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Az Orosházi Kórház (5900 Orosháza, Könd u. 59.) az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program 
EFOP-1.10.3-17 kódszámú, „Képzési Programok az egészségügyi ágazat adatszolgáltatás-fejlesztése 
érdekében” című felhívásra pályázatot nyújtott be 2017. évben, melyet az Emberi Erőforrás 
Minisztérium EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Államtitkársága 276 millió 349 ezer 207 forint 
összköltségű támogatásra érdemesnek ítélte. A pályázat támogatási intenzitása 100%. A sikeres 
projekt keretében olyan át- és továbbképzések valósulhatnak meg orvosi és szakdolgozói szinten, 
amelyek országosan is hiányszakmának minősülnek. Ezzel javítani tudjuk az egészségügyi ellátás 
minőségét, a hozzáférhetőséget, hosszú távon pedig hozzájárulunk a magyar lakosság egészségi 
állapotának javításához. 
 
A projekt megvalósítási időszaka: 2018. január 01. – 2020. február 28. 
 
A „Képzési programok az egészségügyi ágazat adatszolgáltatás-fejlesztése érdekében” című projekt 
keretében két fő területet céloztunk meg: az orvosok és a szakdolgozók átképzését és továbbképzését. A 
pályázat keretében lehetőségünk van 16 fő szakorvos továbbképzését támogatni licenc tanfolyamok 
keretében, amelyek felölelik az ultrahang diagnosztika, a palliatív orvoslás, a szív- és érrendszeri 
betegségek területeit. Az Orosházi Kórház számára a képzések befejezése után lehetőség nyílik új ellátási 
profilok indítására, amellyel elősegíthetjük a lakosság egészségtudatos magatartásának kialakítását, 
csökkenthetjük a morbiditási és mortalitási mutatókat és növelhetjük a betegbiztonságot.  
 
Az egészségügyi szakdolgozók esetében kilenc olyan OKJ-s alap és ráépített képzésre tudunk beiskolázni, 
amelyeket intézményi szinten is hiányszakmaként tartunk számon. Kiemelt fontosságúnak ítéljük meg a 
felnőtt és gyermek intenzív szakápoló képzést, a lakosság korfájának ismeretében szorgalmaztuk a geriátriai 
és krónikus beteg szakápolók ráépített képzését. 
 
Az Orosházi Kórház akkreditált gyakorlóhely több szakképesítés területén, ezért a pályázatból tovább 
kívánjuk bővíteni az egészségügyi gyakorlatvezetők létszámát. A diagnosztika fejlődése megköveteli, hogy 
jól képzett CT/MR asszisztensek segítsék az orvosok munkáját, jelen projekt keretében három fő 
beiskolázását tervezzük. Az egészségügyi kártevőírtó és fertőtlenítő, epidemiológiai szakápoló, a 
műtőssegéd-gipszmester és a gyógyászati segédeszköz forgalmazó képesítések szintén hiányszakmának 
minősülnek intézetünkben, ezért a pályázat keretein belül hat fő beiskolázását valósítjuk meg. A huszonegy 
fő szakdolgozó továbbképzése hozzájárul ahhoz, hogy javuljanak a szakképzési mutatóink, magasabb 
színvonalú betegellátást biztosíthassunk, emellett garanciát látunk a szakdolgozók ágazatban tartásának 
elősegítésére.  
 
 
További információ kérhető: 
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Elérhetőség (telefonszám: +36 70 422 9781, email: sajto@ohk.hu) 


