PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM
Általános Orvostudományi Kar
Tanulmányi Hivatal
HALLGATÓI TÁJÉKOZTATÓ
ELSŐ- ÉS MÁSODÉVES HALLGATÓK PCR ÉS ALKALMASSÁGI VIZSGÁLATAIRÓL

Tisztelt Hallgató!
A.

PCR vizsgálat első- és másod éves hallgatók számára

Tájékoztatjuk, hogy a Kar lehetőséget biztosít a PCR-teszt elvégzésére azon első- és másod éves hallgatók számára
is, akiknek jogszabályi, hatósági vagy egyetemi szabályzat alapján nem kötelező az évkezdéshez, a gyakorlatok
megkezdése miatt vagy egyéb okból PCR-teszt elvégeztetése, azaz nem rendelkeznek augusztusi vagy szeptemberi
vizsgálati eredménnyel, de a biztonság kedvéért tájékozódni kívánnak az egészségügyi állapotukról.

PCR tesztre történő
jelentkezés

PCR teszt eredménye

Magyar hallgatók esetében: az alábbi linken.
Angol, német programos hallgatóknak és kettős állampolgároknak: az alábbi linken
A végleges beosztás: az alábbi linken
FIGYELEM! A hatósági házi karanténban lévő, illetve tüneteket produkáló
hallgatóknak a teszt elvégzésére csak a karantén lejártakor, illetve a tünetek
megszűnésekor lesz lehetőség az FMK-nál!
Az eredmény elérhető az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT www.eeszt.gov.hu), illetve a MedSol alatt.
Az EESZT-be történő bejelentkezéshez egy ügyfélkapu azonosítóra és a TAJ-számra,
vagy elektronikus személyi igazolványra lesz szükség.
Pozitív teszt esetén az egyetem mindenképpen felveszi a kapcsolatot az érintett
személlyel.

Maszkviselés

A vizsgálat elvégzése során a maszkviselés kötelező!

A betegkontaktussal vagy klinika látogatással járó tantárgyak kivételével, az óralátogatásnak NEM feltétele a
PCR-teszt elvégzése és a teszteredmény bemutatása.
Azonban abban az esetben, ha tüneteket észlel magán, úgy semmi esetre se vegyen részt az órán és hívja a PTE
Hotline (+36305773764) munkatársait a további teendők érdekében!
B.

Alkalmassági vizsgálatok

Ahogy arról már korábban is tájékoztattuk, a PTE KK Orvosszakmai Igazgatóság Foglalkozás-egészségügyi és
Munkahigiénés Központ értesítése alapján a járványügyi helyzet miatt az alkalmassági vizsgálatok azonnali
hatállyal felfüggesztésre, a lefoglalt időpontok törlésre kerültek további értesítésig. Az alkalmassági vizsgálatok,
a járványügyi helyzet függvényében, egy későbbi időpontban kerülnek elvégzésre. A hiányzó alkalmassági
vizsgálatok a különleges helyzetre való tekintettel, átmenetileg nem akadályozzák a hallgatókat a tanulmányaik
végzésében.
A PCR-teszt időpontfoglalásával kapcsolatos információkért kérem, szíveskedjen a Hallgatói Önkormányzathoz, az
egyéb kérdések tekintetében pedig tanulmányi ügyintézőjéhez fordulni!
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