
KÖZEGESZSÉGÜGYI KÖZÖSSÉGI PROGRAM

A TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓ
ELŐTÉRBE HELYEZÉSE 

AZ EMBERI ÉS AZ INTÉZMÉNYI 
ERŐFORRÁSOK RÉVÉN

A KÖZÖSSÉGI ORVOSI ELLÁTÁSBAN



A PROJEKT BEMUTATA PROJEKT BEMUTATÁÁSASA

Az Erőforrások Fejlesztésének Regionális Operatív 
Programja – EU 2007–2013 – Európai Szociális Alap 
révén

•• A A PROJEKT KPROJEKT KÉÉSZSZÍÍTTŐŐJEJE:: Országos Közegészségügyi és 
Egészségügy-menedzsment Iskola.

•• IDIDŐŐTARTAM:TARTAM: 3 év.
•• A PROJEKT TA PROJEKT TÍÍPUSA:PUSA: multiregionális, vidéki és városi.
•• A PROJEKT HELYSZA PROJEKT HELYSZÍÍNE:NE: NYUGATI/KÖZPONTI Régió. 
•• RRÉÉSZTVEVSZTVEVŐŐ MEGYMEGYÉÉK:K: Arad, Krassó-Szörény, Hunyad, Temes, 

Fehér, Brassó, Kovászna, Hargita, Maros, Szeben.
•• ÉÉRTRTÉÉKE: KE: megközelítőleg 1,5 millió euró.



A PROJEKT PARTNEREIA PROJEKT PARTNEREI

• Temes Megyei Közegészségügyi Igazgatóság,

• Maros Megyei Közegészségügyi Igazgatóság,

• Prof. Dr. Leonida Georgescu Közegészségügyi Intézet,

• Marosvásárhelyi Közegészségügyi Központ,

• Temesvári Nyugati Egyetem, 

• Temes Megye Tanácsa,

• Arad Megye Tanácsa,

• Krassó-Szörény Megye Tanácsa,

• Hunyad Megye Tanácsa,

• Fehér Megye Tanácsa,

• Szeben Megye Tanácsa,

• Brassó Megye Tanácsa,

• Maros Megye Tanácsa,

• Kovászna Megye Tanácsa,

• Hargita Megye Tanácsa.



A A PROGRAM CPROGRAM CÉÉLJA/1.LJA/1.

• Az alapvető egészségügyi szolgáltatásokhoz 
való hozzáférésben tapasztalható különbségek  
és egyenlőtlenségek csökkentése, a szociális és  
egészségügyi szolgáltatások minőségének 
javítása és az azokhoz való hozzáférés 
biztosítása, különösen a vidéki környezetben 
élő, sebezhető lakosok számára, valamint a 
humán erőforrás átképzésének javítása, az 
országos egészségügyi ellátási hálózat keretén 
belül.



A PROGRAM CA PROGRAM CÉÉLJA/2.LJA/2.

• A közösségi közegészségügyi rendszer fejlesztése, a közösségi 
közegészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés és azok 
minőségének javítása a sebezhető csoportok és alakosság számára a 
Nyugati és Központi Régiók valamennyi megyéjében, a következők 
által: 

- a közösségi orvosi ellátás kísérleti szolgáltató rendszerének 
fejlesztése;

- e szolgáltatások fejlesztésének előtérbe helyezése a decentralizált 
szinteken;

- e tevékenységek lebonyolításához szükséges pénzalapok biztosítása 
a kedvezményezettek szükségleteinek függvényében;

- a közösség válaszképességének erősítése a helyi partnerségek által 
a sebezhető lakosságnak nyújtott közösségi segítség révén;



A PROGRAM CA PROGRAM CÉÉLJA/3.LJA/3.

• A közösségi egészségügyi szolgáltatások szakképzési 
programjainak fejlesztése és előtérbe helyezése a 
multidiszciplináris csapatok kompetenciáinak és 
ismereteinek elmélyítésére;

• A közösségi egészségügyi szolgáltatások ellátásához 
szükséges eszközök és módszerek fejlesztése és rugalmas 
alkalmazása, beleértve az otthoni ellátást, mint a kórházi 
ellátásra kínált alternatív szolgáltatást;

• Az egészségügyi szolgáltatás terén a társadalmi 
kirekesztéshez vezető helyzetek megelőzése és leküzdése.



RENDKRENDKÍÍVVÜÜLILI CCÉÉLKITLKITŰŰZZÉÉSEK/1. SEK/1. 

• összekapcsolja a társadalmi és gazdasági 
tényezők képzési folyamatát;

• a kedvezményezettek igényeihez alkalmazkodó
képzési folyamat a közösségi válaszképesség és 
a rendszer fejlesztése érdekében;

• szakmaiság;

• az oktatási tartalom analitikus-szintetikus és 
gyakorlati hasznosítása;

• orvosi, szociális és nevelési igényű szakképzési 
folyamat; 



RENDKRENDKÍÍVVÜÜLILI CCÉÉLKITLKITŰŰZZÉÉSEK/2. SEK/2. 

• azonnali válasz a szükségletekre, a képzés iránti 
kereslet elemzése alapján;

• képzési folyamat, amely megfelel a 
decentralizációs folyamat és felelősségi körök 
áthelyezésének;

• rugalmas képzési programok;

• más szakma elsajátításának megkönnyítése;

• a módszertan homogenizálása és egységesítése.



VVÁÁRHATRHATÓÓ EREDMEREDMÉÉNYEKNYEK

• A projekt aktív csoportja Hargita megyében kérdőívek alapján 
felméri a közegészségügyi ellátás állapotát – különösen a vidéki és 
a szétszórt települések lakói körében.

• A felmérés eredményei alapján egészségügyi központokat hoznak 
létre ott, ahol a legnagyobb igény mutatkozik irántuk, teljes 
felszereléssel (bútorzat, irodai felszerelés, közösségi ápolói 
készlet, szoftver-csomag), amelyek költségeit 3 évig a projekt 
költségvetéséből fedezik.

• Hargita megyében 3 vagy 4 központot létesítenek

• A szükségleteknek megfelelően, közösségi ápolók és egészségügyi 
mediátor szakemberek képzése – hivatalos, az Országos 
Felnőttképzési Tanács által is elfogadott oklevéllel.



EREDMEREDMÉÉNYEKNYEK

1.1. A kutatási eredményeket tartalmazó adatbázis 
elkészítése;

2.2. A kutatás eredményeinek és következtetéseinek 
összegzése;

3. J3. Javaslatcsomag kidolgozása a döntéshozók számára, a 
jogalkotás elősegítése érdekében;

4.4. Központi elektronikus rendszer létrehozása a közösségi 
ápolók tevékenységének monitorizálására;

5.5. Intézményközi partnerségi megállapodás létrejötte a 
közösségi ápolói tevékenység támogatására és 
finanszírozására;

6.6. Képzés a közösségi ápolás  kérdéskörében; 
77.. Az eredmények nagyszabású terjesztése. 




