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3. nyílt pályázati felhívás  

Projekt kód ROHU-357 

Projekt cím 

HEALTH_BHB – Együttműködés a magas színvonalú egészségügyi 

eljárások létrehozásáért a betegségek megelőzése, korai felismerése és 

hatékony kezelése érdekében a Bihor-Hajdú-Bihar Eurórégióban  

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 
38 hónap (2019. november 1- 2022. december 31.)  

Célkitűzés 
A projekt fő célkitűzése a Bihor és Hajdú-Bihar megyei lakosság részére 

nyújtott megelőzési, korai diagnosztizálási és gyógyító egészségügyi 

szolgáltatások fejlesztése.  

Partnerség 

Vezető Kedvezményezett: Megyei Klinikai Sürgősségi Kórház Nagyvárad 

(Románia) 

Projekt Kedvezményezettek: 

PP2: Gróf Tisza István Kórház Berettyóújfalu (Magyarország) 

PP3: Hajdúböszörmény Város Önkormányzata (Magyarország) 

TELJES 

Költségvetés 
3.000.000,00 €, melyből 2.550.000,00 € ERFA támogatás 

 

 

 

 

 

Összefoglaló  

A ROHU-357 sz. projekt az egészségügyi szolgáltatás hiányosságainak 

felszámolását célozza korszerű orvosi berendezések, eszközök beszerzése 

és a támogatott térségben végzett rendszeres megelőző- és 

szűrővizsgálatok lebonyolítása révén, különös tekintettel a hátrányos 

helyzetű csoportok bevonására, mely hozzájárul a projektben résztvevő 

partnerek intézményi kapacitásának megerősítéséhez is. 

   

A főbb projekttevékenységek az alábbiak: 

- a Nagyváradi Megyei Klinikai Sürgősségi Kórház Orvosi Elemző 

Laboratóriumának automatizálásához szükséges berendezés 

megvásárlása és üzembe helyezése, mely összesen 31 osztály 

munkáját érinti;  
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- a Berettyóújfaluban található Gróf Tisza István Kórház 4 osztálya 

(labor, sürgősségi ellátó, nőgyógyászat és gyógyszertár) számára 

szükséges új eszközök vásárlása és üzembe helyezése;  

- a Hajdúböszörményben található 3 gyógyászati részleg 

(rehabilitációs kezelések – kardiológiai és mozgásszervi, 

gyógyfürdő és fogászati alapellátás) számára szükséges új orvosi 

eszközök vásárlása és üzembe helyezése; 

- egészségügyi szűrővizsgálatokat népszerűsítő kampányok 

szervezése és a támogatott területen – Nagyvárodon, 

Berettyóújfaluban és Hajdúböszörményben – végzett rendszeres 

tájékoztatások az egészségmegőrzés és a betegségek korai 

felismerésének témájában. A partnerek honlapjain elérhető 

interaktív tájékoztatásnak köszönhetően a térségekben évente 

legalább 2.500 páciens életére lesz kedvező hatással a megelőzés 

és korai felismerés érdekében végzett tevékenység; 

- a hátrányos helyzetű csoportok egészségügyi infrastruktúrához 

való hozzáférésének elősegítése. A határ két oldalán legalább 1.000 

hátrányos helyzetű személy értesül a számukra rendelkezésre álló 

egészségügyi szolgáltatások elérhetőségéről; 

- a tapasztalatcserének és kapacitás-építő tevékenységeknek 

köszönhetően (PP2 és PP3 részéről) 60 orvos és asszisztens látogat 

el a nagyváradi kórházba tanulmányút keretében, valamint a 

projektben összesen 9 kórházi alkalmazott vesz részt nemzetközi 

orvosszakmai konferenciákon.    

 

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–357 sz. 

projektnek köszönhetően a fejlettebb egészségügyi szolgáltatások 

711.343 fő részére váltak elérhetővé, valamint 38 kórházi osztály működik 

hatékonyabban a projektben vásárolt korszerű eszközöknek 

köszönhetően, melyek mind hozzájárulnak az indikátorok teljesítéséhez. 

Főbb 

eredmények 

A ROHU-357 sz. projekt eredményeként összesen 38 egészségügyi részleg 

felújítására kerül sor, mely elősegíti a határmenti lakosság fejlettebb 

egészségügyi szolgáltatásokhoz történő hozzáférését. A két szomszédos 

országban élő lakosok számára szociális, anyagi és lakhatási helyzettől 

függetlenül megfelelő szintű egészségügyi szolgáltatások állnak 

rendelkezésre.  
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A szakmai tapasztalatcseréknek és a nemzetközi konferenciákon történő 

részvételnek köszönhetően a 3 kórház orvosi személyzetének 

kompetenciái nagymértékben fejlődnek. 

 

Social media: https://www.facebook.com/rohu357 

 

Website/webpage: 

 https://rohu357.spitaljudetean-

oradea.ro/?fbclid=IwAR2pi1vApRPHhTt6_ttE_jpRBWcNTqF9nteAxK3GPIFC

MQyO7GNG9E1ieEg 
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