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Beszámoló a Laparoszkópos tanulmányi versenyről 

2017/18. tanév I. félév 

A 2017/2018. tanév I. félévében a „Kísérletes és sebészeti műtéttan” tantárgy 

keretében, negyedik alkalommal rendeztük meg a Laparoszkópos tanulmányi verseny-t. A 

versenybe, minden csoportból a laparoszkópos gyakorlatok során a legjobban teljesítő 

hallgató kerülhetett be. 

A verseny 2017. december 7-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 10 perc alatt. Hibapontnak számított, ha a színek sorrendje nem volt megfelelő, vagy 

ha valahol kimaradt a fonal befűzése. (1 hibapont= + 30 másodperc).  

Időeredményük alapján, a 11 leggyorsabb versenyző jutott a második fordulóba. 

 

A második fordulóba továbbjutott hallgatók és eredményeik 

 

 

 

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 

10 percet kaptak a versenyzők.  

Második forduló 

Munkácsi Tamás 0:01:58 

Stollmayer Róbert 0:03:08 

Borbély Máté 0:03:19 

Bíró Liliána 0:03:24 

Kökény László 0:03:50 

Kiss Alexandra 0:04:19 

Csanádi Bettina 0:04:32 

Virág-Tulassay Eszter Éva 0:04:52 

Németh Kristóf 0:05:15 

Pál Bence 0:09:36 

Antal Zsófia 0:10:00 

 
A második forduló eredményei 

 

 



A döntőben a 3 leggyorsabb hallgatónak jeles (5) érdemjegyet ajánlunk meg Kísérletes 

és Sebészeti Műtéttanból.  

I. helyezett: Munkácsi Tamás 

II. helyezett: Stollmayer Róbert 

III. helyezett: Borbély Máté 

 

A verseny utolsó fordulójában a 4-11-ik helyen végzett hallgatóknak jó (4) érdemjegyet 

ajánlunk meg.  

Azoknak a hallgatóknak, akik mind a „Sutura” - mind a Laparoszkópos tanulmányi 

versenyre bejutottak és részt vettek, függetlenül a helyezésüktől, jeles (5) érdemjegyet 

ajánlunk meg. 

Az évfolyamról ebben a szemeszterben 3 hallgatónak sikerült: 

1. Filipov Teodóra 

2. Polner Nóra 

3. Vadas Ágoston  

Köszönjük demonstrátorainknak a verseny lebonyolításában nyújtott segítségét. 

Továbbá köszönjük a Kísérletes és Sebészeti Műtéttani Intézet munkatársainak segítségét. 

 

Budapest, 2017. december 7. 

Dr. Juhos Krisztina 

 


