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Telemedizin Euroregion POMERANIA – POMERANIA-Netzwerk
Zusammenfassung
Aufbau und Betrieb eines Netzwerks für die Gesundheitsversorgung mittels telemedizinischer Infrastruktur in einer dünn
besiedelten Region
Einreicher
EU-Förderung
ja
Telemedizin Euroregion POMERANIA e.V.
Projektpartner
Universitätsmedizin Greifswald,
diverse Krankenhäuser und Kliniken in Mecklenburg-Vorpommern
und Brandenburg;
Pomorski Uniwersytet Medyczny,
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny,
Zachodnipomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie,
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu,
różne szpitale i kliniki w woj. zachodniopomorskim
Realisierungszeitraum
2003-2007-05/2010-05/2012

Ort/Region
Euroregion Pomerania

Aktuelle Projektphase
Realisierung

Kernbotschaft
Verbesserung der qualitativen Patientenversorgung in der Projektregion „Euroregion Pomerania“ durch telemedizinische
Einrichtungen. Projektmotto: Daten wandern lassen – nicht Patienten.

Telemedycyna w Euroregionie POMERANIA – sieć POMERANIA
Streszczenie
Budowa i eksploatacja sieci opieki zdrowotnej za pomocą infrastruktury telemedycznej w słabo zaludnionym regionie
Zgłaszający
Telemedizin Euroregion POMERANIA e.V.

Współfinansowanie ze środków unijnych
tak

Partnerzy projektu
Universitätsmedizin Greifswald,
diverse Krankenhäuser und Kliniken in Mecklenburg-Vorpommern
und Brandenburg;
Pomorski Uniwersytet Medyczny,
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny,
Zachodnipomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie,
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu,
różne szpitale i kliniki w woj. zachodniopomorskim
Okres realizacji
2003-2007-05/2010-05/2012

Miejsce/Region
Euroregion Pomerania

Aktualny etap rozwoju projektu
realizacja

Główne przesłanie
Poprawa jakości opieki nad pacjentami dzięki instalacjom telemedycznym w objętym projektem „Euroregionie Pomerania”.
Motto projektu: niech przemieszczają się dane, a nie pacjenci.
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Beschreibung des Projekts
Das grenzüberschreitende deutsch-polnische INTERREG IVa-Projekt „Telemedizin“ dient dem
Zweck, die medizinische Versorgung (Diagnostik und Therapie von Patienten) in dem
strukturschwachen Gebiet der Euroregion Pomerania (ca. 3,9 Mio. Menschen auf einem Gebiet
von 49.000 qkm) auf ein höheres Niveau anzuheben und flächendeckend qualtiativ hochwertig
aufrecht zu erhalten sowie durch telemedizinische Einrichtungen die Vorausssetzungen für eine
nachhaltig verbesserte Lehre, Forschung und Ausbildung in den 35 beteiligten deutschen und
polnischen Krankenhäusern (21 Krankenhäuser in Vorpommern und Nordbrandenburg, 14
polnische Krankenhäuser) zu schaffen.
Das Projekt, welches im Zeitraum von Mai 2010 (Zuwendungsbescheid) bis Mai 2012 mit einem
Gesamtprojektvolumen von 13,3 Mio. EURO umgesetzt werden muss, befindet sich derzeit in
seiner entscheidenden Phase: Auf deutscher (Lead Partner) wie auf polnischer Seite wird
gegenwärtig die telemedizinische Ausstattung (z.T. europaweit) ausgeschrieben und
angeschafft. Hierzu begleitet eine beauftragte IT-Beraterfirma die sich in Arbeitsgruppen wie
bspw. Tele-HNO, Tele-Pathologie, Tele-Videokonferenz, Tele-Urologie und Tele-Radiologie
zusammengefundenen deutschen Projektkrankenhäuser bei der Erstellung der
Versorgungskonzepte für die jeweilige medizinische Funktionalität. Die Einhaltung der
Vergabvorschriften bei den z.T. sehr umfangreichen Ausschreibungen wird durch eine externe
Kanzlei für Vergaberecht gewährleistet. Der polnische Partner zieht aufgrund der in Polen
spezifischen Vergabevorgaben eine eigene Beratung heran. Die administrative
Projektabwicklung gegenüber dem Zuwendungsgeber erfolgt zentral in der ProjektGeschäftsstelle mit Sitz in Greifswald. Der deutsch-polnische Austausch erfolgt bei mindestens
einem Projekttreffen von Lead Partner und Polnischem Partner pro Monat.
Opis projektu
Transgraniczny projekt polsko-niemiecki „Telemedycyna“ w ramach INTERREG IVA służy
poprawie opieki medycznej (diagnostyki i terapii pacjentów) na strukturalnie słabo rozwiniętym
obszarze Euroregionu Pomerania (ok. 3,9 mln osób na obszarze 49.000 km2) i utrzymaniu
wysokiej jakości tej opieki na całym obszarze. W tym celu zostaną zainstalowane urządzenia
telemedyczne, aby stworzyć warunki trwałej poprawy nauczania i dokształcania personelu
medycznego i badań naukowych w zakresie medycyny w 35 polskich i niemieckich szpitalach
biorących udział w projekcie (14 szpitali z Pomorza Zachodniego oraz 21 szpitali niemieckich z
Pomorza Przedniego i północnej Brandenburgii).
Projekt ten, który musi zostać zrealizowany w okresie od maja 2010 r. (wydanie decyzji o
przyznaniu dofinansowania) do maja 2012 r., przy całkowitej wartości projektu w kwocie 13,3
mln euro, znajduje się obecnie w decydującej fazie: po stronie niemieckiej (partner wiodący) i
polskiej organizowane są przetargi (po części ogólnoeuropejskie) na zakup wyposażenia
telemedycznego. Szpitale biorące udział w projekcie są zorganizowane w grupach roboczych,
np. tele-otolaryngologii, telepatologii, tele-wideokonferencji, teleurologii i teleradiologii;
zaangażowana firma informatyczna doradza szpitalom niemieckim przy sporządzaniu koncepcji
opieki medycznej w zakresie poszczególnych specjalizacji. Zewnętrzna specjalistyczna
kancelaria prawna nadzoruje przestrzeganie przepisów o zamówieniach publicznych przy
realizacji tych bardzo złożonych przetargów. Partner polski korzysta w tym zakresie z własnego
doradztwa ze względu na polską specyfikę uwarunkowania zamówień publicznych.
Administracja realizacji projektu ze sprawozdawczością wobec instytucji przyznającej
dofinansowanie odbywa się centralnie – w biurze projektu z siedzibą w Greifswaldzie. Polskoniemiecka wymiana informacji odbywa się w ramach comiesięcznych spotkań, w których biorą
udział partner wiodący i partner polski.
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Kontakt
PROF. DR. NORBERT HOSTEN
Telemedizin Euroregion POMERANIA e.V.
Inst. f. Diagnostische Radiologie u. Neuroradiologie
Ferdinand-Sauerbruch-Straße
17475 Greifswald
Deutschland
tel +49 3834-86-7096
fax +49 3834-86-7097
hosten@telepom.eu
WWW
www.telepom.eu

