A hallgatók bonctermi tevékenységének szabályai
A hallgatók felesleges ruháikat (kabát, sapka) és egyéb tárgyaikat az alagsori szekrényeikben, vagy az
alagsori ruhatárban hagyják. A folyosón hagyott tárgyakért felelősséget nem vállalunk. Fehér köpenyt
vesznek fel, és így lépnek be a boncterembe. Köpeny nélkül a boncterembe belépni tilos. Balesetvédelmi
okokból kötelező olyan cipő viselése, amiben nem csúsznak el. A boncterembe csupán a gyakorlatokon
feltétlenül szükséges eszközöket (jegyzetfüzet, atlasz, könyv, szike, csipesz, gumikesztyű) vihetik be
magukkal, a veszélyes eszközöket biztonságos tartóban tárolják.
A boncterembe szórakoztató elektronikai eszközöket, ételt, italt, rágógumit bevinni tilos. Alkohol vagy
bármilyen bódítószer hatása alatt tilos a bonctermi órák látogatása.
A bonctermi gyakorlatokon elhangzottakat, a bonctermi tevékenység kapcsán szerzett információkat az
orvosi titoktartás és a szerzői jogok szabályai szerint kell kezelni. A gyakorlatok során a gyakorlatvezető
engedélyével lehet csak hangfelvételt vagy táblarajzairól fotót készíteni. Hallgatók számára tilos olyan
felvétel készítése, melyen tetem vagy tetemrészek vannak. A gyakorlatok során a hallgatók kötelesek a
holttesteket és az egyéb anatómiai preparátumokat a kegyeleti és etikai normák szigorú betartásával
kezelni.
A hallgatók illetéktelen személynek a boncterembe való bejutásában nem működhetnek közre. Amennyiben
a hallgató tudomást szerez arról, hogy illetéktelen személy akar bejutni a boncterembe, vagy oda már be is
jutott, köteles azt azonnal jelenteni a gyakorlatvezetőjének, vagy az intézet igazgatójának. Aki nem a PTE
ÁOK hallgatója, csak előzetes intézetvezetői engedéllyel léphet be a boncterembe.
A foglalkozások után a hallgatók szennyezett gumikesztyűjüket a megfelelő hulladéktároló edényekbe, a
szikepengéket az erre rendszeresített gyűjtőedénybe helyezik, és szappannal kezet mosnak.
A boncteremből anatómiai preparátumokat, modelleket, a holttestből származó szerveket, szövetdarabokat
kivinni tilos!
A hallgatók kizárólag az oktatás céljára kijelölt bonctermekben (1-8. számú) tanulmányozhatják a
tetemet. A bonctermekben csak tanári felügyelet mellett tartózkodhatnak. Kivétel ez alól a vizsgaidőszak
alatt a hivatalos „ismétlő tetemnézés”, illetve a saját órarendi órákat megelőző 10 perc, amikor a hallgatók
az oktató érkezéséig a boncterembe beléphetnek. Ezekben az időszakokban is minden egyéb szabály
érvényes!
Alulírottak elismerik, hogy fenti szabályokat megértették, magukra kötelezőnek tartják, és tudomásul veszik,
hogy a szabályok megsértése egyetemi fegyelmi és/vagy büntetőjogi felelősségre vonást eredményezhet.
Alulírottak továbbá elismerik, hogy a mai napon balesetvédelmi oktatásban részesültek a PTE ÁOK
Anatómiai Intézet bonctermi és szövettani gyakorlatain a balesetek és személyi sérülések elkerüléséről, és az
ebben foglaltakat megértették, és kötelezően betartják.
Tájékoztatást kaptak továbbá a Kari TVSZ-ban szabályozott maximálisan megengedett hiányzás mértékéről
az Intézet által oktatott tantárgyak keretében és az Anatómiai Intézet által tartott vizsgák és egyéb
számonkérések általános rendjéről, melyekről bővebb információk az Intézet honlapján (an-server.pote.hu)
találhatók.
Aláírásuk mintaként szolgál az írásbeli vizsgákon vitás esetekben a személyazonosság eldöntésére.
Félreérthető vagy kétes esetekben a dokumentum magyar nyelvű verziója az irányadó.

