
 

Sajtóközlemény 

 

Uniós támogatásból szakasszisztensek és 

szakápolók alkalmazása az OITI-ben. 

. 

A TÁMOP-6.2.4/A-09/1/KMR-2010-

0005 projektazonosító pályázaton 50 

millió forint uniós támogatást nyert az 

Országos Idegtudományi Intézet, 

melynek keretében diplomás ápolók, 

műtős szakasszisztensek, felnőtt intenzív 

terápiás és gyermek intenzív terápiás 

szakasszisztensek, valamint felnőtt 

szakápolók és orvosi képalkotó 

diagnosztikai analitikusok felvételét 

tudtuk megvalósítani. 

 

Nyertes TÁMOP 6.2.4. pályázat az 

OITI-ben 

A pályázat megvalósítása számos előnnyel 

jár Intézetünk számára 

Intézményünk eredményesen pályázott a 

TÁMOP 6.2.4. pályázati kiírására, melynek 

eredményeképpen a „Hatékony 

foglalkoztatási konstrukció kialakítása az 

OITI-ben az egészségügyi 

szerkezetátalakítást követő 

humánerőforrás hiány megoldására” 

elnevezésű projektünk kerül 

lebonyolításra. 

Intézményünk célja a gyors, hatékony, 

szakszerű és korszerű betegellátás, mely 

az elmúlt években humánerőforrás hiány 

miatt veszélybe kerülni látszik. Statisztikai 

adataink támasztják alá (elmúlt 10 év), 

hogy évről-évre átlagosan 3.9%-al csökken 

az egészségügyi dolgozók aránya 

kórházunkban is. A kórházi ágyak 

kihasználtsága a tavalyi évben 94% volt, ez 

az arány idén már 119%-ra duzzadt. Tehát 

könnyen előállhat az a helyzet, hogy 

lesznek betegek, akik ellátatlanok 

maradnak hely és a nem elegendő számú 

szakápoló hiányában. Intézményünkben 

évente mintegy 4000 fekvőbeteget 

kezelünk, szakambulanciáinkat pedig közel 

20.000 járóbeteg keresi fel. Az OITI évek 

óta "hiánygazdálkodást folytat" a 

szakdolgozói humánerőforrás terén.  

Most, hogy pályázatunk pozitív 

elbírálásban részesült e nehézség 

leküzdésére nagyobb a siker esélye, hiszen 

a pályázat által biztosított anyagi 

támogatás a segítségünkre van abban,  

 

hogy olyan kedvező munkaköri 

feltételeket tudunk felkínálni a jelentkezők 

számára, amelyek motiváló erővel bírnak 

az egészségügyi végzettséggel rendelkező 

szakemberek pályán és országon belül 

tartására.   

A pályázat megvalósításával 

intézményünkön belül a szakdolgozói 

humánerőforrás bővítésére nyílik 

lehetőség. Az új, jól képzett szakemberek 

részt vesznek tudományos munkáinkban, 



szakszerű ellátást tudnak nyújtani 

betegeinknek, a nagyobb létszám 

csökkenti szakdolgozóink túlterheltségét-

erre kifizetett többlet munkabér jellegű 

költségeink csökkennek-, és növeli a 

betegellátás gyorsaságát is, és lehetőséget 

ad új eljárásaink bevetésének 

támogatására pl.: csontritkulás elleni 

megelőzés, percutan vertebro plastica - 

PVP - osteoporozis. Új eljárásaink pedig 

költséghatékony betegellátást 

eredményeznek, mely pl. a korábbi 

átlagban 9 napos csontritkulás ellátást 1 

naposra rövidíti. Fejlesztési lehetőségeink 

kihasználása pedig várólistáink 

csökkenéséhez vezet.  

A pályázat keretében a hiányszakmák 

körében 21 új státuszban kerül felvételre 

munkaerő. 

A projektről bővebb információt a 

www.oiti.hu oldalon olvashatnak.  

 


