Zámer realizácie projektu

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti (CIZS) Levoča
v rámci výzvy na predkladanie projektových zámerov za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti
formou budovania centier integrovanej zdravotnej starostlivosti (CIZS) v 2.etape
v zmysle výzvy MZ SR č. IROP-PO2-SC212-PZ-2018-11
VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Prioritná os: 2 Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Investičná priorita: 2.1 Investície do zdravotníckej a sociálnej infraštruktúry, ktoré prispievajú k celoštátnemu,
regionálnemu a miestnemu rozvoju, znižujú nerovnosť z hľadiska zdravotného postavenia, podporujú sociálne
začleňovanie prostredníctvom lepšieho prístupu k sociálnym, kultúrnym a rekreačným službám a prechod z
inštitucionálnych služieb na komunitné
Špecifický cieľ: 2.1.2 Modernizovať zdravotnícku infraštruktúru za účelom integrácie primárnej zdravotnej
starostlivosti
Zameranie: V rámci výzvy budú podporené projekty zamerané na budovanie centier integrovanej zdravotnej
starostlivosti (ďalej aj „CIZS“). Výzva je realizovaná dvojkolovým systémom – projektový zámer (ďalej aj “PZ“)
a následne žiadosť o nenávratný finančný príspevok (ďalej aj „žiadosť o NFP“). Cieľom výzvy je podporiť
rozvoj integrovanej starostlivosti v menej rozvinutých regiónoch prostredníctvom budovania nových
zdravotníckych centier, modernizáciou, rekonštrukcia už existujúcich objektov a modernizácia prevádzkových /
špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení a techniky. Investície do zdravotníckej infraštruktúry prispievajú
k celoštátnemu regionálnemu a miestnemu rozvoju a znižujú nerovnosť z hľadiska zdravotného postavenia.
CENTRUM INTEGROVANEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI
Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti (CIZS) je založené primárne s cieľom zabezpečiť
poskytovanie všeobecnej a špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti a za účelom zlepšenia
dostupnosti, efektivity a kvality zdravotnej starostlivosti v spádovej oblasti.
Povinné služby zdravotnej starostlivosti:
CIZS je povinné integrovať nasledovné zložky všeobecnej a špecializovanej zdravotnej starostlivosti:
 všeobecná ambulantná zdravotná starostlivosť pre dospelých;
 všeobecná ambulantná zdravotná starostlivosť pre deti a dorast;
 špecializovaná gynekologická ambulantná zdravotná starostlivosť.
Fakultatívne služby zdravotnej starostlivosti:
V rámci fakultatívnych zložiek môže CIZS integrovať:
 špecializovaná zubno-lekárska ambulantná zdravotná starostlivosť;
 iná špecializovaná ambulantná zdravotná starostlivosť (napr. internista, urológ);
 agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti;
 odberové pracovisko;
 stacionár;
 liečebná rehabilitácia;
 zariadenie pre prax sestier a lekárov pripravujúcich sa na špecializačnú skúšku v príslušnom
špecializačnom odbore;
 komunitný pracovník v oblasti zdravotnej výchovy (miestnosť, kde sídli komunitný pracovník v oblasti
zdravotnej výchovy, príp. bez potreby miestnosti s dokladovaním spolupráce);
 ďalšie súvisiace činnosti alebo služby ako sú napríklad logopéd, resp. psychológ.

Sociálne služby poskytované ambulantnou a terénnou formou:
 poradňa sociálneho poradenstva,
 denné centrum,
 nízkoprahové denné centrum,
 denný stacionár,
 služba včasnej intervencie,
 integračné centrum,
 jedáleň,
 požičiavanie pomôcok,
 tlmočnícka služba,
 sprostredkovanie osobnej asistencie,
 pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,
 sociálna rehabilitácia,
 a pod.
Povinné služby:
Minimálne povinné personálne zabezpečenie poskytovania všeobecnej a špecializovanej zdravotnej starostlivosti
v CIZS má nasledovný rozsah:
 2 lekári poskytujúci všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre dospelých dostupní v CIZS v rozsahu
ekvivalentu 100% a min. 50% úväzku;
 1 lekár poskytujúci všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre deti a dorast dostupný v CIZS v rozsahu
ekvivalentu min. 50% úväzku;
 1 lekár poskytujúci špecializovanú ambulantnú starostlivosť v odbore gynekológia-pôrodníctvo dostupný
v CIZS v rozsahu minimálne ekvivalentu min. 20% pracovného úväzku.
Fakultatívne služby:
 lekár poskytujúci špecializovanú zubno-lekársku ambulantnú starostlivosť v rozsahu ekvivalentu min.
10% pracovného úväzku;
 ďalší lekári poskytujúci inú špecializovanú ambulantnú starostlivosť v rozsahu ekvivalentu min. 10%
pracovného úväzku na lekára.
OPRÁVNENÉ AKTIVITY
V rámci budovania infraštruktúry CIZS sú oprávnenými typmi aktivít:


výstavba nových budov;



modernizácia a rekonštrukcia existujúcich budov;



prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov
existujúcich stavebných objektov;



zabezpečenie materiálno – technického vybavenia;



dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia;



budovanie a modernizácia IKT infraštruktúry vrátane vybavenia vysokorýchlostným internetovým
pripojením a nákupu softvérového vybavenia;



budovanie bezbariérových prístupov;



opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov.

ZARADENIE POSKYTOVATEĽA DO CIZS
Poskytovateľ všeobecnej ambulantnej starostlivosti pre dospelých a poskytovateľ všeobecnej
ambulantnej starostlivosti pre deti a dorast:
 poskytovateľ poskytuje zdravotnú starostlivosť prostredníctvom lekára, ktorý pôsobí v oprávnenej
spádovej oblasti min. 2 roky;





ako poskytovateľ má v oprávnenej spádovej oblasti kmeň pacientov, resp. napĺňam inú podmienku
zaradenia;
ku dňu otvorenie prevádzky ambulancie v CIZS bude mať uzatvorené zmluvy o poskytovaní zdravotnej
starostlivosti so všetkými zdravotnými poisťovňami;
prisľúbi poskytovať služby zdravotnej starostlivosti v CIZS v trvaní min. 5 rokov od otvorenia prevádzky
a s rozsahom poskytovanej služby v dohodnutom rozsahu.

Poskytovateľ špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (gynekológ, stomatológ a
poskytovateľ poskytujúci inú špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť):
 prioritne musí ísť o špecialistu, ktorý už v spádovej oblasti zdravotnú starostlivosť poskytuje min. 2 roky,
ak sa takýto poskytovateľ/lekár v oprávnenej spádovej oblasti nenachádza alebo neprejavil záujem o
presun do CIZS, je možné osloviť poskytovateľa/lekára mimo spádovej oblasti;
 ku dňu otvorenie prevádzky ambulancie v CIZS bude mať uzatvorené zmluvy o poskytovaní zdravotnej
starostlivosti so všetkými zdravotnými poisťovňami;
 prisľúbi poskytovať služby zdravotnej starostlivosti v CIZS v trvaní min. 5 rokov od otvorenia prevádzky
a s rozsahom poskytovanej služby v dohodnutom rozsahu.
Podmienka dlhodobého pôsobenia v oprávnenej spádovej oblasti sa vzťahuje na osobu lekára, nie poskytovateľa
zdravotnej starostlivosti, tzn. aj v prípade, ak lekár v posledných dvoch rokoch zmenil formu, akou vykonáva
povolanie lekára (napr. založil s. r. o.), podmienka min. 2-ročného pôsobenia v oprávnenej spádovej oblasti sa
posudzuje bez ohľadu na túto zmenu.
ŠTRUKTÚRA VZŤAHOV MEDZI PRIJÍMATEĽOM NFP A POSKYTOVATEĽMI SLUŽIEB V CIZS
Žiadateľom, resp. po schválení prijímateľom nenávratného finančného príspevku (ďalej aj „NFP“) bude samotné
mesto Levoča nakoľko mesto sa rozhodlo nerealizovať projekt vo forme založenia novej neziskovej organizácie
ale formou zmluvy o neformálnom partnerstve s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti.
Prijímateľom NFP bude samotné mesto, takže zaviazané z realizácie projektu voči poskytovateľovi, Ministerstvu
zdravotníctva SR, bude len mesto, ktoré je povinné naplniť stanovenú min. 5 ročnú udržateľnosť projektu po
otvorení CIZS.
V rámci pravidiel výzvy je potrebné vytvoriť neformálne partnerstvo s poskytovateľmi zdravotnej
starostlivosti. Partnerstvo založené na základe zmluvy o partnerstve predstavuje neformálne spojenie členov
partnerstva s cieľom zefektívniť spoluprácu zmluvných strán v záujme kvalitnejšieho naplnenia špecifického cieľa
2.1.2. IROP. Jedná o spojenie minimálne troch členov partnerstva, a to hlavného partnera, ktorým je mesto a
minimálne dvoch poskytovateľov všeobecnej a špecializovanej zdravotnej starostlivosti, z ktorých aspoň jeden
poskytuje zdravotnú starostlivosť v odbore všeobecné lekárstvo ako všeobecný lekár pre dospelých a v CIZS
bude poskytovať zdravotnú starostlivosť v dĺžke ekvivalentu plného pracovného úväzku. Partnerstvo nemá
právnu subjektivitu a nie je združením podľa § 829 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení
neskorších predpisov, nepredstavuje inštitucionálne spojenie členov partnerstva. Spojenie členov partnerstva je
obmedzené na dobu trvania zmluvy o partnerstve.
Ideálnym z hľadiska zabezpečenia dlhodobého fungovania CIZS je model, v ktorom všetci poskytovatelia
všeobecnej a špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v CIZS sa na projekte zúčastňujú ako partneri
prostredníctvom uzatvorenej zmluvy o partnerstve. Vzor zmluvy o partnerstve upravuje záväzok členov
partnerstva uzavrieť spoločnú nájomnú zmluvu, ktorej predmetom bude odplatné prenechanie konkrétnej časti
CIZS do užívania partnerom za podmienok obvyklých v danom mieste a čase. Spoločná nájomná zmluva by mala
všetkým partnerom garantovať rovnaké podmienky vo vzťahu k hlavnému partnerovi. Zároveň predstavuje
záruku, že bez vzájomného súhlasu partnerov nedôjde k zmene podmienok užívania CIZS individuálne vo vzťahu
k niektorému z nich. Nájomná zmluva partnerov môže upravovať ďalšie výhody pre partnerov oproti tým
poskytovateľom služieb, ktorí v CIZS pôsobia bez účasti v partnerstve len na základe individuálnych nájomných
zmlúv uzatvorených s prijímateľom

Užívacie práva konkrétnych poskytovateľov služieb v CIZS k priestorom a zariadeniu CIZS vo
vlastníctve prijímateľa (mesto) bude upravené v osobitných nájomných zmluvách uzatvorených medzi týmto
prijímateľom NFP v postavení prenajímateľa a poskytovateľom služieb v CIZS ako nájomcom.
Zmluva bude obsahovať určité garancie zotrvania nájomcu v CIZS vzhľadom na udržateľnosť projektu a presne
definovať mechanizmus prípadnej úpravy výšky nájomného vzhľadom na dodržanie finančnej analýzy.
Odporúčané garancie zotrvania v CIZS v súvislosti s udržateľnosťou projektu:
 dĺžka výpovednej doby, tak že neskončí a výpoveď nenadobudne platnosť skôr ako nadobudne účinnosť
nájomná zmluva so subjektom, ktorý nahradí predchádzajúceho nájomcu v CIZS (min. 3 mesiace);
 povinnosť nájomcu počas výpovednej doby poskytnúť prijímateľovi maximálnu súčinnosť v záujme
zabezpečenia pokračovania v poskytovaní zdravotnej starostlivosti v rozsahu schváleného projektu;
 zváženie povinnosti nájomcu po výpovedi spolupodieľať sa na zabezpečení svojho nástupcu, ktorý ho ku
dňu účinnosti výpovede (uplynutia výpovednej doby) nahradí v CIZS a bude plynule pokračovať v plnení
úloh odchádzajúceho nájomcu súvisiacich s projektom (nahradzujúci subjekt musí byť poskytovateľom
služieb v rovnakej oblasti resp. odbore ako odchádzajúci nájomca).
UDRŽATEĽNOSŤ PROJEKTU
Minimálne 5 rokov po ukončení realizácie investičného projektu sa žiadateľ zaväzuje mať pokryté
zabezpečenie služieb v rozsahu predloženej žiadosti o NFP.
HARMONOGRAM
Termín uzávierky podávania PZ: 19.12.2018
Predpokladaný termín vyhlásenia výzvy na podávanie žiadostí o NFP: február 2019
Predpokladaný termín podávania žiadostí o NFP: apríl/máj 2019
SPÁDOVÁ OBLASŤ
Baldovce, Buglovce, Dlhé Stráže, Doľany, Dravce, Hincovce, Klčov, Kurimany, Levoča, Nemešany, Nižné Repaše,
Pavľany, Spišský Hrhov, Spišský Štvrtok, Torysky, Uloža, Vyšné Repaše
INVESTIČNÝ ZÁMER ŽIADATEĽA
Mesto Levoča predkladá na diskusiu zamýšľaný investičný zámer v súvislosti s predmetnou výzvou. Zámerom je
výstavba objektu novej verejnej budovy CIZS v areáli Všeobecnej nemocnice s poliklinikou Levoča.
Objekt bude dimenzovaný tak, aby poskytoval moderné zázemie poskytovateľov ambulantnej zdravotnej
starostlivosti, ktorí prejavia záujem v umiestnenie v CIZS a priestory na prípadné poskytovanie sociálnych služieb
ambulantnou a terénnou formou potrebných pre rozvoj sociálnej infraštruktúry mesta.
GARANCIA PRIJÍMATEĽA VOČI POSKYTOVATEĽOM ZDRAVOTNEJ SLZŽBY RESP. NÁJOMCOM
Mesto Levoča sa ako prenajímateľ budúcich priestorov CIZS deklaruje, že výška nájomného bude stanovená na
základe zhody s partnermi projektu a na podklade diskusie s prenajímateľmi priestorov, tak aby rešpektovala
a odrážala aktuálne pomery a podmienky súvisiace s CIZS. Mesto deklaruje zámer, že nájomné bude
v minimálnej výške, tak aby pokrývalo náklady na prevádzkovanie budovy CIZS a súvisiace investičné výdavky
na spolufinancovanie projektu či neoprávnené výdavky.

