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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 

Bihar megye fenntartható hegyvidéki fejlődésének integrált projektje, az 

egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés és fejlesztés javítása sürgősségi 

helyzetekben történő orvosi beavatkozások esetén 

Projekt szám 
ROHU-275 CN 

ROHU-449 FAF 

Partnerség  

LP: BIHAR MEGYEI TANÁCS 

PP2: Berettyóújfalu Város Önkormányzata 

PP3:  Nagyvárad Önkormányzata 

PP4: Margitta Önkormányzata 

PP5: Nagyszalonta Önkormányzata 

PP6: Élesd Város 

PP7: Belényes Önkormányzata 

PP8: Nagyváradi Egyetem, Orvostudományi és Gyógyszerészeti Kar 

AP9: Bihar megyei hegyi-és barlangmentő szolgálat / Bihar megyei Hegyimentő 

Egyesület 

AP10: Gróf Tisza István Kórház 

Teljes ERDF 

költségvetés  

€ 65 617,79  CN 

€ 7 987 250,81  FAF 

Célkitűzések  

A projekt célja mintegy 700 000 ember egészségügyi ellátásának javítása Bihar 

megye (Románia) határ menti területein és Berettyóújfalu (Magyarország)  

területén. 

Hozzájárulás a 

mutatókhoz 

Egészségügyi osztályok száma amelyek részesülnek a felszerelés 

modernizálásában: 9 

Lakosok száma akik hozzáférhetnek a jobb egészségügyi 

szolgáltatásokhoz(személy) : 700,000  

Összegzés 

A projekt a következő kihívásokat célozza meg a támogatható területen: 

 korlátozott sürgősségi orvosi szolgáltatások és a távorvoslás 

infrastruktúrájának   

      hiánya 

 a határokon átnyúló tanulási és kutatási központ iránti igény 

 az orvosi szolgáltatások egyenlőtlensége a két megye között 

 

A projekt fő tevékenységei 

  két sürgősségi egészségügyi központ kiépítése a hegyvidéki térségben, 

Pádison és Biharfüreden (LB); 

 Berettyóújfaluban korszerű fiziológiai és rehabilitációs központ 

létesítése a meglévő egészségügyi egység kibővítése és felszerelése által (PP2)  
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 nyitott távorvoslási rendszer felállítása és a Nagyváradi Gavril Curteanu 

kórház és a Bihar Megyei Sürgősségi kórház felszerelése modern digitális 

röntgen és echográfiai eszközökkel, valamint angio-CT és Spect CT-vel az 

onkológiai és endokrin diagnosztizáláshoz, valamint modern kórházközi 

távorvoslási rendszerrel mely összeköti a Nagyváradi, Élesdi, Szalontai , 

Margittai és Belényesi kórházakat egy egységesített adó-vevő rendszerrel 

(PP3); 

 a helyi kórházak felszerelése modern digitális röntgen és echográfiai 

eszközökkel, és a kórházak összekapcsolása a nagyváradi kórházzal (PP4, PP5, 

PP6, PP7); 

  A Nagyvárad, N.Jiga, 29. szám alatti épület rekonstrukciója  és a 

továbbképzési központ létrehozása az orvosi továbbképzés számára a 

sürgősségi ellátás és az onkológiai betegellátás terén (PP8). 

 

A Projekt főbb várható eredményei a következők  :  

 Több mint 700 000 ember részesül a minőségi orvosi szolgáltatások 

előnyeiből 

 9 egészségügyi központ és osztály kap modern orvostechnikai 

eszközöket 

 Javul az e-egészségügyi rendszer 

 Működő távorvoslási rendszer jön létre 

 Megalakul egy határokon átnyúló tanulási és kutatási központ 

 


