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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: ŽILPO, s.r.o.
Názov projektu: Komplexná rekonštrukcia a modernizácia
ambulantného zdravotníckeho zariadenia ŽILPO, s.r.o.
Cieľ projektu: Realizovať modernizáciu polikliniky so zámerom zvýšenia
kapacity poskytovania ambulantnej starostlivosti a jednodňovej chirurgie zameranej na ochorenia „skupiny 5“ a nákup špecializovanej zdravotníckej techniky so zámerom zvýšenia kapacity poskytovania ambulantnej starostlivosti a jednodňovej chirurgie zameranej na ochorenia
„skupiny 5“.
Doba realizácie aktivít projektu: 01. 06. 2009 – 31. 08. 2010
Celkové zazmluvnené výdavky projektu: 1 725 298,73 EUR
Zazmluvnený nenávratný finančný príspevok: 1 639 033,79 EUR
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Stručne z histórie prijímateľa
Neštátne zdravotnícke zariadenie ŽILPO, s.r.o., bolo založené v roku 2001
so sídlom v Žiline. Spoločnosť prevzala polikliniku so značne amortizovaným
prístrojovým vybavením, starou technológiou výmenníkovej stanice,
zatekajúcimi strechami, zle tesniacimi oknami a nevhodnou elektroinštaláciou.
ŽILPO, s.r.o., investovalo od svojho vzniku z vlastných zdrojov do rekonštrukcií,
opráv a nákupu zdravotníckej techniky takmer tri milióny eur. Vytvorením
biochemického laboratória, rekonštrukciou RTG pracoviska, odborných
ambulancií a pracoviska jednodňovej zdravotnej starostlivosti (JZS) spoločnosť
začala poskytovať komplexnejšiu zdravotnú starostlivosť.
Zariadenie v súčasnosti poskytuje zdravotnú starostlivosť v 23 ambulanciách.
Jednodňovú zdravotnú starostlivosť poskytuje v 9 odboroch (chirurgia,
gynekológia a pôrodníctvo, oftalmológia, pediatrická oftalmológia,
otorinolaryngológia, urológia, pediatrická urológia, úrazová chirurgia
a ortopédia). Počet zamestnancov po skončení projektu v porovnaní s rokom
2009 vzrástol o 15 zamestnancov. K 31. decembru 2010 spoločnosť ŽILPO, s.r.o.,
zamestnávala 74 zamestnancov.
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MUDr. Štefana Zelníka
M
Za finančné prostriedky z eurofondov boli nadstavené
dve poschodia a ďalšie poschodie prešlo kompletnou
rekonštrukciou, čím sa získali nové priestory s rozlohou
cca 1 100 m2. Súčasťou rekonštrukcie bola aj výmena
troch výťahov.
„Pacienti nájdu v nových priestoroch rehabilitačnú ambulanciu, dve ambulancie praktického lekára, psychiatrickú ambulanciu, kardiologickú ambulanciu,
ambulanciu funkčnej diagnostiky, dve ambulancie interného lekárstva, alergologickú ambulanciu, diabetologickú ambulanciu, oddelenie JZS s vlastnou chirurgickou ambulanciou, troma operačnými sálami a štyrmi izbami s kapacitou desať
lôžok,“ konštatoval MUDr. Zelník.
Spoločnosť ŽILPO, s.r.o., investovala nad rámec tohto projektu ďalšie finančné
prostriedky. Zakúpila špeciálne nemocničné lôžka s elektrickým ovládaním,
pacientske monitory a lavice do čakární. Z vlastných zdrojov financovala aj
rekonštrukciu schodišťa, podlahových krytín, stien a podhľadov.
„Pred rekonštrukciou sme poskytovali zdravotnú starostlivosť v rámci jednodňovej
chirurgie v limitovanom počte výkonov, pretože kapacita lôžkového fondu a sály
(4 lôžka, 1 sála) nebola postačujúca. Nedisponovali sme prístrojovým
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vybavením, ktoré by umožňovalo vykonávať endoskopické zákroky a vyšetrenia.
V súčasnosti pracovisko JZS tvoria 3 operačné sály a 4 pacientske izby s kapacitou
10 pooperačných lôžok. Po rekonštrukcii sa zvýšil záujem pacientov o naše zdravotnícke zariadenie,“ zdôraznil MUDr. Zelník.
Vďaka eurofondom mohlo zdravotnícke zariadenie ŽILPO, s.r.o., zakúpiť modernú
operačnú prístrojovú techniku, čo mu umožnilo rozšíriť spektrum endoskopických výkonov v odboroch chirurgia, ORL, ortopédia, traumatológia a gynekológia. „Dnes tak môžu naši pacienti naplno využívať najmodernejšie liečebné
postupy, ako napríklad laparoskopické operácie žlčníka, slepého čreva, brušných
prietrží, operácie kĺbov, laparoskopické gynekologické vyšeterenia v celkovej anestézii, endoskopické rozrušenie zrastov, endoskopické operácie prínosových dutín,
endoskopické adenotómie a tonzilektómie. Ako lekára ma teší, že finančné
prostriedky z eurofondov, ktoré boli použité na realizáciu tohto projektu, slúžia
a budú slúžiť predovšetkým pacientom,“ povedal MUDr. Zelník.
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Účinok projektu v číslach – porovnanie
stavu „pred“ a „po“ realizácii projektu
Porovnávané sú údaje za 1. polrok 2009 pred realizáciou projektu s 1. polrokom
2011 po jeho realizácii.
V primárnej zdravotnej starostlivosti bol zaznamenaný nárast kapitovaných
pacientov takmer o 100 %. V roku 2009 pred realizáciou projektu fungovala
iba jedna ambulancia praktického lekára. Druhá vznikla až po zrealizovaní
projektu v roku 2010. V pôvodnej ambulancii praktického lekára pre dospelých sa zvýšil počet výkonov v porovnaní s rovnakým obdobím pred
realizáciou projektu o 5 %. V novej ambulancii praktického lekára bolo
v prvom polroku 2011 zrealizovaných takmer 5 000 výkonov. Ambulancia
má v súčasnosti kapitovaných 2 208 pacientov.
V kardiologickej ambulancii bolo v prvom polroku 2009 zrealizovaných
716 vyšetrení. V prvom polroku 2011 bol zaznamenaný nárast až o 2 075
vyšetrení (292 %).
V ambulancii funkčnej diagnostiky sa v porovnaní s polrokom 2009 zrealizovalo o 558 vyšetrení viac.
V interných ambulanciách bolo zrealizovaných o 1 761 vyšetrení viac a psychiatrická ambulancia v nových priestoroch zaznamenala nárast až o 1 069
vyšetrení.
V roku 2009 pred realizáciou projektu sa nevykonávali vyšetrenia
v alergologickej a imunologickej ambulancii, pretože zariadenie nemalo
pre uvedenú ambulanciu priestory. Tieto vyšetrenia sa začali praktizovať až
po zrealizovaní projektu v roku 2010. Ambulancia v prvom polroku 2011
vykonala 2 530 výkonov.
Počet vyšetrených pacientov a vykonaných operácií na pracovisku JZS sa
zvýšil o 100 %.
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Plány do budúcnosti
Neštátne zdravotnícke zariadenie ŽILPO, s.r.o., v súčasnosti realizuje z úverových
zdrojov zateplenie celej budovy s nadstavbou siedmeho podlažia polikliniky.
Budova tak zníži energetickú nákladnosť a získa novú fasádu. Nové nadstavané
priestory budú slúžiť najmä pre administratívu, archiváciu a uskladňovanie
zdravotnej dokumentácie, aby všetky ostatné priestory v poliklinike mohli byť
využité na poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Pripravuje sa rekonštrukcia
centrálneho klinického laboratória a v pláne je aj vytvorenie mamografického
pracoviska. Ambíciou zariadenia je neustále zvyšovanie kvality a komplexnosti
poskytovanej zdravotnej starostlivosti.
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