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HATÁROZAT

Az Országos Kórházi Fõigazgatóság, (1085 Budapest, Horánszky u. 15., a továbbiakban: Fõigazgatóság) a benyújtott kérelme 
alapján az alábbi egészségügyi szolgáltatót:

BAJAI SZENT RÓKUS KÓRHÁZ
Mozgásszervi Rehabilitációs Osztály

(6500 Baja, RÓKUS UTCA 10.)
az egészségügyi felsõfokú szakirányú szakképesítés megszerzésérõl szóló 22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet 1. számú 
melléklete alapján a 2012. szeptember 15 - 2018.augusztus 31. között megkezdett alap szakképzések tekintetében

Fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás / Rehabilitációs medicina szakirányra
szakképzõ hellyé minõsíti.

A minõsítés foka:
a szakképzés egyes elemeinek teljesítésére megfelelõ (részakkreditált) szakképzõ hely

A minõsítés 2021.12.01 naptól számított 4 évig érvényes.

A szakképzési programnak az Egészségügyi Szolgáltatónál letölthetõ minõsített elemeit, illetve azok idõtartamát a 
Melléklet tartalmazza.

A szakképzõ hellyé minõsítés feltételeként meghatározott személyi és tárgyi feltételekben történõ változásokról a 
szakképzõ hely a Fõigazgatóságot tizenöt napon belül köteles értesíteni.

Jelen határozatot az egészségügyi felsõfokú szakirányú szakmai képzés részletes szabályairól szóló 16/2010. (IV. 15.) EüM 
rendelet 7.§-a és 3. melléklete alapján, valamint az Országos Kórházi Fõigazgatóság feladatairól szóló 516/2020. (XI. 25.) 
Korm. rendelet 7.§ (8) bekezdésének c) pontjában biztosított hatáskörben eljárva hoztam meg.

A határozat részletes indokolását, valamint a jogorvoslatról szóló tájékoztatást az általános közigazgatási rendtartásról szóló 
2016. évi CL. törvény 81. § (2) bekezdése alapján mellõztem.

A Fõigazgatóság hatáskörét az Országos Kórházi Fõigazgatóság szervezeti és müködési szabályzatáról szóló 31/2020 
(XII.30.) BM utasítása állapítja meg.

Budapest, 2021.12.14    

 

A Fõigazgatóság feladat- és hatáskörében eljáró
Jenei Zoltán fõigazgató nevében kiadmányozza:

dr. Papp Dávid
osztályvezetõ

A határozatot kapja:
1. Egészségügyi szolgáltató
2. Szegedi Tudományegyetem ÁOK Szak- és Továbbképzési Központ (6722 Szeged, Tisza L. krt. 97. III. em. 306.)
3. Irattár
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Akkreditált letölthetõ elemek (2012.09.15 utáni)
Képzési program Akkreditált

Képzés megnevezése
Jogszabály 

szerinti 
idõtartam

Idõtartam Kapacitás

Fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás

törzsképzés

sürgõsségi gyakorlat

Intenzív osztályos gyakorlat 6 hét 2 hét 2 fõ

gyakorlat akkreditált rehabilitációs osztályon (neuro-musculosceletalis, rehabilitációs 
alaptevékenység)

3 hónap 3 hónap 2 fõ

neurológia

akut neurológiai osztályos gyakorlat 3 hónap 3 hónap 2 fõ

belgyógyászati gyakorlat 3 hónap 3 hónap 2 fõ

kardiológiai gyakorlat 1 hónap 1 hónap 2 fõ

traumatológia és ortopédia 4 hónap 4 hónap 2 fõ

szakgyakorlati képzés

rehabilitációs medicina

rehabilitációs medicina alaptevékenység
legalább 20, legfeljebb 22 hó 

20 hónap 20 hónap 2 fõ


