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Rövid projektbemutató: 

Mohácsi Kórház pályázatot nyújtott be az Új Széchenyi Terv keretében 
meghirdetett TÁMOP-6.2.2.A-11/1 képzés támogatására. „Képzési 
programok az egészségügyi ágazat szolgáltatásfejlesztése érdekében: 
Képzési díj és ösztöndíj támogatása az intézmények számára a 
konvergencia régiókban” címmel. A benyújtott pályázatot 25 556 381 Ft 
összegű támogatásra alkalmasnak lett minősítve az elszámolható 
költségeinek az Európai Szociális Alapból és hazai központi költségvetési 
előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő 
finanszírozásra. 
 



Intézményünk rendelkezik Sürgősségi osztállyal, ahol a minimum 
követelmények szerint kevés szakirányú képesítéssel rendelkező 
szakdolgozónk van, ezért 4 főt iskoláztunk be a Sürgősségi szakápolói 
emeltszintű szakképesítésre. 
A kórház Intenzív osztályáról 1főt iskoláztunk be Felnőtt aneszteziológiai 
és intenzív szakápolói szakképesítésre, mellyel növeljük a szakképzettségi 
arányt az osztályon. 
A diagnosztikai egység fejlesztése érdekében a kórház vezetése lépéseket 
tett egy CT beszerzésére, melynek működtetése érdekében beiskoláztunk 
1 fő RTG asszisztenst a CT, MRI szakasszisztensi szakképesítés 
megszerzésére. 
Főnővéreinknek tervezünk egy 40 órás képzést, 16 fő részvételével, 
melynek tervezett kezdési időpontja 2013. szeptember vége. A képzés 
témakörei a stressz és konfliktuskezelés, valamint különféle kiégést 
megelőző technikák elsajátítása. Tekintettel arra, hogy vezető 
munkatársaink folyamatos stressz helyzetnek vannak kitéve a betegellátás 
és annak szervezése során, ezért célunk, hogy olyan technikákat 
tanulhassanak a tréning során, melyet a mindennapi munkában 
kamatoztatni tudnak. Bízunk abban, hogy evvel a dolgozóink kiégését 
meg tudjuk előzni, és nagyobb hatásfokkal tudjak az ápolás folyamatát 
szervezni, irányítani és vezetni. 
 
Kórházunk vezetése fontos feladatának tartja a minőségi betegellátás 
biztosítását, a kor színvonalának megfelelő személyre szabott ápolás 
nyújtását valamennyi páciensünk részére. Céljaink megvalósításához 
tartottuk fontosnak a képzéseken való részvételt szakdolgozóink számára, 
melynek érdekében iskoláztuk be munkatársainkat a pályázat keretén 
belül. 
 

 


