
 
 

Partnerség egy jobb jövőért  www.interreg-rohu.eu 

 

3. Nyílt Pályázati Felhívás  

Projekt kód ROHU-407 

Projekt cím 

PrimCare RO-HU  – A  kis  közösségek  határon átnyúló hozzáférése a 

magas színvonalú sürgősségi szolgáltatásokhoz és az elsődleges 

egészségügyi ellátáshoz 

 

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 
24 hónap (2019. november 1. - 2021. október 31.)  

Célkitűzés 

A projekt fő célja a közösségi egészségügyi szolgáltatások fejlesztése a 

határokon átnyúló térségben, az Ardódban található állandó egészségügyi 

központban és napkori egészségügyi alapellátási praxis. Optimálisan 

kielégítik a lakosság szükségleteit a sürgősségi ellátás, a megelőzés, korai 

azonosítás és a hatékony kezelés során, összpontosítva a keringési 

rendszer betegségeire, amelyek a régió és az EU szintjén vezető halálokok. 

Partnerség 

Vezető Kedvezményezett: Erdőd Község Polgármesteri Hivatala  

(Románia) 

Projekt Kedvezményezett: 

PP2: Napkor Község Polgármesteri Hivatala (Magyarország) 

PP3: CREST Egyesület (Románia) 

TELJES 

Költségvetés 
545 102,11 €, melyből 463 336,77 € ERFA támogatás 

 

 

 

 

A ROHU407-as projekt az egészségügyi szolgáltatások feltételeinek 

javítására, az egészségügyi dolgozók kompetenciáinak és készségeinek 

fejlesztésére és egy összehangolt jó gyakorlatokat tartalmazó útmutató 

elkészítésére és használatára törekszik. 

 

A főbb tevékenységek: 
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Összefoglaló  

- az ardódi állandó egészségügyi központ felújítása és felszerelése 

(59 bútordarab és orvosi műszer); 

- 2 napkori egészségügyi alapellátási praxis felszerelése (bútorok, 

eszközök és technológia, orvosi műszerek); 

- egy kétnapos (12 óra) interaktív képzés szervezése sürgősségi 

ellátás témájában, a szív- és légzőszervi újjáélesztéssel a 

központban, alkalmazkodva az alapellátásában dolgozó személyzet 

speciális képzési igényeihez; 

- egy összehangolt jó gyakorlatokat tartalmazó útmutató 

kidolgozása az újjáélesztés témájában, az alapellátásban dolgozó 

egészségügyi munkatársak szintjén; 

- egy összehangolt jó gyakorlatokat tartalmazó útmutató 

kidolgozása  az érrendszeri megbetegedések témájában, az 

alapellátásban dolgozó egészségügyi munkatársak szintjén; 

 

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 ROHU407-es projekt által 29 199 

fő részesül jobb egészségügyi szolgáltatásokból, valamint 3 egészségügyi 

részleg működhet hatékonyabban a projekten belül beszerzett modern 

orvosi eszközöknek köszönhetően. 

Főbb 

eredmények 

A ROHU-407-es projekt által javul 3 közösségi alapú alapellátási praxis 

infrastrukturális háttere, ezáltal biztosítva a szív- és érrendszeri 

megbetegedések megelőzését, korai észlelését és hatékony kezelését a 

határmenti térségben. Ennek eredményeként több beteg kaphat majd 

helyi ellátást, mert a projekt tevékenységek megkönnyítik a lakosság gyors 

hozzáférését a biztonságos orvosi ellátáshoz, a határ mentén érvényben 

lévő egységes és összehasonlítható protokollok szerint, így biztosítva jó 

minőségű szolgáltatást minden polgár számára a célterületen. 

 


