
 
 

Zwiększ szanse na wyleczenie  
i popraw jakość swojego życia! 

 
Zapraszamy pacjentów zamieszkałych na terenie miasta Bielsko-Biała oraz podregionu bielskiego do udziału w projekcie 

 
PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA FUNDAMENTEM EFEKTYWNEJ OPIEKI NAD PACJENTEM  

Z RANĄ PRZEWLEKŁĄ 
 

dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (EFS) 
 

Wszystkich pacjentów borykających się z problemem trudno gojącej się rany zapraszamy do skorzystania z wsparcia 
 

Rekrutacja rozpocznie się we wrześniu 2017 r., będzie prowadzona w sposób ciągły 
i zakończy się w kwietniu 2019 r. 

 
Uczestnikiem projektu może być: 

 mieszkaniec miasta Bielsko-Biała, 

 osoba z rozpoznaną raną przewlekłą (utrzymującą się powyżej 6 tygodni) oraz zagrożona wykluczeniem społecznym, ubóstwem, z upośledzoną 
zdolnością do wykonywania czynności życia codziennego, ale nie objęta opieką długoterminową (w ocenie lekarskiej skala Barthel > 40 i < 90), 

lub/i: 

 posiada orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, 

 posiada dokument poświadczający o korzystaniu z pomocy społecznej,   

 posiada zaświadczenie z powiatowego urzędu pracy, w celu potwierdzenia statusu osoby bezrobotnej. 
 

Ponadto: 

 liczba uczestników projektu:  52 osoby  (32 kobiety i 20 mężczyzn), 

 przewidziano pierwszeństwo udziału dla osób po 65 roku życia, 

 w przypadku niewyczerpania miejsc w projekcie przez mieszkańców Bielska-Białej – osobą uprawnioną jest mieszkaniec podregionu  bielskiego. 
 

Zakres wsparcia oferowanego w ramach projektu: 

 kompleksowe wstępne badania diagnostyczne, w tym miedzy innymi: pakiet badań z krwi, mikrobiologia rany, USG Doppler, oksymetria 
przezskórna, 

 kompleksowa opieka świadczona w domu pacjenta, w tym opieka lekarska, pielęgniarska, rehabilitacja i opieka psychologiczna, 

 konsultacja u lekarza specjalisty, 

 zapewnienie materiałów opatrunkowych i specjalistycznych opatrunków stosowanych na rany, 

 dowóz na wizyty przeprowadzane w ambulatorium i ośrodku specjalistycznym, 

 wsparcie edukacyjne dla rodziny/opiekuna pacjenta z trudno gojącą się raną i/lub świadczenie z zakresu porady psychologa dla opiekuna 
wyrażającego taką chęć. 
 

Przewiduje się świadczenia dla 52 osób 
Wszystkie świadczenia oferowane w projekcie są bezpłatne 

 
Okres  realizacji  projektu: 

 
1 sierpień 2017 r.  – 31 lipiec 2019 r. 

 
Więcej informacji na temat rekrutacji oraz regulamin uczestnictwa dostępny jest w placówce realizatora oraz na jego stronie internetowej:  
 

Konior Clinic Sp. z o.o. Sp. k. 
ul. Pszenna 11 

43-300 Bielsko-Biała 
Rejestracja POZ  
tel. 33 815 79 00 

http://centrum-medyczne.com.pl/ 
czynny: poniedziałek – piątek w godz. 800 – 1800 

 

http://centrum-medyczne.com.pl/

