján történő kivitelezését. A 

nyári szakmai gyakorlat során már nem csak az egyes lépéseket szeparáltan, hanem a teljes 

folyamatokat is megismerhetik. Nyomon követhetik a pácienseket az első betegvizsgálattól 

egészen a terápiás megoldásig, miközben aktív résztvevői az ellátásnak. Beleláthatnak bizonyos 

szövődmények, komplikációk felismerésébe és ellátásába. Folyamatos kontroll mellett 

elvégezhetik az alapszintű fogeltávolításokat és asszisztálhatnak ambuláns szájsebészeti 

műtétekhez. Továbbá képet kaphatnak az ambuláns szájsebészeti osztály komplex működéséről. 

 

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

 

Arc-Állcsont-Szájsebészet és Fogászati Klinika, előadóterem, 1085 Budapest, Mária utca 52.  

 

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

 

A Szájsebészet I. tantárgy sikeres teljesítése 

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

kiválasztásának módja: A kurzusokra az előfeltételeket teljesítő hallgatók jelentkezhetnek. A 

kurzusok létszámát a várható hallgatók számának megfelelően szabjuk meg az oktatási kapacitásunk 

teljesítőképességének figyelembevételével.  

A kurzusra történő jelentkezés módja: 

Neptun rendszeren keresztül 

 

 

 



  

 

A tantárgy sikeres elvégzéséhez szükséges speciális tanulmányi munka1:nincs 

 

A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetősége: 

Gyakorlatokon való részvétel, hiányzások: 

 

A gyakorlaton való részvétel kötelező. A gyakorlat időtartama 1 hét, hétfőtől péntekig 08.00-

tól 14.00 óráig. 

  
 

A vizsga típusa: aláírás a gyakorlat végén 

Vizsgakövetelmények2: 

 
A vizsgára történő jelentkezés módja: nincs vizsga, csak aláírás 

A tárgyat meghirdető oktató (tantárgyfelelős) aláírása: Dr Németh Zsolt 

 

A gesztorintézet igazgatójának aláírása: 

 

Beadás dátuma: 2021. október 05. 

 

OKB véleménye:  

 

 

Dékáni hivatal megjegyzése: 

 

 

Dékán aláírása: 

 

 

 
1. Pl. terepgyakorlat, kórlapelemzés, felmérés készítése, stb. 
2. Elméleti vizsga esetén kérjük a tételsor megadását, gyakorlati vizsga esetén a vizsgáztatás témakörét és módját .  


