
                                                

COVID19 – Z g t   t   k  uč   m d    sk      s                   m  
zaradi epidemije 

Namen operacije    z g t   t       m zd   st    m z   d m   ku  ust  z    s    ,          , z  č t   
   m d    sk      m  z  uč  k   t           d    s       t , k   m    z  k   kuž   s COVID-19. 

S pogodbo o sofinanciranju nabave medicinske opreme okviru operacije »COVID19 – Zagotovitev ključne 
medicinske in osebne varovalne opreme zaradi epidemije« št. C2711-20-053220, ki sta jo dne 13.11.2020 
sklenili RS, Ministrstvo za zdravje in SB Trbovlje je Splošna bolnišnica Trbovlje za čas od 01.02.2020 do 
31.12.2021 upravičena do namenskih sredstev za sofinanciranje nabavljene medicinske opreme v okviru te 
operacije, največ do višine 344.395,00 €. 

Predmet investicije je nabava medicinske in varovalne opreme zaradi obvladovanja epidemiološkega stanja, 
vezanega na virus SARS-CoV-2. 

Namen investicije je zagotoviti javnim zdravstvenim zavodom ustrezno opremljene prostore, v katerih je 
mogoče tako varno delo s pacienti, ki imajo blage znake okužbe s COVID-19, kot zagotovitev opreme za 
prostore, kjer poteka zdravljenje najbolj kritično obolelih pacientov. Obenem se zagotavlja vse potrebno, da 
imajo osebe, ki delajo z obolelimi pacienti ali obstaja tveganje, da pridejo v stik s potencialno obolelimi, na 
voljo ustrezno zaščitno opremo, ki na eni strani varuje pred širjenjem okužbe, na drugi strani pa ohranja število 
zdravstvenega osebja za delo s pacienti. 

Glavni cilj investicije je ureditev in priprava delovnega okolja, primernega za obravnavo zdravljenja 
pacientov s COVID-19 ter preprečevanje izpostavljenosti COVID-19. 

Ostali cilji investicije so sledeči: 
- prispevati k zmanjšanju vpliva epidemije na celotno življenje in delovanje družbe in države, 
- zagotoviti učinkovito ukrepanje zdravstva v času epidemije, 
- zmanjšati vpliv epidemije na obolevnost in umrljivost prebivalstva, 
- zagotoviti pravočasno in učinkovito izvajanje javnozdravstvenih preventivnih ukrepov,  
- zagotoviti učinkovito in čim bolj nemoteno delovanje zdravstvene oskrbe, 
- zagotoviti normalne pogoje za delo osebja, 
- zagotoviti kvalitetne storitve, varnost, dostopnost ter enake možnosti za zdravljenje. 

 

SB Trbovlje je in bo z namenskimi sredstvi iz te naložbe, skladno s cilji naložbe: 
- preuredila in opremila delovno okolje, primerno za zdravljenje pacientov s COVID-19: ureditev 

oddelkov in nakup potrebne medicinske in druge opreme, 
- preprečevala izpostavljenost tako zaposlenih kot pacientov in obiskovalcev bolnišnice, s čimer bo 

zagotavljala pravočasno in učinkovito izvajanje javnozdravstvenih preventivnih ukrepov, optimalne 
pogoje za izvajanje zdravstvene dejavnosti in zagotavljala učinkovito delovanje zdravstva v času 
epidemije, ter zagotavljala kvalitetne storitve, varnost, dostopnost ter enake možnosti za zdravljenje.  

- prispevala k zmanjšanju vpliva epidemije na celotno življenje in delovanje družbe in države, zmanjšala 
vpliv epidemije na obolevnost in umrljivost prebivalstva, 

 

Spletna stran evropske kohezijske politike v Sloveniji: http://www.eu-
skladi.si/  

Naložbo sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega 
sklada v okviru odziva Unije na pandemijo COVID-19.  
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