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Cod proiect ROHU-407 

Titlu proiect Accesul transfrontalier la servicii de urgență de înaltă calitate și asistență 

medicală primară în comunitățile mici 

Axă prioritară 4 - Îmbunătățirea serviciilor de îngrijire a sănătății (Cooperarea în domeniul 

sănătății și prevenției bolilor) 

Prioritate de 

investiție 9/a - Investiții în infrastructura medicală  

Obiectiv 

Obiectivul general al proiectului este de a dezvolta servicii de sănătate 

comunitare, în zona  transfrontalieră, în cadrul centrului medical permanent 

din Ardud şi practicile de asistență medicală primară din Napkor. Acestea  se 

adresează optim nevoilor populației în intervențiile de urgență, prevenire, 

identificare precoce și tratament eficient, concentrându-se pe bolile 

sistemului circulator care reprezintă principala cauză de deces în regiune și 

la nivelul UE. 

Parteneriat 
Beneficiar Principal: Primăria Comuna Ardud (România)  

Beneficiari: Primăria Comuna Napkor (Ungaria) 

                     Asociația CREST (România) 

Buget total 545.102,11 Euro, din care FEDR, 463.336,77 Euro 

Sumar 

Sunt preconizate a fi implementate în cadrul proiectului următoarele 

activități: 

- instruirea personalului medical din cadrul unităților medicale primare 

în resuscitarea cardio-respiratorie și în gestionarea leziunilor 

vasculare în hipertensiune 

- dezvoltarea în comun a unui ghid armonizat a bunelor practici  

- renovarea clădirii în vederea asigurării îmbunătățirii condițiilor de 

infrastructură pentru servicii de sănătate sigure și de calitate (BL) 

- dotări pentru cabinetele medicilor de familie locali (B2) 

Rezultatele proiectului: 

- lucrări de reabilitare și dotare a centrului de permanență medicală din 

Ardud 

- dotări ale celor două unități de asistență medicală primară din 

Napkor, cu echipamente și tehnologie de calitate 

- cursuri pentru instruirea personalului medical al unităților de 

asistență primară în reanimarea cardio-respiratorie și în gestionarea 

leziunilor vasculare la hipertensiune 

- 2 ghiduri de bune practici armonizate, unul în reanimare și unul în 

gestionarea bolilor sistemului circulator 

- 3 secții de asistență medicală afectate de echipamente modernizate 

- 29.199 de persoane care au acces la servicii de sănătate îmbunătățite 

 

 


