
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. 
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„Hatékony foglalkoztatási konstrukció 
kialakítása az OITI-ben az egészségügyi 

szerkezetátalakítást követő humánerőforrás 

hiány megoldására” című pályázatunk céljai 

 

TÁMOP 6.2.4. projektünk közvetlen célja, 
hogy az OITI-ben folyó betegellátás hatékony 

működtetéséhez, a 2010. januárjával -az OPNI-

val történt részfúzió következtében- újonnan 
megnyíló 47 ágyas osztály beindulásához 

szükséges humánerőforrást biztosítsuk, 

humánkapacitás hiányunkat megszüntessük. 

TÁMOP 6.2.4. projektünk megvalósítása –
munkahelyteremtésen túl- közvetve támogatja 
intézményünk szakmai színvonalának 

megőrzését, fejlesztését, mivel a magas 

színvonalon történő ellátáshoz szükségessé vált 

új betegszobák felállítása, melyhez szükséges 
szakdolgozói létszám biztosításra kerül. 

TÁMOP pályázatunk közvetett céljai között 
szerepel un. "egynapos ellátások" beindítása a 
bennfekvés helyett, amely költséghatékonyabb 

az intézmény számára és kényelmesebb ellátási 
forma a betegek számára. Az OECD 

statisztikája szerint a sebészeti műtétek közül 

Angliában a műtétek 53,4%-át, Dániában 52%-

át, Hollandiában pedig 48,2%-át végezték az 

úgynevezett egynapos ellátásban. Ebben a 
statisztikában a magyar adat 2,1%. Nyilvánvaló, 

hogy mindezek zökkenőmentes ellátásához is 

elengedhetetlen a megfelelően szakképzett és 

motivált humánerőforrás biztosítása.  

 

 

 

Pályázatunk megvalósításával még a fekvőbeteg 

ellátást kiváltó járóbeteg ellátás és "nappali 
kórház" irányába való elmozdulás is 

megtörténhet, továbbá az aktív fekvőbeteg 

ellátást kiváltó krónikus ellátási formák, a 

sürgősségi ellátási formák fejlesztésére (pl.: 

stroke) is nagyobb hangsúlyt tudunk majd 

fektetni. 

A hiányszakmák területén 30 fő felvételére 

lenne szükség az OITI-be, a TÁMOP 6.2.4. 

projekttel 21 főt tudunk alkalmazni. Így a 

hiányszakmák körében csupán 9 betöltetlen 
álláshely marad. A hiányszakmák betöltése 
terén 72%-os javulást érhetünk el a projekt 
megvalósításával. 



A TÁMOP projektünk megvalósításával az 

OITI egyes mutatóinak javulása mindenképp 

magába foglalja, előmozdítja a betegközpontúbb 

egészségügyi ellátást és a szakmai fejlődés 

lehetőségét is. Több ápoló több időt tud szánni 

betegeinkre, erősödik a betegközpontú 

gyógyítási szemlélet, és növekszik a gyógyítás 
hatékonysága, és kimunkálásra kerülnek olyan 
új orvosi módszerek, melyek javítják, rövidítik a 
betegellátás idejét. 

A projektről bővebb információt a 

www.oiti.hu oldalon olvashatnak.  

 


