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Názov projektu

Slovensko-maďarská cezhraničná spolupráca v oblasti zdravotnej starostlivosti medzi
nemocnicami vo Veľkom Krtíši a v meste Balassagyarmat

Kód projektu

SKHU/1902/4.1/111

Názov prjektu v anglickom jazyku

Cross-border Cooperation in Health Care between the Hospitals of Balassagyarmat and
Veľký Krtíš

Krátky názov

#CrossCoop

Slogan

Budujeme partnerstvá

Program

Program spolupráce Interrreg VA Slovensko-Maďarsko

Priortia

4. - Posilnenie cezhraničnej spolupráce verejných orgánov a obyvateľov pohraničnej oblasti

Opatrenie

4.1 - Zlepšenie úrovne cezhraničnej medziinštitucionálnej spolupráce a rozšírenie
cezhraničnej spolupráce medzi občanmi.
4.1/1 - Investície do inštitucionálnych kapacít

Celkový rozpočet projektu

399 995,40 EUR

Z toho ERDF

339 996,09 EUR

Rozpočet partnera VšNsP, z toho

173 700,00 EUR

-

ERDF (85%)

147 645,00 EUR

-

štátny rozpočet (10%)

17 370,00 EUR

-

vlastné zdroje (5%)

Partneri projektu

8 685 EUR
Všeobecná nemocnica s poliklinikou (SK) – Prijímateľ

Országos Kórházi Főigazgatóság (HU) – Hlavný Prijímateľ
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Zhrnutie projektu

Cieľom projektu je rozšíriť a zvýšiť úroveň cezhraničnej inštitucionálnej spolupráce medzi
dvoma nemocnicami v prihraničnom území, a to v mestách na Slovensku vo Veľkom Krtíši
a Maďarsku v Balassagyarmat. Na tento účel obe nemocnice vytvoria spoločný konzultačný,
diagnostický a terapeutický mechanizmus s cieľom znížiť a primerane a účinne predchádzať
šíreniu kardiovaskulárnych a cerebrovaskulárnych ochorení medzi miestnym obyvateľstvom
a zároveň zabezpečiť účinnú a v čo najkratšom čase poskytnutú lekársku intervenciu
pacientom, ktorí potrebujú akútnu starostlivosť.
Podľa údajov WHO patria kardiovaskulárne ochorenia k hlavným príčinám úmrtí osôb na
celom svete a ročne na ne zomrie 17,9 milióna ľudí, čo predstavuje 31 % celosvetovej
úmrtnosti. Medzi tieto ochorenia patrí ischemická choroba srdca a cievne ochorenia mozgu,
ktoré spolu predstavujú 85 % úmrtí na kardiovaskulárne ochorenia, pričom takmer tretina
týchto úmrtí nastáva pred sedemdesiatym rokom života. Rizikové faktory týchto ochorení sú
spoločné pre všetky členské štáty EÚ a postihujú obyvateľov tak Maďarska ako aj
Slovenska.
Vďaka projektu bude poskytnutá zdravotná pomoc pacientom prostredníctvom
najmodernejšieho zdravotníckeho vybavenia pre kardiologickú a neurologickú diagnostiku a
liečbu v obidvoch – slovenskej i maďarskej nemocnici. V obidvoch nemocniciach sa budú
implementovať miestne protokoly a nové postupy pre pacientov a to konkrétne v SK:
kardiologická miestna zložka a HU: neurologická miestna zložka. Uvedené protokoly budú
vyvinuté v rámci cezhraničnej zdravotníckej spolupráce a synchronizované a následne
finalizované slovenskými a maďarskými odborníkmi zapojenými do projektu. Odborný
materiál sa zosúladí v rámci cezhraničných odborných workshopov, čo pomôže vybudovať,
implementovať a spoločne prevádzkovať nové mechanizmy a postupne zdieľať odborné
poznatky.
Všeobecná nemocnica s poliklinikou vo Veľkom Krtíši v rámci projektu zakúpi ECHO a PACS
zariadenia. Echokardiografia je vyšetrenie srdca pomocou ultrazvuku. Vykonáva sa
pomocou prístroja, ktorého súčasťou je ultrazvuková sonda. V kardiológii je vyšetrenie srdca
ultrazvukom už základným vyšetrením, bez ktorého by nebolo možné úspešne napredovať v
oblasti diagnostiky a liečby kardiovaskulárnych ochorení. Využíva sa hlavne na zobrazenie
srdca v pohybe, kedy je potrebné overiť jeho funkčnosť, schopnosť pumpovať krv, zmerať
jeho rozmery alebo overiť stav a funkčnosť chlopní srdca. PACS systém umožňuje
archivovať a distribuovať obrazovú zdravotnú dokumentáciu zo všetkých typov medicínskych
prístrojov, podporujúcich štandard DICOM. Vďaka centrálnemu archívu sú snímky pacientov

www.skhu.eu
prístupné lekárom na všetkých oddeleniach, čo vedie k skvalitneniu lekárskej starostlivosti.
Zakúpené zdravotnícke vybavenie nielenže zvýši kapacitu nemocníc, ale umožní aj
rýchlejšiu diagnostiku, umožní rýchlu reakciu na liečbu, skráti časy odoslania/priechodnosti
pacientov a skráti čakaciu dobu na vyšetrenie. Nové kardiologické a neurologické postupy a
skúsenosti získané v rámci projektu budú tvoriť základ pre vzájomnú výmenu poznatkov
medzi nemocnicami.
V rámci projektu slovenskí experti pripravia kardiologickú kapitolu, legislatívnych odporúčaní
pre neodkladnú starostlivosť a maďarskí experti budú zodpovední za vypracovanie
neurologickej kapitoly a odporúčaní. Výsledná biela kniha bude zaslaná vnútroštátnym
rozhodovacím orgánom na ďalšie použitie.
Zámerom projektu je optimalizácia kapacít v cezhraničnom meradle prostredníctvom rozvoja
kardiologického a neurologického odborného zdravotníckeho potenciálu, ktorý je v
súčasnosti izolovaný na oboch stranách hranice. Optimalizácia bude mať v krátkodobom
horizonte viacero výhod, pričom významný podiel budú mať koncoví užívatelia, obyvatelia –
pacienti - v pohraničnom regióne, a to najmä zlepšením prístupu ku zdravotníckej
starostlivosti a zvýšením jej kvality a rýchlosti. Potenciálni pacienti získajú šancu na prežitie
v zdraví čo najdlhšieho obdobia svojho života a v prípade akútnej starostlivosti je veľká a
reálna šanca na záchranu životov, čím sa zníži súčasná úmrtnosť. Z inštitucionálneho
hľadiska realizácia projektu zabezpečí zdieľanie kapacít, pričom dôjde k jej optimalizácii, k
efetívnejšiemu využívaniu finančných prostriedkov v oblasti poskytovania zdravotnej
starostlivosti, ako aj k racionálnejšiemu využívaniu dostupných zdrojov, k čomu prispieva aj
relatívne krátka vzdialenosť medzi týmito nemocnicami – cca 20 km.
Začiatok realizácie projektu

01. 01. 2021

Koniec realizácie projektu

31. 12. 2022
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Ilustračná fotka

