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Második Korlátozott Felhívás- Teljes Pályázat 

Projekt kód ROHU-443 FAF 

Projekt cím 

BABYROHU - Határon átnyúló csecsemők - egészségügyi szolgáltatások 

összekapcsolása a szülészet-nőgyógyászat és az újszülöttek ellátása terén a 

Pius Brînzeu Temesvári Sürgősségi Klinikai Kórház és a Szegedi Gyermekklinika 

között Prioritási 

tengely 

4 –  Az egészségügyi szolgáltatások javítása (együttműködés az egészségügy és 

a megelőzés terén) 

Beruházási 

prioritás 

9/a Beruházás olyan egészségügyi és szociális infrastruktúrába, amely 

hozzájárul a nemzeti, regionális és helyi fejlődéshez, csökkentve a 

népegészségügy terén mutatkozó egyenlőtlenségeket, elősegítve a társadalmi 

befogadást, a szociális, kulturális és szabadidős szolgáltatásokhoz való jobb 

hozzáférés és az intézményi szolgáltatásokról a közösségi alapú 

szolgáltatásokra való áttérés révén. 

Végrehajtási 

időszak 
39 hónap (2019 december 1– 2023 február 28) 

Partnerség 

Vezető Kedvezményezett: Temes Megye (Románia) 

Projekt partnerek: 

PP2: Szegedi Tudományegyetem (Magyarország) 

PP3: Pius Brînzeu" Megyei Sürgősségi Klinikai Kórház Temesvár (Románia)  

Projekt 

költségvetés 

Teljes 13 813 965,84 euró, melyből 11 741 870,95 euró ERFA támogatás 

VK: 7 715 999,90 euró ERFA, 1 180 003,34 euró nemzeti társfinanszírozás 

PP2: 1 475 871,05 euró ERFA, 260 447,84 euró nemzeti társfinanszírozás 

PP3: 2 550 000,00 euró ERFA, 389 970,00 euró nemzeti társfinanszírozás 

Célkitűzés 

A projekt célja a megelőzés támogatása és az egészségügyi szolgáltatások 

fejlesztése, a szülészet-nőgyógyászat és neonatológia területén. a határon 

átnyúló térségben, új, stratégiai megközelítés és az orvosi infrastruktúrába 

történő beruházások által, ideértve a modern felszereléseket, az 

együttműködésből született egyszerű intézkedéseket és a tapasztalatcserét, a 

lakosság körében fellelhető egészségügyi egyenlőtlenségek csökkentése 

érdekében. 

Hozzájárulás a 

mutatókhoz 

9 /a1 Jobb egészségügyi szolgáltatásokhoz hozzáférő lakosok száma: 1 976 348 fő 

9/a 2 Korszerűsített egészségügyi osztályok száma: 15  

 

 

 

 

 

 

 

 

A román-magyar határon átnyúló közös területi kihívások a következők: 

• csökkentett egészségügyi kiadások (a 8,5%-os EU átlag alatt) 

mindkét országban,  

• elavult orvosi berendezések, régi és nem megfelelő épületek, 

• összekapcsolt vészhelyzeti szolgálat hiánya,  
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Összegzés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összegzés 

• eltérések a magyarországi és romániai egészségügyi szolgáltatások 

minősége között, ami az egészségügyi ellátás migrációját 

eredményezi. 

A projekt főbb tevékenységei: 

 VK, PP3: a temesvári Pius Brinzeu Sürgősségi Klinikai Kórház részére 

építési munkálatok és orvosi eszközökkel való felszerelés 

 PP2: a Szülészeti- Nőgyógyászati Tanszék rekonstrukciója és 

felszerelése, valamint elektronikus betegnyilvántartó rendszer 

telepítése a Szegedi Tudományegyetem Gyermekklinikájának intenzív 

ellátójának 

 LB, PP2, PP3: új orvosi felszerelések és berendezés beszerzése  

 

  A partnerek a k0vetkezőkkel járulnak hozzá az egyszerű eljárások 

kidolgozásához:  

 tapasztalatcsere (know-how) speciális orvosi konferenciák 

(videokonferenciák és workshopok) folyamán 

 a romániai és magyarországi terápiás útmutatók és ajánlások 

összehangolása a szülészet-nőgyógyászat és neonatológia területén, a 

közös együttműködési keret kialakítása érdekében 

 figyelemfelkeltő kampányok a Temes megyei vidéki közösségek 

számára, valamint szakmai találkozók Szegeden 

 promóció és népszerűsítés 

 

A Program Teljesítménymutatója a „9/a 1 Jobb egészségügyi szolgáltatásokhoz 

hozzáférők száma” és „9/a 2 Korszerű eszközökkel felszerelt egészségügyi osztályok 

száma”. ROHU – 443 projekt révén 1 976 348 fő részesül jobb egészségügyi 

szolgáltatásokból, és 15 egészségügyi egységet építenek / újítanak fel / 

korszerűsítenek, és szerelnek fel modern eszközökkel. 

Főbb 

eredmények 

 VK, PP3: a temesvári „Pius Brînzeu" Megyei Sürgősségi Klinikai Kórház    

kibővített egészségügyi infrastruktúrája, az újonnan épült Szülészeti 

és Nőgyógyászati Klinikával, mely 5000 négyzetméteren terül el, a 

Megyei Sürgősségi Kórház közelében, és  6 emeleten összesen 126 ágyat 

biztosit a pácienseknek; 13 orvosi osztály berendezése és modern 

eszközökkel való felszerelése (több mint 200 darab nagy teljesítményű 

orvosi felszerelés és 2400 bútor / berendezés), ezáltal javítva az orvosi 

szolgáltatások minőségét. A beruházás összértéke: 12,06 millió euró. 

 PP2: továbbfejlesztett egészségügyi infrastruktúra a Szegedi 

Tudományegyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikája és 

Gyermekgyógyászati Klinikája számára; a Szülészeti és Nőgyógyászati 

Klinika egyik műtőjének felújítása valamint 2 egészségügyi osztály 
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felszerelése 75 darab korszerűsített berendezéssel. A beruházás 

összértéke: 1,58 millió euró.  

 VK, PP2, PP3: továbbfejlesztett ismeretek a szülészet, a nőgyógyászat 

és a neonatológia területén, mindkét kórház személyzete számára. 6 

orvosi szakmai műhely és előadás, gyakorlati online képzés, 2 közös 

orvosi ajánlás és útmutató kidolgozása, 2 figyelemfelkeltő és oktató 

kampány a lakosság számára. 

Kommunikációs tevékenységek az eredmények szélesebb körű 

megismertetése érdekében (0,01 millió euro értékben): 

 3 nyilvános esemény és sajtótájékoztató, 2 sajtóközlemény, 

 1600 figyelemfelkeltő prospektus és szórólap, 102 plakát, 

  2000 promóciós anyag (karkötő és babaalsónemű). 

Concept Note 

Projekt kód: ROHU-138 

Végrehajtási időszak: 2018 október 1– 2019 április 30 

Teljes költségvetés 68 387,00 euró, melyből 58 128,95 euró ERFA támogatás 

A Teljes Applikáció előkészítését célzó tevékenységek.  


