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A komplex egészségügyi program számos elemből áll, 
amelyek indokoltsága különbözik, a célok és a 
célcsoportok nincsenek minden esetben definiálva. Ez a 
sokszínűség jelenik meg és "mosódik össze" az egyes 
pontszámokban. A projekt megalapozottságát 
nagymértékben javítja, hogy az ÁNTSZ helyi szervezete 
rendszeresen végez felméréseket a lakosság egészségi 
állapotára vonatkozóan.

Az eredeti célt (a kistérségi lakosság egészségi 
állapotának átfogó javítása kiemelt hangsúlyt helyezve a 
prevencióra és az egészségtudatos magatartásra) 
részben befolyásolják a rendelkezésre álló támogatási 
források, emiatt a tervezett fejlesztések prioritása 
megváltozott, előtérbe került a helyi szakrendelő intézet 
felújítása.
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A projekt minden elemének megvalósítása több 
szempontból is kérdéses: egyik legfontosabb tényező a 
finanszírozhatóság, ugyanis az egészségmegőrzési 
program forrásigénye jelentős, a másik pedig az 
előkészítettség, ami az egyes projektek esetében eltérő. 
Mindez azonban nem zárja ki egy-egy kiemelt alprojekt 
konszenzuson alapuló megvalósítását.

Mindenképpen szükséges a megvalósítás kockázatainak 
feltárása, valamint a legfontosabb projektelemek 
kiválasztása egyrészt a lakossági igényeket szem előtt 
tartva, másrészt a rendelkezésre álló saját erő nagyságát 
figyelembe véve. Ebben a folyamatban segíthet a reális 
költségvetés meghatározása.

A projekt teljes mértékben megfelel a régiós 
célkitűzéseknek, hatása kistérségi szinten kifejezetten 
erős. A projekt környezeti hatása elsősorban a kivitelezés 
időszakához kötődik, de az üzemeltetés során is kiemelt 
figyelmet kell fordítani a környezeti szempontokra (pl. 
veszélyes hulladék). 

Célszerű a beruházás során előnyben részesíteni a 
környezetet kevésbé terhelő technológiákat. A projekt 
erősségét, amely mindenekelőtt a pozitív 
esélyegyenlőségi hatásokban mutatkozik meg, a 
későbbiekben javasolt erőteljesebben kihangsúlyozni. 
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A projekt a TÁMOP, a TIOP és az Észak-alföldi OP 
prioritási tengelyeihez is illeszkedik, de támogatást 
elsősorban a regionális forrásokból nyerhet (4.2.1 és 
4.2.2 konstrukció). A forrásszerzés esélye az elosztási 
mechanizmusank köszönhetően a projekt egy kiválasztott 
elemére 100%-nak tekinthető, a többi esetében azonban 
kétséges.

összegző 
értékelés

A program szerteágazó, de egymással összefüggő projektelemekből épül fel, 
amelyek magukban foglalják a prevenciót (szűrések és tömegsport formájában), 
az alap- és szakellátás fejlesztését, a rehabilitációt és az egészségügyi rendszer 
informatikai fejlesztését. A projekt elemei a következők:
- Térségi diagnosztikai, szűrő- és rehabilitációs központ
- Intézményközi egészségügyi információs mintarendszer
- Térségi Egészségügyi Központ
- Sportközpont az Árpád uszoda mellett
- Kistérségi orvosi ügyeleti ellátás
- Térségi fogászati alapellátást segítő digitalizált röntgenközpont.

Hajdúszoboszlói Többcélú Kistérségi Társulás

össz-
pontszám

Hajdúszoboszló és a kistérség kialakult egészségügyi rendszere jelentős alap- és 
szakellátási funkciót tölt be. Ennek ellenére és az egységes színvonalú ellátás 
érdekében szükséges a meglévő intézmények korszerűsítése és újak építése. Az 
öregedő népességű kistérség férfi lakossága bizonyos betegségek esetében 
rosszabb mutatókkal jellemezhető az országos átlagnál, de a nők egészségi 
állapota összességében országos átlag feletti annak ellenére, hogy a megelőző 
szűréseken a részvételi arány itt is alacsony. A sportolási lehetőségek 
korlátozottak a lakosság számára. Kiemelt jelentőségű a város 
egészségturisztikai arculatának erősítése, ami a számukra magas színvonalon 
nyújtott szolgáltatásokkal biztosítható. Egyes esetekben a fejlesztéseket 
jogszabályi előírások indokolják.
A projekt gyengeségét az jelenti, ami egyben az erőssége is: az egészségügyi és 
egészségmegőrzési rendszer komplex megközelítése. Ez egyrészt szakmailag 
indokolt és előnyös, másrészt az egyes projektelemek kivitelezhetősége 2013-ig 
kétséges, ezért kell prioritási sorrendet meghatározni, amiben a város számíthat a 
kistérség többi településére is.
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A projektcél és az átfogó cél kapcsolata egyértelmű, de a 
hozzájuk rendelt indikátorok számszerűsítése nem történt 
meg.

Ajánlott a projekt céljait pontosabban definiálni, valamint 
elengedhetetlen a tevékenységek és a várható 
eredmények konkrét meghatározása (pl. több orvos, 
nagyobb hatékonyság, magasabb minőség, több beteg 
ellátása, kibővült szolgáltatási kör).

Az egészségügy speciális és gyorsan fejlődő 
eszközigénye miatt a technológiai és pénzügyi szempontú 
fenntartás hosszabb távon nehézségeket okozhat. 
Emellett figyelembe kell venni a jelenleg tartó 
egészségügyi szerkezetátalakítás folyamatait is, ami a 
szervezeti hátteret befolyásolhatja.

A projekt támogatottsága a kistérség lakosainak 
szempontjából nem lehet kétséges, ettől függetlenül 
célszerű közvéleménykutatás és/vagy lakossági fórum 
keretében tájékoztatást és véleménynyilvánítási 
lehetőséget biztosítani.

A pályázati források elnyerésénél egyre nagyobb szerepe 
lesz a partnerségi, a környezetvédelmi és az 
esélyegyenlőségi szempontok érvényesülésének, 
valamint a kistérségi szinten megmutatkozó hatásoknak, 
ezért ezeket célszerű kihangsúlyozni a projekt 
kidolgozásakor.
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