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SAJTÓNYILATKOZAT 
UNIÓS TÁMOGATÁSSAL AZ ORVOSHIÁNY ELLEN 

2013/06/28. 

 

Az Almási Balogh Pál Kórház Egészségügyi és Szolgáltató Nonprofit Kft. 

eredményesen pályázott az Új Széchenyi Terv keretében. Az „Almási 

Balogh Pál Kórház foglalkoztatásának támogatása” című pályázati 

felhíváson 49 millió 992 ezer forint, vissza nem térítendő uniós 

támogatást nyert. Ennek eredményeként a projekt időtartama, és az azt 

követő továbbfoglalkoztatási kötelezettség alatt csökken az 

intézményben tapasztalható krónikus orvoshiány, ami a betegellátás 

színvonalának további emelését segítheti elő. 

 

Három új szakorvos és egy szakasszisztens kezdte meg munkáját az ózdi Almási 
Balogh Pál Kórházban az uniós forrásból elnyert közel 50 millió forintos 

támogatásnak köszönhetően. Az intézmény menedzsmentje által indított projekt 
célja a magasabb színvonalú ellátás biztosítása volt azokon a szakterületeken, 
amelyek ma hiányszakmának minősülnek a magyarországi betegellátásban. 

 
dr. Eszenyi Géza, az ózdi Almási Balogh Pál Kórház Egészségügyi és Szolgáltató 

Nonprofit Kft. cégvezető főigazgató főorvosa reményét fejezte ki, hogy az új 
szakorvosok és a szakasszisztens alkalmazásával nő az elégedettség az 

orvoskollégák körében, mert csökken eddigi leterheltségük, a várakozási idő 

rövidül, a betegek komfortérzete növekszik, az érintett szakterületek ellátásához 
való hozzáférés javul, a speciális szakorvosok munkája pedig minőségi javulást 

eredményez a betegellátásban.  
 

dr. Eszenyi Géza hangsúlyozta: az Almási Balogh Pál Kórház vezetése a jövőben 

is elkötelezett az intézmény infrastrukturális fejlesztése és a minőségi 
betegellátást szolgáló szakorvosi létszám bővítése iránt.  

 
 
A foglalkoztatás időtartama 24 hónap, 24 hónapos továbbfoglalkoztatási 

kötelezettséggel. A támogatás tartalma 100%. 
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- 2013. január 25. napjától kerül foglalkoztatásra 1 fő intenzív therápiás 
szakasszisztens a KAITO-n (Központi Anesteziológiai és Intenzív Terápiás 

Osztály). 
 
-  2013. március 1. napjától kerül foglalkoztatásra 1 fő anaesthesiológiai-intenzív 

terápiás szakorvos az SBO-n (Sürgősségi Betegellátó Osztály). 
 

- 2013. május 1. napjától kerül foglalkoztatásra 1 fő ortopédia-traumatológia 
szakorvos a Sebészeti osztályon. 
 

- 2013. június 01. napjától kerül foglalkoztatásra 1 fő belgyógyász szakorvos a 
Belgyógyászati osztályon. 

 
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap 
társfinanszírozásával valósult meg közel 50 millió forint vissza nem térítendő 

támogatási összeggel. 
 

 

 
 


