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Kórházak összefogása a nővérhiány ellen
 
A A Heim Pál Gyermekkórház 119 millió Ft-os támogatásban részesült az Európai Unió Equal programjából egy 
hat budapesti kórházban megvalósuló egyedülálló családbarát modellprogramra, amely az általánosan tapasztalt 
nővérhiányra nyújt megoldási lehetőséget. Az Újra eséllyel című projekt 2005. júliusa és 2007. júliusa közötti 
időszakban valósul meg. 
 
A programban 300 GYES-en lévő ápolónő több éves kihagyás után a munka világába történő reintegrációja, 
felkészültségük növelése, valamint választott pályájukon további karrier esélyeik javulása, s ezzel 
esélyegyenlőségük biztosítása valósul meg. A Heim Pál Gyermekkórház, a Jahn Ferenc Kórház, Fővárosi Szent 
István Kórház, Péterfy Sándor utcai Kórház, Szent László Kórház és a Szent Imre Kórház egyedülálló módon 
elkötelezte magát az ápolónők munkaerő-piaci reintegrációját, esélyegyenlőségét elősegítő családbarát 
programok, módszerek, munkahelyi környezet, munkaszervezési formák iránt. A program során végre 
megvalósulhat az ápolónői fluktuáció csökkentése, mert a modell program lehetőséget ad arra, hogy az ápolónők 
megtapasztalják a felmérések szerint a munkahelyhez való kötödés elsődleges szempontját -, hogy intézményük 
törődik velük és megbecsüli őket, szakmai továbbképzést biztosít, és a családbarát munkahely gyakorlatát 
elkötelezetten vezeti be. 
 
A projektben a projekt partner Heim Pál Gyermekkórházon kívül részt vesz továbbá az Együtt a Munkaerőpiac 
Fejlesztéséért Alapítvány, valamint a Magyarországi Női Alapítvány. A projekt holland és német nemzetközi 
partnerségben valósul meg. A nemzetközi együttműködés során lehetőség nyílik megismerni a nemzetközi 
partnerek eljárásrendjét, egészségügyi rendszerét, egészségügyi ágazatra jellemző munkaszervezési formáit, a 
család és a munkavégzés összehangolásának jellemző megoldásait. 
 
A program rövid összefoglalása 
 
Az Heim Pál Gyermekkórház Újra eséllyel programjában 300 GYES-, GYED-, GYET-ről visszatérni kívánó 
budapesti és Budapest környéki ápolónőt és szakdolgozót részesít komplex - kommunikációs, számítástechnikai, 
ápolási szakmai - továbbképzésben, valamint adaptációs gyakorlatban a projekt partnereivel szorosan 
együttműködve. A projekt része 100 vezető ápolónő mentorrá való kiképzése is, akik a képzések lezárultával a 
GYES, GYED, GYET-ről visszatérő ápolónőknek a kórházi osztályokon 3 hónapon keresztül napi 8 órás 
adaptációs gyakorlatot biztosítanak. A bevont kórházak a Heim Pál Gyermekkórházzal együtt biztosítják a projekt 
keretében bevonandó GYES-, GYED-, GYET-en lévő ápolónői célcsoportot, valamint az adaptációs szakasz 
helyszínét. 
 
 
EQUAL Program 
 
Az EQUAL Program (magyar jelentése "egyenlő, egyenlőség") egyike a négy, Strukturális Alapokból támogatott 
közösségi kezdeményezésnek, finanszírozása az Európai Szociális Alap forrásaiból történik. Az EQUAL célja 
olyan innovatív megközelítések és módszerek kidolgozása és elterjesztése a tagállamok és társult államok közötti 
szoros szakmai együttműködés során, amelyek hozzájárulnak a munkaerőpiachoz kapcsolódó diszkrimináció és 
egyenlőtlenségek megszüntetéséhez. EQUAL egyik kiemelt célja a nemek közötti munkaerő-piaci különbségek és 
a foglalkozásbeli elkülönülés csökkentése, valamint a dolgozó nők munkahelyi képzése újszerű módszerek 
kipróbálásával. Az EQUAL abban különbözik más programoktól, hogy arra törekszik, hogy összegyűjtse és 
elterjessze azokat az új kifejlesztett eljárásokat, amelyeket sikeresen alkalmaznak a diszkrimináció és 
esélyegyenlőtlenség elleni harcban. A sikeres innovatív megoldások beépítésre kerülnek a szakpolitikákba. 
 
Magyarországon az EQUAL Közösségi Kezdeményezés Irányító Hatóságát (EQUAL IH) a Foglalkoztatáspolitikai 
és Munkaügyi Minisztérium szervezeti keretein belül, a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program Irányító 
Hatósága (HEFOP IH) részeként állították fel 2003 nyarán. Az EQUAL IH kezeli a hazai támogatás összegét, 
amely a 2004-2006 közötti időszakra több mint 10 milliárd Forintot, azaz 40,2 millió eurót jelent. 
 
Heim Pál Gyermekkórház 
 
Az 1953-ban alapított Heim Pál Gyermekkórház az ország minden pontjáról várja a kisgyerekeket, s évente 
mintegy 400.000 gyermeket gyógyít meg. Közülük 18 000 olyan bentfekvő kisgyermek, akik átlagban 4.8 napot 
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töltenek a kórházban. Több mint 5000 műtétre kerül sor, és a Kórház mintegy 200 gyermeket az intenzív 
osztályon lát el. 110 orvos, több mint 300 nővér munkálkodik a gyermekek gyógyításán, de még így is kétszázzal 
kevesebben dolgoznak a szükséges létszámnál. 
 
Nővérhiány 
 
Ma Magyarországon a kórházakban általános nővérhiány van, amely miatt folyamatos az aktív dolgozók 
túlterhelése. Az alacsony társadalmi elismerésen túl (amely a bérekben is megmutatkozik), a túlterhelés is 
jelentősen hozzájárul ahhoz, hogy az egészségügyi szektorban magas a pályaelhagyás aránya. A kórházak 
részéről tapasztalható, ápolónők helyzetével kapcsolatos legnagyobb probléma, hogy néhol az ápolói, 
szakdolgozói állások 10-15%-a betöltetlen. A kórházakban jelentős (némely területen 25 %-ot meghaladó) éves 
ápolónői fluktuáció tapasztalható. Az elmenők egy része kilép az egészségügy keretei közül, míg másokra a 
nemzetközi elszívó hatás gyakorolja hatását. Ezért kiemelten fontos lenne érzékeltetni az ápolónőkkel, hogy 
intézményük törődik velük és megbecsüli őket, szakmai továbbképzést biztosít, és a családbarát munkahely 
gyakorlatát elkötelezetten vezeti be.  
 
A fluktuáció az egyik legköltségesebb szervezeti tünet, az új emberek beszoktatása idején (1-4 hónap) csökkent 
értékű munkát végeznek, a távozásukkor fontos szaktudás és tapasztalat esik ki, az állandó cserélődés pedig 
megszünteti a csapatszellemet. A fluktuáció ráadásul öngerjesztő folyamat, könnyebben rászánják magukat az 
emberek, ha mindennap távoznak kollégáik. Ezt még tetézi, hogy a GYES-ről visszatérő ápolónők jelenleg 
semmilyen reintegráló képzésben, programban nem részesülnek, pedig a szakma által megkövetelt kiemelkedően 
magas tudásszintet nem könnyű a GYES-ről visszatérve azonnal produkálni. Így nem csoda, hogy sok ápolónő 
végül a pályamódosítás mellett dönt. 
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  Kiemelt témák   
9 hónap 
COPD 
Egészség télen 
Gyógynövénytár 
NikotinStop 
Vitalitás 

Allergia 
Csontritkulás 
Fogamzásgátlás 
Inkontinencia 
Pollenjelentés 
Vitamin ABC 

A pattanásról 
Daganatos 
betegségek 
Gombásodás 
Menopauza 
Potenciazavar 

   Szolgáltatások   
Egészség-receptek 
Képeslapküldő 
Vércukor-kontroll 

Ételrendelés 
Koleszterinszint-
csökkentő program 
Vérnyomás-kontroll 
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