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52. Szabályrendelet az egyévi kötelező kór 
házi gyakorlat tárgyában. 

(Kiadatott a vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisz-
ternek 1924. évi 61.992. sz. a. kelt rendeletével.) 

Az egyetemi orvostudományi karoknál tartandó 
doktori szigorlatokra vonatkozó, Magyarország Kor-
mányzójának 1922. évi szeptember Ivó 5-én kelt legfel-
sőbb elhatározásával jóváhagyott szabályzat 1. §-a 
értelmében Magyarországon az egyetemes orvosgyakor-
latra feljogosító orvosdoktori oklevélnek elnyeréséhez 
valamely egyetemi klinikán, vagy valamely arra feljogo-
sított köz- vagy nyilvánossági jelleggel felruházott kór-
házban eltöltött egyévi kötfelező orvosi gyakorlat ki-
mutatása is megkívántatik. Ezen kötelező egyévi kórházi 
gyakorlat kitöltési módjára nézve- a következőket ren-
delem: 

1. §. Az egyévi kötelező kórházi gyakorlat, az 
egyetemi klinikáktól eltekintve., csak azokban a köz-
vagy nyilvánossági jelleggel felruházott polgári kórházak-
ban tölthető ki, amely kórházak a m. kir. népjóléti 
miniszter úrral egyetértőleg kibocsátandó körrendeletben 
mindemkor három év tartamára arra fel fognak jogosít-
tatni. 

2. §. A szóbanforgó egyévi kötelező kórházi gya-
korlat eltölthetésére irányuló feljogosítás csak azon köz-
vagy nyilvánossági jelleggel felruházott polgári kór-
házaknak adható meg, amelyekben törvényszerű minősí-
téssel bíró szakemberek, osztályos vagy rendelő főorvo-
sok vezetése alatt álló külön kórházi osztályok vannak. 
(Belgyógyászati, sebészeti, szemészeti, szülászeti, bőr-
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és bujaikórtani. gyermekgyógyászati és elmekórtani osz-
tályok.) 

Megjegyzendő, miszerint egyáltalában nem szüksé-
ges, hogy az egyévi kötelező kórházi gyakorlat kitölté-
sére feljogosítandó kórházakban ezen kórházi osztályok 
valamennyien (képviselve legyenek. • 

' Magától értetődik azonban, hogy az ilyen kórházak-
ban az egyévi kötelező kórházi gyakorlatnak csak egy 
részét lehet .kitölteni, és pedig zt, amelynek megfelelő 
kórházi osztállyal (belgyógyászati stb.) az illető kór-
házaik rendelkeznek. 

3. §. Az egyévi kötelező kórházi gyakorlatból három 
hónap a belgyógyászati, két hónap a sebészeti, két hónap 
a szülészeti, két hónap a szemészeti, egy-egy hónap pedig 
a gyermekgyógyászati, az elmegyógyászati, a bőr- és 
nemi kórtani Minikán, illetőleg osztályon töltendő el. 

A belgyógyászati három hónapból két hét lehetőleg 
heveny-fertőző osztályon töltendő el. 

4. §. A szülészeti kéthónapi gyakorlat nemcsak egye-
temi szülészeti klinikákon, illetőleg köz- vagy nyilvános-
sági joggal felruházott kórházak szülészeti osztályain, 
hanem a m. kir. bábaképezdéken is eltölthető. 

Hasonlóképen az orvosjelöltek részére az elmekór-
tanból megkívánt egyhónapi gyakorlat valamelyik állami, 
vagy njúlvános elmegyógyintézetnél is eltölthető. 

5. §. Ami az egyetemi klinikák, nemkülönben az egy-
évi kötelező kórházi gyakorlat kitöltésére feljogosított 
egyes kórházak vagy gyógyintézetek (bábaképezdék, 
elmegyógyintézetek) részéről fölvehető orvosjelöltek szá-
mát illeti, zsinórmértékül szolgál, hogy minden egyes 
gyakorlatot teljesítő orvosjelöltre az egyetemi klinikákon 
tiz, kórházakban és gyógyintézetekben pedig 15' fekvő-



•348 

beteg számítandó. Azaz, valamely arra feljogosított kór-
házban (gyógyintézetben) annyi orvosjelölt gyakorolhat, 
ahányszor 10, illetőleg 15 ágy van az illető klinikán 
vagy kórházban (gyógyintézetben). 

6. §. Az egyévi kötelező kórházi gyakorlatra jelent-
kezők, végbizonyitványuk elnyerése után, az orvoskari 
dékántól szolgálati könyvecskét kapnak, amellyel azon 
klinika vagy kórház igazgatójánál, ahol kórházi gyakor-
latukat megkezdeni vagy folytatni szándékoznak, nem-
különebn azon kórházi főorvosoknál, akiknek osztályait 
látogatni óhajtják, jelentkeznek. 

Az egyévi kötelező kórházi gyakorlatot megkezdeni, 
illetőleg folytatni mindig csak a hónap 1-én vagy 16-án 
lehet. 

7. §. Az egyévi kötelező kórházi gyakorlat tanúsítá-
sára rendelt szolgálati könyvecske a leckekönyvek alak-
jára, fényképpel ellátva készítendő és az év tizenkét 
hónapjának megfelelőleg, az egyetemi klinika vezetője, 
illetőleg a kórházi igazgató és főorvos által havonként 
aláírandó rovatokkal látandó el. 

8. §. Az egyetemi klinika vezetője, illetőleg a kór-
házi igazgató vagy igazgató-főorvos és főorvosok a szol-
gálati könyvecskében minden hó közepén vagy végén 
aláírásukkal igazolják, hogy a könyvecske tulajdonosa 
kórházi gyakorlatát kifogástalaul teljesítette. 

Aki gyakorlatát más kórházban kívánja folytatni, 
ezt a távozást megelőző 14 nappal a klinika vezetőjének, 
illetőleg a kórház igazgatójának ejelenteni tartozik. 

9. §. Ha valamely orvosjelölt az egyévi kötelező 
kórházi gyakorlat teljesibéséen mulasztást követ el, az 
egyetemi klinika vezetője, illetőleg a kórházi főorvos és 
igazgató, az aláírás tanúsítását köteles megtagadni, 
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mely esetben az illető azon időt, amelyre nézve a tanú-
sítás megtagadtatott, pótolni tartozik. 

A tanúsítás (megtagadása ellen a vallás- és köz-
oktatásügyi miniszterhez föllebezni lehet, ki a föllebbe-
zésben foglaltakra nézve a klinika, illetőleg a kórház 
igazgatóját és főorvosát meghallgatja. 

10. §. Az egyévi kötelező kórházi gyakorlat eltöl-
tésére jelentkezőik a kórházi szolgálat terén a klinikát 
vezető egyetemi tanár, illetőleg a kórházi igazgatónak 
és a főorvosnak vannak alárendelve. 

Kötelesek mindazon orvosi munkát elvégezni, melye-
ket az osztály főnöke rájuk bíz. Egyebeikben a kórház 
alapszabályaiban és házirendjében a bejáró orvosgyakor-
nokoikra vonatkozólag foglaltakat megtartani kötelesek. 

11. §. Az egyévi kötelező kórházi gyakorlatnak az 
ar ra feljogosított kórházakban miként való eltöltését 
a im. kir. népjóléti és a vallás- és közoktatásügyi 
piiniszterek, szakemberek útján, a szükséghez képest ellen-
őrzik. 


