Zapraszamy do udziału w projekcie pod nazwą
„Przebudowa Pawilonu Nr 4 Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Krakowie oraz wdrożenie
programu edukacyjnego w zakresie opieki
długoterminowej”.

Szacuje się, że w wyniku realizacji projektu:

Projekt skierowany jest do:

› co najmniej 200 osób skorzysta z wypożyczalni sprzętu wspomagającego opiekę nad
osobami objętymi opieką długoterminową;

› osób w wieku podeszłym, przewlekle
chorych, niepełnosprawnych, czasowo lub
trwale niesamodzielnych, wymagających
pomocy;
› opiekunów osób w wieku podeszłym,
przewlekle chorych, niepełnosprawnych,
czasowo lub trwale niesamodzielnych,
wymagających pomocy;

› co najmniej 500 osób skorzysta z poprawy
jakości świadczeń zdrowotnych z zakresu
opieki długoterminowej;

› co najmniej 480 osób skorzysta z konsultacji medycznych z zakresu opieki
długoterminowej;
› co najmniej 500 osób skorzysta z konsultacji telefonicznych z zakresu opieki
długoterminowej;

› personelu medycznego specjalizującego
się w opiece długoterminowej, geriatrii
i gerontologii.

› co najmniej 100 osób skorzysta z terapii
zajęciowych dostosowanych do indywidualnych potrzeb pacjenta;

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY dzięki
doﬁnansowaniu ze środków Mechanizmu
Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009-2014 i Norweskiego
Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014
oraz ze środków własnych Gminy Miejskiej
Kraków.

› co najmniej 50 pielęgniarek/pielęgniarzy weźmie udział w 2-letniej specjalizacji
w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego;
› co najmniej 60 osób, przedstawicieli personelu medycznego, ukończy szkolenie
w zakresie geriatrii i gerontologii;

Beneﬁcjentem projektu jest Gmina Miejska
Kraków.

› co najmniej 200 osób, przedstawicieli personelu medycznego, uczestniczyć będzie
w konferencjach naukowo-szkoleniowych;

Realizatorem projektu jest Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie.

› co najmniej 600 osób weźmie udział w szkoleniach z zakresu opieki długoterminowej.

Celem projektu jest budowanie sprawnego systemu
opieki długoterminowej w województwie małopolskim
poprzez zapewnienie profesjonalnych świadczeń z zakresu opieki długoterminowej.
Projekt współﬁnansowany przez Mechanizm Finansowy
Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009-2014
i Norweski Mechanizm Finansowy na lata 2009-2014.
Wartość projektu ok. 14 mln zł.

PrzeBUdowa PawiLonU nr 4
zakŁadU oPiekUńczo-LeczniczeGo w krakowie oraz wdrożenie
ProGraMU edUkacyJneGo w zakresie oPieki dŁUGoterMinoweJ
o ProJekcie
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie
realizuje w latach 2014–2016 projekt pod
nazwą „Przebudowa Pawilonu Nr 4 Zakładu
Opiekuńczo–Leczniczego w Krakowie oraz
wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej”.

W ramach projektu realizowane są następujące działania:

Projekt realizowany jest w ramach Programu PL 07 „Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów
demograficzno-epidemiologicznych”, dofinansowanego przez Mechanizm Finansowy
Europejskiego Obszaru Gospodarczego
na lata 2009–2014 i Norweski Mechanizm
Finansowy na lata 2009–2014.

› rozwój wsparcia indywidualnego nad
pacjentem;

› przebudowa Pawilonu Nr 4 Zakładu
Opiekuńczo-Leczniczego w Krakowie
wraz z zakupem wyposażenia;

› rozwój terapii zajęciowych w Zakładzie
Opiekuńczo-Leczniczym w Krakowie;
› stworzenie i wdrożenie programu informacyjno-edukacyjnego „Złoty wiek”.

ULOTKA

PROMOCYJNA

Jesień życia aktywna i zdrowa

CHARAKTERYSTYKA DZIAŁAŃ

Ponadto w ramach projektu wdrażane są
nowatorskie metody leczenia i rehabilitacji obejmujące różne rodzaje terapii zajęciowych, jak ergoterapia, muzykoterapia,
dogoterapia, kinoterapia oraz biblioterapia.
Rodzaje i plany terapii zajęciowych dostosowywane są do indywidualnych potrzeb
pacjentów, co umożliwia ich czynny udział.
Zapraszamy osoby zainteresowane udziałem w projekcie!
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W ramach projektu uruchomiono program
edukacyjny realizowany w formie cyklu
szkoleń dla pielęgniarek, lekarzy i opiekunów osób w wieku podeszłym lub przewlekle chorych, dzięki czemu możliwa będzie
zarówno poprawa kompetencji personelu
medycznego, jak również poprawa umiejętności pacjentów i ich opiekunów w zakresie
opieki nad osobą w wieku podeszłym lub
przewlekle chorą. W ramach programu edukacyjnego „Złoty wiek” realizowane są następujące działania:

›› 
stworzenie systemu wsparcia dla
pacjentów i ich opiekunów – organizacja szkoleń stacjonarnych;
›› stworzenie wydawnictwa poświęconego
opiece długoterminowej oraz geriatrii;
›› działania informacyjne mające na celu
zapobieganie chorobom związanym ze
stylem życia oraz zachęcające do planowania „zdrowej starości”.

›› 
organizacja dwuletniej specjalizacji
w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego dla pielęgniarek;
›› stworzenie i realizacja cyklu szkoleń
i konferencji z zakresu opieki długoterminowej, geriatrii i gerontologii
dla lekarzy;

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel. 012 658-43-24, faks 012 658-43-76
http://www.zol.krakow.pl
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Projekt ukierunkowany jest między innymi na
wsparcie pacjentów i ich opiekunów w zakresie umiejętności przydatnych w opiece długoterminowej realizowanej w środowisku,
w którym przebywa pacjent. W ramach działań wypożyczany jest sprzęt specjalistyczny
oraz świadczone są indywidualne konsultacje z opieki długoterminowej dla pacjentów

i ich opiekunów. W wyniku tych działań osoby
w wieku podeszłym mogą przebywać możliwie jak najdłużej we własnym środowisku,
blisko krewnych i przyjaciół, mając zapewnioną niezbędną pomoc fachową.

JESIEŃ ŻYCIA AKTYWNA I ZDROWA

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie
w odpowiedzi na potrzebę podniesienia jakości i bezpieczeństwa oferowanych
świadczeń w zakresie opieki długoterminowej realizuje w ramach projektu zadania
polegające na przebudowie i uzupełnieniu
istniejących zasobów, a także podejmuje
szeroko rozumiane działania edukacyjne.

