Litwa, Polska, Rosja

– 60 wspólnych projektów, by żyło się lepiej

Program Współpracy Transgranicznej Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa Litwa-Polska-Rosja 20072013 wspiera rozwój społeczno-gospodarczy po obu stronach
granicy między Unią Europejską i Rosją - odpowiada na wspólne wyzwania i problemy oraz promuje współpracę między sąsiadującymi społeczeństwami. W ramach Programu wdrażanych
jest 60 projektów współfinansowanych przez Unię Europejską z polskich, litewskich i rosyjskich (Obwód Kaliningradzki)
regionów przygranicznych.

W ramach Programu zbadano
ponad 10.000 dzieci z małych miast
i wsi na Warmii i Mazurach
oraz w Obwodzie Kaliningradzkim
W ramach jednego z wdrażanych projektów „Program profilaktyki
wad postawy i bocznego skrzywienia kręgosłupa u dzieci z małych
miast i wsi” w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci
w Ameryce wybudowano nowocześnie wyposażony budynek rehabilitacyjno-leczniczy o powierzchni ponad 1200 m2. Utworzono
także mobilne laboratorium ortopedyczne do diagnostyki w terenie, które na miejscu badało dzieci z Warmii i Mazur i Obwodu
Kaliningradzkiego.
Z drugiej strony granicy, w rosyjskim sanatorium w Pioniersku
zmodernizowano i wyposażono z kolei budynek o powierzchni
prawie 2000 m2, a także dokonano modernizacji pomieszczeń dla
pacjentów.
W wyniku działań projektu zbadano ponad 10.000 dzieci z małych
miast i wsi w celu wykrycia wad postawy i różnego typu skoliozy.
Ponad 1.000 małych pacjentów z obu placówek odbyło wysokiej
jakości rehabilitację i szereg zabiegów profilaktycznych wg nowo
opracowanego programu leczenia.
Lekarze z Polski i Rosji wymieniali doświadczenia, a także podnosili swoje kwalifikacje zawodowe podczas seminariów i konferencji.
Opracowano innowacyjne algorytmy stacjonarnej profilaktyki
i leczenia wad postawy, skoliozy oraz zastosowano je praktycznie
na obszarze objętym projektem. Wiedzę tę zebrano w zbiorze artykułów na temat postępu naukowego i praktycznych metod diagnozowania, zapobiegania i leczenia tego typu zaburzeń, a także w filmie
informacyjno-edukacyjnym przygotowanym dla małych pacjentów
i mieszkańców obszaru oddziaływania projektu.
Wcześnie wykryta skolioza może być w dużym stopniu uleczalna
- dzięki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej dzieci z Warmii
i Mazur oraz Obwodu Kaliningradzkiego będą miały proste kręgosłupy,
a na ich twarzach znów pojawi się uśmiech!
Całkowity koszt projektu wyniósł 3 102 294,08 EUR, z czego
2 792 064,67 EUR to wkład Unii Europejskiej.

Niniejsza publikacja została wydana przy pomocy finansowej
Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy
Transgranicznej EISP Litwa-Polska-Rosja 2007-2013.
Program jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

