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3. Nyílt Pályázati Felhívás  

Projekt kód ROHU-401 

Projekt cím 

HEARTS&LIVES – Az egészségügyi ellátás színvonalának javítása a 

kardiovaszkuláris és nőgyógyászati betegségek megelőzésében, 

diagnosztizálásában és kezelésében, a határokon átnyúló területeken 

 

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 
27 hónap (2019. március 1. - 2021. július 31.)  

Célkitűzés 

A projekt fő célja a szív-és érrendszeri-, valamint a nőgyógyászati 

szolgáltatások színvonalának növelése, a megelőzés és kezelés, valamint 

az ezekhez való hozzáférés terén, Temes-, Bihar-és Hajdú-Bihar 

megyében. 

Partnerség 

Vezető Kedvezményezett: Temesvári Szív-és Érrendszeri Betegségek 

Intézete (Románia) 

Projekt Kedvezményezettek: 

PP2: Megyei Sürgősségi Kórház Nagyvárad (Románia) 

PP3: Debreceni Egyetem (Magyarország) 

TELJES 

Költségvetés 
3000 000,00 €, melyből 2550 000,00 € ERFA támogatás 

 

 

 

 

 

Összefoglaló  

A ROHU-401-es projekt az egészségügyi szolgáltatások színvonalának 

javítására törekszik mindhárom megyében modern orvosi eszközök 

beszerzése és telepítése, valamint gyakori megelőzési és diagnosztikai 

tevékenységek végzése által a támogatott területen, kiemelt figyelemmel 

a hátrányos helyzetű csoportokra. 

 

A főbb tevékenységek: 

- 3 osztály felszerelése a Temesvári Szív-és Érrendszeri Betegségek 

Intézetében (2 kardiovaszkuláris sebészeti szoba, kardiológia és 

fertőtlenítés); 
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- 2 osztály (nőgyógyászati sebészet és intenzív osztály) és 10 

kórterem felszerelése a nagyváradi Megyei Sürgősségi Kórházban; 

- 2 osztály (szülészet-nőgyógyászat, kardiológia és szívsebészet) 

felszerelése a Debreceni Egyetemen; 

- egészségügyi szűrési és megelőzési kampány szervezése 700 

páciens számára annak érdekében, hogy megelőzzék és 

azonosítsák a térségben gyakori megbetegedéseket; 

- ingyenes tanácsadásokból álló kampány szervezése 200 alacsony 

jövedelmű és hátrányos helyzetű csoportból származó fő számára 

annak érdekében, hogy jobban hozzáférjenek az egészségügyi 

ellátáshoz; 

- tudásátadás és kapacitásnövelő tevékenységek (online 

tanfolyamok és workshopok) szervezése minden partner 

részvételével, 80 orvos és asszisztens számára. 

  

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 ROHU401-es projekt által 1 601 

222 fő részesül jobb egészségügyi szolgáltatásokból, valamint 7 

egészségügyi részleg működhet hatékonyabban a projekten belül 

beszerzett modern orvosi eszközöknek köszönhetően. 

Főbb 

eredmények 

A ROHU-401-es projekt által javulnak a Temes, Bihar és Hajdú-Bihar 

megyében elérhető megelőző és gyógyító egészségügyi szolgáltatások a 

szív- és érrendszeri, valamint nőgyógyászati megbetegedések területén, a 

beszerzett orvosi eszközöknek köszönhetően. A hátrányos helyzetű 

csoportok számára hozzáférhetőbbé válik az egészségügyi ellátás. 

Továbbá, nő és javul a Temes megyei a felnőtt szív- és érrendszeri 

sebészeti kapacitás, csak úgy, mint Bihar megye kapacitása a nők  intenzív 

ápolásában. 

 


