Zielona Góra, 2 luty 2012 r.

Notatka prasowa Współnego Sekretariatu Technicznego:
Współpraca medyczna pomiędzy województwem lubuskim a Brandenburgią
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., Pani Ewa
Parfienowicz podpisała w dniu 31 stycznia 2012 r. w siedzibie Wspólnego Sekretariatu
Technicznego umowę o dofinansowanie dla projektu „Medycyna interwencyjna – równe szanse we
wspólnej Europie małych ojczyzn”.
Projekt zakłada wspólne ponadgraniczne działania partnerów w celu nawiązania i rozwijania
współpracy w zakresie ochrony zdrowia. W projekcie uczestniczą Samodzielny Publiczny Szpital
Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. oraz niemieccy partnerzy: Europejska Akademia Medycyny
Interdyscyplinarnej Bad Saarow oraz Szpital Odra-Sprewa w Beeskow.
Ważnym aspektem projektu jest modernizacja 4 oddziałów szpitala wojewódzkiego w Gorzowie
Wlkp.: oddziału neurologii, okulistyki, położniczo-ginekologicznego oraz kardiologii. W trakcie
realizacji projektu zostaną utworzone Centra Interwencyjne. Centra świadczyć będą usługi
dotychczas niewykonywanie w gorzowskim szpitalu: będzie to rodzaj pomocy doraźnej lub
hospitalizacja w warunkach nieuciążliwych dla pacjenta. Obecnie diagnostyka niektórych schorzeń
czy stanów chorobowych w określonych zakresach (położnictwo, kardiologia, neurologia
i okulistyka) jest utrudniona, a w wielu przypadkach szybka diagnoza pozwala na podjęcie
stosowanego leczenia i skrócenie czasu pobytu w szpitalu.
Ponadto wspólnie z niemieckimi partnerami organizowane będą szkolenia dla personelu
medycznego oddziałów: kardiologii, neurologii, okulistyki, ginekologii i ratownictwa medycznego,
w tym lekarzy, pielęgniarek i ratowników medycznych. Przewiduje się, że szkolenia będą
obejmowały grupy dwujęzyczne, dlatego też w pierwszej kolejności realizowane będą szkolenia
językowe, a dopiero później szkolenia i kursy specjalistyczne. Część szkoleń realizowana będzie
po niemieckiej stronie, część po polskiej. Każdorazowo wybrana grupa uczestników składać się
będzie z personelu polskiego i niemieckiego, za wyjątkiem szkoleń językowych. Najważniejszym
elementem sprawdzającym umiejętności nabyte podczas szkoleń będzie symulowana akcja
ratownicza z udziałem personelu medycznego polsko-niemieckiego.
Dodatkowo projekt zakłada wspólną realizację programu badawczego „Profilaktyka i leczenie
powikłań chorób naczyniowych w zakresie układu krążenia i centralnego układu nerwowego”,
obejmujący wszystkie oddziały, w których powstaną Centra Interwencyjne.
Projekt otrzymał dofinansowanie wysokości 1,7 miliona Euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska
(Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013.

