
 

,,Lepiej zapobiegać niż leczyć – profilaktyka nowotworu jelita grubego” 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach RPO WZ 2014-2020, 

Oś priorytetowa VI Rynek pracy, Działanie 6.8. Wdrożenie kompleksowych programów zdrowotnych dotyczących chorób 

negatywnie wpływających na rynek pracy, ułatwiających powroty do pracy, umożliwiające wydłużenie aktywności zawodowej 

oraz zwiększenie zgłaszalności na badania profilaktyczne, umowa o dofinansowanie nr RPZP.06.08.00-32-K001/17-00 

Szpital Powiatowy w Pyrzycach, ul. Jana Pawła II nr 2, 74 – 200 Pyrzyce 

tel. 91 579 30 95, fax 91 579 32 27, e-mail: biuro.projektu@szpital.pyrzyce.net.pl 

 

Informacje dotyczące projektu 

 

Ogólna wartość projektu – 490 901,10 zł 

Udział własny Szpitala – 27 540,00 zł, w tym: 

 wkład własny pieniężny 9 540,00 zł (komputer z drukarką i wynajem świetlic wiejskich),  

 wkład własny niepieniężny – 18 000,00 zł (wynajem i utrzymanie pomieszczeń Pracowni 

 Endoskopii). 

 

 Projekt będzie realizowany  w okresie od 01.07.2018 r. do 30.06.2020 r. 

 

 W dniu 18 maja 2018 r. Szpital Powiatowy w Pyrzycach podpisał umowę, numer 

RPZP.06.08.00-32-K001/17-00, o dofinansowanie projektu ,,Lepiej zapobiegać niż leczyć – 

profilaktyka nowotworu jelita grubego”.  

 

 Celem projektu jest wdrożenie kompleksowego programu zdrowotnego dotyczącego chorób 

negatywnie wpływających na rynek pracy, umożliwiających wydłużenie aktywności zawodowej oraz 

zwiększenie zgłaszalności na badania profilaktyczne, który przyczyni się do realizacji celu 

szczegółowego RPO WZ 2014 - 2020, skierowany do osób w wieku od 55 do 64 lat.  

  

 Cele szczegółowe projektu to: 

‒ zwiększyć świadomość społeczeństwa jak ważne jest wczesne wykrywanie chorób 

nowotworowych, 

‒ przeprowadzić badania profilaktyczne w grupie osób w wieku między 55-64 lata 

gdzie zachorowalność na raka jelita grubego jest najwyższa zwiększenie kompetencji lekarzy 

i pielęgniarek POZ.   

 

 W projekcie planowany jest udział 600 mieszkańców województwa zachodniopomorskiego, 

z czego zakłada się, że 360 osób przystąpi do badania kolonoskopowego. W trakcie realizacji 

projektu zostanie również przeprowadzone szkolenie dla lekarzy i pielęgniarek z ośrodków zdrowia. 

 

 Podczas realizacji projektu będą odbywały się warsztaty edukacyjno – informacyjne, 

które prowadzone będą przez: 

• wykład na temat profilaktyki nowotworowej przeprowadzi lekarz ze specjalizacją z zakresu 

gastroenterologii, 

• przebieg badania i sposób przygotowania się do niego omówi pielęgniarka posiadająca kurs 

specjalizacyjny w zakresie endoskopii dla pielęgniarek, 

• na temat zdrowego sposobu odżywiania warsztaty edukacyjno – informacyjne poprowadzi 

dietetyk. 

 

 W ramach projektu zakupiony zostanie następujący sprzęt medyczny: 

• wideokolonoskop      180 000,00 zł 

• sprzęt do tamowania krwawień – klipsownica    10 000,00 zł 


