Mestská poliklinika Sereď, s.r.o.

Správa o činnosti Mestskej polikliniky Sereď, s.r.o. za obdobie 2009 - 2011
V Zmluve o prevode obchodného podielu zo dňa 9.12.2008 uzatvorenej medzi Mestom Sereď
a ProCare, a.s. - sa ProCare voči Mestu Sereď zaviazal, že najneskôr v lehote 2 rokov odo dňa
nadobudnutia Obchodného podielu podľa tejto zmluvy vynaloží (investuje) do majetku Spoločnosti
a/alebo sama Spoločnosť vynaloží investície minimálne vo výške 15.800.000,-Sk s DPH, čo
predstavuje 524 463,92 EUR. Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že štruktúra Investícií medzi
investíciami do prístrojového vybavenia a investíciami do stavebných úprav bude v pomere 75%
(min. 393 347,94 EUR) : 25% (min. 131 115,98 EUR).
Mestská poliklinika Sereď, s.r.o. v období rokov 2009 - 2010 preinvestovala celkom 581 331,08
EUR. Z celkovej sumy bolo do prístrojového vybavenia preinvestované 395 779,28 EUR a do
stavebných úprav 185 551,80 EUR. To znamená, že záväzok zmluvy o prevode obchodného
podielu zo dňa 9.12.2008 bol v roku 2010 splnený.
Za najvýznamnejšie investičné projekty uskutočnené v tomto období na mestskej poliklinike
považujeme rekonštrukciu a modernizáciu 1. poschodia Bloku D s 9 ambulanciami špecializovanej
ambulantnej starostlivosti, vybudovanie lekárne a recepcie vo vstupnom vestibule a rekonštrukciu
a modernizáciu pracovísk rádiologického oddelenia, vrátane vybudovania nového mamografického
pracoviska. Okrem týchto veľkých investičných projektov bolo zmodernizované vybavenie takmer
všetkých ambulancií a oddelení Mestskej polikliniky.
Stavebné investície v celkovom objeme 185 551,80 EUR predstavujú náklady na stavebné úpravy,
opravy a rekonštrukcie týchto častí polikliniky:
rekonštrukcia 1. poschodia Bloku D - ambulancie ŠAS
74 037,77 EUR
vybudovanie verejnej lekárne, úpravy vstupného vestibulu
60 089,68 EUR
vybudovanie mamografického pracoviska, zubné RTG
17 045,32 EU
rekonštrukcia miestnosti serverovne
12 059,79 EUR
rekonštrukcia rtg pracoviska
22 319,24 EUR
Celkové investície do prístrojového vybavenia polikliniky v sume 395 779,28 EUR pozostávajú
z desiatok položiek: od drobných prístrojov a zariadení, vybavenie ambulancií, cez počítače,
nábytok až po ťažkú zdravotnícku techniku typu USG a RTG prístrojov. Pre Vašu informáciu
podrobne uvádzam najvýznamnejšie položky:
Nábytok, stoly, skrine, stoličky do ambulancií, oddelení a čakární
60 731,32 EUR
Mamografický prístroj Siemens Mammomat 1000
47 502,06 EUR
Skiagrafický RTG prístroj DIRA XDD Compact
41 000,26 EUR
Diagnostický USG prístroj Aloka SSD 4000 CV
38 472,02 EUR
Servery, štruktúrovaná kabeláž
37 724,11 EUR
Diagnostický USG prístroj Aloka SSD 3500
37 511,18 EUR
Nové kartotečné skrine na zdravotnú dokumentáciu
23 842,39 EUR
Elektroliečebné prístroje: 2xPhyaction, 2xDimap V F2
16 585,74 EUR
Diagnostický USG prístroj Aloka Prosound 4
12 381,95 EUR
Auto kerato/refraktometer Canon RK-F1
11 559,66 EUR
Elektroliečebné prístroje BTL 4620 a BTL 4820
9 573,55 EUR

Prístroje na dovybavenie očnej ambulancie
Bezkontaktný tonometer Canon TX-F
Výpočtová technika, tlačiarne, monitory
Hydrogalvanický kúpeľ Elektra
Recepčný pult vo vestibule
Vyvolávací automat pre mamografické snímky
Autokláv Tanda IID, 23l
EKG, tlakový holter, tlakomery
Kazety na mamografické snímky
Parafínový kúpeľ TEP Plus BMV
Ostatné drobné prístroje, zariadenia a vybavenie polikliniky

8 695,28 EUR
8 610,13 EUR
8 379,82 EUR
6 500,26 EUR
6 164,20 EUR
5 057,50 EUR
3 990,00 EUR
3 469,28 EUR
1 380,85 EUR
1 280,44 EUR
5 367,28 EUR

Ďalej sa ProCare, a.s. zaviazal, že zachová poskytovanie zdravotnej starostlivosti v spoločnosti
vykonávanej spoločnosťou a/alebo oprávnenými poskytovateľmi príslušného druhu poskytovanej
zdravotnej starostlivosti tak, aby bolo zabezpečené poskytovanie primárnej a sekundárnej
ambulantnej zdravotnej starostlivosti, zariadenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek,
agentúru domácej ošetrovateľskej starostlivosti, lekárskej službu prvej pomoci a to minimálne
v počte 19 ambulancií. V súčasnosti rozsah poskytovanej zdravotnej starostlivosti je 20 ambulancií,
viď príloha.
Ambíciou polikliniky je vybudovať neurologický stacionár s počtom 3-4 lôžka, čím sa zabezpečí
rozšírenie rozsahu služieb pre klientov polikliniky a skvalitní zdravotná starostlivosť; a zrušiť
lekársku službu prvej pomoci pre dospelých.
V modernizácii polikliniky plánujeme pokračovať za predpokladu úspor v oblasti LSPP a zvýšenia
príjmov zo zdravotných poisťovní. Našou najvýznamnejšou plánovanou akciou je rekonštrukcia
priestorov na prízemí (bývalé chirurgické pracovisko) a vybudovanie moderného rehabilitačného
centra. Predpokladané náklady 33.000 EUR. V súčasnosti sa spracováva projektová dokumentácia
a po súhlase prenajímateľa v súlade s VZN 1/2006 a jeho dodatkov a po vydaní stavebného
povolenia mestským úradom sa plánuje realizácia rekonštrukcie.
V júni 2011 plánujeme presťahovať do bloku A pľúcnu ambulanciu do obnovených priestorov komplexné vymaľovanie, úprava priestorov (vlastnými pracovníkmi polikliniky) a výmena
podlahovej krytiny dodávateľsky. Predpokladaný náklad je 5.000 EUR.
Podľa finančných možností plánujeme ukončiť rekonštrukciu rádiologického oddelenia – chodbové
priestory – maľovanie a výmena podlahy.
V dlhodobejších plánoch je zaradené komplexné zosieťovanie ambulancií a implementácia
softwarového vybavenia Workflow. S uvedeným plánom súvisí aj kompletná obnova počítačov,
predpokladaný náklad 20.000 EUR.
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