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.

Mieszkańcy gminy
Kętrzyn na miejscu
i bezpłatnie korzystali
ze specjalistycznych badań
W ramach jednego z wdrażanych projektów Gmina Kętrzyn zorganizowała serię tzw. „Białych sobót”, gdzie lekarze sześciu specjalności wykonywali profilaktyczne badania w swoich gabinetach (kardiolog, okulista, ginekolog). Pediatra, urolog, laryngolog dojeżdżali
do małych miejscowości i przyjmowali pacjentów w miejscowych
szkołach lub świetlicach. Oprócz tego wyremontowano i doposażono w sprzęt medyczny, m.in. aparaty EKG, gabinety lekarskie
oraz szkolne gabinety pielęgniarskie w miejscowościach: Biedaszki,
Karolewo, Kruszewiec, Nakomiady, Parcz i Wilkowo.
Zorganizowano tutaj również dwie formy zajęć fizjoterapeutycznych: dla osób w wieku 50+ oraz prowadzących siedzący tryb życia,
w czasie których m.in. pobierali oni zabiegi (laser, masaż, ultradźwięki),
a także uczyli się uprawiać „nordic walking”. Zakupiono także sprzęt
rehabilitacyjny do świetlic wiejskich tej gminy.
Podobną akcję profilaktyczną po drugiej stronie granicy przeprowadzono także w rejonie Oziersk (Obwód Kaliningradzki).
Zakupiony został również sprzęt medyczny dla Szpitala Rejonowego
w Oziersku (nowoczesny aparat USG).
W ramach projektu przebadano łącznie około 2350 osób. Podczas
badań ginekologicznych wykonywana była cytologia. U kardiologa
badania obejmowały m.in. „echo serca” oraz badanie wysiłkowe.
Lekarze, pielęgniarki i pracownicy służby zdrowia z Polski i Rosji mieli
także okazję wymienić się doświadczeniami podczas szkoleń i wizyt
studyjnych w Olsztynie i Kaliningradzie.
Partnerzy z Polski i Rosji przeprowadzili profilaktyczną kampanię
informacyjną, skierowaną do dorosłych i do młodzieży w wieku
13-15 lat. Na spotkaniach po obu stronach granicy eksperci medyczni
z Centrum Onkologicznego w Olsztynie oraz ze Szpitala Rejonowego w Oziersku omawiali znaczenie odżywiania i trybu życia, metody
zapobiegania chorobom i zachęcali do profilaktycznych badań. Dla
dzieci zorganizowano konkursy plastyczne na ten temat.
Dzięki wsparciu Unii Europejskiej duża liczba mieszkańców terenów
wiejskich objętych projektem, która do tej pory miała utrudniony dostęp do lekarzy specjalistów, mogła nie tylko sprawdzić stan swojego
zdrowia, ale także podjąć szybkie leczenie. Znacznie poprawiła się
też świadomość na temat profilaktyki zachorowań.
Całkowita wartość projektu wyniosła prawie 900 tys. PLN (220 tys.
EUR), a dofinansowanie Unii Europejskiej stanowiło 90% tej kwoty.

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.

