
Materiał informacyjny: podpisanie umowy w ramach Poddziałania 6.6.1 Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+) 

 

Oś priorytetowa 6 WRPO 2014+: „Rynek pracy” 
Działanie 6.6. WRPO 2014+: „Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania 
prozdrowotne” 
Poddziałanie 6.6.1 WRPO 2014+: „Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez 
działania prozdrowotne” 

 
Celem wsparcia w ramach poddziałania jest wzrost szans na rynku pracy osób zagrożonych 
dezaktywacją zawodową z powodu wieku lub stanu zdrowia.  
W ramach konkursu można realizować programy profilaktyki zdrowotnej (pierwotnej i wtórnej) służące 
wspieraniu aktywności zawodowej, w zakresie chorób układu krążenia, nowotworowych, układu 
kostno-stawowo-mięśniowego, układu oddechowego, psychicznych oraz wynikających  
ze specyficznych uwarunkowań regionalnych, w tym wykraczające poza finansowanie w ramach 
systemu powszechnych świadczeń zdrowotnych, tj. m.in. regionalny program zdrowotny pn.: Program 
profilaktyki retinopatii cukrzycowej w województwie wielkopolskim. 
Wsparcie skierowane jest bezpośrednio do osób w wieku aktywności zawodowej, kwalifikujących się 
do profilaktyki, leczenia lub rehabilitacji zdrowotnej ze względu na wiek lub stan zdrowia. W ramach 
programu pn.: Program profilaktyki retinopatii cukrzycowej w województwie wielkopolskim wsparcie 
kierowane jest do osób chorych na cukrzycę, powyżej 18 roku życia. 
Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu 
wynosi 95%. 
 

Działanie 6.6 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania 
prozdrowotne 

Poddziałanie 6.6.1 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania 
prozdrowotne 

Nazwa Wnioskodawcy Fundacja Wspierania Rozwoju Okulistyki „Okulistyka 21” 

Tytuł projektu Program profilaktyki retinopatii cukrzycowej w województwie 
wielkopolskim 

Okres realizacji  01.08.2019 – 31.07.2022 
Wartość Projektu 5 171 297,00 PLN 
Kwota dofinansowania 4 901 297,00 PLN 

Retinopatia cukrzycowa – choroba oczu, która jest powikłaniem cukrzycy  
i prowadzi do utraty wzroku. Retinopatia cukrzycowa to uszkodzenie małych naczyń krwionośnych 
znajdujących się w siatkówce oka. Podczas choroby w siatkówce powstają nowe patologiczne naczynia 
krwionośne, które uszkadzają wzrok. 

Projekt ma na celu zwiększenie szans na rynku pracy osób zagrożonych dezaktywizacją zawodową  
z powodu stanu zdrowia (tj. możliwości zachorowania na retinopatię cukrzycową u osób chorych na 
cukrzycę) oraz wzrost wykrywalności retinopatii cukrzycowej u diabetyków o około 10% w ciągu 3 lat. 
Cel zostanie zrealizowany przez realizację Programu profilaktyki retinopatii cukrzycowej  
w województwie wielkopolskim.  



Projekt będzie realizowany w partnerstwie z Uniwersytetem Medycznym im. Karola Marcinkowskiego 
w Poznaniu. Partner będzie pełnił rolę ekspercko-doradczą oraz zapewni wsparcie w zakresie działań 
informacyjno-promocyjnych. 

Wsparciem w projekcie objętych zostanie  43 920 diabetyków, którzy zostaną przebadani w kierunku 
zdiagnozowania retinopatii cukrzycowej poprzez wykonanie badania profilaktycznego dna oka za 
pomocą aparatu z funkcją automatycznej oceny zdjęć. 

Realizacja projektu zakłada zwiększenie dostępu do badań okulistycznych w kierunku retinopatii 
cukrzycowej dla chorych na cukrzycę bez długiego (powyżej miesiąca) oczekiwania na badanie 
profilaktyczne u okulisty. Projekt zakłada również podniesienie wiedzy nt. retinopatii cukrzycowej, 
zachowań prozdrowotnych oraz konieczności przeprowadzania regularnych badań diagnostycznych  
w tym kierunku u koło 50% diabetyków biorących udział w programie.  

W ramach projektu nawiązana zostanie współpraca z około 30 poradniami diabetologicznymi z terenu 
województwa wielkopolskiego, gdzie będą przeprowadzone badania przesiewowe w ramach 
programu profilaktyki. Realizacja badań przy gabinetach diabetologicznych ma służyć dotarciu do jak 
największej liczby cukrzyków. Pacjent, który odbędzie wizytę u diabetologa (w ramach NFZ) będzie 
informowany o programie profilaktyki retinopatii cukrzycowej i kierowany na badania przesiewowe. 
Po uzyskaniu natychmiastowych wyników pacjent zostanie poinformowany o dalszej ścieżce 
postępowania tj. kontroli za 1-2 lata lub o konieczności wizyty u okulisty. Uzupełnieniem powyższych 
działań w ramach projektu będzie prowadzona na szeroką skalę edukacja w zakresie retinopatii 
cukrzycowej pacjentów podczas badań oraz mieszkańców Wielkopolski, cukrzyków powyżej 18 roku 
życia i ich rodzin poprzez publikację artykułów edukacyjnych i emisję filmu edukacyjnego w telewizji. 
Na podstawie przeprowadzonego programu profilaktyki retinopatii cukrzycowej zostanie również 
opracowana profesorska publikacja naukowa. 

W trakcie trzyletniego programu profilaktyki powstanie istotna dokumentacja medyczna 43 920 
uczestników projektu, której wyniki będą kluczowe do badań naukowych w kierunku leczenia  
i diagnostyki retinopatii cukrzycowej. 


