TÁMOP-6.1.4/12/1-2012-0001
Koragyermekkori (0-7 év) program

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

a TÁMOP 6.1.4/12/1-2010-0001 Koragyermekkori (0-7 év) program keretében
szakértıi részvételre:
koordinátori és fejlesztıi feladatok ellátására.

Témakör: kisgyermekkori gondozás.

A projekt rövid ismertetése:
A TÁMOP 6.1.4. Koragyermekkori (0-7 év) kiemelt projekt célja, hogy kidolgozza a
gyermekkori egészségügyi alapellátás korszerősítésének szakmai háttéranyagát, azt a
gyakorlatban

is

kipróbálja

és

alkalmazhatóvá

tegye

a

magyarországi

gyermek

alapellátásban dolgozó orvosoknak, védınıknek, valamint más szakembereknek.
A projekt célja továbbá, hogy a szülık partneri együttmőködését is fejlessze, s ezzel
segítse a közös felelısségvállalást a gyermekek egészséges fejlıdése érdekében.

A pályázat azon túl, hogy teret, lehetıséget is ad az új módszertan szakszerő
kidolgozására, külön munkacsoporttal dolgozik, hogy az alapellátás megújításához
szükséges szakmai irányelveket, oktatási rendszert kidolgozza, és megteremtse a
változtatás megbízható és bizonyítottan beváló feltételrendszerét.

A projekt alappillére a komplex prevenciós módszertani programjavaslat kidolgozása,
mely kitér a tercier prevencióra is. E témakörben a projekt célja az egészségi állapot és a
rizikótényezık, szőrések szempontja alapján kiemelt, gondozásba és védelembe vett
gyermekek és családjainak a gondozását, a szegénységben, a mélyszegénységben élık
támogatási lehetıségeinek a lehetséges segítı formáit, gondozási terv készítését és
megvalósítását elısegítı összefoglaló javaslat készítése.
Gyakorlati eredményei:
•

Gondozási terv standardjai, eljárásrend.

•

Egységes gondozási sablon kidolgozása.

•

Gondozási kézikönyv a szülık számára.
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Elvárt produktumok:
•

Gondozási folyamatok / gondozási terv leírása
Egészséges várandós és 7 éves kor közötti gondozási sablon kidolgozása
(konkrét feladatok, idıtervek)

•

Speciális gondozási folyamatok / gondozási terv leírása
Gondozási kézikönyv írása alapellátási szakemberek számára
(rövid elmélet, gyakorlati tennivalók, együttmőködések, példák, jó gyakorlatok,
használható ajánlások)

Az egyes gondozási területekre, színterekre vonatkozó gondozási terv sablon terjedelmét
tekintve kb. 20 oldal kell, hogy legyen.

A munkavégzés módja:
Távmunka, heti személyes szakmai egyeztetı megbeszélés Budapesten, folyamatos
kapcsolattartás.

A munkavégzés jellege: alkalmazotti munkaviszony, heti 20 óra.

A munkavállalás idıtartama: 3 hónap.

Pályázati feltételek:
Koordinátori feladatok ellátása:
•

Gyermekorvosi vagy védınıi, illetve egyéb szakirányú (szociológus, pszichológus,
gyógypedagógus, stb.) szakképzettség

•

Minimum 2 év vezetıi vagy csoportvezetıi gyakorlat

•

Publikációban vagy tudományos munkában való jártasság igazolhatóan.

•

Munkaterv készítés a fenti feladatok ellátására (produktumok elkészítésének
koordinálása)
(Megvalósítási elgondolás) (min. 3 A/4-es oldal, Verdana betőtípus, 10-es
betőméret, 1,5-ös sorköz)

•

Mellékelt adatlap kitöltése és szükséges iratokkal együtt való megküldése
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Fejlesztıi feladatok ellátására:
•

Védınıi, gyermekorvosi vagy szakirányú felsıfokú képzettség

•

Publikációban vagy tudományos munkában való jártasság igazolhatóan.

•

Választható témakörök kidolgozásához vázlatos elgondolás leírása (min. 1 A/4-es
oldal, Verdana betőtípus, 10-es betőméret, 1,5-ös sorköz)

•

Mellékelt adatlap kitöltése és szükséges iratokkal együtt való megküldése

VÁLASZTHATÓ TÉMAKÖRÖK - GONDOZÁSI TERÜLETEK, melyek közül egy
pályázónak minimum 3-at kell választani:
I. Normál gondozási folyamat / gondozási terv
1. Várandósság
2. A project által kiválasztott életkorok szerint
II. Normáltól eltérı gondozási folyamat / gondozási terv
1. Rizikótényezık szerinti gondozásba vétel
a. Forrás: környezettanulmány
3. Krónikus betegek gondozása
a. Veszélyeztetett várandósság
b. Anyagcsere betegségek
•

Aminósav, stb.

•

Diabetes

c. Immunbetegségek
d. Emésztırendszeri betegségek
e. Érzékszervi betegségek (látás, hallás, stb.)
f.

Légzıszervi betegségek
•

Allergia

•

Asztma

•

Egyéb

g. Keringési megbetegedések
h. Daganatos betegségek
i.

Húgyuti betegségek

j.

Idegrendszeri betegségek

k. Mozgásszervi betegségek
l.

Bır megbetegedései

m. Egyéb máshová nem sorolható betegségek
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A témaköröket a következı 15 életkori csoportnak megfelelıen kell kidolgozni:
0-1 hó

9 hó

24 hó

5 év

2 hó

12 hó

2,5 év

6 év

4 hó

15 hó

3 év

7 év

6 hó

18 hó

4 év

Pályázat beadható: 2013. június 10-ig
Elektronikus formában a szentkiralyi.marta@gmail.com e-mail címre küldve

Elbírálás idıtartama: 10 nap

Munkavégzés kezdete: 2013. július 1.

Érdeklıdni lehet: Szentkirályi Márta, e-mail: szentkiralyi.marta@gmail.com, tel: 70/930-66-20
Dr. Hanusz Klára, e-mail: klarahanusz@gmail.com, tel: 30/466-09-44

