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SAJTÓKÖZLEMÉNY 

Az Interreg V-A Románia-Magyarország Program támogatja a kórházakat a COVID-

19 típusú koronavírus okozta járvány kezelésében 

 

 

A Közberuházási, Fejlesztési és Közigazgatási Minisztérium, mint az Interreg V-A Románia-

Magyarország Program Irányító Hatósága bejelenti az első olyan támogatási 

szerződésmódosítások aláírását egyes kockázat-megelőzési, katasztrófaelháritási és 

egészségügyi projektek esetében, amelyek a COVID-19 vírus okozta világjárvány kezelését 

hivatottak szolgálni. A jóváhagyott módosítások lehetővé teszik a COVID-19 típusú 

koronavírus elleni harchoz nélkülözhetetlen orvosi berendezések és felszerelések 

beszerzését. 

Az új projektelemeknek köszönhetően a ROHU 361-es pályázatban, mely a „Fertőző 

betegségek és kórházon belüli fertőzések közös megelőzése és megfigyelése Aradon, 

Makón és Hódmezővásárhelyen” címet viseli, az Arad Megyei Sürgősségi Kórház Fertőző 

Betegségek Osztálya számos új orvosi műszert kaphat: 25 váladékszívót, 25 légtisztítót, 

15 sürgősségi kocsit és 1 video-laringoszkópot (gégetükröt). 

A 2019 novemberében indult projekt célja az egészségügyi ellátás és a páciensek 

biztonságának javítása Arad és Csongrád megye három kórházában, az orvosi 

felszerelések modernizálása, az infrastruktúra fejlesztése, valamint közös stratégiák 

kidolgozása, képzések szervezése és tapasztalatcsere által. 

 A projekt teljes költségvetése körülbelül 3 millió euró, melyből 2,55 millió euró vissza 

nem térítendő ERFA-támogatás. 

 

A ROHU 72 „Határokon átnyúló katasztrófaelhárítási és vészhelyzetkezelési hálózat” című 

projekt keretein belül pedig az Arad Megyei Sürgősségi Klinikai Központ részesül a 

koronavírus-járvány leküzdését segítő támogatásban, amely által több, mint 160 darab 

készülék és berendezés kerül beszerzésre, mint például: 19 kórházi ágy az intenzív osztály 

számára, 50 befecskendező, 35 infúziós pumpa (infusomat), 2 hordozható ventilátor, 8 

betegmonitor, 3 központi megfigyelő állomás, 5 hordozható monitor, 4 összecsukható 

beteghordozó, 5 hordozható pulzoximéter, 2 defibrillátor, 1 intubációs és váladékelszívó 

készlet, 1 hordozható EKG, 25 infúziós állvány, stb. 

A projekt 2019 májusában indult, összesen 2,68 millió eurós költségvetéssel, melyből 2,28 

millió euró vissza nem térítendő ERFA-támogatás. A projekt célja a kockázatkezelés és 

katasztrófaelhárítási kapacitás javítása a szükséges felszerelések beszerzése által, a 

román-magyar határ menti régióban. 

 

A Közberuházási, Fejlesztési és Közigazgatási Minisztérium az Irányító Hatóságon és a 

nagyváradi BRECO Közös Titkárságán keresztül arra ösztönzi az egészségügy és 

kockázatkezelés terén finanszírozott projektek kedvezményezetteit, hogy 

összpontosítsanak hasonló megoldások kidolgozására a lakosság, a COVID-19 vírussal  
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fertőzött betegek és a járványkezelésben dolgozó egészségügyi alkalmazottak 

támogatása érdekében. 

Az Interreg V-A Románia-Magyarország Program célja közös, román-magyar projektek finanszírozása, 

amelyek közös megközelítést, valamint innovatív megoldásokat követelnek, a határ mindkét oldalán 

felmerülő igények kiszolgálására, hozzájárulva ezáltal a jogosult terület fenntartható fejlődéséhez. A 

Program folytatja a régióban megvalósított határ menti együttműködéseket, összköltségvetése 

hozzávetőleg 232 millió euró, amelyből 189 millió euró az Európai Regionális Fejlesztési Alapból 

származó vissza nem térintendő támogatás. A támogatható határ menti terület a következő megyéket 

foglalja magába: Arad, Bihor, Satu Mare, és Timiș a román oldalon, illetve Békés, Hajdú-Bihar, Csongrád 

és Szabolcs-Szatmár-Bereg, a magyar oldalon. 

 

 

 

 


