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» Projekt megnevezése: 
„Integrált projekt a fenntartható fejlődés érdekében Bihar megye hegyvidéki részén, az egészségügyi szolgáltatások 
és az azokhoz történő hozzáférés javítása, fejlesztése a sürgősségi esetekkel kapcsolatos orvosi beavatkozások 
területén”- acronym IPHEALTH,  eMS kód:  ROHU 275. 
 » Támogatás forrása: 
Interreg V-A Románia-Magyarország 2014-2020 Program 
4.1. Egyedi célkitűzés: Fejlettebb megelőző és a gyógyulást célzó egészségügyi szolgáltatások a támogatható 
területen 
9/a. Olyan egészségügyi és társadalmi beruházások szorgalmazása, amelyek hozzájárulnak a nemzeti, regionális 
és helyi  infrastruktúrák fejlesztéséhez, melyek révén csökkenthetőek az egyenlőtlenségek  a  társadalmi, kulturális 
és szabadidős  szolgáltatások  hozzáférhetősége  által, valamint  ezek átirányítása a helyi közösségek  felé a fennálló 
központosított  szolgáltatások helyett. 
» Vezető pályázó/Pályázati partner/Társult partner: 
LP Bihar Megyei Tanács – Vezető Pályázó 
PP2 Berettyóújfalu Város Önkormányzata – Pályázati Partner 
PP3 Nagyvárad Megyei Jogú Város Önkormányzata - Pályázati Partner  
PP4 Margitta Megyei Jogú Város Önkormányzata - Pályázati Partner  
PP5 Nagyszalonta Megyei Jogú Város Önkormányzata - Pályázati Partner  
PP6 Élesd Város Önkormányzata - Pályázati Partner  
PP7 Belényes Megyei Jogú Város Önkormányzata - Pályázati Partner  
PP8 Nagyváradi Egyetem, Orvosi és Gyógyszerészeti Kar - Pályázati Partner  
PP9 Asociatia Salvatorilor Montani Bihor, mint a Bihar Megyei Barlangi és Hegyimentő Szolgálat – Társult Partner 
PP10  Gróf Tisza István Kórház – Társult Partner 
» A pályázat megvalósítási ideje: 
CN fázis: 2018 október 1  – 2019 március 31 
FA fázis : 36 hónap, tervezett kezdés:2019 július 1  
» Összköltségvetés: 
Összesen: 9.474.159,01 Euro, ebből az ERFA: 8.053.035,16 Euro 
CN fázisra: 77.197,40 Euro, ebből az ERFA: 65.617,79 Euro  
FA fázisra: 9.396.961,61 Euro, ebből az ERFA: 7.987.417,37 Euro  
 
Partnerek költségvetése CN fázisra: 

Ssz. Partner Költségvetés (euro) 

1 Bihar Megyei Tanács 33 210,60 

2 Berettyóújfalu Város Önkormányzata 8 380,00 

3 Nagyvárad Megyei Jogú Város Önkormányzata 8 072,40 

4 Margitta Megyei Jogú Város Önkormányzata 3 422,40 

5 Nagyszalonta Megyei Jogú Város Önkormányzata 3 422,40 

6 Élesd Város Önkormányzata 3 422,40 

7 Belényes Megyei Jogú Város Önkormányzata 3 422,40 

8 Nagyváradi Egyetem, Orvosi és Gyógyszerészeti Kar 13 844,80 

Összesen 77 197,40 
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» Általános célkitűzés: 
A pályázat legfőbb törekvése közel 700 000 személy egészségügyi ellátásának javítása Bihar megye határmenti 
régióiban valamint Berettyóújfalu térségében, a következő megvalósítások által: 
1. Az egészségügyi ellátás hatékonyabbá tétele a sürgősségi ellátás állandósítása révén úgy a városi, mint a vidéki 
térségben; egy telemedicina infrastruktúra kiépítése mely révén könnyebbé válik a határmenti sürgősségi esetek 
beazonosítása, diagnózisa és ellátása és ugyanakkor ennek köszönhetően csökkenthető a humán erőforrás miatti 
túlterheltség az egészségügyi beavatkozások terén. 
2. Egy határon átívelő kutatási és oktatási centrum létrehozása, mely lehetővé teszi a közös szakmai eszmecseréket, 
műhelymunkákat, képzéseket, oktatást és kutatást, melyek létfontosságúak a naprakész technológiákkal való 
lépéstartás tekintetében, ezáltal garantálva a betegellátás teljes biztonságát. 
3. Az onkológiai és rehabilitációs ellátás hozzáférési nehézségeiből adódó egészségügyi ellátás egyenlőtlenségeinek 
kiegyensúlyozása a határmenti régióban, melynek következtében csökkenthető a betegek  külföldre irányuló 
gyógykezelési törekvése. 
» Pályázat leírása: 
1. Bihar Megyei Tanács az egészségügyi szolgáltatások fejlesztését  illetve jobbítását célozza meg a megye 
hegyvidéki területein, két elsősegély- és sürgősségi központ létrehozásával Pádison és Biharfüreden. Ezen 
központok működtetését a Bihar megyei Hegyimentő Szolgálat (Serviciul Județean Salvaspeo Bihor) fogja biztosítani.  
2. Berettyóújfalu Város Önkormányzata, a Gróf Tisza István Kórházban (alárendelt intézményében) új gyógyászati 
részleget alakít ki, ahová áthelyezi a kórház mozgás rehabilitációs járóbeteg-szakrendelését is. 
3. Nagyvárad Megyei Jogú Város Önkormányzata egy hatékony távgyógyászati (telemedicina) hálózat kialakítását 
célozza meg,valamint a Megyei Sürgősségi Kórház és a „Dr. Gavril Curteanu” Megyei Kórház felszerelését a 
következő berendezésekkel: digitális ultrahang és röntgen gép, Angiográf CT kemoembolizációs kezelések 
elvégzésére, illetve egy intenzív osztály Scintigraf CT-vel való felszerelését az endokrin és daganatos elváltozások 
felismerése céljából. 
4. Margitta, Nagyszalonta, Élesd, Belényes Önkormányzatok digitális ultrahang és röntgen géppel szerelik fel a helyi 
kórházakat. 
5. A Nagyváradi Egyetem az Orvosi és Gyógyszerészeti Karának egy képzési központot alakít ki innovativ orvosi 
eljárosok és műtéti módszerek alkalmazására.  
» Pályázati megvalósítások: 
Gyors és hatékony sürgősségi egészségügyi beavatkozást lehetővé tévő eszközhálózat és infrasturkúra Bihar megye 
hegyvidéki térségében valamint a mentési idő lerövidítése. 
A rendelkezésre álló források felhasználása és ezek élettartamának növelése. 
Az onkológiai kezelések számának növelése. 
Folyamatos képzés és naprakész szakembergárda biztosítása. 
 
  
 
Bővebb információk: tel. 0040/259.410.181, e-mail: registratura@cjbihor.ro. 
 
 
 
 
 
 
 
*A szöveg tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját. 
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