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Vezetői összefoglaló 

HÁTTÉR 

A háziorvos szakképzés során a rezidensek oktató praxisokban szerzik meg az alapellátással 

kapcsolatos elméleti és gyakorlati ismeretek jelentős részét. Az oktatópraxis mint szakképző 

hely követelményei jogszabályban csak alapjaiban rögzítettek, meghagyva ezzel a jog 

orvosszakmai értelmezésének és gyakorlatának szabad lehetőségét. A jogszabályi 

követelmények pontos meghatározásának, specifikációjának hiányából adódóan, a 

szakképzésért felelős egyetemek az oktató helyek akkreditációs folyamata során az 

akkreditációs kérelmet befogadó központi nyilvántartás jóváhagyása után saját 

hatáskörükben döntenek a szakmai követelmények teljesülésének meglétéről, így az 

egyetemek szintjén nincs egységes gyakorlati eljárás. 

 

CÉLKITŰZÉS 

Annak érdekében, hogy a jogszabályban megfogalmazott oktatópraxis-követelmények 

specifikálásra kerüljenek, munkacsoportunk célul tűzte ki az oktatópraxisok 

követelményeinek meghatározásakor alkalmazott nemzetközi gyakorlatok felmérését, a 

hazai helyzet feltárását, valamint a jó nemzetközi gyakorlatok alapján hazai rendszerbe 

implementálható ajánlások megfogalmazását. 

 

MÓDSZEREK 

A külföldi országok helyzetelemzéséhez tematikus internetes keresést végeztünk angol 

nyelven a PubMed adatbázisban, valamint a Google keresőfelületén különböző kulcsszavak 

(pl. general practice, training practice requirements stb.) kombinációival. Az átfogó keresést 

követően olyan országokat választottunk, amelyek jól szervezett alapellátási rendszert 

működtetnek, és részletes szakmai szempontokkal rendelkeznek az oktató praxisok 

akkreditációs folyamatában. Ezek alapján az Egyesült Királyság, Hollandia, Németország, 

Dánia, Ausztrália és Új-Zéland került kiválasztásra. Ahhoz, hogy munkacsoportunk a hazai 

oktatópraxisok követelményeit megfelelően specifikálni tudja, strukturált kérdőív 

formájában felmértük a jelenlegi hazai akkreditációs gyakorlatot és azt, hogy a jelenleg 

oktatói státusszal rendelkezdő hazai praxisok milyen adottságokkal rendelkeznek. Többkörös 

kollegiális szakvéleményezési, javaslattételi és visszajelzési folyamat eredményeként alkottuk 

meg javaslatainkat annak érdekében, hogy ténylegesen a hazai gyakorlatba implementálható 

specifikációk kerüljenek meghatározásra, biztosítva ezzel a megvalósíthatóságot. 

 

EREDMÉNYEK 

A kiválasztott országokban azon praxisoknak, amelyek oktatói jogosultságot kívánnak 

szerezni, részletesen felállított kritériumoknak és standardoknak kell megfelelniük. A 
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praxisakkreditáció során általában figyelembe veszik a praxis demográfiai és infrastrukturális 

tulajdonságait, valamint ezekkel összefüggésben a praxis rezidensképzési, oktatási–tanulási 

adottságait is. Kiemelendő szempont az értékelés során pl. a praxis mérete, elhelyezkedése, 

átlagos napi betegforgalma, betegösszetétele, személyzeti összetétele, 

betegdokumentációjának minősége, orvostechnikai felszereltsége, oktatási adottságai, pl. 

önálló rendelő a rezidensnek, rezidensi munkaterhelés, oktatási anyagokhoz 

hozzáférhetőség, videókamera és -analízis lehetősége. 

Magyarországon minden egyetemi háziorvos-szakképző központ egységesen a Rezidens 

Akkreditált Képzőhely Nyilvántartási portált használja, azonban nincs egységes 

követelményspecifikáció. Az egyetemi központok közül a Semmelweis Egyetem és a Pécsi 

Tudományegyetem részletesen meghatározta és pontosította a jogszabályban leírt 

oktatópraxis-követelmények nagy részét, a többi egyetem esetén csak a tutor vagy egyetemi 

továbbképzésen való részvétel jelent meg pontosított követelményi elvárásként. 

A jelen tanulmányban felmért 244 oktatópraxis változatos demográfiai és infrastrukturális 

tulajdonságokkal, ebből adódóan heterogén oktatási adottságokkal rendelkezik, mely 

azonban segítheti az oktatópraxis követelményeinek egyértelmű pontosítását. 

 

KÖVETKEZTETÉS 

A nemzetközi színtéren több országban is szakmailag részletesen kidolgozott és szervezett 

akkreditációs folyamat létezik, amelyben standardok alapján jól definiált követelményeket 

állítanak fel az oktatópraxisokkal szemben, ami példaértékű lehet azon nemzetek számára, 

ahol egyáltalán nem, vagy nem ilyen minőségű rendszerek működnek. A magyarországi négy 

orvostudományi egyetemen csak részben és nem egységesen meghatározott követelmények 

vannak. Munkánk alapján egységes hazai követelményrendszer dolgozható ki a jövőben az 

oktató praxisokra vonatkozóan, melyre a következekben javaslatokat fogalmaztunk meg. 

 

JAVASLATOK 

A nemzetközi jó gyakorlatok, a hazai akkreditációs gyakorlat, a jelenlegi oktatópraxisok 

jellemzői, a kollegiális szakvéleményezés és javaslattételek alapján a következő ajánlásokat 

fogalmazzuk meg az eredménytermékben később olvasható indoklásokkal: 

 

1. A jelenlegi jogi keretek között egy országosan egységes, szakmai szempontú 

oktatópraxisakkreditációs folyamatot ajánlott kialakítani, melyben specifikálásra 

kerülnek a jogszabályban megfogalmazott feltételek, mint például a kötelezően 

teljesítendő minimumkövetelmények, valamint azon felül pontos meghatározásra 

kerülnek a nem kötelezően teljesítendő, azonban a magasabb szintű képzés 

megvalósításához javasolt követelmények. 
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2. A jogszabályban megfogalmazott négy kötelezően teljesítendő 

minimumkövetelményt az alábbiak szerint specifikálni szükséges: 

 „a praxisban a szakképzést vezető oktató az adott szakterületen legalább 5 

éve megszerzett szakképesítéssel rendelkezik” követelmény meghatározása: 

o a legalább 5 éve megszerzett háziorvosi szakképesítés mellett a 

szakképzést vezető oktató legalább 3 éves szakmai gyakorlattal 

rendelkezzen háziorvostan szakterületen (éves átlagban hetente 

legalább 4 nap háziorvosi tevékenység); 

o legalább 1 éve (éves átlagban hetente legalább 4 napon) 

háziorvosként dolgozzon az akkreditációra jelölt praxisban; 

 „a praxis betegforgalmi és beteg-összetételi adatok alapján alkalmas legyen a 

szakképzési program egyes elemeinek oktatására” követelmény értelmezése: 

o a praxisban regisztrált betegek száma legalább 1000 fő legyen; 

o az utolsó 12 hónap napi átlagos betegforgalma elérje legalább a 35 

főt; 

o a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) korcsoport beosztás 

alapján a betegek aránya 10% felett legyen 

 vegyes praxis esetén: valamennyi korcsoportban, 

 felnőtt praxis esetén: 18 év feletti korcsoportokban (18-34 év; 

35-60 év; 60 év felett), 

 „a praxis rendelkezik belső minőségbiztosítási rendszerrel” követelmény 

egyértelműsítése: 

o valid és dokumentált, ezáltal ellenőrizhető minőségbiztosítási 

rendszerrel rendelkezzen a praxis (pl. betegelégedettségi felmérés 

értékelése; belső szakmai eljárásrendek); 

 „az oktató és az egyetem között rendszeres szakmai kapcsolat álljon fenn” 

követelmény definiálása: 

o háromévente legalább kétszer kötelező részt venni az egyetem által 

szervezett, vagy azok által javasolt oktatóknak szóló találkozókon, 

tutorképzéseken vagy továbbképzésen, amit az szakképzésért felelős 

legfelsőbb szerv finanszíroz. 

3. A kötelezően teljesítendő minimumkövetelmények országosan egységes 

alkalmazása javasolt az oktatópraxisok akkreditációja során. 

4. A háziorvosi oktatópraxissá mint szakképző hellyé történő minősítés folyamatában a 

Rezidens Akkreditált Képzőhely Nyilvántartás portálján egyedi, a háziorvosi 

oktatópraxisokra vonatkozó akkreditációs űrlap alkalmazása szükséges. Továbbá a 

2. javaslati pontban konkretizált követelmények teljesülését automatikusan ellenőrző 

rendszer kidolgozása és akkreditációs központi rendszerbe integrálása javasolt. 
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5. A hatékony rezidensképzés jelenlegi kihívásainak megfelelni tudó, nem kötelezően 

teljesítendő követelmények megfogalmazása/alkalmazása indokolt, mely 

szempontok súlypontozottan essenek számításba az oktatópraxis akkreditációja 

folyamán. A követelmények a következők:  

 a praxis területi ellátási kötelezettséggel rendelkezzen; 

 a praxis az oktató saját tulajdonát képezze; 

 a praxisban regisztrált betegek létszáma 1200 és 1500 fő közé essen; 

 beteglátogatások száma elérje hetente az 5-öt; 

 betegállományának összetétele kor és krónikus betegségek vonatkozásában a 

magyarországi átlagot reprezentálja; 

 gyermekellátásra alkalmas legyen; 

 meghatározott minimumfeltételeken felüli felszereltséggel (pl. spirométer, 

ABPM) rendelkezzen és dokumentáltan használja is azokat; 

 előjegyzési rendszert alkalmazzon; 

 hatékony praxismenedzsmenttel és minőségbiztosítással rendelkezzen; 

 elsősorban elektronikus betegdokumentációs rendszerrel rendelkezzen; 

 telemedicinás eljárásokat alkalmazzon (pl. TTEKG, teledermatológia); 

 prevenciós rendelést biztosítson; 

 krónikus betegséggondozásra (pl. diabétesz, hipertónia) belső protokollokkal 

rendelkezzen; 

 a szakképzésben részt vevő jelölt oktatásához külön, önálló rendelő 

helyiséggel rendelkezzen; 

 egy időben egynél több szakképzésben részt vevő személy ne legyen az oktató 

praxisban; 

 védett időt biztosítson oktatásra (védett idő: előre tervezett idősávban, 

zavartalan környezetben, az oktatási folyamat félbeszakítása nélküli oktatási 

idő); 

 programtervvel rendelkezzen a napi/heti konzultációs és oktatási idők 

biztosítására; 

 oktatáshoz szükséges eszközökkel rendelkezzen (pl. videókamera); 

 szakmai anyagok hozzáférhetőségét biztosítsa (pl. protokollok, szakkönyvek); 

 egyéb szerződés szerinti szolgáltatást (pl. hospice, otthonápolás) nyújtson. 

6. Az alapellátás jelenlegi helyzetét, jövőjét, valamint minőségfejlesztésének 

szükségességét figyelembe véve nélkülözhetetlen a háziorvos-szakképzés, ehhez 

kapcsolódva pedig az oktatópraxisok fejlesztése és megerősítése, amihez szakmailag 

szükséges fenntarthatóan megteremteni azokat a jogi kereteket, szabályozásokat, és 

pénzbeli forrásokat, melyek biztosítják az oktatópraxisban. Ezek a következők: 
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 a szakképzésben résztvevő rezidens számára önálló betegellátásra alkalmas 

különálló rendelő helyiség, mely a tutor rendelőjével egyenértékűen 

felszerelt orvosi és infokommunikációs eszközökkel egyaránt; 

 a rezidens önálló munkavégzésének valós idejű követesére, felügyelésére és 

ellenőrzésére szolgáló orvosi szoftvereket és hálózatot, amely a betegellátás 

biztonságát, a szakmai felügyeletet és a tutori visszajelzés lehetőségét 

szolgálja; 

 az oktatásmetodikai szempontból nélkülözhetetlen videókamerát vagy azzal 

egyenértékű eszközt az orvos–beteg konzultációk oktatási célú rögzítésére és 

analízisére. 

7. Az oktatás minőségének javítása érdekében javasolt szakmapolitikai infrastrukturális 

és gazdasági beruházások: 

 a hozzáférés biztosítása orvosi bizonyítékokon alapuló fizetős szakmai 

adatbázisokhoz (pl. www.uptodate.com); 

 ISO vagy azzal ekvivalens oktatási és praxisműködési minőségirányítási 

rendszer biztosítása; 

 meghatározott minimumfeltételeken felüli, oktatás szempontjából jelentős 

orvosi eszközök (pl. spirométer, ABPM) biztosítása; 

 telemedicinás eszközök és eljárások (pl. TTEKG, teledermatológia) biztosítása; 

 a rezidensek munkavégzéshez szükséges ruházat, orvosi táska, telefon 

biztosítása; 

 szálláshely és/vagy utazási költség biztosítása a rezidens számára, aki 

lakóhelyétől távol végzi szakképzését; 

 a tutor számára helyettes orvos biztosítása kötelező oktatással kapcsolatos 

rendezvényen (pl. tutorképzésen) való részvétel esetén. 

8. Objektív, pontrendszer alapú értékelés alapján minősíteni lehetne az 

akkreditációban részt vevő oktatópraxis-jelölteket, mely a rezidensek 

praxisválasztásának döntéshozatali folyamatában segítséget nyújthat, valamint 

elősegítheti a képzőhelyek minőségfejlesztési törekvéseit és közvetve az alapellátás 

fejlődését. 

9. Az előzőekben javasolt specifikációk, akkreditációs gyakorlatok és objektív 

pontrendszer hazai megvalósításához, valamint gyakorlati alkalmazásához a jelenlegi 

helyzethez képest többletfinanszírozás szükséges. A ténylegesen felmerülő tételes 

költségek, azok fajtáinak, mértékének, valamint a finanszírozás módjának 

meghatározása meghaladja ezen tanulmány kereteit, ezért külön eredménytermék 

formájában javasolt ezt elkészíteni. 

10. A praxisközösségek a szakembereik és az általuk nyújtott többletszolgáltatások révén 

a klasszikus egyéni praxisokhoz képest sajátos és magasabb szintű oktatási 

lehetőséget biztosíthatnak. Mivel a praxisközösségek többsége jelenleg alakulóban 
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van, és még nem kezdte el tényleges működését, ezért ezen eredménytermékben 

nem kerülhetett egyértelmű meghatározásra az oktatópraxis-közösségek 

követelményspecifikációja. Azonban ennek meghatározása a későbbiekben 

megkerülhetetlen. 

11. A jelen tanulmányban meghatározott oktatópraxisok követelményspecifikációját 

rendszeresen felül kell vizsgálni és szükség szerint módosítani kell – követve az 

alapellátás strukturális, keretrendszeri és finanszírozási változásait.  
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HÁTTÉR, ELŐZMÉNYEK 

A magasabb színvonalú alapellátás kedvezőbb általános egészségügyi mutatókat 

eredményez, ezért az alapellátás fejlesztése fontos társadalmi kérdés. [1] Az alapellátás 

fejlesztéséhez és magas minőségű megvalósításához kiváló szaktudással, készségekkel és 

attitűddel rendelkező alapellátókra (háziorvosokra, házi gyermekorvosokra, fogorvosokra és 

ápolókra) van szükség. A háziorvos szakorvosok minőségi képzése egyike azon tényezőknek, 

amelyek kedvezően befolyásolják az alapellátás színvonalát. [2] A háziorvos-szakképzés 

során a szakképzésben részt vevő rezidensek az oktatópraxisokban szerzik meg az 

alapellátással kapcsolatos elméleti és gyakorlati ismeretek jelentős részét, mivel a 36 

hónapos szakképzés ideje alatt összesen 13 hónapot töltenek oktatópraxisokban [3]. Az 

oktatópraxisoknak mint szakképző helyeknek a jelenlegi magyar jogszabályozás szerint a 

következő feltételeknek kell megfelelnie az akkreditáció során: 

• a praxisban a szakképzést vezető oktató az adott szakterületen legalább 5 éve 

megszerzett szakképesítéssel rendelkezik, 

• a praxis betegforgalmi és beteg-összetételi adatok alapján alkalmas a szakképzési 

program egyes elemeinek oktatására, 

• a praxis rendelkezik belső minőségbiztosítási rendszerrel, 

• az oktató és az egyetem között rendszeres szakmai kapcsolat áll fenn. 

Jelenleg az Állami Egészségügyi Ellátó Központ – Emberi Erőforrás Fejlesztési Főigazgatóság 

(korábban Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ) látja el a praxisok mint 

egészségügyi szolgáltatók szakképző hellyé válásának akkreditációjával kapcsolatos hatósági 

feladatokat az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakmai képzés részletes szabályairól szóló 

16/2010. (IV. 15.) EüM rendelet alapján. A jelöltnek az oktatói státusz megszerzéséhez 

akkreditációs kérelmet kell benyújtania a Rezidens Akkreditált Képzőhely Nyilvántartás 

(RENY) portálján a www.reny.hu-n „Pályázati űrlap a szakképző hellyé minősítéshez” című 

adatlap kitöltésével. Az adatlap kitöltése során a pályázónak számos adatot meg kell adnia 

praxisával és személyével kapcsolatban (a praxis és a képzésben részt vevő oktató főbb 

adatait; a praxis tudományos tevékenységének leírását; a képzéshez alkalmas járóbeteg-

forgalom és betegösszetétel megjelölését; a praxis infrastruktúrájának adatait; az önképzés 

lehetőségeit; a szakképzéshez kapcsolódó intézményi struktúra adatait; a praxis oktatási 

tevékenységének adatait; a praxis szociális hátterének adatait). A nyilvántartási rendszer 

ezután továbbítja a kérelmeket az adott egyetemekhez elbírálásra, ahol a szakmai háziorvosi 

grémium a pályázatot megvizsgálja, és javaslatot tesz az akkreditálásra. 

Az első jogszabályi feltétel egzakt, így annak teljesülése könnyen ellenőrizhető a jelenlegi 

ÁEKK egészségügyi szakképesítést szerzett személyek nyilvántartása alapján. Azonban a 

további három jogszabályi feltétel nem pontosan meghatározott, nem számszerűsített, azaz 

ezek a feltételek csak alapjaiban rögzítettek, meghagyva ezzel a jog orvosszakmai 

értelmezésének és gyakorlásának szabad lehetőségét az egyetemek által. Ebből adódóan a 
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szakképzésért felelős egyetemek az oktató praxisok akkreditációs folyamata során saját 

hatáskörükben, saját eljárás rend alapján döntenek a jogszabályban meghatározott 

feltételek teljesüléséről, így országosan a jelenlegi jogszabály nem biztosít egységes 

követelményrendszert az oktatópraxisokra vonatkozóan. Továbbá eddig egyik országos 

szervezet sem fogalmazott meg oktatópraxisokra vonatkozó standardokat, követelményeket 

vagy ajánlásokat. 

 

CÉLKITŰZÉS 

Magyarországon csak alapjaiban rögzítettek az oktatópraxisok követelményei, nincsenek 

pontosan és egyértelműen definiálva a kritériumok, valamint minimumként teljesítendő 

objektív számszerű adatok sincsenek meghatározva. Annak érdekében, hogy az oktatópraxis-

követelmények specifikálásra kerüljenek, munkacsoportunk elsődleges célja az volt, hogy 

felmérje, áttekintse és értékelje a nemzetközi, valamint a jelenlegi hazai háziorvos oktató 

praxisokkal szembeni követelményeket, és a jó nemzetközi gyakorlatok alapján hazai 

rendszerbe implementálható ajánlásokat, javaslatokat fogalmazzon meg. 

 

ALKALMAZOTT MÓDSZEREK 

TEMATIKUS KERESÉS 

A külföldi országok helyzetelemzéséhez tematikus internetes keresést végeztünk a PubMed 

adatbázisban, valamint a Google keresőfelületén különböző angol kulcsszavakkal (pl. general 

practice, training practice requirements, stb.), a nemzetek saját nyelvű kifejezéseivel és 

(pl. profiel van de opleidingspraktijk) kombinációival. Az átfogó keresést követően olyan 

országokat választottunk, melyek jól szervezett alapellátási rendszert működtetnek és 

részletes szakmai szempontokkal rendelkeznek az oktató praxisok akkreditációs 

folyamatában.  Ezek alapján az Egyesült Királyság, Hollandia, Németország, Dánia, 

Ausztrália és Új-Zéland került kiválasztásra. 
 

STRUKTURÁLT KÉRDŐÍVEK 

A hazai helyzetfelmérést a munkacsoportunk által szerkesztett kérdőívek segítségével 

végeztük a B. V. 4. 2. és 4. 3. eredménytermékekhez. 

Hazai akkreditációs gyakorlat felmérése 

A célkitűzésünk megvalósításához szükséges információk megszerzéséhez általunk 

szerkesztett strukturált interjút alkalmaztunk [1. számú melléklet], melyet a négy hazai 

(Budapest, Debrecen, Pécs, Szeged) egyetem egy-egy oktató háziorvosának küldtünk ki 

megválaszolásra, hivatalos együttműködési felkérést követően. Az oktató praxisokra 

vonatkozóan felmértük, hogy az egyetemek mi alapján ítélik meg a jogszabályban 

megfogalmazott feltételek teljesülését és hogyan specifikálták azokat; milyen igazoló 

dokumentumokat kértnek be a jelöltektől; milyen eljárásrend alapján választják ki az 
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alkalmas oktató praxisokat; meglátogatják-e személyesen az oktatói státuszra jelentkező 

praxisokat. 

Oktató praxisok tulajdonságainak felmérése 

Ahhoz, hogy munkacsoportunk a hazai oktató praxisok követelményeit megfelelően 

specifikálni tudja, felmérést végeztünk, hogy a jelenlegi oktatói státusszal rendelkezdő hazai 

praxisok milyen adottságokkal rendelkeznek. Ennek érdekében munkacsoportunk egy online 

strukturált kérdőívet szerkesztett [2. számú melléklet], melynek kitöltésére a négy 

akkreditációs képzőhely közreműködésével történt felkérés. Felmértük az oktató praxisok 

demográfiai és infrastrukturális adottságait. Ezen témakörökön belül információt gyűjtöttünk 

a praxis elhelyezkedéséről, területi ellátási kötelezettségéről, a rendelő tulajdonjogának 

birtokosáról, a praxis típusáról, a praxisban regisztrált betegek számáról, átlagos napi 

betegforgalomról, előjegyzési rendszerről, otthoni beteglátogatások számáról, 

praxisszemélyzetről, betegdokumentáció formájáról, orvos szakmai és technikai 

adottságokról, oktatási adottságokról, praxismenedzsmentről, minőségbiztosításról és 

egyéb, a praxis által nyújtott szolgáltatásokról. 

 

KOLLEGIÁLIS SZAKVÉLEMÉNYEZÉS ÉS JAVASLATTÉTEL 

Az eredménytermékben megfogalmazott javaslatokat többkörös kollegiális 

szakvéleményezési, javaslattételi és visszajelzési folyamat eredményeként alkottuk meg, 

annak érdekében, hogy valóban megvalósíthatók legyenek a hazai gyakorlatban. A 

javaslatalkotáshoz és véleményezéshez több mint 20 olyan hazai oktató és nem oktató 

gyakorló háziorvost, valamint szakdolgozót kértünk fel, akik munkájukban szakmailag 

kiemelkedőek és kellő gyakorlati alapellátói tapasztalattal rendelkeznek. A kollégák többsége 

a BV munkacsoport szakmai szakértője vagy irányítója volt. A szakmai véleményeket, 

javaslatokat és visszajelzéseket elektronikus formában rögzítettük, és ezeket figyelembe 

véve alkottuk meg az eredménytermékben megfogalmazott javaslatokat. 

 

EREDMÉNYEK 

NEMZETKÖZI ÁTTEKINTÉS 

A kiválasztott országokban (Egyesült Királyság, Hollandia, Németország, Dánia, Ausztrália és 

Új-Zéland) azon praxisoknak, amelyek oktatói jogosultságot kívánnak szerezni, részletesen 

felállított kritériumoknak és standardoknak kell megfelelnie. A praxisakkreditáció során 

általában figyelembe veszik a praxis demográfiai és infrastrukturális tulajdonságait, valamint 

ezekkel összefüggésben a praxis rezidensképzési, oktatás–tanulási adottságait is. Kiemelendő 

szempont az értékelés során a praxis mérete, elhelyezkedése, átlagos napi betegforgalma, 

betegösszetétele, személyzeti összetétele, betegdokumentációjának minősége, 

orvostechnikai felszereltsége, oktatási adottságai (pl. önálló rendelő a rezidensnek, rezidensi 

munkaterhelés, oktatási anyagokhoz hozzáférhetőség, videokamera és -analízis lehetősége). 
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Egyesült Királyság 

Az Egyesült Királyságban a National Health Service (NHS; Nemzeti Egészségügyi Szolgálat) 

felelős a posztgraduális képzések szervezéséért. Az NHS négy fő képzési területre (Deanery) 

tagolódik (Skócia, Észak-Írország, Wales és Anglia), melyek további régiókra oszlanak. 

Az angolszász területeken a legfontosabb hat követelmény az oktató praxisokkal szemben: 

 a praxis az oktatás és képzés ideje alatt is a legmagasabb szintű betegbiztonságot 

biztosítsa 

 a praxis a szakképzésben résztvevő rezidens oktatásához külön, önálló, a 

betegellátásra alkalmas, az oktatóéval egyenértékűen felszerelt rendelő helyiséggel 

rendelkezzen; 

 a praxisoktatáshoz szükséges videokamerával és egyéb eszközökkel rendelkezzen; 

 a praxis szakmai anyagok hozzáférhetőségét biztosítsa (pl. protokollok, szakkönyvek); 

 a praxis megfelelő dokumentációs rendszerrel rendelkezzen; 

 a praxis mint szervezet és annak teljes személyzete legyen elkötelezett az oktatásra. 

Az Egyesült Királyságban minden orvostanhallgatók és rezidensek oktatásáért felelős 

szervezetnek be kell tartania a General Medical Council (GMC; Általános Orvosi Tanács) által 

felállított standardokat és követelményeket. Az oktató háziorvosi praxisokat is ezek alapján 

kell kialakítani és működtetni. 

A GMC standardoknak és követelményeknek a betegbiztonság a központi eleme. [4] A GMC 

szerint a betegbiztonság elválaszthatatlan a jó tanulási környezettől és a szervezeti 

kultúrától, mely egyaránt értékeli és támogatja a rezidenseket és az oktatókat, hogy az 

oktatás és a képzés olyan helyen történjen, ahol a páciensek biztonságban vannak, a 

betegellátás megfelelő színvonalú, a kliensek jó tapasztalatokat szereznek, és az oktatást és a 

képzést értékelik. 

A GMC „A kiválóság fejlesztése: standardok az egészségügyi oktatáshoz és képzéshez” című 

kiadványukban [4] öt téma köré rendezve tíz standardot, valamint ezekhez kapcsolódó 

követelményeket határozott meg. Ezek közül elsősorban az első, a „tanulási környezet és a 

szervezeti kultúra” című téma foglalja össze a képzőhelyekkel, beleértve az oktatópraxisokkal 

szembeni elvárásokat. A cél, hogy a GMC standardok és követelmények olyan környezetet és 

szervezeti kultúrát biztosítsanak az oktatók és a rezidensek számára, amely megfelel az 

oktatók és rezidensek szükségleteinek, biztonságos, nyitott, és biztosítja a megfelelő 

betegellátási színvonalat, illetve jó tapasztalatokat nyújt a páciensek számára. A GMC szerint 

a praxis szervezeti kultúrájának az oktatás és képzés nagyra értékelt részének kell lennie. A 

rezidensek jó oktatási tapasztalatra tehetnek szert és az oktatókat nagyra értékelhetik egy 

olyan környezetben, ahol a praxis elkötelezett és támogató az oktatással kapcsolatban. A 

magas minőségű oktatópraxisok elősegítik a kiválóságot az oktatásban, valamint értékelni és 

támogatni fogják a rezidenseket bármilyen szakmai háttérrel is rendelkezzenek. 
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A témához kapcsolódó két felállított standard: 

S 1.11 A tanulási környezet biztonságos a páciensek számára, valamint támogató az oktatók 

és a rezidensek számára. A szervezeti kultúra gondoskodó, lelkiismeretes, jó ellátási 

színvonalat és jó tapasztalatot biztosít a pácienseknek, a gondozóknak és a családoknak. 

S 1.2 A tanulási környezet és a praxis szervezeti kultúrája értékeli és támogatja az oktatást és 

a képzést, így a rezidensek megtapasztalhatják, hogy mi az elvárás a jó orvosi gyakorlatban, 

és elérhetik a képzési tervben meghatározott tanulási kimeneteleket. 

A két standardhoz kapcsolódó követelmények: 

R 1.1 Az oktatópraxisoknak2 demonstrálniuk kell a szervezeti kultúrát, mely lehetővé teszi a 

rezidensek és oktatók számára az aggodalmak megfogalmazást a betegbiztonsággal, a 

betegellátással, az oktatás és képzés színvonalával kapcsolatban, nyíltan és biztonságosan, 

anélkül, hogy félniük kellene a negatív következmények miatt. 

R 1.2 Az oktatópraxisoknak ki kell vizsgálniuk és azonnal, hatékonyan kezelni kell a 

betegbiztonságot vagy a rezidensek biztonságát érintő aggodalmakat. 

R 1.3 Az oktatópraxisoknak olyan szervezeti kultúrát kell demonstrálniuk, mely kivizsgálja és 

tanul a hibáiból, illetve reflektál az incidensekre és a váratlan eseményekre. A tanulást 

hatékony jelentési folyamatokkal, visszajelzéssel és helyi szakmai irányítási tevékenységekkel 

segíti elő. 

R 14 Az oktatópraxisoknak olyan tanulási környezetet és szervezeti kultúrát kell 

demonstrálniuk, mely támogatja a rezidenseket abban, hogy nyíltak és őszinték legyenek a 

páciensekkel szemben akkor is, ha rossz irányba haladnak az események – ahogyan azt a 

szakmai elfogulatlanságuk szerinti kötelezettségük megkívánja –, és segíti őket, hogy 

tapintatos, érzékeny és empatikus kommunikációs készségeket fejlesszenek ki. 

R 1.5 Az oktatópraxisoknak olyan szervezeti kultúrát kell demonstrálniuk, mely vonatkozó 

standardokkal egybecsengően egyaránt keresi és reagál a rezidensektől és oktatóktól 

származó visszajelzésekre, a betegbiztonságra, a betegellátásra, a képzésre és az oktatásra.  

R 1.6 Az oktatópraxisoknak meg kell bizonyosodniuk arról, hogy a rezidensek ismerik a helyi 

oktatási, irányítási és tevékenységi protokollokat és folyamatokat. Meg kell bizonyosodniuk, 

                                                      
1A GMC kiadványban az egyes standardokat és követelményeket betűvel és számokkal jelölték meg a könnyebb 
és egyértelműbb azonosíthatóság, valamint hivatkozás céljából. A betűk közül az „S” standardra, az „R” 
követelményre utal. Az első szám az öt GMC téma valamelyikét jelöli meg, a második szám pedig a standard 
vagy követelmény sorrendbeli elhelyezkedésére utal. Például R1.10: A „tanulási környezet és szervezeti 
kultúra” című téma tizedik követelménye. Az eredménytermékben felsorolt standardok és követelmények az 
eredeti angol szöveg magyar fordítása [4]. 
2Az eredeti szövegben „Organisation” angol kifejezés szerepel mint rezidensek oktatásáért felelős szervezet. A 
hazai viszonylatban ez az egyetemek szakképzési központjait és a hozzájuk rendelt oktató praxisokat jelenti. A 
GMC követelmények leírásakor csak oktató praxis kifejezést használtuk az olvashatóságot szem előtt tartva, de 
kérjük az olvasót, vegye figyelembe, hogy a felsorolt GMC követelmények esetén az oktató praxis kifejezés az 
egyetemek szakképzési központjait is közvetve magába foglalja. 
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a rezidensek tudják, mit kell tenniük, ha aggodalmaik vannak a betegellátás minőségére 

vonatkozóan, és ösztönözniük kell a rezidenseket, hogy alkalmazzák azokat. 

R 1.7 Az oktatópraxisoknak biztosítaniuk kell az elegendő, képzett szakszemélyzetet, hogy a 

rezidensek számára megfelelő szakmai felügyelet, dolgozói minta álljon rendelkezésre, és 

munkaterhelésük is megfelelő legyen, illetve hogy a páciensek biztonságos, jó minőségű 

ellátásban részesüljenek, miközben a rezidensek számára megteremtik a szükségek tanulási 

környezetet. 

R 1.8 Az oktatópraxisoknak biztosítaniuk kell a rezidensek folyamatosan magas szintű 

szakmai felügyeletét, tapasztalt és kompetens tutor személyében, aki képes tanácsot adni 

vagy el tud járni, ha szükséges. A szakmai felügyeleti szintnek meg kell felelnie az egyes 

rezidensek kompetenciájának, magabiztosságának és tapasztalatának. A szakmai felügyeletet 

és támogatást egyértelműen a tudomására kell hozni mind a rezidensnek, mind a 

tutoroknak. 

R 1.9 A rezidenstől az oktatási és képzési szintnek megfelelő szakmai felelősség várható el. A 

tutornak kell meghatároznia a rezidens kompetenciaszintjét, készségét, magabiztosságát és 

felmérnie tapasztalatát, és ennek megfelelő intenzitású felügyeletet kell biztosítani. 

R 1.10 Az oktatópraxisoknak megfelelő módszerekkel kell rendelkezniük, hogy 

meghatározzák a rezidensek oktatási és képzési szintjeit, és meg kell bizonyosodjanak, a 

praxisszemélyzet tagjai figyelembe veszik ezt. Így a rezidensektől nem várnak el olyan 

feladatokat, melyek meghaladják kompetenciájukat. 

R 1.11 A képzésben résztvevő orvosoknak csak olyan beavatkozásokba szabad 

beleegyezniük, melyek megfelelnek a kompetenciaszintjüknek. A rezidenseknek a GMC 

iránymutatását kell alkalmazniuk a páciens beleegyezésre vonatkozóan. A tutornak meg kell 

bizonyosodnia arról, hogy a rezidens megértette a tervezett beavatkozást, melybe a páciens 

és a rezidens egyaránt beleegyezett, és ide értve a vonatkozó kockázatok és alternatív 

kezelés lehetőségét is. 

R 1.12 Az oktatópraxisoknak úgy kell szervezeti kultúrájukat felépíteni, hogy: 

 biztosítsák a rezidenseknek a megfelelő szakmai felügyeletet 

 támogassák a rezidenseket a megfelelő professzionális értékek, tudás, készségek és 

viselkedés kifejlesztésére, melyek minden, az Egyesült Királyságban dolgozó orvos 

számára szükségesek; 

 olyan tanulási lehetőségeket biztosítsanak, melyek lehetővé teszik a rezidensek 

számára, hogy megfeleljenek a tananyag és a képzési program követelményeinek; 

 az oktatóorvosok számára mentori segítséget biztosítsanak a szervezeti kultúrán 

belül; 

 minimalizálják a kiégés és a munkaterhelés negatív hatásait. 

R 1.13 Az oktatópraxisoknak ismertetni kell a rezidensekkel: 

 a kötelességeiket és a szakmai felügyeleti intézkedéseket; 
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 a szerepüket az alapellátási teamben; 

 hogyan kérhetnek támogatást az idősebb kollégáktól; 

 a klinikai vagy orvosi irányelveket és a munkahelyi házirendet, melyeket be kell 

tartaniuk; 

 hogyan férhetnek hozzá klinikai és tanulási forrásokhoz. 

A folyamat részeként a rezidenseknek találkozniuk kell a teammel és más egészségügyi és 

szociális szakemberekkel, akikkel dolgozni fognak. 

R 1.14 Az osztályátadást meg kell szervezni és be kell iktatni a napi rutinba, hogy folyamatos 

ellátást biztosítsanak a pácienseknek és tanulási lehetőséget nyújtsanak a klinikai 

gyakorlaton részt vevő orvosoknak. 

R 1.15 Az oktatópraxisoknak meg kell győződniük arról, hogy a képzést biztosító helyeken az 

orvosok által ellátott munka tanulási lehetőséget és a teljesítményre vonatkozó visszajelzést 

biztosít, valamint megfelelő kiterjedésű klinikai tapasztalatot nyújt a rezidensek számára. 

R 1.16 A képzésben részt vevő rezidenseknek védett időt kell biztosítani a tanulásra a klinikai 

és egyéb orvosi munkavégzés során. A védett idő jár az akadémiai képzés alatt, a szervezett 

oktatási ülések, képzések, kurzusok és minden más tanulási lehetőséget biztosító eseményen 

történő részvétel alatt annak érdekében, hogy megfeleljenek a szakmai követelményeknek. 

Az órarendben szereplő oktatási ülések során a képzésben résztvevő orvosokat nem lehet 

tanulásukban megszakítani, más orvosi munkára utasítani, kivéve, ha kivételes és váratlan 

szakmai szükség lép fel a betegbiztonság megőrzése szempontjából. 

R 1.17 Az oktatópraxisoknak támogatniuk kell a rezidenseket abban, hogy hatékony tagjai 

legyenek egy több szakmát felölelő szakmai teamnek, támogassák annak képzési kultúráját 

és a szakmák közötti együttműködést. 

R 1.18 Az oktatópraxisoknak ellenőrző–értékelő módszereket kell használnia, a rezidensek és 

az oktatók számára megfelelő képzési időt és forrásokat kell biztosítania, hogy a képzési 

anyagban meghatározott ellenőrzés–értékelés megvalósuljon. 

R 1.19 Az oktatópraxisoknak olyan kapacitással, forrásokkal és infrastruktúrával kell 

rendelkezniük, melyek biztonságos és releváns tanulási lehetőséget, szakmai felügyeletet és 

gyakorlati tapasztalatot biztosítanak a rezidenseknek, ahogyan azt a tananyaguk és más 

képzési programok megkövetelik, továbbá biztosítják a szükséges oktatási felügyeletet és 

támogatást. 

R 1.20 A rezidenseknek hozzá kell férniük az infotechnológiával (technology-based learning) 

támogatott és a szimuláció alapú tanulási lehetőségekhez a képzési programjukban előírt 

tananyag szerint. 

R. 1.21 Az oktatópraxisoknak biztosítaniuk kell, hogy a rezidensek olyan gyakran 

találkozhassanak tutorukkal, vagy az orvostanhallgatók a személyes tanácsadójukkal, 

amilyen gyakran a tananyag vagy a képzési program megköveteli. 
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R 1.22 Az oktatópraxisoknak támogatniuk kell a rezidenseket és a tutorokat abban, hogy 

részt vegyenek olyan tevékenységben, mely fejlődést hoz az oktatásban, a képzésben és 

pozitív hatással van a szélesebb körű egészségügyi szolgáltatásra is [4]. 

 

A GMC standardokat követve a képzési régiók az Egyesült Királyságban önállóan szervezik, 

fejlesztik és ellenőrzik–értékelik a képzést. Lyon-Maris és Scallan egy átfogó tanulmányt 

készített az Egyesült Királyságban annak érdekében, hogy felmérjék az egyes régiók közötti 

hasonlóságokat és különbségeket a tutorkiválasztási eljárásokkal kapcsolatban. [5] A tutori 

munkára való jelentkezés a legtöbb régióban az orvos saját indíttatása alapján, önkéntesen 

történik. Van olyan régió, ahol azonosítják a potenciális, alapkövetelményeknek megfelelő 

tutorokat, és támogatják őket az oktatói munkára való jelentkezésben. A szakvizsga 

megszerzését követően 11 régióban legalább 3 év, 5 régióban 2 év, 1 régióban 1,5 év 

szükséges az oktatói státusz megszerzéséhez. A jelöltnek a jelentkezés előtt abban a 

praxisban, ahol tutorként szeretne működni 1 régióban legalább 3 évet, 2 régióban 2 évet, 6 

régióban 1 évet kell eltöltenie, további 6 régióban nincs ilyen követelmény. 

Mivel az oktatópraxisok akkreditációja során mind a négy NHS képzési terület alapvetően a 

GMC standardokat követi, a skóciai példán keresztül mutathatjuk be az Egyesült Királyságra 

jellemző praxisakkreditációs gyakorlatot. 

A Skót Deanery számára fontos, hogy a háziorvosi oktatópraxisok megfelelő standardok 

szerint működjenek. [6] Előírás szerinti oktatási környezetet kell biztosítaniuk, mely adott 

standardoknak felel meg. A GMC, a Royal College of General Practicioners (RCGP) és más 

törvényileg elismert szervezetek egyaránt részt vesznek a standardok létrehozásában és 

biztosítják, hogy a Deanery monitorozhassa a standardok megfelelő betartását. 

A Skóciában akkreditált háziorvosi oktatópraxisoknak érteniük és alkalmazniuk kell az alábbi 

dokumentumokban foglaltakat: 

 NHS Education for Scotland (NES) „Oktatópraxis együttműködése”, 

 NHS NES „Eljárásrend orvosok nehéz helyzeteire” (NESDiD), 

 Európai munkaidő irányelvei 2009 (EWTD), 

 Adatvédelmi törvény 1998, 

 Információ szabadságáról szóló törvény 2000. 

A háziorvosi oktató praxisoknak meg kell felelniük az General Medical Services Contract-ra 

vonatkozó eljárásmód törvényi követelményeinek (GMSC eljárásmód; Általános Egészségügyi 

Szolgáltatásokra vonatkozó eljárásmód). 

Az oktatói praxis státuszra történő jelentkezés során nyilatkozni kell arról, hogy a jelölt a 

fenti dokumentumokat elolvasta, megértette és beleegyezik, hogy ezeknek a standardoknak 

megfelelően jár el. Továbbá a következő területekről (szekciókról) kell még adatokat és 

információkat biztosítani az akkreditációs eljáráshoz: 
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1. alapvető információ a praxisról, 

2. a rezidensek támogatása és fejlesztése a praxisban, 

3. oktatási források és kapacitás a praxisban. 

Az első (alapvető információk a praxisról) szekcióban a praxis alapvető és demográfiai 

jellemzőire vonatkozó adatokat kell megadni, mint például praxis neve, címe, telefonszáma, 

praxisvezető neve, praxisvezető email címe, a dokumentumot kitöltő személy neve, 

jelentkezés dátuma, elismert tutor(ok) neve. Meg kell válaszolniuk, hogy ez az első 

akkreditációs jelentkezésük-e, jelenleg elismert-e a praxis mint Scottish GP Retainer Scheme 

Practice, Foundation Training Practice, vagy Undergraduate Teaching Practice. 

A jelöltnek ismertetnie kell a praxis méretét, a praxisban dolgozó orvosokat, azok heti 

rendeléseinek számát és a rendelési időn felüli egyéb rendszeres szakmai szerepvállalásukat 

a praxisban, a praxis speciális sajátosságait és demográfiai jellemzőit, melyek relevánsak 

lehetnek oktatási szempontból (pl. vidéki elhelyezkedés). [GMC: R 1.15, R 1.19] A praxis 

felelőssége, hogy tájékoztassa a szakképzési központot bármilyen jelentős változásról, mely 

érintheti a háziorvosi gyakorlat kivitelezését. Újbóli akkreditáció során a jelöltnek be kell 

jelentenie az utolsó akkreditációra való jelentkezés óta történt jelentős változásokat, 

ideértve az orvosok és menedzserek személyében, illetve a képzőhelyen bekövetkezett 

egyéb változásokat is. Ennek tartalmaznia kell, hogy a praxis vitában áll-e a Health Boarddal 

(pl. ingatlanügyeket vagy szerződéses ügyeket illetően), melynek hatása lehet a háziorvosi 

gyakorlat kivitelezésére. [GMC: R 2.19] Nyilatkozni kell, hogy jelenleg dolgozik-e a praxisban 

olyan orvos, akinek az orvosi engedélyére GMC által kiszabott feltételek vagy megszorítások 

vannak érvényben jelenleg [GMC: R 4.6]. 

 

A második (oktatási források és kapacitás a praxisban) szekció leírja és részletezi, milyen 

támogatást nyújt a praxis a rezidensek számára, hogy megszerezhessék a szükséges 

képességeket és tapasztalatokat, hatékony oktatási és szakmai felügyeletet kapjanak, 

megfelelő mértékű munkaterhelés mellett dolgozhassanak és tanulhassanak, illetve a praxis 

biztosítsa a releváns tanulási lehetőségeket, a személyes támogatást és időt a tanulásra. A 

szekcióval kapcsolatos GMC standardokat és az akkreditációra való pályázás során 

szövegesen kifejtendő kérdéséket az 1. táblázat mutatja be. 

 

A harmadik (a rezidensek támogatása és képzése a praxisban) szekció a praxis oktatási 

felszereléseiről és infrastruktúrájáról szól, mely biztosítja a háziorvosi szakképzés 

tananyagának elsajátítását. A szekcióval kapcsolatos GMC követelményeket és az 

akkreditációra való pályázás során szövegesen kifejtendő kérdéséket az 2. táblázat mutatja 

be. 
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1. táblázat: A rezidensek támogatásáról és képzéséről szóló GMC követelmények (Skócia) 

(A táblázat a NES akkreditációs jelentkezési lapja alapján készült [6]) 

 

 

  

R 1.13 követelmény: A praxisba kerülve a rezidensnek igazolnia kell, hogy megértette 

kötelességeit és dokumentációs, valamint jelentési feladatait; szerepét az 

interdiszciplináris teamben; a munkahely és az intézmény szabályait; és megismerte a 

kulcsfontosságú alkalmazottakat. 

Az oktató státuszra jelentkezőnek le kell írnia, hogyan ismerteti meg az oktatópraxis a 

rezidenssel a praxis szervezeti kultúráját, ideértve a munkahelyi házirendet és a 

kulcsfontosságú alkalmazottak bemutatását. Ehhez leírást és megvalósítási tervet kell 

készíteni időbeosztással. 

R 1.12 követelmény: A munkavégzési minták és a munka intenzitása a nap 24 órájában 

összeegyeztethetőnek kell lennie a tanulással (ne legyen se túl nehéz, se túl könnyű), álljon 

összhangban a képzési anyaggal, legyen hozzáadott oktatási értéke és legyen megfelelően 

tutorálva. A heti munkaidő beosztásnak meg kell felelnie az EWTD-nek. 

Az oktató státuszra jelentkezőnek: 

 meg kell adnia a heti páciens vizitek számát, ideértve a személyes konzultációt, a 

telefonos konzultációt és az otthoni vizitek számát, melyek elvégzése a rezidensre 

jut a gyakorlat vége felé; 

 reflektálnia kell és le kell írnia, hogyan aránylik a páciens vizitek száma a többi 

praxisban dolgozó orvoshoz viszonyítva; 

 ki kell fejtenie, hogy ellenőrzik az EWTD-vel való együttműködést a rezidensek 

oktatási időn kívüli megbeszéléseire vonatkozóan. 

R 1.17 követelmény: A rezidenseknek biztosítani kell a lehetőséget, hogy tanulhassanak 

más egészségügyi szakemberektől. 

Az oktató státuszra jelentkezőnek: 

 jellemeznie kell a háziorvosi és a szakdolgozói értekezleteket, melyek az praxisában 

előfordulnak; 

 le kell írni, hogyan vehetnek részt a rezidensek ezeken az értekezleteken; 

 példákat kell hoznia a több szakterületet összefogó tanulási eseményekre, 

melyeken a rezidenseket bátorítják az aktív részvételre, ide értve a dolgozók 

hozzáférhetőség-felmérését és az audit-megbeszéléseket; [GMC: R 1.16, R 1.17, 

R 1.22, R 2.8, R 2.9] 

 le kell írnia, hogyan vonja be a praxis a rezidenseket az irányításba és a 

menedzsmentbe [GMC: R 1.15, R 2.12]. 
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2. táblázat: A rezidensek támogatásáról és képzéséről szóló GMC követelmények (Skócia) 

(A táblázat a NES akkreditációs jelentkezési lapja alapján készült [6]) 

A skóciai háziorvosi oktatópraxis akkreditációja négy különböző forrásból származó 

bizonyíték értékelését is magába foglalja [6]: 

 az oktatópraxis saját maga által benyújtott dokumentuma; 

 rezidensi visszajelzés a Scottish Training Survey (STS) és a GMC National Training 

Survey (NTS) alapján; 

 a képzési program szakmai vezetőjének visszajelzése; 

 az oktatópraxis látogatása: 

o minden új oktatópraxis esetén, amely először jelentkezik mint oktató praxis, 

o minden akkreditált oktató praxis esetén, az akkreditációtól számított két éven 

belül, 

o célzott látogatások akkreditált oktató praxisokhoz az érintett felek 

visszajelzése alapján – ideértve a képzési program szakmai vezetőit és 

rezidenseit – vagy a Deanery Quality Management Groupban bekövetkező 

nagyobb változások után, 

  

R 1.7 követelmény: A praxisban a rezidensek számával arányos tutornak kell lennie. A 

praxisban lévő oktatási kapacitásba bele kell számítani mások oktatási szükségleteit 

(például orvostanhallgatók, más egyetemi vagy posztgraduális egészségügyi szakemberek 

és nem gyakorlati szintű személyzet stb.). 

Az oktató státuszra jelentkezőnek fel kell sorolnia a praxishoz tartozó összes képzési módot, 

a képzésben résztvevő hallgatót (orvostanhallgató, ápolástan-hallgató, háziorvos-rezidens, 

alkalmazott háziorvos, egyéb), valamint meg kell adni az adott tanulócsoport felügyeletéért 

felelős személy adatait, valamint az egy hallgatóra vonatkoztatott oktatásra szánt időt. 

Továbbá a jelentkezőnek le kell írnia, milyen hatással van – mind negatív, mind pozitív 

irányban – a háziorvosi rezidensek tanulási tapasztalatára a praxisban eltöltött idő. 

R 4. 2 és R 4. 3 követelmények: A rezidenseknek elegendő időt kell hagyni a képzésre. 

Az oktató státuszra jelentkezőnek le kell írnia, hogyan biztosítja a praxis a védett időt a 

tutoroknak az adminisztratív és oktatási feladataik elvégzésére. 

R 1.20 és R 4. 3 követelmények: A képzés számára releváns, illetve a képzést támogató 

oktatási forrásoknak elérhetőknek és hozzáférhetőknek kell lenniük. 

Az oktató státuszra jelentkezőnek ki kel fejtenie, hogyan biztosítja a praxis az orvos–páciens 

konzultációk biztonságos rögzítését és tárolását digitális média platformokon és erősítse 

meg, hogy ez megfelel az adatvédelmi törvényeknek, valamint a NES irányelveinek. Ez eleve 

kizárja a videókazetták használatát. 
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Hollandia 

Hollandiában az egyetemeken működő nyolc háziorvosi intézet hálózataként működő 

Huisartsopleiding Nederland intézet felelős a háziorvos szakorvosképzésért, beleértve az 

oktató praxisok akkreditációját is [7]. A szervezet meghatározta, hogy az 

Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS; Egészségügyi Specialistákat 

Nyilvántartó Bizottság) által felállított országos követelményeket kell teljesítenie az oktató 

praxisoknak [8]. 

Az oktató praxisra vonatkozó RGS követelmények az alábbiak: 

 az oktatópraxis oktatójának legalább öt éve háziorvosként kell dolgoznia, melyből 

egy évet az akkreditációra jelölt praxisban kellett töltenie, 

 az oktató legalább ötven százalékban háziorvosként dolgozik praxisában, 

 az oktatónak elegendő ideje (hetente három-négy nap) és helye van a rezidens 

oktatásához, 

 a praxisban regisztrált személyek száma 2350 (plusz-mínusz 25%), 

 a praxisban a munkahét egészében jelen van szakképzett asszisztens, 

 a praxis jól felszerelt, rendelkezik többek között egy különálló rendelővel a 

rezidens számára, internetkapcsolattal, könyvtárral és automata nyilvántartási 

rendszerrel, 

 a praxis módszertani kutató munkára felkészült, 

 a praxis elfogadott szakképzési tantervvel rendelkezik. 

Az akkreditációs folyamat során benyújtandó adatlapon a 3. táblázatban bemutatott 

adatokat kell megadnia a jelöltnek, amik az oktatópraxisra vonatkoznak. 

Nem kötelező jelleggel a rezidensek megadott szempontok alapján minősíthetik és 

véleményezhetik az oktató praxist, amit később a szakképzésért felelős központ értékel. 

 

3/1. táblázat: Akkreditációhoz szükséges, oktatópraxisra vonatkozó benyújtandó adatok 

(Hollandia) 

(A táblázat a leideni egyetem honlapján elérhető információk alapján készült [9]) 

  

Praxisleírás 

praxis típusa 

praxis mérete 

gyógyszertár van-e a praxisban 

egyéb speciális praxisjellemzők 

0–4 évesek százalékos aránya 

65 és annál idősebbek százalékos aránya 

bevándorlók százalékos aránya 

speciális csoportok (pl. otthonunkban ellátottak száma) 
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3/2. táblázat: Akkreditációhoz szükséges, oktatópraxisra vonatkozó benyújtandó adatok 

(Hollandia) 

(A táblázat a leideni egyetem honlapján elérhető információk alapján készült [9]) 

Praxisban dolgozók 

orvosok száma 

szakápolók száma 

gyógyszertári szakasszisztensek száma 

egyéb alkalmazottak száma 

Praxis munkáját segítő szakdolgozók 

cukorbetegség gondozásban részt vevő szakdolgozó 

asthma/COPD gondozásban részt vevő szakdolgozó 

kardiovaszkuláris gondozásban részt vevő szakdolgozó 

geriátriai gondozásban részt vevő szakdolgozó 

fiatalok gondozásában részt vevő szakdolgozó 

idősek gondozásában részt vevő szakdolgozó 

egyéb gondozásban részt vevő szakdolgozó 

Rendelési idők (mettől meddig, órában megadva) 

járóbeteg-rendelés előjegyzés nélkül 

előjegyzés alapján történő járóbeteg-rendelés 

esti konzultációs rendelés 

telefonos konzultációs rendelés 

elektronikus konzultációs lehetősége biztosított-e 

Átlagos praxis forgalom 

konzultációk száma hetente 

látogatások száma hetente 

egyéb szolgáltatások negyedévente 

Oktatói jelenlét a praxisban 

Naponta tételesen lebontva, hogy délelőtt és délután jelen van-e oktató a praxisban. 

Abban az esetben, hogy ha oktató nincs a praxisban, akkor ki helyettesíti, annak neve és 

elérhetősége. 

Praxis rendelkezik-e helyettesítés esetén alkalmazandó protokollal? 

Oktató hely 

Saját rendelő biztosított-e a rezidensnek? 

Ha nem, akkor hogyan szervezi meg ennek a lehetőségnek a biztosítását? 

Diagnosztikus felszereltség 

Milyen labordiagnosztikai eszközös érhetők el a rendelőben? 

Mely eszközökkel rendelkezik: EKG, Holter EKG, spirométer, audiométer, 24 órás 

vérnyomásmérő, réslámpa, Doppler ultrahang, egyéb diagnosztikus eszközök? 
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3/3. táblázat: Akkreditációhoz szükséges, oktatópraxisra vonatkozó benyújtandó adatok 

(Hollandia) 

(A táblázat a leideni egyetem honlapján elérhető információk alapján készült [9]) 

 

Speciális képességek, kiemelt érdeklődési területek a praxisban 

utazás orvostan 

sportorvoslás 

ultrahang-diagnosztika 

sebészeti beavatkozás 

szemészeti ellátások 

eutanázia esetén szakmai vélemény adása 

egyéb 

Rezidens által elsajátítható tudásokat biztosító lehetőségek kifejtése 

ambuláns ellátás 

sürgősségi ellátás 

krónikus betegség gondozása 

multimorbid idős betegellátás 

gyermekellátás 

mentális betegségek ellátása 

palliatív és hospice ellátás 

prevenciós rendelés 

praxismenedzsment 

Praxis együttműködései és egyéb tevékenységei 

gondozási programokban való részvétel (cukorbetegség, kardiovaszkuláris 

megbetegedések, COPD, idősgondozás) 

konzultáció egyéb szakdolgozókkal (ápoló, szociális munkás, pszichoterapeuta, 

pszichológus, stb.) 

részvétel szakdolgozói képzésben 

rezidensképzési terv megléte 

egyéb oktatói szerepek 

tudományos munka 

akadémiai szervezeti tagság 

egyéb tevékenység 

Heti oktatási terv 

Naponta meg kell határozni, mettől meddig van oktató–rezidens konzultációra lehetőség. 

Részletezni kell a videóanalízist, az oktatási tematikát, az elsajátítandó készségeket, a 

közös rendeléseket, az értékelési és a tanulási folyamatot. 

Leírása kerüljön a rezidens tervezett heti tevékenység (pl. napi munka, várható 

betegek/vizitek száma hetente, konzultációval kapcsolatos megállapodások). 



 

 

24 

Németország 

A leendő oktató praxisokkal szembeni kritériumokat a Deutsche Gesellschaft für 

Allgemeinmedizin und Familienmedizin (DEGAM; Német Általános Orvosi és Családorvosi 

Társaság) 2014-ben publikálta. [10] A kritériumkatalógus egy részletesen kidolgozott 

szempont- és pontozási rendszert biztosít a praxisok kiválasztásának folyamatában. Az 

oktatói státusz megszerzéséhez az oktató orvos képzettsége, a praxis infrastruktúrája és 

demográfiai adatai is értékelésre kerülnek. Az infrastruktúrával kapcsolatban például a 

praxisméretet, az elhelyezkedését vagy a technikai feltételeket értékelik. A demográfiai 

adatok területén vizsgálják a praxishoz tartozó gyerekek, idős vagy krónikus betegek számát, 

valamint a negyedévenkénti otthonlátogatások számát. Az infrastruktúra vonatkozásában 

legalább a pontok felét el kell érni, míg a demográfiai és az oktatói képzettség területén a 

maximálisan szerezhető pontok legalább egyharmadát. [10] A három területen szerzett 

pontok határozzák meg, hogy maximálisan milyen hosszú akkreditáció adható meg. 

Németországban az oktató praxis akkreditáció egy meghatározott időintervallumra adható 

meg (minimum 3 hónap és maximum 36 hónap). 

Kötelező kritériumok: 

Alapellátó praxisok csak akkor működhetnek oktatópraxisként, ha a rezidensnek biztosítanak 

saját, önálló munkavégzésre alkalmas rendelőt megfelelő infrastruktúrával. 

További kötelező kritériumok magukban foglalják: 

 legalább negyedévente áttekintő megbeszéléseket kell tartani az oktató és a rezidens 

között visszajelzés lehetőségével; 

 legalább hetente esetmegbeszélő értekezletet kell tartani; 

 folyamatos minőségellenőrző rendszert kell működtetni; 

 segítséget kell nyújtani a rezidens számára, hogy szükség szerint a tutor személye 

mellett találkozhasson olyan tapasztalt kollégával, akihez iránymutatásért fordulhat; 

kifejezetten nem lehet a tutor személye, azért, hogy lehetőség legyen bármilyen, az 

oktató praxisban felmerülő probléma megbeszélésére; 

 a negyedévenkénti vizitek száma több, mint 400; 

 a praxis rutinszerűen végez otthoni viziteket. 

Az oktatópraxis státusz megszerzésének legmeghatározóbb tényezője a német rendszerben 

az oktató képzettsége, amire következésképpen a legtöbb pont ezen a területen került 

elosztásra; minimum 10 pont szükséges a 26-ból.3 A szerzők úgy vélték, az infrastruktúra (4. 

táblázat) kevésbé kritikus az oktató státusz megszerzését tekintve, ezért maximum csak 14 

pont érhető el ezen a területen. Azonban e pontok viszonylagos könnyen kezelését 

megnövelt minimumértékkel kompenzálták, ugyanis itt a szükséges minimum pontszám 6. 

[10] A praxiskövetelményeket felállító DEGAM munkacsoport közleménye szerint a praxis 

                                                      
3 Az erre vonatkozó részlétek tárgyalására a BV.4.3 eredménytermékben került sor. 
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demográfiai tulajdonságai (5. táblázat) írják le legjobban az alapellátás dimenzióit, ezért a 

szükséges pontszámot még magasabbra emelték: az oktatópraxis státusz eléréséhez 

minimum 10 pontot kell elérni a 18-ból ezen a területen. A maximálisan megszerezhető 

pontszám: 58 pont. 

Az oktatópraxis státusz megadásának időtartama: 

 26–30 pont: 6 hónap, 

 31–37 pont: 12 hónap, 

 38–45 pont: 18 hónap, 

 46–58 pont: 24 hónap. 

E modell szerint maximum 24 hónap gyakorlat tölthető a praxisban. Ez a korlátozás 

biztosítja, hogy egy hosszabb képzési időszak során a rezidens új háziorvosi szemlélettel 

ismerkedjen meg. 

4. táblázat: Infrastrukturális szempontok az oktatópraxis értékelésénél (Németország) 

(A táblázat Egidi és munkatársai tanulmányának [2014] módosított adaptációja [10]) 

Szempont Jellemző Pontszám 

Praxis mérete 

(páciens/orvos) 

401-650 -2 

651-1200 0 

1201-1499 -2 

>1500 -4 

Praxis elhelyezkedése 
5000 főnél kisebb lakosságszámú településen 

helyezkedik el 
+2 

Strukturált értékelő-

visszajelző rendszer 

megléte és alkalmazása 

DEGAM kérdőív +1 

DEGAM kurrikulum „A praxis mint oktató 

hely” 
+1 

Kompetenciaalapú kurrikulum +1 

DEGAM irányelvek és betegtájékoztatók 

elérhetők 
+1 

Praxis típusa 

Csoportpraxis, közösen használt praxis, egy 

orvos által vezetett praxis további egy fizetett 

orvossal 

+1 

egy orvos által vezetett praxis 0 

Technikai körülmények 

Elektronikus betegdokumentáció (vények és 

beutalások) 
+2 

Szabad hozzáférés fizetős online 

adatbázisokhoz (pl. független 

gyógyszerközlönyök) 

+2 

Videókamera használata oktatáshoz +2 

Spirométer használata +1 
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5. táblázat: Demográfiai szempontok az oktatópraxis értékelésénél (Németország) 

(A táblázat Egidi és munkatársai tanulmányának [2014] módosított adaptációja [10]) 

 

Dánia 

Dániában a Nemzeti Egészségügyi Tanács felelős a posztgraduális képzésekért. Öt régióra 

tagolódva egyéni irodákkal működik a képzések tervezése, fejlesztése és ellenőrzése. A 

Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM; Dán Háziorvosok Kollégiuma) az alábbi 

követelményeket állította fel a leendő oktatópraxisokkal szemben [11]: 

 Praxisleírást kell készíteni, amely tartalmazza a részletes képzési feltételeket, a 

munkakapcsolatokat, a képzés során tartandó orientációs napokat, megbeszéléseket, 

tutori ellenőrzéseket, az oktatást és a konferenciákat érintő részleteket. 

 A háziorvosképzésben részt vevő rezidens ellenőrzésére, értékelésére kellő időt kell 

szánni, hogy mind a formális felügyeletet, mind az ad hoc feladatokat el tudja látni a 

tutor. 

 Megfelelő és korszerű felszerelésekkel, valamint eszközökkel ellátott saját 

konzultációs helyiséget kell biztosítani az orvosképzésben résztvevő rezidensnek. A 

helyiség felszerelésének egyenértékűnek kell lennie a rendszeres orvosi praxist 

teljesítő orvosok felszereléseivel. 

 Az oktatópraxisokban változatos és optimális létszámú betegkörre van szükség. A 

nagyon kicsi praxisok nem fogják tudni biztosítani a kellően nagy létszámú és széles 

spektrumú beteganyagot a képzésben részt vevő orvos számára. A nagy 

Szempont Jellemző Pontszám 

Gyermekorvosi ellátás 
negyedéves jelenések alapján történik 

gyermekellátás 
+4 

Otthonlátogatások száma 

negyedévente 

<10 +2 

11-50 +3 

>50 +4 

Sürgősségi ellátás 
Biztosított felügyelet mellett történő részvételi 

lehetőség a sürgősségi/ügyeleti ellátásban 
+2 

Idős és krónikus beteg 

strukturált ellátás 

Geriátriai betegek gondozása +2 

Szociális/ápolási otthonban élők ellátása +2 

Részvétel krónikus beteggondozási 

programokban (pl. asztma, COPD, diabétesz 

vagy krónikus szívelégtelenség) 

+2 

Krónikus beteggondozási programok 

használata a praxisban 
+2 
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beteglétszámú praxisokban pedig a munkaterhelés a képzés rovására mehet, pl. nem 

jut elég idő a szükséges ellenőrzésre és visszajelzésre. 

 Elvben a tutornak jelen kell lennie a rendelés ideje alatt az ellenőrzés biztosítása 

érdekében. A tutor távollétében az ő felelőssége az ellenőrzés biztosítása. [11] 

 

Ausztrália 

Ausztráliában a Clinical Education and Training Institute (CETI; Klinikai Oktatási és Képzési 

Központ) felelős a képző helyek, így az oktatópraxisok akkreditációjáért is. Ezzel 

kapcsolatban a CETI az alábbi standardokat állította fel: [12] 

Első standard 

A standard célja magas színvonalú szakmai felügyelet és képzés biztosítása az oktatópraxis 

keretein belül a rezidensek számára. 

Követelmények a praxisokkal szemben: 

 Az oktató háziorvos folyamatos szakmai felügyeletet biztosít a rezidens számára. 

 A tutorhoz tartozó, szakképzésben részt vevő rezidensek maximális létszáma 2 fő. 

 A tutorálást és a képzést olyan oktató háziorvosok biztosítják, akik legalább heti 3 

alkalommal a praxisban dolgoznak. 

 Egy tutor mindig a praxisban tartózkodik, amikor a rezidens orvos szakmai 

tevékenységet végez. 

A standard megvalósulásának indikátorai: 

 Önbevalláson alapuló jelentések: 

o A rezidens beszámolót készít a szakmai felügyelet rendelkezésre állásáról, és a 

tutornak az ellátás végzésének helyszínén való tartózkodásáról. 

o Az oktató nyilatkozik arról, hogy a praxisban folyamatosan biztosított a 

szakmai felügyelet. 

 Dokumentáción alapuló bizonyítékok: 

o A munkaidő-beosztás és jelenléti ív alapján eldönthető, hogy a folyamatos 

szakmai felügyelet biztosított-e, beleértve a rezidens klinikai tevékenységének 

helyszínére beosztott tutort, és azokat az egyéb oktatókat, akik a szakmai 

felügyelet biztosításában legalább heti 3 alkalommal részt vesznek. 

o Dokumentum, mely bizonyítja, hogy az aktuális rezidens felügyeletét végző 

tutorhoz maximum 2 rezidens tartozik. 

Második standard 

A standard célja annak biztosítása, hogy a szakképzésben részt vevő rezidensek 

munkavégzése ésszerű és oktatás szempontjából adekvát legyen. 

Követelmények a praxisokkal szemben: 

 Rendelési ütemterv 



 

 

28 

o A szakképzésben részt vevő rezidensnek rendelkeznie kell az oktató 

segítségével megalkotott, rendszeresen vezetett rendelési ütemtervvel, mely 

előre meghatározza a rezidens munkarendjét. 

o A rendelési ütemterv rugalmas és a szakképzésben részt vevő rezidens 

tájékozott az időközben született változásokról. 

o Biztosítja, hogy a rezidens az elvárt betegbiztonság megvalósulásával végezze 

munkáját túlmunkaidőben és hétvégi műszakok során is, ideértve a rezidens 

által önként vállalt túlórázást is. 

 Munkaterhelés 

o A PGY1 rezidensek munkaterhelése átlagosan 2 páciens óránként, 8 páciens 

műszakonként (3,5 óra). Ez PGY2 rezidens esetén óránként átlag 3 betegre 

emelkedhet, számításba véve az egyes esetek lehetséges összetettségét. 

o Az oktatópraxis működőképes kell, hogy legyen rezidens nélkül akkor is, 

amikor a rezidens más képzési tevékenységben vesz részt. 

o A tutor figyelemmel kíséri a rezidens eseteit, és lehetővé teszi a Regionális 

Oktatási Szolgáltató számára, hogy adatokat és visszajelzéseket gyűjtsön a 

rezidens eseteinek összetételéről ás munkaterheléséről. 

A standard megvalósulásának indikátorai: 

 Önbevalláson alapuló jelentések: 

o A rezidensek jelentéseit egy konzultációs kérdőív biztosítja, mely megfelel a 

fenti követelményeknek, és leírja a megtárgyalandó változtatások menetét. 

o A rezidens jelenti a munkaterhelést, amely megfelel a fenti kritériumoknak. 

o A praxis dolgozóinak jelentése tartalmazza, milyen a kommunikáció a képző 

központtal, hogy valósul meg a munkabeosztás, valamint hogy valósul meg a 

praxis működőképessége azon esetben, amikor a rezidens más oktatáson vagy 

képzésen vesz részt. 

o Folyamatos konzultáció a praxismenedzsmenttel és a személyzettel a 

rendelési ütemterv haladásáról, illetve arról, hogy hogyan kísérik figyelemmel 

és kezelik a rezidens munkaterhelését. 

 Dokumentáción alapuló bizonyítékok: 

o Munkaidőnaplók és rendelési tervek. 

o A rezidens esetösszetételének és munkaterhelésének dokumentációja. 

Harmadik standard 

A standard célja biztosítani, hogy a rezidens számára a munkaidőn belül elkülönített 

idősávban oktatást, képzést biztosítson az oktatópraxis. 

Követelmények a praxisokkal szemben: 

 A praxis hetente legalább egy órát biztosít „one-to-one”, tutorial oktatásra. 

 A „one-to-one” oktatás megtervezett, és összhangban van a képzési tervvel. 
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 Az oktatás a megszakítás veszélyétől mentes környezetben történjen. 

A standard megvalósulásának indikátorai: 

 Önbevalláson alapuló jelentések:  

o A rezidens beszámolójában jelenti a heti legalább egy óra „one-to-one” 

oktatást, amely tervezetten az egyéni képzési tervvel összhangban zajlik. 

o A praxismenedzsment és a személyzet jelzi, hogy az oktatás megfelel a 

szakmai követelményeknek. 

 Dokumentáción alapuló bizonyítékok:  

o A tervezett heti egy órás oktatás bizonyítéka pl. a heti beosztás. 

Negyedik standard 

A standard célja megfelelő információs hozzáférés és források biztosítása a rezidens számára 

a biztonságos betegellátáshoz. 

Követelmények a praxisokkal szemben: 

Az oktatópraxis biztosítja az információs források bármely időben történő hozzáférhetőségét 

a rezidens számára, akár munkaidőn kívül is. Ezzel kapcsolatban egy irányelv került 

megfogalmazásra. Az információs forrás magába foglal minden szakmai leírást, 

referenciakönyvet, orvosi folyóiratot és elektronikus médiát. Aelektronikus médián a CD-

ROM-okat és az online forrásokat értjük. A rutin és a sürgősségi ellátást támogató 

információs források a következők: klinikai irányelvek, gyógyszerterápiás irányelvek, releváns 

és aktuális klinikai szakirodalom és folyóiratok. A megfelelő humánerőforrás hozzáférési 

információja is információs forrás. 

A standard megvalósulásának indikátorai: 

 Önbevalláson alapuló jelentések: 

o A rezidensek beszámolóban jelzik az őket munkájukban támogató információs 

forrásokhoz történő hozzáférésüket és azok alkalmazási képességét. 

o A rezidensek jelzik a források folyamatos elérhetőségét és annak módját, 

munkaidőben és munkaidőn túl. 

 Dokumentáción alapuló bizonyítékok: 

o Bizonyíték az elérhető információs forrásokról. 

Ötödik standard 

A standard célja, hogy a rezidenseknek megfelelő információs hozzáférést és forrásokat 

biztosítson a biztonságos betegellátáshoz. 

Követelmények a praxisokkal szemben: 

 Az oktatópraxis a The Royal Australian College of General Practitioners (RACGP) vagy 

Australian College of Rural and Remote Medicine (ACRRM) által akkreditált gyakorlati 

hely. 
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 Az oktatópraxis biztosítja a biztonságos gyakorlathoz szükséges felszerelést, beleértve 

a sürgősségi ellátást is, amely azonnal elérhető. 

 Könnyen elérhető konzultációs helyszínt kell biztosítani a gyakorlati problémák 

megvitatására. 

 Az oktatópraxis megfelelő adminisztratív személyzetet alkalmaz. 

 Az oktatópraxis egy megfelelően felszerelt konzultációs helyiséget biztosít a 

rezidensnek, amely rendelkezik telefonnal, számítógéppel, nyomtatóval, online 

hozzáféréssel és más szükséges információforrásokkal is. 

 Az oktatópraxis külön helyszínt biztosít a személyzet számára a pihenésre és 

megbeszélésekre. 

 Az oktatópraxis megfelel a munkaegészségügyi és a biztonsági előírásoknak. 

A standard megvalósulásának indikátorai: 

 Önbevalláson alapuló jelentések: 

o A rezidens beszámolójában jelenti, hogy a fenti kritériumoknak megfelelően 

felszerelt különálló konzultációs helység áll részére rendelkezésre. 

o A rezidens jelzi, hogy hozzáférése van a személyzet számára kijelölt pihenésre 

és találkozásokra berendezett helyiséghez. 

o A tutor jelenti, hogy hozzáférése van a rezidens konzultációs rendelőjéhez. 

 Dokumentáción alapuló bizonyítékok:  

o RACGP vagy ACRRM akkreditáció. 

o A konzultációs helyiség vagy pihenőhelyiség meglátogatása, vagy fényképek 

ezekről a helyiségekről. 

o Dokumentáció az adminisztratív személyzet létszámáról. [12] 

 

Az ACRRM standardok alapján az oktató praxisok [13]: 

 Biztosítják az adekvát, nem túlzott betegterhelést. 

o A munkaterhelésnek olyannak kell lennie, hogy a rezidens a nap nagyobb 

részében a orvosi munkával legyen elfoglalva, figyelembe véve a napi és 

időszakos betegfluktuációt. 

o A kulcs az egyensúly biztosítása a megfelelő szakmai tapasztalat megszerzése 

és más tanulási lehetőségek elérése között. 

o Általában a képzés első hat hónapjában a rezidensnek átlagosan négy beteget 

kell látnia óránként, de természetesen vannak olyan körülmények, ahol ez a 

munkateher változik. 

 Biztosítják, hogy a rezidensek részesei legyenek és tanulhassanak az egészségügyi 

team tagjaként. 

o Fontos, hogy a rezidenseknek lehetősége legyen dolgozni és részt venni 

szélesebb körű egészségügyi teammunkában, beleértve a szakdolgozói 

feladatokat, tanácsadó orvosi szolgáltatásokat (beleértve a Telemedicina adta 
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lehetőségeket is), kórházakat, egészségügyi szakembereket, diagnosztikai 

szolgáltatásokat és más közösségi szolgáltatásokat. 

 Biztosítják, hogy a rezidensek megismerkedjenek és részt vegyenek a 

minőségbiztosítási és kutatási tevékenységekben. 

 Biztosítják, hogy a rezidensek a közösségi érdekképviseletben és a közösségi vezetés 

adott eseteiben is pozíciót szerezhessenek. 

 Biztosítják, hogy a rezidensek részt vegyenek mások képzésében. 

 Könnyű hozzáférést biztosítanak a releváns, naprakész szakmai tudásforrásokhoz a 

rezidens számára az oktatópraxisban eltöltött idő alatt. 

o Ez magában foglalhatja a tankönyveket, a folyóiratokat, a bizonyítékokon 

alapuló guideline-okat és a képzési modulokat. 

o A források lehetnek online vagy nyomtatott formában biztosítva; 

általánosságban a források akkor naprakészek, ha az elmúlt öt évben jelentek 

meg. 

 Hozzáférést biztosítanak a betegutak megszervezéséhez szükséges információkhoz és 

egyéb szakmai támogatási lehetőségekhez (pl. az egészségügyi szakemberek 

elérhetőségei, kapcsolat más vidéki orvosokkal). 

 Hozzáférést biztosítanak azon eszközökhöz, amelyek segítik részvételüket az oktatás-

tanulási tevékenységekben (az internethez való csatlakozás is). 

o Hozzáférés a szélessávú/műholdas kapcsolathoz, hogy oktatási 
webináriumokon és fórumokon részt vehessenek. 

o Hozzáférés digitális kamerához, mozgókép-rögzítőhöz vagy 
webkamerához. 

 Egy külön álló, kellően felszerelt konzultációs helyiséget/rendelőt biztosít a rezidens 

számára. 

o A helyiségnek megfelelő felszereléssel és humánerőforrással kell rendelkeznie 

a biztonságos betegellátás érdekében. 

o Ha a rezidensnek biztosított helyiség nem állandó helyiség, akkor az orvosi 

munkájához szükséges felszerelések megfelelő tárolásáról és az eszközök 

könnyű mozgathatóságáról intézkedni szükséges. 

o Ideális esetben az elkülönített konzultációs helyiség rendelkezésére áll a 

rezidens tanulmányi és oktatási tevékenysége során is. 

 Időben hozzáférést biztosítanak az alapvető orvosi eszközökhöz. 

 Egyértelmű és megfelelő rendszereket biztosítanak a nyilvántartásokhoz és 

jegyzékekhez. Az oktatópraxisban alapvetően: 

o olyan orvosi nyilvántartást kell vezetnie, mely átfogó, érthető, könnyen 

hozzáférhető és az adatok könnyen kinyerhetők, 

o a nyilvántartások naprakészek, egészségügyi összefoglalókat, beutalókat, és 

szakorvosi leleteket egyaránt tartalmaznak, 
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o megfelelő a beteg-nyilvántartási rendszer, beleértve az egészségügyi szűrést 

és visszahívási rendszert is. 

 Megfelelő hozzáférést biztosítanak a diagnosztikai és egészségügyi szolgáltatásokhoz 

(pl. a radiológiához, a patológiához és egyéb diagnosztikai szolgáltatásokhoz). 

o Az eredmények elfogadható időn belül elérhetőek legyenek. 

o Hozzáférési lehetőség van orvosi konzultációhoz (beleértve a Telehealth 

szolgáltatásokat is), a környékbeli kórházakhoz és a szövetségi egészségügyi 

és közösségi szolgáltatásokhoz. [13] 

 

Új-Zéland 

Az Új-Zélandi Háziorvosok Királyi Kollégiuma az alábbi standardokat fogalmazta meg az 

oktatópraxisokkal szemben: [14] 

Első standard: Az oktatópraxis megfelel a háziorvosi praxis standardoknak, ahogyan azt a 

„Kiválóságra való törekvés” című kiadványban megfogalmazták. 

A praxis „CORNERSTONE” akkreditált, vagy szerződése van arról, hogy a „CORNERSTONE” 

akkreditáció megszerzésén dolgozik; vagy a praxist felmérték és megfelelőnek találták a 

hasonló, egyetemileg elismert általános praxisstandardoknak. 

Második standard: Az oktatópraxis biztosítja a rezidensnek, hogy a háziorvosoknak 

szükséges gyakorlatot és tudást megszerezhessék. 

 Az oktatópraxis biztosítja, hogy a rezidensek saját szakmai tapasztalatokat 

szerezhessenek, és megismerhessék saját felelősségeiket, ideértve a diagnózis 

felállítását és a döntéshozatalt is tudásszintjüknek megfelelően. 

 Az oktatópraxis biztosítja, hogy a rezidensek megfelelő munkaterhelés alatt 

dolgozhassanak, amely igazodik a tapasztalatukhoz és az oktatási szükségleteikhez. 

o Az elsőéves szakorvosjelölteknek minimum 5 és maximum 15 páciens 

vizsgálata javasolt egy félnapos munkamenetben. Egy háromórás 

munkamenet alkalmával 12-nél több páciens nem vizsgálható. A 

rezidenseknek biztosítani kell, hogy a betegeket utánkövethessék, és 

fejleszthessék a folyamatos betegellátási képességeiket, tehát ne csak 

alkalomszerűen megjelenő betegeket vizsgáljanak. 

 Az oktatópraxis biztosítja, hogy a rezidensek széles spektrumú beteganyagba 

nyerjenek betekintést, biztosítva ezzel a háziorvosláshoz kapcsolódó releváns szakmai 

tapasztalatot. 

o Elvárt, hogy a rezidensek akut és krónikus eseteket egyaránt láthassanak 

minden demográfiai csoportra kiterjedően. A rezidenseknek biztosítani kell, 

hogy olyan betegekkel is foglalkozzanak, akik folyamatos gondozás alatt 

állnak, és ne csak akut problémával megjelenő betegeket vizsgáljanak. 
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 Az oktatópraxis biztosítja, hogy a rezidensek fejleszthessék a teammunkához 

szükséges készségeiket, valamint a vezetői és oktatói készségeiket is (pl. lehetőséget 

kell biztosítani a szakorvosjelöltnek, hogy a praxis más tagjaival is együtt dolgozzon, 

ide értve más rezidensek oktatását a praxisban). 

 Az oktatópraxis biztosítja, hogy rezidensek megismerhessék és meglátogathassák a 

megfelelő közösségi szolgáltatókat, és részt vehessenek a közösségi egészségügyi 

kezdeményezésekben. 

 Az oktatópraxis biztosítja, hogy a rezidensek részt vehessenek az olyan 

minőségfejlesztési tevékenységekben, mint praxis auditok, kölcsönös felülvizsgálati 

rendszerek és praxismenedzsment-fejlesztő folyamatok. 

Harmadik standard: Az oktatópraxisnak biztosítania kell, hogy a rezidensek biztonságos és 

hatékony ellátást nyújtsanak a betegeknek. 

 Az oktatópraxisban megfelelő személyzet (források és kapacitás) van, hogy 

hatékonyan és biztonságosan működjön a praxis. 

 A praxisműködésnek biztosítania kell a rezidens által okozott esetleges incidenseket 

bejelentő folyamatokat az Incidens Menedzsment Rendszerben. 

 Az oktatópraxis tájékoztatja a praxishoz tartozó személyeket és a betegeket, hogy a 

praxis oktatásban vesz részt. 

 Az oktatópraxisban eljárásrend rend alapján biztosított a betegektől származó 

beleegyező nyilatkozatok megszerzése, melyben a betegek hozzájárulnak, hogy a 

rezidensek részt vehetnek ellátásukban. 

 Az oktatópraxisban eljárásrend rend alapján biztosított a szakmai felügyelet az oktató 

távollétében, melyről a rezidenst és a személyzetet is értesítik. 

 A tutornak személyesen vagy telefonon elérhetőnek kell lennie a rezidens 

betegellátása során, és ajánlott, hogy közel tartózkodjon a praxishoz (lehetőleg 10 

perc autóútra). A tutor felelőssége, hogy időben delegálja a felügyeleti 

felelősségeket, amikor ő maga nem elérhető. A szakorvosjelöltnek és a praxis 

személyzetének tudnia kell a változásról. 

 Az oktatópraxisban szabályozás van arra vonatkozóan, hogy a szakképzési 

feladatuknak megfelelő támogatást biztosítsanak azoknak a rezidenseknek, akik 

túlóráznak, vagy közösségi tevékenységben vesznek részt. 

 Az oktatópraxis házirendjének összhangban kell lennie a MCNZ irányvonalaival a 

rezidensi túlórát illetően. Az első éves rezidenseknek a túlóra teljes ideje alatt 

felügyelet szükséges. Előnyben részesített a másodéves rezidensek és a szakképzésük 

első 6 hónapját töltők helyszíni felügyelete is. Közösségi aktivista munkához „A praxis 

és a közösség egyezségi nyomtatványá”-t kell kitölteni a praxisnak. 

Negyedik standard: Az oktatópraxis biztosítja, hogy a rezidensek hozzáférnek a tanulást és a 

készségfejlesztést támogató infrastruktúrához és eszközökhöz. 
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 Az oktatópraxis elég helyet tud biztosítani a teljes személyzet számára, ide értve a 

rezidenseket is. 

 Az oktatópraxis hozzáférést tud biztosítani a tárgyalókhoz a teljes személyzet 

számára, ide értve a rezidenseket is, lehetővé teszi számukra, hogy hatékonyan 

ellássák a kötelező feladataikat. Ezeknek az intézkedéseknek magukban kell 

foglalniuk a tárgyalók elérhetőségét az oktatás számára, ahová beülhetnek 

kiscsoportos vagy személyes megbeszéléseket tartani. 

 Az oktatópraxisnak biztosítania kell, hogy a rezidensek számára elérhető rendelő 

megfelelően felszerelt legyen a betegvizsgálathoz és ellátáshoz. 

 Az oktatópraxisnak internet-hozzáférést kell biztosítania a rezidensek számára. 

 Az oktatópraxisnak hozzáférést kell biztosítania a rezidenseknek az elektronikus 

betegmenedzsment-rendszerhez, és meg kell tanítani őket annak használatára. 

 Az oktatópraxisnak megfelelő sürgősségi orvosi felszerelést kell biztosítani, ami 

elérhető a szakorvosjelöltek számára, és meg kell tanítani nekik azok használatát. 

 Az oktatópraxisnak felszerelést kell biztosítania, mellyel az orvos–beteg vagy orvos–

orvos konzultációk rögzíthetők oktatási célra. Ez lehet videófelszerelés, webkamera, 

digitális kamera vagy ezzel egyenértékű eszköz. 

 Az oktatópraxisnak hozzáférhetőséget kell biztosítania a rezidensek számára a 

szakmai forrásokhoz, melyek magukban foglalják a szakkönyveket és a 

referenciaanyagokat nyomtatott vagy elektronikus formában. 

 Az oktatópraxisnak szervezett oktatási környezetet kell biztosítania, ide értve a 

munkaidőn kívüli időszakot is, a visszahívó rendszereket, a reklamációs folyamatokat 

és az ütemezett személyzeti megbeszéléseket. 

Ötödik standard: Az oktatópraxisnak rendelkeznie kell oktatási tervvel, hogy nyomon 

követhesse a rezidens szakmai támogatását. 

 Az oktatópraxis biztosítja, hogy intézkedéseket tett az oktatók és rezidensek számára 

az elegendő oktatási idő megszervezésére, amely megfelel a rezidensek tanulási 

szükségleteinek. 

 Az oktatási intézkedések magukba foglalják a csoportos foglalkozásokat és a 

személyes megbeszéléseket egyaránt. Ezeknek az intézkedéseknek tartalmazniuk kell 

a védett oktatási időt, amely legalább heti 2 óra a másodéves háziorvos rezidensek 

számára és 1,5 óra a háziorvosi képzésben részt vevő elsőévesek számára. Ahol 

szokás, hogy a szenior rezidensek oktatják a junior rezidenseket, ott védett tanítási 

időt lehetővé kell tenni ezekre a célokra, de az nem helyettesítheti a szenior 

rezidensek védett tanítási idejét. 

 Az oktatási praxisnak hozzáférést kell biztosítani a rezidensek számára a tanulási 

lehetőségek széles skálájához a képzési program elvárásaihoz igazodva. 

 A tanulási lehetőségek magukban foglalhatják: a hozzáférést a folyamatos 

egészségügyi oktatáshoz, a lehetőséget a helyszínen kívüli vizitekre, valamint az 
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oktatási szemináriumokon való részvételre biztosított időt. A rezidenseket biztatni 

kell az ilyen jellegű lehetőségeken való részvételre. 

 Az oktató praxis intézkedik arról, hogy az oktatás és tanulás akkor is folytatódjon, ha 

a tutor személyesen nincsen jelen. 

 Az oktató praxisnak dokumentált tervvel kell rendelkeznie a tutor távollétének 

megoldására, ideértve a váratlan hiányzásokat is. Vegye figyelembe, hogy ha az 

oktató két hétnél hosszabb szabadságot vesz ki, akkor a helyettesítőnek is akkreditált 

oktatónak kell lennie. 

 Ahol a rezidensek több mint egy oktatópraxisba kerülnek bevonásra, biztosítani a 

rezidenseknek a tutorokkal való kapcsolattartást minden praxisban. 

 A rezidensek praxisok közötti áthelyezését az egyetemen keresztül ajánlott szervezni. 

 A rezidenseknek praxisorientációs bevezetést kell tartani. A tájékoztatásnak a 

következőkre kell kiterjednie: betegpopuláció, oktatási források, a praxis 

egészségügyi terve, a praxis házirendje, számlázás, személyzeti létszám, 

időpontfoglalás, folyamatos betegellátás, névsor, ápolás, munkaidőn kívüli 

tevékenység, közösségi tevékenységekben való részvétel, a helyi szervezetekkel való 

kapcsolatok, egészségügyi szolgáltatók és csoportok, a praxis oktatási erősségei és 

igény szerint rezidenseknek nyújtható támogatások. 

 Az oktatópraxis hozzáférhetőséget biztosít vendégoktatókhoz, infrastruktúrához, 

forrásokhoz és jelentésekhez, melyek szükségesek a rezidens felügyeletéhez és tutori 

segítség nyújtásához. Ez azokra az esetekre vonatkozik, amikor a rezidens egy önálló 

praxisban marad az egész éven át. 

Hatodik standard: Az oktatópraxis teljes személyzete teamként támogatja a rezidenst. 

 Az oktatópraxis személyzete megértést és elhivatottságot mutat az oktatópraxis 

támogató szerepének és felelősségének vonatkozásában. 

 A rezidensnek lehetősége van bekapcsolódni a praxis más egészségügyi 

szakembereinek munkájába. 

Hetedik standard: A praxis bevonja a rezidenseket olyan kezdeményezésekbe, amelyek 

kifejezik a maorik egészségügyi szükségleteire és jogaira való érzékenység fontosságát. 

 A praxis elismeri és érzékeny a maorik kivételes helyzetére, egészségügyi 

szükségleteire és jogaira. 

 A praxisban meg kell bizonyosodni, hogy a rezidensek ismerik a praxis házirendjét, 

amely kimondja, hogy tiszteletben kell tartani a hagyományos maori gyakorlatokat. 

Amikor a kialakított eljárásrend nem egyértelmű, a rezidenseknek biztosítani kell, 

hogy hogyan tudnak tanácsot kérni a helyes gyakorlatra vonatkozóan. 

 A praxisnak lehetőséget kell biztosítania a rezidensek számára, hogy 

bekapcsolódhassanak a praxis kapcsolatába a helyi maori nagycsaládokkal, 

szervezetekkel és csoportokkal. 
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 A praxisban meg kell bizonyosodni arról, hogy a rezidensek ismerik a maori 

egészségügyi tervet, és tudatában vannak a praxis kezdeményezéseinek, amelyek a 

maorik egészségfejlesztését célozzák meg. 

 A praxisban lehetőséget kell biztosítani a rezidensek számára, hogy részt vegyenek a 

praxis munkájában, és felismerjék a praxisba bejelentkezett maorik egészségügyi 

szükségleteit. [14] 

 

EURACT 

Az European Academy of Teachers in General Practice and Family Medicine (EURACT; Oktató 

Háziorvosok és Családorvosok Európai Akadémiája) egy nemzetközi szervezet, amelynek 

célja az európai oktató háziorvosok összefogása, a megfelelő standardok felállítása a 

háziorvosképzéssel, valamint a tutorképzéssel kapcsolatban, Vvalamint szervezeti hátteret 

biztosít ezek megvalósításához. A szervezetnek közel 40 országból több mint 800 tagja van, 

mely így átfogóan reprezentálja a háziorvosi oktatás európai vonulatát. [15] 

A szervezet a tudományos állásponttal összhangban a gyakorlati, mintsem az elméleti képzés 

fontosságát képviseli. [16] Ennek megfelelően a munkavégzés, azaz a betegellátás közben 

történő tanulás szükségességét kell szem előtt tartani a háziorvosi képzés kialakításakor. [17] 

Ezért megállapításuk szerint a háziorvosi képzést alapvető részben (legalább 50%-ban) 

háziorvosi rendelés keretein belül kell végezni, mert ez az egyetlen módja annak, hogy a 

háziorvosi/családorvoslási kulcskompetenciákat elsajátítsa a rezidens. A háziorvosi 

gyakorlatban a rezidensek olyan betegekkel találkoznak, akik a jövőbeli betegpopulációjukat 

reprezentálják. A rezidenseknek szakképzésre akkreditált oktató háziorvosi praxisokban kell 

képzésüket tölteniük. 

Az oktatópraxisok alapelvei magukba foglalják a következőket [17]: 

 bizonyítaniuk kell, hogy az oktatási tevékenység auditja teljes körű, 

 az oktatóknak rendelkezniük kell családorvos-szakvizsgával, sikeresen 

teljesített hiteles tutorképzéssel (tanításra és értékelésre vonatkozóan), 

továbbá demonstrálniuk kell, hogy részt vesznek oktatási tevékenységekben, 

 az oktatópraxisnak kijelölt tutorral biztosítania kell az elkülönített és 

zavartalan, úgynevezett védett tanítási időt, 

 a rendelési idő alatt folyamatosan biztosítaniuk kell a kijelölt tutortól való 

kérdezés és tanácskérés lehetőségét, 

 hozzáférést kell biztosítani a szakirodalomhoz (pl. szakkönyvekhez, 

folyóiratokhoz), 

 infrastruktúrát kell biztosítani az oktató által felügyelt vizitekhez, 

 a képzés során fel kell használni a nemzeti háziorvosi/családorvosi képzés 

tananyagát, 
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 az oktatópraxisnak biztosítania kell a szakdolgozókat is magába foglaló képzési 

környezetet, 

 az oktatópraxisnak jó struktúrával kell rendelkeznie a többi egészségügyi 

szolgáltatóval való kapcsolattartásra, 

 az oktatóknak biztosítaniuk kell az oktatásban és az oktatókörnyezetben az 

egyenlő bánásmódot minden rezidens számára etnikumtól, nemtől, 

fogyatékosságtól vagy speciális oktatási igényektől függetlenül, 

 a tutornak rendelkeznie kell a tanulási igényekre alapozott Egyéni Képzési 

Tervvel, melyet évente felül kell vizsgálni, 

 a tutornak meg kell tanulnia az Egyéni Képzési Terv hatékony használatát, 

 a háziorvosi képzést az aktívan praktizáló háttérrel rendelkező, illetve az 

egyetemi/kutató háziorvosoknak kell kifejlesztenie, szerveznie, 

adminisztrálnia és értékelnie 

2002-ben az EURACT ST Bizottság leírta a háziorvos-/családorvos-oktatók és oktatópraxisok 

kiválasztásához szükséges specifikus követelményeket (melyeket frissítettek 2012-ben). [17, 

18] Irányvonalakat fogalmaztak meg a háziorvosi/családorvosi praxisok számára az 

infrastrukturális, irányítási és oktatási szempontok figyelembevételére. [17] 

Infrastruktúra szempontjából a háziorvosi/családorvosi szakképző oktató praxisnak a 

következőket kell teljesítenie: 

 eleget kell tenni a nemzeti egészségügyi és biztonsági szabályozásnak, 

 biztosítani kell a rezidensek és az oktatók számára a biztonságos munkakörnyezetet, 

ahol a személyes biztonság nem kerül veszélybe, 

 meg kell bizonyosodni arról, hogy az egészségügyi dokumentumokat a megfelelő 

standardok szerint vezetik, amely megfelel a nemzeti szabályozásnak, 

 jól felszerelt rendelőt kell biztosítani a rezidensi orvos–beteg konzultációkhoz, 

 be kell mutatni, hogy átfogó, költséghatékony és folyamatos szolgáltatást nyújtanak a 

páciensek részére (melyet releváns protokollokkal és folyamatokkal alátámasztanak), 

 bizonyítják, hogy az alapellátásban dolgozó egészségügyi teamek hatékonyan 

működnek együtt, 

 minőségbiztosítás keretén belül betegreklamációs eljárási rendet fogalmaznak meg 

és alkalmaznak, 

 „Practice Orientation Guide” dokumentumot fejlesztenek ki és alkalmaznak minden, 

az oktatópraxisba érkező rezidens esetén. 

Irányítás szempontjából a háziorvosi/családorvosi szakképző oktató praxisoknak a 

következőknek kell megfelelnie: 

 rendszeresen tájékoztatni kell a pácienseket arról, hogy ez egy oktatópraxis, 

 példát kell mutatni a klinikai vezetés számára, 

 bizonyítania kell, hogy megfelelő minőségirányítási rendszerrel/auditprogrammal 

rendelkeznek és alkalmazzák azt, 
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 rendszeres praxismegbeszéléseket tartanak, és elvárják, hogy a rezidens aktívan részt 

vegyen rajtuk, 

 betegelégedettségi kérdőíveket alkalmaznak, és azokra rendszerszinten reagálnak.  

Oktatási szempontból a háziorvosi/családorvosi szakképző oktatópraxisnak a következőket 

kell teljesítenie: 

 olyan oktatókörnyezetet kell fenntartani, amelyben minden rezidens megfelelően 

illeszkedik, 

 ahol szükséges, biztosítani kell a releváns szakspecifikus szakértelmet (oktatási vagy 

klinikai hozzáférés a megfelelő szakorvoshoz – pl. szemészorvos), 

 megfelelő IT infrastruktúrához való hozzáférés biztosítása a praxisban, 

 védett oktatási idő biztosítása a kijelölt tutorral, 

 rendelési idő alatt folyamatosan biztosítaniuk kell a kijelölt tutortól való kérdezés és 

tanácskérés lehetőségét, 

 infrastruktúrát kell biztosítani az oktató által felügyelt vizitekhez, 

 hozzáférést kell biztosítani a szakirodalomhoz (pl. szakkönyvekhez, folyóiratokhoz). 

Az irányelvek mellett más eshetőségeket is megjelöltek, hogy biztosítsák a 

háziorvosi/családorvosi szakképzés megfelelő alkalmazását. A tutornak és az oktatópraxisnak 

megfelelő oktatási lehetőséget kell biztosítania, megfigyelésen és értékelésen alapuló, 

adekvát visszajelzést kell adnia, egyéni képzési tervet és hatékony szakmai felügyeletet kell 

biztosítania. Továbbá támogatniuk kell a rezidensekkel való egyenlő bánásmódot etnikumtól, 

nemtől és a speciális oktatási igényektől függetlenül. 

Az oktatópraxisok kiválasztása során az EURACT az 6. táblázatban bemutatott kiemelt 

szempontok figyelembevételét fogalmazta meg javaslatként. [18] 

Az EURACT további praxisértékelési szempontként vetette fel az alábbiakat egy másik 

munkájában: 

 az orvosok és a személyzet kapcsolata, 

 betegelőjegyzés lehetőségének a megléte, 

 városi vagy vidéki környezet, 

 széleskörű szolgáltatásnyújtás, 

 betegség és esetek epidemiológiája, 

 eljárások, beavatkozások sokszínűsége, 

 otthoni vizitek, 

 orvosi eszközfelszereltség, helyiségek, 

 oktatási eszközfelszereltség. 
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6. táblázat: Oktatópraxisok kiválasztásának kiemelt szempontjai (EURACT) 

Szempont Értékelés alapja 

Praxis mérete betegek száma 

Munkaterhelés napi betegforgalom 

Munkaterhelés megoszlása praxisban dolgozó személyek száma 

Széleskörű alapellátás beavatkozások, tevékenységek száma 

Orvosi dokumentáció dokumentációs rendszer típusa és minősége 

Helyiségek és felszereltség standardoknak megfelelnek-e 

Könyvtár, szakfolyóiratok hozzáférhetőség, különböző folyóiratok száma 

Hálózati kapcsolat a praxison belül, 

internet kapcsolat más egészségügyi 

szolgáltatókkal 

kapcsolatok száma, szolgáltatók típusai 

(A táblázat az EURACT egyik kiadványának [2002] magyar nyelvű fordítása [18]) 

 

Az EURACT egyértelműen definiált kiválasztási kritériumrendszer felállítását és alkalmazását 

javasolja az oktató háziorvosokra és oktatópraxisokra vonatkozóan. Azonban eddig nem áll 

rendelkezésre olyan evidencia, amely szerint a definitív kritériumrendszer megléte jobb 

minőségű oktatókat eredményez a képzésben. [18] 

 

HAZAI HELYZETFELMÉRÉS 

Akkreditációs gyakorlat 

Magyarországon minden egyetemi háziorvos-szakképző központ egységesen a Rezidens 

Akkreditált Képzőhely Nyilvántartási portált használja, azonban nincs egységes 

követelményspecifikáció. Az egyetemi központok közül a Semmelweis Egyetem és a Pécsi 

Tudományegyetem részletesen meghatározta és definiálása a jogszabályban leírt 

oktatópraxis-követelmények nagy részét, a több egyetem esetén csak a tutor vagy egyetemi 

továbbképzésen való részvétel jelent meg pontosított követelményi elvárásként. 

 

Budapest 

A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Karán történő akkreditáció során az 

oktatópraxisoknak az alábbi követelményeknek kell megfelelnie: 

 Az oktató saját tulajdonában legyen a praxis, vagy alkalmazottként dolgozzon egy 

praxisban. 

 A praxis rendelkezik a jogszabályban meghatározott szakmai minimumfeltételek 

alapján kiadott működési engedéllyel (tárgyi és személyi feltételek). 

 Területi ellátási kötelezettséggel működik. 
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 A betegforgalmi és beteg-összetételi adatok alapján alkalmas a szakképzési program 

lebonyolítására: 

o a praxisban regisztrált betegek száma legalább 800, legfeljebb 2800 fő (kivéve, 

ha a település szerkezete nem tesz lehetővé kisebb praxist), 

o a napi betegforgalom 20–60 fő között van (nagyobb forgalom mellett az 

oktatói munka ellehetetlenül), 

o a korábbi OEP, jelenlegi NEAK korcsoport beosztás alapján, valamennyi 

korcsoportban, a betegek aránya 10% felett van,. 

 Belső minőségbiztosítási rendszerrel rendelkezik. Annak ellenére, hogy ez jogszabályi 

feltétel, nehéz megítélni a teljesülését. 

 Az oktató vállalja a felsőoktatási intézménnyel a rendszeres szakmai kapcsolat 

tartását és azt, hogy részt vesz (3 évente legalább kétszer) a Tanszék és az Oktató 

Családorvosok Magyarországi Kollégiuma által szervezett éves konferencián. A 

Tanszék saját részvételi nyilvántartást vezet a konferenciákról. 

A „praxisban a szakképzést vezető oktató az adott szakterületen legalább 5 éve megszerzett 

szakképesítéssel rendelkezik” jogszabályi feltétel teljesülését a mellékelendő szakvizsga-

bizonyítvány és működési engedély alapján ellenőrzik. Az oktatói státuszra jelentkező praxist 

személyesen nem látogatják meg.  

Az akkreditációra történő jelentkezés a RENY portálon vagy közvetlenül a tanszéken történik. 

 

Debrecen 

A Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Karán történő akkreditáció során az 

oktatópraxisoknak az alábbi követelményeknek kell megfelelnie: 

 Az ENKK nyilvántartás alapján a praxisban a szakképzést vezető oktató háziorvostan 

szakterületen legalább 5 éve megszerzett szakképesítéssel rendelkezik. 

 A praxis rendelkezik belső minőségbiztosítási rendszerrel, aminek teljesülését 

azonban nem vizsgálják. 

 A praxis betegforgalmi és beteg-összetételi adatok alapján alkalmas a szakképzési 

program egyes elemeinek oktatására. Ezen jogszabályi feltétel nem került 

specifikálásra. 

 Az oktató a tutorképzések/találkozók 2/3-án részt vesz, ezzel teljesítve „az oktató és 

az egyetem között rendszeres szakmai kapcsolat áll fenn” jogszabályi feltételt. 

Tanszéki vezetői értekezleten történik meg a jelöltek kiválasztása akkreditálásra. A jelöltek 

akkreditációját az ÁOK Szak- és Továbbképzési Bizottsága hagyja jóvá. Az oktatói státuszra 

jelentkező praxist személyesen nem látogatják meg. 
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Pécs 

Az oktatópraxisoknak a www.reny.hu portálon keresztül kell beadniuk akkreditációs 

pályázatukat, amely tartalmazza a praxisokra vonatkozó legfőbb adatokat: 

 a tutor szakvizsgáit – háziorvostan vagy csecsemő- és gyermekgyógyászat 

szakvizsgával rendelkezzen, 

 a vezetőn felüli főállásban dolgozók számát – legalább 1 fő főállású ápoló vagy 

asszisztens legyen, 

 a betegforgalmat (fő/év) – legalább 1000 fő/év betegforgalom legyen, 

 a rendelési adatokat – a hét minden munkanapján legyen rendelési idő, 

 a rendelő diagnosztikai lehetőségeit – legalább a Minimum rendeletben [60/2003. 

(X.20) ESzCsM rendelet] előírt diagnosztika legyen, 

 a rendelő infrastruktúráját – számítógépes betegregisztrálási rendszer, leletkészítési 

lehetőség, internet-elérhetőség legyen, 

 a rendelő minőségbiztosítását – rendelkezzen vele, 

 az önképzés lehetőségeit – folyóiratok és elérhető számítógépes adatbázisok 

elérhetők legyenek, 

 a szakképzéshez kapcsolódó intézményi struktúrát – legalább laboratóriumi 

diagnosztikai lehetőség legyen, 

 az oktatási tevékenység leírását – előny, ha már részt vett medikusoktatásban és 

szakorvosképzésben, 

 a rendelő szociális hátterét – alapvető szociális helyiségekkel rendelkezzen. 

A szakmai grémium ezek alapján dönt arról, hogy a megjelölt képzési elemek teljesítéséhez 

adottak-e a feltételek. Az oktatói státuszra jelentkező praxist személyesen nem látogatják 

meg. 

 

Szeged 

A Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Szak- és Továbbképzési 

Központja az ÁEEK pályázati űrlapjának reny.hu-n beküldött szakképzőhely akkreditációs 

kérelmeit adminisztrátori előszűrést és központi jóváhagyást követően kapja meg. Ezt 

követően az SZTE ÁOK Háziorvostani szakképzési grémium felülvizsgálja és értékeli a 

benyújtott pályázatokat. A jogszabályban lefektetett kötelezően teljesítendő követelmények 

nincsenek részletesebben meghatározva és írásban rögzítve egyetemen, a döntéshozatal a 

grémium szakmai tudása, tapasztalatai, valamint előismeretei alapján történik. A grémium 

által akkreditációra alkalmasnak ítélt praxisok központi felterjesztéséről az SZTE ÁOK Kari 

Tanács hoz döntést, amit legvégül az ÁEEK hagy jóvá. A jogszabályban meghatározott 

feltételek közül egyik sincs specifikálva, nem számszerűsített. Az oktatónak rendszeresen 

részt kell vennie tutor vagy egyetemi továbbképzésen. Az oktatói státuszra jelentkező praxist 

személyesen nem látogatják meg. 
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Oktatópraxisok tulajdonságai 

A jelen tanulmányunkban felmért 244 oktató praxis változatos demográfiai és 

infrastrukturális tulajdonságokkal, ebből adódóan heterogén oktatási adottságokkal 

rendelkezik, mely azonban segítheti az oktatópraxis követelményeinek specifikációját. 

Elhelyezkedés, lakosságszám: 87 praxis (a válaszadók 35,7%-a) 10 000–100 000, 78 (32%) 

100 000 feletti, 56 (23%) 5000 alatti, 23 pedig az 5000 és 9 999 közötti lakosságszámú 

területen működik. 162 praxishoz (66,4%) nem tartozik tanyavilág vagy külterület, a maradék 

82-höz (33,6%) pedig igen. 235 praxis (96,3%) területi ellátási kötelezettséggel működik, és 

csupán 9 (3,7%) nem. 

A rendelői tulajdonjog 50% feletti birtokosa: 133 praxis rendelőjének (54,5%) többségi 

tulajdonosa az önkormányzat, 79-é (32,4%) a tutor, és 32 esetben (13,1%) egyéb 

természetes vagy jogi személy (pl. gyógyszertár) tulajdonában van a rendelő. 

Praxis típusa: 196 válaszadó (80,3%) felnőtt praxisban dolgozik, 48-an (19,7) pedig vegyes 

praxisban. A 244 válaszadó közül 28-an (11,5%) praxisközösségi tagok, 216-an (88,5%) pedig 

nem. 

Praxisban regisztrált személyek száma: 197 praxis esetén (80,7%) a beteglétszám nagyobb, 

mint 1500 fő, 30-nál (12,3%) 1200–1500 és 17-nél (7%) kevesebb, mint 1200 fő. 

Átlagos napi betegforgalom (elmúlt 12 hónap átlaga): 99 praxisban (40,6%) 50 és 65 fő 

között mozog az átlagos napi betegforgalom, 94-ben (38,5%) 65 felett és 51 (20,9%) esetben 

50 alatt. 

Előjegyzés lehetősége a praxisban: 140 praxisban (57,4%) a rendelési idő kevesebb, mint 

50%-ra biztosított előjegyzés, 91-nél (37,3%) a rendelési idő több mint 50%-ra, és 13-nál 

(5,3%) nem biztosított az előjegyzés lehetősége. 

Otthoni beteglátogatások száma hetente (elmúlt 12 hónap átlaga): 116-an válaszolták, 

hogy a beteglátogatások heti átlaga (47,5%) kevesebb, mint 5 fő, 74-nél (30,3%) 5 és 10 fő 

közötti és 54-nél (22,1%) 10 főnél nagyobb. 

Személyi adottságok a praxisban: a válaszadók közül 120 praxisban (49,2%) orvos–ápoló 

felállás van, 50-nél (20,5%) orvos, ápoló és adminisztrátor, 49-nél (20,1%) orvos, két ápoló, 

11-nél (4,5%) pedig két orvos, egy ápoló. A maradék 14 válaszadó esetén egyéb személyi 

összetétel van. 223 praxisban (91,4%) nem dolgozik praxisközösségi szakember (pl. 

dietetikus, pszichológus, 21 praxisban (8,6%) pedig igen. 

Praxisápoló végzettsége: 103 (42,2%) válasz érkezett az OKJ-s végzettségű ápolóra, 101 

(41,4%) a közösségi/alapellátási szakápolóra, 33 (13,5%) a főiskola vagy BSc szakképesítésre 

és 3 (1,2%) az egyetemi vagy MSc szakképesítésre. A maradék 4 fő az egyéb végzettséget 

jelölt meg. A 244 válaszadó közül 53 praxis ápolója (21,7%) további szakképesítéssel 

rendelkezik (pl. fizikoterápiás asszisztens), 191 esetben (78,3%) pedig nincs. 

Betegdokumentáció típusa a praxisban: 124 praxis (50,8%) elsősorban elektronikus alapú 

betegdokumentációt használt, 115 praxisban (47,1%) kizárólag elektronikus 
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betegdokumentáció, és csupán 5 praxisban (2%) elsősorban papíralapú, másodsorban 

elektronikus betegdokumentáció van. 

Technikai adottságok a praxisban: 153 (62,7%) válasz érkezett az ABPM használatára, 149 

(61,1%) a Doppler ultrahang használatára, 70 (28,7%) a speciális „bedside” gyorstesztek 

használatára (pl. CRP mérés, prothromin időmérés), 65 (26,6%) a spirométer használatára, 

39 (16%) a Holter EKG használatára, 38 (15,6%) a rendszeres telemedicinás konzultációra (pl. 

bőrgyógyászati esetek, TTEKG) és 27 válasz a személy által végzett betegirányító pulttal 

rendelkező praxisra. 1-1 válasz érkezett többek között az audiométerre, softlézerre, 

portábilis EKG-ra, Erodiumra, fizioterápiás készülék-re, stb. 

Szakmai adottságok a praxisban: 116 praxis (47,5%) rendelkezik dokumentált formában 

belső hipertónia gondozási praxisprotokollal, 99 (40,6%) diabétesz praxisprotokollal, 79 

(32,4%) prevenciós/betegedukációs/gondozási rendeléssel, 50 (20,5%) COPD gondozási 

praxisprotokollal, 32 (13,1%) osteoporosis praxisprotokollal, 31 (12,7%) egyéb gondozási 

praxisprotokollal. Az egyéb válaszlehetőségek között szerepel a kardiológiai betegek 

gondozása, foglalkozás-egészségügyi alapellátási szakrendelés, stb. 85 praxisban (34,8%) 

nem áll rendelkezésre semmilyen belső gondozási praxisprotokoll. 

Oktatási adottságok a praxisban: 172 oktató praxisban (70,5%) mindig csak egy 

szakképzésben részt vevő személy van a praxisban. 154 praxisban (63,1%) biztosított a 

hozzáférés szakmai adatbázisokhoz (pl. www.pharmindex-online.hu, www.uptodate.com), 

102 praxis (41,8%) pedig külön, önálló rendelő helyiséget tud biztosítani a szakképzésben 

résztvevő rezidensének. 64 praxis (26,2%) programtervet készít a napi/heti konzultációs és 

oktatási idő biztosítására, 21 (8,6%) rendelkezik oktatásra alkalmas videokamerával, 18 

(7,4%) praxisban időnként kettő vagy három szakképzésben résztvevő személy van a 

praxisban egyidejűleg. Csupán 15 oktató praxisban (6,1%) nem áll rendelkezésre egyik 

oktatási adottság sem. 

Praxismenedzsment: 159 praxis tutora (65,2%) saját maga végzi a praxismenedzsmentet, de 

erről dokumentációt nem készít, 70-en (28,7%) dokumentáltan pl. éves pénzügyi/üzleti terv 

készítésével végeznek és 9 esetben (3,7%) praxisközösségi menedzser látja el ezeket 

feladatokat. Egyéb válaszként érkezett praxismenedzsmentet végző személyként pl. a 

könyvelő vagy a diplomás ápolónő. 

Minőségbiztosítás: 120 praxis (49,2%) dokumentáltan végez minőségbiztosítást pl. praxis 

protokollok, beteg elégedettségi kérdőívek formájában, 85 (34,8%) ISO minőségbiztosítási 

rendszerrel rendelkezik és 34 praxisban nincs minőségbiztosítás. Egyéb válaszként érkezett, 

hogy a praxis pl. ISO-HES belső minőségügyi rendszerrel, BE, ISO-EMI, vagy MOK által 

biztosított ISO rendszerrel rendelkezik. 

Egyéb szerződés szerinti praxis által nyújtott szolgáltatások: 111 praxis (45,5%) nem nyújt 

egyéb szolgáltatást, 54 (22,1%) idős/szociális otthoni ellátást végez, 44 (18%) otthonápolást, 

43 (17,6%) iskolaorvosi feladatokat lát el és 27 (11,1%) hospice szolgáltatást nyújt. Az egyéb 

http://www.uptodate.com/
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válaszok között szerepelt pl. üzemorvoslás, infúziós kezelés, fizioterápia, hajléktalan ellátás, 

diabetológia, súlyos fogyatékos és pszichiátriai betegellátás, vérvételi laboratórium, 

sportorvoslás, külföldi betegek háziorvosi ellátása, belgyógyászati, nőgyógyászati vagy fül-

orr-gégészeti ellátás. 

 

KÖVETKEZTETÉSEK 

A nemzetközi színtéren több országban is szakmailag részletesen kidolgozott és szervezett 

akkreditációs folyamat létezik, melyben standardok alapján jól definiált követelményeket 

állítanak fel az oktató praxisokkal szemben, ami példaértékű lehet azon nemzetek számára, 

ahol egyáltalán nem, vagy nem ilyen minőségű rendszerek működnek. A magyarországi négy 

orvostudományi egyetemen csak részben és nem egységesen specifikált követelmények 

vannak. Munkánk alapján egy hazai egységes követelményrendszer dolgozható ki a jövőben 

az oktatópraxisokra vonatkozóan, melyre a következőkben javaslatokat fogalmaztunk meg. 

 

JAVASLATOK 

A nemzetközi jó gyakorlatok, a hazai akkreditációs gyakorlat, a jelenlegi oktatópraxisok 

jellemzői, a kollegiális szakvéleményezés és javaslattételek alapján a következő ajánlásokat 

fogalmazzuk meg az eredménytermékben később olvasható indoklásokkal: 

1. A jelenlegi jogi keretek között egy országosan egységes, szakmai szempontú 

oktatópraxisakkreditációs folyamatot ajánlott kialakítani, melyben specifikálásra 

kerülnek a jogszabályban megfogalmazott feltételek, mint például a kötelezően 

teljesítendő minimumkövetelmények, valamint azon felül pontos meghatározásra 

kerülnek a nem kötelezően teljesítendő, azonban a magasabb szintű képzés 

megvalósításához javasolt követelmények. 

2. A jogszabályban megfogalmazott négy kötelezően teljesítendő 

minimumkövetelményt az alábbiak szerint specifikálni szükséges: 

 „a praxisban a szakképzést vezető oktató az adott szakterületen legalább 5 

éve megszerzett szakképesítéssel rendelkezik” követelmény meghatározása: 

o a legalább 5 éve megszerzett háziorvosi szakképesítés mellett a 

szakképzést vezető oktató legalább 3 éves szakmai gyakorlattal 

rendelkezzen háziorvostan szakterületen (éves átlagban hetente 

legalább 4 nap háziorvosi tevékenység); 

o legalább 1 éve (éves átlagban hetente legalább 4 napon) 

háziorvosként dolgozzon az akkreditációra jelölt praxisban; 

 „a praxis betegforgalmi és beteg-összetételi adatok alapján alkalmas legyen a 

szakképzési program egyes elemeinek oktatására” követelmény értelmezése: 

o a praxisban regisztrált betegek száma legalább 1000 fő legyen; 
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o az utolsó 12 hónap napi átlagos betegforgalma elérje legalább a 35 

főt; 

o a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) korcsoport beosztás 

alapján a betegek aránya 10% felett legyen 

 vegyes praxis esetén: valamennyi korcsoportban, 

 felnőtt praxis esetén: 18 év feletti korcsoportokban (18-34 év; 

35-60 év; 60 év felett), 

 „a praxis rendelkezik belső minőségbiztosítási rendszerrel” követelmény 

egyértelműsítése: 

o valid és dokumentált, ezáltal ellenőrizhető minőségbiztosítási 

rendszerrel rendelkezzen a praxis (pl. betegelégedettségi felmérés 

értékelése; belső szakmai eljárásrendek); 

 „az oktató és az egyetem között rendszeres szakmai kapcsolat álljon fenn” 

követelmény definiálása: 

o háromévente legalább kétszer kötelező részt venni az egyetem által 

szervezett, vagy azok által javasolt oktatóknak szóló találkozókon, 

tutorképzéseken vagy továbbképzésen, amit az szakképzésért felelős 

legfelsőbb szerv finanszíroz. 

3. A kötelezően teljesítendő minimumkövetelmények országosan egységes 

alkalmazása javasolt az oktatópraxisok akkreditációja során. 

4. A háziorvosi oktatópraxissá mint szakképző hellyé történő minősítés folyamatában a 

Rezidens Akkreditált Képzőhely Nyilvántartás portálján egyedi, a háziorvosi 

oktatópraxisokra vonatkozó akkreditációs űrlap alkalmazása szükséges. Továbbá a 

2. javaslati pontban konkretizált követelmények teljesülését automatikusan ellenőrző 

rendszer kidolgozása és akkreditációs központi rendszerbe integrálása javasolt. 

5. A hatékony rezidensképzés jelenlegi kihívásainak megfelelni tudó, nem kötelezően 

teljesítendő követelmények megfogalmazása/alkalmazása indokolt, mely 

szempontok súlypontozottan essenek számításba az oktatópraxis akkreditációja 

folyamán. A követelmények a következők:  

 a praxis területi ellátási kötelezettséggel rendelkezzen; 

 a praxis az oktató saját tulajdonát képezze; 

 a praxisban regisztrált betegek létszáma 1200 és 1500 fő közé essen; 

 beteglátogatások száma elérje hetente az 5-öt; 

 betegállományának összetétele kor és krónikus betegségek vonatkozásában a 

magyarországi átlagot reprezentálja; 

 gyermekellátásra alkalmas legyen; 

 meghatározott minimumfeltételeken felüli felszereltséggel (pl. spirométer, 

ABPM) rendelkezzen és dokumentáltan használja is azokat; 

 előjegyzési rendszert alkalmazzon; 
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 hatékony praxismenedzsmenttel és minőségbiztosítással rendelkezzen; 

 elsősorban elektronikus betegdokumentációs rendszerrel rendelkezzen; 

 telemedicinás eljárásokat alkalmazzon (pl. TTEKG, teledermatológia); 

 prevenciós rendelést biztosítson; 

 krónikus betegséggondozásra (pl. diabétesz, hipertónia) belső protokollokkal 

rendelkezzen; 

 a szakképzésben részt vevő jelölt oktatásához külön, önálló rendelő 

helyiséggel rendelkezzen; 

 egy időben egynél több szakképzésben részt vevő személy ne legyen az oktató 

praxisban; 

 védett időt biztosítson oktatásra (védett idő: előre tervezett idősávban, 

zavartalan környezetben, az oktatási folyamat félbeszakítása nélküli oktatási 

idő); 

 programtervvel rendelkezzen a napi/heti konzultációs és oktatási idők 

biztosítására; 

 oktatáshoz szükséges eszközökkel rendelkezzen (pl. videókamera); 

 szakmai anyagok hozzáférhetőségét biztosítsa (pl. protokollok, szakkönyvek); 

 egyéb szerződés szerinti szolgáltatást (pl. hospice, otthonápolás) nyújtson. 

6. Az alapellátás jelenlegi helyzetét, jövőjét, valamint minőségfejlesztésének 

szükségességét figyelembe véve nélkülözhetetlen a háziorvos-szakképzés, ehhez 

kapcsolódva pedig az oktatópraxisok fejlesztése és megerősítése, amihez szakmailag 

szükséges fenntarthatóan megteremteni azokat a jogi kereteket, szabályozásokat, és 

pénzbeli forrásokat, melyek biztosítják az oktatópraxisban. Ezek a következők: 

 a szakképzésben résztvevő rezidens számára önálló betegellátásra alkalmas 

különálló rendelő helyiség, mely a tutor rendelőjével egyenértékűen 

felszerelt orvosi és infokommunikációs eszközökkel egyaránt; 

 a rezidens önálló munkavégzésének valós idejű követesére, felügyelésére és 

ellenőrzésére szolgáló orvosi szoftvereket és hálózatot, amely a betegellátás 

biztonságát, a szakmai felügyeletet és a tutori visszajelzés lehetőségét 

szolgálja; 

 az oktatásmetodikai szempontból nélkülözhetetlen videókamerát vagy azzal 

egyenértékű eszközt az orvos–beteg konzultációk oktatási célú rögzítésére és 

analízisére. 

7. Az oktatás minőségének javítása érdekében javasolt szakmapolitikai infrastrukturális 

és gazdasági beruházások: 

 a hozzáférés biztosítása orvosi bizonyítékokon alapuló fizetős szakmai 

adatbázisokhoz (pl. www.uptodate.com); 

 ISO vagy azzal ekvivalens oktatási és praxisműködési minőségirányítási 

rendszer biztosítása; 
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 meghatározott minimumfeltételeken felüli, oktatás szempontjából jelentős 

orvosi eszközök (pl. spirométer, ABPM) biztosítása; 

 telemedicinás eszközök és eljárások (pl. TTEKG, teledermatológia) biztosítása; 

 a rezidensek munkavégzéshez szükséges ruházat, orvosi táska, telefon 

biztosítása; 

 szálláshely és/vagy utazási költség biztosítása a rezidens számára, aki 

lakóhelyétől távol végzi szakképzését; 

 a tutor számára helyettes orvos biztosítása kötelező oktatással kapcsolatos 

rendezvényen (pl. tutorképzésen) való részvétel esetén. 

8. Objektív, pontrendszer alapú értékelés alapján minősíteni lehetne az 

akkreditációban részt vevő oktatópraxis-jelölteket, mely a rezidensek 

praxisválasztásának döntéshozatali folyamatában segítséget nyújthat, valamint 

elősegítheti a képzőhelyek minőségfejlesztési törekvéseit és közvetve az alapellátás 

fejlődését. 

9. Az előzőekben javasolt specifikációk, akkreditációs gyakorlatok és objektív 

pontrendszer hazai megvalósításához, valamint gyakorlati alkalmazásához a jelenlegi 

helyzethez képest többletfinanszírozás szükséges. A ténylegesen felmerülő tételes 

költségek, azok fajtáinak, mértékének, valamint a finanszírozás módjának 

meghatározása meghaladja ezen tanulmány kereteit, ezért külön eredménytermék 

formájában javasolt ezt elkészíteni. 

10. A praxisközösségek a szakembereik és az általuk nyújtott többletszolgáltatások révén 

a klasszikus egyéni praxisokhoz képest sajátos és magasabb szintű oktatási 

lehetőséget biztosíthatnak. Mivel a praxisközösségek többsége jelenleg alakulóban 

van, és még nem kezdte el tényleges működését, ezért ezen eredménytermékben 

nem kerülhetett egyértelmű meghatározásra az oktatópraxis-közösségek 

követelményspecifikációja. Azonban ennek meghatározása a későbbiekben 

megkerülhetetlen. 

11. A jelen tanulmányban meghatározott oktatópraxisok követelményspecifikációját 

rendszeresen felül kell vizsgálni és szükség szerint módosítani kell – követve az 

alapellátás strukturális, keretrendszeri és finanszírozási változásait.  
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7/1. táblázat: Pontrendszer felnőtt/vegyes oktatópraxisok minősítéséhez 

Szempont Jellemző Pontszám 

Elhelyezkedés 

(lakosságszám) 

>100.000 1 

10.000-100.000 2 

5000-9.999 3 

<5000 4 

külterület (tanyavilág) tartozik a praxishoz +1 

Területi ellátási 

kötelezettség 

van 3 

nincs 0 

Rendelői tulajdonjog 50% 

feletti birtokosa 

tutor 3 

önkormányzat 1 

Praxis típusa 

felnőtt praxis 1 

vegyes praxis 3 

praxisközösségi tag +2 

Praxisban regisztrált 

személyek száma 

<1200 1 

1200–1500 2 

>1500 1 

Átlagos napi 

betegforgalom 

(elmúlt 12 hó átlaga) 

<50 1 

50-65 2 

>65 1 

Előjegyzés lehetősége 

biztosított 

nem 0 

a rendelési idő kevesebb, mint 50%-ára 2 

a rendelési idő több, mint 50%-ára 3 

Otthoni beteglátogatások 

száma hetente 

(elmúlt 12 hó átlaga) 

<5 1 

5-10 2 

>10 3 

Személyi adottságok 

orvos és ápoló 1 

orvos, ápoló és adminisztrátor 2 

orvos, két ápoló 3 

két orvos, egy ápoló 4 

praxisközösségi szakember (pl. dietetikus) +2 

Praxisápoló 

ápoló 1 

közösségi/alapellátási szakápoló 2 

főiskola vagy BSc szakképesítés 3 

egyetemi vagy MSc szakképesítés 4 

további szakképesítés (pl. fizikoterápiás 

asszisztens) 
+1 
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7/2. táblázat: Pontrendszer felnőtt/vegyes oktatópraxisok minősítéséhez 

Szempont Jellemző Pontszám 

Betegdokumentáció 

elsősorban papír alapú, másodsorban 

elektronikus betegdokumentáció 
1 

elsősorban elektronikus alapú 

betegdokumentáció 
4 

kizárólag elektronikus betegdokumentáció +1 

Technikai adottságok 

spirométer használata 1 

ABPM használata 1 

Holter EKG használata 1 

Doppler Ultrahang használata 1 

speciális „bedside” gyorstesztek használata (pl. 

CRP mérés, prothromin idő mérés) 
1 

rendszeres telemedicinás konzultáció (pl. 

bőrgyógyászati esetek, TTEKG) 
1 

személy által végzett betegirányító pulttal 

rendelkezik a praxis 
1 

Szakmai adottságok 

diabétesz gondozási belső praxisprotokoll 

dokumentált formában rendelkezésre áll 
0,5 

COPD gondozási belső praxisprotokoll 0,5 

hipertónia gondozási belső praxisprotokoll 0,5 

osteoporosis gondozási belső praxisprotokoll 0,5 

egyéb gondozási belő praxisprotokoll 0,5 

prevenciós/betegedukációs/gondozási rendelés 3 

Oktatási adottságok 

videokamera oktatáshoz 2 

hozzáférés biztosítása szakmai adatbázisokhoz 

(pl. www.pharmindex-online.hu, 

www.uptodate.com) 

1 

külön, önálló rendelő helyiség biztosításának 

lehetősége a szakképzésben résztvevőnek 
4 

programterv a napi/heti konzultációs és oktatási 

idő biztosítására 
2 

mindig csak egy szakképzésben résztvevő 

személy van a praxisban 
1 
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7/3. táblázat: Pontrendszer felnőtt/vegyes oktatópraxisok minősítéséhez 

Szempont Jellemző Pontszám 

Praxismenedzsment 

tutor által és dokumentáltan történik (pl. éves 

pénzügyi/üzleti terv készítése) 
2 

tutor által nem dokumentáltan történik 1 

praxisközösségi menedzser végzi +2 

Minőségbiztosítás 

nincs 0 

dokumentáltan van (pl. praxis protokollok, 

betegelégedettségi kérdőívek) 
1 

ISO minőségbiztosítási rendszerrel rendelkezik a 

praxis 
2 

Egyéb szerződés szerinti 

praxis által nyújtott 

szolgáltatás 

idős/szociális otthoni ellátás 1 

hospice szolgáltatás 1 

iskolaorvosi feladatok 1 

otthonápolás 1 

 

A pontrendszer alkalmazásának potenciális előnyei és lehetőségei: 

 objektív rendszer, amely a szubjektivitást minimalizálva számszerűen, szükség 

szerint kategóriákat felállítva alkalmas arra, hogy segítségével a jelenlegi és/vagy 

jövőbeli oktató praxisokat minősíteni lehessen; 

 a minősítési pontszámmal/kategóriával arányosan lehetne megadni az 

akkreditáció idejét, ösztönözve ezzel az alacsonyabb pontszámú oktató praxisokat 

a fejlődésre; 

 tudomásunk szerint ilyen jellegű pontrendszert hazánk egyéb szakképzési 

területein még nem használnak. Látva, hogy ilyen jellegű alapellátási fejlesztő 

gyakorlatok kerülnek bevezetésre a háziorvostan szakterületen, a társszakmák 

elfogadottsága a háziorvos képzéssel, ezáltal közvetve a háziorvosokkal 

kapcsolatban javulhatna; 

 döntéshozatali támogatást nyújthat a pontrendszer: 

o a rezidensek oktatópraxis-választása során, 

o egyetemek oktatópraxis-választása során (pl. abban az esetben, hogy ha az 

egyetemek döntenek arról, hogy egy adott rezidens mely adott praxisban 

töltheti képzési idejét); 

 a minősítési pontszámmal/kategóriával arányosan lehetne kialakítani a 

finanszírozást az oktató praxisok számára; 

 a minősítési rendszer a következőkben szolgálhatja a képzőhelyek 

minőségfejlesztését: 
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o a minősítéshez szükséges kérdőív kitöltése során a tutor realizálhat 

bizonyos praxishiányosságokat, mely tudatos fejlesztési lépéseket 

eredményezhet, 

o a minősítésben részt vevő praxis saját pontszámának országos, területi 

átlaghoz vagy egyéb oktató praxisokhoz való viszonyítása 

versenyképességet eredményezhet az oktató praxisok között, 

o a pontrendszer alapú finanszírozás praxisfejlesztésre motiválhat (pl. 

spirométer vásárlásával és használatával nagyobb pontszámot elérve nem 

csak többletfinanszírozáshoz juthat a praxis, de az új eszköz adekvát 

alkalmazásával javulhat az alapellátás is), 

 a minősítő pontrendszer közvetve hozzájárulhatna egy magasabb színvonalú 

szakképzéshez, mely magasabb tudású szakorvosokat és fejlettebb alapellátást 

eredményezhetne. 

A pontrendszer hazai tesztelése jelenleg folyamatban van. Az előzetes eredmények 

statisztikai feldolgozása alapján a pontrendszer kellően széles spektrumon képes 

differenciálni és minősíteni az oktatópraxisokat, így lehetőséget biztosít arra, hogy minősítési 

kategóriákat állíthassunk fel. 

 

JAVASLATOK SZAKMAI INDOKLÁSA 

Munkacsoportunk az oktatópraxis követelményspecifikációját és a pontrendszert is az 

eredménytermékben bemutatott nemzetközi jó gyakorlatok, hazai akkreditációs gyakorlat, a 

jelenlegi oktató praxisok jellemzői, a kollegiális szakvéleményezés és javaslattételek alapján 

alakította ki az alábbi szakmai indoklásokkal. A pontrendszer megalkotásának ötletét a 

DEGAM kritériumrendszer alapozta meg. [10] 

Elhelyezkedés: A kisebb településeken a sürgősségi és nem sürgősségi járóbeteg-

szakellátáshoz, mentőszolgálathoz való hozzáférhetőség lehetősége korlátozott. A betegek 

azonban lakóhelyközeli ellátást igényelnek, és ezért ezen kisebb lélekszámú településeken az 

alapellátásra a kompetenciákhoz mérten többlet- és szélesebb spektrumú munka hárulhat, 

ami még kifejezettebben érvényesülhet a tanyavilággal, külvilággal rendelkező praxisok 

esetén. Mindez a háziorvos felé nagyobb szakmai kihívást támaszt, nagyobb felkészültséget 

és naprakész ismereteket igényel. Ez oktatási szempontból előnyt jelenthet, szélesebb 

spektrumú gyakorlati tudással ruházza fel a rezidenst a szakképzés végére. 

Területi ellátási kötelezettség: A területi ellátási kötelezettséggel működő praxisok 

beteglétszáma és a betegösszetétele területileg determinált. A területi ellátási 

kötelezettséggel nem működő praxisok esetén a praxisban regisztrált személyek száma és 

összetétele is a háziorvos személyétől függ, így kevésbé biztosítja a jogszabályban 

megfogalmazott „a praxis betegforgalmi és beteg-összetételi adatok alapján alkalmas a 

szakképzési program egyes elemeinek oktatására” feltétel teljesülését. Továbbá ellátási 
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kötelezettség esetén a háziorvos a praxisához hivatalosan is tartozó közösség felé nagyobb 

felelősséggel, ezen keresztül erősebb elkötelezettséggel tartozik. A háziorvosi hivatást 

választó rezidens szakmai identitása is tutora adott településhez (így emberileg is) kötődő 

példája mentén fejlődhet. Ez kapcsolódik a helyi egészségnapok, szűrések lehetőségeihez, 

illetve az önkormányzattal való együttműködésről is példával szolgálhat. 

Rendelői tulajdonjog 50% feletti birtokosa: Amennyiben a családorvos a többségi 

tulajdonos, a rezidens még több szempontra kiterjedő praxismenedzsmentet láthat, tekintve 

a tulajdonos tutor elsődleges szerepét a rendelőhöz kapcsolódó működtetési 

folyamatokban. Véleményünk szerint oktatói tulajdonjog hosszabb távú biztonságot és 

állandóságot jelenthet oktatási szempontból is, mivel kevésbé kiszolgáltatott egy másik 

félnek. Ezen felül a praxis fejlesztésére irányuló törekvések motivációja, pályázási lehetősége 

és megvalósítási eredményessége nagyobb lehet saját tulajdon esetén. 

Praxis típusa: Vegyes praxis esetén a háziorvos tutor gyermekgyógyászati tudása is 

naprakész, illetve családorvosi szerepe is jobban előtérbe kerül. A vegyes praxisok 

vezetéséhet szükséges ismeretek, szaktudás elsajátítása a rezidensek számára lassan elvárás 

lesz. A betöltetlen gyermekorvosi praxisok csökkenő számával arányosan nő a vegyes 

praxisok száma. Továbbá a tendenciák alapján sok településen betöltetlen gyermekorvosi 

praxisoknak kényszerből a felnőtt praxisokba történő beolvasztása várható. A 

praxisközösségek a szakembereik és az általuk nyújtott többletszolgáltatások révén a 

klasszikus egyéni praxisokhoz képest sajátos és magasabb szintű oktatási lehetőséget 

biztosíthatnak A praxisközösségbe való tartozás szakmai, szervezési, ellátást javító előnyei 

tanulságosak, és a jövőben követendők lesznek a következő háziorvos-generációk számára, 

így fontos, hogy az ezzel járó szemléletmódot a rezidensek megismerjék és megtanulják. 

Praxisban regisztrált személyek száma: Az oktatópraxisokban változatos és optimális 

létszámú betegkörre van szükség a megfelelő minőségű képzéshez. A nagyon kicsi praxisok 

nem tudják biztosítani a megfelelő esetszámot és a széles spektrumú beteganyagot a 

képzésben résztvevő rezidens számára. A nagy beteglétszámú praxisokban pedig a 

munkaterhelés a képzés rovására mehet, pl. nem jut elég idő a szükséges ellenőrzésre és 

visszajelzésre. Továbbá ezekkel részben összefüggésben a praxis mérete önmagában 

befolyásolja a betegforgalmat, melynek fontossága a következő bekezdésben kerül 

részletezésre. 

Átlagos napi betegforgalom: Nem túl nagy kártyaszámmal bíró praxisokban olyan optimális 

napi betegforgalom tud kialakulni, mely a betegbiztonság biztosításával optimális rezidensi 

és oktatói munkaterhelést, kellő szakmai tapasztalatszerzést és védett oktatási időt tud 

biztosítani. Így napi rutin munkavégzés mellett oktatói munkát is érdemben lehet végezni, 

mert marad idő a tutor-rezidens konzultációra. Értelemszerűen ezen optimális helyzetek túl 

magas vagy túl alacsony kártyaszámú praxisok esetén nem tudnak teljesülni. 

Előjegyzés lehetősége biztosított: Előjegyzések használatával nagyobb a tervezhetőség, 

könnyebb az oktatási tevékenységet és a betegellátás összehangolni, a heti rendszeres 
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kötelező konzultációkat teljesíteni. Az előjegyzési rendszer alkalmazása lehetőséget nyújthat 

az optimális munkaterhelés kialakítására. 

Otthoni beteglátogatások száma hetente: Nagyobb számú heti otthoni beteglátogatásnál a 

rendelőn kívüli területi ellátásához és az otthonápoláshoz kapcsolódó ismereteket a rezidens 

könnyebben elsajátítja, a betegellátás szociokulturális aspektusairól teljesebb képet kap, 

hozzátartozókkal való kommunikációra több lehetősége adódhat. Mivel otthoni 

beteglátogatás során a háziorvos és rezidense a többi családtaggal is találkozhat, így az orvos 

mint családorvos szerepének gyakorlása előtérbe kerül. 

Személyi adottságok: Oktatópraxisokban a hatékony oktatás megvalósításához 

nélkülözhetetlen a praxisszemélyzet optimális munkaterhelése, és a napi rutin munkateher 

minél kiegyensúlyozottabb elosztása. Az egy orvos és egy ápoló felállás a mai adminisztratív 

igénybevétel mellett nem feltétlenül biztosítja az optimális munkaterhelést. Az orvos és az 

ápoló mellett egy adminisztrátor munkájával a minőségi oktatás reálisabban megvalósulhat. 

A praxisápolók képzettségükkel, kompetenciájukkal arányosan tehermentesíteni tudják a 

háziorvos tutorokat a nem orvosi jellegű feladatok elvégzése alól, így biztosítva az oktatási 

időt. A teamben való gondolkodásmód is jobban elsajátítható egy nagyobb személyzetű 

praxisban. Két orvos és egy ápoló esetén a másik orvos mellett a tutor több időt, energiát 

szánhat az oktatásra, tanulságosabb esetekre. A rezidens távollétei alatt is jobban 

megoldható a betegellátás biztosítása. 

Praxis ápoló: A praxisápolók oktatásban betöltött szerepe egyre erősödik. Az egyetemi vagy 

MSc szakképesítéssel bíró praxisápoló átfogóbb ismeretekkel, szervezési készségekkel 

rendelkezik, a praxis működésének irányításában is nagyobb szerepet vállal, gazdagabb 

szakmai ismeretein keresztül több háziorvosi kompetenciát tud oktatni a háziorvos 

rezidensnek. A további szakképesítés az oktatópraxis szakmai színvonalát, a rezidensek 

számára oktatható tevékenységeket bővíti. 

Betegdokumentáció: Elektronikus alapú betegdokumentáció nélkül a rezidens számára az 

előzmények nehezen hozzáférhetők, átláthatatlanok, nehezen összevethetők az esetek, a 

jövőbeni rutinját nem segítik. Továbbá minőségbiztosítási és praxismenedzsmenti 

szempontból is alapvetően meghatározó jelentősége van az elektronikus 

betegdokumentációnak. 

Technikai adottságok: A minimumfeltételek felüli diagnosztikai eszközök használata javítja a 

lakóhelyközeli ellátás lehetőségét és minőségét, a rezidens számára az alkalmazásuk 

szélesebb látókört és többlettudást biztosíthat. Jobb példával jár elöl az a tutor, akinek 

szemléletmódját egy korszerűbb, szélesebb kompetenciarendszerrel bíró alapellátásban való 

gondolkodás jellemzi. 

Szakmai adottságok: Az érvényes szakmai irányelveken alapuló belső praxisprotokollok 

segíthetik a következetes bizonyítékokon alapuló szakmai döntéshozatalt, biztosítva ezzel a 
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betegbiztonságot és a betegellátás minőségének fenntartását. Az ilyen protokollok 

használata a jövő háziorvosainak is követendő példa.  

Oktatási adottságok: Ha csak egy szakképzésben részt vevő személy van a praxisban, a tutor 

és a praxis oktatási kapacitásai nem oszlanak meg, így a tutor–rezidens kapcsolat folyamatos 

lehet, kisebb eséllyel sérül, a rezidens jó esetben minden tutort érintő komolyabb esettel 

találkozik, nem kell azokon többekkel osztoznia. Az adott esethez (pl. egy beteg adott akut 

betegségével) kapcsolt betegmegjelenések mindegyikével találkozik, nem marad le adott 

esethez tartozó fontos szakmai részletek valamelyikéről. A tutor és a rezidens részéről 

közösen elfogadott programterv biztosíthatja, hogy a képzés következetes, korrekt 

szabályokon alapuljon; egy ellenőrizhető, szakmailag igényes képzést szolgálhat; segítheti, 

hogy a konzultációs és az oktatási alkalmak ne legyenek halasztva, megzavarva. Tudás 

(knowledge), készség (skill) és attitűd (attitude) fejlesztésének egyaránt meg kell valósulnia a 

rezidensképzés során, melyek fejlesztésére a videó-analízissel kombinált oktatásmetodikai 

eszköz kiválóan alkalmas. A videókamera használata az oktatáshoz közismerten jelentős 

segítséget nyújt a rezidens objektív önértékelésében, folyamatos kommunikációs 

fejlődésében, annak követésében, az önelemzés készségének fejlesztésében is. A közös 

kiértékelésre egyedülálló lehetőséget biztosít azon keresztül, hogy a rezidens tutorához 

(vagy más értékelőkhöz) hasonlóan kívülről szemléli önmagát. Önálló rendelési helyiség 

biztosítása lehetőséget teremt az önálló munkavégzésre, a beteggel való négyszemközt 

történő kommunikációra, a rezidens saját személyiségéhez illő lehetőségek kipróbálására, 

jövőbeni felelősségének nagyobb átérzésére. 

Praxismenedzsment: A hatékony praxismenedzsment elengedhetetlen része a hatékony 

munkavégzésnek és szolgáltatásnyújtásnak. Ha a tutor által dokumentáltan történik a 

menedzsment, akkor a rezidens láthatja, tapasztalhatja és elsajátíthatja, hogyan kell 

összehangolni és megszervezni a menedzsmenttel kapcsolatos tennivalókat, dokumentációt. 

Így lényegében a tutoron keresztül egy személyben van kapcsolata a rezidensnek egy 

szakmai vezetővel és a praxismenedzserrel egyaránt. Ha hivatásos praxisközösségi 

menedzser végzi a menedzsmentet, akkor még professzionálisabb példát láthat a rezidens. 

Minőségbiztosítás: A dokumentált minőségirányítási rendszer (pl. eljárásrendek, 

protokollok) megléte mind a szakmai színvonal, mind a betegelégedettség biztosítása 

szempontjából feltétele az igazán sikeres praxisnak. Mivel egyetemen ilyen jellegű 

ismereteket az orvosok nem szereznek, ezek elsajátítása, praxisra értelmezett alkalmazása is 

a praxisgyakorlatban történhet. 

Egyéb szerződés szerinti praxis által nyújtott szolgáltatás: a plusz ellátási feladatokat végző 

praxis olyan ismereteket nyújthat a rezidensnek, melyek felkészíthetik olyan 

tevékenységekre, melyek majdan a praxisközösségekben már kompetenciaként fognak 

esetleg megjelenni. Határterületekkel kapcsolatba kerülve szélesítik a rezidens látókörét, 

amit később saját munkájában, akár licencvizsgák megszerzésének formájában is 

kamatoztathat. 
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MELLÉKLET 

1. SZÁMÚ MELLÉKLET: HAZAI AKKREDITÁCIÓS FOLYAMAT FELMÉRÉSE 

KÉRDŐÍV 

1. Mi alapján ítélik meg a jogszabályban megfogalmazott feltételek teljesülését? Milyen 

konkrét követelményeket állítottak fel? Ha jelenleg nincs ilyen konkrét követelmény, 

akkor milyen reális minimumokat lehetne elvárni? 

 "a praxisban a szakképzést vezető oktató az adott szakterületen legalább 5 éve 

megszerzett szakképesítéssel rendelkezik", 

 "a praxis betegforgalmi és beteg-összetételi adatok alapján alkalmas a 

szakképzési program egyes elemeinek oktatására", 

 "a praxis rendelkezik belső minőségbiztosítási rendszerrel", 

 "az oktató és az egyetem között rendszeres szakmai kapcsolat áll fenn". 

2. Milyen igazoló dokumentumokat kértnek be a jelöltektől? 

3. Az oktatók és az oktatópraxisok akkreditációja során milyen eljárásrend alapján 

választják ki az alkalmas tutorokat és képzőhelyeket? 

4. Körülbelül mennyi időt vesz igénybe a teljes akkreditációs folyamat? 

5. Van-e személyes találkozó a jelölt oktatóval? 

6. Az oktatói státuszra jelentkező praxist személyesen meglátogatják-e? 
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7. Az oktatók személyével, képzettségével, oktatói tapasztalataival kapcsolatban stb. 

vannak-e teljesítendő feltételek (pl. nyelvismeret, graduális oktatásban kötelező 

oktatói szerepvállalás, kötelező részvétel tutorképző kurzuson)? 

8. A jelöltnek kell-e önéletrajzot benyújtania? 

9. A jelöltnek kell-e motivációs levelet benyújtania? 

10. A jelöltnek kell-e bizonyos szempontok alapján portfóliót készítenie és benyújtania? 

11. A jelöltnek nyilatkoznia kell-e arról, hogy egészségügyileg alkalmas az oktató 

munkára? 

12. A jelöltnek nyilatkoznia kell-e arról, hogy orvosi tevékenysége miatt etikai vagy 

büntető jogi eljárás folyik-e ellene jelenleg, vagy folyt-e az elmúlt 5 évben? 

13. Egyetemi szinten különbséget tesznek-e az elvárások szempontjából attól függően, 

hogy a jelölt tutor graduális vagy posztgraduális oktatói munkát szeretne végezni? 

14. Feltétel-e Önöknél, hogy a posztgraduális, rezidensoktatásban részt vevő tutor 

először graduálisan (pl. 6. éves hallgatót) oktasson a praxisban? Ha igen, akkor 

mennyi orvostanhallgató tutorálása után léphet be a rezidens-tutori rendszerbe? 

15. Mekkora összeget kap a tutor graduális és/vagy posztgraduális oktatói munkájáért 

hallgatóként/rezidensként havonta? 

16. A reny.hu-n felül milyen egyéb jelentkezési lapot kell kitölteniük a jelentkezőknek? 

 

2. SZÁMÚ MELLÉKLET: OKTATÓPRAXISOK ÉS OKTATÓK TULAJDONSÁGAINAK 

FELMÉRÉSE KÉRDŐÍV 

Az adatok megadása önkéntes, a személyre vonatkozó adatok nem kerülnek nyilvánosságra, 

a kérdőívet kitöltők válaszai csak összesített formában kerülnek bemutatásra egyedei 

beazonosítás lehetősége nélkül. Köszönjük szépen a segítséget és a bizalmat! 

 

*Kötelezően megválaszolandó kérdés 

 

Név (NEM KÖTELEZŐ MEGADNI) 

…………………………….. 

 

Orvosi diploma megszerzésének éve: * 

…………………………….. 

 

E-mail cím (NEM KÖTELEZŐ MEGADNI) 

…………………………….. 

 



 

 

58 

Település, ahol a praxis van: * 

…………………………….. 

 

Praxisát melyik egyetem akkreditálta? * 

o DE ÁOK 

o PTE ÁOK 

o SE ÁOK 

o SZTE ÁOK 

 

Jelenleg mennyi szakképzésben résztvevő rezidense/gyakornoka van? * 

o 0 

o 1 

o 2 

o 3 

o  

Az utóbbi 5 évben mennyi szakképzésben résztvevő rezidense/gyakornoka volt? * 

…………………………….. 

 

1. Mekkora lakosságszámú területen működik a praxis? * 

o >100 000 

o 10 000-100 000 

o 5000-9999 

o <5000 

2. Külterület (tanyavilág) tartozik-e a praxishoz? * 

o igen 

o nem 

3. Van-e területi ellátási kötelezettsége? * 

o van 

o nincs 

4. A rendelői tulajdonjog 50% feletti birtokosa * 

o a tutor 

o az önkormányzat 

o Egyéb: …………………………….. 

5. Praxis típusa * 

o felnőtt praxis 

o vegyes praxis 
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6. Praxisközösségi tag-e? * 

o igen 

o nem 

7. Praxisban regisztrált személyek száma * 

o <1200 

o 1200-1500 

o >1500 

8. Átlagos napi betegforgalom (elmúlt 12 hónap átlaga) * 

o <50 

o 50-65 

o >65 

9. Előjegyzés lehetősége biztosított-e a praxisban? * 

o nem 

o a rendelési idő kevesebb mint 50%-ra 

o a rendelési idő több mint 50%-ra 

10. Otthoni beteglátogatások száma hetente (elmúlt 12 hónap átlaga) * 

o <5 

o 5-10 

o >10 

11. Személyi adottságok a praxisban: * 

o orvos és ápoló 

o orvos, ápoló és adminisztrátor 

o orvos, két ápoló 

o két orvos, egy ápoló 

o Egyéb: …………………………….. 

12. Praxisközösségi szakember (pl. dietetikus, pszichológus) dolgozik-e a praxisban? * 

o igen 

o nem 

13. Praxisápoló végzettsége? * 

o ápoló (pl. OKJ) 

o közösségi/alapellátási szakápoló 

o főiskola vagy BSc szakképesítés 

o egyetemi vagy MSc szakképesítés 

o Egyéb: …………………………….. 

14. További szakképesítése (pl. fizikoterápiás asszisztens) van-e az ápolónak? * 

o igen 

o nem 



 

 

60 

15. Betegdokumentáció típusa a praxisban: * 

o elsősorban papír alapú, másodsorban elektronikus betegdokumentáció 

o elsősorban elektronikus alapú betegdokumentáció 

o kizárólag elektronikus betegdokumentáció 

16. Technikai adottságok a praxisban: (több válasz is megadható) * 

o spirométer használata 

o ABPM használata 

o Holter EKG használata 

o Doppler Ultrahang használata 

o speciális „bedside” gyorstesztek használata (pl. CRP mérés, prothromin időmérés) 

o rendszeres telemedicinás konzultáció (pl. bőrgyógyászati esetek, TTEKG) 

o személy által végzett betegirányító pulttal rendelkezik a praxis 

o Egyéb: …………………………….. 

17. Szakmai adottságok a praxisban: (több válasz is megadható) * 

o diabéteszgondozási belső praxisprotokoll dokumentált formában rendelkezésre áll 

o COPD gondozási belső praxisprotokoll dokumentált formában rendelkezésre áll 

o hipertónia-gondozási belső praxisprotokoll dokumentált formában rendelkezésre áll 

o osteoporosis-gondozási belső praxisprotokoll dokumentált formában rendelkezésre 

áll 

o egyéb gondozási belső praxisprotokoll dokumentált formában rendelkezésre áll 

o prevenciós/betegedukációs/gondozási rendelés van 

o nem áll rendelkezésre egyik sem 

o Egyéb: …………………………….. 

18. Oktatási adottságok a praxisban: (több válasz is megadható) * 

o videokamera oktatáshoz 

o hozzáférés biztosítása szakmai adatbázisokhoz (pl. www.pharmindex-online.hu, 

www.uptodate.com) 

o külön, önálló rendelő helyiség biztosításának lehetősége a szakképzésben 

résztvevőnek 

o programterv a napi/heti konzultációs és oktatási idő biztosítására 

o mindig csak egy szakképzésben résztvevő személy van a praxisban 

o időnként kettő vagy három szakképzésben résztvevő személy van a praxisban 

egyidejűleg 

o nem áll rendelkezésre egyik sem 

o Egyéb: …………………………….. 

  

https://www.google.com/url?q=http://www.pharmindex-online.hu&sa=D&ust=1528888603434000&usg=AFQjCNErFUtB_0-Gaqw-PLGbqMDuFd3z4A
https://www.google.com/url?q=http://www.uptodate.com&sa=D&ust=1528888603434000&usg=AFQjCNHJYgqlOppwEwJLtjhnUjBGfipz5g
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19. A praxismenedzsmentet ki és milyen formában végzi? (több válasz is megadható) * 

o saját magam végzem és dokumentáltan történik (pl. éves pénzügyi/üzleti terv 

készítése) 

o saját magam végzem, de erről dokumentációt nem készítek 

o praxisközösségi menedzser végzi 

o Egyéb: …………………………….. 

20. Milyen minőségbiztosítással rendelkezik-e a praxis? (több válasz is megadható) * 

o dokumentáltan vannak pl. praxis protokollok, beteg elégedettségi kérdőívek 

o ISO minőségbiztosítási rendszerrel rendelkezik a praxis 

o Egyéb: …………………………….. 

21. Milyen egyéb szerződés szerinti praxis által nyújtott szolgáltatással rendelkezik? (több 

válasz is megadható) * 

o idős/szociális otthoni ellátás 

o hospice szolgáltatás 

o iskolaorvosi feladatok 

o otthonápolás 

o nem nyújtok ilyen egyéb szolgáltatásokat 

o Egyéb: …………………………….. 

22. Hány éve végez háziorvosi tevékenységet? * 

o kevesebb mint 10 éve végzek háziorvosi tevékenységet 

o több mint 10 éve végzek háziorvosi tevékenységet 

23. Kérem sorolja fel, háziorvostanon kívül milyen szakvizsgákkal rendelkezik. * 

……………………………..…………………………….. 

24. Kérem sorolja fel, milyen licence vizsgával rendelkezik. * 

……………………………..…………………………….. 

25. Milyen orvosi vagy oktatói szempontból releváns egyéb diplomája (pl. orvos jogi, orvos 

közgazdasági) van? * 

o jogi 

o közgazdaságtani 

o egészségügyi szakkommunikátor 

o pszichológia 

o nem rendelkezem ilyen jellegű diplomával 

o egyéb: …………………………….. 

26. Ügyeleti munkát vállal-e? (több válasz is megadható) * 

o nem vállalok 

o központi ügyeletet vállalok 

o OMSZ-nál műszakot vállalok 
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o sürgősségi osztályon műszakot vállalok 

o egyéb: …………………………….. 

27. Milyen oktatási tapasztalatai vannak? (több válasz is megadható) * 

o 1-3 már szakvizsgázott rezidenst oktattam 

o 4-nél több már szakvizsgázott rezidenst oktattam 

o oktatóként való részvétel graduális képzésben 

o oktatóként való részvétel idegennyelvű képzésben 

o előadóként való részvétel egyéb posztgraduális képzésben 

o TDK témavezetés, szakdolgozat felkészítés 

o demonstrátori tapasztalat 

o szakdolgozó képzésben részvétel oktatóként 

o egyéb: …………………………….. 

28. Önképzést végez-e? (több válasz is megadható) * 

o Bálint csoporton rendszeresen részt veszek 

o évente 1-2 konferencián részt veszek 

o évente 3 vagy annál több konferencián részt veszek 

o további oktató családorvosoknak szóló képzésen részt veszek 

o egyéb: …………………………….. 

29. Van-e angol vagy német nyelvvizsgája? * 

o középfokú nyelvvizsgával rendelkezem 

o felsőfokú nyelvvizsgával rendelkezem 

o orvos szakmai nyelvvizsgával rendelkezem 

o nem rendelkezem angol vagy német nyelvvizsgával 

30. További legalább középfokú nyelvvizsgáinak száma? * 

o 0 

o 1 

o 2 

o 3 

31. Tudományos munkát végez-e? Rendelkezik-e tudományos fokozattal? (több válasz is 

megadható) * 

o kutatási programokban igazoltan részt veszek 

o előadóként legalább évente egy konferencián részt veszek 

o PhD fokozattal rendelkezem 

o habilitációval rendelkezem 

o egyéb: …………………………….. 
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32. Milyen publikációi vannak? (több válasz is megadható) * 

o elsőszerzős magyar cikk 

o elsőszerzős idegennyelvű cikk 

o társszerzős magyar cikk 

o társszerzős idegennyelvű cikk 

o könyvfejezet 

o e-learning fejezet 

o szakkönyv 

o egyéb: …………………………….. 

 


