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Az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet fő profilja a komplex orvosi mozgásszervi rehabilitáció. Az
intézményünkben foglalkoztatott mintegy 500 fő munkavállaló fele szakdolgozó, akik közül 150 fő
ápoló/asszisztens munkakörben foglalkoztatott. Dolgozóink nagy része középfokú szakképesítéssel
rendelkezik, akik közül néhányan önerőből próbálnak meg a felnőttképzésben részt venni, ami a
mindennapi létfenntartás mellett nem könnyű. A pályázattal 9 szakdolgozónk számára új, megfelelő
szakmai kompetenciákat biztosító képzések valósulhatnak meg úgy, hogy nemcsak a képzés költsége,
hanem valamennyi járulékos költség is a rendelkezésünkre áll.

Az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet az országban egyedülálló módon, közel 350 ágyon végzi a sérült
személyek komplex orvosi rehabilitációs ellátását. Intézetünk az Emberi Erőforrás Minisztérium felügyelete alatt,
önállóan gazdálkodó költségvetési szervként látja el feladatát.
Intézetünk rehabilitációs főbb profilja a mozgásszervi sérültek ellátása, azaz:
traumás koponya-agysérültek, éber kómás, amputáltak, gerincvelősérültek, stroke-ot elszenvedett betegek ellátása.
Az intézményünkben foglalkoztatott mintegy 500 fő munkavállaló fele szakdolgozó, akik közül 150 fő
ápoló/asszisztens munkakörben kerül foglalkoztatásra. Intézetünk ápolói státuszának mindössze 80%-a betöltött
csupán. Az intézményiben foglalkoztatottak között magas a 30 – 55 év közöttiek aránya, de az ápolók körében
jelentős a nyugdíjas foglalkoztatottak száma is, a pályakezdő munkatársak száma pedig igen alacsony.
A pályázaton történő indulásunkkal új, megfelelő szakmai kompetenciákat biztosító szakképzések valósulhatnak
meg 9 kollégánk számára úgy, hogy nemcsak a szakképzés költsége, hanem ösztöndíj és valamennyi járulékos
költség is rendelkezésre áll. Kollégáink közül hárman diabetológiai, hatan pedig felnőtt aneszteziológiai és intenzív
betegellátó szakképesítést szerezhetnek.
Szakmai profilunkat bővítendő már az új épületben került kialakításra egy 8 ágyas Kómacentrum a súlyos traumás
koponya-agysérültek és éber kómások ellátására, valamint egy 10 ágyas Neurointenzív Osztály a
gerincvelősérültek korai rehabilitációs ellátását elősegítendő.
További szakképzési igényeink oka, hogy a ma már népbetegségnek számító cukorbetegségben szenvedő betegek
egyre nagyobb számban jelennek meg a rehabilitációs osztályon.
Az új szakmai profil bevezetése egy új helyzetet teremt, nemcsak a rehabilitációs szakemberek számára, hanem az
intenzív ellátásban dolgozóknak is.
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