
 

Informacja dotycząca realizacji projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego pn; 

„Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne – 
Program profilaktyczny wczesnego wykrywania gruźlicy” 

Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów 
SPZOZ ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań podpisało z Zarządem Województwa 
Wielkopolskiego  w dniu 29 czerwca 2017r. umowę o dofinansowanie projektu „Wspieranie 
aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne – Program 
profilaktyczny wczesnego wykrywania gruźlicy” 

Celem projektu jest wzrost aktywności zawodowej poprzez objęcie w okresie do maja 2020r 
mieszkańców Województwa Wielkopolskiego aktywnych zawodowo programem profilaktyki 
zdrowotnej w zakresie układu oddechowego, którzy z powodu stanu zdrowia zagrożeni są 
dezaktywizacją. 

Łączna wysokość wydatków kwalifikowalnych Projektu wynosi 477 250,00zł. 
Dofinansowanie w kwocie 453 387,50zł z następujących źródeł: 

a) ze środków europejskich w kwocie 405 662,50 zł, 
b) ze środków dotacji celowej w kwocie 47 725,00 zł,  

Wkład własny stanowi dofinasowanie w kwocie 23 862,50 zł. 
 
Program składa się z następujących zadań: 

1. Przygotowania do prowadzenia działań zwiększających zgłaszalność na badania 
dotyczące gruźlicy, 

2. Działań na rzecz szerzenia zachowań prozdrowotnych i profilaktycznych oraz 
zwiększenia zgłaszalności udziału w badaniach w ramach Programu profilaktycznego 
wczesnego wykrywania gruźlicy, 

3. Przeprowadzenia badań za pomocą testu IGRA, 
4. Działań informacyjno – edukacyjnych – konferencje wprowadzające, 
5. Działań informacyjno – edukacyjnych – konferencja podsumowująca 

Projekt skierowany jest do 1800 osób w wieku aktywności zawodowej, które znajdują się w 
grupie narażonych na kontakt z chorymi na gruźlicę, zamieszkałymi na terenie Województwa 
Wielkopolskiego i są zagrożeni dezaktywizacja zawodową. Osoby te objęte zostaną 
diagnostyką utajonego zagrożenia prątkiem gruźlicy przy użyciu testu IGRA. W ramach 
działań edukacyjnych  lekarze będą uczestniczyli w konferencjach na temat  konieczności 
podjęcia działań mających pośredni wpływ na obniżenie zachorowalności na gruźlicę. Na 



 

rzecz szerzenia zachowań prozdrowotnych i profilaktycznych oraz zwiększenia zgłaszalności 
udziału w badaniach w ramach programu wczesnego wykrywania gruźlicy zorganizowane 
zostaną warsztaty edukacyjno – informacyjne. 

Efektem realizacji projektu jest zmniejszenie zapadalności na gruźlicę oraz, w sytuacji 
wczesnego wykrycia osób prątkujących możliwość zidentyfikowania zakażenia prątkiem 
wśród osób narażonych na kontakt z chorymi, co umożliwi podjęcie działań zapobiegających 
rozwojowi czynnej gruźlicy. 

 


