
 

EFOP 1.8.0-VEKOP-17-2017-00001 

„Egészségügyi ellátórendszer szakmai módszertani fejlesztése” 

ELEMZÉS A HÁZIORVOS-KÉPZÉS NEMZETKÖZI 
GYAKORLATÁRÓL 

2.0 

 

 

 

LAKÓHELYKÖZELI EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS FEJLESZTÉSE 

Egészségügyi képzés fejlesztés munkacsoport 

 

 

 

 

 

2017. 12. 20. 

  

 

 

 

 

 



EFOP 1.8.0-VEKOP-17-2017-00001 

„Egészségügyi ellátórendszer szakmai módszertani fejlesztése”           

 

2 

 Készítette az EFOP 1.8.0-VEKOP-17-2017-00001 

„Egészségügyi ellátórendszer szakmai módszertani fejlesztése” című projekt „Lakóhelyközeli 

egészségügyi ellátás fejlesztése” alprojekt „Egészségügyi képzés fejlesztés” munkacsoportja. 

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg. 

Eredménytermék készítője: 

Alapellátó orvosok képzése almunkacsomag  

Szakértők: 

Busa Csilla 

Dr. Csikós Ágnes 

Dr. Eörsi Dániel 

Dr. Hargittay Csenge 

Dr. Kolozsvári László 

Dr. Kolozsváriné Harsányi Szilvia 

Dr. Mohos András 

Dr. Radványi Ildikó 

Dr. Szabó János 

Dr. Török Krisztina 

Dr. Várnai Réka 

 

 

Előterjesztő: Aláírás 

Munkacsoport vezető: Dr. Szabó János  

  

Jóváhagyó: Aláírás 

Alprojekt vezető neve: Dr. Végvári Tamás    

Szakmai vezető: Dr. Oroszi Beatrix 

 

Konzorcium vezető: Országos Közegészségügyi Intézet  



EFOP 1.8.0-VEKOP-17-2017-00001 

„Egészségügyi ellátórendszer szakmai módszertani fejlesztése”           

 

2 

I. Vezetői összefoglaló 

A gyógyítás mindig is nemzetközi látásmódot igényelt, és a mai orvoslás számára hatványozottan 
szükségszerű az országhatárokon, nyelveken, kultúrákon átívelő szemlélet elsajátítása. Az emberi 
élet értékének univerzális jellege, a biológia kultúrafüggetlen volta és a terápiás felelősség miatti 
alázat egyaránt arra sarkall bennünket, gyógyítókat, hogy az idegen nyelvű irodalmat 
tanulmányozva, nemzetközi kapcsolatokat kiépítve szerezzünk külföldi tapasztalatot, tudást. 
Mindez természetesen a háziorvoslásra is igaz, még akkor is, ha a háziorvos tevékenysége 
különösen elválaszthatatlan nyelvi és szociológiai környezetétől.  

Természetes volt tehát számunkra, hogy projektünk kitér a nemzetközi háziorvosképzés 
sajátságaira, igényként jelenik meg az interkulturális kontextus feltérképezése. 
Eredménytermékünk fejlesztése során a legkomolyabb elméleti kérdés az volt, hogy mely országok 
mely egyetemeinek képzéseiből szemlézzünk. Természetes, hogy a nemzetközi szakirodalomban 
leginkább hivatkozási alapnak tekintett egyesült királyságbeli háziorvosi képzési rendszer az egyik 
bemutatott példa. Emellett fontosnak tartottuk bemutatni a szintén komoly múltra visszatekintő, 
átgondolt német háziorvosi rendszert is. A skandináv országokra igen erős társadalombiztosítási, 
népegészségügyi rendszer jellemző, alapellátásuk erős, ezért fontosnak tartottuk az ottani 
viszonyok bemutatását is. Az egyesült államokbeli képzési rendszer bemutatására azért esett a 
választás, mert arra számítottunk, hogy oktatás-módszertani szempontból lesz releváns a 
számunkra. Végül, hogy ne csak a nálunk fejlettebb rendszerekről beszéljünk, igyekeztünk 
bemutatni néhány, hazánkhoz hasonló történelmi–gazdasági–szociológiai hátterű közép-európai 
ország háziorvosképzését is. 

Az eredményterméken dolgozó munkacsoport tagjai többségükben háziorvos szakorvosok, 
többeknek van nemzetközi munkatapasztalata, majdnem mindegyikük oktat idegen nyelven is.  
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II. Módszertan 

A háziorvosképzés nemzetközi viszonyainak feltérképezése szempontjából szédületes mennyiségű, 
azonban nem egyformán jól hozzáférhető ismeretekből szemléztünk. 

Az adatgyűjtés módjára vonatkozóan ötletként megjelent, hogy nemzetközi szakmai szervezeteken 
keresztül kérdőíves információkérés történjen. Munkacsoportunk megkezdte egy félig strukturált 
kérdőív összeállítását. A kérdőív első részében zárt kérdéseket terveztünk feltenni, melyeket két 
részre terveztünk osztani: részvételi adatok és szakmai koncepciók. Részvételi adatok alatt az 
egyes képzési formákra beiratkozott kollégák számát, a sikerrel teljesítő résztvevők arányát értjük. 
A szakmai koncepciók feltérképezése azt jelenti, hogy konkrét kérdéseket terveztünk feltenni arra 
vonatkozóan, hogy az egyes képzési formák során mely témakörök milyen súllyal szerepelnek, pl. 
fertőző betegségek, mentálhigiénés gondozás, krónikus betegségek megelőzése, szűrése és 
gondozása, interkulturális medicina, praxisszervezés stb. A kérdőív második felében nyitott 
kérdések jelentek volna meg, például milyen képességek elsajátítását tartják fontosnak a 
háziorvosok képzése során. 

A rendelkezésre álló idő rövidsége miatt végül a kérdőíves adatfelvétel gondolatát elvetettük, 
internetes keresés mellett döntöttünk. Ennek előnye, hogy az adatgyűjtés nem függ a 
partnerintézetek elérhetőségétől, aktivitásától. Hátránya azonban, hogy az adatok minősége az 
egyes intézmények honlapjának minőségétől függ. Meghatározott kulcsszavas keresés mellett 
döntöttünk. A kulcsszavak a következőek voltak: magyarul „háziorvos/családorvos, képzés, 
graduális, postgradualis, kurrikulum, egyetem”; angolul „general practitioner/family doctor/family 
physician, training, graduate, postrgraduate, kurrikulum, university”, németül „Allgemeinmedizin, 
Familienmedizin, Ausbildung, Gradual, Postgradual, Lehrplan, Universität”. A meghatározott 
kulcsszavakkal történő keresés miatt lehetőségünk nyílt szisztematikusan rendezni az 
összegyűjtött információkat. További probléma, hogy elsősorban angol, esetleg német nyelven van 
sok adat az interneten, így csak közvetett információk nyerhetőek azon országok képzéséről, ahol 
nem elterjedt angolul is közzétenni a képzési rendszereket. Ez azt jelentette, hogy az angol, illetve 
német nyelvű képzések mellett viszonylag egyszerű volt adatokat nyerni a skandináv országok 
képzéséről, de korántsem volt ugyanilyen egyszerű a közép-kelet-európai képzési viszonyok 
feltérképezése. Mindazonáltal úgy látjuk, összességében sokszínű, árnyalt képet tudunk bemutatni 
a háziorvosképzés nemzetközi gyakorlatáról. A gyűjtött anyagok alapján számos következtetés 
vonható le a jelenlegi és a leendő magyarországi háziorvos-képzési rendszerre vonatkozóan is. 
Talán röviden úgy foglalhatnánk össze tapasztalatainkat, hogy a jelenlegi magyarországi képzési 
rendszer szemléletében korszerű, a gyakorlati képzési folyamatok azonban fejlesztésre, 
standardizálásra szorulnak. A nemzetközi helyzet áttekintésének célja, hogy feldolgozásra kerüljön 
hasonló helyzetben lévő, valamint a hazainál gazdaságilag fejlettebb országok képzési rendszere. 
Az így azonosított jó gyakorlatok alapvető forrásunk lesznek a munkacsoport által készítendő 
tanagyagok fejlesztése során. 

Itt kell kitérnünk fejezetünk fogalomhasználatára is. Ahogy magyarul immár szinonimaként 
használjuk a „háziorvos” és a „családorvos” szavakat, úgy angolul sem teszünk különbséget a 
„Family Medicine” és a „General Practice” között, még akkor sem, ha egyes esetekben a szakmai-
jogi nyelvi kontextus számára nem teljesen azonos fogalmakról van szó. Graduális képzésről az 
orvosi diploma megszerzéséhez szükséges képzési elemek esetén beszélünk, posztgraduális 
minden, ami ezután jön, függetlenül attól, hogy háziorvosi specializáció céljából történik-e.  
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Fogalomtár: 

mentálhigiénés gondozás: A betegek pszichés gondozása, mentális vezetése. A lelki egészség 
megőrzése, illetve a mentális betegséggel rendelkező betegek gondozása, kezelése. 

family medicine: A WONCA európai definíciója szerint „General practice/family medicine is an 
academic and scientific discipline, with its own educational content, research, evidence base and 
clinical activity, and a clinical specialty orientated to primary care", azaz a 
háziorvoslás/családorvoslás egy akadémiai tudományterület, melyet önálló képzési rendszere, 
kutatásai, bizonyítékon alapuló gyógyító tevékenysége és az alapellátásra irányuló 
gondolkodásmódja jellemez. 

Forrás: 
http://www.woncaeurope.org/sites/default/files/documents/Definition%203rd%20ed%202011%2
0with%20revised%20wonca%20tree.pdf 

general practice: a family medicine szinonimája, lásd ott. 

A képzés egyes elemeinek neve (pl. „rezidensképzés”) országonként eltérő jelentéssel bír, ezért 
mindig a megfelelő helyen definiáljuk. 

 

III. Rövid összefoglaló a világ háziorvosképzéséről 

Az egészségügyi alapellátás helyzete igen heterogén a világon. A Háziorvosok Világszervezete 
(WONCA) holnapján részletes helyzetképet közöl, mely alapján a világ országainak nagyobb 
részében van háziorvos szakmai szervezet. A háziorvosi szakképzéssel rendelkező országok aránya 
már nem ennyire kedvező, a világ nagy részén általános orvosi diplomával, szakképzés nélkül lehet 
háziorvosi szolgálatot ellátni – hasonlóképpen a néhány évtizeddel ezelőtti magyarországi 
viszonyokhoz. Sokhelyütt még az orvosi cím sem feltétel, például a szomszédos Ukrajnában 
„felcserek” látják el az alapellátást, ők orvostanhallgatók, vagy más, felsőfokú képzettséggel nem 
rendelkező személyek. Számos területen az egyes országokon belül is inhomogenitást 
tapasztalunk, például Brazília nagyobb városaiban van háziorvos, más területein esetleges az 
alapellátás hozzáférhetősége. 

Homogén alapellátást, háziorvos szakképzést találunk az Európai Unió területén és a társult 
államokban (Norvégia, Svájc, Izland), Észak-Amerikában, Ausztráliában és Új-Zélandon, valamint 
még néhány országban.  

Mindennek alapján kijelenthetjük, hogy minden nehézségünk, szakmai, gazdasági és kulturális 
dilemmánk ellenére hazánk még mindig a világ szerencsésebbik felén található az alapellátás 
szervezettsége, az alapellátásban dolgozó szakemberek képzettsége szempontjából.1,2, 3 

 

 

 

                                                      
1 www.globalfamilydoctor.com , 2017. 12. 15. 
2 http://www.webbeteg.hu/cikkek/egeszseges/7524/ukrajna---betegek-es-ellatas , 2017.12.15 
3 http://www.sbmfc.org.br/ , 2017. 12. 15 

http://www.globalfamilydoctor.com/
http://www.webbeteg.hu/cikkek/egeszseges/7524/ukrajna---betegek-es-ellatas
http://www.sbmfc.org.br/
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IV. A jelenlegi képzési rendszer főbb irányai Európában 

IV.1. Graduális képzés  

39 európai ország esetében 12 országban nincs helye háziorvostan/családorvostan tantárgynak a 
graduális oktatásban. 15 európai orvosi egyetemnek a családorvostan tantárgy klinikai komponens 
nélkül szerepel a kurrikulumban vagy a praxisgyakorlat rövidebb, mint 1 hét.   

Egyre inkább nyilvánvalóvá válik, hogy az erős egészségügyi alapellátó rendszer nagyobb 
hatékonysággal javítja a népesség egészségi állapotát, a lakosság részére könnyebben elérhető és 
a gazdasági erőforrásokat jobban felhasználja, mint a szakellátó rendszer. Az erős és hatékony 
alapellátás fejlesztésének és fenntartásának kulcsa, hogy a végzős orvostanhallgatók minél 
nagyobb aránya válassza a háziorvosi hivatást. Ehhez elengedhetetlen, hogy a háziorvoslás mint 
szakma az orvos egyetemi képzés kurrikulumában megjelenjen.4 Az orvostanhallgatók későbbi 
karrierválasztását az orvosképzés során nyert benyomásaik alakítják. Mivel a hallgatókra az 
oktatási intézmény általános kultúrája jelentős hatással bír, az egyetemek háziorvoslással 
kapcsolatos negatív attitűdjei azon hallgatók számát is befolyásolja, akik a háziorvoslást mint 
szakterületet választják a későbbiekben.5 Az orvosi szakterület kiválasztása legkorábban a klinikai 
tantárgyak megjelenésekor kezdődik. Ennek ellenére a graduális oktatásban a különböző európai 
országok háziorvosi kurrikuluma nincs összhangban.6 A háziorvoslásban történő munka olyan 
problémamegoldó képességet követel, amely jelentősen különbözik a lineáris gondolkozású, 
betegségközpontú egyetemi kórházak gondolkodásmódjától, utóbbi azonban az orvos egyetemi 
képzés során hangsúlyosabb jelenik meg. Az alapellátásban a beteg egésze – testi és szellemi 
állapota – áll a középpontban, az adott környezetben és hosszú időtartamot tekintve.  Komplex és 
nehezen érthető egészségügyi problémák, különböző betegségcsoportok ellátása szükséges, és 
ennek a jó orvos–beteg kapcsolat egy fontos eszköze. Egyetlen orvostanhallgató sem végezhetne 
ezen szempontok megértése nélkül.7 

Az „Avicenna Database” szerint Európában közel 400 orvostudományi egyetem létezik. Egy 
kérdőíves felmérés szerint a válaszadó egyetemek 13,5% -ánál nem jelenik meg a háziorvoslás 
mint önálló szakma a graduális képzés során (lásd: Brekke et al). Ezen az orvosi egyetemek 11 
európai országban találhatók. Azon egyetemek esetében, ahol a háziorvoslás megtalálható a 
kurrikulumban, számos esetben ez elméleti jellegű, klinikai összetevő nélkül, vagy a klinikum rész 
rövid, alig néhány óra.  

 

IV.2 Posztgraduális képzés  

A háziorvosi szakképzés sikeres elvégzése – Norvégia kivételével – az összes Európai országban 
kötelező a háziorvosként történő munkavégzéshez. Egyéb szakvizsgával rendelkező orvosoknak 
továbbképzésen/átképzésen szükséges részt venniük, ahhoz, hogy háziorvosi tevékenységet 

                                                      
4 .Brekke et al. Undergraduate medical education in general practice/family medicine throughout Europe – a descriptive study. BMC Medical 
Education 2103, 13:157. 
5 Tandeter H et al. Choosing primary care? Influences of medical school curricula on career pathways. Isr Med Assoc J 2001,3:969-972. 
6 Soler JK et al. The wind of change: After the European difinition – orienting undergraduate medical education towards general practice/medicine. 
Eur J Gen Pract 2007, 13: 248-251. 
7 Tandeter et al. A „minimal core kurrikulum” for Family Medicine in undergraduate medical education: a European Dephi survey among EURACT 
representatives. Eur J Gen Pract 2011,17:1186-1195. 
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folytathassanak. Egyes országokban az egész háziorvosi szakképzést szükséges elvégezniük az 
átképzéshez, míg más országok elfogadnak korábbi szakgyakorlatokat.   

 

IV.3. A vizsgált országok képzésének összehasonlítását lehetővé tevő szempontok 

Az OECD rendszeresen közzéteszi az egészségügyi ellátás helyzetére vonatkozó statisztikákat. Az 1. 
ábrán látható az 1000 lakosra jutó orvosok száma országonként,8 amely egy, az egészségügyi 
ellátás hozzáférhetőségének modellezésére elterjedten használt mérőszám. Látható, hogy 
Magyarország a középmezőnyben van 3,1 orvos/1000 lakos eredményével. A fejezetünkben 
vizsgált országokra jellemző eredmények elég nagy szórást mutatnak, nem jelentenek homogén 
mintát.  
 
 

 

1. ábra: 1000 lakosra jutó orvosok száma országonként 

 

 

 

 

 

 

                                                      
8 https://data.oecd.org/healthres/doctors.htm 
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A következő ábra (2. ábra) az egy orvosra jutó konzultációk számát mutatja. A kiugróan magas 
magyar adat okai összetettek. Az eredménytermékünkben vizsgált országok ezen mérőszám 
szempontjából is változatos helyzetet mutatnak. 

 

 

2. ábra: Az egy orvosra jutó konzultációk száma 
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A követező ábra (3. ábra) az egészségügyi kiadások szerkezetét demonstrálja, mely az 
egészségügyi ellátás fejlettségének egyik legszélesebb körben használt paramétere. Az üres 
négyzet az állami kiadások, az x pedig a lakossági önrész mértékét mutatja. A magyar egészségügyi 
kiadások összértéke sajnos az alsó kvartilisben van. Az eredménytermékünkben vizsgált országok 
ezen szempontból is nagy szórást mutatnak, képünk heterogén.9 

 

 

3. ábra: Az egészségügyi kiadások szerkezetének demonstrációja, amely az egészségügyi ellátás 
fejlettségének egyik legszélesebb körben használt paramétere 10 

 
  

                                                      
9 http://www.oecd-ilibrary.org/sites/health_glance-2015-en/05/02/g5-05.html?itemId=/content/chapter/health_glance-2015-22-
en&mimeType=text/html&_csp_=a4a526d927447fb181ecc8937cb7d089 
10 http://www.oecd-ilibrary.org/sites/health_glance-2015-en/05/02/g5-05.html?itemId=/content/chapter/health_glance-2015-22-
en&mimeType=text/html&_csp_=a4a526d927447fb181ecc8937cb7d089 

 

http://www.oecd-ilibrary.org/sites/health_glance-2015-en/05/02/g5-05.html?itemId=/content/chapter/health_glance-2015-22-en&mimeType=text/html&_csp_=a4a526d927447fb181ecc8937cb7d089
http://www.oecd-ilibrary.org/sites/health_glance-2015-en/05/02/g5-05.html?itemId=/content/chapter/health_glance-2015-22-en&mimeType=text/html&_csp_=a4a526d927447fb181ecc8937cb7d089
http://www.oecd-ilibrary.org/sites/health_glance-2015-en/05/02/g5-05.html?itemId=/content/chapter/health_glance-2015-22-en&mimeType=text/html&_csp_=a4a526d927447fb181ecc8937cb7d089
http://www.oecd-ilibrary.org/sites/health_glance-2015-en/05/02/g5-05.html?itemId=/content/chapter/health_glance-2015-22-en&mimeType=text/html&_csp_=a4a526d927447fb181ecc8937cb7d089
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A következő, két részből álló táblázatot (1/a táblázat és 1/b táblázat) magunk készítettük. Célja, 
hogy bemutassa az eredménytermékben vizsgált országok legfontosabb gazdasági jellemzőit és a 
képzési viszonyokat szemléltető paramétereket. 
 

 Svédország Norvégia Dánia Finnország Izland 

Népesség (fő) 
2016 január 1. 

9 995 153 5 258317 5 748 793 5 503 297 332 529 

Terület (km2) 450 295 323 802 2 211 000 338 424 102 928 

Orvosképző 
egyetemek (db) 

7 4 4 5 1 

Graduális képzés 
ideje év) 

5.5 6 6 6 6 

Háziorvostan 
képzés 

18 hó 
„internship”*+ 

specializáció 

18 hó 
„internship”* 

„internship”* 
1 év 

+ specializáció 
5 év 

nincs 
„internship”* 
+ 9 hónapos 
háziorvosi 
gyakorlat 

+1 év 
klinikai 

gyakorlat 

Orvosok száma 
(fő) 

30 000 20 000 14 000 28 565 1 200 

Háziorvosok 
száma (fő) 

5 000 4 500 3 600 3500 174 (1996) 

Egyéb 

 
praxisközösség 

nem feltétel 
háziorvosi 
szakvizsga 

decentrali-zált 
ellátás 

150 
egészségügyi 

központ 

5. év után 
dolgozhat 

1/a táblázat: Az eredménytermékben vizsgált országok legfontosabb gazdasági jellemzői és a képzési 
viszonyokat szemléltető paraméterek 

*internship: a graduális képzést követően, a választott specializációt megelőző egységes gyakornoki időszak 
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 Egyesült Királyság Németország USA 

Népesség (fő) 
2016 január 1. 

65 808 573 82 800 000 323 127 513 

Terület (km2) 242 495 357 376 9 826 630 

Egyetemek 
száma 
orvosképzéssel 
(db) 

33 40 
oszteopátiás: 34, 

allopátiás: 136 

Graduális képzés 
ideje (év) 

5-6 6 év 3 hónap 4 (Bachelor's fokozat) 

Háziorvostan 
képzés 

2 év Foundation Year 
training 

3 év GP training 
5 év 

3 év 

rezidensi program 

Orvosok száma 
(fő) 

192 000 365 200 951 061 

Háziorvosok 
száma 
(fő) 

60 800 60 000 133 059 

Egyéb 

 
csoport praxisok csoport praxisok 

allopátiás és 
oszteopátiás 
háziorvosok* 

1/b táblázat: Az eredménytermékben vizsgált országok legfontosabb gazdasági jellemzői és a 
képzési viszonyokat szemléltető paraméterek 

*az allopátiás és oszteopátiás képzés/orvos fogalmát az USA-beli képzés ismertetésénél találja az olvasó. 

 

V. Néhány, a magyar szakmai kapcsolatok szempontjából fontos ország háziorvosi 
képzése 

 

V.1 Egyesült Királyság  

Európában, de talán az egész világon is legerősebb, legjobban kutatott és legfejlettebb 
minőségbiztosítással rendelkező alapellátás az Egyesült Királyságban található. Az Egyesült 
Királyságban praktizáló 192 000 orvosból körülbelül 60 000 háziorvos (General Practitioner, GP) lát 
el 65 millió lakost. Az egészségügyi rendszer központi szereplői a háziorvosok, erős kapuőr 
(gatekeeper) szereppel. Azonban itt is jelentős a háziorvoshiány, az NHS (National Health System) 
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a kormányzati szándéknak megfelelően 6000 új háziorvost szeretne toborozni 2020-ig.11 A 
háziorvossá válás folyamata graduális képzésből, foundation year trainingből és GP speciality 
trainingből áll.12 

 

Graduális képzés 

A graduális képzés az Egyesült Királyságban 33 egyetemen történik (medical schools), és általában 
5-6 évig tart. 

 

Rezidensképzés – Foundation Year Training 

Az orvosi képesítés megszerzése után (undergraduate medical degree) 2 éves Foundation Year 
training következik („alapozó képzés”, FY1 és FY2).  Az első év (FY1) után kapják meg a GMC 
(General Medical Council) teljes regisztrációját, majd a második évben (FY2) különféle 
szakterületeken töltenek gyakorlatot a hallgatók.  

A program tanterve oktatás szempontjából és klinikailag felügyelt, gyakorlati alapú tanulás, 
rendszeres időközönként visszajelzéssel (feedback) alátámasztva, a gyakorlatra és értékelésre 
reflektálva. A foundation year orvosai azon dolgoznak, hogy megalapozzák a szakmai identitásukat 
egy multidiszciplináris csapatban és az egészségügy egészében. A programban részt vevő orvosok 
azt szeretnék bizonyítani, hogy képesek finomítani tudásukat, és felelősséget vállalni a hatáskörük 
korlátjain belül. Elvárják tőlük, hogy felelősek legyenek az oktatásukért és a képzésükért a kritikai 
gondolkodásuk és szakmai megítélésük tekintetében. Rendszeresen kell értékelniük és elemezniük 
a teljesítményüket és a kapott feedbackeket. Ezt arra kell használniuk, hogy azonosítsák az 
erősségeiket és a személyes és szakmai fejlődésre vonatkozó céljaikat.  

A The Foundation Programme Kurrikulum 2016 foglalja össze az orvosi diploma megszerzése utáni 
első két év képzési programját.  

A tanterv 20 alapvető szakmai képessége („foundation professional capabilities”) a szakmai és 
klinikai orvosi gyakorlat kulcsfontosságú tényezőit tükrözi. Az FY1 és az FY2 végére igazolni kell az 
orvosoknak, hogy a szakmai készségük, a teljesítményük megfelel vagy meghaladja a képzés 
minimális várható követelményeit. 

A második év során (FY2) klinikai felügyelet alatt dolgoznak, de a betegellátásban növekvő 
felelősséget vállnak. Többféle, új kihívást jelentő klinikai környezetben (például járóbeteg és 
sürgősségi ellátás) nagyobb nyomás alatt dolgoznak. Továbbfejlesztik a kulcsfontosságú 
képességeiket, és több szupervíziót, oktatás és képzést nyújtanak az egészségügyi személyzetnek 
(például nővérek, orvostanhallgatók és kevésbé tapasztalt orvosok). A képzés végén 
demonstrálniuk kell a klinikai hatékonyságukat, vezetői és döntéshozó képességeiket, amelyek a 
háziorvosláshoz, a core vagy speciality tréninghez szükségesek.13 

 

 

 

                                                      
11 Azeem Majeed. Shortage of general practitioners in the NHSBMJ 2017; 358 doi: https://doi.org/10.1136/bmj.j3191 (Published 10 July 2017) 
12 RCGP How to become a GP. http://www.rcgp.org.uk/training-exams/becoming-a-gp/how-to-be-a-gp.aspx. Elérés: 2017 október 28 
13 Foundation Programme. http://www.foundationprogramme.nhs.uk/pages/home/about-the-foundation-programme. Elérés 2017. november 15   

http://www.rcgp.org.uk/training-exams/becoming-a-gp/how-to-be-a-gp.aspx
http://www.foundationprogramme.nhs.uk/pages/home/about-the-foundation-programme
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Speciality Training In General Practice (GPST) 

A Foundation Year training befejezése után jelentkezhetnek háziorvos képzésbe (GPST, Speciality 
Training in General Practice), amely 18 hónap kórházi és 18 hónap háziorvosi képzést foglal 
magába. A képzés végén vizsgát tesznek (MRCGP) majd kérhetik felvételüket a GMC GP register-
be, ezután a szükséges engedélyek megszerzésével dolgozhatnak önállóan. A háziorvosképzés 
általában rövidebb ideig tart (3 év), mint a más szakmákban dolgozó szakorvosok képzése (> 8év) 
(4. ábra). 

 

 

4. ábra: A háziorvos- és egyéb szakorvosképzések időtartama az Egyesült Királyságban14 

 

GPST kurrikulumok 

A kurrikulum szakaszokból áll.  Az első rész, hogyan legyen valaki háziorvos. Ez meghatározza a 
kurrikulum alapját képező öt képességterületet. Ezeket a képességterületeket ezután külön 
alapképességekra és kompetenciákra bontják le. A fennmaradó tananyag egy sor olyan modulból 
áll, amelyek alaposabban megvizsgálják az alapvető képességeket. Az első csoport, a 
professzionális modulok, olyan fontos szakmai területeket foglal magában, mint a tanácsadás, a 
betegbiztonság, a vezetés és az önálló tanulás. A második csoport, a klinikai modulok bemutatják a 
klinikai gyakorlat egyes területeit, amelyek GP-ként találkoznak. Ezek a modulok példaként 
szolgálnak, és nem szolgálnak minden téma teljes listájaként, amelyet GP-ként meg kell tanulni.15 

 

                                                      
14 NHS Health Carriers. https://www.healthcareers.nhs.uk/explore-roles/doctors/why-study-medicine. Elérés 2017. december 3. 
15 RCGP GP Kurrikulum. http://www.rcgp.org.uk/training-exams/gp-kurrikulum-overview/document-version.aspx Elérés 2017. november 14. 

https://www.healthcareers.nhs.uk/explore-roles/doctors/why-study-medicine
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5. ábra: Az angol háziorvosképzés kurrikuluma16 

 

V.2. Skandináv államok  

Skandináv országok háziorvosképzése: 

Skandináv országok alatt földrajzi értelemben elsősorban Svédországot, Norvégiát és Dániát 
értjük, azonban tágabb értelemben Finnország és Izland is ide tartozik. Ezen országok összefoglaló 
elnevezésére használatos az „Északi országok” („Nordic countries”) elnevezés is. Így a fejezet során 
a két kifejezés szinonimaként kerül használatra. Ezen öt ország nemcsak földrajzi szempontból 
alkot közösséget, de számos kulturális, történelmi, gazdasági hasonlóság, kapcsolódás is jellemző 
rájuk.  

                                                      
16 The RCGP Kurrikulum: Professional & Clinical Modules. https://www.gmc-uk.org/RCGP_Kurrikulum_modules_jan2016.pdf_68839814.pdf. Elérés 
2017. november 6. 

 

https://www.gmc-uk.org/RCGP_Curriculum_modules_jan2016.pdf_68839814.pdf.%20El%C3%A9r%C3%A9s%202017.%20november%206
https://www.gmc-uk.org/RCGP_Curriculum_modules_jan2016.pdf_68839814.pdf.%20El%C3%A9r%C3%A9s%202017.%20november%206
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Közös jellemző az. ún. „Skandináv modell” alapján kialakított, magas színvonalú, jelentős állami 
ráfordításokkal rendelkező egészségügyi ellátórendszer. Jellemző az egyre elöregedő társadalom 
révén az egészségügyi szektorra, illetve az alapellátásra nehezedő fokozódó terhelés. A 
hasonlóságok ellenére az alapellátás és a háziorvosi rendszer tekintetében számos eltérés is 
megfigyelhető az egyes országok között. A háziorvosképzés megszervezésére és kialakítására 
szintén jellemzőek a közös elemeken túl az egyéni vonások. 17, 18 

Általánosságban elmondható, hogy a háziorvostan már a graduális képzés során is megjelenik – 
mind elméleti, mind gyakorlati formában – valamennyi északi ország képzési rendszerében.19 
Valamennyi országban létezik önálló, külön posztgraduális képzési rendszerrel rendelkező, 
szakvizsgával záruló háziorvosi specializáció.  Említésre méltó az úgynevezett „internship” rendszer, 
amely az orvosi diploma átvételét követően, a választott szakirány szakképzésének megkezdése 
előtt, egységes tematika szerint épül fel. Ennek szerves részét képezi a jellemzően fél éves 
háziorvosi praxisban töltött munka. Így valamennyi végzett orvos személyes tapasztalatokkal 
gazdagodik az alapellátást illetően. 

Valamennyi skandináv ország esetén, akárcsak Magyarországon, jellemző probléma a háziorvosi 
társadalom elöregedése, a háziorvos utánpótlás megszervezésének nehézsége. A probléma 
kezelésére tett lépések a graduális, illetve posztgraduális képzés során is megjelennek. Mivel az 
utánpótlás biztosítása elsősorban a távoli, vidéki területeken („medical deserts”) jelent problémát, 
így a téma tárgyalásának elválaszthatatlan részét képezi a vidéki (házi) orvoslás speciális 
kérdésköre. 

A továbbiakban összefoglalásra kerülnek az egyes skandináv országok alapellátási sajátosságai, 
illetve háziorvosi képzési rendszerei. 

Dánia 

A mintegy öt és fél millió lakosú ország népességére jellemző, hogy növekszik és elöregedő. Az 
alapellátásnak fontos szerepe van az egészségügyi ellátórendszeren belül. Az ellátórendszerre 
jellemző, hogy decentralizált, régiókra és további kisebb egységekre tagozódik, így a szabályozás 
választ adhat a helyi kihívásokra. A háziorvosnak a definitív ellátás mellett kapuőri szerepe is van. 
A háziorvosok a régiókkal szerződésben álló vállalkozók, a bejelentkezett páciensek ellátását a 
biztosítás fedezi. Az országban az alapellátásért mintegy 3600 családorvos, azaz az orvosok 
körülbelül 20%-a felel.  Dánia körülbelül 2200 háziorvosi rendelőjében, rendelőnként egy vagy két 
háziorvos dolgozik. Az átlagos éves orvoshoz fordulási arány 7 konzultáció/fő, melyek a 
rendelőben folytatott konzultációkból, az otthoni vizitekből, valamint a telefonos konzultációkból 
adódnak össze.20 Azaz, míg az orvos/lakosság arány körülbelül hasonló, mint Magyarországon, az 
orvos–beteg találkozások száma elmarad a hazaitól. Habár az elmúlt évtizedben az orvosok száma 
növekvő tendenciát mutat, azonban számos, elsősorban vidéki területen orvoshiány van.  

A dán orvosi egyetemi képzés hat éves, melyet elvégezve a hallgatók általános orvosi diplomát 
szereznek. Ezt követően egy éves általános klinikai gyakorlatot („internship”) teljesítenek, melynek 
befejeztével kezdhetik meg a választott szakirányban a speciális képzésüket. 

                                                      
17 Jon Magnussen, Karsten Vrangbaek, Richard B. Saltman: Nordic health care systems - Recent reforms and current policy challenges, Open 
university press 2009. 
18 Kim Rose Olsen, Anders Anell, Unto Hakinen et al.: General practice in the Nordic countries, Nordic Journal of Health Economics, Vol. 4 (2016), No. 
1, pp. 56-67 
19 Brekke et al.: Undergraduate medical education in general practice/family medicine throughout Europe – a descriptive study. BMC Medical 
Education 2013 13:157. 
20 Tájékoztató országtanulmány Dánia egészségügyéről, GYEMSZI 2014. január 
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A graduális képzés az egyes képzőhelyeken nem egységes, azonban általánosságban az első hat 
szemeszter a preklinikai időszak, míg a 7–12. szemeszter a klinikai modul. Valamennyi dán 
orvosegyetemen a klinikai modul részét képezi a kötelező háziorvostan oktatás.21 

Az egy éves „intership” teljesítése valamennyi orvos számára kötelező a szakképzést megelőzően. 
Két hat hónapos időszakra tagozódik, az elsőt szakellátó helyeken, klinikán töltik a résztvevők, míg 
a második periódus többségében az alapellátásban valósul meg. Háziorvosi szempontból a 
rendszer előnye, hogy valamennyi végzett orvos testközelből megismerkedhet az alapellátás 
működésével. 

A háziorvostan mint önálló szakvizsga 1994 óta létezik Dániában. A dán háziorvosok országos 
szervezete (Danish College of General Practitioners) 1970-ben alakult, míg az első családorvosi 
tanszék 1974-ben jött létre. A jövőben kialakuló háziorvos hiányt megelőzendő, az elmúlt években 
az éves háziorvosi képzési keretszámokat jelentősen megnövelték, kb. 100/év-ről több, mint 
200/év-re.22 

A háziorvostan szakképzés ideje 5 év, mely egy 6 hónapos „bevezető” (introductory post), valamint 
egy négy és fél éves fő specifikus képzési időszakra (main vocational training period) tagozódik. A 
képzés teljesítését és a szakvizsga letételét követően válik jogosulttá a háziorvostan szakorvos cím 
viselésére az orvos. A szakképzést a regionális szakképzési bizottságok szervezik, felügyelik. A 
képzés sikeréért az alapellátási, valamint a klinikai gyakorlatok alatt is külön kijelölt orvosok 
felelnek. A képzésre mindvégig jellemző, hogy személyre szabott, kompetencia- és készségalapú. 

A bevezető képzési időszak célja, hogy a rezidens megbizonyosodhasson róla, hogy valóban 
megfelelő számára a választott szakirány, illetve felmérhetőek legyenek a háziorvosláshoz 
szükséges alap készségek. 

A fő képzési időszakban minden gyakornoknak van egy elsődleges oktató orvosa (“principal 
tutor”), illetve egy másik oktatója (“mentor”). A két személy nem feltétlenül ugyanaz. Az időszak 
háziorvosi, klinikai, valamint egyéb speciális gyakorlati elemekből épül fel. Kiemelendő, hogy a 
háziorvostan praxisgyakorlatot, biztosítandó a kellően sokrétű tapasztalatot, részben a „bázis” 
oktató praxison kívül, másik praxisban kell eltölteni. A mintegy két és fél éves klinikai időszak alatt, 
kötelező jelleggel havonta minimum egy napot a háziorvosi praxisban kell tölteni, hogy 
megmaradjon a folyamatos kapcsolat, lehetőség legyen egyes betegek követésére, illetve a 
tutorral az aktuális szakmai, kutatási témák megbeszélésére. 

A klinikai gyakorlati időszak maximum 30 hónap, melynek megszervezése személyre szabottan 
történik, az alábbi ajánlott gyakorlati idők figyelembevételével:23  

● Belgyógyászat: 10–14 hónap 
● Gyermekgyógyászat: 4–6 hónap 
● Szülészet – nőgyógyászat: 4–6 hónap 
● Pszichiátria: 4–6 hónap 

 
A gyakorlati képzés mellett nagy hangsúlyt kap a háziorvoslás-specifikus elméleti oktatás, melyet 
egy egy-, illetve egy kéthetes kurzus, valamint félévente egy egész napos oktatás formájában 

                                                      
21 Medical Residency Database http://www.residencydatabase.com/denmark-medical-residency/  
22 Specialist training in general practice: statement of aims, The Danish College of General Practitioners 
23 Postgraduate medical training in denmark – status and future perspectives, Summary in English; National Board of Health, 2012. 
http://www.sst.dk 
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szerveznek meg. A képzési program második felében a rezidensek szupervízión, Bálint-csoportban 
is részt vesznek. 

Az alapellátás kutatás iránti elkötelezettségét jelzi a képzés során kötelezően teljesítendő 12 hetes 
kutatási modul. A kutatási modul során az oktatásokon való részvétel mellett a rezidenseknek meg 
kell tervezniük, illetve megvalósítaniuk egy saját kutatást, illetve írásban, valamint szóban 
prezentálniuk kell azt. 

A képzés végére az alábbi fő kompetenciák kívánatosak a leendő háziorvos szakorvos részéről: 

● szakértő (háziorvos specialista), 
● kommunikátor, 
● vezető, szervező, 
● együttműködő partner (konziliárus), 
● tudós, kutató, 
● jártas az alábbi szakterületeken: neurológia, pszichiátria, abúzusok, sebészet, 

nőgyógyászat, gyermekgyógyászat, fül-orr-gégészet, szemészet, bőrgyógyászat, nemi 
betegségek. 

 
Az egyes fő kompetenciákon belül összesen 119 kompetencia található, amely felöleli a háziorvos 
részéről szükséges elméleti, gyakorlati, valamint viselkedési készségeket, melyekhez részletes 
oktatási, valamint ellenőrzés-értékelési leírás tartozik, azonban ezek ismertetése meghaladja jelen 
összefoglaló kereteit.24 

A teljes képzés során nagy szerepet kap a szakmai képzés mellett a leendő háziorvosok komplett 
személyiségfejlesztése, mentálhigiénés oktatása, kiégés prevenciós technikák, szemlélet átadása. 

Finnország 

Lakossága öt és fél millió. A népessége növekszik, valamint az idősek aránya egyre magasabb. Az 
elmúlt néhány évtizedben jelentősen javult a finnek egészségi állapota. Ennek ellenére jelentős 
társadalmi–gazdasági, regionális, valamint nemi egyenlőtlenségek figyelhetőek meg. Az országban 
közel harmincezer (28 565) orvos van, közülük 20 970 hatvanöt éves kor alatt. A háziorvosi 
rendelők az önkormányzatok által üzemeltetett egészségügyi központokban foglalnak helyet. 
Jelenleg a Finnországban működő egészségügyi központok száma meghaladja a százötvenet. Az 
egészségügyi központok többsége ágyakkal is rendelkezik a fekvőbetegek számára. Az 
egészségügyi központok általában megfelelő humánerőforrással és infrastruktúrával rendelkeznek. 
A központokban az orvosok és nővérek rendelőin kívül találhatók: EKG és ultrahang, laboratóriumi 
helyiség, röntgen, kisebb sebészeti beavatkozásra alkalmas lehetőségek, endoszkópos 
berendezések is. A személyzet különféle szakmákból kerül ki: háziorvosok, nővérek, 
közegészségügyi nővérek, szülészek, szociális munkások, fizioterapeuták, pszichológusok. 1, a 
központban dolgozó háziorvoshoz jellemzően 1500-2000 lakos tartozik. A korábban működő, 
„hagyományos” rendszerben az egészségügyi központban dolgozó bármely orvoshoz lehetett 
időpontot egyeztetni. Az 1986-ban kialakított „személyi orvos rendszert” követően, melynek 
bevezetése az önkormányzatok saját döntése volt, az egyént vagy családot az egészségügyi 

                                                      
24 Postgraduate medical training in Denmark – status and future perspectives, Summary in English; National Board of Health, 2012. 

http://www.sst.dk 

http://www.sst.dk/


EFOP 1.8.0-VEKOP-17-2017-00001 

„Egészségügyi ellátórendszer szakmai módszertani fejlesztése”           

 

18 

központban dolgozó meghatározott orvoshoz osztják be, jellemzően a lakóhely szerint. Az 2008-as 
adatok szerint az itt dolgozó orvosok körülbelül fele tartozott a személyi orvosi rendszerhez.25 

Finnországban öt egyetemen van általános orvosi képzés (Helsinki, Tampere, Turku, Oulu, Kuopio). 
A végzett hallgatók általános orvosként kizárólag szakorvosi felügyelet mellett tevékenykedhetnek, 
illetve bekapcsolódhatnak a szakképzésbe. Az egyes egyetemek képzési kínálata részben eltér 
egymástól, azonban valamennyinél megtalálható a klinikai modulban az elméleti és gyakorlati 
családorvostan oktatás.26 

Az országban nincs a graduális képzést követően „internship” mint általános posztgraduális képzési 
elem, azonban valamennyi szakirány képzési programjában 9 hónapos háziorvosi gyakorlat 
szerepel, ezáltal megvalósul, hogy valamennyi szakellátásban dolgozó orvos is személyes 
tapasztalatokkal rendelkezik az alapellátással kapcsolatban.  

Az önálló háziorvosi tevékenység gyakorlása háziorvostan szakvizsgához kötött, melynek feltétele 
a háziorvosi szakképzés elvégzése. A posztgraduális képzés időtartama 6 év, mely háziorvosi 
praxisgyakorlatból, klinikai gyakorlatokból, valamint általános elméleti oktatásból áll, egyéni, 
személyre szabott képzési terv alapján. A felügyelet mellett végzett háziorvosi praxisgyakorlat 
időtartama minimum 2 év 9 hónap, maximum 4 év 6 hónap lehet. A klinikai gyakorlat ideje 18 
hónaptól 3 év 3 hónapig változhat. Az elméleti képzés során háziorvoslás-specifikus 
kommunikációs, szervezési, kutatási ismeretekkel gazdagodnak a rezidensek. 27 

Izland 

Az alig több mint háromszázezer lakosú Izland mintegy egytized magyarországnyi területen 
helyezkedik el. A lakosság körülbelül fele a fővárosban, míg a többiek tengerparti falvakban, 
kisvárosokban élnek. Az ország szerkezetét, méreteit tekintve nem összehasonlítható 
Magyarországgal, azonban röviden mégis érdemes áttekinteni a helyzetét, tekintettel arra, hogy 
kifejezetten magas színvonalú egészségügyi ellátórendszerrel rendelkezik, a lakosság 
egészségmutatói kifejezetten jók, valamint a vidéki, orvoshiányos területeken az ellátás megoldása 
tanulságos lehet.28 

Kb. 1200 izlandi orvos van, közülük, mintegy 900-an dolgoznak otthon, míg sokan külföldön 
praktizálnak. Az 1996-os adatok szerint 174 háziorvos van az országban. 29 

A háziorvostan 1970 óta önálló szakvizsga. Letehető a szakképzést követően, illetve legalább négy 
és fél évvel a diplomát követően, minimum 2 éves háziorvosi praxisban szerzett gyakorlattal.  

Izlandon egyetlen orvosi egyetem működik, mely évente mintegy 40 orvost képez. A 6 éves 
képzést követően 1 éves kötelező klinikai gyakorlat kell teljesíteni. A graduális képzésben kötelező 
elemként van jelen a háziorvostan. Az elméleti előadások, illetve kiscsoportos foglalkozások 
mellett 1 hónapos háziorvostan gyakorlaton vesznek részt a hallgatók, melyből 1 hetet vidéki 
körzetben, 3 hetet pedig egy fővárosi egészségügyi központban kell eltölteniük. A gyakorlati 
időszakban ügyeleti részvétel is van.30 

                                                      
25 Tájékoztató országtanulmány Finnország egészségügyéről, GYEMSZI 2014. február 
26 Evaluation of undergraduate medical education Project plan 13 march 2017 – fineec 
27 University of Turku, Family medicine, https://www.utu.fi/en/units/med/units/general_practice/Pages/home.aspx 
28 Jon Magnussen, Karsten Vrangbaek, Richard B. Saltman: Nordic health care systems - Recent reforms and current policy challenges, Open 
university press 2009. 
29 http://www.uemo.org/gp_in_europe/iceland.htm 
30 University of Iceland UGLA Intraweb https://ugla.hi.is/kennsluskra/index.php?tab=nam&chapter=namskeid&id=02015920176&kennsluar=2017 
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Az izlandi rendszer érdekessége, hogy az ötödik évfolyamot követően, nyári gyakorlat keretében a 
hallgatóknak lehetősége van majdnem teljes jogkörrel felruházva, fizetésért, elsősorban távoli, 
vidéki körzetekben háziorvosi munkát vállalni. A hallgatók körülbelül fele él a lehetőséggel. Ezzel 
részben az adott területeken levő orvoshiányt enyhítik, másfelől a hallgatók fejlődésében 
mérföldkőnek számít ez a fajta önálló tevékenység. Az önálló munkát hatalmas kihívásként is élik 
meg, segítséget a telefonon, illetve online, nonstop elérhető egyetemi központ jelent. 31 

A szakképzést sokan a környező országokban teljesítik, azonban lehetőség van rá helyben is. 
Képzésnek elméleti, illetve gyakorlati része van. A háziorvostanon belül mint szubspecialitás 
nevesítve van a vidéki orvoslás. 32 

Svédország 

Az ország népessége mintegy kilenc és fél millió fő, körülbelül 80%-át teszi ki a városi lakosság. Az 
egészségügyi ellátás jórészt biztosítás alapján központilag finanszírozott. Az ország mintegy 30 000 
orvosa közül körülbelül 5000 háziorvos. A svéd egészségügyi ellátórendszer hagyományosan 
szakellátás-orientált. Ez mind financiálisan tetten érhető, mind abban, hogy a háziorvosok nem 
rendelkeznek kapuőri szereppel, a lakosság közvetlenül veheti igénybe az egyes szakellátásokat. A 
háziorvosok többsége praxisközösségekben dolgozik, melyekben több háziorvos működik együtt, 
kiegészülve egyéb egészségügyi szakemberekkel. Az önálló háziorvosi tevékenység végzése 
háziorvostan szakvizsgához kötött.33, 34  

Az országban hét orvosi egyetem található, évente mintegy 1500 orvost képeznek. A svéd 
orvosképzés jellegzetessége az öt és fél éves képzési idő, amely nincs összhangban az európai 
irányelvekkel, így megnehezíti a végzett orvosok nemzetközi mozgását, így a jövőben a rendszer 
harmonizálása várható. A graduális képzés szabályozása egyetemi hatáskör, kizárólag a kimeneti 
kompetenciák szabályozottak központilag. A klinikai modul során valamennyi egyetem képzési 
rendszerében szerepel elméleti, valamint 6–12 hetes időtartamban gyakorlati háziorvostan 
oktatás.  

Az egyetemet követően kötelezően teljesítendő a 18 hónapos központi gyakorlat („internship”). 
Ezen időszak lényegében felügyelet melletti munkavégzést jelent a belgyógyászat, a sebészet, a 
pszichiátria, valamint a háziorvoslás területén, kiegészülve általános elméleti képzésekkel.35 

A háziorvostan szakképzés 5 éves, egyéni képzési terv alapján, tutor vezetésével. A jobbára 
háziorvosi praxisban töltött gyakorlatok mellett klinikai gyakorlatok is teljesítendők belgyógyászat, 
gyermekgyógyászat, sebészet, pszichiátria, valamint szülészet-nőgyógyászat területén. A gyakorlati 
képzés mellett nagy hangsúlyt fektetnek az elméleti oktatásra, a személyiségfejlesztésre, például 
Bálint csoportokon való részvétel keretében, illetve a tudományos kutatási képzésre. A személyre 
szabott, kompetenciaalapú képzés végén meghatározott készségekkel kell rendelkeznie a 
rezidensnek: 

● kommunikáció, 

                                                      
31 Jennifer Neuman, MS II, BA: The Making of the Self-Reliant Physician: Medical Education in Iceland 
https://www.medscape.com/viewarticle/519959 
32 Regulation on the education, rights and obligations of medical doctors and criteria for granting of licences to practise medicine and specialist 
medical licences, No. 467/2015, as amended by Regulation No. 29/2017. 
33 Cecilia Björkelund, Andy Maun: Primary Care in Sweden, European Forum for primary care – Sweden: 
http://www.euprimarycare.org/column/primary-care-sweden 
34 Dr. Anders Nilsson: Primary health care in Sweden, UEMO website: http://www.uemo.eu/2016/02/09/sweden/ 
35 Stefan Lindgren, Thomas Brännström, Eric Hanse, Torbjörn Ledin, Gunnar Nilsson, Stellan Sandler, Ulf Tidefelt & Jakob Donnér (2011) Medical 
education in Sweden, Medical Teacher, 33:10, 798-803, DOI: 10.3109/0142159X.2011.570816 
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● vezetői készségek, 
● orvosi ismeretek, minőségbiztosítás. 

 
Az alábbi fő kompetenciákon belül, további alkompetenciák kerültek megfogalmazásra, melyek 
mentén 21 fő képzési célt kell elérni. 36 

 

 

Norvégia 

Az ország területe 385 199 km², lakosságszáma több, mit 5 millió fő, növekszik. Jellemző 
demográfiai tendencia a lakosság elöregedése. Nemzetközi mutatók alapján a norvég lakosság 
egészségi állapota nagyon jó. A norvég egészségügyi rendszer a 2002-es reformok megszületése 
óta több szintre oszlik: állami szint (központi, valamint regionális szint) és helyhatósági szint. A 
háziorvosok többsége vállalkozóként, az önkormányzatokkal szerződve látja el a feladatát, a 
városokban egészségügyi központokban, míg vidéki területeken magán praxisok formájában, 
melyekben egy vagy két háziorvos dolgozik. A tendencia a városi területeken kívül is a kisebb 
klinikák fejlesztésére irányul. A szabad háziorvos-választás lehetősége adott a betegek számára. A 
betegek 99%-a szerepel a háziorvosokhoz feliratkozott lakosok listáján. A háziorvosok kapuőr 
szerepet töltenek be a betegellátásában, az ő beutalásukkal vehető igénybe a szakorvosi és a 
fekvőbeteg-ellátás. A sürgősségi ellátás nem beutaló köteles. 2009-ben 3909 háziorvos dolgozott 
Norvégiában. Az egészségügyi szakemberek száma folyamatosan nő, a szakorvosok száma 2000 és 
2009 között közel harmincnyolc százalékkal emelkedett. Ennek ellenére, elsősorban az 
alapellátásban, a vidéki területeken nehéz feladat a megfelelő utánpótlás biztosítása.37 

A háziorvostan 1985 óta elismert mint önálló szakirány. Az országban dolgozó több mint 20 000 
orvos közül körülbelül 4500 háziorvos van. Norvégia azon kevés ország közé tartozik, ahol az önálló 
háziorvosi tevékenységnek nem feltétele a háziorvostan szakvizsga. Mindössze a praktizáló 
háziorvosok 54%-a szakorvos. 38, 39 

Az ország mind a 4 orvosi egyetemének képzési programjában, a 3 fő elem egyikeként (a 
belgyógyászat és a sebészet mellett) szerepel a háziorvostan. A klinikai tárgyaknál ugyan kisebb 
hangsúllyal, a hallgatók az elméleti kurzus mellett, 4–8 hetes háziorvosi gyakorlati képzésben 
vesznek részt.40  

A 6 éves orvosi egyetemi képzést követően, az 1955 óta létező, általános posztgraduális képzés 
(„internship”) teljesítendő. A másfél éves internship első évét a klinikumban töltik a rezidensek, az 
utolsó fél évet pedig háziorvosi praxisban.41 

A háziorvostan szakképzés, mely nem kötelező feltétele a háziorvosként való praktizálásnak, 5 
éves, melyből 1 év a klinikai gyakorlatokat, illetve a különböző elméleti kurzusokat felölelő időszak, 

                                                      
36 Doctors’ specialist medical training. Regulations and general guidelines. Descriptions of objectives 2008 Socialstyrelsen, Famili medicine: 697-711. 
37 Tájékoztató országtanulmány Norvégia egészségügyéről, GYEMSZI 2014. január 
38 Guri Rørtveit: Primary Care in Norway,, European Forum for primary care – Norway: http://www.euprimarycare.org/column/primary-care-
norway 
39 Unni Aanes, Eirik Boe Larsen: General practise in Norway – increasing its popularity? A Some important issues in general practice/family medicine 
in Norway, UEMO Website: http://www.uemo.eu/2016/02/11/norway/ 
40 Stian Langeland Wesnes, Olaf Aasland, Anders Baerheim: Career choice and place of graduation among physicians in Norway, Scandinavian 
Journal of Primary Health Care, 2012; 30: 35–40 
41 Margrete Gaski & Birgit Abelsen (2017) Designing medical internships to improve recruitment and retention of doctors in rural areas, 
International Journal of Circumpolar Health, 76:1, 1314415, DOI: 10.1080/22423982.2017.1314415 
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míg 4 év háziorvosi praxisgyakorlat. A háziorvosi praxisban töltött időszakban 2 éven át egy 
felettes háziorvos („supervisor”) felügyeli a szakorvos jelölt munkáját. A képzés ideje alatt a Bálint-
csoportokon való részvétel szintén kötelező.  

Az alapellátásban történő kutatás egyre nagyobb hangsúlyt kap, azonban mértéke még mindig 
jelentősen elmarad a klinika kutatásoktól. Míg a klinikusok kb. 12%-a rendelkezik PhD fokozattal, a 
háziorvosok között ez az arány 2%.42 Megjegyzendő, hogy ez az arány is, hasonlóan más skandináv 
országokhoz, messze meghaladja a magyarországon PhD fokozattal rendelkező háziorvosok 
arányát. 

Összefoglalás: 

Látható, hogy valamennyi skandináv országban – az alapvetően a klinikum irányába orientált 
oktatási rendszer ellenére – nagy hangsúlyt fektetnek a háziorvostan-oktatásra. Ez a graduális 
képzés során az összes képzőhelyen kötelező részét képezi a tematikának.  

További említésre méltó elem a graduális képzést követő „internship”, amely részben háziorvosi 
praxisban töltendő. Ahol nincsen „internship”, ott pedig az egyéb szakirányok képzési 
programjában van igen jelentős háziorvosi praxisgyakorlat. Ezek a sajátosságok segítenek abban, 
hogy az egészségügyi ellátórendszerben dolgozó valamennyi orvos reális képpel és személyes 
tapasztalatokkal rendelkezzen az alapellátásról. Emellett a pálya iránti érdeklődésben, valamint a 
humánerőforrás gondok enyhítésében is szerepet játszik.  

A szakképzés tekintetében mindenhol a háziorvosi praxisgyakorlat, a klinikai gyakorlatok és az 
általános elméleti képzés hármasa figyelhető meg. Figyelemre méltó a képzési terv személyre 
szabottsága, illetve a képzések kompetencia és készség központúsága. Az elméleti képzések 
kapcsán kiemelendő a komplex személyiségfejlesztés, mentálhigiénés gondozás szerepeltetése a 
programban, illetve az alapellátási tudományos munka, kutatás ösztönzése és megkövetelése. 

A háziorvos-utánpótlás biztosítása központi kérdés valamennyi országban. Ennek megfelelően az 
egyetemi, illetve a szak specifikus keretszámok bővítésével, a képzőhelyek, illetve oktató 
háziorvosok számának növelésével igyekeznek kielégíteni a szükségleteket. Külön hangsúlyt 
fektetnek, mint a humánerőforrás-krízis szempontjából leginkább érintett ágazatra, a vidéki 
háziorvos-utánpótlás biztosítására. Ezt különféle ösztönzőkkel, munkaerő csoportosítási 
módszerekkel, korai kiválasztással, az oktatásban külön képzési elemként, akár ráépített 
szakvizsgaként, való megjelenítéssel igyekeznek elérni. 

V.3. Németország 

Cél: Németország háziorvos képzésének összefoglalása. 

Keresőszavak: Allgemeinmedizin, Familienmedizin, Ausbildung, Gradual, Postgradual, Lehrplan, 
Iniversität. 

Az Általános orvostan (Allgemeinmedizin) szakvizsga egyenértékű a magyar Háziorvostan 
szakvizsgával. A postgraduális képzés az egyes tartományokban különböző lehet, de 
általánosságban elmondható, hogy  

                                                      
42 Guri Rørtveit: Primary Care in Norway,, European Forum for primary care – Norway: http://www.euprimarycare.org/column/primary-care-
norway 
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● a képzés 60 hónapig tart, amely az alábbi gyakorlatokra osztható fel: 36 hónap 
belgyógyászat, 24 hónap háziorvosi körzet, ebben 6 hónap sebészet, 

● végül szükséges egy 80 órás kurzus elvégzése a pszichoszomatika témakörében. 
 

Főbb hangsúlyok a képzés során: 

● diagnózis és terápia, 
● kommunikáció, 
● praxismenedzsment, 
● pszichoszociális ellátás, 
● megelőzés, 
● életkori jellemzők, 
● krónikus betegellátás, 
● tanácsadás. 

 

A szakorvosképzés tartalmi elemei a belgyógyászati gyakorlat során:  

● Egészségnevelés, tanácsadás, korai felismerés, megelőzés, rehabilitáció, gondozás  
● Fertőző és nem fertőző, toxikus, neoplasztikus, allergiás eredetű, immunológiai, 

metabolikus, táplálkozással összefüggő, degeneratív megbetegedések felismerése és 
kezelése, különös tekintettel az idős életkorra 

● Onkológia kezelések alapjai 
● Palliatív betegellátás 
● Laborvizsgálat megfelelő indikációja, minta megfelelő nyerése, laboreredmény értékelése 
● Geriátriai szindrómák és az idős életkorban kialakuló betegségek következményei, 

farmakoterápia időskorban 
● Pszichogén tünetek, pszichoszomatikus reakciók, pszichoszociális összefüggések, 

krízisintervenció, tanácsadás szenvedélybetegek részére 
● Megelőzés, korai felismerés 
● Táplálkozással összefüggő egészségkárosodás, diétás tanácsadás, betegoktatás 
● Cukorbetegek kezelésének megtervezése, dokumentálása 
● Öröklött betegségek alapjai, genetikai tanácsadás indikációja 
● Fizikai terápiás beavatkozások indikációja és felügyelete 
● Gyógyszeres kezelés alapjai 
● Sürgősségi helyzetek felismerése, kezelése, újraélesztés 
● Terhelhetőség, teljesítőképesség, munkaalkalmasság 

 

További tartalmi elemek a szakorvos képzés során: 

● Az összes betegség elsődleges diagnosztikája, tanácsadás, kezelése 
● Betegség esetén az orvosi, pszichés és szociális körülmények integrációja 
● Hosszú távú és családorvosi gondozás 
● Gyermek- és fiatalkorban jellemző viselkedészavarok felismerése, koordinált kezelése 
● Multimorbid betegek interdiszciplináris koordinálása további orvosi, ápolói, szociális 

segítők bevonásával a kezelés és gondozás során 



EFOP 1.8.0-VEKOP-17-2017-00001 

„Egészségügyi ellátórendszer szakmai módszertani fejlesztése”           

 

23 

● A beteg kezelése családi környezetében, otthonában, gondozási intézményben, háziápolás 
során 

● Egészségnevelés, egészségfejlesztés 
● Megelőzés, korai felismerés 
● Szenvedélybetegek felismerése, kezelése 
● Környezeti hatások által okozott betegségek felismerése, megítélése, kezelése, különös 

tekintettel a munkahelyi hatásokra 
● Különleges funkcionális zavarok esetén a támasztó és mozgásrendszer elemeinek 

betegségei 
● A háziorvosi ellátás során használható sebellátási technikák: incízió, extrakció, exstirpáció, 

mintavétel lokális és perifériás érzéstelenítés mellett 
● Definiált vizsgálatok és kezelések:  
● EKG 
● Ergometria 
● Hoter EKG 
● ABPM 
● Spirometria és légzésfunkciós vizsgálat 
● Hasi, retroperitonealis, urogenitális ultrahang  
● Pajzsmirigy ultrahang 
● Végtagi és nyaki erek Doppler UH vizsgálata  
● Punkciós és katéterezési technikák, vizsgálati anyag nyerése 
● Infúzió, transzfúzió, enterális és parenterális táplálás 
● Proktoszkópia 

 

Megfelelő orvos–beteg kommunikáció kialakítása 

● motiváló orvos–beteg beszélgetés vezetése 
● Hogyan reagálok saját kommunikatív viselkedésemre? 
● Empátia versus Burn out 
● Shared decision making 
● Prioritások 
● Narratív medicina 
● Coaching 
● Konzultációk videódokumentációja 
● Hospitálás kollégák között 
● „Nehéz betegek” kezelése 

 

Praxismenedzsment: 

● Űrlapok 
● Minőségügy 
● Team 
● Biztonság 
● Polifarmácia 
● Hibakezelés 
● Jogi kérdések 
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Speciális háziorvosi jellemzők: 

● Beteglátogatás a beteg otthonában, idősek otthonában 
● Gondozók továbbképzése, kooperáció 

A képzés során érintette főbb krónikus betegségek, főbb betegségcsoportok: 

● Diabétesz 
● Szívelégtelenség 
● Hipertonia 
● Krónikus sebek 
● Asztma/COPD 
● Oszteoporózis 
● Krónikus fájdalom 
● Tumoros betegségek 
● Pajzsmirigy betegségek 
● Demencia 
● Depresszió 
● Szenvedélybetegsége 
● Szomatizáció 

 
Különös tekintettel az alábbi életfázisokra: 

● Fejlődésbeli elmaradás 
● Gyermek akut betegsége 
● Szexualitás és családtervezés 
● Kapcsolati problémák, családon belüli erőszak 
● Idős betegek kezelése 
● Geriátriai értékelés 
● Palliatív ellátás 

 
Jellemző konzultációs alkalmak:  

● Köhögés és mellkasi fájdalmak 
● Fül-orr-gégészet, fertőző betegségek 
● Hát és nyaki fájdalom 
● Lábdagadás 
● Ízületi duzzanat és fájdalom 
● Bőrproblémák 
● Vérképeltérés és magas májfunkciós értékek 
● Hasi fájdalom, emésztési zavarok 
● Fejfájás, szédülés 
● Nagyízületi problémák 
● Szexuális úton terjedő betegségek 
● Akut sérülések 
● Hangulatingadozás, fáradékonyság 

Prevenció: 
● Megelőzés, gondozás 
● Gyermek és fiatalkorúak ellátása 
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● Védőoltások 
43,44, 45, 46 

V.4 Közép-Kelet Európa 

Módszertan 

Közép-Kelet-Európa a legtágabb értelmezés szerint a következő országokat foglalja magában: 
Lengyelország, Csehország, Románia, Szlovákia, Szlovénia, Horvátország és Magyarország.  

A közép-kelet-európai országok közül Lengyelország, Románia, Szlovákia és Csehország 
családorvos képzését mutatjuk be. Lengyelországot amiatt választottuk, mert számos orvosi 
egyetemén meglehetősen egységes, fejlett családorvosi képzést kínál lengyel és angol nyelven 
egyaránt. Románia családorvos képzése sok hasonlóságot mutat a magyar rendszerrel, és jól 
kihasználják a román nyelv által adott lehetőséget az európai színtéren történő versenyben (ld. 
francia nyelvű képzés az angol mellett). Csehországot és Szlovákiát viszont azért választottuk 
bemutatásra, mert közös történelmi múltunk ellenére is sok a különbözőség: Magyarországhoz 
viszonyítva e két ország családorvosi képzése – legalábbis graduális szinten – „alulfejlett”. A fejlett 
és kevésbé fejlett családorvos képzések bemutatása jó lehetőséget biztosít arra, hogy elhelyezzük 
magunkat a hasonló gazdasági-társadalmi fejlettségű országok között. 

Az összefoglalóhoz az angol nyelven elérhető forrásokat használtuk fel, egyrészt kulcsszavas 
kereséssel, ahol a kulcsszavak a következők voltak: „family medicine teaching”, „medical education 
in general practice”, „medical education in family medicine”, „family medicine course”, „family 
medicine kurrikulum”. Megjegyezzük, hogy a nemzeti nyelvű képzésekről nyelvi okokból viszonylag 
nehezen hozzáférhetőek a források, így a nemzeti nyelvű képzésekről elsősorban az angolul 
elérhető szakirodalom alapján készültek az összefoglalók. 

Lengyelország 

Lengyelországban 13 egyetemen zajlik orvosképzés, ebből 12 egyetemen oktatnak családorvoslást 
graduális és posztgraduális szinten, és valamennyi egyetemen működik legalább egy családorvosi 
tanszék. Az orvostanhallgatóknak a 6 éves képzés alatt legalább 100 órát kell teljesíteniük a 
családorvoslás témakörében.47 A sok képzőhely ellenére a családorvosi tantárgyak oktatása 
meglehetősen uniformizált, leggyakrabban a következőképpen történik: Bevezetés a 
családorvoslásba kurzus (1. év), Családorvoslás kurzus és Klinikai gyakorlat (6. év).48 A gyakorlati 
komponensben vannak kisebb-nagyobb eltérések, például van, ahol 5. évben kerül rá sor, és a 
gyakorlat hossza sem egységes (általában 2–6 hét), de néhány egyetemen kevesebb, mint egy 
hét.49 

A lengyelországi orvosi egyetemek angol nyelvű graduális képzési programjain sok diák tanul az 
Egyesült Államokból, Kanadából, Norvégiából, Svédországból, Izraelből, Szaúd-Arábiából, 
Törökországból, Nigériából, Ghánából, Indiából és Kínából. Az angol programokban a 

                                                      
43 http://www.degam.de/  
44 http://www.kosta-bayern.de/weiterbildung-am/weiterbildungsordnung-allgemeinmedizin 
45 http://allgemeinmedizin.uk-koeln.de/lehre 

46 https://www.aerztekammer-hamburg.org/koordinierungsstelleallgemeinmedizin.html 
47 Windak A., Oleszczyk M. Building primary care in a changing Europe: Case studies. Poland. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK459007/ 
48 Gowin E, Horst-Sikorska W, Michalak M el al. The attractiveness of family medicine among Polish medical students. European Journal of General 
Practice, 2013; Early Online: 1–4 
49 Brekke M, Carelli F, Zarbailov N. et al. Undergraduate medical education in general practice/family medicine throughout Europe – a descriptive 
study. BMC Medical Education 2013, 13:157 Page 6 of 9. ttp://www.biomedcentral.com/1472-6920/13/157 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK459007/
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családorvoslás tananyag kevésbé egységes, például a poznani egyetemen Családorvoslás 
szeminárium van a 6. évben, melynek fő témái a következők:  

● a háziorvosi praxisok különböző modelljei Írországban, Skóciában és Lengyelországban; 
● orvos–beteg kommunikáció; a klinikai megközelítés az alapellátásban;  
● egészségnevelés és egészségfejlesztés; otthoni ellátás;  
● a háziorvosok és a nemzeti egészségügyi rendszerek közötti együttműködés; 
● a praxis szerkezete;  
● praxisgyakorlat, ahol a hallgatók részt vesznek a családorvos napi tevékenységeiben egy 

oktató egy hallgató arányában, és megismerik a különböző eszközöket, beleértve 
háziorvosi gyakorlatban használatos számítógépes programokat is. 50 

A varsói orvosi egyetemen (Medical University of Warsaw) Családorvoslás és geriátria c. kurzus van 
4. évben és Családorvoslás c. kurzus 6. évben. A gyakorlat az oktatókórház járóbeteg részlegén 
zajlik.51 

A graduális képzést követően családorvoslás szakvizsga tehető (postgraduate specialization in 
family medicine). A posztgraduális képzés ezen a területen 48 hónapig tart, ebből 26 hónap 
családorvosi praxisban telik.  

2004 óta csak a családorvosi/általános orvosi szakképesítéssel rendelkező doktorok jogosultak az 
alapellátás biztosítására az állami egészségügyi rendszeren belül, illetve valamennyi alapellátásban 
dolgozó orvosnak meg kell szereznie a családorvosi szakvizsgát 2017-ig.52 

A családorvoslás Lengyelországban egy nemrégiben bevezetett diszciplína, és ezért nagy hiány 
mutatkozik családorvosokból. Egy 2013-ban publikált vizsgálat szerint a hatodéves lengyel 
orvostanhallgatók egyharmada tervezte a posztgraduális családorvosképzés megkezdését.53 

Románia 

Romániában két elnevezést használnak az orvosokra az alapellátásban: családorvos (angol 
megfelelője: family physician) és az általános orvos (angol megfelelője: general practitioner). 
Családorvoslásból 1990 óta lehet szakvizsgát tenni, ami az alapellátásban előfeltétele a hivatalos 
családorvosi tevékenységnek. Azoknak is el kell végezni, akik már más területen szereztek 
szakképesítést.54 A jelenleg dolgozó családorvosok többsége megszerezte ezt a posztgraduális 
szakképesítést, kisebb részük viszont nem rendelkezik ilyennel (ők olyan általános orvosok, akik 
családorvosként lettek akkreditálva 2005 előtt).55  

Romániában 12 (állami és magán) egyetemen folyik orvosképzés. A graduális képzésben a 
tananyag preklinikai és klinikai tárgyakra oszlik. A román nyelvű képzésben a családorvoslás 
általában 2 szemeszteren keresztül a 6. év tananyaga, de van olyan egyetem is, ahol nincs ilyen 
tantárgy. A klinikai gyakorlat sem egységes, van ahol a 3 éven keresztül minden tanév végén 

                                                      
50 6-year M.D. Course Description: Family Medicine. http://pums.ump.edu.pl/family-medicine-2/ 
51 Medical University of Warsaw: Kurrikulum 6-year program. http://2wl.wum.edu.pl/en/english-division/kurrikulum/kurrikulum-6-year-program 
52 Windak A., Oleszczyk M. Building primary care in a changing Europe: Case studies. Poland. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK459007/ 
53 Gowin E, Horst-Sikorska W, Michalak M el al. The attractiveness of family medicine among Polish medical students. European Journal of General 
Practice, 2013; Early Online: 1–4 
54 Clarke O, Lindh ODM, Sammut MR, et al. Training, status and migration of General Practitioners/Family Physicians within Europe. The Journal of 
the Malta College of Family Doctors. VOLUME 02 issue 02 August 2013 
55 D. Rotar Pavlič, R. Miftode, A. Balan, and Z. Farkas Pall. Building primary care in a changing Europe: Case studies. Romania. 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK459006/ 

http://pums.ump.edu.pl/family-medicine-2/
http://2wl.wum.edu.pl/en/english-division/curriculum/curriculum-6-year-program
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK459007/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK459006/
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legalább 14 munkanapon keresztül tartó nyári gyakorlaton vesznek részt a hallgatók, és van, ahol 
egyáltalán nincs klinikai komponense a családorvoslás tárgynak.56, 57 

A legtöbb romániai orvosi egyetemen angol és francia nyelven is folyik oktatás. Az angol nyelvű 
graduális programokban a családorvoslás tantárgy oktatása nem egységes: van ahol 6. éves 
specializációs tárgy (Cluj Medical University) 58, van, ahol Családorvoslás és geriátria című tantárgy 
van szintén 6. évben (Iasi Medical University),59 és van, ahol Családorvoslás, közösségi szakápolás 
(Community Nursing) és otthoni orvosi ellátástárgy van a 4. évben (Titu Maioescu University of 
Medicine).60 

A posztgraduális családorvosképzés 3 éves, és mind a 12 orvosi egyetemen, az állami és a 
magánintézményekben is elérhető. A képzésből egy év alapellátásban (felnőtt és gyerek 
rendelőben) töltött gyakorlat.61  

Szlovákia 

Szlovákiában négy egyetemen folyik orvosképzés. Családorvoslás tantárgyat nem mindegyik 
egyetemen oktatnak, és általában családorvostan tanszékek nincsenek. 62 63 

Családorvoslásból 1978 óta lehet szakvizsgázni Szlovákiában. Az Orvostovábbképző Akadémia 
(Postgraduate Medical Academy) a posztgraduális képzésért felelős központi intézmény minden 
orvosi szakterületen, így a családorvosi szakképesítés területén is. A családorvosi szakképesítés 
megszerzése 5 évig tart, benne egy év gyakorlati képzéssel. 64 

Mindegyik orvosi egyetem kínál graduális és posztgraduális képzést angol nyelven is 1990 óta.65  

Csehország 

Csehországban az orvosképzés a két ország közös történelmi múltja miatt nagyon hasonló, mint 
Szlovákiában. A családorvoslás kevéssé jelenik meg a graduális képzésben és nem is egységes, 
viszont 1978 óta szerezhető családorvosi szakvizsga posztgraduális képzés keretében. Az ehhez 
szükséges képzés egy intézethez tartozik, nem az egyetemekhez. A posztgraduális 
családorvosképzés 3 éves, aminek a felét gyakornokként töltik az alapellátásban. 2009-ben a 
frissen végzett orvosok 10%-a választotta a családorvoslást és iratkozott be a posztgraduális 
képzésre.66 

                                                      
56 Medical Study Guide: Medical school kurrikulum in Romania. http://www.medicalstudyguide.com/medical-university-kurrikulum.html 
57 Brekke M, Carelli F, Zarbailov N. et al. Undergraduate medical education in general practice/family medicine throughout Europe – a descriptive 
study. BMC Medical Education 2013, 13:157 Page 6 of 9. ttp://www.biomedcentral.com/1472-6920/13/157 
58 Kurrikulum - Cluj Medical University. http://www.medicina.umfcluj.ro/en/facmed-uk/about-med-uk/kurrikulum-med-uk 
59 Faculty of Medicine Academic Offer 2016 - Iasi Medical University. http://www.umfiasi.ro/Documents/2016-
2017/Studiu%20in%20EN%20si%20FR/MG_interioare.pdf 
60 Specialization General Medicine Care - Titu Maioescu University of Medicine. http://www.utm.ro/en/facultatea-de-medicina/discipline-de-studiu/ 
61 D. Rotar Pavlič, R. Miftode, A. Balan, and Z. Farkas Pall. Building primary care in a changing Europe: Case studies. Romania. 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK459006/ 
62 Windak, M. Oleszczyk, and E. Jurgova. Building primary care in a changing Europe: Case studies. Slovakia. 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK459033/ 
63 Brekke M, Carelli F, Zarbailov N. et al. Undergraduate medical education in general practice/family medicine throughout Europe – a descriptive 
study. BMC Medical Education 2013, 13:157 Page 6 of 9. ttp://www.biomedcentral.com/1472-6920/13/157 
64 Windak, M. Oleszczyk, and E. Jurgova. Building primary care in a changing Europe: Case studies. Slovakia. 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK459033/ 
65 Study Medicine in Slovakia in English. http://www.medicalstudyguide.com/medicine-in-slovakia.html 
66 Windak, M. Oleszczyk, and B. Seifert. Building primary care in a changing Europe: Case. Czech Republic. 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK459013/ 
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Csehországban ugyancsak elérhető az angol nyelvű orvosképzés, ezért nagyszámú 
orvostanhallgató érkezik az Egyesült Államokból, Kanadából, az Egyesült Királyságból, Norvégiából, 
Svédországból, Israelből, Malajziából, és Nigériából. 

 

 

 

 

V.5  Háziorvosképzés az Amerikai Egyesült Államokban 

Bevezetés 

Az Amerikai Egyesült Államokat összesen 48 összefüggő és két különálló (Alaszka, Hawaii) állam 
alkotja. Összterülete körülbelül 9,7 millió km2, lakosságának száma 2017-ben 326 millió volt.67 A 
világ harmadik legnagyobb országa. Lakosságának egészségi állapotáról elmondható, hogy javult az 
elmúlt évtized alatt. Egészségügyi rendszerére a magánszektor erős jelenléte jellemző. Az 
alapellátásban több szakterület orvosa is dolgozik, mint családorvos, belgyógyász, 
gyermekgyógyász és szülész-nőgyógyász, illetve részt vesznek az ellátásban még ápolók, 
szülésznők és az orvosok munkáját segítő orvos asszisztensek. A háziorvosi vizitek az összes orvosi 
vizit 60%-át teszik ki. 68  

Az Egyesült Államokban 2017-es adatok alapján összesen 133 059 aktív allopátiás és oszteopátiás 
háziorvos dolgozik.69 Nincs elég háziorvos, ami kielégítené az egészségügyi ellátást igénybe vevő 
emberek szükségleteit és ez a probléma egyre rosszabbodni látszik. Egy felmérés szerint a 
népesség növekedése és öregedése alapján az orvosi vizitek száma az alapellátásban 2025-re 565 
millióra fog nőni, a 2008-ban mért 462 millióról. A népesség növekedése a legnagyobb oka a 33 
000 főt kitevő orvoshiánynak, illetve az öregedő társadalom ellátását további 10 000 fő orvos 
tudná megoldani.70  

Az orvosképzés menete 

Az Amerikai Egyesült Államokban az orvosképzés másképpen néz ki, mint hazánkban. A 
középiskolát követően el kell végezni a Bachelor’s fokozatot adó négy éves alapképzést, ahol a 
hallgatók elkezdik az ismerkedést az alaptantárgyakkal (fizika, biológia, kémia, matematika, angol). 
Utána lehet jelentkezni a szintén négy éves orvosi egyetemi (medical school) képzésre. Az első két 
évben van a preklinikai szak, ahol alaptantárgyakat tanulnak tantermi előadásokon és 
laboratóriumi gyakorlatokon keresztül, majd pedig a következő két évben klinikai gyakorlatokon 
vesznek részt a hallgatók, és a különböző szakterületek között rotálódva széleskörű diagnosztikai 
tapasztalatra tehetnek szert, felügyelet mellett dolgozva. Az orvosegyetem teljesítésével az M.D. – 
Doctor of Medicine vagy a D.O. – Doctor of Osteopathic Medicine szakmai fokozatot lehet 

                                                      
67 United States Census Bureau. 2017 Population Estimates. Retrieved from: https://www.census.gov/en.html  
68 Egészségügyi Rendszerek Adattára (ERA). ( 2014. május). Tájékoztató országtanulmány az Amerikai Egyesült Államok egészségügyéről.  Retrieved 
from https://era.aeek.hu/HolOrszag/csatolt/20140715_amerikai_egyesult_allamok_2014.pdf 
69 The Henry J. Kaiser Family Foundation. (2017, October). Primary Care Physicians by Field. Retrieved from https://www.kff.org/other/state-
indicator/primary-care-physicians-by-field 
70 [1] Petterson, S.M., Liaw WR, Phillips RL Jr, et al. (2012, November/December). Projecting US primary care physician workforce needs: 2010-2025. 
Annals of Family Medicine, 10(6), 503-9. doi: 10.1370/afm.1431 
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megszerezni, az elvégzett egyetemtől függően. Az egyetem utolsó évében a hallgatók az 
érdeklődési területüknek megfelelő szakma rezidensi programjára pályázhatnak.71  

Az allopátiás (M.D. – Doctor of Medicine) és az oszteopátiás (D.O. – Doctor of Osteopathic 
Medicine) orvosképzés 

Az orvosképzés francia és olasz modelljét követve alakult ki az oszteopátiás képzés, az emberi lét 
vizsgálatának és egészének megértését hangsúlyozva. Ezzel szemben az allopátiás egyetemek 
német képzési mintára alakultak ki, ami a betegek laboratóriumi eredményeken alapuló 
értékelését hangsúlyozza. Mindazonáltal az oszteopátiás orvosképzés tananyaga nagyon hasonló 
az allopátiás orvosképzés anyagához, habár a pontos program változik a különböző egyetemeken. 

Az allopátiás képzést (M.D.) nyújtó orvosegyetemek rendszerszemléletű megközelítésűek. A 
képzés fiziológiai rendszerek köré szerveződik, mint például az endokrin rendszer, vagy az 
idegrendszer. Sok orvosegyetem oktat esetbemutatáson, klinikai megbeszéléseken keresztül. Az 
allopátiás képzés lehetőséget ad arra, hogy bármilyen irányba szakosodhasson a végzett orvos, és 
általánosan elfogadott orvosi diplomát ad, mely a nemzetközi gyógyítást is lehetővé teszi. 

Az oszteopátiás orvosok (D.O.) az egész embert szemlélik, a fizikai, érzelmi és spirituális 
komponenseket is nem csak a tünetekre és betegségekre fókuszálnak. Az embert egészben 
vizsgálják és a betegségek megelőzésére fókuszálnak. Az allopátiás orvosokhoz hasonlóan ők is 
használják a diagnosztikai és gyógyítási formákat. A képzés felépítése hasonló az allopátiás 
orvosképzés felépítéséhez, két év preklinikai majd két év klinikai szakaszból áll. A képzés során 
körülbelül 200 óra Osteopathic Manipulative Medicine (OMM) gyakorlatuk is van, mely gyakorlat 
diagnosztikai és terápiás segítséget nyújt a fájdalomcsillapításban, mozgásszervi panaszok 
kezelésében és támogatja a szervezet természetes folyamatait, hogy a működése még 
hatékonyabb legyen. A képzés során az egyik kulcsgondolat, hogy a szervezet felépítése 
befolyásolja a működést. Amennyiben a test egyik részének működésében probléma van, az 
kihathat más területekre is. Például a bokában lévő mozgáskorlátozottság kihathat a térd, csípő és 
a lumbaris gerinc mozgására. Az OMM technikáit alkalmazva, az oszteopátiás orvosok vissza tudják 
állítani ennek a területnek a mozgását és így megszűntetni a fájdalmat. Egy másik lényeges 
szempont a képzésben, hogy a testnek veleszületett képessége van önmaga meggyógyítására. 
Számos OMM technika azt a célt szolgálja, hogy csökkentse vagy megszüntesse a megfelelő 
működés és felépítés útjában álló akadályokat, hogy az öngyógyító mechanizmusok megfelelően 
tudjanak működni, és helyreállítsák a beteg egészségét.72, 73 

Az oszteopátiás orvosok számos orvosi szakmára specializálódhatnak és dolgozhatnak az orvoslás 
összes területén. Ötvenhat százalékuk a végzés után az alapellátásban való praktizálást választja 
családorvosként, belgyógyászként vagy gyermekgyógyászként. További44 %-uk más területre 
specializálódik (9,7% Sürgősségi ellátás, 4,3% Aneszteziológia és intenzív terápia, 4,2% Szülészet-
nőgyógyászat, 3,4% Általános sebészet, 3,2% Pszichiátria). Jelenleg több mint 100 000 (108 118 
2017-ben) oszteopátiás orvos praktizál az Egyesült Államokban.74 

                                                      
71 Mowery, I.M. (2015) A primer on medical education in the United States through the lens of a current resident physician. Annals of Translational 
Medicine, 3(18), 270. doi: 10.3978/j.issn.2305-5839.2015.10.19 
72 American Academy of Family Physicians (AAFP). Types of Medical School Programs and How They Lead into Primary Care.  Retrieved from 
https://www.aafp.org/medical-school-residency/premed/programs.html  
73 American Association of Colleges of Osteopathic Medicine (AACOM). Overview of Osteopathic Medical Education and Accreditation.  Retrieved 
from https://www.aacom.org/news-and-events/publications/2018-cib/overview-of-osteopathic-medical-education-and-accreditation 
74 American Osteopathic Association (AOA) (2017).  Osteopathic Medical Profession Report: 2017. Retrieved from 
http://www.osteopathic.org/inside-aoa/about/aoa-annual-statistics/Documents/2017-omp-report.pdf 
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Összefoglalva, az American Osteopathic Association’s House of Delegates által jóváhagyott 
„Oszteopátiás orvoslás alapelvei” a következők: 

● a test egy egység és az ember a test, lélek, szellem egysége; 
● a test képes az öngyógyításra, önszabályozásra és az egészség fenntartására; 
● a szervezet felépítése és működése között kölcsönös fordított kapcsolat van; 
● a kezelés a fent felsorolt főbb alapelvekre épül: a test egysége, az ön-szabályozás és a 

kölcsönös kapcsolat a felépítés és a funkció között. 75 
 

A megfelelő egyetem kiválasztása 

Az Amerikai Egyesült Államokban jelenleg összesen 34, az American Osteopathic Association (AOA) 
által akkreditált oszteopátiás orvosi egyetem és 136, a Liaison Committee on Medical Education 
(LCME) által akkreditált allopátiás orvosegyetem van.76 Az Association of American Medical 
Colleges (AAMC) adatai alapján a képzés díja 2017-ben átlagosan az első évben állami egyetemen 
35 932 dollár, magán egyetemen pedig 57 492 dollár. 77 

A hallgatók egyrészt az érdeklődési területüknek megfelelően kiválaszthatják, hogy allopátiás vagy 
oszteopátiás orvosi egyetemre szeretnének jelentkezni, másrészt pedig az egyetem választásánál 
figyelembe vehetik, hogy az adott képzés mennyire segíti őket a háziorvosi pályára való 
felkészítésben. Abban az esetben, ha az egyetemen nincs kötelező családorvosi képzés, szabadon 
választható formában fel lehet venni a tantárgyat. 

Azok számára, akik háziorvosok szeretnének lenni, az American Academy of Family Physicians 
(AAFP) számos szempont figyelembevételét javasolja, a megfelelő orvosi egyetem kiválasztásához. 

A megfelelő háziorvosi alapképzést nyújtó orvosegyetemek jellemzői a következők: 

● az egyetem küldetésében szerepel a leendő orvosok háziorvosi irányba történő 
„megszólítása”; 

● olyan hallgatók megcélzása, akik vidékről vagy orvosi ellátás terén elmaradottabb területről 
származnak; 

● a családorvoslás szempontjából korai, pozitív tapasztalatokat biztosító klinikai rotációk és 
szabadon választható tantárgyak hangsúlyozása a tantervben; 

● tantestület részvétele az orvosegyetem bizottságában vagy vezetőségében; 
● található az egyetemen aktív Family Medicine Interest Group; 
● anyagi támogatás, amely minimalizálja a hallgatók költségeit; 
● lehetőség biztosítása arra, hogy a hallgatók megismerhessék és megértsék a családorvoslás 

fontosságát és, hogy ez a szakterület milyen szakmai lehetőségeket rejt.78 
 

National Family Medicine Interest Group (FMIG) hálózat 

                                                      
75 American Osteopathic Association (AOA). Tenets of osteopathic medicine. Retrieved from  http://www.osteopathic.org/inside-
aoa/about/leadership/Pages/tenets-of-osteopathic-medicine.aspx  
76 Kozakowski, S.M., Travis, A., Marcinek, J.P., Bentley, A., Fetter, G.T. Jr. (2017). Entry of Medical School Graduates Into Family Medicine 
Residencies: 2016–2017. Family Medicine, 49(9), 686-692. http://www.stfm.org/FamilyMedicine/Vol49Issue9/Kozakowski686 
77 Association of American Medical Colleges (AAMC). Tuition and Student Fees. Retrieved from  https://www.aamc.org/data/tuitionandstudentfees/ 
78 American Academy of Family Physicians (AAFP). Attributes of Strong Family Medicine Programs.  Retrieved from https://www.aafp.org/medical-
school-residency/faculty/medschools.html  
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Az American Academy of Family Physicians (AAFP) alapította 1995-ben a National Family Medicine 
Interest Group (FMIG) hálózatot azok számára, akik érdeklődnek a családorvoslás iránt, hogy 
segítse a kommunikációt, tapasztalat cserét a hallgatók és a vezetők között az egész országban. 

Az egyetemi évek alatt a hallgatóknak van lehetőségük régiók szerint csatlakozni Family Medicine 
Interest Group-hoz, ahol hasonló érdeklődésű hallgatókkal találkozhatnak, ismerkedhetnek azzal, 
hogyan dolgozik a családorvos, gyakorlatokon vehetnek részt, különböző készségeket sajátíthatnak 
el, konferenciákon vehetnek részt és segítséget kaphatnak az önéletrajzuk megírásához. A FMIG 
találkozókon pedig találkozhatnak hasonló érdeklődésű hallgatókkal és gyakorló orvosokkal, akik 
megosztják velük a tapasztalataikat. A hálózat áll a hallgatókból, FMIG vezetőkből, egyetemi 
tantestületből, 5 kijelölt regionális koordinátorból, egy választott nemzeti koordinátorból, valamint 
összeköttetésben állnak a kisebbségeket képviselő Nemzeti Orvostanhallgatói Egyesülettel.79  

 

Orvosegyetemek besorolása a háziorvosi rezidensképzésbe felvett végzett hallgatók alapján 

Minden évben az AAFP értékeli az orvosegyetemeket azon végzős hallgatók száma alapján, akik 
bekerültek a háziorvosi képzési programba. 

Az alábbi két táblázat (2. és 3. táblázat) a legjobb 10 allopátiás és 10 oszteopátiás orvosképzést 
nyújtó egyetemet mutatja be, a végzett hallgatóknak a háziorvosi rezidensi programba való 
felvétele alapján. (három év átlaga, 2014, 2015, 2016-ban végzett hallgatókat vizsgálva). Ezek az 
egyetemek jelentős szerepet töltenek be az alapellátásban dolgozó orvosok számának 
növelésében és az orvoshiány csökkentésében.80 

 

ALLOPÁTIÁS ORVOSEGYETEMEK VÉGZETT HALLGATÓK %-BAN MEGADVA 

University of New Mexico 20,7% 

East Carolina University 19,6% 

University of Minnesota 18,9% 

University of Kansas 18,9% 

University of South Carolina, Greenville 18,4% 

University of Arkansas 18,1% 

University of South Dakota 17,8% 

Texas Tech University, Lubbock 17,7% 

                                                      
79 American Academy of Family Physicians (AAFP). National Family Medicine Interest Group (FMIG).  Retrieved from https://www.aafp.org/medical-
school-residency/medical-school/join-fmig.html  
80 American Academy of Family Physicians (AAFP). Medical Schools for Family Medicine. Retrieved from https://www.aafp.org/medical-school-
residency/faculty/medschools.html 
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University of Nevada 17,7% 

Oregon Health & Sciences University 17,0% 

2. táblázat: Allopátiás orvosegyetemek besorolása a végzett hallgatók háziorvosi rezidensi 
programba való felvétele alapján81 

  

                                                      
81 Kozakowski, S.M., Travis, A., Marcinek, J.P., Bentley, A., Fetter, G.T. Jr. (2017). Entry of Medical School Graduates Into Family Medicine 
Residencies: 2016–2017. Family Medicine, 49(9), 686-692. http://www.stfm.org/FamilyMedicine/Vol49Issue9/Kozakowski686 
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OSZTEOPÁTIÁS ORVOSEGYETEMEK VÉGZETT HALLGATÓK %-BAN MEGADVA 

Des Moines University, College of Osteopathic 

Medicine 
28,0% 

Western University of Health Sciences, College of 

Osteopathic Medicine of the Pacific, Pomona 
23,4% 

Chicago College of Osteopathic Medicine, 

Midwestern University, Downers Grove 
23,1% 

Touro University College of Osteopathic Medicine, 

Vallejo 
23,0% 

University of North Texas Health Science Center, 

College of Osteopathic Medicine, Fort Worth 
21,7% 

Pacific Northwest University College of 

Osteopathic Medicine, Yakima 
21,6% 

A.T. Still University - School of Osteopathic 

Medicine in Arizona 
20,7% 

William Carey University College of Osteopathic 

Medicine, Hattiesburg 
20,2% 

Lake Erie College of Osteopathic Medicine, Erie 17,6% 

Michigan State University College of Osteopathic 

Medicine, East Lansing 
17,2% 

3. táblázat: Oszteopátiás orvosegyetemek besorolása a végzett hallgatók háziorvosi rezidensi programba 
való felvétele alapján82 

 

A United States Medical Licensing Examination (USMLE) 

                                                      
82 Kozakowski, S.M., Travis, A., Marcinek, J.P., Bentley, A., Fetter, G.T. Jr. (2017). Entry of Medical School Graduates Into Family Medicine 
Residencies: 2016–2017. Family Medicine, 49(9), 686-692. http://www.stfm.org/FamilyMedicine/Vol49Issue9/Kozakowski686 
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A hallgatók 3 lépésben tesznek vizsgát a United States Medical Licensing Examination (USMLE) 
alapján. Az első vizsga a preklinikai szak végén, a második pedig a klinikai szakasz végén van. 

● Step 1 (alaptantárgyak), kb. 280 kérdés, 8 óra alatt, 7 db 60 perces blokk: anatómia, 
magatartástudományok, biokémia, biostatisztika, epidemiológia, mikrobiológia, patológia, 
gyógyszertan, élettan, interdiszciplináris tárgyak (genetika, immunológia, táplálkozás, 
molekuláris és sejt biológia). 

● Step 2 CK (Clinical Knowledge – Klinikai ismeretek), kb. 318 kérdés, 9 óra alatt, 8 db 60 
perces blokk. 

● Step 2 CS (Clinical Skills – Klinikai készségek), 12 standardizált beteg, a következő három 
alcsoport tartozik ide: Integrated Clinical Encounter (ICE), Communication and 
Interpersonal Skills (CIS), Spoken English Proficiency (SEP). 

● Step 3: 2 napos, az első napon 233 feleletválasztós kérdés, 7 óra tesztidő, 6 db 60 perces 
blokk, a második napon 180 feleletválasztós tesztkérdés, amit 13 esetszimulációs feladat 
követ. 

A harmadik vizsgát a rezidensi program első évében, a szakmai gyakorlat évében teszik le a 
hallgatók.83, 84  

Háziorvosi rezidensi program 

Az Egyesült Államokban a szakorvosképzési (residency) programba való jelentkezés központi 
intézményen keresztül történik (National Resident Matching Program – NRMP). A családorvosi 
rezidensi programok az Accreditation Council for Graduate Medical Education (ACGME) által 
akkreditáltak, összesen 465 akkreditált program létezik, amik három évesek.85 

A családorvosi rezidensképzésnek vannak speciális követelményei. A speciális követelmények a 
különböző rezidensi programokban változhatnak, bár több hónapot kötelező rotációkban töltenek 
a hallgatók a következő szakterületeken: belgyógyászat, szülészet-nőgyógyászat, 
gyerekgyógyászat, általános sebészet, pszichiátria, geriátria, sürgősségi osztály (intenzív osztályos 
és koronáriaörzőben töltött gyakorlat). A képzés úgy van felépítve, hogy alkalmazható tudást 
szerezzenek a hallgatók az alap-, és fekvőbeteg-ellátás területén a 3 év alatt.  

A képzés során folyamatosan nő a felelősségük. Első évben, melyet internship year-nek is 
neveznek, rotálódnak a főbb szakterületek fekvőbeteg osztályaik között, miközben minden héten 
van családorvosi gyakorlatuk, betegellátás. Feladatuk a betegek felvétele, kikérdezése, vizsgálata, 
diagnosztikus terv felállítása. Felügyelet mellett dolgoznak, de ők tartják kézben a betegek ügyeit 
és tartják a kapcsolatot a betegekkel és a hozzátartozókkal. Első évtől kezdve lehetőségük van a 
rezidenseknek a betegek követésére, a felvételtől kezdve a gyógyulásig. A másodéves hallgatók 
felügyelik az elsőéveseket és a medikusokat is. Másod- és harmadévben a szakterületi gyakorlatok 
mellett egyre több időt töltenek a családorvosi ellátásban. 

A rezidensképzés során a hallgatónak meg kell felelnie a program követelményeinek és az 
American Board of Family Medicine (ABFM)/American Osteopathic Board of Family Physicians 
követelményeinek.86, 87 

                                                      
83 Mowery, I.M. (2015) A primer on medical education in the United States through the lens of a current resident physician. Annals of Translational 
Medicine, 3(18), 270. doi: 10.3978/j.issn.2305-5839.2015.10.19 
84 United States Medical Licensing Examination (USMLE) Retrieved from http://www.usmle.org/ 
85 American Board of Family Medicine. Residency Training. Retrieved from https://www.theabfm.org/cert/residencytraining.aspx 
86 American Academy of Family Physicians (AAFP). Training Requirements for Family Physicians. Retrieved from  https://www.aafp.org/medical-
school-residency/premed/training.html 

http://www.usmle.org/
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A három év elvégzése után és minden követelmény teljesítésével a rezidensek letehetik az ABFM 
által tanúsított szakvizsgát, a „Family Medicine Certification Examination"-t, mely egynapos, 
számítógépen történő vizsga, a klinikai döntéshozatali képességet méri, egyszerű és többszörös 
feleletválasztós tesztkérdések alapján.88 

A rezidensi program végén az orvosok felvételizhetnek oda, ahol a későbbiekben szakorvosként 
dolgozni szeretnének. Jóllehet minden helynek különböző felvételi követelménye van, közös 
bennük, hogy minden orvosnak, aki jelentkezik, az USMLE harmadik lépést teljesítenie kell.89 

Kettős végzettség/diploma (Dual Degrees) 

A háziorvosi rezidensi program mellett léteznek kettős diplomát adó rezidensi programok is. 
Jelenleg három típusa van a kettős diplomát adó családorvosi rezidensi programoknak, melyek 
képzése hosszabb, általában 5 év.  

A három terület, mely kettős diplomát ad:   

● családorvostan – sürgősségi betegellátás (FM-Emergency Medicine). 
● családorvostan – belgyógyászat (FM-Internal Medicine). 
● családorvostan – pszichiátria (FM-Psychiatry). 

Akik sikeresen elvégzik a programot, mind a két szakterületből kapnak diplomát. 90 

Fellowship program 

A szakképzés megszerzése után a szakorvosok választhatják a praktizálást, vagy tovább 
tanulhatnak és specializálódhatnak (Fellowship). A fellowship program általában 12 hónapig tart, 
bár a képzés hossza változhat a választott szakterület alapján. Több irányba is specializálódhatnak 
a háziorvosok, mint például geriátria, megelőzőorvostan, sportorvostan. Ebben az esetben a 
szakorvosok folytatják tovább a képzést, rotálódnak és részt vesznek az osztályos és járóbeteg 
ellátásban. A képzés végén megszerezhetik a Certificates of Added Qualifications (CAQs)-t, mely a 
következő területeken nyújt specializálódást: serdülők gyógyítása, geriátria, hospice és palliatív 
medicina, fájdalom medicina, alvás-medicina és sportorvostan. Ez a vizsga a háziorvosi 
szakvizsgával együtt érvényes és 10 évente meg kell újítani. 91  

Elhelyezkedés háziorvosként 

A végzett háziorvosok több lehetőség közül választhatnak az alapellátásban való praktizálás során. 

Egyik lehetőség a magánorvosi praxis. A családorvosok egyharmada egyéni praxisban dolgozik, 
60%-a pedig csoportpraxisban, 3 vagy több orvossal együtt. 

A háziorvosok több mint 20%-a olyan csoportpraxisban dolgozik, ahol különböző szakterületekről 
vannak kollégák, mint például háziorvostan, ortopédia, kardiológia.  

                                                                                                                                                                                
87 Eq. dr. med. Christian Cs. Gaal. Az úgynevezett rezidensekről. Egészségügyi Gazdasági Szemle, 49(2) 41-45, 2011. 
88 American Board of Family Medicine. Family Medicine Certification Examination. Retrieved from  https://www.theabfm.org/cert/index.aspx  
89 American Academy of Family Physicians (AAFP). Training Requirements for Family Physicians. Retrieved from https://www.aafp.org/medical-
school-residency/premed/training.html 
90 American Academy of Family Physicians (AAFP). Training Requirements for Family Physicians. Retrieved from https://www.aafp.org/medical-
school-residency/premed/training.html 
91 American Academy of Family Physicians (AAFP). Training Requirements for Family Physicians. Retrieved from https://www.aafp.org/medical-
school-residency/premed/training.html 
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A magánorvosi praxis a biztosítással rendelkező beteg számára elérhető, illetve azoknak, akik 
készpénzzel tudnak fizetni. Az akut és krónikus betegségek diagnosztizálása és kezelése mellett, 
szűrés is történik.  

Néhány családorvos kórházban dolgozik alkalmazottként. Olyan állami vagy oktató kórházban, 
melynek van járóbeteg-ellátó része, és alapellátási szolgáltatást nyújt. 

Van lehetőség részmunkaidőben is dolgozni, így több idő jut a családra vagy kutatásra. Egy másik 
alternatíva, hogy egy teljes állást oszt meg két háziorvos részmunkaidőben. Ez a lehetőség 
kedvező, mert csökkenti az egy orvosra jutó papírmunkát és adminisztratív terheket.  

A háziorvosok kisebb része vidéki praxisban dolgozik. A családorvosok földrajzi elhelyezkedése az 
országban egybecseng az átlag populáció földrajzi elhelyezkedésével, szemben más 
szakterületekkel. Az Egyesült Államok népességének 79%-a városokban él, az orvosok 76%-a pedig 
szintén a városokban dolgozik. A népesség maradék 21%-a, az orvosoknak pedig 22%-a vidéken 
lakik és dolgozik.  

Egy másik elhelyezkedési lehetőség, az állami vagy nonprofit közösségi egészségközpont, mely 
körülbelül 20 millió, biztosítással nem rendelkező, illetve kisebbségi lakosnak biztosít egészségügyi 
ellátást. Ezerkétszáz közösségi egészségközpont van, melyeket az önrészen kívül több forrásból is 
finanszíroznak (például állami, magánbiztosítási forrásból).  

A családorvosok elhelyezkedhetnek betegközpontú „medical home" (patient-centered medical 
homes, PCMH) praxisban is, amit azért hoztak létre, hogy javítsák a betegellátás minőségét, 
biztonságosságát, illetve egy szorosabb orvos–beteg kapcsolat megteremtésére. 2007-ben négy 
amerikai orvosszövetség (American Academy of Family Physicians, American College of Physicians, 
American Academy of Pediatrics, American Osteopathic Association) fogalmazta meg a 
betegközpontú gyógyítás alapelveit, melyek a következők: 

● minden betegnek személyes orvosa van, 
● a személyes orvos vezet egy csapatot, akik közösen vállalnak felelősséget a beteg 

kezelésében, 
● a személyes orvos felelős a betegért, 
● komplex egészségügyi ellátás biztosítása, 
● minőség és biztonság a fémjelzői a PCMH-nak, 
● a hatékonyabb betegellátást a nyitott előjegyzés, a kibővített rendelési idők és a betegek és 

a személyes orvosuk, illetve a csoport tagjai között meglévő új kommunikációs lehetőségek 
biztosítják, 

● a finanszírozás elismeri a betegeknek nyújtott plusz értéket.92, 93, 94 
Egy egyetem rezidens programjának rövid bemutatása mintaként: A Connecticuti Egyetem 
rezidensi programja (University of Connecticut, School of Medicine Residency Program, Family 
Medicine) 

                                                      
92 Egészségügyi Rendszerek Adattára (ERA). (2014 május). Tájékoztató országtanulmány az Amerikai Egyesült Államok egészségügyéről. Retrieved 
from https://era.aeek.hu/HolOrszag/csatolt/20140715_amerikai_egyesult_allamok_2014.pdf 
93 American Academy of Family Physicians (AAFP). Career Options in Family Medicine.  Retrieved from  https://www.aafp.org/medical-school-
residency/choosing-fm/practice.html  
94 American Academy of Family Physicians (AAFP), American Academy of Pediatrics (AAP), American College of Physicians (ACP), American 
Osteopathic Association (AOA). (2007). Joint Principles of the Patient-Centered Medical Home. Retrieved from 
http://www.aafp.org/dam/AAFP/documents/practice_management/pcmh/initiatives/PCMHJoint.pdf 
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A képzés első évében az alaptantárgyak kapnak hangsúlyt, különböző fekvőbetegosztályokon 
(gyerekgyógyászat, sebészet, szülészet, intenzív osztály) történő rotációval, valamint számos 
hónapot töltenek a hallgatók ambuláns betegellátás keretében.  

Másodévben felügyelet mellett dolgozva szerezhetnek tapasztalatot a fekvőbetegosztályokon, 
illetve hetente tartott képzéseken keresztül bővülhet a tudásuk magatartásorvolásból, 
pszichiátriából, kardiológiából, reumatológiából és ortopédiából. Ezen kívül éjszakai műszakban is 
dolgozniuk kell. A rezidensek részt vesznek egy egyedülálló egy hónapos Community Medicine 
rotációban, mely a páciensre, családokra és a közösségükre fókuszál. Harmadévben a széleskörű 
ambuláns betegellátást, geriátriát és a sportorvoslást hangsúlyozzák. A praxismenedzsment a 
képzés lényeges része. 

A rezidensek a három év alatt, folyamatosan részt vesznek a Family Medicine Center munkájában. 
Az első évben saját betegeket követnek legalább hetente fél napig, másodévben 3-4 fél napon 
keresztül, harmadévben pedig 4-5 fél napon át. A harmadév során, minden rezidens 
osztályvezetőként is kipróbálhatja magát, megtapasztalva a döntéshozást és a felelősségvállalást. 

A rezidensek az első évben 3 blokkot, másod és harmadévben 2–2 blokkot töltenek a Family 
Medicine Inpatient Service-ben, ahol a Family Medicine Center-ből és más háziorvosoktól is 
fogadnak betegeket. A másodéves rezidensek felügyelik az elsőéves rezidensek munkáját is. 

A folyamatos gyógyításban való részvételt hangsúlyozzák a három év alatt. Felügyelet mellett 
kezelhetik és követhetik a betegeiket, ellátják a kismamák szülés előtti, alatti és utáni gondozását, 
illetve az újszülött kezelését. Az idős betegek ellátása is szerves része a képzésnek.95 

 

Összefoglalás 

Az Amerikai Egyesült Államokban láthatjuk, hogy nagy hangsúlyt fektetnek a háziorvosok 
képzésére. Egyes egyetemeken már a graduális képzésben megjelennek tantárgyak, amik 
lehetőséget biztosítanak a családorvosi hivatás megismerésére. Ezekről az egyetemekről kerül ki a 
legtöbb orvos, aki az alapellátásban dolgozik. Abban az esetben, ha nem képezi a kurrikulum részét 
a háziorvosképzés, fakultációk szervezésével biztosítják a szakmával való megismerkedés 
lehetőségét. Számos egyetemen csoportokat szerveznek, ahol segítik egymást, információt és 
tapasztalatot tudnak cserélni a hallgatók, illetve már végzett orvosok segítségével könnyebben 
tudják kezelni a képzés során felmerülő akadályokat, egy támogató közegben fejlődhetnek. 

Erőssége a képzésnek a gyakorlati oktatás, ami a vizsgarendszerükön is látszik. A képzés 
problémaorientált, fontosnak tartják a csapatmunkát és a kommunikációt, mind a betegekkel, 
mind pedig a kollégákkal. Rotálódnak a különböző szakterületek között, sok emberrel találkoznak, 
így könnyebben teremtenek kapcsolatot a kollégákkal, nő a kommunikációs képességük. A 
rezidensképzés során a hallgatók korán kapnak pácienst, akit kezdetben még felügyelet mellett 
önállóan kezelhetnek, majd idővel ők lesznek azok, akik felügyelik az elsőéveseket, illetve a 
medikusokat. Ez segíti őket a felelősségvállalás, a mérlegelés és a döntéshozatal fejlesztésében, így 
nő a szakmai önbizalmuk is.  

                                                      
95 University of Connecticut. School of Medicine Residency Program. Family Medicine. Retrieved from 
http://gme.uchc.edu/programs/familymedicine/  
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VI. A nemzetközi helyzet áttekintése témakörök szerint 

Az V. alfejezet célja a vizsgált országok háziorvosképzésének bemutatása volt. Jelen alfejezet pedig 
azt tűzi ki célul, hogy néhány, a háziorvos mindennapi munkája szempontjából kiemelten fontos 
területről horizontális képet adjon a vizsgált országok képzésének vonatkozásában. 

Célul tűztük ki, hogy az egyik vizsgált terület a praxisszervezés lesz, azonban a legtöbb ország 
képzésében nem találtunk erre a témára vonatkozó adatokat – az ilyen irányú ismeretek 
megszerzését feltehetőleg a praxisgyakorlaton való részvételtől várják. Úgy tűnik, ezen a téren is 
az úttörők közé tartozik a magyar családorvosi tanszékek szakorvosképzése, ahol évek óta 
rutinszerűen oktatnak praxisszervezési ismereteket. 

Terveztünk egy összefoglalást a fertőző betegségek témaköréből is, azonban a rendelkezésre álló 
adatok alapján erről a témakörről sem alkotható egységes kép. Kiemelten fontos lenne pedig 
nemzetközi nézőpontból vizsgálni ezt a kérdést, hiszen sem a kórokozók, sem az antimikróbás 
terápiával szembeni rezisztenciaviszonyok nem állnak meg az országhatároknál  

Végül két témakör mentén mutatunk horizontális helyzetképet: a mentálhigiénés gondozással és a 
palliatív ellátással kapcsolatos képzési modulok összehasonlítását végeztük el. 

 

VI.1. Mentálhigiénés gondozás 

A mentális egészségügyi problémákkal küzdő emberek gondozásának legfontosabb feladatai az 
Egyesült Királyságban a GP kurrikulum 3.10 fejezetében találhatók (Care of People with Mental 
Health Problems). A kurrikulum legfontosabb megállapításait az következőkben foglalják össze az 
RCGP (Royal College of General Practitioner) által kiadott dokumentumban: 
 

● Az alapellátásban minden egyes konzultáció során figyelembe kell venni a páciens mentális 
egészségét: az élethosszig mentális egészségi problémákkal küzdő emberek 90%-át az 
alapellátásban kezelik. 

● A mentális egészségügyi problémák fogyatékosságot okozhatnak, illetve hozzájárulhatnak a 
munkanélküliséghez és a társadalmi kirekesztéshez. 

● A depresszió és a szorongás gyakori a krónikus szervi problémákkal küzdő embereknél is és 
növelheti az ilyen állapotok morbiditását és mortalitását. 

● A súlyos mentális egészségi problémákkal küzdő embereknél fokozott a szív- és érrendszeri 
megbetegedések és a cukorbetegség miatt bekövetkező morbiditás és halálozás; a 
háziorvosok (GP-k) fontos szerepet játszhatnak a fizikai társbetegségek megelőzésében, 
felderítésében és kezelésében. 

● A megmagyarázhatatlan fizikális tünetekkel küzdő embereknek pszichológiai nehézségei 
lehetnek a háttérben.  

● A jó kommunikációs készségek, különösen a betegre szánt figyelem, empátia, megértés és 
együttérzés kulcsfontosságú szerepet játszanak a mentális egészségi problémákkal küzdő 
emberek felismerésében és kezelésében. 

● A testi, lelki, társadalmi, kulturális és szellemi kérdések feltárását integrálni kell a 
betegséggel kapcsolatos konzultációba és kezelésbe. A kulturális vonatkozások hatással 
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lehetnek a lelki egészséggel kapcsolatos problémák megjelenítésére és a diagnózis 
elfogadhatóságára. 

● Fontos az alternatív megközelítés és az együttműködés más területekkel, köztük a 
harmadik szektorral (önkéntes és társadalmi szektor). 

 

Hogyan tanulhatjuk meg a gyakorlatban a mentális betegséggel rendelkező betegek kezelését és 
gondozását?  

Munkaalapú tanulás 

Az alapellátásban 

Az alapellátás ideális a környezet ahhoz, hogy a mentális egészségi problémákkal küzdők 
gondozását megismerjük. A háziorvosjelölteknek meg kell ismerniük a konzultáció során 
alkalmazott diagnosztikus eszközöket és lehetőségeket a diagnózis támogatása és a mentális 
problémákkal küzdő betegek kezelése vonatkozásában. A háziorvos gyakornokoknak tanulniuk kell 
a betegektől és a gondozóktól mentálhigiénés tevékenységük gyakorlása során. 

Meg kell ragadniuk minden lehetőséget, hogy jobban megértsék az alapellátásban dolgozó 
mentálhigiénés csapatok, szakértői csoportok, beutalási kritériumok és gondozási útvonalak 
szerepét.  

Csapatmunka alapú tanulás 

Van egy kifejezetten az alapellátási csoportokhoz tervezett eszköztár annak felmérésére, hogy 
milyen mértékben és milyen módon járulnak hozzá a mentális egészséghez.  

A másodlagos ellátásban, kórházakban, klinikákon 

Néhány háziorvos képzési program tartalmaz különböző időtartamú gyakorlatokat a pszichiátriai 
osztályokon. Ezeken a helyeken a mentális egészségi problémákkal küzdő betegekkel találkozásra 
nyílik lehetőség, de fontos, hogy szakemberként szélesebb körben megértsük a mentális 
egészséget, mint az csupán a pszichiátriai osztályon lehetséges. Fontos tanulni a járóbeteg-
ellátásban dolgozó mentálhigiénés csapatoktól. Lehetőséget kell biztosítani a végzős mentális 
egészségügyi dolgozóktól, pszichológusoktól (és más elsődleges gondozói mentálhigiénés 
szolgáltatóktól, köztük a harmadik szektor munkatársaitól) való tanulásra, tudni kell arról, hogy 
milyen erőforrások állnak rendelkezésre helyi szinten, és mik a helyi gyakorlatok és betegutak.  

Önirányítású tanulás 

Több posztgraduális képzéssel foglalkozó szervezet, illetve az RCGP fakultások is tartanak 
képzéseket a mentális egészségi problémákkal kapcsolatban. 

Az RCGP az e-GP program részeként (www.e-GP.org) e-learning tanfolyamokat kínál több 
mentálhigiéniai témában (mint például az idősek mentális egészsége, ez javítja a pszichológiai 
terápiákhoz való hozzáférést, valamint az ismeretek felhasználását). 

 

Tanulás más egészségügyi szakemberekkel 

A pszichiátriai problémákkal küzdő betegek kezelése gyakran az egészségügyi és szociális ellátás, 
valamint a más szektorok együttműködését is igénylik. A háziorvos gyakornokok számára fontos, 
hogy megértsék az alapellátásban nyújtható szolgáltatások sokféleségét. A pszichiátriai 
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gyakornokokkal és a mentális egészségügyi szakemberekkel közös tanulási folyamatok segítenek 
abban, hogy jobban megértsük mind a helyi szinten nyújtott szolgáltatásokat, mind pedig a 
szakmákon átnyúló kommunikációt és együttműködést.96 

 

VI.2. A palliatív ellátás oktatása 

Módszertani bevezető 

A palliatív ellátás egyetemi oktatása Európában nem egységes sem graduális, sem posztgraduális 
szinten. Összefoglalóinkban Nyugat-Európából, a Skandináv térségből, a mediterrán térségből és 
Közép-Kelet-Európából kiválasztott országok példáján keresztül mutatjuk be a téma oktatásának 
sokszínűségét. Az országok kiválasztása a rendelkezésre álló angol nyelvű szakirodalom alapján 
történt.  

Bevezetés 

A progresszív, súlyos betegséggel élők száma világszerte nő. A betegség progrediálásával a 
betegeknek egyre több tünetük van, egyre nő az ellátási igényük. A palliatív ellátás a szükségletek, 
az ellátók és az ellátási helyek szerint differenciált rendszer, amely felöleli az összes egészségügyi 
ellátási részterületet (lásd: az alábbi ábrát).97 A növekvő igényeknek megfelelően a palliatív ellátás 
az egyik legdinamikusabban fejlődő területe az egészségügyi ellátásoknak Európában és a többi 
kontinensen is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A palliatív ellátási szintek a szükségletek, ellátók és ellátási helyek szerint 

                                                      
96 The RCGP Kurrikulum: Professional & Clinical Modules 
97 Benyó G, Lukács M, Busa Cs, Mangel L, Csikós Á. A magyarországi palliatív-hospice ellátás helyzete, kihívásai, kitörési pontjai. Magy Onkol 61:292– 
299, 2017 
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6. ábra: A palliatív ellátási szintek a szükségletek, ellátók és ellátási helyek szerint  

(forrás: saját szerkesztés) 

 

A palliatív ellátás egyetemi oktatása jelentős különbségeket mutat Európában nemcsak az 
országok között, hanem az egyes országokon belül is. Összefoglalónkban a graduális oktatás 
mellett – amennyiben a szükséges információk elérhetőek voltak angol nyelven – a palliatív ellátás 
posztgraduális oktatására is kitérünk.  

Egyesült Királyság  

Az Egyesült Királyságban valamennyi orvosi egyetemen kötelező önálló tantárgy a palliatív 
orvoslás.98 Liverpoolban (University of Liverpool) a kötelező palliatív ellátás tantárgy mellett más 
kurzusok keretében is oktatnak palliatív témákat. A kötelező palliatív kurzus a negyedévben kerül 
megtartásra, 6 óra előadás, 18 óra workshop és 8–10 óra gyakorlat formájában. 99  

Európában először az Egyesült Királyságban vált orvosi szakterületté a palliatív orvoslás: 1987 óta 
lehetséges palliatív orvoslás szakvizsgát tenni (Specialty in Palliative Medicine).100 

Írország  

Írországban a graduális képzés keretében mindegyik orvosi egyetemen oktatnak palliatív ellátást, a 
hatból négy helyen kötelező, két helyen választható kurzus keretében.  

Írországban 1995-ben vált orvosi szakterületté a palliatív orvoslás. 1993-ban megalakult az Ír 
Palliatív Társaság (Irish Association for Palliative Care), ami fontos szerepet játszott a palliatív 
szakvizsga lehetőségének megteremtésében. Írországban a palliatív ellátásban dolgozó orvosok 
számára kötelező a szakvizsga mind az állami, mind a magánszektorban.  

Franciaország 

                                                      
98 Bolognesi D, Centeno, C, Biasco G. Specialisation in Palliative Medicine for Physicians in Europe 2014. A supplement of the EAPC Atlas of Palliative 
Care in Europe. European Association for Palliative Care (EAPC), 2014. 
99 Centeno, C, Bolognesi D, Biasco G. Comparative Analysis of Specialization in Palliative Medicine Processes Within the World Health Organization 
European Region. Journal of Pain and Symptom Management Vol. 49 No. 5 May 2015. 861-870. 
100 Bolognesi D, Centeno, C, Biasco G. Specialisation in Palliative Medicine for Physicians in Europe 2014. A supplement of the EAPC Atlas of Palliative 
Care in Europe. European Association for Palliative Care (EAPC), 2014 
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Franciaországban valamennyi orvosi egyetemen kötelező tantárgy a palliatív ellátás, és 2013-ban 
palliatív orvoslás mesterképzés is indult.  

Franciaországban 2008-tól lehetséges speciális, a magyar szakorvosi licenccel egyenértékű 
kiegészítő „diplomát” szerezni Fájdalomcsillapítás és palliatív orvoslás szakterületen (Diplome 
d’etudes specialisees complementaires (DESC) de Medecine de la Douleur et Medecine Palliative; 
Diploma of Complementary Specialised Studies in Pain Medicine and Palliative Medicine) és ez a 
tanúsítvány megszerezhető háziorvosok által is. Húsz egyetem kínál posztgraduális palliatív 
képzést, amiben a gyakorlati modul hangsúlyosabb, és kutatási komponense is van. A palliatív 
„diploma” megszerzése jelenleg még nem kötelező a palliatív ellátásban dolgozók számára, de a 
jövőben azzá válik. 

Skandináv országok 

A graduális képzésben a palliatív ellátás oktatása nem egységes ezekben az országokban sem. 
Például Norvégiában kötelező tárgy a palliatív ellátás az orvosi egyetemeken, Finnországban két 
egyetemen kötelező, egy intézményben válaszható tárgy, két egyetemen pedig nincs palliatív 
ellátás tantárgy. 101 A svédországi Lund University Palliatív orvoslás tantárgya harmadévben 
oktatott opcionális tárgy. 102 

A posztgraduális palliatív orvos képzés egységes a skandináv államokban. A Nordic Specialist 
Course in Palliative Medicine elnevezésű képzés a brit palliatív orvoslás kurrikulumon alapul, amely 
standardként szolgál számos ország számára. A posztgraduális képzést úgy tervezték, hogy 
bármelyik orvos elvégezheti normál munkája mellett oly módon, hogy közben különböző képzési 
modulokon vesz részt (kb. hathetes időtartamban), és ezek a modulok Skandinávia számos helyén 
elérhetőek. 

Málta  

Máltán az orvosképzésben kötelező tantárgy a palliatív ellátás, és 2003 óta az önálló orvosi 
szakterületek közé tartozik. Bizonyos klinikai pozíciók betöltéséhez kötelező a palliatív szakvizsga.  

Cseh Köztársaság 

A Cseh Köztársaságban az orvosegyetemek közül kettő oktat palliatív ellátást, választható tantárgy 
keretében.  

2009-ben a palliatív orvoslás bekerült az onkológus- és a háziorvosképzés tananyagába három 
egyetemen választható tárgyként. 

A Palliatív orvoslás és fájdalomcsillapítás (Subspecialty in Palliative Medicine and Pain 
Management; Paliativni medicina) tanúsítvány 2004-től vált megszerezhetővé, és a magyarországi 
Palliatív orvoslás licenccel tekinthető egyenértékűnek. 2011-ben az eredeti Palliatív orvoslás és 
fájdalomcsillapítás licenc elkülönült Palliatív orvoslásra és Algesiológiára. Összesen öt palliatív 
képzési program működik az országban, a képzés elméleti és gyakorlati modulokból áll, elméleti 
túlsúllyal.  

Szlovákia  

                                                      
101 Bolognesi D, Centeno, C, Biasco G. Specialisation in Palliative Medicine for Physicians in Europe 2014. A supplement of the EAPC Atlas of Palliative 
Care in Europe. European Association for Palliative Care (EAPC), 2014 
102 Centeno, C, Bolognesi D, Biasco G. Comparative Analysis of Specialization in Palliative Medicine Processes Within the World Health Organization 
European Region. Journal of Pain and Symptom Management Vol. 49 No. 5 May 2015. 861-870. 
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Szlovákiában a graduális orvosképzésben nem oktatják a palliatív ellátást. 

A palliatív orvoslás 2013-ban orvosi szakképesítésként lett akkreditálva. Jelenleg még opcionális, a 
jövőben azonban kötelező előírása lesz a palliatív szakvizsga számos klinikai pozícióban.103 

Lengyelország 

Lengyelországban 9 orvosi egyetemen kötelező, egy intézményben választható tantárgy a palliatív 
ellátás, 4 egyetemen viszont egyáltalán nem oktatják. A poznani egyetemen (Poznan University of 
Medical Sciences) a kötelező palliatív kurzus a negyedévben kerül megtartásra, 10 óra előadás, 8 
óra workshop és 4 óra gyakorlat formájában. 104 

A palliatív orvoslás Lengyelországban már 1999-ben bekerült a szakvizsgák körébe. A szakvizsga 
megléte a palliatív és a hospice ellátás területén számos klinikai pozíció betöltéséhez kötelező 
előírás. 105 

Magyarország  

A palliatív ellátás oktatása graduális szinten Magyarországon sem egységes. A Pécsi 
Tudományegyetemen ötödévben a háziorvoslás tantárgy keretén belül kerül sor e tárgy oktatására 
(90 perc szeminárium). Emellett az onkológia tárgy keretében van 45 perc szeminárium (4. évben), 
és elektív klinikai farmakológiai kurzus 90 perc szeminárium.  

A Pécsi Tudományegyetem Alapellátási Intézetében működik az egyetlen Hospice-Palliatív 
Tanszék, melynek jövőbeli céljai között szerepel a palliatív orvoslás kötelező tantárggyá válása a 
graduális oktatásban.  

2014 óta a Semmelweis Egyetemen is folyik palliatív medicina elméleti és gyakorlati képzés az 
érvényes jogszabályoknak megfelelően. 

Azáltal, hogy a 22/2012. (IX.14.) EMMI rendeletben előírt „Törzsképzési tanfolyam”-on minden 
rezidens számára kötelező lett 40 órában a palliatív orvoslás oktatása, a posztgraduális képzésben 
jelentősen nőtt a diszciplína szerepe.  

Pécsett a posztgraduális képzés keretein belül szervezett Családorvosi kötelező szintentartó 
tanfolyamokon külön blokkban hallgatják a háziorvosok a palliatív ismereteket.  

Félévente kerül megrendezésre a Palliatív licenc vizsga felkészítő tanfolyam, ahol az érdeklődők 
elsajátíthatják a palliatív licencvizsgához szükséges 80 órás elméleti képzés követelményeit. 106 

Grúzia 

Grúziában az orvosegyetemek közül egy oktat palliatív ellátást kötelező, és kettő választható 
tantárgy keretében. 

Grúziában a palliatív orvoslásból a magyarországi licencvizsgával egyenértékű tanúsítvány 
(Paliatiuri Mzrunveloba da tkivilis meditsina; Subspecialty in Palliative Care and Pain Medicine) 
megszerzésére 2008 óta van lehetőség, családorvosok számára is. A négy hónapos képzési 

                                                      
103 Bolognesi D, Centeno, C, Biasco G. Specialisation in Palliative Medicine for Physicians in Europe 2014. A supplement of the EAPC Atlas of Palliative 
Care in Europe. European Association for Palliative Care (EAPC), 2014. 
104 Centeno, C, Bolognesi D, Biasco G. Comparative Analysis of Specialization in Palliative Medicine Processes Within the World Health Organization 
European Region. Journal of Pain and Symptom Management Vol. 49 No. 5 May 2015. 861-870. 
105 Bolognesi D, Centeno, C, Biasco G. Specialisation in Palliative Medicine for Physicians in Europe 2014. A supplement of the EAPC Atlas of Palliative 
Care in Europe. European Association for Palliative Care (EAPC), 2014. 
106 Hospice-Palliatív Tanszék. http://www.aok.pte.hu/docs/csaladorv/file/Hospice-palliativ-tanszek.pdf 
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program 75 óra elméletet és 100 óra gyakorlatot tartalmaz. A tanúsítvány megszerzése 2013 óta 
kötelező a palliatív ellátásban dolgozó orvosok számára.107 

Összegzés 

A palliatív ellátás egyetemi oktatása sokat fejlődött az elmúlt években Európa néhány egyetemén. 
A tantárgy oktatása a gyakorlatban nagyon különböző módon valósul meg az egyes felsőoktatási 
intézményekben, ahol a tanítási módszerek széles skáláját alkalmazzák (előadás, workshop, 
szerepjáték, gyakorlat stb.). Közös azonban, hogy valamennyi helyen úttörő munka folyik a téma 
oktatásának kidolgozása és továbbfejlesztése terén.  

A palliatív ellátás posztgraduális képzésének fejlődését mutatja be az alábbi ábra: azokat az 
évszámokat jeleníti meg, amikortól az adott országban szakvizsga vagy licencvizsga tehető, illetve 
specializáció keretében szerezhető palliatív képesítés. Jól látszik, hogy a 2000-es évek közepétől 
milyen dinamikus a fejlődés a palliatív ellátás oktatás terén.  

 

Palliatív specializációk 

 

7. ábra: A supplement of the EAPC Atlas of Palliative Care in Europe108, 109 

A palliatív orvoslás egyetemi oktatása sokat fejlődött az elmúlt években Európa néhány 
egyetemén. Európa 13 országában (30%) oktatják a palliatív orvoslást az egyetemeken, viszont 14 
országban (33%) még mindig nem szerepel ez a téma a tantervekben. A fejezet azt mutatja be, 
hogy hét európai ország (Spanyolország, Franciaország, Egyesült Királyság, Olaszország, 
Svédország, Németország és Lengyelország) egy-egy egyetemén hogyan történik a palliatív 
orvoslás egyetemi oktatása, képviselve Európa keleti, nyugati és mediterrán térségét egyaránt. A 
palliatív orvoslás oktatása nagyon különböző módon valósul meg a vizsgált felsőoktatási 
intézményekben, ahol a tanítási módszerek széles skáláját alkalmazzák (előadás, workshop, 
szerepjáték stb.), közös azonban, hogy valamennyi helyen úttörő munka folyik a téma oktatásának 
kidolgozása és továbbfejlesztése terén.  

Jelenleg még nem állnak rendelkezésre azok az adatok, hogy a háziorvos képzésben milyen módon 
van jelen ezekben az intézményekben a palliatív orvoslás témája. Ennek tisztázása, az adatok 
begyűjtése folyamatban van.  

VII. Összefoglalás 

                                                      
107 Bolognesi D, Centeno, C, Biasco G. Specialisation in Palliative Medicine for Physicians in Europe 2014. A supplement of the EAPC Atlas of Palliative 
Care in Europe. European Association for Palliative Care (EAPC), 2014. 
108 A supplement of the EAPC Atlas of Palliative Care in Europe 
109 Bolognesi D, Centeno, C, Biasco G. Specialisation in Palliative Medicine for Physicians in Europe 2014. A supplement of the EAPC Atlas of Palliative 

Care in Europe. European Association for Palliative Care (EAPC), 2014. 
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Eredménytermékünk célja a háziorvosképzés nemzetközi dimenzióinak bemutatása volt. Az 
elvégzett munka során számos problémával, dilemmával kellett megküzdenünk. Először is, 
tisztázni kellett a vizsgált országok, kultúrák körét. Aztán tisztázni kellett az adatgyűjtés módját. Ezt 
követően a hihetetlen mennyiségű idegen nyelvű adat rendszerezésére volt szükség, lényeglátó, 
célorientált analízist igyekeztünk végezni. Végül a szerzett ismereteket írásban össze kellett 
foglalnunk.  

Bármely ország háziorvosképzését figyeltük is, természetesen mindvégig a hazai képzési viszonyok 
jártak a fejünkben. Összességében úgy látjuk, hogy a világ nagyon szétszakadt a háziorvosképzés 
vonatkozásában (is). Van néhány ország, melyek háziorvosképzése átgondoltságban, 
erőforrásokban, interdiszciplinaritásban messze jár előttünk, miközben a világ lakosságának 
legalább 80%-a olyan viszonyok között él, ahol nem feltétlenül van egyáltalán a mi fogalmaink 
szerinti alapellátási rendszer.  

A vizsgált országok háziorvosképzésére általában jellemző a magyar képzésben is megjelenő 
hármas tagolás: elmélet + osztályos gyakorlatok + praxisgyakorlat. A praxisgyakorlat jellemzőiről, 
kurrikulumáról viszonylag kevés információ áll rendelkezésünkre. Feltételezzük, hogy a magyar 
viszonyokhoz hasonlóan az oktató háziorvosoknak elég nagy szabadságuk van abban, hogy a 
praxisgyakorlat során mely oktatási hangsúlyokat részesítik előnyben.  

Az elméleti képzések mennyisége változó. Tematikája nagy vonalakban a magyar képzési 
tematikához hasonlít. Jellemző, hogy egyes országokban megjelennek azok a témakörök is, 
amelyekre elsősorban az elmúlt években került hangsúly: interkulturális (migrációs) medicina, 
demenciával élők ellátása, szexuális és egyéb bántalmazást elszenvedettek ellátása stb. Nem 
könnyű megítélni a rendelkezésre álló adatok alapján, hogy mindez mennyire jelenti a graduális 
képzés oktatási folyamatainak ismétlését, illetve mennyire jelennek meg a szakmaspecifikus 
szempontok a képzésben. 

A kórházi gyakorlati képzések a legtöbb vizsgált országban hosszabb modulokból tevődnek össze, 
nem jellemzőek a néhány hetes képzési fázisok, hanem inkább hónapokban mérhetőek. A 
későbbiekben Magyarországon is mindenképpen ebben az irányban történő fejlődést találnánk 
célszerűnek. Egyes országokban, például a skandináv államokban és Németországban kifejezetten 
kompetenciaalapú a képzés menetének megfogalmazás, az elsajátítandó eszközös beavatkozások, 
a kommunikációs technikák, a praxismenedzsmenttel kapcsolatos teendők tételesen felsorolásra 
kerülnek a képzési anyagokban. A kompetenciaalapú gondolkodást mindenképpen előremutató 
szemléletnek tekintjük az adott képzési formában eltöltött gyakorlati idő mentén történő 
adminisztrációhoz képest.  

Összességében elmondhatjuk, hogy a magyar képzési rendszer nemzetközi összehasonlításban is 
számos szempontból büszkeségre ad okot. Ugyanakkor van néhány olyan ország a világon, 
amelyek háziorvosképzése egyértelműen előttünk jár, mintának tekinthető. A magyar 
háziorvosképzés fejlesztésén való további fáradozásaink során igyekszünk majd ezeket a 
tapasztalatainkat is kamatoztatni. 


