BABYROHU - egészségügyi szolgálatok összekapcsolása a szülészetnőgyógyászat és újszülött gondozás területén a temesvári Pius Brînzeu Megyei
Klinikai Sürgősségi Kórház és a szegedi Gyermekklinika között
eMS azonosító: ROHU443
A „BABYROHU - egészségügyi szolgálatok összekapcsolása a szülészet-nőgyógyászat és
újszülött gondozás területén a temesvári Pius Brînzeu Megyei Klinikai Sürgősségi Kórház és a
szegedi Gyermekklinika között” című projektet az Európai Unió támogatásával az Európai
Regionális Fejlesztési Alapja, valamint a programban résztvevő két tagállam társfinanszírozza
11.741.870,95 EUR támogatást nyújtva az Interreg V-A Románia-Magyarország Program
keretén belül
Résztvevők:




Vezető Partner: Temes Megye Önkormányzata
Projekt Partner 1: Szegedi Tudományegyetem, Gyermekgyógyászati Klinika és
Gyermekegészségügyi Központ és a Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika
Projekt Partner 2: Temesvári Pius Brînzeu Megyei Klinikai Sürgősségi Kórház

A projekt összköltsége: 13.813.965,84 EUR
Projekt költség (vezető partner): 9.077.646,95 EUR
Projekt költség (SZTE): 1.736.318,89 EUR
Projekt költség (PP2): 3.000.000,00 EUR
A projekt időtartama: 2019.12.01. – 2022.10.31
A projekt fő célkitűzése: A román-magyar határon átnyúló együttműködési program keretén
belül a Romániában. Temesváron infrastrukturális beruházás keretében megépítésre kerül
Szülészeti-Nőgyógyászati és Neonatológiai Klinika, Magyarországon, Szegeden a Szülészeti
és Nőgyógyászati Klinika műtője kerül felújításara, a Gyermekgyógyászati Klinika Intenzív
Osztályra betegnyilvántartási rendszer kerül beszerzésre.
Az együttműködésben részvevő partnereknél egységesen szükséges az orvostechnikai
eszközök cseréje is, mert a jelenleg használatban lévő berendezések öregek és elavultak.
A projekt partnerek orvosai ugyanarra a területre szakosodtak, de különböző tapasztalatokkal
rendelkeznek. Az együttműködés keretén belül lehetőség nyílik szakmai tapasztalatcserére,
közös szakmai irányelvek kidolgozására,
Specifikus cél 1: A megelőző és gyógyító egészségügyi szolgáltatások biztosítása: Temesváron
egy új Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika építése, Szegeden a Szülészeti és Nőgyógyászati

www.interreg-rohu.eu

Klinika műtőjének felújítása, valamint elektronikus betegnyilvántartó rendszer kialakítása a
Gyermekklinika intenzív ellátására és orvostechnikai eszközök fejlesztése.
Specifikus cél 2: A határon átnyúló egészségügyi tevékenységet ellátó orvosok
tapasztalatcseréje a jobb egészségügyi szolgáltatás nyújtása érdekében.
Specifikus cél 3: Speciális egészségügyi szolgáltatások hozzáférésének javítása a lakosság
szélesebb körében.
Projekt tevékenységek:









Temesváron Új Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika építése és a szükséges
orvostechnikai eszközök beszerzése,
Szegedi Tudományegyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika műtőjének felújítása
és orvostechnikai eszközök beszerzése,
Szegedi Tudományegyetem Gyermekklinika Intenzív Osztályának elektronikus
betegnyilvántartó rendszerrel történő felszerelése, valamint orvostechnikai eszközök
beszerzése,
román és a magyar szakemberek tapasztalatcseréje orvosi konferenciákon, videó
konferenciákon,
szülészeti és nőgyógyászati terápiás ajánlások harmonizálása, valamint neonatológiai
területen közös együttműködés kialakítása
figyelemfelkeltő kampány a temes megyei falusi lakosság számára a megelőzés, az
újszülött gondozás és a terhességgondozás területén
promóció és nyilvánosság biztosítása

További részetek:
Dr. Bereczki Csaba, tanszékvezető egyetemi docens, SZTE ÁOK
Gyermekgyógyászati
Klinika
és
Gyermek
Egészségügyi
Központ,
bereczki.csaba@med.u-szeged.hu

SZAKK
e-mail:

Prof. Dr. Németh Gábor, intézetvezető egyetemi tanár, SZTE ÁOK SZAKK Szülészeti és
Nőgyógyászati Klinika, e-mail: nemeth.gabor@med.u-szeged.hu
A Románia-Magyarország Programról bővebben a www.interreg-rohu.eu honlapon található
tájékoztatás.
A jelen ismertető tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.
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