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SAJTÓKÖZLEMÉNY  
HUMÁNERŐFORRÁS FEJLESZTÉS VALÓSUL MEG A DR. SZARKA ÖDÖN EGYESÍTETT 
EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYBEN 
 
„Egészségügyi humánerőforrás-fejlesztés Csongrádon” címmel 49 948 699 Ft vissza nem térítendő         
támogatást nyert a Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény. Az            
EFOP-1.10.2.-17-2017-00029 azonosítószámú, Európai Uniós forrásból támogatott projekt tárgya        
egyrészt az egészségügyi humán erőforrás megfelelő szintű biztosítása a betöltetlen álláshelyek új            
munkavállalókkal történő betöltésével, mellyel növelni szeretnék a közszolgáltatásokban jelentkező         
hiányszakmákban dolgozók számát, másrészt az ellátás minőségi színvonalának biztosítása, és a           
gyógykezeléssel töltött idő csökkentése érdekében speciális teamek létrehozása, melyek hatékony,          
célzott és személyre szabott segítséget nyújthatnak az arra rászorulók részére, ezzel is elősegítve             
mihamarabbi gyógyulásukat. Az úgynevezett Mobil teamek létrehozásával, a már meglévő          
szakemberek kiegészülnek a projekt keretében alkalmazott új szakemberekkel és a mobil teamek            
létrehozása szakmai hiánypótlást jelent, illetve általuk csökkenthető a szolgáltatásokhoz való          
hozzáférés egyenlőtlensége, melyet a járás kiterjedt tanyavilága indokolttá tesz. 
 
„Az egészségügyi szolgáltatásnyújtás folyamatainak eredményesebbé tételére irányuló projektek        
megvalósítására” témakörben, „Egészségügyi humánerőforrás-fejlesztés” címmel pályázati felhívás jelent        
meg az Új Széchenyi Terv keretében. A Széchenyi 2020 keretén belül a Kormány „Egészséges              
Magyarország 2014-2020” Egészségügyi Ágazati Stratégiát hirdetett meg, melyben célként nevesíti többek           
között a jövő szükségleteinek megfelelő létszámú és minőségű emberi erőforrás biztosítását, az            
egészségügyi dolgozók megtartását az egészségügyi ellátórendszerben. A Dr. Szarka Ödön Egyesített           
Egészségügyi és Szociális Intézmény szervezetileg önálló, de szervezetileg önálló intézményegységekkel,          
tagintézménnyel nem rendelkezik. Jogállása: Önálló jogi személy, 2017. január 1.-től önállóan működő és             
gazdálkodó költségvetési szerv. Alapító szerv neve: Csongrád Városi Önkormányzat, az intézmény           
fenntartója: Csongrád Városi Önkormányzat, felügyeleti szerve: Csongrád Városi Önkormányzat. 
 
Jelen projekt alapvető célja az egészségügyi ellátórendszer hatékony működéséhez szükséges          
humánerőforrás biztosításához való hozzájárulás, figyelemmel az ágazati fejlesztésekre, valamint a          
Semmelweis Tervben foglalt egészségügyi struktúraátalakításra. Ehhez kapcsolódóan célkitűzésünk a         
járóbeteg szakrendeléshez kapcsolódó ellátások minőségi színvonalának javítása, a jelenleg üres          
álláshelyek betöltésével minőségi humán erőforrás biztosítása a zavartalan működés érdekében. 
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Tóth Irén, intézményvezető 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

Cím: 6640 Csongrád, Gyöngyvirág u.     5. 
E-mail: titkarsag@csongradrendelo.hu 

 
 


