
KÖSZÖNJÜK A MAGYAR ÁLLAM
ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁT.

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

BETEGBIZTONSÁG NÖVELÉSÉT
CÉLZÓ KOMPLEX
INFRASTRUKTURÁLIS
FEJLESZTÉSEK

VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁS ÖSSZEGE:

200 MILLIÓ FORINT

A PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA: EFOP-2.2.18-17-2017-00003

Európai Regionális
Fejlesztési Alap

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE



 
Projekt leírás 

EFOP-2.2.18-17-2017-00003 

Betegbiztonság növelését célzó komplex infrastrukturális fejlesztések a Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályán 

Európában és hazánkban is az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések és az antibiotikum 

rezisztencia jelentik az egyik legnagyobb betegbiztonsági kockázatot és felelősek a legmagasabb 

fertőző betegségek által okozott halálozásért, illetve komoly közegészségügyi problémát jelentenek. A 

betegbiztonsági kockázatok csökkentésében eredményes eszköz lehet olyan infrastrukturális háttér 

kialakítása, amely kizárja vagy jelentősen mérsékeli az emberi szubjektumból eredő tévedési 

lehetőségeket. A betegbiztonság javításában ezért jelentős hozzáadott értéket képviselnek olyan 

berendezések, amelyek a szubjektumból fakadó hibák lehetőségeit csökkentik. 

A projekt átfogó stratégiai célja az egészségügyi dolgozókra nehezedő nyomás csökkentése, a 

betegellátás minőségének javítása, valamint a betegek és hozzátartozóik elégedettségének növelése. 

A projekt részcéljai között szerepel egyrészt a rendszerszintű technológiai folyamatok fejlesztése, 

melynek segítségével csökkenthető a munkavégzés során bekövetkező hibák és kórházi fertőzések 

kialakulásának kockázata, ezáltal a kórházi ellátás időtartama lerövidíthető, másrészt a kórházi 

fertőzések megelőzése és visszaszorítása a megfelelő eszközök és műszerek biztosítása által. 

   



 
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya több laboratóriumi 

szakmai területet integráló Laboratóriumi Osztálya korábban és jelenleg is járványügyi feladatokat is 

ellátó humán és környezet higiénés mikrobiológiai vizsgálatokat végez hatóságok és egészségügyi 

szolgáltatók számára több megyére kiterjedő ellátási kötelezettséggel. 

Az Irányító Hatóság 2017. szeptember 18-i dátummal támogatásra érdemesnek ítélte a 

Kormányhivatal EFOP-2.2.18-17 azonosítószámú „Betegbiztonság növelését célzó komplex 

infrastrukturális fejlesztések az egészségügyi ellátórendszerben” című projekt keretén belül benyújtott 

Támogatási kérelmét. 

A projekt keretén belül laboratóriumi eszközök beszerzésére kerül sor, a beruházási helyszíne: 3530 

Miskolc, Meggyesalja utca 12. A projekt összköltsége 200 000 000 forint, vissza nem térítendő 

támogatás formájában. 

A támogatás mértéke az összes elszámolható költség 100 %-a. 

A projekt megvalósítási időszaka: 2017. 10. 01. – 2019. 01. 31. 


