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3. nyílt pályázati felhívás  

Projekt kód ROHU-361 

Projekt cím 

StopGerms 

A fertőző betegségek és kórházi fertőzések megelőzésének és 

nyomonkövetésének közös módszere Aradon, Makón és 

Hódmezővásárhelyen  

Prioritási tengely  
4 – Az egészségügyi szolgáltatások fejlesztése (Egészségügyi és megelőzést 

szolgáló együttműködés) 

Beruházási 

prioritás 

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

szociális infrastruktúrába történő beruházás, az egészségi állapotbeli 

egyenlőtlenségek csökkentése, a társadalmi, kulturális és rekreációs 

szolgáltatásokhoz való jobb hozzáférés megteremtésével a társadalmi 

befogadás előmozdítása, valamint az intézményi szolgáltatásokról a 

közösségi alapú szolgáltatásokra történő átállás. 

Megvalósítási 

időszak 
50 hónap (2019. november 1- 2022. december 31.)  

Célkitűzés 

A projekt fő célkitűzése az egészségügyi szolgáltatások infrastruktúrájának 

fejlesztése és a fertőző betegségek kezelésére szolgáló berendezések 

beszerzése, a betegbiztonság javítása Arad és Csongrád-Csanád megye 3 

kórházában, valamint a higiéniai feltételek fejlesztésére és a kórházi 

fertőzések megelőzésére vonatkozó stratégia kidolgozása.   

Partnerség 

Vezető Kedvezményezett: Arad Megyei Tanács (Románia) 

Projekt Kedvezményezettek: 

PP2: Csongrád-Csanád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ – 

Hódmezővásárhely- Makó (Magyarország) 

TELJES 

Költségvetés 
2.999.996,95 €, melyből 2.549.997,40 € ERFA támogatás 

 

 

 

 

 

A ROHU-361 sz. projekt célja az egészségügyi szolgáltatások és 

betegbiztonság fejlesztése a (PP2 által fenntartott) Makói Kórház részleges 

felújítása és átszervezése, valamint az Arad és Csongrád-Csanád megyei 

kórházak számára vásárolt eszközök, berendezések révén.  

 

A főbb projekttevékenységek az alábbiak: 

- az Arad Megyei Klinikai Kórház Fertőző Osztálya részére új 

diagnosztikai és kezeléshez szükséges orvosi eszközök (azaz 35 

kórházi ágy, 2 ultrahangos vizsgálóberendezés, váladékelszívó, 8 
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Összefoglaló  alapvető élettani funkciókat megfigyelő monitor, CT berendezés, 

beleértve a Covid-19 vírus kezeléséhez is kapcsolódó speciális 

berendezések, stb.) beszerzése; 

- a Makói Kórház sebészeti és belgyógyászati részlegének felújítása 

és korszerűsítése;  

- a kórházi fertőzések megelőzésére irányuló stratégia kidolgozása; 

- a Csongrád-Csanád megyei kórházak részére tisztító és sterilizáló 

eszközök (1 kórokozók kimutatását szolgáló készülék, 1 komplett 

fertőtlenítő szett, 1 kézhigiéniás szkenner, stb.) vásárlása;  

- 18 figyelemfelhívó iskolai kampány szervezése a kézhigiénia 

fontosságáról; 

- (a területen dolgozó érintett kórházi személyzet és egyetemek 

részvételével szervezett) 2 workshop megtartása Romániában és 

Magyarországon a fertőzés-megelőzés és a megfelelő higiéniát 

alkalmazó minőségbiztosítási módszerek témájában. 

A Program teljesítménymutatója a „9/a 1 A fejlettebb egészségügyi 

szolgáltatások elérhetővé tétele az érintett lakosság számára” és a „9/2 A 

felújítással érintett egészségügyi osztályok száma”. A ROHU–361 sz. 

projektnek köszönhetően a fejlettebb egészségügyi szolgáltatások 

442.155 fő részére válnak elérhetővé, valamint Magyarország és Románia 

területén 2 kórház kerül felújításra/korszerűsítésre, részükre új eszközök 

beszerzésére kerül sor.  

Főbb 

eredmények 

A projekt főbb eredményei az alábbiak: 

• Románia és Magyarország területén működő 3 kórház 

egészségügyi részlegei számára orvosi eszközök, berendezések 

vásárlása 

• a Makói Kórház felújítása/korszerűsítése 

• a kórházi fertőzések megelőzésére irányuló stratégia kidolgozása 

• 18 figyelemfelhívó kampány szervezése a kézhigiénia 

fontosságáról.     

 

 


