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Návrh na uznesenie:  

Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa  12. 09. 2019  prerokovalo a 
  
 

berie na vedomie : 
správu o činnosti Mestskej polikliniky Sereď, s.r.o. 
 



Dôvodová správa:   

     V záujme informovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Seredi predkladá riaditeľka 
Mestskej polikliniky Sereď, s.r.o., Ing. Kornélia Horváthová, PhD., MPH Správu o činnosti  
Mestskej polikliniky v Seredi od roku 2009 po súčasnosť.  

Správa, ktorá je spracovaná formou prezentácie obsahuje náklady na bežné opravy, investície 
do prístrojového vybavenia, plánované investície, prehľad ambulancií,  ako aj víziu 
poskytovania zdravotnej starostlivosti.  



Prezentácia o činnosti
Mestskej polikliniky Sereď, s.r.o. 

Ing. Kornélia Horváthová, PhD., MPH
riaditeľka polikliniky



Poliklinika Sereď patrí k integrovaným poskytovateľom 
zdravotnej starostlivosti novej generácie



Poliklinika Sereď patrí k integrovaným poskytovateľom 
zdravotnej starostlivosti novej generácie

 Počet ošetrených pacientov v ambulanciách 
Mestskej polikliniky Sereď v roku 2018: 154 968



Meníme tvár našej polikliniky, dizajnujeme nové 
procesy 



Meníme tvár našej polikliniky, dizajnujeme nové 
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Meníme tvár našej polikliniky, dizajnujeme nové 
procesy 



Investície do prístrojového vybavenia

Celkové investície do prístrojového vybavenia
v rokoch  2009 - 2018
boli vo výške  622 255 EUR (bez DPH) na :

 drobné prístroje a zariadenia
 zdravotnícku techniku – najvýznamnejšie položky :  

skiagrafický rtg prístroj, mamografický prístroj, vyvolávací automat,  
prístroje pre rehabilitáciu, EKG, diagnostické USG prístroje, tlakové 
holtery, perimeter, dermatoskop, lineárnu sondu, autokláv

 komplexnú výmenu počítačovej techniky



Technické zhodnotenie majetku

Na technické zhodnotenie majetku v rokoch 2009 - 2018 
sme preinvestovali 396 070 EUR (bez DPH) na :

 rekonštrukciu všetkých ambulancií ŠAS
 vybudovanie  lekárne 
 úpravu vstupného vestibulu – informačné tabule
 rekonštrukciu rádiologických pracovísk a vybudovanie 

mamografického pracoviska
 úprava technológie a meranie regulácie plynovej kotolne 
 rekonštrukciu FBLR pracoviska
 rekonštrukciu strechy bloku A a E 
 vybudovanie serverovne



Technické zhodnotenie majetku

 rekonštrukciu laboratória klinickej biochémie – realizované firmou 
Alpha Medical vo výške 30.247 EUR

 vybudovanie neurologického stacionáru
 rekonštrukciu sociálneho zariadenia v bloku E
 výmenu okien za plastové :

• v špecializovaných ambulanciách v bloku D  
• vo všeobecných ambulanciách, gynekologických ambulanciách, 

neurologickom stacionári v bloku B 
• v kanceláriách prevádzky v bloku E

 výmenu sklenej schodiskovej steny a vchodových dverí v bloku B 
 výmenu protipožiarnych dverí za automatické elektrické
 zasklenie recepcie ProCare



Bežné opravy na prenajatom majetku

Náklady na bežné opravy a údržbu na prenajatom majetku 
v rokoch 2009 – 2018:  148 433 EUR (bez DPH)

Náklady boli vynaložené hlavne na : 

 maľovanie priestorov, výmenu PVC podláh, revízie elektrozariadení, 
bleskozvodov, plynových zariadení, výťahov, montáž klimatizácii, 
drobné opravy, odstránenie nedostatkov zistených protipožiarnymi 
kontrolami, údržba areálu polikliniky



Plánované investície v roku 2019

Investície do prístrojového vybavenia : 17 449 EUR

 elektroliečebný prístroj
 tlakové holtre
 optotyp digitálny
 bioptron stojanový
 vyšetrovací polohovateľný stôl

Investície do technického zhodnotenia majetku:  10 500 EUR
 výmena okien v zubnej ambulancii
 výmena protipožiarnych dverí



Prehľad ambulancií - poskytovateľov zdravotnej 
starostlivosti

Počet
Vlastné ambulancie
 Primárna zdravotná starostlivosť 5
 Sekundárna zdravotná starostlivosť 10
 Spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky 2
 ADOS 1
 Neurologický stacionár 1

Spolu 19

Ambulancie v prenájme
 Primárna zdravotná starostlivosť 9
 Sekundárna zdravotná starostlivosť 1
 Spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky 1

Spolu 11

Poskytovaná zdravotná starostlivosť spolu 30



Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti

V rámci ambulantnej starostlivosti poliklinika poskytuje aj komplexnú 
ošetrovateľskú starostlivosť v domácom prostredí pacienta 
- v spádovej oblasti polikliniky 
Erudované sestry pod dohľadom odborného zástupcu poskytujú 
ošetrovateľskú starostlivosť :
 aplikáciu infúznej a injekčnej terapie
 ošetrovanie rán a dekubitov
 ošetrovateľskú rehabilitáciu
 odbery krvi a biologického materiálu
 starostlivosť o stómie a katétre
 starostlivosť o pacientov v terminálnom štádiu ochorenia



Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti

 ošetrenie rán a dekubitov



Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti

 ročne sestry vykonajú v priemere 6 534 návštev u pacientov

 v agentúre domácej ošetrovateľskej starostlivosti pracujú 3 sestry

 pre návštevnú službu v spádovej oblasti polikliniky využívame dve 
služobné vozidlá, ktoré v priemere najazdia počas roka  18 700 km



Neurologický stacionár

V rámci ambulantnej starostlivosti polikliniky sme zriadili stacionár              
v odbore neurológia :

 v ktorom poskytujeme zdravotnú starostlivosť v čase kratšom ako 24 
hodín osobám, ktorých zdravotný stav vyžaduje opakované denné 
poskytovanie ambulantnej zdravotnej starostlivosti vždy v nadväznosti 
na ústavnú zdravotnú starostlivosť, alebo ambulantnú zdravotnú 
starostlivosť

 pacient nemusí byť hospitalizovaný
 zdravotné výkony súvisiace s poskytovaním tejto starostlivosti sú 

hradené zo zdravotného poistenia



Neurologický stacionár



Prehľad neuhradených výkonov za zdravotnú 
starostlivosť

Poskytnutá zdravotná starostlivosť - uznané, ale nezaplatené výkony nad zmluvný objem

Obdobie VšZP Dôvera ZP Union ZP Spolu
EUR EUR EUR EUR

01-12/2011 -30 127 -1 011 -4 267 -35 404
01-12/2012 -24 645 -3 187 -7 167 -34 999
01-12/2013 -24 074 -2 036 -2 291 -28 401
01-12/2014 -11 228 -548 -924 -12 700
01-12/2015 -327 -501 -338 -1 165
01-12/2016 -3 506 -1 006 0 -4 512
01-12/2017 -36 700 -1 182 -2 212 -40 094
01-12/2018 -22 129 -4 247 -4 786 -31 162
01-06/2019 -26 395 -3 974 0 -30 369
Celkom -179 130 -17 691 -21 985 -218 806



Benefity pre zamestnancov polikliniky

 celoročná zdravotná starostlivosť ProCare
 znížený fond  týždennej pracovnej doby 37,5 hod.
 vernostná karta Dr. Max
 výhodné predplatné časopisov
 zľava na vstupenky do divadiel
 Multi-sport karty
 akcie pre deti - Medzinárodný deň detí,  Mikuláš ,1.deň v škole prváčika
 akcie pre zamestnancov - vianočný večierok, deň sestier



Aktivity spoločnosti ProCare

Aktívny pristup k študentom medicíny a ošetrovateľstva: 

 Medik roka, 
 Florence roka, 
 Grantový program
 Letný camp pre medikov

 Cieľ: získať nových lekárov do siete ProCare a Svet zdravia



Najväčšia ambícia spoločnosti Procare – Svet zdravia

 vybudovať prvú koncovú nemocnicu novej generácie v Bratislave do 
roku 2021

 priniesť najvyššiu európsku úroveň zdravotnej starostlivosti na 
Slovensko

 neustále skvalitňovať medicínske procesy

 poskytovať zdravotnú starostlivosť v súlade s najnovšími vedeckými 
poznatkami



Celoročná starostlivosť o klientov ProCare 
prostredníctvom callcentra

Obsluha klientov polikliník: Central, Betliarska, Medissimo, Bory, Košice, NPH 
Bratislava, NPH Zvolen, Žiar nad Hronom, Nitra, Sereď

 rezervácia/preobjednanie/zrušenie termínov 

 prepájanie klientov v rámci siete a na linku ProCare Lekár 24

 poskytovanie všeobecných informácií o produktoch a službách

 webové a SMS objednávky

 objednávky z mobilnej aplikácie



Využívanie služby ProCare – starostlivosť o klientov
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ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ


	ADPD7E6.tmp
	UNávrh na uznesenie:

	ADP6A47.tmp
	��Prezentácia o činnosti�Mestskej polikliniky Sereď, s.r.o. ��
	Poliklinika Sereď patrí k integrovaným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti novej generácie
	Poliklinika Sereď patrí k integrovaným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti novej generácie
	Meníme tvár našej polikliniky, dizajnujeme nové procesy 
	Meníme tvár našej polikliniky, dizajnujeme nové procesy
	Meníme tvár našej polikliniky, dizajnujeme nové procesy
	Meníme tvár našej polikliniky, dizajnujeme nové procesy
	Meníme tvár našej polikliniky, dizajnujeme nové procesy
	Meníme tvár našej polikliniky, dizajnujeme nové procesy
	Meníme tvár našej polikliniky, dizajnujeme nové procesy 
	Meníme tvár našej polikliniky, dizajnujeme nové procesy 
	Investície do prístrojového vybavenia
	Technické zhodnotenie majetku
	Technické zhodnotenie majetku
	Bežné opravy na prenajatom majetku
	Plánované investície v roku 2019�
	Prehľad ambulancií - poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
	Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti
	Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti
	Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti
	Neurologický stacionár
	Neurologický stacionár
	Prehľad neuhradených výkonov za zdravotnú starostlivosť
	�Benefity pre zamestnancov polikliniky�
	Aktivity spoločnosti ProCare 
	Najväčšia ambícia spoločnosti Procare – Svet zdravia
	Celoročná starostlivosť o klientov ProCare prostredníctvom callcentra
	Využívanie služby ProCare – starostlivosť o klientov 
	Ďakujem za pozornosť


