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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 
ROHU- Egészségügyi gondozás Szatmárnémeti és Szabolcs-Szatmár-

Bereg megyékben 

Projekt  szám ROHU-245 CN 

Partnerség 

LP: Szatmárnémeti Megyei Sürgősségi Kórház 

PP2: Szatmár-Megyei Területi-közigazgatási Egység 

PP3: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és  Egyetemi Kórház 

PP4: Felső-Szabolcsi Kórház 

Teljes ERDF költségvetés 
€ 297 293,54  CN 

€ 11 294 465,74 becsült összeg FAF 

Célkitűzések 
 A projekt célja a megelőző és gyógyító egészségügyi szolgáltatások 

fejlesztése Szatmárnémeti és Szabolcs-Szatmár-Bereg körzetben   

Hozzájárulás a 

mutatókhoz  

Egészségügyi osztályok száma amelyek részesülnek a felszerelés 

modernizálásában   : 17 

Lakosok száma akik hozzáférhetnek a jobb egészségügyi 

szolgáltatásokhoz (személy) : 903 000 

Összegzés 

A projekt a következő kihívásokat célozza meg a támogatható 

területen: 

  az egészségügyi szolgáltatások elmaradott szintje Szatmár 

megyében és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 

 

A projekt fő tevékenységei: 

 A Szatmárnémeti Sürgősségi Kórház jelenlegi főépületének új 

szárnyal történő kibővítése és egy új helikopter-leszálló építése 

a 6. emelet fölé a szállítás biztosítása érdekében vészhelyzetek 

esetén 

  A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórház és Egyetemi Kórház  

csökkenti a beavatkozási időt azáltal, hogy modern orvosi 

műszerekkel szereli fel az Érrendszeri központot  

 A Felső-Szabolcsi Kórház felújítja és felszereli  általános 

laboratóriumát 

 A meglévő, határokon átnyúló tele diagnosztikai hálózatot 

fejlesztik ki, és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházban és 

Egyetemi Kórházban üzembe helyeznek új műszereket amelyek 

gyakorlati modulokat fognak tárolni a szatmárnémeti  

szakemberek számára a szakképzéshez 

  A két megye egészségügyi szakembereinek lehetősége lesz 

többet megismerni egymás munkájáról és egy adott terület 
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különleges kihívásairól a Szatmárnémetiben megrendezett 

éves, határokon átnyúló orvosi konferencia keretében. 

 

A Projekt főbb várható eredményei a következők 

  14 osztályon javul az orvosi ellátás szintje a Szatmárnémeti 

Sürgősségi Kórházban 

 Javul az orvosi ellátás szintje a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Kórház és Egyetemi Kórház 2 egységében 

 Javul az orvosi ellátás a Felső-Szabolcsi Kórház egy osztályán 

 Jobb egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

Szatmárnémeti és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyék számára. 

 


