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Második Zártkörű Pályázati Felhivás  - Teljes Projekt 

Projekt kód ROHU-457 FAF 

Projekt cím ROcHUs - Egészségmegőrzés Szatmár és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyékben  

Prioritási 

tengely 

4 -  Az egészségügyi szolgáltatások javítása (együttműködés az egészségügy és 

a megelőzés terén) 

Beruházási 

prioritás 
9/a – Beruházások az orvosi infrastruktúrába  

Végrehajtási 

időszak 
27 hónap (2020 augusztus 1– 2022 október 31) 

Partnerség 

BP: Szatmár-Megyei Sürgősségi Kórház (Románia) 

PP2: Szatmár-Megyei Tanács (Románia)  

PP3: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház 

(Magyarország) 

PP4: Felső-Szabolcsi Kórház (Magyarország) 

Projekt 

költségvetése 

Teljes: 23 746 994,18 euró, melyből 11 293 841,15 euró ERFA támogatás 

BP: 236 268,84 euró ERFA, 36 132,47 euró nemzeti társfin. 

PP2: 9 064 320,92 euró ERFA, 1 385 660,49 euró nemzeti társfin. 

PP3: 1160 908,44 euró ERFA, 204 866,20 euró nemzeti társfin. 

PP4: 832 342,95 euró ERFA, 146 884,05 euró nemzeti társfin. 

Célkitűzés 
A projekt célja az egészségügyi szolgáltatások minőségének javulása és a 

megelőzés elősegítése Szatmár és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében  

Hozzájárulás a 

mutatókhoz 

Korszerűsített egészségügyi osztályok száma: 17 

Lakosok száma, akik hozzáférhetnek a jobb orvosi szolgáltatásokhoz : 903.000 

fő 

Összegzés 

A projektpartnerek a következő kihívásokkal néznek szembe: 

 Szatmár megye, Romániában a várható élettartam tekintetében 

sereghajtó, amelyet erősen érint az orvosok elvándorlása. 

 A Szatmári Megyei Kórház két egysége körülbelül 2,5km távolságra van 

egymástól és a helikopter-leszállónak nincs állandó működési 

engedélye. 

 Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, Nyugat-Magyarországhoz képest,  

magas a szív- és érrendszeri megbetegedések okozta halálozások 

száma. 

 Elavult az infrastruktúra és a felszerelések a Felső-Szabolcsi Kórház 

laboratóriumában  
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A projekt mutatói:  

 az egészségügyi szolgáltatások színvonalának növelése a BP 14 

osztályán, a kórház épületének kibővítése, helikopterleszálló kiépítése, 

valamint modern orvosi felszerelések beszerzése által. 

 az orvosi szolgáltatások minőségének javítása a PP3 két egységében, a 

kardiológiai sürgősségi ellátáshoz szükséges modern orvosi 

felszerelések beszerzése által. 

 jobb egészségügyi szolgáltatások a PP4 központi laboratóriumában. 

Főbb 

eredmények 

Beruházások: 

 BP, PP2: a Szatmár Megyei Sürgősségi Kórház új, 9 szintes szárnyának 

felépítése (pince, földszint, 6 emelet, műszaki szint helikopter-

leszállóval), összesen 13021,63 négyzetméter alapterülettel, beleértve a 

közműhálózatot és a környező tér kialakítását is (parkolók, sétányok 

létesítése). A beruházás értéke: 21,12 millió euró. 

 BP:  a Szatmár Megyei Sürgősségi Kórház új szárnyának felszereléséhez 

szükséges eszközök beszerzése és telepítése,a jobb egészségügyi 

szolgáltatások biztosítása érdekében, a megye lakóinak számára. A 

beruházás értéke: 0,25 millió euró. 

 PP3: Kombinált berendezés beszerzése, univerzális műtőasztallal, a PP3 

tagjának, a nyíregyházi Jósa András Kórház érközpontjának, a 

magasabb színvonalú ellátás biztosítása érdekében, akut infarktus 

esetén. A beruházás értéke: 1,32 millió euró. 

 PP4: a Felső-Szabolcsi Kórház általános orvosi elemző 

laboratóriumának felújítása és modern orvosi és számitástehnikai 

eszközökkel való felszerelése, a Kisvárda környéki egészségügyi 

szolgáltatások fejlesztése érdekében. A beruházás értéke: 0,97 millió 

euró. 

 

Egyébb tevékenységek: 

Határokon átnyúló tapasztalatcsere az egészségügyi szakemberek számára, az 

alábbiak megszervezése által: 

 a BP szakemberei által biztosított online képzési modulok, a digitális 

angiográf (DSA) által létrehozott képek felhasználásával és 

értelmezésével kapcsolatos jól bevált gyakorlatok cseréjére, 

 a PP4 által szervezett képzési modulok a fejlesztés és a laboratóriumi 

eljárások terén megszületett kiváló gyakorlatok bemutatása érdekében, 

 éves orvosi konferenciák a speciális szakterületeken. 

Összérték: 0,09 millió euró. 

Concept Note 

Projekt kód: ROHU-245 

Végrehajtási időszak: 2018 szeptember 1– 2020 február 28 

Teljes költségvetés: 349 757,11 euró, amelyből  297 293,54 euró ERFA 

támogatás. 

A Teljes Projekt kidolgozásával kapcsolatos tevékenységek. 


