A Pécsi Tudományegyetem és a Petz Aladár Megyei Oktató Kórház
közös közleménye
A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi kara és a Petz Aladár Megyei Oktató Kórház
között hosszú évek óta mindkét fél számára gyümölcsöző szakmai együttműködés áll fenn.
Az általános orvosi szak hallgatói létszámának emelkedése kihívást jelent a hallgatók klinikai, betegágy
melletti képzésében, melynek minőségét meghatározza a klinikai oktatói kapacitás és a vizsgálható
betegek száma. A képzésben jelentős segítséget nyújtanak a kiváló szakembergárdával, széles ellátási
palettával és nagy beteganyaggal rendelkező oktató / gyakorló kórházak, elsősorban a szakmai
gyakorlatok és a szakorvosképzés terén.
A PTE és a Petz Kórház az oktatási és kutatási tevékenységüket a jövőre vonatkozóan szorosabb
együttműködésben kívánják folytatni. A klinikai oktatás fejlesztése céljából létrehoznak egy-egy közös
működtetésű, a PTE Klinikai Központ I. sz. Belgyógyászati és Sebészeti Klinikájához, mint PTE ÁOK
oktatási kutatási egységei közé tartozó betegellátó egységekhez kötődő külső tanszékeket.
A külső tanszékek a PTE KK Klinikáin belül fognak létrejönni és működni, a PTE SzMSz vonatkozó
szabályai, akkreditációja, felügyelete, képzési és tanrendi követelményrendszere szerint. A külső
tanszékek elhelyezést tekintve a Petz Aladár Oktató Kórház Petz Egyetemi Tanszéki Központjában lesz,
annak keretein belül az illetékes szakmai osztályok bázisán fognak tevékenykedni.
A külső tanszékek létrehozását és az arról szóló PTE és Petz Kórház közötti Együttműködési
Megállapodást a PTE KK klinikáinak kezdeményezésére a PTE Szenátusa 2019. november 28-án
elfogadta.
A Megállapodás alapján közösen megkezdtük a Tanszéki Központ és a külső tanszékek megalakítását,
a Petz Kórház vezetősége javaslatot tett a PTE ÁOK Kari Tanácsának és a Kar Dékánjának a két tanszék
vezetőjére. A Petz Egyetemi Tanszéki Központot Dr. Tamás László János irányítja.
A Külső Tanszékek létrehozásával mindkét együttműködő fél kinyilvánítja azon törekvését, hogy
szellemi, tudományos kapacitását, tárgyi feltételrendszerét kölcsönösen és hatékonyan kiegészíti az
oktatás és különösképpen a gyakorlati képzés spektrumának bővítése érdekében.
Pécs – Győr, 2019. december 10.
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