Figyelembe véve intézetünk munkaer ő helyzetét, a Szent Erzsébet Kórház egészségügyi
szakdolgozók és szakorvosok foglalkoztatására nyújtotta be pályázatát.
Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege 46.353.4692,- Ft.
A pályázat keretein belül foglalkoztatni kívánt munkaer őkiválasztása a pályázó feladata
volt.
Az elnyert támogatásból négy f ő szakdolgozó és hat f ő szakorvos teljes foglalkoztatási
költségeit tudjuk fedezni 14 hónapig, ami jelent ős könnyebbséget jelent intézetünknek.
Intézményünk a felvett munkaer őt 14 hónapig foglalkoztatja a pályázat által elnyert
támogatásból. Az Intézmény a pályázat feltételeinek megfelel ően a pályázat lezárását
követ ően további 14 hónapig azonos feltételek mellett továbbfoglalkoztatási
kötelezettséget vállalt.
Kivételes lehetőség ez, hogy tíz munkatársat úgy tudunk foglalkoztatni, hogy a jelenlegi,
romló finanszírozás miatt kialakult gazdasági helyzetet nem súlyosbítja tovább, hiszen
bérük nem terheli költségvetésünket.
Bízunk abban, hogy munkatársaink megszerettetik velük a hivatást és önzetlen segítővé
válnak a betegeink javára, hosszú évtizedeken át.
2013.01.17.
A pályázat révén eddig munkába állt szakdolgozók három fekvőbeteg osztályunk
tevékenységét segítik (Csecsemő- és Gyermekosztály, Sürgősségi Fogadóhely,
Szülészet-Nőgyógyászat) és egy fő szakorvos a Szülészet-Nőgyógyászat Osztály orvosi
szakfeladatait segíti.
Az elmúlt időszak igazolta, hogy valójában a dolgozók jól döntöttek, hiszen
megszerették a választott osztályt, beilleszkedtek a kollektívába. A közvetlen szakmai
felettesek pozitívan nyilatkoznak a kollégákról.
A projekt előrehaladása a pályázati programnak és a támogatási szerződésnek
megfelelő.
2013.04.04.
A pályázat indulását követ ő harmadik hónapban, sajnos két dolgozónk próbaid őn belül
felmondott. A Sürg ősségi Fogadóhelyre felvett munkavállaló 2013.03.31.; a SzülészetN őgyógyászat Osztályra felvett ápoló 2013.03.28. nappal. Egy f ő ápolót 2013.04.02.
nappal a Belgyógyászat osztályra vettünk fel, mert több ápoló távozott az osztályról, és
jelenleg ott van a legnagyobb szükség ápolóra, hogy biztosítani tudjuk a zavartalan
betegellátást. Amint lehet őség nyílik, a két távozó ápoló helyét is igyekszünk
mihamarabb betölteni.
2013.05.22.
2013.05.15. nappal egy f ő OKJ ápolót vettünk fel a Belgyógyászat osztályra (tervezett ől
eltér ően). Sajnos a 2013.04.02.-án felvett ápoló próbaid őn belül felmondott. A
Szülészetr ől és a Sürg ősségi Fogadóhelyr ől távozott dolgozó helyére ápolót felvenni a
mai napig még nem tudtunk.

2013.06.04.
2013.06.06. nappal egy f ő OKJ ápolót vettünk fel a Központi Aneszteziológiai és
Intenzív osztályra (tervezett ől eltér ően). Egy f ő OKJ ápoló felvétele folyamatban van,
akit a tervezett ől eltér ően veszünk fel, (orvosi helyet cserélünk ápolói helyre) mert
el őreláthatólag a tervezett orvosi létszámot nem tudjuk teljesíteni.
2013.09.03.
2013.07.15. nappal (a tervezett ől eltér ően) felvételre került egy f ő tüd ő
gyógyász
szakorvos, ezáltal a Tüd őgondozói orvosi létszámhiány megoldódott. 2013.09.02.
nappal felvételre került egy f ő f őállású pszichológus a Pszichiátriára (tervezett ől
eltér ően). A tervezett orvosi létszámot jelenleg felvenni nem tudjuk, de mindent
megteszünk annak érdekében, hogy a vállalt indikátorokat maradéktalanul tudjuk
teljesíteni.

