
 
 

Joint prevention and surveillance of infectious diseases and hospital-acquired infections in Arad and 
Makó and Hódmezővásárhely “ StopGerms 
 “Fertőző betegségek és kórházi fertőzések közös megelőzése és monitorozása Aradon, Makón 
és Hódmezővásárhelyen” 
“Prevenirea şi monitorizarea bolilor infecţioase şi a infecţiilor intraspitaliceşti în Arad şi Makó şi 
Hódmezővásárhely” 

 

Összefoglaló 
 

A Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely-Makó és az Arad Megyei Tanács 

2018 januárjában pályázatot nyújtott be a RO-HU kiírásban a 4. prioritási tengelyben szereplő 

Egészségügyi Szolgáltatások Fejlesztése és ezen belül a 9/a beruházási prioritására, és nyert 

támogatást 2018 decemberében.  

A kiírás célja a „Fejlettebb megelőző és a gyógyulást célzó egészségügyi szolgáltatások 

támogatása”. 

A projektet az Arad Megyei Tanács kezdeményezte, így a vezető partner szerepét is ellátja.  

Projekt idő: 30 hónap 
Támogatási intenzitás: 100%  
Vezető partner: Arad Megyei Tanács 
 

             Támogatás  
CsMEK Hódmezővásárhely-
Makó 1 199 996.95 € 

Arad Megyei Tanács  1 800 000 € 

 2 999 996.95 € 
Magyar oldalon:  

1 019 997,4 € ERDF (Európai Uniós finanszírozás), 179 999,55 € hazai finanszírozás.  

Átépítés: kb. 325 millió forint  

Takarító eszközök: kb. 20 millió Ft. (takarítókocsik, takarítógépek, kézhigiénés ellenőrző 
rendszer, Hand-in-Scan, fertőtlenítő készülékek)  
 
Arad megyében az egyik legrosszabb állapotban lévő egészségügyi intézmény a fertőző kórház, 

melynek a közegészségügyi hatóságok nem adnak tovább működési engedélyt. A pályázati forrásból 

zöldmezős beruházásában valósul meg egy új fertőző kórház.  

A partneri felkérés szakmai programjához igazodva intézményünk a kórházi fertőzések megelőzése 

témakörében alakította ki fejlesztési koncepcióját. Annak érdekében, hogy intézményünkben a 

kórházi fertőzések aránya csökkenjen, az intézmény egy kórházi fertőzések megelőzés stratégiát 

szándékozik készíteni. A projekt keretein belül a Makói Tagintézmény belgyógyászati szárnyának 

tisztasági festése és apró felújítások valósulnak meg, majd ide költözik a sebészet. A Sebészeti 

Osztályon az infrastruktúra fejlesztés eredményeként a hotel szolgálat korszerűsítése (építészeti 

munkák elektromos, gyenge áram, épületgépészet) valósul meg. A stratégia fő célja a szakmai 

tevékenység higiénés vonatkozásainak fejlesztése és monitorozása. A projektben megvalósuló 

program elemek: takarító- és szakszemélyzet, valamint a laikus lakosság higiénés tudásának 



 
 

fejlesztése. A megvalósuló higiénés fejlesztések monitorozása és az ehhez szükséges eszközök 

beszerzése. A projekt tevékenységet belső projekt menedzsment (belső projektmenedzser, projekt és 

pénzügyi asszisztens), a szakmai tevékenységet szakmavezető és szakmai team, az infrastruktúra 

fejlesztést pedig műszaki menedzser irányítja.  

  



 
 

A programhoz kapcsolódóan jó szívvel ajánljuk a Tork Tiszta Kezek képzését, ahol ápolók és orvosok 

gyarapíthatják tudásukat a helyes kézmosási és a kézfertőtlenítési technikák témakörében. A képzés a 

következő linken érhető el: https://www.tork.hu/higienia/jo-higienia/tork-clean-care/egeszsegugy/tiszta-

kezek/ ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A dokumentum tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját. 

https://www.tork.hu/higienia/jo-higienia/tork-clean-care/egeszsegugy/tiszta-kezek/
https://www.tork.hu/higienia/jo-higienia/tork-clean-care/egeszsegugy/tiszta-kezek/

