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A szakdolgozói ráépített képzési program keretein belül 9 fő szakdolgozót iskoláztunk 

be.  A 2013. évben epidemiológiai szakápoló szakon 1 fő munkatársunk kezdte meg 

tanulmányait. Az epidemiológiai szakápoló képzés a tervezettől eltérően 2013. február 15.-

én indult, így a képzési idő módosult. 5 fő pszichiátriai szakápoló és 1 fő műtéti 

szakasszisztens valamint 2 fő fizioterápiás szakasszisztens képzése az OKTÁV 

Továbbképző Központban 2012. évtől folyamatos. A fenti hallgatók folyamatosan és 

igazoltan látogatják az elméleti órákat, valamint megkezdték gyakorlataik letöltését is.    

 

A projekt megvalósítását a szakdolgozói ösztöndíjas program hallgatói beiskolázásával 

kezdtük meg. A 2012/2013-as tanévben ápoló szakon 5 fő nappali tagozatos hallgató 

folytatott tanulmányokat. A hallgatókkal a tanév megkezdését követően felvette a 

kapcsolatot az ösztöndíjas koordinátor és folyamatos kapcsolattartást biztosított a 

hallgatók részére. A tárgyidőszakra vonatkozóan folyamatosan követte a hallgatók 

tanulmányi eredményeit. Személyes konzultációt folytatott az érintettekkel. Kiértékelésre 

kerültek a féléves tanulmányi eredményeik. Átlageredményük: 3.99. Legrosszabb 

tanulmányi átlag 3,08, a legjobb 4,58 lett. Egy fő a félévet 3 tantárgyból az év végét 2 

tantárgyból sikertelen tanulmányi eredménnyel zárta. A hallgatóval az ösztöndíjas 

koordinátor írásban és szóban is felvette a kapcsolatot annak érdekében, hogy segíteni 

tudjuk a tanulmányai elsajátításában, eredményei javításában. A tanév zárásával 2 fő 

hallgató végzett sikeresen, és szerzett ápolói szakképesítést. Ők az ösztöndíjas tanulmányi 

szerződésüknek megfelelően 2013. június 24.-vel munkába állnak a kulcsi mozgásszervi 

és rehabilitációs osztályon. 

 

A menedzsment jellegű továbbképzések megvalósítását a tervezettnek megfelelően 

végeztük a tárgyidőszakban is. A továbbképzést az intézmény telephelyén, Kulcson 

valósítottuk meg. A résztvevők létszáma a pályázatnak megfelelően 16 fő volt. Az előadás 

címe az ,,Érzelmi intelligencia fejlesztése a gyógyító munkában". A téma a pályázati 

kiírásban a javasolt témakörök között szerepelt. A téma kiválasztása problémafeltáráson 

és kockázatelemzésen alapult. 



A képzés célja: Az egészségügyi személyzet és a betegek közti harmonikus együttműködés 

kialakítása 

Terület: Készségfejlesztési képzés/tréning: kommunikáció, konfliktuskezelés.  

Tematika: Fogalmak tisztázása, csoportkohézió kialakítása; Magatartásformák és 

viselkedésmódok; Asszertív kommunikáció; Konfliktuskezelés; Az egyén, a csapat és a 

szervezet teljesítményének növelése. A program rendkívül eredményesen, az intézmény 

céljainak megfelelően zárult. 

 

Esélyegyenlőségi szempontok megvalósulása: Az Intézmény a pályázati kiírásban 

foglaltaknak megfelelően esélyegyenlőségi munkatársat foglalkoztat. A fejlesztéshez 

kapcsolódó, vagy azt érintő nyilvános eseményeken kommunikációjában és 

viselkedésében esélytudatosságot fejez ki. 

 

Környezeti fenntarthatóság megvalósulása - A fenntarthatósággal  kapcsolatos 

tudásmegosztáson részt vett munkavállalók száma a tárgyidőszakban 55 fő volt. 

 

A projekthez kapcsolódó kommunikáció - A tájékoztatási kötelezettségünknek eleget téve 

a honlapunkon folyamatosan működtetjük a pályázatra vonatkozó információs oldalt, 

melyen tájékoztatjuk a honlapra látogatókat többek között a pályázat céljáról, idejéről, a 

megnyert támogatási összeg nagyságáról, és az elért eredményekről.   

Sajtóközleményt jelentettünk meg a projekt indulásáról. A várpalotai városi televízió 

képújsága 2012.12.27 és 2013.01.27 között közzétette a sajtóanyagot. A hirdetésekkel 

66.000 lakost értünk el. 

 

A projekt megvalósulásának helyszínén, Várpalotán és Kulcson ,,C" típusú tájékoztató 

táblát helyeztünk el. Az elméleti és gyakorlati képzésekről fotódokumentáció készítettünk. 

 

 


