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azonosítószámú pályázat tájékoztató aloldala

A projektről:
Kedvezményezett neve: Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet
Projekt címe: „Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése a Nyugat-dunántúli Régió egészségügyi
intézményeiben”
Projekt azonosítószáma: NYDOP-5.2.1/C-11-2012-0001
Elnyert támogatás összege: 270.109.726 Ft
Tervezett befejezés dátuma: 2015. március 31.

A projekt tartalma:
A Soproni Gyógyközpont 2013 áprilisában jött létre, a helyben működő 3 egészségügyi
intézmény integrációját követően. Az új intézményi struktúra, az egymásra épülő egységek
zavartalan működése megkövetelte a gyógyító tevékenység infrastrukturális hátterének
fejlesztését.
A projekt célja: a rehabilitációs ellátásokhoz való hozzáférés javítása, a földrajzi és a szakmai
egyenlőtlenségek csökkentése, a rehabilitációs szolgáltatások infrastruktúrájának és
műszerezettségének fejlesztése.
A projekt hosszú távon segíti a régió rehabilitációs szolgáltatásainak javítását, az ambuláns
rehabilitációs szolgáltatások szélesítését, a szolgáltatók szakmai együttműködését.
A Soproni Gyógyközpontban a pályázat lehetővé teszi a szerteágazó rehabilitációs tevékenység
(kardiológiai, pszichiátriai, tüdőgyógyászati és mozgásszervi rehabilitáció) ellátásához
szükséges 21. századi feltételek biztosítását.
A projekt keretében megvalósuló fejlesztések:
I.

Pszichiátriai rehabilitáció:

A IX. jelű tömbben teljesen megújul a pszichiátriai rehabilitáció terápiás környezete. Az
építészeti felújításokat követően, 2x4 ágyas demens kórtermeket alakítanak ki a biztonságos
betegellátás érdekében.

A nappali gondozásra járók számára új foglalkoztató termet hoznak létre, ill. új fejlesztő
eszközöket vásárolnak.
II.

Tüdőgyógyászati és légzésrehabilitáció:

A tüdőgyógyászati és légzés rehabilitáció keretében fejlesztik az orvosi gép -műszerparkot. A
bronchoszkópos labort új eszközökkel szerelik fel.
III.

Kardiológiai ellátás:

A kardiológiai szakellátás és rehabilitáció terén mindkét telephelyen (Győri út, Várisi út) a
speciális diagnosztika hátterének bővítését segíti a pályázat (pl. szívultrahang, EKG, terheléses
EKG), továbbá megvalósul a rendelők és várók bútorzatának cseréje
IV.

Mozgásszervi rehabilitáció:

A Balfi Gyógyfürdőkórházban a pályázat révén fejlesztik a mozgásszervi rehabilitáció
eszközparkját.
Teljesen felújítják a fizioterápiás gép-műszerparkot. Mozgásterápiás eszközöket, kezelő- és
masszázságyakat, valamint tornatermi eszközöket szereznek be.

A projekt célja:
A projekt célja a Nyugat – dunántúli régióban a rehabilitációs ellátásokhoz való hozzáférés
javítása, a földrajzi és a szakmai egyenlőtlenségek csökkentése, a rehabilitációs szolgáltatások
infrastruktúrájának és műszerezettségének fejlesztése.
A projekt hosszú távon segíti a régió rehabilitációs szolgáltatásainak javítását, az ambuláns
rehabilitációs szolgáltatások szélesítését, a szolgáltatók szakmai együttműködését.
A Soproni Gyógyközpontban a pályázat lehetővé teszi a szerteágazó rehabilitációs tevékenység
(kardiológiai, pszichiátriai, tüdőgyógyászati és mozgásszervi rehabilitáció) ellátásához
szükséges 21. századi feltételek biztosítását.
A fejlesztés kiterjed a Soproni Gyógyközpont teljes rehabilitációs tevékenységére. A projekt
lehetővé teszi a pszichiátriai, kardiológiai, tüdőgyógyászati és mozgásszervi rehabilitációs
tevékenység gép-műszerparkjának megújítását, az ellátás infrastrukturális feltételeinek
javítását.

Fotódokumentáció:
I.

Megújult a pszichiátriai ellátás terápiás környezete:

II.

Fejlődött a tüdőgyógyászati és légzésrehabilitáció eszközparkja:

III.

Modernizálódott a kardiológia rehabilitáció műszerparkja:

IV.

Új terápiás eszközökkel bővült a mozgásszervi rehabilitáció műszerállománya:

