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TÁJÉKOZTATÓ 
 

a Szent Damján Görögkatolikus Kórház rezidensképzéséről 
 
A Szent Damján Görögkatolikus Kórház (korábban Felső-Szabolcsi Kórház) három határ találkozásánál, 
Kisvárdán várja a leendő Munkatársait!  

Intézményünk egy telephelyen, 4 épületben elhelyezkedő, valamennyi alapszakmával rendelkező 
folyamatos betegellátást biztosító városi kórház, 24 órában működő Sürgősségi Betegellátó Osztállyal. 
Mintegy 600 ágyas Kórházunk a legmodernebb technikai háttérrel felszerelt. Arra törekszünk, hogy jó 
minőségű egészségügyi szolgáltatásokat kínáljunk térségünk lakói számára. A jó szakmai csapat mellett 
a minőségi gyógyításhoz elengedhetetlen a folyamatos szakmai és technológiai megújulás és a 
környezetünk fejlesztése, amelyekre Intézményünk nagy gondot fordít. 

A Szent Damján Görögkatolikus Kórházban - a 2022. évi rezidens keretszám pályázat alapján – a 
betölthető rezidens álláshelyek száma 4 (Négy).  
 
Az álláshelyek a  https://www.enkk.hu/index.php/hun/szakkepzes-tamogatasi-foosztaly/rezidens/ 
ures-allashelyek oldalon is megtalálhatók: 
 

Szakképzés 
megnevezése 

Egészségügyi 
szolgáltató neve 

Álláshelyek 
száma (fő) 

Kapcsolattartó 
neve 

Kapcsolattartó email címe 
(ahol a rezidensek 
érdeklődhetnek) 

Belgyógyászat 
Szent Damján 

Görögkatolikus 
Kórház 

1 Kiss Adrienn kiss.adrienn@kisvardakorhaz.hu 

Traumatológia 
Szent Damján 

Görögkatolikus 
Kórház 

1 Kiss Adrienn kiss.adrienn@kisvardakorhaz.hu 

Sebészet 
Szent Damján 

Görögkatolikus 
Kórház 

1 Kiss Adrienn kiss.adrienn@kisvardakorhaz.hu 

Gyermekgyógyászat 
Szent Damján 

Görögkatolikus 
Kórház 

1 Kiss Adrienn kiss.adrienn@kisvardakorhaz.hu 

 
A Szent Damján Görögkatolikus Kórház várja továbbá az Oxyológia és sürgősségi, a Szülészet-
nőgyógyászat, Neurológia, az Aneszteziológiai és intenzívterápia, a Fül-Orr-Gégegyógyászat, 
Reumatológia és Rehabilitáció  szakképzési területre érkező rezidensek jelentkezést is! 
Osztályaink szakorvos képzésre részjogú akkreditációval rendelkeznek. 
 
A Szent Damján Görögkatolikus Kórházban a szakképzéssel kapcsolatos feladatokat a Személyzeti, bér 
és munkaügyi osztály látja el. 
 
A Szent Damján Görögkatolikus Kórházban rezidensi álláshely után érdeklődők az alábbi 
elérhetőségeken kereshetnek Bennünket: 
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“ Csak 1 %-ot fejlődünk, de azt folyamatosan!" 

 

 
 hr@kisvardakorhaz.hu 
 + 36 45 502 115 /06 30 845 4667 
     + 36 45 502 120 
 facebook/kisvardakorhaz 
 www.kisvardakorhaz.hu 
 Szent Damján Görögkatolikus Kórház 4600 Kisvárda, Árpád út 26. 

 
Személyes konzultációra Dr. Veres Eleonóra orvosigazgatóval előzetesen egyeztett időpontban 
mindig lehetőséget biztosítunk! 
 
A rezidens állások iránt érdeklődők részére információkat nyújtanak: 
 

Név Beosztás Email cím Telefonszám 
Dr. Veres Eleonóra orvosigazgató veres.eleonora@kisvardakorhaz.hu  06 70 453 6837 
Dr. Debreczenszki 
Julianna 

személyzeti, bér és 
munkaügyi 
osztályvezető 

hr@kisvardakorhaz.hu 06-45-502-115                                      
06 30 845 4667 

Kiss Adrienn bér és munkaügyi 
előadó 

hr@kisvardakorhaz.hu 06-45-502-120 

 
A szakképzésben való részvétel feltételei: 

1. Egészségügyi szolgálati jogviszony létesítése a Szent Damján Görögkatolikus Kórházzal 
2. Hazai felsőoktatási intézmény által kiadott vagy honosított, vagy a külföldi 

bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló jogszabály szerint elismert, az adott 
szakképesítés megszerzéséhez megfelelő végzettséget igazoló oklevél. 

3. Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány 
4. Koronavírus elleni védőoltás igazolása 

 
A jelentkezés folyamata és a dokumentációval kapcsolatos információk támogatott szakképzés 
esetén 

1. A Szent Damján Görögkatolikus Kórházhoz rezidens állásra jelentkezni email-ben 
(hr@kisvardakorhaz.hu ), postai úton (Szent Damján Görögkatolikus Kórház 4600 
Kisvárda, Árpád út 26.) vagy személyesen a Szent Damján Görögkatolikus Kórház 
Személyzeti, bér és munkaügyi osztályán lehet. A pályázat mellékleteként egy motivációs 
levelet és egy önéletrajzot kérünk. A jelentkezéseket folyamatosan fogadjuk! Minden 
jelentkezőnek a személyes meghallgatás lehetőségéről és időpontjáról email-ben 
értesítést küldünk. 

2. Sikeres pályázat esetén a Szent Damján Görögkatolikus Kórház a jelölttel együtt egy 
szándéknyilatkozatot nyújt be az OKFŐ-hoz. 
 

3. Az OKFŐ a szándéknyilatkozatot megvizsgálja és elbírálja (kritériumok: a jelölt első 
szakképesítésének támogatására irányul-e a szándéknyilatkozat; a jelölt még nem vett 
részt támogatott szakképzésben; az elsődleges képzőhely az adott szakma 
vonatkozásában rendelkezik-e a gyakorlatok teljesítésére vonatkozó akkreditációval.) Az 
OKFŐ a vizsgálat eredményéről értesíti a kórházat és a jelöltet is.  

 
Várjuk rezidens álláshelyeinkre megtisztelő jelentkezését! 

                                                                                             
                                                                                                               Szent Damján Görögkatolikus Kórház 
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