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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, gye-

rekgyógyászat, szülészet- nőgyógyászat, ideggyógyászat, és pszichiátria. Az osztályok vezetőin 

kívül a kórházigazgatókkal is egyeztette a képzési programot.  

A kórházak akkreditációs vizsgálata során a rögzített MAB szempontokon felül a következőket 

vette figyelembe:  

a.) Milyen egyetem akkreditált oktatókórháza a vizsgált intézmény? 

b.) Hány orvos tartozik valamelyik izraeli (orvosi) egyetem orvosi karához? 

c.) Hány héten keresztül elfoglalt az adott osztály az izraeli hallgatók képzésével?  

(Ennek megállapításához felmérték azt, hogy hány csoportot és hány rotációban oktatnak, 

és mennyi a szabad kapacitásuk.)  

d.) A hallgatói feedback-ek eredménye 

e.) Felmérés az osztályok ágykapacitásáról, műtő- és egyéb kiszolgáló helységeinek  

kapacitásáról 
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 I.  
 

Rabin  

Medical Center 
(Petah Tiqva) 

 

akkreditációs minősítés 

2011/6/VII. SZ. MAB HATÁROZAT 

A  
A klinikai gyakorlóhely akkreditációja – az akkreditációs feltételeknek 

való folyamatos megfelelése esetén – 2016. június 30-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 Rabin Medical Center (Petah Tiqva) Izraelben akkreditált képzőhely, orvostanhallgatók kép-

zésében rendszeresen részt vesz. A Rabin Medical Center orvosai közül több mint 100 tartozik a 

Tel Aviv University orvosi karához, többek között az említett orvoskar dékán-helyettese is. Külön 

említésre érdemes, hogy a Tel Aviv University angol nyelvű orvosképzést is végez, a kórház ebben 

a képzésben is részt vesz. 

2.  A Rabin Medical Center megfelelő intézetei az akkreditációs kérdőíveket (questionaire) kitöl-

tötték, amelyek alapján megállapítható, hogy nagy betegforgalmú intézményről van szó, ahol 

magasan képzett orvosok látják el az oktatási feladatokat. A részleteket illetően (ágyszám, orvo-

sok száma stb.), a kitöltött kérdőívekre hagyatkozunk. Az akkreditációs kérdőívek alapján megál-

lapítást nyert, hogy a nevezett kórház osztályai közül az alábbiak felelnek meg a MAB kritériu-

moknak: belgyógyászat, sebészet, szülészet – nőgyógyászat, neurológia. A hatodéves képzésből hi-

ányzó pszichiátriai és gyermekgyógyászait képzés a Rabin Medical Centerben nem oldható meg. 

Ennek megfelelően olyan képzési helyet kellett keresni, amely fizikailag közelben van és a 

CLALIT kötelékébe tartozó osztály. Ezek közül a lehetőségek közül a pszichiátria szempontjából a 

közelben lévő, Izraelben akkreditált Geha Hospital, a gyermekgyógyászat szempontjából pedig a 

(később említendő és szintén vizsgált) Meir Hospital gyermekgyógyászati osztálya megfelelő. 

3.  Az osztályok vezetőivel történő személyes megbeszélésből kiderült, hogy az osztályvezetők és a 

beosztott orvosok is rendszeresen részt vesznek orvostanhallgatók képzésében, és a kórház re-

zidens-képzési programmal is rendelkezik, melyben a hat, fő klinikai tantárgy vezetői részt 

vesznek. Megállapítást nyert az is, hogy Izraelben elismert orvosok a vezetői az osztályoknak, és 

ennek megfelelően a képzés minősége felől kétségek nincsenek, mindegyik osztály több mint há-

rom szakorvossal rendelkezik. 

4.  A 6 szakterületen a szakmai elvárások (academic requirements) és az oklevél megszerzéséhez el-

várt kompetenciák listája (list of competence) egyes tételei az intézetek vezetőivel egyeztetve let-

tek, egyetértés született abban, hogy a dokumentumokban foglaltaknak a teljesítését a kórház 

biztosítani tudja.  

5.  A képzés tárgyi feltételeinek vizsgálatához az említett osztályok látogatásán felül megvizsgálta az 

LB a diagnosztikus osztályok munkáját. A kórházi osztályokon a kubatúrát megfelelőnek, sőt ki-

fejezetten jónak találta, a diagnosztikus eszközök sokfélesége és azok száma egyenesen lenyű-

göző (pl. a sugárterápiás osztályon a legmodernebb lineáris gyorsítóból is 2 db üzemel, a lehető 

legmagasabb szintű ellátást biztosítva.)  

6.  A helyszíni szemle alapján a Rabin Medical Center alábbi egységei kaphatnak külföldi képzőhely 

akkreditációt: 

- belgyógyászat 

- sebészet 

- neurológia 

- szülészet-nőgyógyászat 

A pszichiátria gyakorlat szempontjából akkreditált képzőhelyként a Geha Hospital pszichiátriai 

osztálya, a gyermekgyógyászat szempontjából pedig a később említendő és szintén a site-visit ré-

szét képző Meir Hospital gyermekgyógyászati osztálya megfelelő. 

A fentiek alapján a Rabin Medical Centerben a kórházi egységek több mint 1/3-a akkreditációt 

nyer, azaz maga az intézmény az Akkreditált Oktatókórház minősítést kapja. 
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II. 

 akkreditációs minősítés 

Meir 

Medical Center 
(Petah Tiqva) 

2011/6/VII. SZ. MAB HATÁROZAT 

A  
A klinikai gyakorlóhely akkreditációja – az akkreditációs feltételeknek való 

folyamatos megfelelése esetén – 2016. június 30-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 Meir Medical Center (Kfar Saba) Izraelben akkreditált képzőhely, orvostanhallgatók képzésé-

ben rendszeresen részt vesz. A Meir Medical Center orvosai közül több mint 104 tartozik a Tel 

Aviv University orvosi karához. Külön említésre érdemes, hogy a Tel Aviv University angol nyelvű 

orvosképzést is végez, a kórház ebben a képzésben is részt vesz. 

2. A Meir Medical Center megfelelő intézetei az akkreditációs kérdőíveket (questionaire) kitöltöt-

ték, amelyek alapján megállapítható, hogy nagy betegforgalmú intézményről van szó, ahol ma-

gasan képzett orvosok látják el az oktatási feladatokat. A részleteket illetően (ágyszám, orvosok 

száma stb.), a kitöltött kérdőívekre hagyatkozunk. Az akkreditációs kérdőívek alapján megállapí-

tást nyert, hogy a nevezett kórház osztályai közül az alábbiak felelnek meg a MAB vonatkozó akk-

reditációs kritériumoknak: belgyógyászat, sebészet, szülészet – nőgyógyászat, neurológia, gyer-

mekgyógyászat. A hatodéves képzésből hiányzó pszichiátria-képzés a Meir Medical Centerben 

nem oldható meg. Ennek megfelelően olyan képzési helyet kellett keresni, amely fizikailag közel-

ben van és a CLALIT kötelékébe tartozó osztály. Ezek közül a lehetőségek közül a pszichiátria 

szempontjából a közelben lévő, Izraelben akkreditált Shalvata Hospital megfelelő. 

Az ágykapacitások és az oktatási terhek figyelembe vételével az is megállapítást nyert, hogy a Me-

ir Hospital gyermekgyógyászati osztálya képes ellátni a Rabin Medical Centerben hatodéves gya-

korlatukat töltő hallgatók gyermekgyógyászati képzését is.  

3. Az osztályok vezetőivel történő személyes megbeszélésből kiderült, hogy az osztályvezetők és a 

beosztott orvosok is rendszeresen részt vesznek orvostanhallgatók képzésében és a kórház re-

zidens-képzési programmal is rendelkezik, melyben a hat fő klinikai tantárgy vezetői részt vesz-

nek. Megállapítást nyert az is, hogy Izraelben elismert orvosok a vezetői az osztályoknak, és en-

nek megfelelően a képzés minősége felől kétségek nincsenek, mindegyik osztály több mint há-

rom szakorvossal rendelkezik. 

4. A 6 szakterületen a szakmai elvárások (academic requirements) és az oklevél megszerzéséhez el-

várt kompetenciák listája (list of competence) egyes tételei az intézetek vezetőivel egyeztetve let-

tek, egyetértés született abban, hogy a dokumentumokban foglaltaknak a teljesítését a kórház 

biztosítani tudja.  

5.  A képzés tárgyi feltételeinek vizsgálatához az említett osztályok látogatásán felül megvizsgálta az 

LB a diagnosztikus osztályok munkáját. A kórházi osztályokon a kubatúrát megfelelőnek, sőt ki-

fejezetten jónak találta, a diagnosztikus eszközök sokfélesége és azok száma egyenesen lenyűgö-

ző. Külön kiemelendő, hogy a Meir Hospital látja el az izraeli olimpiai csapat sportorvosi feladata-

it. Ennek megfelelően az osztályok felszereltsége, és az orvosok szakmai felkészültsége kimagasló. 

6. A helyszíni szemle alapján a Meir Medical Center alábbi egységei kaphatnak külföldi képzőhelyi 

akkreditációt: 

- belgyógyászat 

- sebészet 

- neurológia 

- szülészet-nőgyógyászat 

- gyermekgyógyászat 

A pszichiátria gyakorlat szempontjából pedig akkreditált képzőhelyként a Shalvata Hospital pszi-

chiátriai osztálya megfelelő. 

A fentiek alapján a Meir Medical Centerben a kórházi egységek több mint 1/3-a akkreditációt nyer, 

azaz maga az intézmény az Akkreditált Oktatókórház minősítést kapja. 
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III. 

 akkreditációs minősítés 

Kaplan 

Medical Center 
(Rehovot) 

2011/6/VII. SZ. MAB HATÁROZAT 

A  
A klinikai gyakorlóhely akkreditációja – az akkreditációs feltételeknek való 

folyamatos megfelelése esetén – 2016. június 30-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 Kaplan Medical Center (Rehovot) Izraelben akkreditált képzőhely, orvostanhallgatók képzé-

sében rendszeresen részt vesz. A Kaplan Medical Center orvosai közül több mint 40 tartozik a 

Hebrew University orvosi karához.  

2. A Kaplan Medical Center megfelelő intézetei az akkreditációs kérdőíveket (questionaire) kitöl-

tötték, amelyek alapján megállapítható, hogy nagy betegforgalmú intézményről van szó, ahol 

magasan képzett orvosok látják el az oktatási feladatokat. A részleteket illetően (ágyszám, or-

vosok száma stb.), a kitöltött kérdőívekre hagyatkozunk. Az akkreditációs kérdőívek alapján 

megállapítást nyert, hogy a nevezett kórház osztályai közül az alábbiak felelnek meg a MAB kri-

tériumoknak: belgyógyászat, sebészet, szülészet – nőgyógyászat, neurológia, gyermekgyógyászat. 

A hatodéves képzésből hiányzó pszichiátria-képzés a Kaplan Medical Centerben nem oldható 

meg. Ennek megfelelően olyan képzési helyet kellett keresni, amely fizikailag közelben van és a 

CLALIT kötelékébe tartozó osztály. Ezek közül a lehetőségek közül a pszichiátria szempontjából 

a közelben lévő, Izraelben akkreditált Abarbanel Hospital megfelelő. 

3. Az osztályok vezetőivel történő személyes megbeszélésből kiderült, hogy az osztályvezetők és a 

beosztott orvosok is rendszeresen részt vesznek orvostanhallgatók képzésében és a kórház 

rezidens-képzési programmal is rendelkezik, melyben a hat, fő klinikai tantárgy vezetői részt 

vesznek. Megállapítást nyert az is, hogy Izraelben elismert orvosok a vezetői az osztályoknak, 

és ennek megfelelően a képzés minősége felől kétségek nincsenek, mindegyik osztály több 

mint három szakorvossal rendelkezik. 

4. A 6 szakterületen a szakmai elvárások (academic requirements) és az oklevél megszerzéséhez el-

várt kompetenciák listája (list of competence) egyes tételei az intézetek vezetőivel egyeztetve let-

tek, egyetértés született abban, hogy a dokumentumokban foglaltaknak a teljesítését a kórház 

biztosítani tudja.  

5.  A képzés tárgyi feltételeinek vizsgálatához az említett osztályok látogatásán felül megvizsgálta 

az LB a diagnosztikus osztályok munkáját. A kórházi osztályokon a kubatúrát megfelelőnek, sőt 

kifejezetten jónak találta, a diagnosztikus eszközök sokfélesége, és azok száma egyenesen le-

nyűgöző. Külön kiemelendő, hogy a Kaplan Hospital egy városban található a világhírű 

Weitzman Institute-tal, ami lehetőséget ad arra, hogy magas szintű orvos-biológiai kutatásokat 

végezzenek a kórház orvosai. 

6. Az helyszíni szemle alapján a Kaplan Medical Center alábbi egységei kaphatnak külföldi kép-

zőhelyi akkreditációt: 

- belgyógyászat 

- sebészet 

- neurológia 

- szülészet-nőgyógyászat 

- gyermekgyógyászat 

A pszichiátria gyakorlat szempontjából pedig akkreditált képzőhelyként az Abarbanel Hospital 

pszichiátriai osztálya megfelelő. 

A fentiek alapján a Kaplan Medical Centerben a kórházi egységek több mint 1/3-a akkreditációt 

nyer, azaz maga az intézmény az Akkreditált Oktatókórház minősítést kapja. 
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IV. 

 akkreditációs minősítés 

Carmel 

Medical Center 
(Haifa) 

2011/6/VII. SZ. MAB HATÁROZAT 

A  
A klinikai gyakorlóhely akkreditációja – az akkreditációs feltételeknek való 

folyamatos megfelelése esetén – 2016. június 30-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 Carmel Medical Center (Haifa) Izraelben akkreditált képzőhely, orvostanhallgatók képzésé-

ben rendszeresen részt vesz. A Carmel Medical Center orvosai közül több mint 60 tartozik a 

Technion University Rapaport, Faculty of Medicine karához. Külön említésre érdemes, hogy a 

Tel Aviv University angol nyelvű orvosképzést is végez, és a kórház ebben a képzésben is részt 

vesz. 

2. A Carmel Medical Center megfelelő intézetei az akkreditációs kérdőíveket (questionaire) ki-

töltötték, amelyek alapján megállapítható, hogy nagy betegforgalmú intézményről van szó, 

ahol magasan képzett orvosok látják el az oktatási feladatokat. A részleteket illetően (ágyszám, 

orvosok száma stb.), a kitöltött kérdőívekre hagyatkozunk. Az akkreditációs kérdőívek alapján 

megállapítást nyert, hogy a nevezett kórház osztályai közül az alábbiak felelnek meg a MAB kri-

tériumoknak: belgyógyászat, sebészet, szülészet – nőgyógyászat, neurológia, gyermekgyógyászat. 

A hatodéves képzésből hiányzó pszichiátria-képzés a Carmel Medical Centerben nem oldható 

meg. Ennek megfelelően olyan képzési helyet kellett keresni, amely fizikailag közelben van és a 

CLALIT kötelékébe tartozó osztály. Ezek közül a lehetőségek közül a pszichiátria szempontjából 

a közelben lévő, Izraelben akkreditált Tirat Hacarmel Hospital megfelelő. 

3. Az osztályok vezetőivel történő személyes megbeszélés alapján kiderült, hogy az osztályvezetők 

és a beosztott orvosok is rendszeresen részt vesznek orvostanhallgatók képzésében és a kór-

ház rezidens-képzési programmal is rendelkezik, melyben a hat fő klinikai tantárgy vezetői 

részt vesznek.  Megállapítást nyert az is, hogy Izraelben elismert orvosok a vezetői az osztá-

lyoknak, és ennek megfelelően a képzés minősége felől kétségek nincsenek, mindegyik osztály 

több mint három szakorvossal rendelkezik. 

4. A 6 szakterületen a szakmai elvárások (academic requirements) és az oklevél megszerzéséhez el-

várt kompetenciák listája (list of competence) egyes tételei az intézetek vezetőivel egyeztetve let-

tek, egyetértés született abban, hogy a dokumentumokban foglaltaknak a teljesítését a kórház 

biztosítani tudja.  

5. A képzés tárgyi feltételeinek vizsgálatához az említett osztályok látogatásán felül megvizsgálta 

az LB a diagnosztikus osztályok munkáját. A kórházi osztályokon a kubatúrát megfelelőnek, sőt 

kifejezetten jónak találta, a diagnosztikus eszközök sokfélesége, és azok száma egyenesen le-

nyűgöző. Külön kiemelendő, hogy a Carmel Medical Center a Philips és a General Electrics or-

vosi műszereket gyártó részlegének béta teszthelye, ami lehetőséget ad arra, hogy a forgalomba 

kerülés előtt már 5-10 évvel a jövő diagnosztikai eszközeit alkalmazhassák. 

6.  A helyszíni szemle alapján a Carmel Medical Center alábbi egységei kaphatnak külföldi képző-

helyi akkreditációt: 

- belgyógyászat 

- sebészet 

- neurológia 

- szülészet-nőgyógyászat 

- gyermekgyógyászat 

A pszichiátria gyakorlat szempontjából pedig akkreditált képzőhelyként a Tirat Hacarmel 

Hospital pszichiátriai osztálya megfelelő. 

A fentiek alapján a Carmel Medical Centerben a kórházi egységek több mint 1/3-a akkreditációt 

nyer, azaz maga az intézmény az Akkreditált Oktatókórház minősítést kapja. 
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V. 

 akkreditációs minősítés 

Ha Emek 

Medical Center 
(Afula) 

2011/6/VII. SZ. MAB HATÁROZAT 

A  
A klinikai gyakorlóhely akkreditációja – az akkreditációs feltételeknek való 

folyamatos megfelelése esetén – 2016. június 30-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 Ha Emek Medical Center Izraelben akkreditált képzőhely, orvostanhallgatók képzésében 

rendszeresen részt vesz. A Ha Emek Medical Center orvosai közül több mint 30 tartozik a 

Technion University Rapaport, Faculty of Medicine karához. A nevezett orvosi kar dékánját is a 

Ha Emek Medical Center adja, aki a Szülészeti- és nőgyógyászati osztály igazgatója. Külön em-

lítésre érdemes, hogy a Tel Aviv University angol nyelvű orvosképzést is végez, a kórház ebben 

a képzésben is részt vesz. 

2.  A Ha Emek Medical Center megfelelő intézetei az akkreditációs kérdőíveket (questionaire) 

kitöltötték, amelyek alapján megállapítható, hogy nagy betegforgalmú intézményről van szó, 

ahol magasan képzett orvosok látják el az oktatási feladatokat. A részleteket illetően (ágyszám, 

orvosok száma stb.), a kitöltött kérdőívekre hagyatkozunk. Az akkreditációs kérdőívek alapján 

megállapítást nyert, hogy a nevezett kórház osztályai közül az alábbiak felelnek meg a MAB kri-

tériumoknak: belgyógyászat, sebészet, szülészet – nőgyógyászat, pszichiátria, neurológia. A ha-

todéves képzésből hiányzó gyermekgyógyászati-képzés a Ha Emek Medical Centerben nem old-

ható meg. Ennek megfelelően olyan képzési helyet kellett keresni, amely fizikailag közelben van 

és a CLALIT kötelékébe tartozó osztály. Ezek közül a lehetőségek közül a gyermekgyógyászat 

szempontjából a közelben lévő, Izraelben akkreditált, valamint a jelen on-site visit részét képző 

Carmel Medical Center megfelelő. 

3. Az osztályok vezetőivel történő személyes megbeszélés alapján kiderült, hogy az osztályvezetők 

és a beosztott orvosok is rendszeresen részt vesznek orvostanhallgatók képzésében és a kór-

ház rezidens-képzési programmal is rendelkezik, melyben a hat, fő klinikai tantárgy vezetői 

részt vesznek. Megállapítást nyert az is, hogy Izraelben elismert orvosok a vezetői az osztályok-

nak, és ennek megfelelően a képzés minősége felől kétségek nincsenek, mindegyik osztály több 

mint három szakorvossal rendelkezik. 

4. A 6 szakterületen a szakmai elvárások (academic requirements) és az oklevél megszerzéséhez el-

várt kompetenciák listája (list of competence) egyes tételei az intézetek vezetőivel egyeztetve let-

tek, egyetértés született abban, hogy a dokumentumokban foglaltaknak a teljesítését a kórház 

biztosítani tudja.  

5. A képzés tárgyi feltételeinek vizsgálatához az említett osztályok látogatásán felül megvizsgálta 

az LB a diagnosztikus osztályok munkáját. A kórházi osztályokon a kubatúrát megfelelőnek, sőt 

kifejezetten jónak találta, a diagnosztikus eszközök sokfélesége és azok száma egyenesen le-

nyűgöző. Külön kiemelendő, hogy a Ha Emek Medical Centerben klinikai kutatásoknak helyet 

biztosító klinikai kutató központ is működik, ami az oktatásban résztvevő orvosok magas szak-

mai igényét mutatja. 

6. A helyszíni szemle alapján a Ha Emek Medical Center alábbi egységei kaphatnak külföldi képző-

helyi akkreditációt: 

- belgyógyászat 

- sebészet 

- neurológia 

- szülészet-nőgyógyászat 

- pszichiátria 

A gyermekgyógyászat gyakorlat szempontjából pedig akkreditált képzőhelyként a Carmel Medical 

Center gyermekgyógyászati osztálya megfelelő. 

A fentiek alapján a Ha Emek Medical Centerben a kórházi egységek több mint 1/3-a akkreditációt 

nyer, azaz maga az intézmény az Akkreditált Oktatókórház minősítést kapja. 
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VI. 

 akkreditációs minősítés 

Soroka 

Medical Center 
(Berseva) 

2011/6/VII. SZ. MAB HATÁROZAT 

A  
A klinikai gyakorlóhely akkreditációja – az akkreditációs feltételeknek való 

folyamatos megfelelése esetén – 2016. június 30-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 Soroka Medical Center (Berseva) Izraelben akkreditált képzőhely, orvostanhallgatók képzé-

sében rendszeresen részt vesz. A Soroka Medical Center orvosai közül több mint 50 tartozik a 

Ben Gurion University orvosi karához.  

2.  A Soroka Medical Center megfelelő intézetei az akkreditációs kérdőíveket (questionaire) ki-

töltötték, amelyek alapján megállapítható, hogy nagy betegforgalmú intézményről van szó, 

ahol magasan képzett orvosok látják el az oktatási feladatokat. A részleteket illetően (ágyszám, 

orvosok száma stb.), a kitöltött kérdőívekre hagyatkozunk. Az akkreditációs kérdőívek alapján 

megállapítást nyert, hogy a nevezett kórház osztályai közül az alábbiak felelnek meg a MAB kri-

tériumoknak: belgyógyászat, sebészet, szülészet – nőgyógyászat, pszichiátria, neurológia, gyer-

mekgyógyászat.  

3. Az osztályok vezetőivel történő személyes megbeszélés alapján kiderült, hogy az osztályvezetők 

és a beosztott orvosok is rendszeresen részt vesznek orvostanhallgatók képzésében, és a 

kórház rezidens-képzési programmal is rendelkezik, melyben a hat, fő klinikai tantárgy veze-

tői részt vesznek.  Megállapítást nyert az is, hogy Izraelben elismert orvosok a vezetői az osztá-

lyoknak, és ennek megfelelően a képzés minősége felől kétségek nincsenek, mindegyik osztály 

több mint három szakorvossal rendelkezik. 

4. A 6 szakterületen a szakmai elvárások (academic requirements) és az oklevél megszerzéséhez el-

várt kompetenciák listája (list of competence) egyes tételei az intézetek vezetőivel egyeztetve let-

tek, egyetértés született abban, hogy a dokumentumokban foglaltaknak a teljesítését a kórház 

biztosítani tudja.  

5. A képzés tárgyi feltételeinek vizsgálatához az említett osztályok látogatásán felül megvizsgálta 

az LB a diagnosztikus osztályok munkáját. A kórházi osztályokon a kubatúrát megfelelőnek, sőt 

kifejezetten jónak találtuk, a diagnosztikus eszközök sokfélesége és azok száma egyenesen le-

nyűgöző. Külön kiemelendő, hogy a Soroka Medical Center Izrael déli részén a legnagyobb kór-

ház, ellátási körzete izraeli léptéket nézve kiemelkedő.  

6. A helyszíni szemle alapján a Soroka Medical Center alábbi egységei kaphatnak külföldi képző-

helyi akkreditációt: 

- belgyógyászat 

- sebészet 

- neurológia 

- szülészet-nőgyógyászat 

- pszichiátria 

- gyermekgyógyászat 

A fentiek alapján a Soroka Medical Centerben a kórházi egységek több mint 1/3-a akkreditációt 

nyer, azaz maga az intézmény az Akkreditált Oktatókórház minősítést kapja. 
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A MAB Látogató Bizottság Izraelben tartózkodása alatt felülvizsgálta azon képzőhelyek korábbi „akk-

reditációját”, melyeket a Debreceni Egyetem OEC Általános Orvostudományi Kara az egységesített 

MAB szabályok és eljárás bevezetését megelőzően megvizsgált.  

Ezeknek a korábban DE ÁOK gyakorlókórházaként minősített képzőhelyeknek a minősítő eljárása 

megegyezett a MAB jelenlegi akkreditációs eljárásával (akkreditációs kérdőívek kitöltése, kérdőívek 

kiértékelése, site-visit), azzal a kivétellel, hogy a látogató bizottság csak debreceni oktatókból állt. Sem 

az eljárás, sem az értékelés eredménye eddig nem kapcsolódott a debreceni általános orvos képzés 

rendszeres, MAB általi akkreditációjához. 

A MAB releváns határozata értelmében a mostani látogató bizottság már több intézményből jövő ta-

gokból állt össze (DE + SE + Tel Aviv University).  

 

2011/6/VII. SZ. MAB HATÁROZAT 

Az alább felsorolt képzőhelyek és osztályok a mostani, ismételt on-site visit alapján 

újabb részletes indoklás nélkül oktató kórházként akkreditációt kapnak: 
 

Kórház Akkreditációra javasolt osztályok 

Bar Zilai Hospital (Ashkelon) Belgyógyászat 

Sebészet 

Szülészet-nőgyógyászat 

Pszichiátria 

Gyermekgyógyászat 

Rambam Medical Center (Haifa)  Belgyógyászat 

Sebészet 

Szülészet-nőgyógyászat 

Pszichiátria 

Neurológia 

Gyermekgyógyászat 
 

Sheba Medical Center (Tel Aviv)  Belgyógyászat 

Sebészet 

Szülészet-nőgyógyászat 

Pszichiátria 

Neurológia 

Gyermekgyógyászat 

Hadassa Medical Center (Jeruzsá-

lem)  

Belgyógyászat 

Sebészet 

Szülészet-nőgyógyászat 

Pszichiátria 

Neurológia 

Gyermekgyógyászat 

A klinikai gyakorlóhelyek akkreditációja – az akkreditációs feltételeknek való folyamatos 

megfelelése esetén – 2016. június 30-ig hatályos. 

A kórházi egységek több mint 1/3-a akkreditációt nyer, azaz maguk az intézmények 

az Akkreditált Oktatókórház minősítést kapják.  
 

 

 
 

A jelentésben foglaltak alapján nagyon pozitív álláspont alakult ki a meglátogatott izraeli kórházakkal 

kapcsolatban. Remélhetőleg, a magyar hallgatók minél hamarabb részt tudnak venni az említett kórhá-

zak magas szintű gyakorlati képzésében.  

 


