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Számít a tervezés
Idén júliusban rakják le annak az 
épület-prototípusnak az alapjait, 
mely könnyen lehet, hogy a 
jövő épületeinek modelljévé 
válik majd. Az új energia- és 
költséghatékony prototípus 
a balti-tengeri térség öt 
országának szakértelmére 
támaszkodik. 

Az 500 oldalas összehasonlító 
vizsgálat a Dániában, Néme- 
tországban, Litvániában, Lengyel-
országban és Oroszországban alkalmazott 
gyakorlatokat taglalva alkotja meg ennek az  
új épület-prototípusnak az alapjait. A szándék  
szerint ez a modell fenntartható, mégis megfi-
zethető alternatívát kínál majd a nemzetközi 
építőipar számára.

Összefogás a legjobb eredmények 
érdekében
A Longlife projekt elmúlt hónapjai a projektben résztvevő 
országok építőiparának jelenlegi műszaki fejlettségével, az 
országok adminisztratív követelményeivel, jogi eljárásaival, 
pénzügyi kilátásaival és demográfiai szükségleteivel kapcsolatos 
információgyűjtéssel és jelentések elkészítésével teltek. 

Megállapították a hasonlóságokat és felfedték a különbségeket, 
hogy pontosan azonosíthassák, hogyan optimalizálhatók, majd 
később harmonizálhatók bizonyos építési módszerek. Ennek 
eredményeként az energiatakarékosságra, a fenntarthatóságra, 
a források optimalizálására és az alacsony életciklus-költségekre 
vonatkozó iránymutatások látnak majd napvilágot. 

A Panorama minden számában megvizsgálja két projekt megvalósulását az azokat vezető emberek 
szemszögéből. Egy ERFA-finanszírozású projekt igazgatásának mély- és fénypontjaiba tekintünk most 
bele: feltárjuk a problémákat és megosztjuk a megoldásokat.

A LONGLIFE PROJEKT BELÜLRŐL
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Az iránymutatásoktól az építészeti 
tervezésig
A nyári félévben Klaus Rückert projektvezető és egyetemi oktató 
a berlini Műszaki Egyetemen, Josifas Parasonis pedig a vilniusi 
Gediminas Műszaki Egyetemen tartott előadásokat. Ezen 

előadások témája egy fenntartható és energiahatékony 
lakóépület prototípusának kialakítása volt. 

Kommunikációs lépések
Egy ilyen széles földrajzi lefedettséggel ren-

delkező projekt érthető módon kifejezet-
ten magas szintű kommunikációt igényelt 
a partnerek között. Amint azt Maria-Ilona 
Kiefel elmondta, nem lett volna elegen-
dő egyszerűen csak e-maileket váltani. 

„A Vilniusban tartott szakszemináriumot 
követően január végén úgy döntöttünk, 

hogy rendszeresen videokonferenciákat 
tartunk, ami nagyon hatékony megoldásnak 

bizonyult. A rendszeres nyomon követés, 
megfigyelés és bizalomépítő együttműködés 

mindig a Longlife projekt legfontosabb elemei voltak” 
– tette hozzá.

Rugalmasság a szűkös viszonyok 
közepette
Noha folyamatos volt az előrehaladás, a projekt nehézségekbe 
ütközött a pénzügyi válság miatt, amikor három partner is 
kénytelen volt visszalépni. Maria-Ilona Kiefel szerint ez igazi 
mélypont volt. Bizonyos feladatokat újra kellett szervezniük 
ahhoz, hogy a Longlife projekt céljait megvalósíthassák. 

A Longlife projektnek mind az öt résztvevő országban három 
partnere van: egy egyetem, egy kormányzati szerv és egy 
gazdasági társaság. A válság hatására egy német és két lengyel 
partner is kilépett.

A projekt félidejekor, júniusban szerveztek egy nemzetközi 
konferenciát Szentpéterváron, ahol a partnerek elhatározták, 
hogy együttműködnek orosz kollégáikkal.

A tÉmáróL BőVEBBEN: 

http://www.longlife-world.eu/home_en.html

tények és számok

2009 januárja és 2012 januárja között körülbelül 2,3 millió 
eurót fektetnek be a Longlife projektbe.

„Ha elég időt töltünk egy projekt pályázatának 
előkészítésével, időt takarítunk meg a végrehajtás  
során – vallja Maria-Ilona Kiefel. – Nem szabad 
alábecsülni a különböző feladatok és elvárások 
partnerekkel való megvitatásának hasznosságát.”

http://www.longlife-world.eu/home_en.html
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Távol élő betegek életének 
megkönnyítése
A távoli északi vidékeken élő vesebetegeknek 
hamarosan kevesebbet kell majd várni-
uk, mielőtt helyben fogadni tudja 
őket szakorvosuk, és kevesebb 
járóbetegnek kell majd az oda-
vissza 200 mérföldes (322 km) 
utat megtennie az invernessi 
raigmore Kórházba. A leg-
újabb szolgáltatások segítsé-
gével a dialíziskezelésben  
részesülő betegek kontroll-
vizsgálatát egy egyszerű 
videokapcsolaton keresztül is  
el fogják tudni végezni. A Verseny- 
képes Egészségügyi Szolgáltatások 
projekt révén a technikai eszközök segítsé-
gével lerövidítik az utazási és várakozási időt, 
ami nagyban megkönnyíti az Európa távoli  
északi vidékein élő betegek életét.
A projekt koordinátora, Minna Mäkiniemi elégedett az eddig 
elért eredményekkel. „Valójában több új szolgáltatást is 
bevezettünk kísérleti jelleggel, mint eredetileg terveztük” – 
mondta el a Finnország, Írország, Norvégia, Svédország és Skócia 
legtávolabbi régióit lefedő egyik projektről. Ezeken a területeken 
a népsűrűség mindössze 3,5 fő/km2.

Jóval több, mint hagyományos ellátás
A projekt jelentős eredményeket tud felmutatni a legutóbbi 
beszámolónk óta. Íme néhány példa az újonnan bevezetett 
szolgáltatásokra.

Videokapcsolatot építettek ki az invernessi Raigmore Kórház 
urológiai osztálya és a 110 mérföldre (177 km) levő Caithnessi 
Közkórház között, ezáltal javítva a növekvő számú caithnessi 
vesebeteg ellátását. Az új kommunikációs csatorna előnyeit  
a nővérek is élvezhetik, hiszen szakorvosokkal tudnak konzultálni 
betegeik kezeléséről.

VERSENYKÉPES EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK
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tények és számok
2008 januárjától 2010 végéig csaknem egymillió eurót  
fektetnek be a Versenyképes Egészségügyi Szolgáltatások 
projektbe.

Az Oului Egyetemi Kórház specialistái különféle sebek és 
lábfekélyek kezelését nagyfelbontású videokapcsolat révén távoli 
egészségügyi ellátóközpontokban is el tudják végezni. A betegek 
bőrgyógyászokkal, plasztikai sebészekkel és sebkezelő nővérekkel 
is tudnak konzultálni. Otthoni betegápolóik ugyancsak kérhetnek 
sebkezelési tanácsokat az arra szakosodott nővérektől. Ez  
a szolgáltatás nagy könnyebbséget jelent a betegeknek, akiknek 
immár nem kell a hosszú és gyakran fájdalmas utat megtenni  
a kórházba. 

Modern betegellátás modern 
eszközökkel

A projekt megvalósítása során számos akadály 
merült fel, köztük műszaki jellegűek is. 

Amint azt Minna Mäkiniemi elmagyaráz-
ta, a meglévő informatikai infrastruktú-

ra nem mindig elégséges az új szolgál-
tatásokhoz. A hang- és képminőség 
Skóciában például leromlik alacsony 
sávszélességű ISDN kapcsolatok  
esetén. Az egészségügy „házhoz szál-
lításához” pedig az is szükséges, hogy 

a betegek is gyors, nagy sávszélességű 
kapcsolattal rendelkezzenek, ami idős 

emberek esetében nem mindig adott.

A multidiszciplináris csapatok összehangolása 
is kihívást jelentett. A projekt sokféle elfoglalt 

szakember – orvosok, nővérek, egészségügyi 
ellátószemélyzet, informatikusok és adminisztratív dolgozók 

– együttműködésére épít, ami sokszor megnehezíti az időpontok 
egyeztetését. A nemzetközi dimenzió még tovább bonyolítja  
a helyzetet. Fontos volt a partnerek közötti információáramlás 
biztosítása, akik személyesen csak évente egyszer találkoznak. 

Amint Minna Mäkiniemi elmondta, számára a projekt leghaszno-
sabb része az volt, hogy az ismeretek megosztása révén sokat  
tanulhatott a többi partnertől és lehetősége nyílt a rendszer telje-
sítményének mérésére. A nemzetközi dimenzió ugyancsak segí-
tett abban, hogy a kísérleti elektronikus szolgáltatások sikerét és 
működőképességét elemezni tudják, hiszen az adatokat a partner-
országok megosztják egymás között. Mindez aztán további szol-
gáltatások kidolgozásához vezethet az Északi Periféria régióiban.

Ha Minna Mäkinieminek tanácsot kellene adnia hasonló hely-
zetben levő kollégáinak, akkor a közösen meghatározott meg-
valósítási terv fontosságára hívná fel a figyelmet, melynek  
révén biztosítható a teljes elkötelezettség a különféle célok  
elérésére. A kihívás most már az, hogy fenntartható szolgálta-
tásokat építsenek ki, amelyek a Versenyképes Egészségügyi 
Szolgáltatások projekt után is működnek.

A tÉmáróL BőVEBBEN: 

www.ehealthservices.eu

Következő számunkban a Musikpark és a NanoHealth Centre projekteket követjük nyomon, ebben a 
számban viszont megtudhatjuk, mi történt két másik projekttel – a Versenyképes Egészségügyi 
Szolgáltatások és a Longlife projektekkel.

www.ehealthservices.eu

