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A projekt második szakaszának tevékenységei

 2014. február-május:

2014. április 23-án 14 órától 30 fő részvételével workshop rendezvényt 
tartottunk. A rendezvény helyszíne a Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet 
Könyvtárterme volt.

A rendezvény programja:

• Dr. Daher Pierre főigazgató főorvos megnyitója

• Az endoszkópia jelentősége és szükségszerűsége kórházunkban 
kiemelten a pulmonológia és a gasztro-enterológia területén 

előadó: Dr. Papp Dezső tüdőgyógyász-belgyógyász főorvos

• Az asztma és a COPD helyzete Magyarországon. Ezen betegségek 
felismerése, diagnosztizálása kórházunk tüdőgondozójában

előadó: Búrné Tábori Noémi pulmonológiai és allergológiai 
szakasszisztens

• Korszerű fizioterápiás lehetőségek elmélete és gyakorlata a Koch 
Róbert Kórházban 

előadó: Lénárt Miklósné egészségügyi szakoktató, Almási Barnabásné 
fizioterápiás szakasszisztens
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Sajtóközleményt adtunk ki a projekttel kapcsolatban:

Sajtóközlemény

FOLYAMATBAN VAN 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 1101/1.4.1/0079

A projekt címe: „Diagnosztikai eszközök beszerzése és határon átnyúló hasznosítása”

A projekt megvalósítás ideje: 2013.10.01. – 2014.12.31.

A projekt támogatási intenzitása: 95 %

A hosszas előkészítést követően indult, a két kórház közös pályázati tevékenységeként megvalósuló projekt az első fázisán 
túljutott.

Sikeresen lezajlott workshop 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. 

Projektünk tevékenységei közül a legfontosabb az orvosi műszerbeszerzés

Kórházunk aktív, krónikus és rehabilitációs ellátásra szakosodott tüdőkórház. A tüdőgyógyászathoz szükséges orvosi 
műszereket és eszközöket szerezzük 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, hat darab betegmegfigyelő monitort és egy központi monitor egységet szerzünk be. A tüdőbetegek 
diagnosztikus vizsgálatát bronhoszkopos rendszer támogatja. Szintén új ellátási forma bevezetését teszi lehetővé a 
szinkron videometria, 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. 

Dr. Daher Pierre

főigazgató főorvos

Koch Róbert Kórház

vezető partner


