
“Egészséges mindennapokat teremteni a betegeink számára.” 

 

Bizonyára Mindenkit foglalkoztat a gondolat, 
hogy a VI. év végén merre menjek? Hol kezdjem 
meg a szakképzésemet? Milyen szakmát 
válasszak? 

 

 

KÓRHÁZUNKRÓL 
A Felső-Szabolcsi Kórház három határ találkozásánál, Kisvárdán várja a leendő rezidenseket! 
Intézményünk egy telephelyen, 4 épületben elhelyezkedő, valamennyi alapszakmával rendelkező 
folyamatos betegellátást biztosító városi kórház, 24 órában működő Sürgősségi Betegellátó 
Osztállyal. 

Osztályaink szakorvos képzésre részjogú akkreditációval rendelkeznek! 

Mintegy 600 ágyas Kórházunk a legmodernebb technikai háttérrel felszerelt. Minden 
szakorvosunk több szakvizsgával rendelkezik, így biztosított a rezidenseink szakmai fejlődése! 

SZAKMÁINK 
 Sebészeti jellegű szakmák: Traumatológia-Ortopédia, Sebészet (érsebészet), Szülészet-

Nőgyógyászat, Fül-Orr-Gégegyógyászat, Egynapos szemészeti ellátás 
 Belgyógyászati jellegű szakmák: Belgyógyászat (általános belgyógyászat, endokrinológia, 

diabetológia, kardiológia, gasztroenterológia), Neurológia (stroke centrum), Oxyológia és 
sürgősségi orvostan, Reumatológia, Fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás. 

 Diagnosztikai szakmák: Patológia, Orvosi laboratóriumi diagnosztika, Radiológia (CT-MR) 
 Egyéb szakmák: Aneszteziológia és intenzívterápia, Csecsemő- és gyermekgyógyászat, 

rehabilitáció 

A lényeg a következő oldalon található. 
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“Egészséges mindennapokat teremteni a betegeink számára.” 

 

 

Mert nálunk minden 
szakma hiányszakma, 
éppen ezért az 
intézményünket 
választó rezidensek 
számára az alábbiakat 
biztosítjuk: 

 Minden patológiai szakképzésben részt vevő 
rezidens számára a garantált illetményén felül + bruttó 

. 
 Minden traumatológiai, sebészeti, oxyológia és sürgősségi orvostani 

szakképzésben részt vevő rezidens számára a garantált illetményén felül + bruttó 
. 

 A fentieken kívül, minden más szakképzésben részt vevő rezidens számára a 
garantált illetményén felül +  bruttó . 

 Biztosítunk továbbá elhelyezést nővérszállón, orvoslakásokat korlátozott számban, 
illetve lakhatási támogatást. 

 Az intézményünktől távol töltendő gyakorlati időre, minden rezidens számára 
útiköltségtérítést fizetünk! 

Gyertek Hozzánk, mert itt egy emberközpontú csapatban, kiváló szakemberekkel 
dolgozhatsz együtt! 

„Tutoraim odafigyelnek szakmai fejlődésemre, nem csak számon kérnek, de oktatnak is, 
minden kérdésemre választ kapok. A betegekkel napi szinten, foglalkozhatok, kapcsolatba 

kerülök. Önállóságra biztatnak, úgy érzem, hogy egy jó csapat tagja vagyok.” 

Kisvárda élhető, barátságos város, ahol fantasztikusak a városi programok, kimagaslóan 
sikeresek az általános és a középiskolák, finom a töltöttkáposzta és a pálinka! 

 


