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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. 

 

OITI az európai színvonalú betegellátásért 

2008-ban fontos szakmai profilbővülés történt intézményünkben. Hagyományos idegsebészeti szakterületeink mellett azóta az epileptológiai és stroke-ellátásban is részt veszünk, a korábbiaknál több 
beteget többféle szakterületen kezelünk. 
A profilbővülést tavaly egy sikeresen lezárult nagyszabású épületrekonstrukció követte, így betegeinket ma már kényelmes, kis létszámú, modern betegszobák várják. A megnövekedett feladatok minőségi 
ellátásához azonban elengedhetetlen a megfelelő számú jól képzett szakdolgozói munkaerő is. Ennek biztosításához nyújtott lehetőséget számunkra a TÁMOP-6.2.4/A-09/1/KMR projektszámú, TÁMOP-
6.2.4/A-09/1/KMR-2010-0005 projektazonosító számú pályázat. 
 

 
 
A projekt 2010. július elsején indult. Az azóta eltelt 9 hónap alatt kiváló új munkatársakkal sikerült bővíteni szakembergárdánkat. Az új kollégák kiválasztása március végén fejeződött be, jelenleg felkészítő 
munkatársaink segítségével ismerkednek intézményünk speciális követelményrendszerével. Hamarosan a betegek és családtagok is találkozhatnak velük a betegágyak, nővérpultok mellett, valamint és 
diagnosztikus vagy műtéti események során. 
 
A pályázat diplomás ápolók, műtős szakasszisztensek, felnőtt intenzív terápiás és gyermek intenzív terápiás szakasszisztensek, valamint felnőtt szakápolók és orvosi képalkotó diagnosztikai analitikusok 
felvételére biztosított számunkra lehetőséget. 
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A pályázati forrás 12 hónapon keresztül teszi lehetővé új munkatársaink alkalmazását. A rákövetkező évben intézményünk már önerőből foglalkoztatja őket tovább. Közalkalmazotti jogviszonyuk két év 
leteltével reményeink szerint határozatlan idejűvé, azaz hosszú távú munkakapcsolattá alakul. 

 
 
A pályázat által biztosított anyagi támogatás abban is nagy segítséget jelent számunkra, hogy ezekben a hiányszakmákban a szokottnál kedvezőbb foglalkoztatási feltételeket tudjunk kínálni a jelentkezők 
számára. Ez vonzóvá tette intézményünket a jól képzett szakdolgozók számára. A magasan képzett új kollégák jelenléte és szaktudása pedig hozzásegíti intézményünket a biztonságosabb 
betegellátáshoz, csökkenti az egészségügyi ágazat dolgozóira jellemző, munkavégzésből fakadó leterheltséget. 
 
A pályázat keretében a 21 szakember közül 11 szakdolgozót máris sikerült határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony keretén belül alkalmaznunk. Az új szakdolgozók foglalkoztatása fontos lépést jelent 
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intézményünk számára a még színvonalasabb, európai betegellátás biztosítása felé. 

 

 

A projektről bővebb információt a www.oiti.hu oldalon olvashatnak.  

 


