
   ▶  AZ INTEGRÁLT ORVOSI  
NYILVÁNTARTÁSI RENDSZER 
JAVÍTJA A REGIONÁLIS EGÉSZ-
SÉGÜGY HATÉKONYSÁGÁT

▶SPANYOLORSZÁG 

Az IANUS elektronikus egészségügyi nyilvántartó 
rendszer hozzájárult ahhoz, hogy a galíciai egészség-
ügyi rendszer betegellátási hálózata sokkal hatéko-
nyabban működjön, miközben csökkentette az orvosi 
vizsgálatok mennyiségét és a várólisták hosszát.

Az IANUS projekten keresztül a betegekkel kapcsolatos, koráb-
ban több különböző rendszerben tárolt kórházi-klinikai és 
adminisztratív adatok az elektronikus egészségügyi nyilván-
tartó rendszerbe kerültek, amely minden beteg esetében egy-
séges adathozzáférést tesz lehetővé.

Az új ikt-platform folyamatos kezelési lehetőségeket biztosít, 
függetlenül attól, hogy a kezelésre várók melyik kórházat vagy 
orvosi centrumot keresik fel problémájukkal. A betegekkel kap-
csolatos összes adat egyetlen, központi rendszeren keresztül 
érhető el az egészségügyi személyzet számára.

Az orvosok és ápolók ennélfogva azonnal le tudnak kérni 
további adatokat a betegről, ha döntést kell hozni a kezelését 
illetően, ugyanakkor gyorsabb diagnózist tudnak felállítani, és 
személyreszabottabb kezelést tudnak javasolni a számára.

Mivel minden köz- és magánkórház, egészségügyi központ és 
gyógyszertár össze van kötve az IANUS rendszeren keresztül, 
a korábban felírt gyógyszerekkel kapcsolatos adatokból az 
egészségügyi személyzet következtetni tud a kezelt beteg 
kórtörténetére (így például tisztában lesz a beteg egészség-
ügyi problémáival, allergiájával, korábbi kezeléseivel, ápolási 
adataival stb.), ami javítja a betegellátás folytonosságát.

A rendszert a spanyol nemzeti egészségügyi szolgálat is hasz-
nálja, így az ország más régióiban rögzített beteg-egészség-
ügyi adatok szintén lekérdezhetők.

Az IANUS a nyilvánosság számára is elérhető. A térség mint-
egy 2,7 millió polgára rendelkezik jogosultsággal ahhoz, hogy 
nemzeti személyazonosító száma megadásával megtekint-
hesse a kórtörténetével kapcsolatos alapvető adatokat az 
interneten keresztül.

Ez a változás különösen a krónikus betegséggel élőknek jelent 
előnyt. Becslések szerint az IANUS rendszer használatának 
köszönhetően a kórházi sürgősségi esetek száma 4 %-kal, az 
alapellátásban nyújtott orvosi konzultációk száma 10 %-kal 
csökkent.

Ez összességében azt jelenti, hogy a konzultációs időpontra 
vagy vizsgálatra váró betegek száma 19 %-kal csökkent. Az 
elektronikus receptkiállítási szolgáltatás bevezetésével évente 
2,5 millióval kevesebb beteg keresi fel kezelőorvosát.

Napjainkra 14 kórház és több mint 400, egészségügyi alap-
ellátást biztosító központ tért át teljes mértékben az IANUS 
rendszer használatára. A rendszer szilárd alapot jelent egy 
teljesen betegközpontú rendszer használatához, amely 
távegészségügyi, távmonitorozási és Web 2.0-s modellre 
épülő környezetet nyújt a felhasználók számára.

▶ TOVÁBBI INFORMÁCIÓ
www.sergas.es

Teljes összeg:
17 700 000 EUR
EU-hozzájárulás: 
3 186 000 EUR

44

▶PROJEKTEK

http://www.sergas.es


A Smart Coasts intelligens partgondozási projekt 
célja, hogy Wales és Írország part menti vizein minő-
ségi tengerpartok és fürdőzésre alkalmas víz várja 
a látogatókat, ami mind közegészségügyi, mind turisz-
tikai szempontból előnyökkel jár. 

A Wales és Írország part menti fürdővizeinek állapotáról 
valós idejű adatokat biztosító rendszer kifejlesztésére az ERFA 
által támogatott „Smart Coasts=Sustainable Communities” 
(Intelligens tengerpartok=fenntartható közösségek) elneve-
zésű projekt keretében került sor.

A Dublini Egyetem és az egyesült királysági Aberystwyth 
Egyetem kutatóinak összefogásával megvalósult projekt 
célja, hogy a kutatók átfogóbb képet kapjanak a part menti 
területeken előforduló szennyezések áramlásáról és a szeny-
nyezőanyagok koncentrációjáról, illetve hogy mindezekről 
naprakész adatok alapján tudják tájékoztatni a part menti 
közösségeket.

A rendszer megfigyeli, hogy az eső és a vízfolyások tekinte-
tében mért küszöbértékek milyen hatással vannak az érintett 
területekre. Egyúttal a felszíni vizek szárazföldi lefolyását is 
vizsgálja a partközeli áramlási mintázatokkal kapcsolatban, 
ami miatt a szennyezés koncentrációja bizonyos területeken 
megnövekedhet.

Az így gyűjtött információkat elektronikusan elérhetővé teszik 
a part menti közösségek számára, akik időben értesülhetnek 
a lehetséges problémákról, és meg tudják tenni a szükséges 
intézkedéseket ahhoz, hogy a helyiek és a látogatók bizton-
ságosan fürdőzhessenek és strandolhassanak.

A szennyezés áramlásának és szintjeinek valós idejű meg-
figyelésével fenntartható és növelhető a színvonalas, kék 
zászlós strandok száma a térségben (Írország és Wales 
strandjain), ami akkor lesz különösen fontos szempont, ha 
a fürdővíz-minőségi irányelv szigorúbb követelményei 2016-
ban hatályba lépnek.

A Smart Coasts projekt jelenleg a dél-walesi Swansea-öbölre 
és a Wicklow megyében található part menti városkára, az 
írországi Brayre koncentrál. Mindkét környezet városias, ten-
gerpartja több ezer lakostól mindössze néhány perces sétára 
található. Mind Swansea, mind Brayre népszerű turisztikai 
célpont, és közkedvelt a vízi sportok szerelmeseinek körében. 
Szintén elmondható, hogy jelentős beruházásokat hajtottak 
végre területükön az infrastruktúra és a rekreációs szolgál-
tatások javítása érdekében.

Ez az adatszerzési módszer hathatós információkkal szol-
gálhat a különböző szennyező források relatív szerepe szem-
pontjából, és a legköltséghatékonyabb módszer lehet 
bármilyen leendő, a szennyezéscsökkentésre irányuló stra-
tégia kidolgozása során.
 
A projekt, amelyet részben az Unió 2007-2013-ra vonatkozó, 
írországi-walesi területi együttműködési programja kere-
tében finanszíroztak, az írországi, walesi és végső soron 
Európa más part menti területein található strandok és ten-
gerparti szakaszok fenntartásával foglalkozik majd. A projekt 
hozzá fog járulni ahhoz, hogy a partközeli vizek megőrizzék 
gazdasági-stratégiai értéküket a helyi gazdaságok és közös-
ségek számára.

▶ TOVÁBBI INFORMÁCIÓ
www.smartcoasts.eu

▶ A TENGERSZENNYEZÉS 
NYOMON KÖVETÉSE 
TISZTÁBB PART  
MENTI VIZEKET 
EREDMÉNYEZ 

▶EURÓPAI TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉS

Teljes összeg:
4 355 000 EUR
EU-hozzájárulás: 
3 266 000 EUR
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A nemzetközi szaktudás megszerzését elősegítő finanszíro-
zás mellett az IN2LifeSciences nemzetek közötti marke-
ting-ösztönző rendezvényeket is szervez, hogy segítse 
a kkv-kat a külföldi befektetők elérésében, továbbá interne-
tes tanfolyamokat is biztosít. Nemzetközi, brókereknek szóló 
műhelytalálkozók és egyéb innovációs rendezvények is segí-
tik az élettudományi cégeket abban, hogy megtalálják a szá-
mukra megfelelő szervezeteket az együttműködéshez.

A kkv-k számára hozzáférhető az IN2LS szolgáltatójegy-
zéke is, amelyben 224 technológiai, 15 pénzügyi és 72 piaci 
szolgáltató található. A projekt minden, egyenként 100 000 
eurós finanszírozási kerettel dolgozó regionális partnere 
vállalta, hogy saját területén aktívan keresi és értékeli 
a pályázókat. 

Annick Pierrard, a vallóniai Liège-i Egyetem Interface 
Enterprises-University belga partnerének képviselője így nyi-
latkozott: „Meg kellett keresnünk ezeket a kis cégeket, és fel 
kellett velük vennünk a kapcsolatot – gyakran telefonon –, 
hogy felhívjuk a figyelmüket a támogatási lehetőségekre. 
Fokozatosan válunk egyre ismertebbé, és már jó néhány 
sikertörténetről is beszámolhatunk a támogatott kkv-k köré-
ből. Több kis élettudományi cég számára elengedhetetlen 
az a nemzetközi szinten rendelkezésre álló szaktudás, 
amelynek elérését megpróbáljuk megkönnyíteni.”

▶ TOVÁBBI INFORMÁCIÓ
www.in2lifesciences.eu

▶ ÉLETTUDOMÁNNYAL 
FOGLALKOZÓ KKV-K 
TÁMOGATÁSA A HATÁROKON 
ÁTNYÚLÓ BŐVÍTÉS 
ÉRDEKÉBEN

Teljes összeg:
3 140 000 EUR
EU-hozzájárulás: 
1 570 000 EURAz élettudományok ágazatában tevé-

kenykedő kisvállalkozásokat Északnyugat- 
Európában finanszírozással, valamint más 
régiók szakértőinek bevonásával támogatják, 
hogy elősegítsék termék- és marketingfejlesztési 
törekvéseiket.

Az innovatív kis-és középvállalkozások (kkv-k) fontos szere-
pet töltenek be az új termékek és szolgáltatások fejlesztése 
szempontjából az élettudományok és az orvosi technológia 
terén. Az innováció azonban bonyolult és költséges, és nem 
minden szükséges szaktudás, létesítmény és finanszírozás 
áll helyben rendelkezésre.

Az IN2LifeSciences projekt keretében nyolc, az élettudomá-
nyok terén vezető északnyugat-európai régió lépett szövet-
ségre, hogy finanszírozással és a szükséges erőforrásokhoz, 
eszközökhöz és fejlesztési szaktudáshoz való hozzáféréssel 
támogassák a kkv-kat. Az IN2LifeSciences hálózata belga, 
dán, francia, német és holland régiókat foglal magában. 

A projekt három különböző ösztönző eszközzel támogatja az 
innovációt: ezek a „Collaboration” (7 000 euró), az „Insight” 
(4 000 euró), a „Meet & Greet” (legfeljebb 500 euró) kezde-
ményezések. Bár az igénybe vehető összeg viszonylag sze-
rény, a kis élettudományi vállalatok számára létfontosságúnak 
bizonyulhat a termékek fejlesztési szakaszában.

Eddig összesen 224 pénzügyi támogatást biztosítottak 
a projekt révén, amelyet 2012 áprilisában indítottak útjára. 
Ezek közül 70-et a „Collaboration”, 44-et az „Insight”, 110-
et pedig a „Meet & Greet” keretében ítéltek oda.

A negyedik és egyben utolsó pályázati felhívás 2014 máju-
sában zárult le, amikor 28 vállalat jutott támogatáshoz: 
ezek közül 13 technológiai és piaci szakértői tanácsadást, 
15 pedig külföldi partnerekkel való együttműködést kívánt 
igénybe venni az IN2LifeSciences hálózatán belül.

▶EURÓPAI TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉS
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Görögországban kisvállalkozásokat próbálnak ösztö-
nözni arra, hogy közösen fellépve fejlesszék tovább 
nemzetközi piacaikat.

Az „Extraversion – Competitiveness of Enterprises” (Extra-
verzió: a vállalkozások versenyképessége) elnevezésű prog-
ramot azzal a céllal dolgozták ki, hogy javítsák a helyi 
vállalatok nemzetközi versenyképességét, és segítsék 
a terjeszkedésüket. 

A program középpontjában a kifelé tekintő, exportorientált 
vállalkozók állnak, és fő célja, hogy javítsa a görög gazda-
ság teljesítményét a magas hozzáadott értékű termékek 
és szolgáltatások támogatása révén. 

Ennek elérése érdekében a program nagy hangsúlyt fektet 
az együttműködés és a partneri kapcsolatok fejlesztésére 
a feldolgozóipar, az építőipar és a szolgáltatások területén 
tevékenykedő kis- és középvállalkozások (kkv-k) között. 
Az Unió által támogatott program keretében kkv-k csoport-
jai (legalább három taggal) juthatnak pénzügyi támogatás-
hoz, amelynek feltétele az együttműködésben végzett 
exporttevékenység.

A rendelkezésre álló támogatást számos különböző módon 
lehet felhasználni, például új vagy differenciált termékek 
és szolgáltatások előállítására és támogatására, új termékek 
és szolgáltatások fejlesztésére, új technológiák, prototípusok és 
innovációk bevezetésére, a cég termelési bázisának diverzifi-
kációjára, valamint környezetbarát gazdasági tevékenységek 
vagy újrafeldolgozási tevékenységek fejlesztésére. 

Így például a THYRATRON S.A. (lásd a fenti képen) a program 
segítségével olyan minőség-ellenőrzési rendszert vezetett be, 
amely 100 %-os növekedést eredményezett a forgalomban 
és a termelésben.

Bár a program elsősorban Görögország kisvállalkozói szek-
torát célozza (mikrovállalkozások és kkv-k), bizonyos feltéte-
lek megléte esetén a nagyobb vállalkozások is igényelhetnek 
támogatást (a támogatottak körülbelül 1 %-a), amennyiben 
készek nemzetközi üzleti együttműködésre lépni a kkv-kkal.

A projekt elsődleges célja, hogy javítsa a görög vállalatok 
teljesítményét a nemzetközi piacokon a „kifelé tekintő” vál-
lalkozói szemlélet támogatásával, ami a termelés magas 
hozzáadott értékű, minőséget, környezettudatosságot, 
tudást és innovációt nyújtó termékek felé történő elmozdí-
tásának eszköze lehet. 

A kitűzött célok között szerepel továbbá, hogy a görög gaz-
daságban növekedjenek a közvetlen külföldi beruházások, 
és javuljon a görög vállalatok versenyképes jelenléte a hazai 
és külföldi piacokon. A program ez idáig több mint 1 000 új 
munkahely megteremtését tette lehetővé. 
 

▶ TOVÁBBI INFORMÁCIÓ
www.antagonistikotita.gr

▶GÖRÖGORSZÁG

Teljes összeg:
97 500 000 EUR
EU-hozzájárulás: 
30 000 000 EUR

▶ A GÖRÖG KISVÁLLALKOZÁSOK 
NEMZETKÖZI TERJESZKEDÉSÉ-
NEK TÁMOGATÁSA
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