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2016/3/VII sz. MAB határozat
a magyar orvosképzésben külföldi gyakorlóhely akkreditációja időközi, monitoring eljárásban

A MAB 2010/10/VI. sz. határozatában szabályozottaknak megfelelően összeállított látogató bizottság a határozatban rögzített akkreditációs elvárások figyelembe vételével elvégezte a helyszíni
látogatást (on-site visit). A látogatás során a kórházak azon osztályait látogatta meg, melyek a hatodéves hallgatók képzésében részt vesznek. Ezek a sebészet, belgyógyászat, gyerekgyógyászat,
szülészet- nőgyógyászat, ideggyógyászat, és pszichiátria. Az osztályok vezetőin kívül a kórházigazgatókkal is egyeztette a képzési programot.

I.
akkreditációs minősítés
2016/3/VII sz. MAB HATÁROZAT

Ilsan Paik Hospital
(Szöul, Korea)

A (AKKREDITÁLT)
A klinikai gyakorlóhely akkreditációja – az akkreditációs feltételeknek
való folyamatos megfelelése esetén – 2021. december 31-ig hatályos.
A kórházi egységek több mint 1/3-a akkreditációt nyert, azaz maga az
intézmény az Akkreditált Oktatókórház minősítésre jogosult.

Az akkreditációs feltételek teljesülése:
Az 1999-ben alakult Ilsan Paik Hospital az 1932-ben alapított, nyolc egyetemi karú, orvosképzést is
végző Inje University egyik, szöuli oktatókórháza. Koreában akkreditált képzőhely, orvostanhallgatók képzésében rendszeresen részt vesz.
2.
Az Ilsan Paik Hospital megfelelő intézetei az akkreditációs kérdőíveket (questionnaire) kitöltötték, amelyek alapján megállapítható, hogy megfelelő betegforgalmú intézményről van szó, ahol
magasan képzett orvosok látják el az oktatási feladatokat, 80%-ban PhD fokozattal rendelkeznek.
A 17 emeletes kórházban 700 ágy van, a személyzet száma 1500 fő.
3.
Az osztályvezetők és a beosztott orvosok is rendszeresen részt vesznek orvostanhallgatók képzésében, évente kb. 100 orvostanhallgatót vesznek fel évfolyamonként, jelenleg a hallgatói létszám
az intézményben 613 fő (6 évfolyam). A kórház kétéves rezidens-képzési programmal is rendelkezik, melyben a hat fő klinikai tantárgy vezetői részt vesznek. Mindegyik osztály több mint három szakorvossal rendelkezik.
4.
A 6 szakterületen a szakmai elvárások (academic requirements) és az oklevél megszerzéséhez elvárt
kompetenciák listája (list of competence) egyes tételei az intézetek vezetőivel egyeztetve lett, a dokumentumokban foglaltaknak a teljesítését a kórház biztosítani tudja. Magyarországról kb. 5
hallgatót tudnak fogadni évente, diákszállást biztosítanak előzetes megbeszélés alapján.
5.
A képzés tárgyi feltételeinek vizsgálata során az osztályok mellett az LB meglátogatta a Perinatalis
Intenzív Központot, a kórház Intenzív Osztályát és a Kardiológiai Invazív Centrumot is. A kórházi
osztályokon a kubatúrát és a felszereltséget megfelelőnek, sőt kifejezetten jónak találta.
6.
A helyszíni szemle alapján az Ilsan Paik Hospital alábbi egységei kaphatnak külföldi képzőhelyi
akkreditációt:
- belgyógyászat
- sebészet
- neurológia
- pszichiátria
- szülészet-nőgyógyászat
- gyermekgyógyászat
A fentiek alapján az Ilsan Paik Hospitalban a kórházi egységek több mint 1/3-a akkreditációt nyer, azaz
maga az intézmény az Akkreditált Oktatókórház minősítést kapja
1.
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II.
akkreditációs minősítés

Yonsei University
Hospital
(Szöul, Korea)

2016/3/VII sz. MAB HATÁROZAT

A (AKKREDITÁLT)
A klinikai gyakorlóhely akkreditációja – az akkreditációs feltételeknek való
folyamatos megfelelése esetén – 2021. december 31-ig hatályos.
A kórházi egységek több mint 1/3-a akkreditációt nyert, azaz maga az
intézmény az Akkreditált Oktatókórház minősítésre jogosult.

Az akkreditációs feltételek teljesülése:
1. A 2005-ben átadott campuson lévő kórház a Yonsei University szöuli oktatókórháza, Koreában akkreditált képzőhely, orvostanhallgatók képzésében rendszeresen részt vesz.
2. A Yonsei University Hospital megfelelő intézetei az akkreditációs kérdőíveket (questionnaire) kitöltötték, amelyek alapján megállapítható, hogy megfelelő betegforgalmú intézményről van szó,
ahol magasan képzett orvosok látják el az oktatási feladatokat, az állandó oktató személyzet 9095%-a rendelkezik PhD minősítéssel. A részleteket illetően (ágyszám, orvosok száma stb.), a kitöltött
kérdőívekre hagyatkozunk.
3. Az osztályvezetők és a beosztott orvosok is rendszeresen részt vesznek orvostanhallgatók képzésében, évente kb. 100 orvostanhallgatót vesznek fel évfolyamonként, jelenleg az összes medikus létszám 600 fő körüli. A kórház kétéves rezidens-képzési programmal is rendelkezik, melyben a hat
fő klinikai tantárgy vezetői részt vesznek. Mindegyik osztály több mint három szakorvossal rendelkezik.
4. A 6 szakterületen a szakmai elvárások (academic requirements) és az oklevél megszerzéséhez elvárt
kompetenciák listája (list of competence) egyes tételei az intézetek vezetőivel egyeztetve lettek, a dokumentumokban foglaltaknak a teljesítését a kórház biztosítani tudja. Készek Magyarországról
VI. éves hallgatókat fogadni, elhelyezik őket kollégiumban, a szigorló év finanszírozása későbbi tárgyalások részét képezik.
5. A campus méretei lenyűgözőek, a 23 emeletes kórházi épületben minden megtalálható, ehhez a tavalyi évben egy 10 emeletes "Cancer Building" -et is átadtak. A képzés tárgyi feltételeinek vizsgálata
során az osztályok mellett az LB meglátogatta a Szimulációs Laboratóriumot, ahol az életfunkciók
biztosításán kívül minden egyéb orvosi tevékenységet is gyakorolhatnak és kipróbálhatnak a hallgatók, valamint több orvosi rendelőt is berendeztek, ahol színészekkel próbáltatják el egy igazi betegrendelés menetét. A Sebészi Anatómiai részlegen a szakorvosok gyakorolhatnak cadaveren különböző műtéti eljárásokat. Az új Cancer Building-ben kiváló diagnosztikai és betegellátás folyik. A körülmények, a kubatúra, a felszereltség kifejezetten jók mind a betegek, mind az orvosok és a szakszemélyzet számára. A kórház nemzetközi akkreditációs elismerést is megkapott, ebben az évben ismétlik először ezt az eljárást.
6. A helyszíni szemle alapján a Yonsei University Hospital alábbi egységei kaphatnak külföldi képzőhelyi akkreditációt:
- belgyógyászat
- sebészet
- neurológia
- pszichiátria
- szülészet-nőgyógyászat
- gyermekgyógyászat
A fentiek alapján a Yonsei University Hospitalban a kórházi egységek több mint 1/3-a akkreditációt nyer,
azaz maga az intézmény az Akkreditált Oktatókórház minősítést kaphatja.
*******

A jelentésben foglaltak alapján pozitív a MAB álláspontja a meglátogatott koreai kórházakkal kapcsolatban, és támogatja, hogy a magyarországi orvosképzés hallgatói az említett kórházak magas
szintű gyakorlati képzésének részesei lehessenek.
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