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Szakoktatással a munkaerőhiány ellen
A Mühlenkreiskliniken (AöR) [Anstalt öffentlichen Rechts – közfeladatot ellátó
intézmény] a legnagyobb kórházi holding Észak-Rajna-Vesztfália tartomány
Ostwestfalen Lippe régiójában: öt telephellyel, 4.900 foglalkoztatottal rendelkezik,
200.000 beteget lát el. Szövetségi szinten a második legnagyobb kommunális kórházi
konszern.
2016. óta kooperáció jött létre a Mühlenkreiskliniken, a Klinikum Herford, a Herzund Diabeteszentrum Bad Oeynhausen (HDZ NRW) és a Ruhr-Universität Bochum
között. A Johannes Wesling Klinikum Minden az első aktív ellátást nyújtó egyetemi
klinika Ost-Westfalen Lippe-ben.
A Mühlenkreiskliniken a munkaerőhiány enyhítése érdekében 2010-ben létrehozott
egy saját oktatási intézményt (Akademie für Gesundheitsberufe). Később az északrajna-vesztfáliai tartományi kormány áldását adta a bochumi modell kiterjesztésére és
egy regionális egyetemi klinika megnyitására.
Azóta évente 60 végzős veszi át diplomáját. Az ápolókért folytatott versenyfutás az
ápolók minimális létszámáról szóló rendelet elfogadása óta minden intézményt
megmozgat. A szakképzett munkaerő iránti igény azonban igen sokrétű: hiány van
orvostechnikai és laborasszisztensekből, radiológus asszisztensekből, műtős
asszisztensekből, szülésznőkből és így tovább.
A képzési kapacitások 2015. óta fokozatosan egyharmaddal bővültek. Az Akademie
für Gesundheitsberufe és partnere, a Fachhochschule Bielefeld duális képzést nyújt a
betegápolás területén. A hallgatók négy év múlva a klasszikus ápolóképzés mellett
felsőfokú, Bachelor of Science címet szerezhetnek.

A képzés területén fontos mérföldkőnek számít a Johannes Wesling Klinikum Minden
felvétele a Ruhr-Universität Bochum (RUB) egyetemi klinikai holdingjába. ÉszakRajna-Vesztfália tartomány kormánya 2014-ben kidolgozta a bochumi modell
továbbfejlesztésének tervét.
A hallgatók a bochumi modell keretében tanulmányaik első részét a Ruhr-Universität
Bochum (RUB) orvostudományi karán abszolválják, a második részt pedig a RuhrUniversität Bochum egyetemi klinikájához tartozó különböző észak-rajna-vesztfáliai
kórházakban. A Mühlenkreiskliniken és a Klinikum Herford által együttesen megnyert
pályázat alapján 2016. óta 64 orvostanhallgató a Mühlenkreiskliniken intézményeinél
folytatja tanulmányait. Azóta ezekhez évente 60 további hallgató járul.
A bochumi modell egyik sajátságos vetülete a kiskorúak egészségügyi nevelése. Az
egyetemi hallgatók macikórházban (Teddybär-Krankenhaus) okítják a kicsinyeket.
A kórházat rendszeresen látogatják teljes óvodák, az óvodások pedig magukkal
hozzák sérült mackójukat. A macik aztán az aggódó gyermekekkel együtt végigjárják
a teddy-doktorok által kifejlesztett kezelési folyamatot a felvételtől a röntgenosztályig
és a műtőig. Végül a bekötözött macikat hazaengedik. Az akció célja, hogy a
gyermekek később ne féljenek, ha maguk is kórházba kerülnek. De az is gyakran
előfordul, hogy a gyermekeket egy leendő orvos látja vendégül, aki mellett a
gyermekek társ-terapeutákká válnak és akár a műtőben is segédkeznek. A nevelők
beszámolói szerint a gyermekek egy-egy kórházlátogatás után az óvodában is hetekig
„kórházasdit” játszanak és macikat gyógyítanak.
A Mühlenkreiskliniken a „Kinder Universität Medizin“ keretében évente tíz
alkalommal tart 8-12 év közöttiek részére egyórás előadásokat. A meghirdetett
előadásokra szóló jegyek három hét alatt egész évre elkelnek. Az egyórás előadásokon
150-200 gyermek vesz részt, akiknek életkoruknak megfelelő előadást tartanak,
amelybe maguk is bekapcsolódhatnak. Aki legalább hat előadáson vett részt
„gyermekdiplomában” részesül.
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