
Erdélyi tudósítások2021. január 27.
szerda2

Rovatvezető: Bá lint Esz ter 
(er dé lyi tu dó sí tá sok, gaz da ság) 
Rovatszerkesztők: 
Ba logh Le ven te (po li ti ka), 
Kiss Ju dit (kultúra), 
Vásárhelyi-Nyemec Ré ka (sport), 
Bede Laura (színes világ),
Gräf Bo tond (szol gál ta tás, mű sor)

Tu dó sí tók: Bí ró Blan ka (Sep si szent-
györgy – 0733–969681), Szucher Er vin 
(Ma ros vá sár hely – 0726–720403),
Vásárhelyi-Nyemec Ré ka (Nagy vá rad
– 0726–720292)
Ol va só szer kesz tő: Ja kab Már ta
Lap terv: Mihály László
Nyo más: Garamond Kft., Kolozsvár

Megjelenik munkanapokon. 
Fe le lős ki adó:

Príma Press Kft.
535600 Székelyudvarhely, 

Bethlen Gábor u. 55.
tel.: 0266-218361
ISSN: 1454-7821

Szerkesztőség: 400027 Kolozsvár, Regele Ferdinand (volt Wesselényi) utca 37. szám 
tel.: 0264-705205, 0264-705215, e-mail: kronika@kronika.ro

Ter jesz tés, előfizetés:  0264–705205 (Kolozsvár), 0265–260170 (Marosvásárhely), 0266–371100 (Csíkszereda),
0266–218361 (Székelyudvarhely), 0266–361201 (Gyergyószentmiklós)

Ve ze tő szer kesz tő:
Ros tás Sza bolcs

Ügyvezető: Nemes László
Lap szer kesz tők: 
Ba logh Le ven te, Pá va Ador ján 
Főmunkatársak: 
Pap Melinda, Pataky István

Előfizetési módok, árak, határidők:
Előfizetés
felvétele Kézbesítés Ár

(1 hónapra)
Előfizetési
határidő

nálunk általunk / 
posta által 35 lej kb. 23-a (ha ez

nem munkanap,
akkor +1 nap) postánposta által39,2 lej

Előfizetési lehetőségek nálunk:
ügyfélszolgálatainkon; saját terjesztési 
hálózatunkban lapkihordóinknál; vidéki 
partnerboltjainkban, on line
(www.kronikaonline.ro/elofizetes/
csomagajanlat)

ERDÉLYI MAGYAR KÖZÉLETI NAPILAP

Miniszterelnökség
Nemzetpolitikai Államtitkárság

A Krónika reklámfelületeit 
a Transversum Media Trade 

ügynökség értékesíti.

Elérhetőségek:
0726-720286

reklam@transversum.ro

www.transversum.ro

Több szempontból is próbára 
tette a tavalyi év a Marosvásár-
helyi George Emil Palade Orvosi, 
Gyógyszerészeti, Tudomány- és 
Technológiai Egyetemen tanu-
lókat és tanítókat. A járvány-
helyzet nemcsak az átszervezés 
alatt álló oktatás menetét, de 
a hagyományos vizsgáztatási 
módszert is felülírta – számoltak 
be lapunknak a felsőoktatási 
intézmény oktatói és hallgatói.

 » OLÁH ESZTER

A z elmúlt évben a Marosvásár-
helyi George Emil Palade Or-
vosi, Gyógyszerészeti, Tudo-

mány- és Technológiai Egyetemnek 
több, oktatást érintő változással is 
szembe kellett néznie, amelyek kö-
zül a koronavírus-járvány csak az 
egyiket jelentette. A pandémia ki-
törését megelőzően ugyanis átszer-
vezték a képzések szerkezeti felépí-
tését: a két féléves struktúrát négy 
modulból álló rendszer váltotta fel 
– melyek külön-külön egy héthetes 
oktatási és egy kéthetes vizsgaidő-
szakot ölelnek fel. Ebbe az épphogy 
elindult, új rendszerbe „köszöntött 
be” márciusban a koronavírus, fel-
forgatva a tanterv addigi menetét.

Kényszerű átszervezések
Dr. Ábrám Zoltán dékánhelyettes, 
egyetemi oktató a Krónikának el-
mondta, hogy mind az oktatás, 
mind pedig a vizsgáztatás sajátos 
megpróbáltatásokkal járt. Ami az 
előadásokat illeti, csak annyi válto-
zás történt, hogy nem élőben zajlot-
tak: az előadók továbbra is Power-
Point-bemutatókkal és szemléltető 
videókkal segítették a tananyag át-
adását, a gyakorlati oktatás minő-
sége azonban jelentősen romlott. 
Ezek esetében ugyanis semmilyen 
online megoldás nem pótolhatja a 
személyes jelenlétet igénylő rutint. 
„A tanár leleményességére, helyze-
tére, idejére és hozzáértésére volt 
bízva, hogyan tud megfelelni az on-
line lehetőségeknek” – vázolta Dr. 
Ábrám Zoltán.

Dr. Baróti Beáta radiológus főor-
vos, az egyetem adjunktusa meg-
keresésünkre elmondta, a váratlan 
helyzet mind a tanárokkal, mind 

pedig a diákokkal szemben addig 
ismeretlen elvárásokat támasztott. 
A számítógépes felület használatá-
nak megtanulásán túl újfajta okta-
tási stílust is el kellett sajátítaniuk a 
tanároknak. „Természetesen nehéz 
időszak volt, hiszen egy teljesen új 
kommunikációs környezet és stílus 
bevezetését jelentette” – idézte fel 
az egyetem oktatója. A rendelkezés-
re álló technológia által ugyanakkor 
lehetőség nyílt az információkat 
más szempontból is bemutatni, új 
forrásokat felhasználni és a szem-
léltető anyagokat gazdagítani.

A tananyag számonkérését illető-
en a vezetőség a modulzáró „nagy 
vizsgáztatást” egy ún. összegző 
vizsga keretében oldotta meg, ahol 
a diákok egyszerre több tantárgyból 
is levizsgázhattak. A tavalyi tanév-
ben ez személyes jelenléttel zajlott, 
idén azonban a vizsgáztatást is vir-
tuális térben kénytelenek lebonyo-
lítani. Online körülmények közt a 
vizsgázás menete értelemszerűen 
nehezebben ellenőrizhető, ezenfe-
lül számolni kell a diákok részéről 
érkező technikai panaszokkal is, 
amelyeket a vezetőségnek nehéz 
megfelelő módon kiszűrni.

Boncterem és kórházi gyakorlat 
helyett virtuális előadások
Szalina Ákos harmadéves orvostan-
hallgató eleinte lelkesen fogadta az 
online oktatás gondolatát, örülve, 
hogy saját felelősségére oszthat-
ja be az idejét. Elmondása szerint 
az első hónapokban bepótolhatott 
mindent, amire addig nem volt ide-
je és lehetősége. Hozzátette, hogy a 
jelenlegi körülmények között, ott-
honi környezetben a következetes 
tanulás rengeteg fegyelmet igényelt. 
Hasznosnak találta, hogy az online 
térben beléphetett más évfolyamok 
és csoportok óráira is: újrahallgat-
hatott előadásokat, bepillantást 
nyerhetett a felsőbb évek tananya-
gába. Harmadéven azonban a gya-
korlat szempontjából kulcsfontos-
ságú lett volna a személyes jelenlét, 
ugyanis rendszerint ekkor történik 
a páciensekkel való első kontaktus. 
A klinikai orvoslás alapját képező 
tünettan keretén belül a hallgatók 
ekkor tanulják meg, hogyan kell 
kitölteni a kórlapot, hogyan ismer-
jék fel a páciens tüneteit. Csak a 
betegekkel történő beszélgetésből 
tanulhatja meg a diák, hogyan te-

gye fel a helyes kérdéseket – ami az 
idei harmadév számára elmaradt. A 
gyakorlati szemponton túl Szalina 
Ákos a személyes vonatkozásról is 
említést tett. „Az első három évben 
kis, köpenyes tudósnak érzed ma-
gad. Élmény, ahogy a kollégáiddal 
közösen, a boncteremben tanul-
mányozzátok az agyszeleteket, és 
látjátok az élettani kísérleteket. Ez 
sajnos idén kimaradt” – nehezmé-
nyezte a hallgató.

Hasonló a helyzet a felsőbb év-
folyamokon is, ahol a klinikai 
tantárgyak hagyományos módon 
kórházi gyakorlattal egészülnek 
ki. A negyed-, ötöd-, és hatodéves 
diákok heti öt napon át napi há-
rom órát töltenek a kórházban, 
ami alatt kikérdezik a betegeket, 
megvizsgálják őket, majd a kórtör-
ténet alapján, a gyakorlatvezetővel 
értelmezik és összegzik a laborvizs-
gálatok eredményeit. Szőcs-Trinfa 
Klementina Fruzsina ötödéves or-
vostanhallgató megkeresésünkre 
elmondta, a tény, hogy a szigorítá-
sok ideje alatt elmaradt a gyakor-
latokon való személyes részvétel, 
a jövő orvosaiként súlyosan érinti 
őket. Mindazonáltal tanáraik pró-
bálták kompenzálni a hiányt, és a 
tőlük telhető legtöbbet megtenni: 
képi illusztrációkkal és az éppen ta-

ROMLOTT A GYAKORLATI OKTATÁS MINŐSÉGE, AZ ONLINE MEGOLDÁS NEM PÓTOLHATJA A SZEMÉLYES JELENLÉTET IGÉNYLŐ RUTINT

Próbára tette a járvány az orvosképzést

nult kórokban szenvedő betegekről 
készült képekkel igyekeztek minél 
szemléletesebben átadni a szüksé-
ges információkat. A személyes je-
lenlétet ő is hiányolta, de kiemelte 
a virtuális platformon zajló oktatás 
előnyét is. „Az online oktatásban 
lehetőségünk volt arra, hogy ha va-
lamit nem értettünk vagy nem tud-
tuk elképzelni, rögtön rá tudtunk 
keresni interneten az adott témára” 
– mondta el Szőcs-Trinfa Klemen-
tina Fruzsina.

A rektori határozat alapján 
februártól fokozatosan visszave-
zetik a gyakorlati órákat az egye-
temen. A döntéshez hozzájárul 
az is, hogy az orvostanhallgatók 
az egészségügyben dolgozókkal 
együtt részesülnek a védőoltás-
ban, így a hallgatók januártól már 
igényelhetik annak beadását. Az 
oktatók és a hallgatók egyönte-
tűen hangsúlyozták a védőoltás 
beadásának fontosságát, vala-
mint a hiteles forrásból történő 
informálódás szerepét. Kiemelték, 
nemcsak egyetemi szinten, hanem 
szélesebb társadalmi vonatkozás-
ban is sokat számít, hogy tudjunk 
összhangban, észszerűen lépni, 
hiszen mindannyiunkon múlik, 
hogy apránként visszatérjünk egy 
élhetőbb mederbe.

 » Csak a bete-
gekkel történő 
beszélgetésből 
tanulhatja meg 
az orvostanhall-
gató, hogyan te-
gye fel a helyes 
kérdéseket – ami 
az idei harmadév 
számára elma-
radt. 

Súlyosan érinti a jövő orvosait, hogy elmaradt a gyakorlatokon való személyes részvétel
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