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Fakty o projekte
Prioritná os 2 Podpora zdravia a predchádzanie zdravotným rizikám
Opatrenie 2.1 Rekonštrukcia a modernizácia zariadení
ambulantnej zdravotnej starostlivosti
Prijímateľ nenávratného finančného príspevku:
Imunoalergológia Dzurilla s.r.o.
Názov projektu: Imunoalergológia – nadstavba
Cieľ projektu: Zriadením štyroch ambulancií a jednodňovej očnej chirurgie zameraných na ochorenia skupiny 5 spolu s ich technologickým vybavením a modernizáciou prístrojového vybavenia laboratória prispieť
k zlepšeniu zdravotníckej infraštruktúry v Nitrianskom samosprávnom
kraji
Doba realizácie aktivít projektu: 13. 05. 2009 - 31. 12. 2010
Celkové zazmluvnené výdavky projektu: 1 742 805,49 EUR
Zazmluvnený nenávratný finančný príspevok: 1 647 049,81 EUR
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Stručne z histórie prijímateľa
Imunoalergológia Dzurilla s.r.o., bola založená spoločenskou zmluvou
z 10. apríla 2002. Štatutárnym orgánom spoločnosti sú konatelia
MUDr. Eva Dzurillová a MUDr. Martin Dzurilla. Ich víziou je poskytovanie
zdravotnej starostlivosti pacientom v nadštandardnom klimatizovanom
prostredí s motivovaným a profesionálnym personálom.
S prevádzkou začali v jeseni 2002 v Nitre-Chrenovej na Fatranskej ulici 5
a 5A činnosťou laboratória klinickej imunológie a alergológie. Odborným
garantom činnosti laboratória je MUDr. Pavel Dzurilla, ktorý v roku 1990 založil
a dlhé roky viedol oddelenie klinickej imunológie a alergológie vo Fakultnej
nemocnici Nitra a je krajským odborníkom Ministerstva zdravotníctva SR pre
tento medicínsky odbor. V roku 2003 činnosť rozšírili o služby ambulancie
klinickej imunológie a alergiológie v Leviciach, v roku 2006 aj v Zlatých
Moravciach a Vrábľoch. Objekt na Fatranskej ulici prešiel v roku 2006 čiastočnou
rekonštrukciou.
V roku 2008 bol predložený a následne schválený komplexný projekt
spolufinancovaný z Operačného programu Zdravotníctvo. Od októbra 2009
do augusta 2010 sa realizovala nadstavba budovy. Vedenie spoločnosti sa
vzhľadom na rozšírenie činnosti v nových priestoroch nadstavby mimo pôvodný
odbor imunológie rozhodlo označiť celý objekt ako Medicentrum Dzurilla.
1. septembra otvorili nové ambulancie
klinickej imunológie
a alergológie, onkologickú, pľúcnu
a očnú ambulanciu. Od 1. októbra
2010 začalo činnosť Očné oddelenie
svätej Otílie - špičková jednodňová
očná chirurgia pod vedením bývalej
dlhoročnej primárky očného oddelenia
a prednostky Očnej kliniky vo FN
rilla v Nitre
Budova Medicentra Dzu
3

Projekt Imunoalergológie
Dzurilla s.r.o.

Nitra MUDr. Zuzany Murgašovej, PhD, ktorá je takisto krajským odborníkom
Ministerstva zdravotníctva SR v odbore oftalmológia.
Na prízemí budovy spoločnosť od mája 2011 prevádzkuje ambulanciu
všeobecného lekárstva pre dospelých. Všetky ambulancie sú vybavené
výpočtovou technikou s centrálnou databázou pacientov a samostatnými
prípojkami na internet, ktorý umožňuje okrem iného aj prístup k laboratórnym
výsledkom.
V budove nazvanej Medicentrum Dzurilla funguje pod vedením MUDr. Evy
Dzurillovej aj denné detské sanatórium - Regionálne detské centrum pre
poruchy imunity spolu s imunologickou ambulanciou. V priestoroch, ktoré
spoločnosť prenajíma iným poskytovateľom, sídli ambulancia klinickej
logopédie, pracovného lekárstva a ďalšia ambulancia klinickej imunológie
a alergiológie.
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Zh
Zhodnotenie
projektu slovami
kkonateľky spoločnosti
M
MUDr. Evy Dzurillovej
Z
Zdravotnícke
zariadenie v projekte kládlo dôraz na
komplexnosť poskytovaných služieb v oblasti klinickej
imunológie, ktorá priamo kooperuje s ostatnými
odbormi, najmä onkológiou.
„Koncepcia vybudovania onkoimunologického centra
prepojeného
j
na ďalšie špecializácie - pneumológia, oftalmológia a iné - je jedinečná v rámci celej SR. Predstavuje progresívne, medicínsky
podložené a ekonomicky efektívne riešenie ambulantnej starostlivosti so zameraním na ochorenia skupiny 5,“ zdôraznila MUDr. Dzurillová.
Novovybudované Očné oddelenie svätej Otílie je jedným z najmodernejších
zariadení svojho druhu v SR, ktoré okrem iného disponuje v operačnom trakte
unikátnou vzduchotechnikou s najprísnejším stupňom čistoty filtrovaného vzduchu a prispieva tak k minimalizácii rizika infekčných pooperačných komplikácií.
„Očná ambulancia je vybavená kompletnou diagnostickou technikou hradenou
zo štrukturálnych fondov. Diagnostická technika zahŕňa štrbinovú lampu, refraktometer, bezkontaktný tonometer, prístroj na kalkuláciu vnútroočných šošoviek
a ďalšie potrebné vybavenie. Z operačnej techniky je najdôležitejší operačný
mikroskop a fakoemulzifikačný prístroj. Samozrejmosťou je kompletné zariadenie
obslužných priestorov operačného traktu, slúžiacich na predoperačné vyšetrenie,
sterilizáciu a pobyt pacienta po operácii,“ upriamila pozornosť MUDr. Dzurillová.
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Poskytovanie zdravotnej starostlivosti v rámci jednodňovej očnej chirurgie
nadobudlo výrazný nadregionálny význam.
„Jednodňová očná chirurgická starostlivosť v nadštandardných priestoroch,
vybavených najmodernejšími prístrojmi a špičkovými odborníkmi, je zárukou
najvyššej kvality poskytovaných služieb, ktoré sú benefitom pre pacienta.
Vybudovaním výťahu sa zabezpečil bezbariérový prístup do všetkých
novovybudovaných priestorov,“ informovala MUDr. Dzurillová.
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Účinok projektu v číslach
Všetky ambulancie aj jednodňová očná chirurgia boli v rámci projektu
vybudované ako nové bez predchádzajúcich historických čísiel. Hlavným
prínosom je zvýšenie dostupnosti špecializovaných zdravotníckych služieb,
vrátane preventívnych vyšetrení pre široký región nielen Nitrianskeho
samosprávneho kraja bez čakania na vyšetrenia (okrem plánovaných operácií).
Za rok od otvorenia nadstavby pôvodnej budovy bolo v novovybudovaných
štyroch ambulanciách ošetrených 3 688 pacientov (z toho na onkológii 771,
imunológii 894, očnom 1 522 a pľúcnom 501 pacientov), u ktorých bolo
realizovaných 8 155 vyšetrení. Preventívne bolo vyšetrených 435 pacientov.
Kým v ambulanciách prevažujú pacienti z okresov Nitra, Topoľčany a Zlaté
Moravce, jednodňová očná chirurgia získava výrazný nadregionálny význam.
Za ročné obdobie od jej otvorenia bolo operovaných 674 pacientov, z toho
89 % pacientov bolo z Nitrianskeho samosprávneho kraja, 8 % pacientov
z Trnavského samosprávneho kraja a 3 % pacientov z ostatných krajov.
Ešte výraznejšie sa prejavujú podiely jednotlivých okresov Nitrianskeho
samosprávneho kraja, kde pacienti okresu Nitra tvoria 54 %, okresu Levice
40 %, okresu Topoľčany 5 % a okresu Šaľa 1 %.
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Plány do budúcnosti
Z vlastných zdrojov bolo doplnené prístrojové vybavenie v očnej ambulancii
o YAG laser, ktorý umožňuje neinvazívne zákroky pri kataraktách a glaukóme,
ktoré sú v širokom regióne nedostupné z dôvodu chýbajúcich prístrojov v Leviciach, Galante a Šali. Skrátením čakacej doby na zákrok zo 4 až 5 mesiacov
na okamžité riešenie bude profitovať hlavne pacient s progredujúcim procesom
na sietnici, ktorý rýchlo vedie k predčasnej slepote.
Do konca roka 2011 spoločnosť plánuje zakúpiť prístroj na neinvazívne
stanovenie zápalovej aktivity dýchacích ciest, ktorý významnou mierou prispeje
k zlepšeniu diagnostiky u pacientov s ochoreniami dýchacích ciest.
Na projekt priamo nadväzuje ďalšia činnosť spoločnosti v oblasti vzdelávania
– získanie štatútu externého školiaceho pracoviska Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave pre praktickú prípravu lekárov v odbore klinická imunológia
a alergiológia, čím sa dosiahne multiplikačný efekt poskytovaných služieb.
Špecializované laboratórium klinickej imunológie je od augusta 2006 držiteľom
osvedčenia o akreditácii na normu ISO/IEC 17025:2005 udelenú Slovenskou
národnou akreditačnou službou, čím spĺňa najprísnejšie požiadavky riadenia
kvality a je zaručená vysoká kvalita procesov laboratórnych analýz a ich kompatibilita s medzinárodnými výsledkami.
Ďalší rozvoj zariadenia, komplexnosť ambulantných služieb previazaných
na prehĺbenie kvalitatívne verifikovanej
diagnostiky a školiace aktivity pri príprave
lekárov sú pridanou hodnotou projektu.
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