



     
Formularz zgłoszeniowy przedsięwzięć/projektów 
do Programu Rewitalizacji Miasta Gniezna
Osoba/instytucja zgłaszającą
Nazwa 
Szpital Pomnik Chrztu Polski
Adres 
ul. Św. Jana 9, 62-200 Gniezno
Dane kontaktowe 
(telefon/e-mail)
(61) 222 80 00
Przedsięwzięcie/projekt
Nazwa 
Edukacja zdrowotna poprzez profilaktykę i promocję zdrowia 

Lokalizacja 
ul. Łącznica 7, 62-200 Gniezno
Opis przedsięwzięcia/projekt
Przedsięwzięcie polegać będzie na przeprowadzeniu edukacji zdrowotnej wśród mieszkańców obszaru rewitalizowanego i podjęciu działań profilaktycznych w celu zapobiegania pojawieniu się i/lub rozwojowi niepożądanych zachowań, stanów lub zjawisk w danej populacji. Nadrzędnym zadaniem tych działań jest przeciwdziałanie zagrożeniom (w tym także chorobom), których wystąpienie lub nasilenie się jest w przyszłości prawdopodobne. Ujęte działania profilaktyczne w projekcie zmniejszą prawdopodobieństwo tych zagrożeń i służą utrzymaniu tanu dotychczasowego.
Przeprowadzone zostaną szkolenia, warsztaty, których celem będzie uświadamianie społeczeństwa w zakresie podejmowania działań profilaktycznych zmierzających do zapobiegania konkretnej chorobie, np. poprzez stosowanie szczepień ochronnych, podawania witaminy D niemowlętom i małym dzieciom w celu zapobiegania krzywicy, karmienie piersią, racjonalne żywienie, aktywność fizyczną.
W ramach projektu przeprowadzane będą również badania profilaktyczne wśród grupy osób ze zwiększonym zagrożeniem wystąpienia jakiejś choroby. Ważne jest bowiem wczesne wykrycie objawów i wdrożenie leczenia. Badania profilaktyczne obejmować będą:
	testy przesiewowe i profilaktyczne badania lekarskie dzieci;
	profilaktyczne badania lekarskie (w tym także laboratoryjne i rtg) różnych grup zawodowych;
	inne badania profilaktyczne u dorosłych w celu wczesnego wykrywania najczęstszych chorób, w tym: Pomiar ciśnienia tętniczego, stężenia cholesterolu we krwi, badanie stomatologiczne, u kobiet badania cytologiczne, mammografia i/lub USG piersi, u mężczyzn(powyżej 50 roku życia) badanie poziomu PSA w celu wczesnego wykrycia raka gruczołu prostaty.

Edukacja zdrowotna obejmować będzie także działania rehabilitacyjne, rewalidacyjne, reedukacyjne – ukierunkowana na osoby przewlekle chore lub niepełnosprawne. Celem jej będzie zapobieganie dalszym, niepomyślnym skutkom chorób lub niepełnosprawności w tym:
	przywrócenie (rehabilitacja) lub zastąpienie (np. proteza) uszkodzonych funkcji;
	pomoc w radzeniu sobie z chorobą i w zaakceptowaniu swego stanu;
	przeciwdziałanie izolacji społecznej, prowadzącej do wtórnego kalectwa;
	pomoc w utrzymaniu dobrej kondycji fizycznej i psychicznej, np. rozwijanie funkcji kompensujących niepełnosprawność, umiejętności samooceny zdrowia i samopielęgnacji, rozwijanie zainteresowań i umiejętności zwiększających szansę na aktywne i samodzielne uczestnictwo w życiu społecznym 


Podmiot realizujący
Szpital Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie
Cel (planowany rezultat)
Podniesienie świadomości związanej z ryzykiem występowania oraz leczeniem chorób cywilizacyjnych, poprawa jakości świadczonych usług medycznych, poprawa stanu zdrowia pacjentów.

Koszty realizacji
100.000 zł
Lata realizacji
2019-2022
Źródło finansowania
środki własne beneficjenta oraz dotacje zewnętrzne (między innymi środki strukturalne UE, dotacje Ministerstwa Zdrowia, Urzędu Marszałkowskiego),

W jaki sposób przedsięwzięcie/projekt wpłynie na jakość życia mieszkańców?
Realizacja projektu przyczyni się do koncentracji na zdrowiu (nie na chorobie) i zwiększaniu jego potencjału. Większy potencjał zdrowia to środek do poprawy jakości życia, czyli: sprawnego funkcjonowania do późnej starości, większej wydajności w pracy i zarobków oraz satysfakcji z życia. Zostanie osiągnięty nadrzędny cel jakim jest kształtowanie sprzyjającego zdrowiu stylu życia i środowiska (fizycznego i społecznego). Nastąpi uświadomienie ludziom, że oni sami podejmują decyzje i wybory w sprawach swego zdrowia i ponoszą odpowiedzialność za zdrowie własne i innych ludzi w swoim otoczeniu.
Powyższe zostanie zrealizowane dzięki stworzeniu lub poprawie warunków pobytu pacjentów wraz z zapewnieniem odpowiedniego zaplecza, doposażeniu jednostek szpitalnych w niezbędny sprzęt służący profilaktyce oraz leczeniu pacjentów.
Przedsięwzięcie ma na celu podniesienie świadomości związanej z ryzykiem występowania oraz leczeniem chorób cywilizacyjnych, poprawę jakości świadczonych usług medycznych, poprawę stanu zdrowia pacjentów.
Projekt  zapewni mieszkańcom stref rewitalizowanych dostęp do usług medycznych, podniesie ich wiedzę oraz świadomość odnośnie czynników ryzyka występowania chorób, przeciwdziałania chorobom, ich skutecznego leczenia, co niewątpliwie wpłynie na poprawę stanu zdrowia mieszkańców obszaru rewitalizacyjnego. Jedną z głównych przyczyn wysokiego poziomu bezrobocia na obszarze rewitalizacji jest stan zdrowia mieszkańców uniemożliwiający podjęcie zatrudnienia. Projekt przyczynia się do poprawy zdolności do zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem i wykluczaniem społecznym. Realizacja zamierzonych działań profilaktycznych: porad dietetycznych dla dzieci z nadwagą i otyłością oraz spotkań edukacyjnych w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia (np. w zakresie profilaktyki nowotworowej, chorób układu krążenia) dla osób 50+ przyczyni się ponadto do poprawy zdrowia mieszkańców obszaru rewitalizacji oraz dostosowania systemu opieki zdrowotnej do postępujących i prognozowanych zmian demograficznych i epidemiologicznych.




