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3. Nyílt Pályázati Felhívás  

Projekt kód ROHU-397 

Projekt cím 

4C – Gyógymód a Méhnyak- és Végbélrákra - Új megközelítések a gyakori 

ráktípusok megelőzésében és terápiájában 

 

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 
30 hónap (2019. március 1. - 2021. október  31.)  

Célkitűzés 
A projekt fő célja az egészségügyi szolgáltatások fejlesztése Temes és 

Csongrád-Csanád megyében a méhnyak- és a végbélrák megelőzésében, 

diagnosztizálásában és kezelésében. 

Partnerség 

Vezető Kedvezményezett: Sürgősségi Városi Klinikai Kórház Temesvár 

(Románia) 

Projekt Kedvezményezettek: 

PP2: Szegedi Tudományegyetem (Magyarország) 

PP3: “Victor Babes” Orvostudományi és Gyógyszerészeti Egyetem 

Temesvár (Románia) 

TELJES 

Költségvetés 
3.452.844,43 €, melyből 2.549.775,91€ ERFA támogatás 

 

 

 

 

 

A ROHU397-es projekt egy új, innovatív megközelítést alkalmaz a 

méhnyak- és a végbélrák integrált kezelésére, mind megelőzési, mind 

gyógyászati szempontból, bevonva az infrastrukturális és know-how 

faktorokat is.  

 

A főbb tevékenységek: 

- eszközbeszerzés és –telepítés 4 kórházi osztály számára a 

temesvári Sürgősségi Városi Klinikai Kórház számára, beleértve egy 
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Összefoglaló  CT-t, video-endoszkópikus szettet, egy 3D Full HD rendszert a 

laparoszkóp endoszkópikus műtétek esetére, egy plazma 

sterilizálót, egy standard vízsugaras kolonoszkópot, egy 

ergonomikus mikroszkópot és egy Rotary kézi működtetésű 

mikrotómát; 

- eszközbeszerzés és –telepítés a Szegedi Tudományegyetem 2 

kórházi osztályán: lineáris gyorsító, a már meglévő sugárterápiás 

rendszerrel kompatibilis Kezelési Tervezőrendszer; szoftverfrissítés 

a meglévő lineáris gyorsító számára, magasszintű képalkotó (stand-

alone) és két kolonoszkóp; 

- egy emésztőrendszeri videokolonoszkóp rendszer beszerzése és 

telepítése annak kiegészítőivel együtt, a temesvári Sürgősségi 

Városi Klinikai Kórház egy osztályán; 

- egy közös orvosi tanács létrehozása, ahol az orvosi szakértők 15 

méhnyak- és végbélrákos esetet elemeznek, ezáltal javítva a 

határmenti páciensek kezelését, valamint 2 orvosi protokoll is 

kidolgozásra kerül majd a méhnyak- és a végbélrák szűrésére, 

diagnózisára és kezelésére vonatkozóan; 

- 4 közös workshop szervezése méhnyak- és végbélrák témájában 30 

egészségügyi dolgozónak Csongrád-Csanád és Temes megyéből 

annak érdekében, hogy mélyíthessék tudásukat a méhnyak-és 

végbélrák szűrésének, diagnosztizálásának és kezelésének terén; 

- tájékoztató rendezvények és médiamegjelenések (4 fórum 

Temesváron, 1 Szegeden, 10 000 db brosúra) a nyilvánosság 

számára azzal a céllal, hogy tájékoztassák őket az egészséges 

életmódról és a méhnyak- és végbélrák megelőzéséről; 

- ingyenes ményak- és végbélrák szűrővizsgálatok Temes és 

Csongrád-Csanád megye teljes lakosságának (2000 sejttani 

vizsgálat, több mint 600 kolonoszkópos vizsgálat) a már meglévő és 

a projekten belül beszerzett orvosi műszerek használatával. 

 

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 ROHU397-es projekt által 

1.104.406 fő részesül jobb egészségügyi szolgáltatásokból, valamint 7 

egészségügyi részleg működhet hatékonyabban a projekten belül 

beszerzett modern orvosi eszközöknek köszönhetően. 
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Főbb 

eredmények 

A ROHU-397-es projekt által Csongrád-Csanád és Temes megye 

egészségügyi személyzete fejlesztheti kompetenciáit a méhnyak-és 

végbélrák szűrésének, diagnosztizálásának és kezelésének terén.  

3 egészségügyi intézmény infrastrukturális feltételei is javulnak a 

méhnyak-és végbélrák szűrésének, diagnosztizálásának és kezelésének 

terén, mind Temes, mind Csongrád-Csanád megyében. 

Továbbá, javul a lakosság hozzáférése egészségügyi információkhoz és 

minőségi egészségügyi ellátáshoz egyaránt, a méhnyak-és végbélrák 

szűrésének, diagnosztizálásának és kezelésének terén. 

 

 


