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Tizenhárom új szakdolgozó végzi a munkáját  a gyöngyösi Bugát Pál Kórházban, miután a 
gyógyító intézmény sikeresen pályázott és nyert az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás 
Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott „Foglalkoztatás támogatás a gyöngyösi 
Bugát Pál Kórházban” címő, TÁMOP-6.2.4.A-11/1 számú konstrukcióhoz tartozó pályázaton. A 
49 987 764 Ft összegő támogatás révén a szülészet-nıgyógyászat, sürgısségi, a neurológia, a 
gasztroenterológia, valamint a krónikus belgyógyászat és a pszichiátria osztályokra kerültek az új 
szakdolgozók.  
 

A Bugát Pál Kórház méretét, és szakmai struktúráját tekintve jellegzetes városi kórház-
rendelıintézet, hazai viszonylatban a középnagy gyógyító egységek közé tartozik. Az alapításának 
175. évfordulóját ez évben ünneplı Bugát Pál Kórház feladata a város és vonzáskörzetébe tartozó 
lakosság egészségügyi ellátása, kórházi kezelése, utókezelése, gondozása, a prevencióban való 
részvétel. Munkáját mindenkor a kor szakmai színvonalának megfelelıen és annak érdekében 
végzi. Az intézmény elkötelezettségét tükrözı célok elérése érdekében meghatározó feladatnak 
tekinti az emberközpontú egészségügyi ellátás színvonalának folyamatos javítását, kimagasló 
szakmai ismeretekkel rendelkezı munkatársak alkalmazását, a minıségi munka elismerését, az 
erıforrások optimális kihasználását, a strukturális rendszernek a betegek és a társadalom igényeihez 
való alakítását. 

A Bugát Pál Kórház ápolásszakmai munkája a betegelégedettségi vizsgálatok, valamint a szakmai 
minısítések alapján is kiválónak mondható. Elkötelezett a személyre szóló, humánus, megnyugtató 
körülmények között történı ápolás mellett. Mind a minıségügyi, mind a kor elvárásainak megfelelı 
színvonalú munka fenntartásához megfelelı képzettségő és létszámú szakdolgozói csapat 
szükséges. Ezen elvárás biztosításhoz pályázott a Bugát Pál Kórház vezetése az Új Széchenyi Terv 
Társadalmi Megújulás Operatív Program támogatási rendszeréhez, és nyert  49 987 764 forintot. A 
pályázat révén olyan nagy betegforgalmat lebonyolító osztályokra kerültek az új munkatársak, mint 
a szülészet (ahol évrıl –évre emelkedik a szülések szám), a neurológia, a sürgısségi betegellátás. A 
krónikus belgyógyászaton kapott feladatot három új dolgozó. Megerısödött a kardiológiai 
szakrendelı, valamint a pszichiátria, és az ápolási osztály szakdolgozói csapata. Valamennyi 
újonnan, a pályázat révén foglalkoztatott tizenhárom szakdolgozónak megfelelı szakmai végzettség 
áll rendelkezésére.  A szakdolgozói létszámbıvítés egyúttal garanciát jelent arra, hogy a kórház 
teljesíti az új szakmai minimumfeltételek által támasztott követelményeket is. 


