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Harmadik Korlátozott Felhívás-Teljes Pályázat 

Projekt kód  ROHU-450 FAF 

Projekt cím  DESP - Hatékony szűrési és megelőzési programok kidolgozása és tesztelése 

Prioritási 

tengely 
4 – Az egészségügyi szolgáltatások javítása (együttműködés az egészségügy és 

a megelőzés terén)  

Beruházási 

prioritás  

9/a Beruházás olyan egészségügyi és szociális infrastruktúrába, amely 

hozzájárul a nemzeti, regionális és helyi fejlődéshez, csökkentve a 

népegészségügy terén mutatkozó egyenlőtlenségeket, elősegítve a társadalmi 

befogadást, a szociális, kulturális és szabadidős szolgáltatásokhoz való jobb 

hozzáférés és az intézményi szolgáltatásokról a közösségi alapú 

szolgáltatásokra való áttérés révén.  

Végrehajtási 

időszak 45 hónap (2019 augusztus 1 – 2023 április 30) 

Partnerség 
BP: Csongrád-Csanád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ - 

Hódmezővásárhely-Makó (Magyarország) 

PP2: Szent Vince Jótékonysági Nővérek Egyesülete, (Románia) 

A projekt 

költségvetése 

Összesen 9,266,172.56 euró, amelyből 7,876,246.67 euró ERFA támogatás 

BP: 6,090,959.50 euró ERFA, 1,074,875.21 euró nemzeti társfinanszírozás 

PP2: 1,785,287.17 euró ERFA, 273,022.92 euró nemzeti társfinanszírozás 

Célkitűzés  

A projekt fő általános célkitűzése a rákos és keringési betegségek morbiditási 

és halálozási arányának csökkentése, a szűrések hatékonyságának növelése 

által, valamint a megelőzést szolgáló egészségügyi ellátás és az 

egészségtudatosság erősítése a régióban. 

Hozzájárulás 

a 

mutatókhoz 

9a/1 Korszerűbb egészségügyi szolgáltatásokhoz hozzáférő lakosság: 

1,139,644 

9a/2 Korszerűsített berendezések/eszközök által érintett egészségügyi 

osztályok: 13 

Összegzés 

A partnerek az alábbi kihívásokkal foglalkoznak:  

• a Közép-Kelet-Európai országok egészségi ellátásának állapota elmarad 

a fejlettebb EU-tagországok egészségügyi ellátásának állapotától;  

• a születéskor várható élettartam az EU-ban (az Eurostat 2015. évi adatai 

alapján) 83,3 a férfiak és 77,9 év a nők esetében, azonban 

Magyarországon és Romániában csak 79 a nők és 72,3 a férfiak 

esetében;  

• mindkét országban a rák és a szív- és érrendszeri betegségek a 

leggyakoribb elhalálozási okok;   

• jelentős eltérések mutatkoznak az egészségügyi szolgáltatások 

minőségében a berendezésekbe történő beruházások szintjén. 

 



 

Partnerség egy jobb jövőért  www.interreg-rohu.eu 

A projekt fő tevékenységei: 

• BL: Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ – 

Hódmezővásárhely-Makó, Belgyógyászati és a Gyermekgyógyászati 

osztályoknak bővítése két külön emelettel;  

• PP2: a már meglévő létesítmények diagnosztikai és szűrőképességének 

javítása, valamint az Boldog Scheffler János Központban a koraszülött 

gyermekgondozás és szűrés; 

• BL, PP2: jelentős beruházást kell eszközölni a hatékony szűrési, 

diagnosztikai és gyógyítási tevékenységek lehetővé tétele érdekében.  

• BL, PP2: különböző szűrési programok futtatás mindkét helyszínen, 

valamint jól felszerelt szűrőbuszokkal a vidéki területeken is, annak 

érdekében, hogy növekedjen szűréseken áteső lakosság aránya. 

A partnerek hozzá fognak járulni egy olyan új megoldás kifejlesztéséhez is, 

amely magában foglalja egy közös monitoring- és értékelési rendszer 

kidolgozását, valamint egy sor szakmai képzést és kommunikációs 

tevékenységet is, széles köré témákat és eszközöket érintve, amelyek 

különböző csoportokat céloznak meg. 

 

Főbb 

eredmények 

Beruházások: 

 BP: a Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ – 

Hódmezővásárhely-Makó, Belgyógyászati és a Gyermekgyógyászati 

osztályoknak bővülése két külön emelettel. A beruházás értéke: 3,95 

millió euró. A beruházás értéke: 3,95 millió euró. 

 BP: továbbfejlesztett diagnosztikai és terápiás háttér 8 osztályon 

(Belgyógyászat, Gyermekgyógyászat, Patológia, Radiológia, 

Bőrgyógyászat, Egészségfejlesztési Hivatal Hódmezővásárhelyen, 

valamint a makói Bőrgyógyászati és Egészségfejlesztési Hivatal), illetve 

a mammográfia és patológia területén szervezett nyílt eseményeken 

résztvevő egészségügyi személyzet továbbképzése. Beruházás 

összérték: 2,29 millió euró. 

 PP2:  hatékony szűrési és megelőzési programok  tesztelése és 

fejlesztése, a határ mindkét oldalán, 5 felszerelt részlegen belül: 

Kardiológia, Mammográfia/Onkológia, Bőrgyógyászat, 

Gasztroenterológia (Hám János Központban) és a Boldog Scheffler 

János Központban a koraszülöttek Szűrése, valamint a mobil onkológiai 

szűrőkocsin, beleértve a személyzet képzését és tanulmányútjait. A 

beruházás értéke: 1,85 millió euró. 

 

Kommunikációs tevékenységek a jobb egészségügyi szolgáltatások és a 

megelőzés fontosságának mediatizálása érdekében, 0,12 millió euró 

értékben:  

• 6 sajtóközlemény, 75 offline kiadvány a helyi és regionális újságokban, 

• 41 200 figyelemfelkeltő brosúrák és speciális közös projektfüzetek, 

• 12 plakát, 4 roll-ups, 12 banner, 3 állandó plakk, 



 

Partnerség egy jobb jövőért  www.interreg-rohu.eu 

 

• 11 nyilvános rendezvény és 12 sajtókonferencia, 

• 6060 nyomtatott promóciós anyag,  

• digitális tevékenységek, beleértve a projekt weboldalát, a rádiós 

megjelenéseket és a közösségi média hirdetéseit, tematikus rövidfilmeket, 

professzionális fotókat. 

Concept note 

Projekt kód: ROHU-240 

Végrehajtási időszak: 2018 szeptember 1– 2019 február 28 

Teljes költségvetés: 341,753.00 euró, amelyből 290,490.05 euró ERFA 

támogatás. 

Tevékenységek a Teljes Applikáció kidolgozása érdekében. 


