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A PÁLYÁZAT CÉLJA: 
 
Kórházunk a minőségi betegellátás megteremtése és a szakmai ellátás színvonalának 
emelése érdekében 2012-ben pályázatot nyújtott be az UMFT TÁMOP támogatási 
rendszeréhez, melynek eredményeként „A humánerőforrás képzettségi mutatóinak 
fejlesztése a Palotahosp Kft.-nél” című, TÁMOP-6.2.2.A-11/1 jelű pályázatán a kórház  
70 millió Ft összegű támogatást nyert. A pályázat célja az egészségügyi ellátás szakmai 
színvonalának emelése, a szakdolgozói létszám növelése, a már meglévő humánerőforrás 
szakmai fejlesztése. 
 
Társaságunk a várpalotai és kulcsi kórházban rehabilitációs, krónikus, ápolási osztályt, 
valamint egynapos sebészetet és járóbeteg ellátást működtet közel 300 ágyon.  
A betegellátásában 50 orvos és 170 szakdolgozó vesz részt. A Kórház nagy hangsúlyt fektetet 
a munkatársak hatékony képzésére és a jogszabályban előírt személyi minimumfeltételeknek 
való megfelelésre.   
Célul tűztük ki az egészségügyi ellátás szakmai színvonalának emelését, a hiányszakmák 
betöltése érdekében a szakdolgozói létszám növelését, és a már meglévő humánerőforrás 
szakmai fejlesztését.  
 
Ennek érdekében a pályázatban rögzítettnek megfelelően 2012. szeptember 01.-én 
megkezdtük a TÁMOP-6.2.2.A-11/1-2012-0039 azonosítószámú projekt megvalósítását. 
 
A 25 hónapos program keretében 114 fő dolgozó vesz részt különböző szakmai képzéseken. A 
projekt során lehetőséget biztosítunk munkavállalóinknak szakdolgozói területen a 
hiányszakmák megszerzésére, továbbá olyan, az intézmény ellátási folyamataihoz kapcsolódó 



továbbképzéseket valósítunk meg, melyek során az érintett dolgozók az adott szakterülethez 
kapcsolódóan fejleszthetik tudásukat.  
 
A PÁLYÁZAT KERETÉN BELÜL MEGVALÓSÍTANDÓ FELADATOK 
 
A kórház várpalotai telephelyén a pályázat segítségével 5 fő pszichiátriai szakápoló,  

1 fő műtéti szakasszisztens és 1 fő epidemiológiai szakasszisztens szerzi meg a kórház ellátási 

profiljának megfelelő szakképesítést. 

A szakdolgozók szakmai tudásának fejlesztése érdekében 48 fő vesz részt az ellátási 

folyamatokhoz kapcsolódó továbbképzéseken, melyek az „Infekciókontroll fokozott 

jelentősége napjainkban”, „Stressz és stressz-kezelés” valamint a „Jogi konfliktusok 

kialakulásának megelőzése a betegellátás során” címmel kerülnek megrendezésre. 

A vezető beosztású dolgozók részére két képzést szervezünk. 60 fő részére biztosított 

kommunikációs képzés témája a konfliktuskezelés, idő- és feladatmenedzsment, személyközi 

és asszertív kommunikáció. A vezetői tréning témája az egészségügyi szolgáltató intézmény 

folyamatainak hatékonyságnövelésére szolgáló programok, irányítás és szervezés, önismeret, 

csapatépítés, interperszonális készségfejlesztés, a vezetői szerep, vezetési módszertan. Ezen 

a képzésen 15 fő fog részt venni. 

A kórház kulcsi telephelyén 5 fő ápolóval bővül a szakdolgozói létszám, akiknek a tanulmányait 

hallgatói ösztöndíj folyósításával támogatjuk. 52 fő vesz részt az ellátási folyamatokhoz 

kapcsolódó továbbképzéseken, melyek az „Infekciókontroll fokozott jelentősége 

napjainkban” és az „Érzelmi intelligencia fejlesztése a gyógyító munkában”, Stressz és 

stressz-kezelés” valamint a „Jogi konfliktusok kialakulásának megelőzése a betegellátás 

során” címmel kerültek megrendezésre. A rehabilitációs ellátás fejlesztése érdekében 2 fő 

fizioterápiás szakasszisztens képzését biztosítjuk a projekt segítségével. 

 

  


