A MAB 2010/10/VI. sz. határozata

Akkreditációs gyakorlat
a magyar orvosképzés külföldi gyakorlóhelyei minőségbiztosításának
országos szintű egységesítésével
I. Akkreditációs eljárás a külföldi klinikai gyakorló-/képzőhelyek minőségellenőrzésében
1. Az érintett 4 intézmény, megállapodást* követően, összehangolt látogatási ütemezési terv alapján a
MAB elnökénél kezdeményezi az egyes gyakorlóhelyeket látogató bizottság (LB) összeállítását és az
eljárás lefolytatását. A MAB az akkreditációs eljárást vagy az általános orvosképzést érintő ún.
párhuzamos program-akkreditáció keretében, vagy esetenkénti felkérésre, időközi, ún. monitor eljárás
keretében végzi a megadott időkorlát1 figyelembe vételével.
2. Az LB-k elnökeit a MAB testület hagyja jóvá, az LB elnökök a különböző, magyar vagy külföldi
intézményekből jövő 2(-3) tagú LB-k összeállítására kapnak felkérést.
3. Az egyes látogatandó külföldi klinikai gyakorlóhelyekkel való kapcsolatfelvételt, a látogatások
megszervezését – az LB akkreditációs felkészítése kivételével - és lebonyolítását az intézmények
egymás közötti megállapodás alapján maguk végzik, költségeit közösen viselik.
A látogatás megkezdése előtt az LB-nek a MAB saját költségén rövid felkészítést szervez meg.
4. Az LB a látogatást követő 30 napon belül a tapasztaltak alapján jelentést állít össze a MAB-nak,
amelyben értékeli a külföldi klinikai gyakorlóhelyen az akkreditáció (szakmai, személyi és tárgyi)
feltételeinek (ld. vizsgálati, értékelési szempontok) teljesülését, és javaslatot tesz a gyakorlóhely
akkreditálhatóságára vonatkozóan.
5. A MAB a soron következő plenáris ülésén az ügyben határozatot hoz. Erről levélben értesíti a 4
egyetem (DE, PTE, SE, SzTE) rektorát.
6. Az orvosképzés 5 évenkénti „párhuzamos” szakakkreditációja magába foglalja a külföldi gyakorlóhelyek akkreditációs értékelését is.
7. A MAB honlapján angol és magyar nyelven közzéteszi azon külföldi gyakorlóhelyek listáját,
amelyekkel kapcsolatban pozitív határozatot hozott a fent leírt eljárás nyomán. A honlapot rendszeresen
frissíti, a legutolsó frissítés dátumát a holnapon feltüntetve. Az orvosképző intézmények ugyanezt az
információt hivatalos honlapjukon közzéteszik, valamint az akkreditációs szempontból megfelelő
külföldi tanulmányi és gyakorlati lehetőségekről szóló tartalmakat honlapjuk magyar és angol
változatában folyamatosan ellenőrzik, frissítik.
II. Akkreditációs kritériumok; vizsgálati, értékelési szempontok és szakmai elvárások a külföldi
klinikai gyakorló-/képzőhelyek minőséghitelesítési eljárásában, és az értékelés
1. A klinikai gyakorló-/képzőhelyként akkreditáltatni kívánt intézmény (kórház, klinika, intézet)
kiválasztásánál érvényesüljenek az alábbi szempontok:
- Az adott ország választott orvosképzése a saját országban akkreditált, és a választott klinikai
gyakorló-/képzőhely is akkreditált
o vagy a saját akkreditált orvosképzése részeként,
o vagy az USA által (az NCFMEA akkreditációs elvárásait teljesíti),
o vagy valamelyik EU tagország akkreditációs testülete által.
- Olyan országban, ahol egyetlen EU tagország vagy az USA által akkreditált oktatókórház, klinikai
gyakorlóhely sincs, ott az akkreditációs vizsgálat fokozott alapossággal végzendő.

* Az akkreditálandó és látogatandó külföldi klinikai gyakorlóhelyek listájának összeállítása, igény
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szerinti bővítése egyeztetett módon
A szakakkreditációt követő 12 hónapon belül, ill. az akkreditációs periódus alatt újonnan megjelenő, még
nem látogatott gyakorlóhely esetén a hallgató kiküldését követő 12 hónapon belül!
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2. A vizsgálandó intézmény (kórház, klinika, intézet) dokumentáltan adatokat szolgáltatott a kért
módon:
- a kapcsolattartó magyar intézmény által küldött adatlap (Ld. a mellékelt angol nyelvű összeállítás
Questionnaire részét) kitöltésével, valamint
- nyilatkozott arról, hogy a küldött szakmai, szakterületi elvárások (Ld. a mellékelt angol nyelvű
összeállítás Academic requirements és List of competence required részeit) ismeretében
összeállított gyakorlati képzési program végrehajtására lehetőséget nyújt.
3. Elvárt tartalmi, ill. személyi feltételek:
- legyen jártassága a szervezeti egység/osztály vezetőjének ill. munkatársainak orvostanhallgatók
képzésében, legyen rezidens programjuk
- a szervezeti egység/osztály vezetője nagy gyakorlattal bíró, az adott ország felsőoktatásában
elismert szakorvos
- legyen legalább 3 szakorvos és elegendő orvos az adott gyakorlóhelyen/osztályon ahhoz, hogy az
oktatásra jusson idő.
4. Elvárt tárgyi feltételek:
- a küldött szakmai, szakterületi elvárások (Ld. a mellékelt angol nyelvű összeállítás Academic
requirements és List of competence required részeit) teljesítését a kor színvonalán lehetővé tevő
infrastruktúra - az adott szakterületi sajátosságok figyelembe vételével
- egyéb (a kétoldalú szerződésekben részletezett), a gyakorlati képzésre elfogadott hallgatók számára a
feladataik, munkájuk biztonságos elvégzését biztosító adottságok, szolgáltatások.
5. A fenti 1-4. pontokban megadott elvárások teljesülésének vizsgálata, értékelése történik meg a
vizsgált intézménytől kapott dokumentáció, valamint az erre a feladatra felkért LB helyszíni
látogatása során tapasztaltak alapján – az EU tagországok kivételével, ahol látogatás nem
szükséges.
A vizsgált és végül klinikai gyakorló-/képzőhelyként megfelelőnek talált intézmény minősítésében
külön megadandók az akkreditációs elvárásokat teljesítő, intézményen belüli egységek, amelyek
az akkreditált gyakorló-/képzőhelyi minősítés alapjául szolgáltak. Oktatókórházként
akkreditálható egy gyakorló-/képzőhely, ha az egységek legalább 1/3-a a vonatkozó akkreditációs
elvárásokat teljesíti.

Melléklet:
Angol nyelvű összeállítás:
Kitöltendő adatlap (Questionnaire)
Szakmai elvárások 6 szakterületen (Academic requirements)
Az oklevél megszerzéséhez elvárt kompetenciák listája (List of competence required)
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