MUNKAADÓI INTERJÚ

AZ ANESZTEZIOLÓGIAI SZAKASZISZTENS
FOGLALKOZÁSRÓL

„Ez egy kedvező elhelyezkedési lehetőséget biztosító szakma!”
Az interjút adta: Dr. Fülesdy Béla, tanszékvezető professzor
Cég profilja: gyógyítás
Szektor: közintézet
Dolgozók száma: 127 fő
Munkakörben dolgozók száma: 48 fő
Nemi arány a munkakörben: 98% nő, 2% férfi
Életkori átlag a munkakörben: 40-45 év

1. Mióta tevékenykedik a szakmában? Mi motiválta arra, hogy erre a pályára lépjen?
Már 1995 óta tevékenykedem ebben a szakmában. Számomra anno is egyértelmű volt: „Ez
egy szép szakma!”
2. Mivel foglalkozik, és hogy épül fel a cégük?
Hányan dolgoznak a szakmában Önöknél?
A klinikán 79 orvos dolgozik, emellett 51 aneszteziológiai munkahely van – műtő, és egyéb
helyek, ahol anesztézia történik. Ezen kívül van 70 intenzív ágy, amit szintén ők látnak el. Ez a
szakma magában foglalja az aneszteziológiát és az intenzív terápiát is. Jelenleg 48 fő
dolgozik itt a szakmában, főként hölgyek, így a gyermekvállalás (GYES, stb…) befolyásolja az
aktuális létszámot.
3. Milyen módszereket használnak a szakasszisztensek kiválasztása során?
Milyen szempontok alapján választanak a jelentkezők közül?

Egyértelműen előfeltétel, hogy a jelentkező rendelkezzen ezzel kapcsolatos képesítéssel és
gyakorlattal. A másik oldalról nézve ugyanakkor sajnos ez egy hiányszakma, nincs nagy
merítési lehetősége a munkáltatóknak.
4. Megváltozott munkaképességű személyt alkalmaznak ebben a munkakörben?
Milyen előnyeit és hátrányait tapasztalják meg ennek?
Nálunk nincs alkalmazásban megváltozott munkaképességű személy, korábbról sincs erről
tapasztalatom.
5. Milyen gyakran változik a dolgozók összetétele? Mi lehet ennek az oka?
A csapat relatíve stabil, legfeljebb időszakos mozgás fordul elő a GYES miatt. Elhivatottság
nélkül ezt a szakmát nem is igazán lehetne végezni, így a szakmaelhagyás leggyakoribb oka
egyszerűen a nyugdíjazás.

6. Mitől függ, hogy valaki beválik-e ezen a pályáján?
Milyen visszajelzést kapnak a dolgozók a teljesítményükről?
A mindennapos munka során egyértelműen kiderül, hogy ki mennyire alkalmas a pályára.
Jobbára általában olyan kolléganők szoktak átképződni erre a pályára, akik korábban az
intenzív osztályon dolgoztak. Az alapján kívülről lemérhető, hogy a gyors döntést igénylő
munkakörökben mennyire lesznek talpraesettek.
7. Van-e tipikus karrierút ezen a pályán?
Milyen továbblépési lehetőségei vannak a munkavállalóknak?
A szakasszisztens kollégák egy része OKJ-s képzésen vett részt, a továbblépési lehetőség
az, hogyha valaki főiskolai szintű képzést, képesítést tud kapni.
8. Mi várható a jövőben ezen a területen? Miért ajánlja ezt a pályát az érdeklődőknek?
A hazai munkaerőpiacon bármikor szinte gond nélkül el tudnak helyezkedni, de ez az Európai
Unióban is bárhol kurrens munkakör. Sőt, vannak olyan EU-s országok, ahol orvos
felügyelettel önállóan is dolgozhatnak, pl. Belgiumban. Az uniós munkaerő-piacon is egy
kedvező elhelyezkedési lehetőséget biztosító szakma!

