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INFORMÁCIA PRE TLAČ
FNsP F. D. Roosevelta je úspešná v získavaní eurofondov
Ministerstvo zdravotníctva SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Zdravotníctvo
schválilo žiadosť FNsP F. D. Roosevelta o nenávratný finančný príspevok.
FNsP FDR predložila ministerstvu žiadosť s názvom Komplexná rekonštrukcia
operačných sál, urgentného príjmu a centrálnej sterilizácie Fakultnej nemocnice
s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica s celkovými výdavkami projektu
v hodnote takmer 26,5 mil. eur.
Hlavným cieľom predkladaného projektu je komplexná rekonštrukcia operačných sál,
urgentného príjmu a oddelenia centrálnej sterilizácie.
Predmetom realizácie projektu je stavebná rekonštrukcia týchto priestorov a zároveň aj
dovybavenie pracovísk zdravotníckou technikou.
Začiatok realizácie projektu vrátane dodávky a montáže zariadení je stanovený na mesiac
júl 2010 a ukončenie realizácie sa plánuje v júni 2012. Predpokladaná dĺžka realizácie
projektu je naplánovaná na 26 mesiacov.
Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta predložila žiadosť o nenávratný
finančný príspevok v rámci výzvy na ,,Zabezpečenie rekonštrukcie a modernizácie
zdravotníckej infraštruktúry všeobecných nemocníc s prednostným zameraním na liečbu
ochorení skupiny 5“. Výzva bola vyhlásená 29. októbra 2009 a termín uzávierky prijímania
žiadostí bol stanovený na 12.03.2010.
Rekonštrukcia sa najviac dotkne chirurgických odborov a urgentného príjmu a bude
prebiehať v dvoch etapách. Priestory sa budú rekonštruovať postupne, pričom bude
vypracovaná prísna logistika v súlade s návrhom projektu.
Nemocnica prejde na minimálne 2-zmennú prevádzku. V každom prípade sa však neohrozí
poskytovanie zdravotnej starostlivosti akútnym a ani ostatným pacientom.
Tento projekt nie je jediný úspešný projekt v tomto roku. FNsP FDR bol poskytnutý
nenávratný finančný príspevok vo výške 200 000 eur a je účelovo viazaný na dovybavenie
transplantačného centra.
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