Projekt „Opatrenia na zlepšenie prevencie, diagnostiky a liečby pacientov s diagnózou COVID-19 vo Fakultnej
nemocnici Trenčín“ je finančne podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
Predmetom projektu je zlepšenie kapacít a vybavenia nemocnice v súvislosti s prevenciou, diagnostikou
a liečbou pandémie ochorenia COVID 19.
Hlavným cieľom projektu je: Posilnenie a skvalitnenie kapacít nemocnice na ochranu verejného
zdravia a zavedenie opatrení na skrátenie času reakcie na pandemický nárast ochorenia COVID 19
Naplnenie hlavného cieľa projektu sa dosiahne prostredníctvom naplnenia nasledovných špecifických cieľov:
1.
2.
3.
4.
5.

zlepšenie priestorov vybraných pracovísk za účelom zlepšenia podmienok na liečbu COVID pacientov
doplnenie a zlepšenie prístrojového vybavenia oddelení, určených na liečbu COVID pacientov
zintenzívnenie testovania pacientov aj zdravotníkov a zavedenie PCR testovania na COVID 19
zriadenie infekčnej JIS pre COVID pacientov a posilnenie vybavenia pre liečbu ťažkých stavov COVID
pacientov
zabezpečenie maximálnej ochrany zdravotníckeho personálu pred nákazou COVID 19

Aktivity projektu:
1. Vybavenie zariadení zdravotníckeho systému pre zabezpečenie prevencie, diagnostiky a liečbu pacientov
podozrivých alebo chorých s diagnózou COVID-19
2. Vytváranie mobilných odberových miest
3. Ochrana pracovníkov zdravotníckeho systému pred ochorením COVID19, ochrana verejného zdravia
Miesto realizácie: Fakultná nemocnica v Trenčíne, parcely C-KN 742/5, 742/1,745/1,747/2,747/12, 1744/5,
1744/8, 1744/11,1744/12,1744/14, 1744/17, 1627/256
Harmonogram projektu je stanovený na 10/2020 až 12/2021.
Merateľné ukazovatele
PCV01 Hodnota zakúpených osobných ochranných prostriedkov = 490 521,57 EUR
PCV02 Hodnota zakúpeného zdravotníckeho vybavenia = 2 697 361,55 EUR
PCV03 Hodnota liečiv zakúpených v súvislosti s testovaním a liečbou COVID-19 = 752 241,70
EUR
PCV07 Ventilátory na podporu liečby COVID-19 = 12
PCV09 Počet laboratórií podporovaných na testovanie na COVID-19 = 1
PCV10 Podpora testovacích kapacít na diagnostikovanie a testovanie ochorenia COVID-19 =
57 870 ks
PCV11 Sanitky a vozidlá zakúpené na účely núdzovej reakcie = 0
PCV4b Hodnota IT súvisiacich s COVID-19 pre zdravotníctvo = 65 819,16 EUR
Poskytovateľ pomoci (RO):
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
https://www.mirri.gov.sk/index.html
Vyhlasovateľ výzvy (SORO):
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
https://www.health.gov.sk/Titulka
Centrálny koordinačný orgán
https://www.partnerskadohoda.gov.sk/centralny-koordinacny-organ/

