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Fontos megállapítások

• Unsafe health care has been recognized as a global challenge and much has been done to
understand the causes, consequences and potential solutions to this problem.

A kockázatos (nem biztonságos) egészségügyi ellátás világméretű kihívást jelent,
amely okainak, következményeinek és a lehetséges megoldásainak a megértésén
sokat fáradoztak..

• Implementing system changes and practices are crucial to improve safety at all levels of health
care.

Szervezeti szintű változások és a gyakorlatok megváltoztatása alapvető az
egészségügyi ellátás minden színterén a biztonságos ellátás megvalósításához.

(Transitions of Care: Technical Series on Safer Primary Care, ISBN 978-92-4-151159-9, World Health Organization 2016)



Az előadás célja 

Áttekinteni az egészségügyi szakdolgozók képzésének
kihívásait, és javaslatokat megfogalmazni, a hosszútávon
fenntartható, a kor elvárásainak megfelelő szakképzés
kialakítása és a biztonságos betegellátás biztosítása
érdekében.



Ápolói végzettséggel rendelkezők száma és életkori 
megoszlása



Ápolói végzettséggel rendelkezők száma megyei 
bontásban



Az ápolói létszámadatok alapján kihívás elé 
nézünk
• Az adatok alapján a jellemzően középkorú, középfokú végzettségű 

ápolók dominálják a rendszert

• Csökkenő utánpótlás az elmúlt években
• A végzettek 50-60 %-a jelenik meg a működési nyilvántartásban (Ápolásfejlesztési 

stratégia, 2019)

• A BSc ápolói korfa elöregedést mutat

• Az ápolói populáció a nagyobb egészségtudományi képzőhelyek körül 
koncentrálódik



Kompetenciaelvárások várható változásai

Forrás: Szakképzés 4.0, ITM, 2019 



Olyan középfokú végzettségű egészségügyi 
szakemberre van szükség, aki…
• Képzése alapján képes biztonságos betegellátás nyújtására

• Megfelelően szintezett elméleti tudással rendelkezik

• Gyakorlatorientált képzésben készségeket interiorizál

• Tudása alapján alkalmas a felsőfokú képzésbe történő belépésre



Olyan felsőfokú végzettségű  szakemberre 
van szükség, aki…

• Meghatározott betegségcsoport esetén megfelelő felkészültség alapján, 
önálló döntési joggal bír, saját felelősségre, számon kérhető módon 

• A képzési programja építeni tud a jelenleg meglévő képzésekre

• Nemzetközi viszonylatban számos ország egészségügyi ellátási modelljében 
is létezik (Ausztrália, Egyesült Királyság, Kanada, USA, stb.)

• Költséghatékony az ellátórendszer számára

• Garantálja és emeli az ellátás minőséget 

• Javítja a betegelégedettséget

• Csökkenti az intézeti várakozási időt

Read et al. 1992; Tye et al., 2000; Cooper et al. 2001; Cole and Ramirez 2002; Curry, 2000



Az egészségügyi szakdolgozói ellátási modell működésének 
hazai garanciális elemei

• A hatásköri listák készítésével párhuzamosan szükséges megvizsgálni az önálló 
egészségügyi (ápolói) munkavégzés jogszabályi feltételeinek változtatását

• Ki kell terjedni az áttekintésnek:

• az egészségügyi munkavégzés személyi és tárgyi minimumfeltételeinek módosítására, 

• a felelősségbiztosításra, 

• a finanszírozásra, 

• a betegutak szervezésére, 

• a gyógyszerrendelésre (non medical prescribing) 

• és ezek jogszabályi módosításaira. 

• Folytatni kell az egyeztetést szakmapolitikai és szakértői szinten: 
az EMMI egészségügyért felelős államtitkárság munkatársain kívül az 
ÁEKK, a NEAK, és az OGYEI korábbi vezetőivel és munkatársaival

• Kommunikációs tervet és szakmai konzultációs programot készíteni



Összegzés

• Minőségi és mennyiségi fejlődés szükséges a betegbiztonság 
garantálása érdekében (orvosi és szakdolgozói szinten)

• Érdemes más országok jó gyakorlatát áttekinteni, kiértékelni és 
adaptálni

• Szükség van középfokú és felsőfokú végzettségű megfelelő  létszámú 
szakdolgozókra

• A szakmai irányelvek fejlesztésének lépést kell tartani a bevezetéssel

• Befogadó egészségügyi ellátó környezet kialakítása szükséges

• Az orvosok és szakdolgozók szembeállítása  politikai vagy egyéni 
célok érdekében káros, hisz az ellátás középpontjában a beteg áll



Köszönöm a figyelmet!

“A változás titka az, hogy az energiádat ne a régi 
megváltoztatására, hanem az új építésére 
fordítsd."

(Szókratész)


