
Kedves Érdeklődő/ Hatodéves Hallgató! 

 

Ha mentorprogram iránt érdeklődsz, illetve szeretnél jelentkezni, akkor jó helyen jársz! Az 

alábbiakban szeretnénk Neked bemutatni, illetve röviden összefoglalni a mentorprogram 

lényegét! 

 

Miről is szól? 

Az elmúlt években a kórházunk folyamatosan növekvő érdeklődésnek örvendhetett az 

orvostanhallgatók körében, ez adta az ötletet a mentorprogram megszületéséhez. Ez a program 

lehetőséget nyújt, hogy betekintést nyerj a kórház mindennapi életébe, a betegek mindennapos 

ellátásába, az ügyeletek lebonyolításába, mialatt mi megismerünk Téged, a személyiséged, a 

munkához való hozzáállásod. Így a program egy tökéletes, kölcsönös együttműködés, aminek 

célja minél jobban megismerni egymást! 

 

Hogyan zajlik? 

A programba sikeresen bekerülő hallgatók mindegyike kap egy mentort (rezidens, szakorvos), 

akihez a négy hónapon keresztül előzetes egyeztetéssel be lehet járni, tapasztalatokat szerezni,  

ezáltal bevonódhatsz a mindennapi ellátás folyamatába: 

• Amennyiben sikeresen bekerültél a mentorprogramba, a mentorod fel fog keresni,  

akivel fel tudod majd venni a kapcsolatot a további teendők ismertetése érdekében. 

• Mentoroddal egyénileg megbeszélitek, mikor tudsz bemenni a kórházba, mikor tudtok 

találkozni. 

• Négy hónapon keresztül bejárhatsz a mentorodhoz ügyeletekbe vagy sürgősségi 

ambulanciára. 

•A mentorprogram egy elégedettségi kérdőív kitöltésével, és egy a mentorodat röviden 

leíró, általad írt jellemzéssel zárul, amiben kifejted hogyan érezted magad a program 

során, milyen jó, illetve rossz tapasztalataid voltak, hogyan értékeled a mentorod, miben 

változtatnál és milyen javaslataid lennének. Ezt az alábbi e-mail címre kell továbbítanod: 

patrizio.rossitto@bethesda.hu . Fontos számunkra a visszajelzésed, hiszen ezáltal mi is 

fejlődhetünk. 

• Amennyiben kifejezetten érdekel egy szakterület (sebészet, belgyógyászat, neurológia) kérjük 

tüntesd fel az e-mail-ben. 

• Jelentkezésed során csatold önéletrajzod, illetve motivációs leveled. 

 



Kritériumok: 

• Csak végzős orvostanhallgatókat áll módunkban fogadni. 

• Négy hónap alatt havonta legalább két alkalommal találkozzatok mentoroddal. (Az 

oldal végén letöltheted a mentorprogram jelenléti ívét, amit minden egyes alkalommal 

le kell pecsételtetni a mentoroddal) 

 

Turnusok: 

• Január – Április 

• Május – Augusztus 

• Szeptember – December 

 

Egy adott turnusra csak annak elkezdése előtt jelentkezhetsz (pl. januári turnusra legkésőbb 

december 31-én lehet jelentkezni) 

 

Elérhetőség: 

Amennyiben érdekel a mentorprogram, vagy további kérdésed merülne fel, keress meg az 

alábbi e-mail címen (patrizio.rossitto@bethesda.hu), vagy személyesen a kórházunkban. 

 

Várunk szeretettel, 

dr. Rossitto Patrizio 


