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Az egészségügyi szakellátás minőségének javítása és az egészségügyi munkaerőhiány enyhítése érdekében
mesterképzés indul az ország három vidéki egyetemén diplomás szakápolók számára. A másfél éves képzés
Szegeden is megkezdődik szeptemberben. (videóval)
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A képzés előnye, hogy a végzett ápolók olyan, egyébként orvosoknak való feladatokat is elláthatnak, elsősorban krónikus betegségek kezelésekor,
amelyek sürgős szakorvosi beavatkozást nem igényelnek. A kiemelt szakápolók például olyan népbetegségek kezelésénél segíthetnek majd, mint a
cukorbetegség, a magas vérnyomás vagy a véralvadási zavarok. 

Az új képzés Szegeden először 20 fővel indulhat, de ennél sokkal nagyobb volt az érdeklődés. Azok jelentkezhettek, akik már elvégezték a négy
évet az egészségügyi főiskolán, azaz már van diplomájuk.

A szakemberek és az államtitkárság szerint, ha az új, kiterjesztett hatáskörű diplomás ápolók bekerülnek majd az egészségügyi rendszerbe, több
területen is tehermentesíthetik a munkaerőhiány miatt túlterhelt orvosokat.
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