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Projekt kód  ROHU-48 

Projekt cím 
Integrált reagálási kapacitás kifejlesztése a határokon átnyúló 

vészhelyzetekre 

Prioritási tengely  

5-  A kockázat-megelőzés és a katasztrófakezelés fejlesztése 

(Együttműködés a kockázat-megelőzés és a katasztrófakezelés 

területén) 

Beruházási prioritás  
5/b  A konkrét kockázatok kezelésére irányuló beruházások 

ösztönzése, a katasztrófa-elhárítás biztosítása és a 

katasztrófakezelési rendszer fejlesztése 

Célkitűzés  
A DIRCCES projekt átfogó célja a határokon átnyúló régió lakossága 

biztonsági szintjének javítása, és ezáltal a természeti katasztrófák 

társadalmi, gazdasági és környezeti költségeinek csökkentése  

Partnerség  

Fő Kedvezményezett: Élesd Városa (Közigazgatási és Területi 

Egység) (Románia) 

Kedvezményezett: Sinteu Község ( Közigazgatási és Területi Egység) 

(Románia) 

Szarvas Város  (Magyarország) 

Teljes költségvetés  485 400,00 Euro, amelyből 399 532,74 Euro ERFA támogatás 

Összegzés  

A Projekt keretében várhatóan a következő tevékenységek   

kerülnek végrehajtásra: 

   - közös esemény szervezése Élesden 

   - közös stratégia kidolgozása a különféle vészhelyzeti 

forgatókönyvekre   

 vonatkozóan  

   - közös szimulációs gyakorlatok szervezése Sinteu településen 

   - 5 információs napból álló közös tevékenység szervezése 

Szarvason,  

 annak érdekében, hogy a környék lakosait tájékoztassák a  

 kockázat-megelőzés és a környezetvédelem fontosságáról, 

valamint  

 kapcsolatot létesítsenek a környék lakosai és a mentőszolgálatok  

 között. 

- speciális felszerelések (elektromos generátor, motor szivattyúk,  

 készenléti járművek, traktor, hóeke stb.) beszerzése. 

 

A Projekt várható eredményei:  

    - Élesd, Sinteu és Szarvas  területén  38.789 személy számára 

jobban   

      felszerelt készenléti szolgálat biztositása  
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Projekt kód ROHU-202 

Projekt cím Maros mely összeköt 

Prioritási tengely 

6- Az intézmények és a polgárok közötti határokon átnyúló együtt-

működés előmozdítása (intézmények és közösségek közötti 

együttműködés) 

Beruházási 

prioritás  

11/b A jogi-és közigazgatási együttműködés-, valamint a polgárok és 

intézmények közötti együttműködés előmozdítása. Együttműködés a 

polgárok érdekében. 

Célkitűzés  

A projekt fő célja a közös perspektíva biztosítása a határ mindkét 

oldalán élő közösségek számára, ösztönözve őket a 

partnerkapcsolatok kiépitésére és az együttműködésre 

Partnerség 

 

Fő kedvezményezett  :  Diaspóra Alapítvány  (Románia) 

Kedvezményezettek:  Dél-Alföldi Regionális Társadalomtudományi 

Kutatási Egyesület (Magyarország) 

Teljes költségvetés 60 495,00 Euro melyből  51 420,75 Euro ERFA támogatás 

Összegzés 

A projekt keretében várhatóan a következő tevékenységek 

kerülnek végrehajtásra: 

- új helyi klubok létrehozása Egres, Nagycsanád, Pécske, Szemlak, 

Deszk,  

  Magyarcsanád, Maroslele és Ferencszállás területén 

-104 ember aktiv részvétele az új helyi klubok működtetésében 

- kétnapos közös kiállítás szervezése a helyi klubokban készített   

  anyagokból, 120 meghívottal 

- közös műhely szervezése a klubvezetők képzésére 

- közös piknik szervezése a Maros parton  

A projekt eredménye: 

- a projekt tevékenységeiben, a határ mindkét oldaláról 104 ember 

veszi ki részét  
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Projekt szám ROHU-357 

Projekt cím 

Együttműködés a magas nívójú egészségügyi szolgáltatásokért a 

betegségek megelőzésében, a korai azonosításában és a hatékony 

kezelésben a Bihar- Hajdú Bihar Eurorégióban 

Prioritási tengely 
4 – Az egészségügyi szolgáltatások fejlesztése (együttműködés az 

egészségügy és a betegségmegelőzés területén) 

Beruházási 

prioritás 
9/a – Beruházások az orvosi infrastruktúrába 

Célkitűzés 

 

A megelőző, korai ellátó és gyógyító egészségügyi szolgáltatások 

fejlesztése az egész lakosság számára a Bihar - Hajdu-Bihar Eurorégió 

régiójában. 

Partnerség 

Fő kedvezményezett: Megyei Klinikai Sürgősségi Kórház Nagyvárad 

(Románia) 

Kedvezményezettek: 

Gróf Tisza István Kórház Berettyóújfalu (Magyarország) 

Hajdúböszörmény Város (Magyarország)                              

Teljes költségvetés  3 000 000,00 Euro, melyből  2 550 000,00 Euro ERFA támogatás 

Összegzés 

 

A Projekt keretén belül várhatóan a következő tevékenységek 

kerülnek megvalósításra: 

- a szükséges orvosi felszerelés beszerzése és beüzemelése 

- az egészségügyi szűrővizsgálatok népszerűsítését elősegítő 

tevékenységek, valamint a sűrűn előforduló betegségek 

megelőzésére és diagnosztizálására vonatkozó információk 

terjesztése a támogatható területen 

- a hátrányos helyzetű csoportok egészségügyi infrastruktúrához való 

hozzáférésének javítását célzó intézkedések 

- a tudásbázis megosztása és kapacitásbővítő tevékenységek a 

projektpartnerek között 

 

A Projekt várható eredményei: 

- Orvosi felszerelés beszerzése a teljesen automatizált Egészségügyi 

Laboratóriumhoz LP 

- Orvosi felszerelés beszerzése 4 részlegre (laboratórium, sürgősségi 

egység, nőgyógyászat és gyógyszertár) –PP2 

- Orvosi felszerelés beszerzése 3 orvosi osztályra (rehabilitációs 

kezelések - kardiológia és mozgásszervi, pneumológiai és elsődleges 

fogászati ellátás) - PP3 

-711.343 személynek nyílik lehetősége jobb egészségügyi 

szolgáltatásokhoz való hozzáférésre  

-38 korszerű berendezésekkel felszerelt osztály 
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Projekt kód  ROHU-392 

Projekt cím Integrált megoldások az egészségügyi ellátásra a határokon átnyúló 

régióban 

Prioritási tengely 4 -  Az egészségügyi szolgáltatások fejlesztése (együttműködés az 

egészségügy és a megelőzés terén) 

Beruházási 

prioritás  9/a - Beruházások az orvosi infrastruktúrába 

Célkitűzés  

A projekt általános célja az egészségügyi szolgáltatások minőségének 

javítása Majtényban, Nyíradonyban és környékükön, az 

infrastruktúrába történő komplex beruházás és a speciális 

felszerelések beszerzése révén, amely beruházás hozzájárul a 

megfelelő közösségi egészségügyi szolgáltatások megteremtéséhez a 

határ menti területeken. 

Partnerség 
Fő Kedvezményezett: Majtény Község  (Románia) 

Kedvezményezett: Nyíradony Helyi Tanács (Magyarország) 

Teljes költségvetés  1 251 969,00 Euro, amelyből  1 064 173,65 Euro ERFA támogatás 

Összegzés  

 A projekt keretében várhatóan végrehajtásra kerülő 

tevékenységek: 

-  megelőző intézkedések a közegészségügy területén 

-  sürgősségi-betegellátás továbbképzések szervezése 

-  két határokon átnyúló műhelytalálkozó szervezése a megelőzés 

szerepéről 

-  rendezvények szervezése a közegészségügy terén 

-  vidéki egészségügyi hálózat kiépítése 

-  mentőállomás építése Nyíradonyban 

 

A Projekt várható eredményei: 

-  az egészségügyi szolgáltatások minőségének javulása Majtényban, a   

   vidéki egészségügyi hálózat kiépítése és az  orvosi berendezések  

   beszerzése révén 

-  javul az egészségügyi szolgáltatások színvonala, a mentők nemcsak  

   Nyíradonyban, hanem minden más környező településen is  

   bevethetők lesznek vészhelyzet esetén 

-  a projekt célterületén élő polgárok általános egészségének javulása 

- 54 828 embernek lesz hozzáférési lehetősége  jobb egészségügyi  

  szolgáltatásokhoz 

- 7 egészségügyi osztály modernizálása várható 
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Projekt cím ROHU-407 

Projekt cím A kis közösségek határon-átnyúló hozzáférési lehetősége a magas színvonalú 

sürgősségi szolgáltatásokhoz és az elsődleges egészségügyi ellátáshoz 

Prioritási 

tengely  
4 - Az egészségügyi szolgáltatások fejlesztése (együttműködés az egészségügy 

és a betegségmegelőzés területén) 

Beruházási 

prioritás  9/a – Beruházások az egészségügyi infrastruktúrába 

Célkitűzés  

A projekt átfogó célja a közösségi egészségügyi szolgáltatások fejlesztése a 

határokon átnyúló térségben, az Ardódban található állandó egészségügyi 

központban és Napkori egészségügyi alapellátási gyakorlatban. Optimálisan 

kielégítik a lakosság szükségleteit a sürgősségi ellátás,a megelőzés, korai 

azonosítás és a hatékony kezelés során, összpontosítva a keringési rendszer 

betegségeire, amelyek a régió és az EU szintjén vezető halálokok. 

 

Partnerség 
Fő kedvezményezett : Erdőd Község Polgármesteri Hivatala  (Románia)  

Kedvezményezett: Napkor Község Polgármesteri Hivatala (Magyarország) 

                                  CREST Egyesület (Románia) 

Teljes 

költségvetés 545 102,11 Euro, melyből 463 336,77 Euro ERFA támogatás 

Összegzés 

 

A Projekt keretében várhatóan a következő tevékenységek kerülnek 

megvalósításra: 

        - orvosi személyzet képzése az elsődleges orvosi egységekben kardio-

légzéses újraélesztés és magas vérnyomásban fellépő érrendszeri sérülések 

kezelése érdekében 

-  a bevált gyakorlatok harmonizált útmutatójának közös kidolgozása 

- az épület felújítása a biztonságos és minőségi egészségügyi 

szolgáltatások infrastrukturális feltételeinek javítása érdekében (BL) 

- a helyi háziorvosi rendelők felszerelése (B2) 

A Projekt várható eredményei: 

- az Erdődi orvosi-ellátó központ felújítása és felszerelése  

- a Napkori két alapellátási egység felszerelése minőségi felszereléssel és 

technológiával 

- tanfolyamok az alapellátási osztályok orvosi személyzetének képzésére 

kardio-légzőszervi újraélesztésnél és a magas vérnyomásban fellépő 

érrendszeri sérülések kezelésében 

- 2 útmutató a harmonizált bevált gyakorlatokról, az egyik az 

újraélesztésről, a másik a keringési rendszer betegségeinek kezeléséről 

- 3 egészségügyi egység felszerelésének korszerűsitése  

- 29199 személynek nyílik lehetősége hozzáférni a jobb egészségügyi 

szolgáltatásokhoz 
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Projekt kód ROHU-443 

Projekt cím 

Babák határokon át - csatlakoztatott egészségügyi szolgáltatások a 

szülészet-nőgyógyászat és a koraszülött-ellátás területén a Temesvári 

Pius Brînzeu" Sürgősségi Kórház és a Szegedi  Gyermekklinika között 

Prioritási tengely  
4- Az egészségügyi szolgáltatások fejlesztése (együttműködés az 

egészségügy és a betegségmegelőzés területén) 

Beruházási 

prioritás 
9/a - Beruházások az orvosi infrastruktúrába 

Célkitűzés 

 

A projekt célja a szülészeti és nőgyógyászati, valamint a neonatológiai 

szolgáltatások javulása a román-magyar határ menti térségben az 

orvosi infrastruktúrába történő beruházások révén, ideértve a 

felszerelést,az együttműködést ,és a tudásbázis megosztásának 

eredményeként született egyszerűbb intézkedések végrehajtását, 

Partnerség 

Fő Kedvezményezett: Temes Megyei Közgyűlés (Románia) 

Kedvezményezettek:  

Szegedi Egyetem (Magyarország) 

"Pius Brînzeu" Sürgősségi Kórház Temesvár (Románia) 

Teljes költségvetés 
FAF 13 813 965,84 Euro, amelyből  11 741 870,95 Euro ERFA 

támogatás 

Összegzés 

A Projekt keretében a következő tevékenységek kerülnek 

várhatóan végrehajtásra: 

-      új szülészeti-nőgyógyászati klinika építése és felszerelése    

       Temesváron 

- Szegeden két egészségügyi osztály  ujjáépitése és felszerelése  

- a határokon átnyúló egészségügyi személyzet kapacitásának 

harmonizálása és fejlesztése a tapasztalatok és tudásbázis 

megosztása által és a közös képzések révén 

- közös orvosi protokoll kidolgozása 

- átlátható információk biztosítása és a lakosság érdemi bevonása 

 

A Projekt várható eredményei:  

- az infrastruktúra és az orvosi szaktudás fejlődése 

- az egészségügyi szolgáltatások fejlesztése a szülészet-

nőgyógyászat és neonatológia területén a határokon átnyúló 

területen 

15 kórházi osztály modernizálása 

- 1 976 348 személynek biztosított  hozzáférési lehetőség jobb 

egészségügyi szolgáltatásokhoz 
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Projekt kód ROHU-450 

Projekt cim Hatékony szűrési és prevenciós programok kidolgozása és tesztelése 

Prioritási tengely 
4 – Egészségügyi szolgáltatások javítása (Együttműködés az 

egészségügy és a betegségmegelőzése terén ) 

Beruházási prioritás 9/a – Beruházás az orvosi infrastruktúrába 

Célkitűzés 

A projekt célja a rák és a keringési betegségek morbiditási és 

halálozási arányának enyhítése, amelyek messze a leggyakoribb 

halálok mind Európában, mind a határokon átnyúló területeken. 

Partnerség 

Fő kedvezményezett : Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó 

Központ – Hódmezővásárhely - Makó (Ungaria) 

Kedvezményezett:  Szent Vencel Jótékonysági Nővérek Egyesülete 

(Románia) 

Teljes költségvetés 9 266 172,56 Euro melyből  7 876 246,67 Euro ERFA támogatás 

Összegzés 

 

A projekt a következő tevékenységekkel kiván foglalkozni: 

- a meglévő létesítmények bővítése és fejlesztése 

- A Hódmezővásárhelyi új kórház épülete  két további emelettel     

  bővül, mely helyet ad majd a Belgyógyászatnak és a Pediátriai  

  Osztálynak. 

- új orvosi megelõzési központot hoznak létre a régi épület 

  felújításával Szatmárnémetiben 

- a diagnosztikai és terápiás módszerek fejlesztése 

- hatékony szűrési és megelőzési programok kidolgozása és  

  tesztelése 

 

A Projekt várható eredményei: 

- Mindkét helyszínen különféle szűrőprogramok működnek majd  

  (jól felszerelt szűrőbuszokkal,  orvosok és más vidéki  

  intézmények bevonásával ), a szűrésből részesülő lakosság  

  arányának növelése érdekében. 

- innovatív elemként a szűrést a fiatalabb generációkra (azaz  

  koraszülött gyermekekre) is kiterjesztik, a helyi kórházakkal    

  együttműködve 

- általánosságban a regionális / helyi intézmények és hatóságok  

  képesek lesznek szűrő és megelőző programokat kidolgozni és  

  végrehajtani nemcsak a határ menti térségben, hanem mindkét  

  ország területén 

- 13 kórházi osztály lesz modernizálva 

- 1 139 644 személy férhet majd hozzá jobb minőségű  

  egészségügyi szolgáltatásokhoz 

 


