
Semmelweis Egyetem, ÁOK  Kísérletes és Sebészeti Műtéttani Intézet 

Beszámoló a „Sutura” tanulmányi versenyről 
2019/20. tanév I. félév 

 
A 2019/2020. tanév I. félévében hatodik alkalommal került megrendezésre a „Kísérletes és 
sebészeti műtéttan” graduális tárgy keretében a „Sutura” tanulmányi verseny. A versenybe 30 
hallgató jutott be, akik a varrattechnikai gyakorlatok során a legjobb teljesítmény nyújtották 
csoportjukban.  
 
A verseny 2019. november 7-én került megrendezésre a NET Oktató Műtőben 
                                     1. Feladat                                                                2. Feladat 

                                           
A verseny két fordulóból állt. Első körben a hallgatóknak 5 darab vertikális matrac (Donáti) 

varratot kellett behelyeznie a metszett sebbe sertésszöveten. Az első feladatban maximálisan 

42 pontot lehetett elérni, ami az öltések távolságától, feszességétől, helyzetétől, a csomók 

tartásától, illetve az öltések behelyezésének idejétől függően került pontozásra. A pontok 

alapján a második fordulóba 15 hallgató jutott tovább. A második fordulóban Periareolaris 

dohányzacskó varratot kellett készíteniük a versenyzőknek, előzetesen levetített diasor 

alapján. A második feladatban a maximális elérhető pontszámot 50 pontban állapítottuk meg, 

az idő és az öltések behelyezésétől függően. Az eszközök helytelen tartásáért pontokat 

vontunk le mindkét forduló alatt. 

Képek a résztvevőkről 

            
   

Elkészült jó és helytelen varrat 
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 A verseny eredménye 

Megajánlott jeles (5) érdemjegyet kaptak: 

Weisz Erik Herman 

Dávid Kamilla Luca 

Kiss Laura 
 

Megajánlott jó (4) érdemjegyet kaptak: 

Marton Szandra 

Prokaj Kiara Felícia 

Sütöri Balázs  

Wolfort Ágnes 

Babay Imre  

Bagó Máté Pál 

Dobos Ádám 
 

A „jó” érdemjegyet elfogadóktól azt kérjük, hogy 2019. december 15-ig jelezzék a 
mutettan@gmail.com email címre, hogy a 4-es jegyet elfogadják. Ha nem kapunk írásos 
visszajelzést, akkor úgy vesszük, hogy nem kérik a megajánlást és vizsgázni szeretnének.  
 

A vizsgajelentkezést és ennek adminisztrációját az intézet végzi! A hallgató semmilyen 
adminisztrációt ne végezzen a Neptunban!  
 

Felhívjuk a medikusok szíves figyelmét, hogy amennyiben az intézet által felvett vizsgát a 
hallgató mégis leadja, azt úgy tekintjük, hogy eláll a megajánlott jegyétől és vizsgázni kíván 
a tárgyunkból!!! 
 

Gratulálunk a verseny résztvevőinek! 
 

 
Köszönjük intézetünk munkatársainak a verseny lebonyolításában való részvételét. 

 
       Fehér Daniella 
Budapest, 2019. november 7.  egyetemi tanársegéd, tanulmányi felelős 


