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3. Nyílt Pályázati Felhívás  

Projekt kód ROHU-396 

Projekt cím 

Team-Cardio-Prevent - Határon átnyúló együttműködés a 

kardiovaszkuláris és perifériás érrendszeri betegségek megelőzésében és 

komplex kezelésében Békés és Temes megyében 

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 
36 hónap (2019. január 1. - 2021. december 31.)  

Célkitűzés 
A projekt fő célja az egészségügyi szolgáltatások fejlesztése Temes és 

Békés megyében a kardiovaszkuláris és perifériás érrendszeri betegségek 

megelőzésében, diagnosztizálásában és kezelésében. 

Partnerség 

Vezető Kedvezményezett: Sürgősségi Városi Klinikai Kórház Temesvár 

(Románia) 

Projekt Kedvezményezett: 

PP2: Békés Megyei Központi Kórház (Magyarország)                               

TELJES 

Költségvetés 
2 707 466,44 €, melyből 2 301 346,47 € ERFA támogatás 

 

 

 

 

 

Összefoglaló  

A ROHU396-os projekt a az egészségügyi infrastruktúra javítására 

törekszik a kardiovaszkuláris és perifériás betegségek megelőzése, 

diagnosztizálása és kezelése terén két egészségügyi intézményben a 

Temes-Békés területen, valamint célul tűzte ki a terület lakosságának jobb 

hozzáférését az egészségügyi információkhoz és a minőségi orvosi 

ellátáshoz a kardiovaszkuláris és perifériás betegségek megelőzése, 

diagnosztizálása és kezelése terén. 

 

A főbb tevékenységek: 
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- 25 modern orvosi eszköz beszerzése és telepítése a 

kardiovaszkuláris és perifériás betegségek megelőzésére és 

teljeskörű kezelésére a temesvári Sürgősségi Klinikai Kórház három 

osztályán. 

- Az angiográfiai terem átalakítása a temesvári Sürgősségi Klinikai 

Kórházban; 

- 3 modern orvosi eszköz beszerzése és telepítése a 

kardiovaszkuláris és perifériás betegségek megelőzésére és 

teljeskörű kezelésére a Békés Megyei Központi Kórházban; 

- 4 közös műhelymunka szervezése az egészségügyi személyzet 

számára (30 résztvevő/workshop), annak érdekében, hogy javítsák 

a szűrés, diagnosztikai és kezelési kompetenciákat a 

kardiovaszkuláris és perifériás betegségek esetében; 

- egy közös orvosi tanács szervezése 20 kardiovaszkuláris/perifériás 

eset megvitatására; 

- 2 új orvosi protokoll kidolgozása a projektben összehívott közös 

orvosi tanács által, amely innovatív és teljeskörű szűrési, 

diagnosztikai és kezelési eljárásokat fektet le a kardiovaszkuláris és 

perifériás betegségek gyógyítására; 

- 4 figyelemfelkeltő fórum szervezése Temesváron és Gyulán, több 

mint 200 képviselő számára, életmód  és a kardiovaszkuláris és 

perifériás betegségek által hordozott kockázatok témájában; 

- 3000 ingyenes kardiológiai vizsgálat elvégzése mindkét megye 

lakosai számára, használva a rendelkezésre álló és a projekten 

belül beszerzett eszközöket egyaránt, a hátrányos helyzetű 

csoportok részvételének ösztönzésével. 

- 2 brosúra elkészítése (orvosi szakértők által) és szétosztása, 

összesen 5000 példányban, tájékoztatást nyújtva a táplálkozás és a 

testmozgás szerepéről a kardiovaszkuláris és perifériás betegségek 

megelőzésében. 

 

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

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

felszerelt egészségügyi osztályok száma”. A ROHU396-os projekt által 

1.040.639 fő részesül jobb egészségügyi szolgáltatásokból, valamint 6 

egészségügyi részleg működhet hatékonyabban a projekten belül 

beszerzett modern orvosi eszközöknek köszönhetően. 
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Főbb 

eredmények 

A ROHU-396-os projekt főbb eredményei a következők: 

- jobb infrastrukturális feltételek megteremtése a kardiovaszkuláris és 

perifériás betegségek megelőzésére, diagnosztizálására és kezelésére; 

- jobb hozzáférés biztosítása a Temes-Békés régió lakossága 

számára megfelelő tájékoztatáshoz és minőségi orvosi ellátáshoz a 

kardiovaszkuláris és perifériás betegségek megelőzése, 

diagnosztizálása és kezelése terén; 

- 40 egészségügyi dolgozó szakmai fejlődése Temes és Békés 

megyében a kardiovaszkuláris és perifériás betegségek 

megelőzése, diagnosztizálása és kezelése terén. 

 

 


