
 
 

Hatékony Szűrési és Prevenciós Programok Fejlesztése és Tesztelése 
RO-HU-450  

 
A Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely-Makó intézménye, mint vezető 
partner az Interreg V-A Románia-Magyarország program, 9/a - Egészségügyi infrastruktúra fejlesztése 
projektben a Páli Szent Vincéről nevezett Szatmári Irgalmas Nővérek Egyesülettel (Románia, 
Szatmárnémeti) pályázatot nyújtott be, az együttműködést a román partner kezdeményezte.  
 
Támogatás megoszlása:  
 

 
 
Vezető partner: a CSMEK Hódmezővásárhely – Makó  
Elnyert Európai Uniós forrás (ERFA): 6 090 959,50 € 
Hazai Társfinanszírozás (Magyarország Kormányának támogatása): 1.074 875,21 € 
Saját forrás, önerő: 0 Ft.  
Összesen kb. 2,3 milliárd Ft.  
Projekt megvalósítás időszaka: 2019.08.01-2022.07.31.  
 
Projekt főbb elemeinek költségei:  
Eszközfejlesztés:   kb.    700 millió Ft.  
Építés:     kb.    1.4 milliárd Ft. 
Osztályok berendezése:  kb.    54 millió Ft.  
 
A projekt általános célkitűzése az, hogy az egészségfejlesztés, az egészségvédelem, a korszerű 
diagnosztika, az infrastruktúra-, valamint a terápiás megoldások-, és az ellátás fejlesztésével a korai 
halálozások száma csökkenjen, és ezzel párhozamosan az egészségben eltöltött életévek száma 
megnövekedjen, kiemelten a nem fertőző megbetegedések megelőzése területén.  
 

A Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely-Makó intézményének 
tervezett fejlesztései a projektből:  

1. A járóbeteg rendelőre két szint ráépítésével korszerű belgyógyászati és gyermekosztály 
létrehozása. A ráépítés lehetővé teszi a hűtés-fűtés és a légtechnika megoldását a járóbeteg 
rendelő egész épületében. 

2. A bőrrák korai felismerése érdekében komplett digitális anyajegyszűrő és archiváló rendszer 
beszerzése, valamint szűrési módszertan kerül kidolgozásra és bevezetésre a 
Hódmezővásárhelyi és a Makói Járásban.  

3. Az emlőrák korai felismerése szűrési program további fejlesztése érdekében az eszközpark 
bővítése, szűrési módszertan kidolgozása és szűrési rendszer bevezetése.  



 
 

4. A tüdőrák korai felismerése érdekében felkészülés a szűrőprogram bevezetésére, a szükséges 
infrastruktúra megteremtése a szűréshez, valamint módszertan kidolgozása és bevezetése.  

5. Komplett digitális patológiai műszerpark kerül beszerzésre és diagnosztikai módszertan 
bevezetésre. 

6. A szív- és érrendszeri megbetegedések korai felismerése érdekében: 
- Az EVP és a Makói Egészségfejlesztési Irodák segítségével végzendő szív- és érrendszeri 

szűréshez a műszerpark fejlesztése. 
- belgyógyászat fejlesztése – új terheléses EKG, szívultrahang készülék beszerzése 
- gyermekosztály fejlesztése diagnosztikai eszközökkel és szakmai programfejlesztéssel.  

7. Népegészségügyi monitoring rendszer kiépítése, szoftverfejlesztés az egészségfejlesztés 
monitorozásához. Szakmai ajánlások megfogalmazása az egészségpolitika számára.  

 
Páli Szent Vincéről nevezett Szatmári Irgalmas Nővérek Egyesülettel (Szatmárnémeti) tervezett 
fejlesztések a projektből – a CsMEK Hódmezővásárhely-Makó által fejlesztett népegészségügyi 
programjainak releváns szakmai tapasztalat átadása hatására:  

1. Lakossági tájékoztató kampány indítása az emlőrák, a prosztatarák, a szív- és érrendszeri 
megbetegedések megelőzése, korai kiszűrése témában.  

2. Kistelepüléseken a háziorvosok segítségével prevenciós célú szűrések szervezése, mobil 
emlőszűrő állomáson mammográfiás vizsgálatok, anyajegyszűrés, szív- és érrendszeri szűrések 
megvalósítása.  

3. Eszközbeszerzések:  

 az emlőrák korai felismerése érdekében mobil emlőszűrő állomás beszerzése, digitális 
mammográfiával felszerelve, 

 a bőrrák korai felismerése érdekében komplett digitális anyajegy szűrő és archiváló 
rendszert beszerzése, 

 az emésztőrendszeri daganatok korai felmérése érdekében komplett gasztroenterológiai 
géppark beszerzése,  

 szív- és érrendszeri megbetegedések megelőzése érdekében, szívultrahang 
beszerzése. 

4. Gyermekeket érintő programok:  

  koraszülött gyermekek és családjaik korai fejlesztése – szakemberek számára 
továbbképzések  

5. Képzések háziorvosoknak a preventív szemlélettel kapcsolatban.  
6. Szakmai együttműködések fejlesztése a partnerek között. Helyi szűrési módszertani programok 

kidolgozása és bemutatása a helyi döntéshozóknak.   
 

https://interreg-rohu.eu/hu/fooldal/ 

https://interreg-rohu.eu/hu/fooldal/

