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Uniós program háromszáz ápolónőnek 
 

A fővárosi kórházak 20-25 százalékos fluktuációval és folyamatosan 
10-15 százalékos növérhiánnyal küzdenek. A remények szerint ezt az 
akut problémát oldja némiképp az a korántsem szokványos képzési 
forma, amelyet egy EU-s pályázat elnyerésével indít el a Heim Pál 
Gyermekkórház. 
 
 

Az Európai Unió Equal programja, vagyis az "Új eséllyel" című projekt 
részleteiről tartott keddi tájékoztatóból kiderült, 119 millió forintos 
támogatást nyert el a pályázatot elsőként benyújtó Heim Pál Gyermekkórház, 
amelyet a Jahn Ferenc, a Szent István, a Szent Imre, a Szent László, 
valamint a Péterfy Sándor utcai Kórházzal közösen használhatnak fel a 
munkába visszatérő ápolónők felkészítésére.  
 
Lényege szerint a program 300 olyan kismama visszatérését fogja segíteni, 
aki egészségügyi dolgozóként került gyermekgondozásira. Az a cél, 
hangsúlyozta Harmath György igazgató, hogy a szülés után évekig otthon 
maradt fiatal nőknek esélyük legyen a betegellátásba való visszatérésre. 
Ennek alapvető feltétele, hogy megkopott, elavult tudásukat felfrissíthessék 
és korszerű ismeretekkel felvértezve folytathassák hivatásukat. 
 
Az új kezdeményezés jelentőségét Szolnoki Andrea főpolgármester-helyettes 
két adattal emelte ki: Budapest kórházaiban 10-15 százalékban betöltetlenek 
a nővérstátuszok és esztendőnként 20-25 százalékos a fluktuáció. Egy ilyen 
helyzetben rendkívűli jelentősége van annak, ha a visszatérni kívánó fővárosi 
és a Pest környéki ápolónőket és szakdolgozókat komplex továbbképzésben 
és adaptációs gyakorlatban tudják részesíteni. Mindezt ingyen. Azért sem kell 
fizetni, hogy a tanfolyamok idején a kórházak területén szakszemélyzet látja 
el a kicsiket. Az édesanyák viszont válogathatnak a kurzusok időpontjai 
között.  
 
Veres József államtitkár azt emelte ki, hogy a projekt holland és német 
nemzetközi partnerségben valósul meg, amelynek során lehetőség nyílik 
megismerni a partnerek egészségügyi rendszerét, ágazatuk munkaszervezési 
formáit, a család és a munkavégzés összehangolásának jellemző 
megoldásait.Az államtitkár megjegyezte, tíz hasonló, de más ágazatokhoz 
kapcsolódó EU-s projekt van előkészületi szakaszban, ami összességében 
1350 millió forintos fejlesztést jelent. Mint megtudtuk, elvi létszám a 300, 
ami mögött a kórházak létszámszükséglete valamint a gyermekgondozásin 
lévő megkérdezett egészségügyisek nagy érdeklődése áll. Egyébként ha 
sikeres lesz a projekt, meg lehet ismételni. 
 
Szabó Iréne 
 

küldés mailben 
nyomtatható verzió 

Page 1 of 3Népszava online

2006.05.09.mhtml:file://C:\Documents%20and%20Settings\Baranyai%20Tamás\Local%20Settin...



 
| Részletes keresés 

  

 
| Témák

  

 

| Hírablak 
| Mail... 
| SMS... 
| Megerősítés - Mail 
| Megerősítés - 

SMS 
| Módosítás 

  

 

| 
| 

Nyitólapnak 
Kedvencekhez 

  

 

|
| 
nepszava.hu 
http://www.1873.hu/

  

o 100 lépés különszám 

o Szakképzési sorozat 

o Magyar Hírlap - Búcsú 

o Virággal az újnyilasok 
ellen 

o Olimpiai különszám 

o Foci-EB különszám 

o EP-választási 
különszám 

o EU-csatlakozási 
különszám 

o ECDL-akadémia 

o Boros István: Hurkák 

o Gyönyörű alkalom 

o Moszkvától Pekingig 

o Szabad lexikon 

o Magyarország az EU 
kapujában II 

o Magyarország az EU 
kapujában 

o A 130 éves NÉPSZAVA 

o Kertész Imre Nobel-
díja 

 
 

 

cikk bezárása 

Page 2 of 3Népszava online

2006.05.09.mhtml:file://C:\Documents%20and%20Settings\Baranyai%20Tamás\Local%20Settin...



 

powered by e-XPRESSive (c) Grepton

design by sped

Page 3 of 3Népszava online

2006.05.09.mhtml:file://C:\Documents%20and%20Settings\Baranyai%20Tamás\Local%20Settin...


