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2012/2/X. sz. MAB határozat
a magyar orvosképzésben külföldi gyakorlóhely akkreditációjáról
időközi, monitoring eljárásban

A MAB 2010/10/VI. sz. határozatában szabályozottaknak megfelelően összeállított látogató
bizottság a határozatban rögzített akkreditációs elvárások figyelembe vételével elvégezte a
helyszíni látogatást (on-site visit). A látogatás során a kórházak azon osztályait látogatta meg,
melyek a hatodéves hallgatók képzésében részt vesznek. Ezek a sebészet, belgyógyászat, gyerekgyógyászat, szülészet- nőgyógyászat, ideggyógyászat, és pszichiátria. Az osztályok vezetőin
kívül a kórházigazgatókkal is egyeztette a képzési programot.
A kórházak akkreditációs vizsgálata során a rögzített MAB szempontokon felül a következőket
vette figyelembe:
a.) Milyen egyetem akkreditált oktatókórháza a vizsgált intézmény?
b.) Hány orvos tartozik valamelyik japán (orvosi) egyetem orvosi karához?
c.) Hány héten keresztül elfoglalt az adott osztály a japán hallgatók képzésével?
(Ennek megállapításához felmérték azt, hogy hány csoportot és hány rotációban oktatnak,
és mennyi a szabad kapacitásuk.)
d.) A hallgatói feedback-ek eredménye
e.) Felmérés az osztályok ágykapacitásáról, műtő- és egyéb kiszolgáló helységeinek
kapacitásáról
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I.
akkreditációs minősítés

Hirosaki University
Hospital
(Hirosaki)

2012/2/X. SZ. MAB HATÁROZAT

A
A klinikai gyakorlóhely akkreditációja – az akkreditációs feltételeknek
való folyamatos megfelelése esetén – 2017. február 28-ig hatályos.
A kórházi egységek több mint 1/3-a akkreditációt nyert, azaz maga az
intézmény az Akkreditált Oktatókórház minősítésre jogosult.

Az akkreditációs feltételek teljesülése:
1. A Hirosaki University Hospital Japánban akkreditált képzőhely, orvostanhallgatók képzésében
rendszeresen részt vesz. A Hirosaki University Hospital orvosai közül több mint 100 tartozik az
azonos nevű egyetem orvosi karához, a tárgyalások közvetlenül az orvosi fakultás dékánjával folytak és a helyszíni szemlénél is a dékán (Prof. dr. Kei Satoh) vett részt.
2. A Hirosaki University Hospital megfelelő intézetei az akkreditációs kérdőíveket (questionaire)
kitöltötték, amelyek alapján megállapítható, hogy nagy betegforgalmú intézményről van szó,
ahol magasan képzett orvosok látják el az oktatási feladatokat. A részleteket illetően (ágyszám,
orvosok száma stb.), a kitöltött kérdőívekre hagyatkozunk. Az akkreditációs kérdőívek alapján
megállapítást nyert, hogy a nevezett kórház osztályai közül az alábbiak felelnek meg a MAB kritériumoknak: belgyógyászat, sebészet, szülészet – nőgyógyászat, neurológia, gyermekgyógyászat,
pszichiátria.
3. Az osztályok vezetőivel történő személyes megbeszélés alapján kiderült, hogy az osztályvezetők
és a beosztott orvosok is rendszeresen részt vesznek orvostanhallgatók képzésében, és a kórház
rezidens-képzési programmal is rendelkezik, melyben a hat, fő klinikai tantárgy vezetői részt
vesznek. Megállapítást nyert az is, hogy Japánban elismert orvosok a vezetői az osztályoknak, és
ennek megfelelően a képzés minősége felől kétségek nincsenek, mindegyik osztály több mint három szakorvossal rendelkezik.
4. A 6 szakterületen a szakmai elvárások (academic requirements) és az oklevél megszerzéséhez elvárt kompetenciák listája (list of competence) egyes tételei az intézetek vezetőivel egyeztetve lettek, egyetértés született abban, hogy a dokumentumokban foglaltaknak a teljesítését a kórház
biztosítani tudja.
5. A képzés tárgyi feltételeinek vizsgálatához az említett osztályok látogatásán felül megvizsgálta az
LB a diagnosztikus osztályok munkáját. A kórházi osztályokon a kubatúrát megfelelőnek, sőt kifejezetten jónak találta, a diagnosztikus eszközök sokfélesége és azok száma egyenesen lenyűgöző (pl. a sugárterápiás osztályon a legmodernebb lineáris gyorsítóból is 2 db üzemel, melyekkel a
lehető legmagasabb szintű ellátást tudják biztosítani a betegek részére).
6. A helyszíni szemle alapján a Hirosaki University Hospital alábbi egységei kaphatnak külföldi
képzőhely akkreditációt:
Belgyógyászat
Sebészet
Neurológia
Szülészet-nőgyógyászat
Gyermekgyógyászat
Pszichiátria
A fentiek alapján a Hirosaki University Hospitalban a kórházi egységek több mint 1/3-a akkreditációt nyer, azaz maga az intézmény az Akkreditált Oktatókórház minősítést kapja.
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Keio University
Hospital (Tokyo)

A
A klinikai gyakorlóhely akkreditációja – az akkreditációs feltételeknek való
folyamatos megfelelése esetén – 2017. február 28-ig hatályos.
A kórházi egységek több mint 1/3-a akkreditációt nyert, azaz maga az
intézmény az Akkreditált Oktatókórház minősítésre jogosult.

Az akkreditációs feltételek teljesülése:
1. A Keio University Hospital Japánban akkreditált képzőhely, orvostanhallgatók képzésében
rendszeresen részt vesz. A Keio University Hospital Észak-Japán egyik vezető regionális központja, nagy ellátási és vonzási területtel. A Keio University Hospital orvosai közül több mint 110 tartozik az azonos nevű egyetem orvosi karához. A japán gondosságnak betudhatóan itt is az orvosi
kar dékánja (Prof. dr. Suematsu) vezette végig az LB-t az egyetemen, ő felügyelte a site-visit-et.
2.
A Keio University Hospital megfelelő intézetei az akkreditációs kérdőíveket (questionaire)
kitöltötték, amelyek alapján megállapítható, hogy nagy betegforgalmú intézményről van szó,
ahol magasan képzett orvosok látják el az oktatási feladatokat. A részleteket illetően (ágyszám,
orvosok száma stb.), a kitöltött kérdőívekre hagyatkozunk. Az akkreditációs kérdőívek alapján
megállapítást nyert, hogy a nevezett kórház osztályai közül az alábbiak felelnek meg a MAB kritériumoknak: belgyógyászat, sebészet, szülészet – nőgyógyászat, neurológia, gyermekgyógyászat,
pszichiátria.
3. Az osztályok vezetőivel történő személyes megbeszélés alapján kiderült, hogy az osztályvezetők és
a beosztott orvosok is rendszeresen részt vesznek orvostanhallgatók képzésében és a kórház rezidens-képzési programmal is rendelkezik, melyben a hat fő klinikai tantárgy vezetői részt vesznek. Megállapítást nyert az is, hogy Japánban elismert orvosok a vezetői az osztályoknak, és ennek megfelelően a képzés minősége felől kétségek nincsenek, mindegyik osztály több mint három szakorvossal rendelkezik.
4. A 6 szakterületen a szakmai elvárások (academic requirements) és az oklevél megszerzéséhez elvárt kompetenciák listája (list of competence) egyes tételei az intézetek vezetőivel egyeztetve lettek és egyetértés született abban, hogy a dokumentumokban foglaltaknak a teljesítését a kórház
biztosítani tudja.
5. A képzés tárgyi feltételeinek vizsgálatához az említett osztályok látogatásán felül megvizsgálta az
LB a diagnosztikus osztályok munkáját. A kórházi osztályokon a kubatúrát megfelelőnek, sőt kifejezetten jónak találta, a diagnosztikus eszközök sokfélesége és azok száma egyenesen lenyűgöző. Külön kiemelendő, hogy a Keio University Hospitalban található például Da Vinci robot,
melynek felhasználását a sebészek nagy gyakorlattal végzik. A robot annak ellenére található ebben a kórházban, hogy nem Tokyo egyik kiemelt kórházáról, hanem egy regionális ellátásért felelős kórházról van szó. Ennek megfelelően az osztályok felszereltsége, és az orvosok szakmai felkészültsége kimagasló.
6. A helyszíni szemle alapján a Keio University Hospital alábbi egységei kaphatnak külföldi képzőhely akkreditációt:
- belgyógyászat
- sebészet
- neurológia
- szülészet-nőgyógyászat
- gyermekgyógyászat
- pszichiátria
A fentiek alapján a Keio University Hospitalban a kórházi egységek több mint 1/3-a akkreditációt
nyer, azaz maga az intézmény az Akkreditált Oktatókórház minősítést kapja.
A jelentésben foglaltak alapján nagyon pozitív álláspontot alakított ki az LB a japán kórházakkal kapcsolatban. Remélhetőleg a magyar hallgatók minél hamarabb részt tudnak venni az említett kórházak magas
szintű gyakorlati képzésében.
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