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Miről szeretnék beszélni…

…..
�Jelenlegi helyzet
�Új minimumrendeletek
�Egy kis matematika
�Az elmúlt  6 hónap történései
�levelezéseink

�Pár szubjektív javaslat, észrevétel..



Mit mutat a tükrünk?



Szakképzés

�Mentőápolóképzés(OMSZ)
�OKJ képzés
� (szakiskolák,alapítványok,bárki..)

– Sürgősségi szakápoló
– Intenzív szakápoló
– Aneszt. szakasszissztens…..

�Földi halandó számára 
áttekinthetetlen

�Kompatibilitási problémák

Bábel tornya (Peter Bruegel ,1563)



Képzés,diploma

� Magyarország 1999-ben, harminc országgal együtt írta alá 
a bolognai nyilatkozatot, 

� a csatlakozó országok vállalták, 2010-ig összehangolják 
felsőoktatási rendszerüket, és bevezetik a kétciklusú 
képzést. 

� Magyarországon 2004-ben és 2005-ben még önkéntes 
alapon indíthattak a egyetemek, főiskolák kétciklusú 
képzéseket, 

� 2006-tól kötelező jelleggel  

� 2012????



Az új minimumrendelet
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3.Számú melléklet



Egy kis matematika………….

7 III.szintű SBO,14 II.szint,28 III.szint  49 kórház





Mi  lehet a megoldás?



„Egy nemzet ereje a kiművelt emberfők sokaságában rejlik.”

Gróf Széchenyi István



A teljes magyar költségvetés nagyjából valamivel több,
mint 10 százalékát lehetett kulturális, és oktatási célokra fordítani,
ami példa nélkül álló lehetőségekhez juttatta a tárca vezetőjét, Klebelsberg Kunót. 

Klebelsberg Kunó 1922-1931 között vallás- és közoktatásügyi miniszter 

"Az állam és a város csak épületeket, klinikákat, laboratóriumokat emelhet. 
Tudományos szellemet azonban ezekbe a külső keretekbe mi nem lehelhetünk bele.
Ezt a tanári kar adja meg." A nemzetek versenyében csak azok tudnak megmaradni, 
ahol tervszerű tudománypolitika van 



Szakdolgozók képzése



A mentőtiszti képzésről….

http://www.se-etk.hu/magyar/oktat/bsc/01.php



Non doktor képzés

� nem kell félnünk - a sürgősség területén 
mindenkinek lesz állása

�A mentő szakápolók és a mentőtisztek számára 
óriási felvevőpiacot jelentenek az ügyeletek és az 
SBO-k

�A képzések (OKJ, BsC )korrigálása ,kiegészítése  
hospitális ismeretekkel mihamarabb szükséges

�A képzések  tartalmának képzőhelyenkénti 
szinkronizálása elengedhetetlen



Orvosképzés



Orvosképzés





Orvosképzés

�Egyetemek szerepe
�Sürgősségi tanszékek „műhelyek „ 

kialakítása
– Graduális oktatás
– Megfelelő időintervallumban (kötelező elem)
– megfelelő oktatók
– a sürgősség teljes vertikuma(felnőtt,gyermek..)

(prehospitalis,hospitalis egyaránt)



Oktatókórházak,OMSZ 
szerepe

– Graduális gyakorlati oktatás

– Postgraduális oktatás

– Sürgősségi blokk letöltése

– II.III szinten a poliklinikai jelleg miatt a 
szakorvos képzésben részvétel
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Merre tart a világ ? És mi? 

�Szimuláció laborok létrehozása 
Kanada,Németország)

Európai uniós projektek Szimedok,SE,OMSZ

� Informatikai döntéstámogató szoftverek 
fejlesztése használata (pl. Webmed,Humeda)

� telemedicina igénybevétele

(képalkotás,kardiológia)



Vancouver, Canada 2008



Szimulációs Központ,Mainz 2011



Külföldi webes alkalmazások
Available Platforms

Smartphone Devices
• BlackBerry

• Windows Mobile

• iPhone

• Symbian (Nokia and Sony Ericsson)

Internet Browser



www.humeda.hu
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Magyar fejlesztés is létezik



Összegezve

� kötelező elem lett a 6 hónapos sürgősségi blokk
�Akkreditált képzőhelyek rögzitett keretek között(II-III.)
�OMSZ MÁ kijelölése
�Egyetemi képzés indítása(Orsz.Szakképzési Tanács)
�Segíti a humán erőforrás biztosítását
� biztató jelek a non-doktori képzés racionalizálására
�Észre kell venni a lehetőségeinket

�Szemlélet változást, inveszticiót igényel



Peter Bruegel 1568 „Vak vezet világtalant”

Köszönöm a megtisztel ő figyelmüket!


