PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
REZIDENSI ÁLLÁSHELYEKRE!
Tisztelt Rezidens Orvos Jelölt,
leendő Munkatársunk!

Intézményünk a 2019. évben 9 támogatott rezidensi álláshellyel rendelkezik, mint elsődleges
képzési hely. Pályázatokat 2019. szeptember 15-ig lehet benyújtani.
A rezidensi álláshelyekre akkreditált osztályaink közül lehet pályázni.
Akkreditált osztályaink:


Csecsemő- és Gyermekosztály,



Fül-Orr-Gégészeti osztály,



Ideggyógyászati osztály,



Kardiológiai osztály*,



Belgyógyászati osztály*,



Szülészeti- és Nőgyógyászati osztály,



Traumatológiai osztály*,



Sebészeti osztály*,



Urológiai osztály*,



Intenzív osztály,



Pszichiátriai osztály*,



Szemészeti osztály,



Sürgősségi Betegellátó osztály,



Központi Laboratórium

*jelölt szakmák esetében lehetőség van támogatási szerződéssel intézményi ösztöndíj folyósítására.
A pályázatokkal kapcsolatban érdeklődni lehet: Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet
2700 Cegléd, Törteli út 1-3. Orvosigazgató Dr. Gyáni Éva e-mail.: gyani.eva@toldykorhaz.hu

Intézményünk fiatal munkatársaink számára támogató hátteret nyújt
és megfelelő segítséget a szakma megtanulásában. Modern
munkakörülményeket biztosítunk, adva van a lehetőség a szakmai
fejlődésre és előre lépésre, tudományos munka végzésére és
továbbképzésre.

A

családias

légkör

biztosítja

a

megfelelő

munkatempót és a jó csapatszellemet. Mind a műtétes, mind a nem
műtétes szakmákban modern gyógyítási technikákat alkalmazunk, a
sokrétű beteganyaggal való találkozás, és önálló munkavégzés
biztosítja a szakmai ismeretek elsajátítását. Lehetőségünk van
lakhatás támogatására Önkormányzati bérlakás kijelöléssel, illetve
albérleti díjhoz történő hozzájárulással. Amit várunk leendő
munkatársainktól:

innovatív,

nyitott

személyiséget,

közösségi

szemléletet és elhivatottságot a beteggyógyításban és a szakma
elsajátításában.
Az alábbiakban szeretnénk Önnek intézményünket bemutatni bízva abban, hogy felkeltettük
érdeklődését kórházunk iránt.
Jelenleg 13 aktív és 4 krónikus fekvőbeteg osztályon, összesen 740 ágyon folyik gyógyítás az
intézményben. A járóbeteg szakellátásban 26 szakmában, 92 szakrendelés és ambulancia keretében
heti 1373 szakorvosi és 110 nem szakorvosi órában látja el a betegeket az intézmény, három
szakmában pedig gondozóintézeti ellátást nyújt heti 118 órában. A
szakmai tevékenység szoros részeként működnek a diagnosztikus
osztályok,

részlegek,

valamint

a

központi

sterilizáló

és

a

gyógyszertár.
Intézményünk rövid távú terveiben a Sürgősségi Betegellátó Osztály
és a Gastroenterológiai Laboratórium infrastrukturális fejlesztése
mellett a Központi Sterilizáló gépparkjának megújítása, bővítése
szerepel. Fentiek mellett megkezdődik a fekvőbeteg osztályok
komfortosítása érdekében az új szárny, valamint a jelenlegi osztályok
korszerűsítésének

tervezése,

a

kivitelezés

előkészítése,

majd

megvalósítása, melyek eredményeként a 2020-es évek elejére
intézményünk a XXI. századi elvárásoknak is megfelel. Továbbá
termálvizes fűtési és hűtési rendszer kiépítése is napirendben van. S nem utolsó sorban az orvos- és
nővérszálló felújítása is célunk.

