
CIZS Jarovnice  

Predmetom predkladaného projektového zámeru s názvom „Zvýšenie zdravotníckych 

kapacít v obci Jarovnice“ je vytvorenie Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti (ďalej 

CIZS), ktorý je v súlade s globálnym cieľom IROP a so špecifickými cieľmi prioritnej osi 2 

IROP. Realizáciou infraštruktúrnych investícií do existujúceho stavebného objektu 

zdravotného strediska v obci Jarovnice dosiahne spádová oblasť zvýšenie komplexnosti, 

kvality a efektívnosti poskytovanej primárnej zdravotnej starostlivosti. K hlavným výsledkom 

projektového zámeru zaraďujeme zvýšenie počtu lekárov na jednom kontaktnom mieste a 

zlepšenie manažmentu pacienta (zlepšenie servisu poskytovaných služieb pre klientov na 

jednotnom kontaktnom mieste). Na základe priorít a cieľov obce a mikroregiónu bol zvolený 

rozsah a obsah, ktorý predstavuje východisko pre predkladaný projektový zámer. Hlavným 

cieľom projektu je Modernizácia existujúcej zdravotníckej infraštruktúry a vytvorenie centra 

integrovanej zdravotnej starostlivosti. Cieľ sa dosiahne realizáciou hlavných aktivít, ktorými sú 

stavebné práce zamerané na komplexnú rekonštrukciu existujúcej budovy. Miestom realizácie 

projektu je obec Jarovnice spolu so spádovou oblasťou (okres Sabinov), v ktorej žije viac ako 

35 000 ľudí. 

Výsledkom realizácie projektu bude vytvorenie Centra Integrovanej zdravotnej starostlivosti v 

obci Jarovnice, ktoré bude zabezpečovať integrované poskytovanie všeobecnej 

a špecializovanej zdravotnej starostlivosti pre spádovú oblasť/mikroregión v súlade s 

podmienkami výzvy. Komplexná obnova zdravotníckej infraštruktúry v obci bude mať dosah 

na organizáciu akejkoľvek poskytovanej primárnej zdravotnej starostlivosti v predmetnej 

lokalite. Realizácia projektu prinesie pre žiadateľa viaceré vysoko zásadné prínosy v oblasti 

poskytovania zdravotných služieb pre oblasť s vyše 35 000 obyvateľmi:  

- zvýšenie kvality poskytovania ambulantnej lekárskej starostlivosti v obci Jarovnice 

prostredníctvom rozšírenia a modernizácie existujúceho zdravotného strediska,  

- zvýšenie počtu lekárov v spádovej oblasti či už všeobecných alebo špecialistov,  

- zvýšenie dostupnosti poskytovaných služieb bez potreby cestovať do okresného alebo 

krajského mesta,  

- skvalitnenia prostredia pre pacientov a lekárov.  

Po rekonštrukcii a rozšírení zdravotného strediska v obci Jarovnice vznikne v objekte 5 nových 

ambulancií a zároveň sa zrekonštruujú existujúce ambulancie:  

Všeobecný lekár pre dospelých  

Všeobecný lekár pre dospelých  

Všeobecný lekár pre deti a dorast  

Všeobecný lekár pre deti a dorast  

Gynekológ  

Stomatológ  

Internista 

Chirurg  


