
“ Csak 1 %-ot fejlődünk, de azt folyamatosan!" 

         KISVÁRDA 
 

Kedves Leendő 
Rezidenseink! 
 
Bizonyára Mindenkit foglalkoztat a gondolat, hogy a VI. év végén merre menjek? Hol kezdjem 
meg a szakképzésemet? Milyen szakmát válasszak? 
A döntéshozatalban igyekeztünk személyesen is segítséget nyújtani a SOTE-n megrendezett III. 
Országos Egészségügyi Karriernap és Állásbörzén. A Szent Damján Görögkatolikus Kórház 
szakorvosai, rezidensei személyes tapasztalataik alapján nyújtottak információkat, adtak gyakorlati 
tanácsokat a különböző szakképzések iránt érdeklődő végzős és végzés előtt álló 
orvostanhallgatóknak. A Semmelweis Egyetem szervezése alatt megrendezett Országos 
Egészségügyi Karriernap és Állásbörze központi rendezvénye mindig segít az 
orvostanhallgatóknak rátalálni a lehetőségekre!  
 

A SZENT DAMJÁN GÖRÖGKATOLIKUS KÓRHÁZ ÁLLÁSLEHETŐSÉGEKET KÍNÁL A VÉGZŐS 

ORVOSTANHALLGATÓK RÉSZÉRE! 
 

REZIDENSEKET KERESÜNK 
 

BELGYÓGYÁSZAT, TRAUMATOLÓGIA, SEBÉSZET, GYERMEKGYÓGYÁSZAT SZAKKÉPZÉSRE 
 

VÁRJUK A REZIDENSEK JELENTKEZÉSÉT 
 

továbbá az Oxyológia és sürgősségi, a Szülészet-nőgyógyászat, a Neurológia, az 

Aneszteziológiai és intenzívterápia, a Fül-Orr-Gégegyógyászat, a Reumatológia és 

Rehabilitáció szakképzési területre is. 

 

A rezidens álláshelyeinkkel kapcsolatos részletes tájékoztatónkat a honlapunkon 

olvashatja ( www.kisvardakorhaz.hu Rezidens info). 

KÓRHÁZUNKRÓL 
 
A Szent Damján Görögkatolikus Kórház három határ találkozásánál, Kisvárdán várja a leendő 
rezidenseket! Intézményünk egy telephelyen, valamennyi alapszakmával rendelkező, folyamatos 
betegellátást biztosító városi kórház, 24 órában működő Sürgősségi Betegellátó Osztállyal. 
 

Osztályaink szakorvos képzésre részjogú akkreditációval rendelkeznek! 

http://www.kisvardakorhaz.hu/


“ Csak 1 %-ot fejlődünk, de azt folyamatosan!" 

 

  

MIÉRT ÉPPEN A 
SZENT DAMJÁN 
GÖRÖGKATOLIKUS 
KÓRHÁZ? 

Mert nálunk a képzés 
központjában a 
betegekkel való 
közvetlen foglalkozás 
áll! 

Amit kínálunk: 

▪ Eszjtv. orvosi 

bértábla szerinti 

alapbért, 

▪ Belépési ösztönző 

pénzbeli juttatást 

2x250.000 Ft 

összegben, 

▪ Szakmai fejlődési lehetőséget, valamint szakemberekkel való közvetlen munkavégzést, mely a 

szaktudás és tapasztalat szerzéséhez nélkülözhetetlen! 

▪ Olyan egyedülálló csapatot, amely támogató, s együttműködő! 

▪ Eseti javadalmazásokkal honoráljuk az odafigyelő munkavégzést! 

▪ Elhelyezést biztosítunk orvoslakásban, nővérszálón, illetve igény szerint lakhatási 

támogatást nyújtunk! 

▪ Az intézményünktől távol töltendő gyakorlati időre minden rezidens számára 

útiköltségtérítést fizetünk! 

▪ Támogatjuk a Kongresszusokon, továbbképzéseken, tanfolyamokon való részvételt! 

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

„Tutoraim odafigyelnek szakmai fejlődésemre, nem csak számonkérnek, 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 pezsgő kulturális élet folyik fantasztikus programokkal, ahol a horgászturizmus 
kiemelt jelentőséggel bír, ahol kiválóak a sportolási lehetőségek! 

A rezidens képzésünk alapelve az odafigyelés, a biztatás és a visszacsatolás! 

 

   hr@kisvardakorhaz.hu 

  + 36 45 502 115 /06 30 845 4667 

  facebook/kisvardakorhaz 

  www.kisvardakorhaz.hu 
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