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Prioritási tengely 

9/a– Befektetés olyan egészségügyi és szociális infrastruktúrákba amik 

hozzájárulnak a helyi, regionális és nemzeti fejlesztéshez , az egészségügyi 

egyenlőtlenségek csökkenéséhez , 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 

Babák határokon át  - csatlakoztatott egészségügyi szolgáltatások  a szülészet-

nőgyógyászat  és koraszülött-ellátás területén a Temesvári Pius Brînzeu" 

Sürgősségi Kórház és a Szegedi  Gyermekklinika között 

Projekt szám ROHU-138 CN 

ROHU-443 FAF 

Partnerség 
LP: Temes Megye 

PP2:  Szegedi Egyetem 

PP3:  "Pius Brînzeu" Sürgősségi Kórház Temesvár 

Teljes ERDF 

költségvetés  
€ 58 128,95  CN 

€ 11 741 870,95 FAF 

Célkitűzés  

A projekt célja a szülészet-nőgyógyászati és neonatológiai prevenciós és 

egészségügyi szolgáltatások javítása a román-magyar határrégióban, az 

egészségügyi infrastruktúra és a felszereltség fejlesztése által, az 

együttműködés és a tudásbázis megosztásának  eredményeként hozott 

egyszerűbb intézkedések végrehajtása a lakosság egészségügyi 

egyenlőtlenségeinek csökkentése érdekében. 

Hozzájárulás a 

mutatókhoz 

Egészségügyi osztályok száma amelyek részesülnek a felszerelés 

modernizálásából: 15 

Lakosok száma akik hozzáférhetnek a jobb egészségügyi szolgáltatásokhoz 

(személy): 

1 976 348 

    Összegzés  

A projekt a következő kihívásokat célozza meg a támogatható területen: 

 Csökkenteni az egészségmegőrzésre fordított kiadások összegét a 

támogatható területen  

 Elavult orvosi épületek, felszerelések modernizálása  

 Összehangolt vészhelyzeti reagálási szolgáltatás hiánya 

 Az egészségügyi ellátás migrációja Romániából Magyarországra az 

egészségügyi szolgáltatások minőségi egyenlőtlensége miatt 

 

A projekt fő tevékenységei: 

 Az új Temesvári Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika felépítése és   

              felszerelése , két egészségügyi osztály rekonstruálása és szakszerű  

              felszereléssel való ellátása Szegeden 

 A határokon átnyúló egészségügyi személyzet kapacitásának javítása 

és  
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              harmonizálása, a tudásbázis és tapasztalatok  cseréje és a  közös 

képzések         

              révén 

 Közös orvosi/egészségügyi protokoll kidolgozása 

 Átlátható információk biztosítása és a lakosság szélesebb körének 

bevonása 

  

A Projekt főbb várható eredményei a következők:  

 Jobb infrastruktúra és nagyobb orvosi szaktudás ;  

 jobb egészségügyi szolgáltatások a szülészet-nőgyógyászat és 

neonatológia területén a határokon átnyúló területen. 

 


