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3. nyílt pályázati felhívás  

Projekt kód ROHU-387 

Projekt cím AVC – Hozzáadott értékű együttműködés a stroke betegség kezelésében  

Prioritási tengely  
4 – Az egészségügyi szolgáltatások fejlesztése (Egészségügyi és megelőzést 

szolgáló együttműködés) 

Beruházási 

prioritás 

9/a – A nemzeti, regionális és helyi fejlődést szolgáló egészségügyi és 

szociális infrastruktúrába történő beruházás, az egészségi állapotbeli 

egyenlőtlenségek csökkentése, a társadalmi, kulturális és rekreációs 

szolgáltatásokhoz való jobb hozzáférés megteremtésével a társadalmi 

befogadás előmozdítása, valamint az intézményi szolgáltatásokról a 

közösségi alapú szolgáltatásokra történő átállás. 

Megvalósítási 

időszak 
18 hónap (2020. február 1- 2021. július 31.)  

Célkitűzés 
A projekt fő célkitűzése a célterület lakossága tekintetében a szív- és 

érrendszeri megbetegedések korai és pontos diagnosztizáláshoz 

szükséges egészségügyi infrastruktúra kialakítása.   

Partnerség 

Vezető Kedvezményezett: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és 

Egyetemi Oktatókórház (Magyarország) 

Projekt Kedvezményezettek: 

PP2: Szatmár Megyei Sürgősségi Kórház (Románia) 

PP3: Szatmár Megyei Területi Önkormányzat (Románia) 

TELJES 

Költségvetés 
2.468.156,83 €, melyből 2.097.933,30 € ERFA támogatás 

 

 

 

 

 

Összefoglaló  

A ROHU-387 sz. projekt célja a stroke betegség esetén alkalmazott klinikai 

beavatkozásokat érintő folyamatok fejlesztése a betegség kezelésével 

érintett osztályok infrastruktúrájának és tudásának fejlesztése révén.  

 

A főbb projekttevékenységek az alábbiak: 

- teljesen felszerelt, (a Neurológiai Osztályon belül kialakított) ún. 

Stroke Részleg létrehozása Szatmárnémetiben; 

- a Nyíregyházán és Mátészalkán működő stroke központok számára 

orvosi eszközök beszerzése (képkereső munkaállomással 

rendelkező 64-részes CT berendezés, képkereső munkaállomással 

rendelkező 128-részes CT berendezés, szív- és érrendszeri 

ultrahang készülék és hordozható TCD ultrahang készülék); 
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- figyelemfelkeltő kampányok szervezése (reklámanyagok, 

kampányvideók, közösségi média és TV kampány); 

- közös határon átnyúló stroke protokoll kidolgozása;  

- informális képzések lebonyolítása (96 stroke betegséghez 

kapcsolódó képzési óra és 48 kardiológiai képzési óra).       

 

A Program teljesítménymutatója a „9/a 1 A fejlettebb egészségügyi 

szolgáltatások elérhetővé tétele az érintett lakosság számára” és a „9/2 A 

felújítással érintett egészségügyi osztályok száma”. A ROHU–387 sz. 

projektnek köszönhetően a fejlettebb egészségügyi szolgáltatások 

903.000 fő részére váltak elérhetővé az egészségügyi részlegek fejlesztése 

révén, valamint 31 kórházi osztály működik hatékonyabban a korszerű 

berendezéseknek, eszközöknek köszönhetően. 

Főbb 

eredmények 

A ROHU-387 sz. projekt eredményeként a Szatmár Megyei Sürgősségi 

Kórházban létrejött a szív- és érrendszeri betegségek kezelését szolgáló 

speciális részleg, valamint Nyíregyházán és Mátészalkán 31 osztályra 

kerültek beszerzésre a hatékonyabb működést elősegítő új orvosi 

eszközök. A stroke-os betegekkel foglalkozó orvosok kezelési és 

rehabilitációs ismereteket szereztek. A projekt eredményeként tehát 

fejlődtek az egészségügyi szolgáltatások és a szív- és érrendszeri 

betegségek korai diagnosztizálásának módszerei.    

 

 


