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Szent Piroska 
Ápolásfejlesztési Díj

• A Magyar Kórházszövetség pályázattal elnyerhető
díja a Szent Piroska ápolásszervezési díj, melyet
minden évben egy kórház kaphat meg a bíráló
bizottság döntése alapján.

• Ápolásszervezésben kiemelkedő és innovatív
kórházakat ismerik el.



A díj



• Szent Piroska (1088–1134. 
augusztus 13.) Árpád-házi 
magyar királylány, 
Magyarországi Szent Irén néven 
bizánci császárné. Szent László 
király  elsőszülött leánya II. János 
bizánci császár felesége, a 
konstantinápolyi Mindenható 
Megváltó Krisztus monostora és a 
hozzá tartozó karitatív kórház 
alapítója. Mozaikképe a Hagia 
Szophia-székesegyházban 
látható. Az ortodox 
egyházakban szentként tisztelik. 

Szent Piroska



A pályázat tartalma

• Nővérszálló

• Rekreációs 
lehetőségek,programok

• Szakmai lehetőségek

• Dolgozók elismerése

• Egyéb lehetőségek

Az ápolók életpályáját, munkakörülményeit, 
munkáját pozitívan befolyásoló intézkedéseket 
bemutatása az Országos Orvosi Rehabilitációs 

Intézetben



Nővérszálló
• Felújítás uniós támogatásból és önerőből (103 millió)

• 15 lakás

• 40 felújított férőhely (16 egy ágyas)

• 18 férőhely alacsonyabb komfort fokozat

• Összesen 67 férőhely és a lakások



Nővérszálló



Rekreációs lehetőségek
• Rekreációs nap

• OORI piknik

• Vizi torna

• Gerinc torna

• Ingyenes uszoda és tornaterem használat

• Nyugdíjas nap

• Karácsonyi ünnepély

• Mikulás nap

• Osztályos rendezvények



Rekreációs nap



Rekreációs nap



OORI piknik
• Tavaszi Oroszlány
• Tavasz király, oroszlány

Van-e fakó lovatok?
Had látom mennyit ér egy
Szegfűszeges palacsinta 
nálatok?
10 arany öcsém.
És a nép, az Isten adta nép 
(OORI dolgozói)
Oly boldog-e tavaszi piknik,
mint akarom és mint a 
barom
melyet munkaidőben igába 
hajt.
Főigazgató, valóban 
koronád legszebb 
gyémántja OORI,
Ezt holmi budai szuperkórház 
nem überelheti.
És a nép, az ÁEEK felügyelte 
nép
Oly boldog rajta. (Néma Sir).

arany, tíz, oroszlán, 
hegyező/faág, május, 

szegfűszeg



Torna lehetőségek



Nyugdíjas találkozó, 
Mikulás



Szakmai lehetőségek
• Angol nyelvű ápoló, gyógytornász oktatás

• Felső és középfokú szakmai oktatások

• Továbbtanulási támogatás

• Kongresszusi támogatások

• Továbbképzések házon belül

• Szakmai versenyeken való részvétel

• Nemzetközi kapcsolatok

• Rehabilitációs ápolás tankönyv

• Rehabilitációs team tagok fóruma



Szakmai lehetőségek



• Oktatási tevékenység elismerése

• Dolgozóink elismerése

• Középvezetők összetartása

• Megemlékezések

Szakdolgozók 
elismerése



• Szupervízió, Bálint csoport

• Nyári táborozás

• Pályázati lehetőségek

• Új dolgozók oktatása

• Kötelező oktatás

• Szakdolgozói hiány mérséklése

• Nőnapi köszöntések

• Protokollok, dokumentáció fejlesztés

• Dolgozói kiállítás

Egyéb lehetőségek



Egyéb lehetőségek



Hogyan értük el ezt?




