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A szakdolgozói ráépített képzési program keretein belül 9 fő szakdolgozót 

iskoláztunk be.  A tárgyidőszakban 1 fő műtéti szakasszisztens sikeresen befejezte 

tanulmányait és új szakképesítést szerzett. 1 fő epidemiológiai szakasszisztens képzése 

folyamatban van. Ösztöndíjuk havonta átutalásra került a tárgyidőszakban, valamint 

távollétük idejére a helyettesítési díjat számoltunk el a többletfeladatot végző 

munkatársak részére. A hallgatók részére az útiköltség elszámolása megtörtént. 

 

A 2013/2014-es tanévben ápoló szakon 3 fő nappali tagozatos hallgató folytat 

tanulmányokat a szakdolgozói ösztöndíjas program keretein belül. A tanulók 

ösztöndíja elszámolásra és kifizetésre került a tárgyidőszakban.  

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: 3.96. Legrosszabb tanulmányi 

átlag 2,67, a legjobb 4,88 lett. Egy fő a félévet gyermekgyógyászat 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 tárgyidőszakban menedzsment jellegű továbbképzés során mindkét telephelyen 

megrendezésre került a ,,Stressz és stressz kezelés", valamint a Jogi konfliktusok 

kialakulása a betegellátás során” című előadás. Mindkét téma a pályázati kiírásban a 

javasolt témakörök között szerepelt, kiválasztása problémafeltáráson és 

kockázatelemzésen alapult. Az első esetben a képzés célja a stressz és kiégés 

elméletének megismerése volt. Az ezzel kapcsolatos folyamatok, elméleti 

megközelítések, aktuális kutatási eredmények áttekintése. A személyiség jellemzőinek 

megismerése, önismeretszerzés, hogy a képzésben résztvevő saját személyiségének 

megfelelően tudjon a reagálni az adott stresszhelyzetekre. Azon készségek és 

képességek fejlesztése, amelyek segítségével a résztvevők később megelőzhetik a 



fokozott terhelés, stressz következtében keletkező kellemetlen panaszokat és preventív 

lépéseket tehetnek a kiégés elkerülésére. A jogi témakört boncolgató továbbképzés 

célja az egészségügyi munkavégzéshez kapcsolódó, kiemelt felelősségtani formák 

(etikai, munkajogi, kártérítési, szabálysértési, valamint büntetőjogi felelősségi formák) 

megismertetésével, az azokhoz kapcsolódó esetek bemutatásával, feldolgozásával a 

felelősségtani formákra visszavezethető konfliktusok kialakulásának megelőzése. 

 

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 25 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. Az elméleti és gyakorlati képzésekről fotódokumentáció készítettünk, 

melyet a Médiatárba feltöltöttünk. 

 


