Újabb jelentős eredményről számolt be dr. Tótth Árpád, a Zirc Városi Erzsébet KórházRendelőintézet főigazgatója egy sajtótájékoztató keretében. Ezúttal a foglalkoztatás
támogatását célzó TÁMOP-6.2.4. jelű pályázaton nyert az intézmény nem kevesebb, mint
49 539 785 forint összegű támogatást. Az úgynevezett 2+2-es rendszerről érintőlegesen már
beszélt az intézményvezető az épülő egészségügyi intézettel kapcsolatban tartott
sajtóreggelin. Ennek lényege, hogy 10 főt két évig pályázati pénzből, újabb két évig pedig
saját erőből fog foglalkoztatni a kórház. A szakembergárda megerősödésével „A” kategóriás
ellátóhellyé válik az intézmény. Ennek akadálya eddig kizárólag a szakdolgozói és
gyógytornászi, továbbá a kisegítő szakterületi létszámhiány volt – derül ki a főigazgató
áprilisi leveléből, amelyben a pályázat benyújtásával kapcsolatban tájékoztatta a
polgármestert. A foglalt ágyak utáni napidíjat 1,4-es szorzóval vette eddig figyelembe az
Országos Egészségügyi Pénztár, ennek megfelelő térítést kapott a zirci kórház – közölte dr.
Tótth Árpád, majd hozzátette: arra törekedtek, hogy minden feltételnek megfeleljenek az
intézmény fő profilját képező rehabilitáció magasabb szintjének eléréséhez, amelyhez már
1,7-es szorzó társul. A főigazgató újságírói kérdésre elmondta: kistérségi összehasonlításban
országosan a legmagasabb szintű mozgásszervi rehabilitációs ellátást tudja kínálni az Erzsébet
Kórház. A közelmúltban lezajlott OEP-vizsgálat pedig bebizonyította, hogy a magasabb
kategória követelményeinek már most megfelel az intézmény.
Dr. Tótth Árpád megköszönte Zirc Városi Önkormányzat támogatását, amely nélkül be sem
nyújthatták volna a pályázatot, valamint kiemelte Valler Ilona ápolási igazgató munkáját, aki
a szakmai kiválasztásért felelt, és Varsányi Attila gazdasági igazgató tevékenységét, aki az
adminisztratív hátteret biztosította a projekthez.
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Régóta hiányszakma volt a kórházban
Eddig az ápolási igazgató végezte ezt a
tevékenységet, akinek így rendkívül összetett volt a
feladatköre
Az eddig háromfős gyógytornász-team létszáma
ezzel a duplájára emelkedett, a kiegészülő három
fővel a diplomás oldalon is egy komoly fejlesztést
tudott végrehajtani a kórház
Személyében megtalálták az épülő komplex
kistérségi szakellátó központ irányítóját
OKJ-s képzettséggel rendelkeznek
Két évvel ezelőtt még teljesen hiányzott ez a
szakma az intézményből, pedig a rehabilitációnak
nagyon fontos része

A projekt főbb mérföldkövei:
2010. június 1.
2010. augusztus
2012. július 31.
Ezt követően

– a támogatási szerződés aláírása
– álláshirdetés, mélyinterjúk készítése (kiválasztás)
– a tervezett zárási idő
– további foglalkoztatás saját erőből

Dr. Tótth Árpád, a Zirc Városi
Erzsébet Kórház-Rendelőintézet
főigazgatója Varsányi Attila
gazdasági, Valler Ilona ápolási
igazgató és az új, fiatal munkaerő
társaságában ismertette a projektet
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