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3. Nyílt Pályázati Felhívás  

Projekt kód ROHU-400 

Projekt cím 
ROHUNOVATION – Az egészségügyi szolgáltatások fejlesztése innovatív 

RO-HU sebészeti ötletek révén 

 
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 (2020. január 1. - 2022. december 31.)  

Célkitűzés 
A projekt fő célja a Temes és Csongrád-Csanád megyei lakosok számára 

elérhető egészségügyi ellátás minőségének javítása magas teljesítményű 

eszközök beszerzése által.  

Partnerség 

Vezető Kedvezményezett: "Pius Brînzeu” Megyei Sürgősségi Kórház 

Temesvár (Románia) 

Projekt Kedvezményezett: 

PP2: Szegedi Tudományegyetem (Magyarország) 

TELJES 

Költségvetés 
2 935 100,00 €, melyből 2 494 835,00 € ERFA támogatás 

 

 

 

 

 

Összefoglaló  

A ROHU400-as projekt az egészségügyi szolgáltatások javítására törekszik 

egy tartós, határon átnyúló partnerség megteremtése, valamint az 

egészségügyi szolgáltatásokhoz való könnyebb és gyorsabb hozzáférés 

előmozdítása által.  

 

A főbb tevékenységek: 

- 4 akkreditált szakmai képzséi program szervezése az egészségügyi 

szolgáltatások minőségének javítása érdekében; 

- 47 orvosi eszköz, és a hozzá tartozó kiegészítők beszerzése 5 

kórházi osztály számára (a temesvári Pius Brînzeu” Megyei 

Sürgősségi Kórház II-es Sebészeti Klinikája, Onkológiai és 

Nőgyógyászati Osztálya, valamint a Szegedi Tudományegyetem 

Sebészeti és Szájesbészeti Osztálya számára); 
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- 1 Pácienskezelő Rendszer kifejlesztése (telediagnosztikai 

infrastruktúra), amely megkönnyíti a határmenti páciensek 

adatainak és kórtörténetének cseréjét, így segítve a kezelésüket; 

- 4 standardizált, jó gyakorlatokat és 10 ISI-besorolású magazinból 

származó tudományos cikket tartalmazó protokoll elkészítése a 

megelőzés, korai észlelés és minimálisan invazív onkológiai 

beavatkozások területén; 

- egy E-oktatási felület kifejlesztése a rezidensek és 

orvostanhallgatók számára a közös szakterületeken dolgozó 

orvosszakértői csapattal való kommunikáció és információcsere 

megkönnyítésére – minden képzési tananyag és videó feltöltésre 

kerül majd a felületre; 

- képzések szervezése az egészségügyi dolgozók számára, összesen 

120 RO-HU, jelenleg is praktizáló vagy előkészítési fázisban dolgozó 

(rezidens és/vagy orvostanhallgató) sebésznek és ápolónak – akik 

onkológiai szakterületen dolgoznak, és a képzésen való részvételt 

követően diasoros előadás formájában fogják továbbadni az 

elsajátított jó gyakorlatokat; 

- 30 konferencia megszervezése az abdominális onkológia területén 

(megelőzés, korai észlelés és minimálisan invazív beavatkozások); 

- 4 határmenti figyelemfelkeltő kampány szervezése annak 

érdekében, hogy oktassák a célcsoportot megelőzhető 

ráktípusokról, az egészségügyi állapot felmérésének és szűrésének 

fontosságáról, és a minimálisan invazív sebészeti beavatkozások 

előnyeiről a hagyományos megközelítésekkel szemben; 

- minimum 3000 páciens részesül ingyenes szűrésekből és orvosi 

diagnózisok felállításából; 

- 250 db ingyenes sebészeti beavatkozás elvégzése. 

 

  

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 ROHU400-as projekt által 403.000 

fő részesül jobb egészségügyi szolgáltatásokból, valamint 5 egészségügyi 

részleg működhet hatékonyabban a projekten belül beszerzett modern 

orvosi eszközöknek köszönhetően. 

Főbb 

eredmények 

A ROHU-400-as projekt által 5,  Csongrád-Csanád és Temes megyei 

lakosságot szolgáló kórházi osztály kerül felszerelésre. 250 darab ingyenes 

sebészeti beavatkozás kerül elvégzésre a célterületen élő lakosságnak. A 

két megye lakosság minőségibb egészségügyi szolgáltatásokat, és az 
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ezekhez való könnyebb hozzáférést élvezheti. Elérhetőbbé válnak a 

lakosság – valamint a hátrányos helyzetű csoportok – számára a 

rákmegelőzés, a korai észlelés és hatékony kezelés eszközei. Végül, de 

nem utolsó sorban, a projekten belül szervezett figyelemfelkeltő 

kampányoknak köszönhetően Csongrád-Csanád és Temes megye 

lakossága tájékozottabbá válik a rákos megbetegedésekről. 

 


