FOG-K617
FOGPÓTLÁSTAN IV.
GYAKORLAT
2013/2014. tanév, II. félév, V. évfolyam
2014. február 10 – május 17.
Gyakorlat ideje, helye: 6 óra/hét
1. csoport:
Szerda
2. csoport:
Hétfő
Vizsgaforma:
Gyakorlati jegy (5)
Kredit:
3
Gyakorlatvezetők: 1. csoport:

2. csoport:

8:00-13:00
8:00-13:00

9 székes rendelő
15 székes rendelő

Dr. Stájer Anette adjunktus
Dr. Kárpáti Krisztina tanársegéd
Dr. Szendi Róbert klinikai orvos
Dr. Graca Diána rezidens
Dr. Hoppenthaler János fogszakorvos
Dr. Bánrévi Csaba fogszakorvos
Dr. Práger Nándor rezidens

A gyakorlatokon elvégzendő feladatok:
1.) 2 db hosszabb híd, vagy egy kombinált fogpótlás
2.) 1 db csapos műcsonk borító koronával, vagy még egy híd, vagy még két önálló
borítókorona elkészítése
3.) min. 4 fog preparálása
4.) Egy beteg kezelésének fotódokumentációja és prezentálása a kiadott minta alapján. A
prezentáció beadási határideje határidő: 2013. 05. 10.
Írásbeli beszámolók: 1. Részleges protézis, Anyagtan – március, Dr. Szendi Róbert
Kötelező irodalom:
Fábián, Götz, Kaán, Szabó: A fogpótlástan alapjai. Semmelweis, Budapest, 1997.
Radnai: A részleges kivehető fogpótlások, Medicina, Budapest 2012.
Előző évben elhangzott előadások anyaga
A félév elismerésének feltételei:
1. A gyakorlati órákon való részvétel a SZTE FOK Tanulmányi Ügyrendjében
meghatározott módon és az előírt elméleti és gyakorlati feltételek teljesítése.
2. A Fogpótlástani Tanszék előírásainak (Működési Szabályzat Hallgatók számára)
betartása; ez a CooSpacen olvasható.
3. Hiányzások igazolása SZTE FOK Tanulmányi Ügyrendje szerint.
Osztályzat kialakítása: Gyakorlati jegy (5)
1. A rendelői gyakorlatokra előírt, a gyakorlatok tantervében részletezett feladatokra
kapott osztályzatok átlaga. A jegyek átlagának legalább 2,0-nak kell lenni.

2. A gyakorlati feladatokkal összefüggő elméleti ismeretek értékelésének átlaga. A
jegyek átlagának legalább 2,0-nak kell lenni.
3. A félévközi zárthelyi beszámoló/k, demonstrációk osztályzatának átlaga. Az írásbeli
beszámoló jegye legalább 2,0 legyen. Az elégtelen beszámolót a szorgalmi időszakban
ki kell javítani, javításra csak egy lehetőség van. A félév végi jegybe az első és a javító
dolgozat jegye is beszámít. Ha valaki nem jelenik meg a demonstráción, akkor
megfelelő orvosi igazolás hiányában elégtelen jegyet kap.
4. A gyakorlatokon kapott 3db elégtelen után az oktató által meghatározott témakörből
dolgozatot kell írni. Ezt a dolgozatot a demonstráció/k javítási lehetőségétől
függetlenül meg kell írni. A megírásra egy lehetőség van. Ha a hallgatónak további
elégtelen osztályzatai vannak, újabb dolgozatot ír.
5. az írásbeli beszámoló/k (demonstráció/k) súlyozott átlaga (két jegynek számítanak)
6. a kisdolgozatok és szóbeli feleletek jegyeiből számított átlag
7. a gyakorlati feladatokra kapott jegyek átlaga
8. betegkezelés leírásának értékelése
9. a hallgató hivatástudatának értékelése
10. Elégtelen a félévvégi gyakorlati jegy, ha vagy a gyakorlati teljesítmény, vagy az azzal
összefüggő elméleti (szóbeli felelet, kisdolgozat) teljesítmény osztályzatainak átlaga
nem éri el a 2,0-t.
A hivatástudat alatt értékeljük
- a hallgató hozzáállását a munkához, beteghez, oktatókhoz, asszisztensekhez
- pontos érkezés (elvárás: a gyakorlat kezdése előtt 5 perccel)
- megfelelő megjelenés
- adminisztráció
- gyakorlatra való felkészültség
- fogtechnikai laborral való kommunikáció
A gyakorlatokról való késés megítélése:
Háromszori késés 1 gyakorlatról való hiányzással egyenértékű.
Eleve mulasztottnak tekintendő a gyakorlat, ha a hallgató 20 perc késéssel érkezik arra.

