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Pécsi Tudományegyetem

Az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával, a Pécsi Tudományegyetem
vezetésével valósul meg az a projekt, melynek célja egy hiánypótló, versenyképes
tudáscentrum kialakítása a sport és az ehhez köthető egészséges életmód programokkal
kapcsolatos ellátási és rehabilitációs prioritások tekintetében. A 2017. február 1-jével
elindult eszközbeszerzési és kutatói projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul
meg a pécsi Ortopédiai Klinika és a szegedi Ortopédiai Klinika együttműködésében, 100
%-os európai uniós támogatással a pécsi Ortopédiai Klinika és a szegedi Ortopédiai
Klinika együttműködésével. A projekt összeköltségvetése 508 063 507 Ft.
Az egészséges életmód-sportolás részét képezi a hobbi-, a para- és az élsport is. Utóbbi kettőnél a
csúcsteljesítmény elérése során nehezen húzható határ az egészséges és a már egészségkárosító
hatással bíró terhelés közt. E tevékenységek sem képzelhetőek el megfelelő tudományos háttér
nélkül, ami egy speciális, a sporttudományban résztvevők által létrehozott hálózatosodási formában
válhat csak működőképessé. A projekt alapvető célja, hogy az élsporthoz, parasporthoz, valamint az
egészséges életmódhoz kapcsolódó, a sportolással összefüggő mozgásszervi elváltozások
diagnosztizálása-kezelése-rehabilitációja mentén történő vizsgálatok eredményeivel biztosítsa a
résztvevők számára az integrálódást és hálózatosodást a hasonló hazai és nemzetközi rendszerekbe
az infrastrukturális fejlesztéseket követően.

Projekt célok:

infrastruktúra fejlesztés a sportolással összefügg? mozgásszervi elváltozások diagnosztizálásakezelése-rehabilitációja kapcsán,
korszer? eszközökön megfelel? módszerekkel végzett prospektív standardizált tanulmányok
kivitelezése,
kutató-fejlesztő kapacitás megerősítése,
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szorosabb integráció, bekapcsolódás a nemzetközi klinikai kutatási hálózatokba (pl. Cronet,
Elixir).
A projekt eredményeként az infrastrukturális fejlesztések megvalósulása magával hozza a
standardizált, hatékonyabb betegellátást is, az oktatás színvonalának további növekedését, valamint
a megvalósuló kutatások segítségével az integrálódást a szűkebb és tágabb szakmai klinikai és
kutatási hálózatokba. A projekt jól illeszkedik a PTE intézmény kutatási vonalába, az ott már
megkezdett fejlesztések továbbvitele a prioritások közé tartozik, ami biztosítja a hazai és nemzetközi
hálózatok jobb és könnyebb kialakíthatóságát, valamint a hazai globális kutatási infrastruktúra
fejlesztését.
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