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Tájékoztató

Befejeződött az edelényi Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet és a királyhelmeci (szlovákia) Kórház és Járóbeteg Szakrendelő 
Magyarország - Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 című kiírás keretén belül megvalósuló közös projektje

A projekt azonosítószáma: HUSK 1101/1.4.1/0043
A projekt címe: „Gyógyászati eszközök vásárlása kórházak és egészségügyi intézmények számára”
A projekt megvalósítás ideje: 2013.10.01. – 2015.03.31.
A projekt támogatási intenzitása: 95 %

A két kórház közös pályázati tevékenységeként megvalósuló projekt sikeresen lezárult.

Projektnyitó rendezvényen a partner kórházak munkatársai bemutatták intézményük tevékenységét, a projektben elérendő egyéni 
intézményi célokat. Szakmai előadásokon a gyógyító profilba tartozó szakorvosok és egészségügyi szakdolgozók a légzés-rehabilitáció, 
tüdőgyógyászat aktuális helyzetét, mortalitási és morbiditási mutatószámait ismertették.

A partnerek szeretnék elérni, hogy a magyar-szlovák határmenti térség gazdasági és szociális integrációja növekedjen. A közös szakmai 
rendezvények erősítik a konzultációs lehetőségeket a gyógyító szakmák között, olyan utakat nyitnak meg, amelyek a pályázat nélkül sosem 
lennének elérhetőek, ezáltal növekszik az emberek és közösségek közötti társadalmi és kulturális koherencia, javul a térségek versenyképessége.

Ez azért fontos, mert a gazdasági, egészségügyi mutatók alapján az Észak-magyarországi Régió Magyarország legelmaradottabb régiója. 
GDP/fő tekintetében a régió az utolsó előtti a Magyarországi régiók között. Uniós viszonylatban a régió még elmaradottabb, az Uniós régióátlag 
36%-át termeli meg. A mortalitási mutatók is rosszabbak az országos átlagnál. A csecsemőhalandóság magas, a keringési rendszer betegségei, a 
daganatos megbetegedések mellett jelentős a külső ok miatt bekövetkezett halálozás és az emésztőrendszeri betegségek. 
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Projektünk tevékenységei közül a legfontosabb az orvosi műszerbeszerzés
Kórházunk aktív, krónikus és rehabilitációs ellátásra szakosodott tüdőkórház. A tüdőgyógyászathoz szükséges orvosi műszereket és 

eszközöket, ápolási eszközöket szereztünk be a projekt keretén belül. 2012 óta rendelkezünk a legmagasabb, III. szintű progresszivitási 
besorolással, amelyhez új ellátási formaként egy hat ágyas intenzív osztályt alakítottunk ki. Megújul az intenzív osztályunk, speciális, felfekvést 
megakadályozó ágyakon gyógyulhatnak betegeink, korszerű lélegeztető gépeket szereztünk be. Az onkológiai ellátáshoz is speciális onkológiai 
székeket vásároltunk. 

80 fekvőbeteg ágy beszerzésével megoldjuk a fekvőbeteg ágyaink egyharmadának a 
cseréjét. A betegek újjáélesztését reanimációs kocsik, és klinikai defibrillátorok támogatják. 
Szintén új ellátási forma bevezetését teszi lehetővé a Polisomnograph, amely egy alváslabor 
megvalósulását segíti, ez a vizsgálati módszer teljesen egyedülálló megyénkben.

Az első fázisban elkészült a beszerzéshez kapcsolódó közbeszerzési eljárás dokumentációja, 
amit ellenőrzést követően haladéktalanul megindítunk, hogy az új eszközök minél hamarabb 
támogassák a gyógyító munkánkat. 

A második fázisban bonyolítottuk le a közbeszerzési eljárást, amely sikeresen zárult.

A projekt utolsó fázisában kerültek telepítésre a gépek, amelyek jelentősen segítik a szakmai 
munka fejlődését, a minőségi betegellátást.

A projekt megvalósítása során tájékoztattuk a nyilvánosságot is a projekt előrehaladásáról, 
újságcikk, WEB lap formájában, illetve a kötelező elemeket tartalmazó táblákat elhelyeztük.

Dr. Daher Pierre
főigazgató főorvos

Koch Róbert Kórház, vezető partner


