NOTATKA NA TEMAT PROJEKTU
„Rehabilitacja neurologiczna dla osób po udarze mózgu w Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym Szpitalu
Klinicznym im. W. Degi UM w Poznaniu”

Beneficjent: Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi Uniwersytetu
Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Oś priorytetowa 6: Rynek pracy
Działanie 6.6 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne
Poddziałanie 6.6.1 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne
Tytuł Projektu: „Rehabilitacja neurologiczna dla osób po udarze mózgu w OrtopedycznoRehabilitacyjnym Szpitalu Klinicznym im. W. Degi UM w Poznaniu”
Numer wniosku o dofinansowanie: RPWP.06.06.01-30-0020/19
Umowę w imieniu Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego im. Wiktora Degi
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu podpisywać będzie Pan
Przemysław Daroszewski – Kierownika Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Budżet Projektu:
Całkowita wartość Projektu: 10 665 710,48 PLN
Kwota dofinansowania: 10 132 424,95 PLN
Kwota wkładu własnego: 533 285,53 PLN
Okres realizacji Projektu:
Rozpoczęcie realizacji Projektu: 31.08.2020 r.
Zakończenie realizacji Projektu: 30.06.2023 r.
Opis przedmiotu Projektu:

Celem projektu jest poprawa sprawności funkcjonalnej (rozumianej jako zdolność do
wykonywania normalnych codziennych życiowych zadań bezpiecznie i samodzielnie, bez
nadmiernego wysiłku) oraz poznawczej u 529 osób po przebytym udarze mózgu.
Wsparciem projektu objętych zostanie 1058 osób po udarze mózgu – osoby te skorzystają
z usług rehabilitacyjnych. Ponadto, 1058 osób z ich otoczenia, objętych zostanie działaniami
edukacyjnymi.
Wsparcie w projekcie zostanie skierowane do osób w wieku aktywności zawodowej,
zamieszkujących, uczących się bądź pracujących na obszarze województwa
wielkopolskiego.
Planowane w projekcie wsparcie będzie obejmować m.in. zakup niezbędnego sprzętu
służącego do rehabilitacji oraz dostosowanie pomieszczeń Oddziału Neurologicznego
Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym Szpitala Klinicznego im. Wiktora Degi w Poznaniu.
Następnie uczestnicy projektu zostaną zaproszeni na wizyty kwalifikacyjne, a po
zakwalifikowaniu do projektu, uczestnicy będą mieli zapewnione wizyty u lekarza specjalisty
rehabilitacji leczniczej i fizjoterapeuty oraz działania terapeutyczne. Po zakończeniu cyklu
rehabilitacyjnego, pacjenci zostaną poddani monitoringowi. Równolegle do wymienionych
powyżej zadań, realizator będzie prowadził działania edukacyjno – profilaktyczne. Projekt
jest realizowany zgodnie z Regionalnym programem zdrowotnym w zakresie rehabilitacji
neurologicznej dla osób po udarze mózgu.
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