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3. Nyílt Pályázati Felhívás  

Projekt kód ROHU-392 

Projekt cím 
IRMA - Integrált megoldások az egészségügyi ellátásra a határokon 

átnyúló régióban 

Prioritási tengely  
4 -Az egészségügyi szolgáltatások fejlesztése (együttműködés az 

egészségügy és a megelőzés terén) 

Beruházási 

prioritás 

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

szociális infrastruktúrába történő beruházás, az egészségügyi állapot-beli 

egyenlőtlenségek csökkentése, a társadalmi, kulturális és rekreációs 

szolgáltatásokhoz való jobb hozzáférés megteremtésével a társadalmi 

befogadás előmozdítása, valamint az intézményi szolgáltatásokról a 

közösségi alapú szolgáltatásokra való átállás. 

Megvalósítási 

időszak 
28 hónap (2019. november 1. - 2022. február 28.)  

Célkitűzés 

A projekt fő célja az egészségügyi szolgáltatások minőségének javítása 

Majtényban, Nyíradonyban és környékükön, az infrastruktúrába történő 

komplex beruházás és a speciális felszerelések beszerzése révén, amely 

beruházás hozzájárul a megfelelő közösségi egészségügyi szolgáltatások 

megteremtéséhez a határ menti területeken. 

Partnerség 

Vezető Kedvezményezett: Majtény Község(Románia) 

Projekt Kedvezményezettek: 

PP2: Nyíradony Helyi Tanács (Magyarország) 

TELJES 

Költségvetés 
1 251 969,00 €, melyből 1 064 173,65 € ERFA támogatás 

 

 

 

 

 

Összefoglaló  

A ROHU392-es projekt a majtényi egészségügyi infrastruktúra 

minőségének javítására, valamint a nyíradonyi sürgősségi egészségügyi 

ellátás fejlesztésére törekszik egy mentőállomás építése által. A 

partnerségnek köszönhetően erősödnek a közegészségügyi intézmények 

és partnerek közötti határon átnyúló kapcsolatok. 

 

A főbb tevékenységek: 

- összesen 8 egészségügyi osztály modernizálása: 6 db Majtényban 

(3 családorvosi rendelő – 1 Moftinu Mic, 1 Moftinu Mare, 1 

Domanesti községben, 1 funkcionális kísérleti osztály, 1 orvosi 



 
 

Partnerség egy jobb jövőért  www.interreg-rohu.eu 

labor, 1 sztomatológiai osztály) és 1 sürgősségi betegellátási osztály 

valamint specializált orvosi szállítási szolgáltatás Nyíradonyban; 

- vidéki egészségügyi hálózat (amely 3 vidéki egészségügyi 

központból áll a majtényi térség 3 legnagyobb falujában) és a 

nyíradonyi sürgősségi ellátás fejlesztése; 

- orvosi eszközök beszerzése; 

- 12 rendezvény a lakosságot érintő egészségügyi intézkedések 

témájában (6 egészségmegőrző rendezvény Majtényban és 6 

egészségnap Nyíradonyban) 

- 3 szűrési program szervezése, 2 határon átnyúló workshop 

megelőzés témájában és 1 elsősegélynyújtási képzés Majtényban; 

- 1 vidéki egészségügyi hálózati weboldal létrehozása, amely 

tájékoztatást és tanácsot nyújt a súlyos betegségek megelőzésének 

lehetőségeiről, egészséges életmódról stb. 

 

Az érintett Program Teljesítménymutatók a „9/a 1 Jobb egészségügyi 

szolgáltatásokhoz hozzáférő lakosok száma” és a „9/a 2 Moderni eszközökkel 

felszerelt egészségügyi osztályok száma”. A ROHU392-es projekt által 54.828 

fő élvezhet jobb egészségügyi ellátást, illetve 7 egészségügyi osztály 

működhet hatékonyabban a projekten belül beszerzett modern 

eszközöknek köszönhetően. 

Főbb 

eredmények 

A ROHU-392-es projekt által Romániából és Magyarországról összesen 16 

helyiség részesül az új egészségügyi infrastrukturális beruházásokból és új 

orvosi eszközökből Majtényban, valamint az újonnan kifejlesztett 

egészségügyi szolgáltatásból Nyíradonyban. A korszerű egészségügyi 

szolgáltatásokhoz hozzáférő közvetlen kedvezményezettek száma több 

mint 54 000 lakos a projekt területén.  

A következő orvosi ágazatok kerültek fejlesztésre: családorvoslás (egy 

vidéki egészségügyi hálózat kifejlesztése Majtényban); funkcionális 

kísérletek, laboratóriumi munkák; sztomatológia; sürgősségi ellátás; 

speciális orvosi szállítási szolgáltatás.  

 

 


