SPRAVODAJCA
Operačného programu Zdravotníctvo
Ročník 3, číslo 3/ November 2010, vydalo Ministerstvo zdravotníctva SR, sekcia európskych programov a projektov

Modernizáciou zdravotníckej infraštruktúry z fondov EÚ
na zlepšenie zdravotného stavu obyvateľov SR
Milí čitatelia,
prichádzame k Vám s tretím číslom občasníka pod názvom Spravodajca operačného programu Zdravotníctvo, v ktorom sa
odzrkadľuje ďalší rok implementácie operačného programu rezortu.
V novom čísle Vám prinášame príhovor nového ministra zdravotníctva, prehľad uskutočnených aktivít súvisiacich s realizáciou operačného programu Zdravotníctvo za uplynulý rok, informácie o výzvach, schválených projektoch, uskutočnených
podujatiach a rozhovor s realizátorom jedného z projektov. Veríme, že Vám aktuálne číslo spravodajcu v kombinácii s ďalšími
informáciami zverejnenými na webovej stránke www.opz.health-sf.sk pomôže priblížiť aktuálny stav využívania prostriedkov
operačného programu Zdravotníctvo, ktorý je zameraný na modernizáciu zdravotníckej infraštruktúry nemocničnej a ambulantnej zdravotnej starostlivosti so strategickým cieľom prispieť k zlepšeniu zdravotného stavu obyvateľov Slovenska.
Želajme si veľa kvalitne zrealizovaných projektov, tvorivých nápadov a najmä pevné zdravie.

Vážené dámy, vážení páni,
od začiatku implementácie operačného programu Zdravotníctvo (OPZ) bolo vyhlásených 10
výziev, jedno priame zadanie a
predložených bolo 210 žiadostí
o nenávratný ﬁnančný príspevok.
Tieto čísla jasne dokumentujú, že
realizácia programu je v plnom
prúde.
K 31. októbru 2010 bolo v rámci
operačného programu Zdravotníctvo uzatvorených 44 zmlúv o
poskytnutí nenávratného ﬁnančného príspevku na projekty vo
výške 277 799 376,24 eur, čo
predstavuje 94,45 % z alokácie operačného programu. V rámci realizovaných projektov boli vyčerpané ﬁnančné prostriedky vo výške 50 606 122,37 eur, čo je 17,21 % z alokácie operačného programu. V porovnaní so stavom čerpania na konci
roka 2009 je nárast čerpania viac ako trojnásobný. OPZ je z
obsahového aj ﬁnančného hľadiska jedným z najúspešnejších
operačných programov na Slovensku a Európska komisia ho

už viackrát prezentovala ako pozitívny príklad pre ostatné
členské krajiny EÚ.
Niektoré zdravotnícke zariadenia už zrealizovali všetky aktivity
a projekty úspešne ukončili. Zmodernizovanou zdravotníckou
infraštruktúrou sa môžu pochváliť napríklad Stredoslovenský
ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Východoslovenský
ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s., KARDIOCENTRUM
NITRA, s.r.o. či CT Martin, s.r.o. Ukončené projekty pomáhajú
nielen zdravotníckym pracovníkom pri výkone povolania, ale
predovšetkým sú prínosom pre obyvateľov jednotlivých regiónov. Aj vďaka OPZ je zdravotná starostlivosť dostupnejšia,
kvalitnejšia a bezpečnejšia.
Prijímateľom, ktorí ešte nestihli naplniť všetky plánované aktivity, želám úspešnú realizáciu projektov. Vážim si, že všetci
dokázali prejsť náročnú cestu, od vypracovania a predloženia
kvalitného projektu, až po jeho úspešnú realizáciu. Je to však
zmysluplná cesta, ktorá vedie k zmodernizovaniu zdravotníckej
infraštruktúry a skvalitneniu zdravotného stavu našich občanov - a to je dôležitý cieľ. Veď hodnota zdravia je nevyčísliteľná a neporovnateľná zo žiadnou investovanou čiastkou.
MUDr. Ivan Uhliarik
minister zdravotníctva, predseda monitorovacieho výboru

Projekt je spoluﬁnancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
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Zástupca Európskej komisie Sean McGrade navštívil dve zdravotnícke
zariadenia
Zástupca Európskej komisie (EK) z Generálneho riaditeľstva pre regionálnu
politiku Sean McGrade v pozícii poradcu Monitorovacieho výboru pre operačný program Zdravotníctvo navštívil
12. 04. 2010 KARDIOCENTRUM NITRA
s.r.o. a Stredoslovenský ústav srdcových
a cievnych chorôb, (SÚSCCH a.s.) v Banskej Bystrici, ktoré úspešne zrealizovali
projekty ﬁnancované z OPZ. Zahraničný
hosť sa zaujímal predovšetkým o vplyv
projektov na rozvoj regiónov prostredníctvom zlepšenia zdravotného stavu občanov Slovenskej republiky. Jeho návšteva sa konala deň pred
zasadnutím IV. Monitorovacieho výboru pre OPZ.

Sean McGrade najskôr navštívil kardiocentrum v Nitre
poskytujúce komplexné 24-hodinové
služby v oblasti intervenčnej kardiológie. Predmetom zrealizovaného projektu
bol nákup angiograﬁckého prístroja pre
komplexnú
liečbu
srdcovo-cievnych
ochorení (angiograf je prístroj umožňujúci diagnostikovať a liečiť ochorenia cievneho systému celého tela).

Účinok projektu KARDIOCENTRA NITRA s.r.o. v číslach
Porovnávané údaje sú za 12 mesiacov pred realizáciou projektu v čase od 01. 06. 2008 – do 31. 05 2009 a po realizácii
projektu od 01. 08. 2009 – 31. 07. 2010.
Za 12 mesiacov pred realizáciou projektu bolo evidovaných 2057 ukončených hospitalizácií pacientov a za
rovnaké obdobie po skončení projektu sa zvýšil počet
ukončených hospitalizácii na 2938. Nárast tvoril 42,8%.
Kým pred realizáciou projektu sa vykonalo 12 extra koronárnych výkonov, po inštalovaní nového prístroja ich bolo
60, nárast bol v tomto prípade 500 %-ný.

Na RTG pracovisku pred realizovaním projektu za rok
evidovali 2085 vybavených pacientov a za 12 mesiacov
po skončení projektu to už bolo 3032, čo predstavuje nárast o 45,4%.
Za 12 mesiacov pred realizáciou projektu lekári kardiocentra poskytli 476 pacientom neodkladnú zdravotnú
starostlivosť (život ohrozujúce stavy) a za rovnaké obdobie po realizácii projektu poskytli neodkladnú zdravotnú
starostlivosť 653 pacientom, prírastok tak predstavuje
37,2%.

Ďalším miestom monitorovacej návštevy zástupcu EK Sean McGrada bola Banská Bystrica, kde
sa realizoval projekt komplexnej modernizácie
SÚSCCH a.s., ktorého účelom bolo zvyšovanie
úrovne poskytovanej zdravotnej starostlivosti.
Hlavným cieľom projektu SÚSCCH a.s. bolo zabezpečiť vybavenie zdravotníckou technikou a zariadeniami slúžiacimi na poskytovanie komplexnej
zdravotnej starostlivosti v oblasti diagnostiky a
liečby ochorení obehovej sústavy. Vďaka eurofondom ústav obstaral konkrétne vybavenie operačných sál, echokardiograﬁcké prístroje, digitálne
röntgenové prístroje pre výkony na periférnych
cievach, monitorovacie systémy a ďalšiu zdravotnícku techniku a vybavenie nevyhnutné na poskytovanie špecializovanej zdravotnej starostlivosti.

Účinok projektu SÚSCCH a.s. v číslach
SÚSCCH a.s. zaevidoval vzostup výkonov na oddeleniach, ktoré boli vybavené zdravotníckou technikou nakúpenou zo zdrojov
ERDF. Projekt sa realizoval počas deviatich mesiacov roku 2009,
preto sa porovnávajú údaje pred realizáciou projektu z roku 2008
a po realizácii projektu z roku 2010 (stav k 30.9.2010).
Na Oddelení kardiochirurgie a na Oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny počet hospitalizácií stúpol
v porovnaní s rokom 2008 o 77 %. Počet hospitalizácií
celkom stúpol o o 57 %.
V roku 2008 pred realizáciou projektu v ústave nevykonávali angiograﬁu, intervenciu a stenting periférnych ciev.
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Tieto výkony začali praktizovať až po realizovaní projektu
koncom roku 2009. Mesačný priemer na tieto typy výkonov v roku 2009 bol 102,1 a v roku 2010 stúpol na 138,2,
čo predstavuje 135,3 %.
Výrazne stúpol počet sonograﬁí ciev. Priemerný počet
výkonov na mesiac v roku 2008 bol 96,3 a v roku 2010
stúpol na 338,3. Je to nárast o 251,2 %.
O 73 % stúpol počet operácii srdca. V roku 2008 sa priemerne vykonalo 32,2 operácie mesačne, v roku 2010 ich
priemerný mesačný počet operácií stúpol na 55,7.

Podľa slov Seana McGrada
obidva navštívené projekty
nielen papierovo napĺňajú
stratégiu a ciele operačného programu Zdravotníctvo, ale dokazujú, že účelne a správne nasmerovaná
pomoc zo štrukturálnych
fondov, dokáže výrazným
spôsobom reálne prispieť
k záchrane životov a zlepšeniu zdravotného stavu
obyvateľov jednotlivých regiónov, čo je v porovnaní s
investovanou čiastkou nevyčísliteľná hodnota.

Prvenstvo MZ SR ako riadiaceho orgánu pre OPZ v Európskej komisii
Európska komisia schválila už 16. júna 2010 Výročnú
správu o vykonávaní Operačného programu Zdravotníctvo za obdobie január - december 2009. Ministerstvo
zdravotníctva SR (MZ SR) predložilo Výročnú správu o
vykonávaní OPZ za rok 2009 Európskej komisii s predstihom 25. mája 2010.
MZ SR bolo tento rok nielen prvé spomedzi RO v Európe,
ktoré predložilo Európskej komisii výročnú správu na posúdenie, ale zároveň malo uvedený dokument ako prvý
rezort v Európe aj schválený.
Predloženiu správy predchádzalo jej schválenie členmi
Monitorovacieho výboru na zasadnutí 13. apríla 2010.
Výročná správa slúži ako východisko na posúdenie výsledkov dosiahnutých počas predchádzajúceho kalendárneho roka a je jedným z hlavných zdrojov informácií
pre monitorovací výbor a Európsku komisiu.

Predkladanie výročných správ je povinnosťou riadiacich
orgánov. Uvedená povinnosť vyplýva z ustanovení čl. 67
Nariadenia (ES) č. 1083/2006 z 11.júla 2006, ktorým sa
ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a
Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č.
1260/1999.
Predčasné predloženie a extrémne rýchle schválenie výročnej správy je prejavom dobre vypracovanej výročnej
správy a výbornej spolupráce MZ SR s monitorovacím
výborom a Európskou komisiou. Výročná správa je k dispozícii na webovej stránke www.opz.health-sf.sk v sekcii
Riadenie, monitorovanie, hodnotenie.

Druhý ročník Dňa štrukturálnych fondov v zdravotníctve bol aj o úspešne
zrealizovaných projektoch
Druhý ročník Dňa štrukturálnych fondov (Deň ŠF) v zdravotníctve sa uskutočnil 26. novembra 2009 v Bratislave.
Ministerstvo zdravotníctva SR ho organizovalo s cieľom zvýšiť povedomie
občanov o tom, ako prebieha proces
realizácie operačného programu Zdravotníctvo a opatrenia 2.2 operačného
programu Vzdelávanie a aké sú možnosti získania prostriedkov štrukturálnych fondov na ﬁnancovanie projektov
v zdravotníctve.
Deň prebiehal v dvoch paralelných blokoch. Jeden blok tvorili pravidelne sa opakujúce prezentácie spojené s diskusiou.
Druhý blok predstavovali konzultácie hostí s pracovníkmi
sekcie európskych programov a projektov počas celého dňa.
V dočasne vytvorenom konzultačnom stredisku tak mali účastníci podujatia výbornú príležitosť prediskutovať svoje špeciﬁcké otázky týkajúce sa implementácie štrukturálnych fondov
v zdravotníctve.

Prvýkrát sa o svoje skúsenosti delili aj prijímatelia
Prvýkrát bola akcia obohatená o
vystúpenia prijímateľov, ktorí sa podelili o skúsenosti
z realizácie úspešných projektov v
rámci operačného
programu Zdravotníctvo a opatrenia
2.2
operačného
programu Vzdelávanie. Úspešní prijímatelia boli tiež počas celého dňa k dispozícii potenciálnym
žiadateľom v rámci konzultačného strediska.
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O projekte „Komplexná modernizácia SÚSCCH a. s. za
účelom zvyšovania úrovne poskytovanej zdravotnej starostlivosti“ informovala námestníčka generálneho riaditeľa pre
úsek liečebný a diagnostický MUDr. Gabriela Kaliská, CSc,
F.E.S.C. a námestníčka generálneho riaditeľa pre úsek ekonomiky a obchodu Ing. Edita Beňová.
„Od roku 2006 prebiehala komplexná rekonštrukcia a dostavba
zariadenia. Celé toto zariadenie bolo potrebné vybaviť novou
zdravotníckou technikou. Na celkové vybavenie nového ústavu nám veľmi pomohli štrukturálne fondy, kde sme v hodnote
6 222 000 EUR získali nenávratný ﬁnančný príspevok na doﬁnancovanie vybavenia a zdravotníckej techniky“, povedala námestníčka Beňová. SÚSCCH a. s. sa podarilo zakúpiť najmä
špičkovú röntgenovú, diagnostickú a operačnú zdravotnícku
techniku.
Publicita,
vyhodnotenie
spokojnosti
Každý návštevník dostal informačný balíček s prezentáciami a novými tlačovinami.
Pri príležitosti Dňa ŠF v zdravotníctve Riadiaci orgán (RO)
vydal letáky a Spravodajcov
venovaných procesu implementácie oboch operačných
programov. Súčasťou balíka bol aj dotazník zameraný
na zisťovanie spokojnosti
účastníkov s uvedeným podujatím.
Zo 100 % účastníkov dňa ŠF dotazník odovzdalo 54 %. Z neho
vyplynulo, že s obsahom informačných seminárov bolo veľmi
spokojných a spokojných 80% respondentov a málo spokojných bolo len 20%. Nespokojný nebol nikto. S kvalitou distribuovaných materiálov bolo veľmi spokojných a spokojných
94% účastníkov, málo spokojných bolo 6 % a nikto nebol nespokojný. S organizáciou informačného dňa bolo veľmi spokojných a spokojných 91% účastníkov, málo spokojných bolo 6
% a nespokojných boli 3%.

Napriek tomu, že účastníci Dňa ŠF vyjadrili veľkú spokojnosť
s podujatím, RO počnúc rokom 2010 mení stratégiu hlavnej
informačnej aktivity od informovania a poradenstva pre potenciálnych žiadateľov smerom k podrobným prezentáciám
úspešne zrealizovaných projektov. Podujatia sa budú realizovať
priamo v podporených regiónoch Slovenska.
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Chronológia udalostí v rámci OPZ
a hlavných aktivít MZ SR ako RO
pre OPZ v roku 2009 a 2010.
•

29.10.2009 RO zverejnil výzvu na predkladanie žiadostí o NFP OPZ 2009/1.2/01 „Zabezpečenie rekonštrukcie
a modernizácie zdravotníckej infraštruktúry všeobecných
nemocníc s prednostným zameraním na liečbu ochorení
skupiny 5“. Dátum uzávierky prijímania žiadostí o NFP bol
výzvou stanovený na 26.02.2010 a posunutý na 12.03.2010
z dôvodu nefunkčnosti verejného portálu ITMS.

•

20.01.2010 RO zverejnil výzvu na predkladanie žiadostí o
NFP OPZ 2010/2.1/01 „Zabezpečenie rekonštrukcie a modernizácie zdravotníckej infraštruktúry ambulantnej zdravotnej starostlivosti s prednostným zameraním na prevenciu a podporu zdravia pri ochoreniach skupiny 5, ako aj
na zabezpečenie adekvátneho prístrojového vybavenia“.
Termín uzávierky prijímania žiadostí o NFP bol výzvou stanovený na 20.04 2010 a posunutý na 04.06.2010 z dôvodu
odstavenia modulu pre vytvorenie žiadosti o aktiváciu konta v rámci verejného portálu ITMS.

•

25.01.2010 RO zverejnil na webovej stránke Príručku pre
prijímateľa z OPZ, verzia 2.0.
03.02.2010 Informačný seminár k výzve OPZ 2010/2.1/01
pre potenciálnych žiadateľov o NFP sa uskutočnil v Banskej Bystrici.

•
•

23.11.2009 Informačný seminár k výzve OPZ 2009/1.2/01
pre všeobecné nemocnice pre potenciálnych žiadateľov o
NFP sa uskutočnil v Bratislave.

•

24.11.2009 Informačný seminár k výzve OPZ 2009/1.2/01
pre všeobecné nemocnice pre potenciálnych žiadateľov o
NFP sa uskutočnil v Košiciach.

•

26.11.2009 Druhý ročník Dňa štrukturálnych fondov v zdravotníctve sa uskutočnil v Bratislave. RO s cieľom zvýšiť povedomie informoval občanov o tom, ako prebieha proces
realizácie Operačného programu Zdravotníctvo a opatrenia
2.2 Operačného programu Vzdelávanie a aké sú možnosti
získania prostriedkov štrukturálnych fondov na ﬁnancovanie projektov v zdravotníctve. Prvýkrát bola akcia obohatená o vystúpenia prijímateľov, ktorí sa podelili o skúsenosti z
realizácie úspešných projektov v rámci operačného programu Zdravotníctvo a opatrenia 2.2 operačného programu
Vzdelávanie.

•

09.12.2009 RO zverejnil na svojej webovej stránke Správu
o vyhodnotení výzvy OPZ 2009/1.1/01 pod názvom „Zabezpečenie rekonštrukcie a modernizácie zdravotníckej
infraštruktúry špecializovaných nemocníc s prednostným
zameraním na liečbu ochorení skupiny 5“.

•

11.12.2009 RO zverejnil indikatívny harmonogramu výziev
na predkladanie žiadostí o NFP OPZ na rok 2010.

•

18.12.2009 RO zverejnil informáciu o schválenej žiadosti na
poskytnutie NFP v rámci výzvy na národný projekt „Nákup
mobilných mamograﬁckých jednotiek“. Cieľom výzvy bolo
podporiť nákup mobilných mamograﬁckých jednotiek pre
zabezpečenie vyššej kvality vyšetrení pri nižšej radiačnej
dávke, skrátenie doby vyšetrenia a zníženie úmrtnosti žien
na rakovinu prsníka ako aj úsporu nákladov na liečbu včasnou diagnostikou.

•

12.01.2010 RO zverejnil na webovej stránke OPZ štatút a rokovací poriadok komisie MZ SR na posúdenie žiadosti o preskúmanie rozhodnutia o neschválení žiadosti o NFP pre OPZ.

•

04.02.2010 Informačný seminár k výzve OPZ 2010/2.1/01
pre potenciálnych žiadateľov o NFP sa uskutočnil v Košiciach.

•

05.02.2010 Informačný seminár k výzve OPZ 2010/2.1/01 pre
potenciálnych žiadateľov o NFP sa uskutočnil v Bratislave.

•

23.02.2010 RO zverejnil na svojej webovej stránke Správu o vyhodnotení výzvy OPZ 2009/2.1/01 pod názvom
„Zabezpečenie rekonštrukcie a modernizácie zdravotníckej infraštruktúry ambulantnej zdravotnej starostlivosti s
prednostným zameraním na prevenciu a podporu zdravia
u ochorení skupiny 5, ako aj na zabezpečenie adekvátneho
prístrojového vybavenia“.

•

25.02.2010 RO aktualizoval Programový manuál OPZ, verzia 8.0.

•

26.02.2010 RO zverejnil výzvu na predkladanie žiadostí o NFP OPZ 2010/2.1/02 „Zabezpečenie rekonštrukcie
a modernizácie zdravotníckej infraštruktúry ambulantnej
zdravotnej starostlivosti s prednostným zameraním na prevenciu a podporu zdravia pri ochoreniach skupiny 5, ako
aj na zabezpečenie adekvátneho prístrojového vybavenia“
v rámci schválených Lokálnych stratégií komplexného prístupu. Termín predkladania žiadostí o NFP bol výzvou stanovený na 25.5.2010 a posunutý na 07.07.2010 z dôvodu
odstavenia modulu pre vytvorenie žiadosti o aktiváciu konta v rámci verejného portálu ITMS.

•

26.02.2010 RO zriadil na webovej stránke OPZ novú kategóriu s názvom „Nahlasovanie podozrení nezrovnalostí“.

•

25.03.2010 informačný seminár k vyhlásenej výzve OPZ
2010/2.1/02 pre polikliniky a zdravotné strediská v rámci
schválených Lokálnych stratégií komplexného prístupu sa
uskutočnil v Banskej Bystrici.
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•

26.03.2010 informačný seminár k vyhlásenej výzve OPZ
2010/2.1/02 pre polikliniky a zdravotné strediská v rámci
schválených Lokálnych stratégií komplexného prístupu sa
uskutočnil v Košiciach.

•

12.04.2010 zástupca Európskej komisie a poradca Monitorovacieho výboru pre OPZ Sean McGrade navštívil dva
úspešne ukončené projekty.

•

13.04.2010 sa uskutočnilo IV. zasadnutie Monitorovacieho
výboru (MV) pre OPZ. MV OPZ prerokoval a schválil Výročnú správu o vykonávaní Operačného programu Zdravotníctvo za rok 2009. Následne bola výročná správa zaslaná na
posúdenie a schválenie Európskej komisii. Na zasadnutí
bola členom MV bola prezentovaná Záverečná hodnotiaca
správa - Zhodnotenie systému implementácie OPZ externým hodnotiteľom a vzali na vedomie správy o vyhodnotení výziev vydané od posledného zasadnutia MV pre OPZ.
Na záver boli členovia MV oboznámení s aktuálnym stavom implementácie Operačného programu Zdravotníctvo
a o aktivitách vykonaných v roku 2010.
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•

16.04.2010 zástupcovia RO sa na základe pozvania Európskou komisiou aktívne zúčastnili pracovného stretnutia
zodpovedných direktoriátov Európskej komisie s riadiacimi
orgánmi a rezortmi zdravotníctva všetkých členských krajín. Účelom stretnutia bola odborná diskusia k problematike efektívneho využívania štrukturálnych fondov v sektore
zdravotníctva v kontexte prípravy priorít nového programového obdobia 2014 – 2020.

•

25.05.2010 RO zverejnil na webovej stránke Príručku pre
prijímateľa z OPZ, verzia 3.0.

•

25.05.2010 RO zaslal Európskej komisii na schválenie Výročnú správu o vykonávaní OPZ za rok 2009.

•

16.06.2010 RO zverejnil na svojej webovej stránke Správu o vyhodnotení výzvy OPZ 2009/2.1/02 Zabezpečenie
rekonštrukcie a modernizácie zdravotníckej infraštruktúry
ambulantnej zdravotnej starostlivosti s prednostným zameraním na prevenciu a podporu zdravia u ochorení skupiny
5, ako aj na zabezpečenie adekvátneho prístrojového vybavenia.

•

16.06.2010 Európska komisia schválila 16.06.2010 výročnú
správu o vykonávaní Operačného programu Zdravotníctvo
za obdobie január - december 2009. Výročná správa slúži ako východisko na posúdenie výsledkov dosiahnutých
počas predchádzajúceho kalendárneho roka a je jedným
z hlavných zdrojov informácií pre monitorovací výbor a Európsku komisiu.

•

29.06.2010 zástupca RO na základe pozvania Európskym
fórom pacientov prezentoval v rámci Open Health Forum
2010 Conference v Bruseli skúsenosti MZ SR s realizáciou Operačného programu Zdravotníctvo. Aktívna účasť
na konferencii je ďalším pozitívnym celoeurópskym zviditeľnením Slovenska v oblasti implementácie štrukturálnych
fondov v zdravotníctve.

•

30.06.2010 RO pre OPZ aktualizoval Programový manuál
Operačného programu Zdravotníctvo, verzia 9.0.

•

06.09.2010 RO zverejnil na svojej webovej stránke Správu o vyhodnotení výzvy OPZ 2009/1.2/01 Zabezpečenie
rekonštrukcie a modernizácie zdravotníckej infraštruktúry
všeobecných nemocníc s prednostným zameraním na liečbu ochorení skupiny 5.

•

21.10.2010 RO zverejnil na webovej stránke Príručku pre
prijímateľa z OPZ, verzia 3.1.

Na slovíčko s prijímateľom
O realizácii projektu Fakultnej
nemocnice s poliklinikou Žilina
sme sa rozprávali s riaditeľkou nemocnice Ing. Danielou
Bekeovou, MPH.

a prognóza všetkých stavov vyžadujúcich resuscitačnú a intenzívnu liečbu predovšetkým kardiovaskulárnych ochorení.
Centralizácia urgentnej starostlivosti vo FNsP Žilina predstavuje dôležitý prvok celkovej modernizácie tohto zdravotníckeho
zariadenia.

Môžete nám stručne priblížiť
zámer projektu Fakultnej nemocnice s poliklinikou Žilina
s názvom „Komplexné riešenie urgentnej a onkologickej zdravotnej starostlivosti
v NsP Žilina“?

Okrem výstavby urgentného príjmu je v rámci projektu riešená
aj modernizácia oddelenia klinickej a radiačnej onkológie obstaraním nového lineárneho urýchľovača. Naše pracovisko je
jedným z regionálnych onkologických centier na Slovensku.
Všetky aktivity v rámci komplexného riešenia tohto projektu
majú podstatný vplyv na diagnostiku a liečbu ochorení „skupiny 5“.

Zámerom nášho projektu je zvýšenie kvality poskytovania
zdravotnej starostlivosti centralizáciou v urgentnom príjme,
kde bude zabezpečovaná kontinuálne starostlivosť o pacientov vyžadujúcich akútnu, neodkladnú starostlivosť vrátene
expektačných lôžok. Súčasne bude vybudované aj 8-lôžkové
oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny.

Aký je aktuálny stav realizácie projektu?
V súčasnom období je lineárny urýchľovač dodaný, prebiehajú
práce spojené s jeho ﬁnálnou inštaláciou a na budove urgentného príjmu sa dokončuje úprava fasády vrátane zateplenia.
Zároveň sa realizujú prístupové komunikácie a všetky vnútorné
rozvody. Je reálny predpoklad ukončenia všetkých prác v treťom kvartáli roka 2011.

V čom spočíva komplexnosť Vášho projektu?
Cieľom poskytovania zdravotníckych služieb v rámci urgentného príjmu bude predovšetkým stabilizácia vitálnych funkcií,
správne rozpoznanie symptomatológie, rýchla diagnostika

Aké sú ďalšie rozvojové plány nemocnice?
Ďalšie rozvojové plány budú zamerané na skvalitňovanie poskytovania zdravotnej starostlivosti.

Schválené projekty
•

•

•

•

Výzva OPZ 2008/1.1/01
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb,
a. s., Komplexná modernizácia SÚSCCH a. s. za účelom
zvyšovania úrovne poskytovanej zdravotnej starostlivosti,
výška schváleného NFP 6 634 003,82 EUR.
Východoslovenský onkologický ústav, a. s., Modernizácia
Východoslovenského onkologického ústavu, a. s. v Košiciach, výška schváleného NFP 3 311 093,41 EUR.
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb,
a. s., Modernizácia zdravotníckej infraštruktúry pre zabezpečenie komplexných zdravotníckych služieb VÚSCH,
a. s., výška schváleného NFP 3 312 080,43 EUR.
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy, Stavebno-technologická rekonštrukcia a modernizácia NÚTPCHaHCH pre poskytovanie

•

•

•
•

komplexnej zdravotnej starostlivosti, výška schváleného
NFP 4 976 727,96 EUR.
KARDIOCENTRUM NITRA s. r. o., Nákup angiograﬁckého prístroja pre komplexné kardiologické aplikácie, výška
schváleného NFP 1 662 276,11 EUR.
Výzva OPZ 2008/2.1/01
CT Martin s. r. o., Modernizácia technológie zariadenia
ambulantnej starostlivosti CT Martin, s.r.o., výška schváleného NFP 1 642 933,01 EUR.
Imunoalergológia Dzurila, Imunoalergológia – nadstavba,
výška schváleného NFP 1 649 954,69 EUR.
NsP Sv. Jakuba n. o., Bardejov, Predchádzanie zdravotným rizikám z ochorení skupiny 5 v NsP Sv. Jakuba n. o.,
Bardejov, formou komplexného zabezpečenia ambulant-
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nej zdravotnej starostlivosti a formou vybudovania ďalších troch ambulancií zameraných na iné rizikové ochorenia, výška schváleného NFP 1 573 090,62 EUR.
ŽILPO, s. r. o., Komplexná rekonštrukcia a modernizácia
ambulantného zdravotníckeho zariadenia ŽILPO, s.r.o.,
výška schváleného NFP 1 644 788,60 EUR.

•

•

•

•
Výzva OPZ 2008/1.2/01
Nemocnica Poprad, a.s., Prístavba, komplexná rekonštrukcia, technologická modernizácia operačných sál,
centrálnej sterilizácie, oddelenia rádiológie a OAIM Nemocnice Poprad, a.s., výška schváleného NFP 13 953
194,88 EUR.
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Modernizácia FNsP Nové Zámky, výška schváleného NFP 8 298
478,37 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, Komplexné riešenie urgentnej a onkologickej zdravotnej starostlivosti v
NsP Žilina, výška schváleného NFP 13 277 428,14 EUR.
Fakultná nemocnica Nitra, Novostavba liečebného pavilónu, výška schváleného NFP 22 544 335,61 EUR.
Univerzitná nemocnica Martin, Dostavba chirurgického
pavilónu 04, výška schváleného NFP 14 937 262,30 EUR.
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica, Nadstavba a rekonštrukcia budovy DFNsP v Banskej
Bystrici, výška schváleného NFP 6 629 215,38 EUR.

•

•

•

•
•
•

Výzva OPZ 2008/2.2/01
Národná transfúzna služba SR, Dobudovanie infraštruktúry Národnej transfúznej služby SR, výška schváleného
NFP 7 302 243,75 EUR.

•

Výzva OPZ 2009/1.1/01
Národný ústav reumatických chorôb, Technologická rekonštrukcia a modernizácia NURCH Piešťany za účelom
poskytovania komplexnej zdravotnej starostlivosti, výška
schváleného NFP 491 070,00 EUR.
Vysoko špecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n. o., Modernizácia prístrojového vybavenia VšOÚG sv. Lukáša, n. o., výška schváleného NFP
473 103,62 EUR.
ORL HUMENNÉ, s r. o., Modernizácia špecializovanej nemocnice ORL Humenné, s r. o., výška schváleného NFP
455 917,94 EUR.
Národné rehabilitačné centrum Kováčová, Modernizácia zdravotníckej infraštruktúry pre zabezpečenie komplexných zdravotníckych služieb NRC Kováčová, výška
schváleného NFP 499 960,00 EUR.
OFTAL s. r. o., Komplexná modernizácia zdravotníckej
techniky špecializovanej nemocnice v odbore oftalmológie, Oftal s r. o., výška schváleného NFP 345 454,68 EUR.
Sanatórium Dr. Guhra, n. o. , Modernizácia a rekonštrukcia Sanatória Dr. Guhra, n. o., výška schváleného NFP
479 104,99 EUR.

•

•

•

•

•

•

Výzva OPZ 2009/2.1/01
Vranovská nemocnica n. o., Komplexná rekonštrukcia a
modernizácia poliklinického pavilónu Nemocnice s poliklinikou Stropkov, výška schváleného NFP 1 499 101,22 EUR.
Nemocnice a polikliniky n. o., Komplexná modernizácia
ambulantnej zdravotnej starostlivosti zameraná na liečbu
ochorení skupiny 5 v nemocnici Rimavská Sobota, výška
schváleného NFP 1 999 141,20 EUR.
Nemocnica s poliklinikou Hlohovec, s.r.o., Modernizácia
prístavby polikliniky NsP Hlohovec, výška schváleného
NFP 1 999 887,21 EUR.
Paracelsus, s. r. o., Modernizácia polikliniky v Žiline na Bratislavskej ulici, výška schváleného NFP 1 891 237,20 EUR.

•

•

•

•
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•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Jesenius Šamorín, s. r. o., Skvalitnenie ambulantnej zdravotnej starostlivosti rekonštrukciou zdravotného strediska
v Šamoríne, výška schváleného NFP 1 976 602,05 EUR.
Endoservice-MAC, s. r. o., Rozšírenie a rekonštrukcia
NZZ Harmony v Šahách, výška schváleného NFP 968
755,65 EUR.
Medicentrum s. r. o., Rekonštrukcia a modernizácie polikliniky Medicentrum Nové Zámky, výška schváleného
NFP 1 996 003,62 EUR.
REVITAL PLUS, s. r. o, Rekonštrukcia a modernizácia polikliniky Revital plus, spol. s. r. o. v Snine, výška schváleného NFP 1 944 060,89 EUR.
Výzva OPZ 2009/2.2/01
Východoslovenský onkologický ústav, a.s.,Nákup a dodávka mobilných mamograﬁckých jednotiek, výška
schváleného NFP 4 307 275,30 EUR.
Výzva OPZ 2009/2.1/02
Wesper, s. r. o., Komplexná rekonštrukcia a modernizácia
zákrokových sál na Jurkovičovej ulici v Prešove, výška
schváleného NFP 2 499 442,40 EUR.
EDELMA s. r. o., Modernizácia zariadenia ambulantnej
starostlivosti na Spojovej ulici v Banskej Bystrici, výška
schváleného NFP 2 335 068,59 EUR.
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Rekonštrukcia
a modernizácia zariadenia ambulantnej zdravotnej starostlivosti, výška schváleného NFP 2 194 812,12 EUR.
SANAT, spol. s. r. o., Rekonštrukcia a modernizácia budovy B polikliniky SANAT Levice, výška schváleného NFP
2 198 190,24 EUR.
Výzva OPZ 2009/1.2/01
Ľubovnianska nemocnica n. o., Stará Ľubovňa, Moderná nemocnica – základ zvyšovania kvality poskytovanej
zdravotnej starostlivosti, výška schváleného NFP 3 630
029,66 EUR.
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta, Banská Bystrica, Komplexná rekonštrukcia operačných sál,
urgentného príjmu a centrálnej sterilizácie Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica,
výška schváleného NFP 26 440 020,61 EUR.
Fakultná nemocnica s poliklinikou Prešov, FNsP J.A. Reimana Prešov - Internistický monoblok, výška schváleného NFP 26 399 849,08 EUR.
Nemocnice a polikliniky, n. o., Rozšírenie prevádzky na
poskytovanie ústavnej zdravotnej starostlivosti Všeobecnej nemocnice v Žiari nad Hronom, výška schváleného
NFP 6 623 000,38 EUR.
Nemocnica s poliklinikou Brezno, Komplexná rekonštrukcia a modernizácia NsP Brezno - zateplenie fasád,
výmen výplní otvorov, nákup zdravotníckeho zariadenia,
výška schváleného NFP 3 636 073,40 EUR.
Detská fakultná nemocnica Košice, Rekonštrukcia, nadstavba a prístavba DFN, Tr. SNP č.1, 040 01 Košice, výška
schváleného NFP 14 395 349,61 EUR.
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Urgentný príjem Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice pre 21.
storočie, výška schváleného NFP 26 489 999,61 EUR.
Nemocnica s poliklinikou Nové Mesto nad Váhom, n. o.,
Rekonštrukcia časti nemocnice v Novom Meste nad Váhom, výška schváleného NFP 3 640 000,00 EUR.
Nemocnica s poliklinikou Skalica, a. s., Rekonštrukcia
a modernizácia infraštruktúry, výška schváleného NFP
13 579 357,95 EUR.

