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2.-ik Stratégiai Pályázati Felhívás - Koncepció és teljes pályázat                                                               

Prioritási tengely  

9/a–Befektetés olyan egészségügyi és szociális infrastruktúrákba amik 

hozzájárulnak a helyi, regionális és nemzeti fejlesztéshez , az 

egészségügyi egyenlőtlenségek csökkentéséhez , előmozdítják a szociális 

beilleszkedést  hozzáférést biztosítva a szociális, kulturális és szabadidős 

szolgáltatásokhoz és segítik az átmenetet az intézmény-alapú 

szolgáltatásoktól a közösségi szolgáltatások felé. 

Projekt cím Hatékony szűrő és megelőző programok kidolgozása és tesztelése 

Projekt szám 
ROHU-240 CN 

ROHU-450 FAF 

Partnerség 

LP: Csongrád Megyei Egészségügyi Központ – Hódmezővásárhely-

Makó 

PP2: Vincenciánus Nővérek Jótékonysági Egyesülete 

Teljes ERDF  

költségvetés 

€ 290 490,05  CN 

€ 7 876 246,67 FAF 

Célkitűzés  

A projekt célja a rák és a keringési betegségek  halálozási arányának 

enyhítése, ezek mind messze a legelterjedtebb halálokok mind 

Európában, mind a határokon átnyúló térségben 

Hozzájárulás a 

mutatókhoz 

Egészségügyi osztályok száma amelyek részesülnek a felszerelés 

modernizálásában: 13 

Lakosok száma akik hozzáférhetnek a jobb egészségügyi 

szolgáltatásokhoz (személy): 1,139,644 

 Összegzés 

A projekt a következő kihívásokkal kíván foglalkozni a támogatható 

területen: 

 A lakosság egészségi állapota elmarad az EU normáktól 

 A megelőzés-orientált stratégia hiánya 

 Egyenlőtlen hozzáférés az egészségügyi szolgáltatásokhoz és a 

szűréshez 

 A projekt fő tevékenységei: 

 A meglévő létesítmények bővítése és fejlesztése 

 A Hódmezővásárhelyi kórház új épületét kibővítik két további 

emelettel, amelyek a Belgyógyászatnak és a Gyermekosztálynak 

adnak majd helyet  

 Új megelőzési központot hoznak létre a régi egészségügyi központ 

felújítása által Szatmárnémetiben 

 A diagnosztikai és terápiás infrastruktúra felújítása  

  Hatékony szűrési és megelőzési programok kidolgozása és 

tesztelése 

A Projekt főbb várható eredményei a következők:  

 mindkét helyszínen különféle szűrőprogramok folytatása (jól 

felszerelt szűrőbuszokkal , valamint a helyi háziorvosok és a vidéki 
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térségek más intézményeinek bevonásával) a lakosság  

monitorizált  arányának növelése érdekében 

  új innovatív elemként a szűrést a fiatalabb generációkra ( 

koraszülöttekre is ) kiterjesztik a helyi kórházakkal 

együttműködve. 

 általánosságban az intézmények és a regionális / helyi hatóságok 

képesek lesznek szűrési és megelőzési programokat kidolgozni és 

végrehajtani nemcsak a határ menti területeken, hanem mindkét 

országban 


