
 

 
 

DOMBÓVÁRI SZENT LUKÁCS KÓRHÁZ 

EFOP-1.10.3-17-2017-00021 

KÉPZÉSI PROGRAMOK AZEGÉSZSÉGÜGYI ÁGAZAT SZOLGÁLTATÁS-

FEJLESZTÉSE ÉRDEKÉBEN A DOMBÓVÁRI SZENT LUKÁCS KÓRHÁZBAN 

A 2018.09.26-án kiadott Támogatói Okirat alapján a Dombóvári Szent Lukács Kórház 

121 219 087 Ft támogatásban részesült. 

A támogatás intenzitása 100 % -os. 

A projekt megvalósításának kezdete: 2018.09.01. 

A pályázati felhívás szerint több részcél is megfogalmazásra került, melyekből intézményünk 

a „Szakdolgozói képzési programok az intézményi szinten hiányszakmaként jelentkező 

szakmákra” nyújtott be pályázatot.  

A projekt keretében 22 szakdolgozó ráépülő szakképzése valósult meg az alábbiak szerint: 

55 720 01 Egészségügyi gyakorlatvezető - 3 fő 

52 726 01 Gyógyászati segédeszköz – forgalmazó - 2 fő 

32 720 01 Egészségfejlesztési segítő - 2 fő 

55 723 15 Sürgősségi szakápoló - 6 fő 

55 723 13 Onkológiai szakápoló -1 fő 

55 723 14 Pszichiátriai szakápoló és gyógyfoglalkoztató - 2 fő 

32 725 01 Műtőssegéd- gipszmester - 2 fő 

55 723 05 Felnőtt intenzív szakápoló - 2 fő 

31 725 01 Fertőtlenítő-sterilező - 1 fő 

55 723 15  Műtéti szakasszisztens -1 fő 

A támogatás szakmai tartalma kiterjedt:   

- a képzés és a kapcsolódó vizsgadíj teljes összegére 

- a felmerülő szállás és útiköltségre 

- a képzési idő alatt az ösztöndíj fizetésére  

A képzések 2018. november és 2020. február között valósultak meg eredményesen. 



 

 
 

A projekt zárásának időpontja: 2020.02.29. 

Az új képesítéssel rendelkező munkatársak kompetenciái bővültek, többlettudást, 

képességeket szereztek, melyek a munkavégzésükhöz elengedhetetlen, és segítette őket a jobb 

szakemberré váláshoz, továbbá kulcsfontosságú jelentőséggel bír az egészségügy 

célkitűzéseinek megfelelő eredményeinek megvalósításában  

A projekt keretében vállalt indikátor értéke 100 %-ban teljesült.  

A projektmenedzsment három tagból állt, folyamatosan végezte a tevékenységét, ellátta az 

adminisztrációs és jelentési kötelezettségét és a kapcsolattartást a projektirányítással. 

A projekt időtartama alatt több alkalommal szükség volt módosítási igényt benyújtani, melyet 

az Irányító Hatóság minden esetben jóváhagyott, mivel a szakmai indokoltság megfelelően 

alátámasztásra került. 

A pályázathoz kapcsolódó tájékoztatási és egyéb nyilvánossági kötelezettségnek eleget 

tettünk, a „C” típusú tábla kihelyezésre került. 


