Projekt „Zníženie dopadov pandémie COVID-19 obstaraním zdravotníckej infraštruktúry v Sanatóriu Dr.
Guhra, n.o..“ je finančne podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
Predmetom predkladaného projektu je Zníženie dopadov pandémie COVID-19 a podpora opatrení na

skrátenie času reakcie v Sanatóriu Dr. Guhra, n.o.
Hlavným cieľom projektu je zabezpečenie materiálno technického vybavenia, techniky a zásob pre
zabezpečenie adekvátnej liečby pacientov s ochorením alebo podozrením na ochorenie COVID 19. Hlavný
cieľ pozostáva z čiastkových cieľov:
•
•
•
•
•

Zabezpečenie materiálno technického vybavenia a zariadení
Zabezpečenie adekvátnej liečby pacientov – najmä s ohľadom na oblasť doliečovania
Prevencia šírenia COVID 19 v spoločnosti a v areáli nemocnice
Ochrana personálu nemocnice pri vykonávaní vlastnej činnosti
Zvýšenie odolnosti, pružnosti nemocnice a zlepšenie reakčného času v súvislosti s pandémiou
COVID 19

Splnenie cieľa projektu plánujeme dosiahnuť realizáciou dvoch hlavných aktivít:
1.

2.

Vybavenie zariadení zdravotníckeho systému pre zabezpečenie prevencie, diagnostiky a liečbu
pacientov podozrivých alebo chorých s diagnózou COVID 19
Predmetom realizácie uvedenej hlavnej aktivity je obstaranie viacerých prístrojov, určených pre
liečbu a diagnostiku pacientov pozitívnych / suspektných na ochorenie COVID-19
Ochrana pracovníkov zdravotníckeho systému pre ochorením COVID-19, ochrana verejného
zdravia
Predmetom realizácie uvedenej hlavnej aktivity je obstaranie a dodávka ochranných pracovných
pomôcok pre zdravotníckych pracovníkov, ktorí budú poskytovať ústavnú zdravotnú starostlivosť
pacientom s diagnózou COVID-19.

Miesto realizácie projektu je: Slovensko, Prešovský kraj, okres Poprad, Vysoké Tatry - Tatranská Polianka 4
Predpokladaná doba trvania projektu: 8 mesiacov v termíne od 5/2022 do 12/2022
Kód výzvy: IROP-PO2-SC214-2021-71
Výška NFP: 352 416,62 Eur
Realizáciou projektu dôjde k naplneniu nasledujúcich merateľných ukazovateľov:
•
•
•

PCV01 – Hodnota zakúpených osobných ochranných prostriedkov: 36 602,22 Eur
PCV02 – Hodnota zakúpeného zdravotníckeho vybavenia: 268 924,08 Eur
PCV11 – Sanitky a vozidlá zakúpené na účely núdzovej reakcie: 1,00 ks

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/

