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Több mint 100 millió forintnyi uniós támogatást nyert a Jászberényi Szent Erzsébet
Kórház egészségügyi dolgozóinak képzésére. Összesen 130 fő képzése valósul meg,
118-an stressz-kezelési és regenerációs tréningen vesznek részt, 12-en pedig
egészségügyi szakképesítést szereznek. Ezen pályázattal a kórházban további
szakképzett humánerőforrás állománybővülést érhet el, javítva ezzel a betegellátás
minőségének hatékonyságát. A projekt kivitelezésére, az egészségügyi intézmény
103 176 530 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert el. A projekt az Európai Unió
támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.
Ezen pályázattal a kórház további szakképzett humánerőforrás állománybővülés érhet el. A 8 napos
négy modulból álló stressz-kezelési és regenerációs tréning során, a szolgáltatói attitűd fejlesztése
és megerősítése, a kiégés megelőzése, újfajta kommunikációs technikák elsajátítása,
konfliktuskezelési ismeretek, valamint stressz-kezelési és relaxációs technikák elsajátítására kerül
sor. A FAT által akkreditált alap és emelt szintű készségfejlesztési program kreditpontokat biztosít a
kötelező szakmai továbbképzés teljesítéséhez. A résztvevők megismerik az érzelmi intelligencia
alapfogalmait és összetevőit. Megtanulják a haldokló beteg és a segítők (orvos, ápoló, lelkész)
közötti jó kapcsolat feltételeit, megismerik a gyászreakciókat. Betekintést nyernek a kulturális
antropológiába, megismerik az úgynevezett LEAN folyamat fogalmát: a folyamatok értékelésének
gyakorlatát, az értékteremtő folyamat jellemzőit. Képesek lesznek beazonosítani a saját
munkájukban az értékteremtő folyamatokat. A tréning sorozat 2013. januárban indult és
decemberben ér véget, a képzéseket pedig az Agora Oktatási Kft. trénerei végzik. Négy csoport, 64
fő szerzett tanúsítványt eddig, a résztvevők valamennyien nagyon hasznosnak találták a képzést,
hiszen olyan kézzelfogható gyakorlati segítséget kaptak, melyet a munkájuk során hasznosítani
tudnak.
A hiányszakmás képzések is egyaránt részét képezik a pályázatnak, összesen 12 szakdolgozó vesz
részt az oktatásban az alábbi szakterületeken; Sürgősségi szakápoló, CT/MRI szakasszisztens,
Műtéti szakasszisztens, Geriátriai szakápoló, Felnőtt aneszteziológiai és intenzív szakápoló,
Epidemiológiai szakápoló, Kémiai laborasszisztens, Egészségügyi gyakorlatvezető. A képzések a
Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet és az OKTÁV Zrt.
közreműködésével valósulnak meg.
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