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REKOMENDACJA 

Fragment projektu Strategii, do którego odnosi się uwaga (rozdział, strona): 

P5.2 Zintegrowane Centrum Opieki i Teleopieki w Metropolii Poznań – s.106 

Treść rekomendacji: 

Proponuję uwzględnienie w planowanych działaniach sfinansowanie tzw. 
fizjoterapeutycznych wizyt patronażowych dla niemowląt.  

Wizyt dla dzieci w wieku od 0 do 12 miesięcy, najdalej 36 mż, mających na celu ocenę rozwoju 
dziecka. Dzieci z grup ryzyka, oraz te które będą miały trudności rozwojowe powinny szybko 
zostać objęte pełną opieką rehabilitacyjną. 

Uzasadnienie rekomendacji: 

Pierwsze 3 lata życia są kluczowe dla całościowego rozwoju. Brak odpowiednich kompetencji 
w zakresie umiejętności ruchowych, społecznych i poznawczych może skutkować 
wykluczeniem i niedostosowaniem do funkcjonowania w grupie. Fizjoterapeuta dziecięcy jest 
osobą posiadającą wiedzę na temat prawidłowego rozwoju dziecka, a także wie w jaki sposób 
przeciwdziałać powstaniu przyszłych wyzwań rozwojowych, a nawet niepełnosprawności. 
Jest też osobą badającą dziecko kompleksowo, dzięki czemu ma możliwość weryfikacji stanu 
jego odżywienia czy jakości wykonywanych działań pielęgnacyjnych przez opiekuna. 

Tylko w Gminie Czerwonak w roku 2022 roku prowadziliśmy pilotażowy program "Zdrowe 
maluchy", który zakładał realizację takich wizyt w środowisku domowym. 

Później również Wydział Promocji Zdrowia sfinansował dodatkowe wizyty.  

Więcej informacji nt. zasadności wizyt patronażowych w artykule Krajowej Izby 
Fizjoterapeutycznej:  

https://glosfizjoterapeuty.pl/2021/03/wizyta-patronazowa-fizjoterapeuty-u-niemowlecia-
powinna-byc-obowiazkowa/ 
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Odniesienie biura ZIT 

Zaproponowany zakres interwencji związany z fizjoterapeutycznymi wizytami patronażowymi 
niemowląt jest bardzo interesujący, ważny społecznie i uzasadniony z punktu widzenia 
potrzeb mieszkańców. Wizyty tego typu mogą przyczynić się do wczesnej identyfikacji 
nieprawidłowości w rozwoju dzieci i przeciwdziałać przyszłym wyzwaniom rozwojowym. 

Realizacja tego typu interwencji w ramach projektu strategicznego P5.2 Zintegrowane 
Centrum Opieki i Teleopieki w Metropolii Poznań – nie jest możliwa, gdyż przedmiotowy 
projekt strategiczny dotyczy Centrum Teleopieki i Centrum Usług Domowych dla osób 
niesamodzielnych (osób starszych i osób z niepełnosprawnościami). Potencjalna możliwość 
uwzględnienia wizyt patronażowych niemowląt wymagałaby stworzenia oddzielnego projektu 
strategicznego w Strategii ZIT. 

Opublikowany projekt Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla 
Wielkopolski 2021-2027 Część II (Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 6062/2023 Zarządu 
Województwa Wielkopolskiego z dnia 12 stycznia 2023 r.) w ramach Priorytetu FEWP.06 
Fundusze Europejskie dla Wielkopolski o silniejszym wymiarze społecznym (EFS+) 
identyfikuje możliwość realizacji działań dotyczących zbliżonego zakresu przedmiotowego 
w ramach działań FEWP.06.13 Usługi społeczne i zdrowotne oraz FEWP.06.14 Usługi 
społeczne i zdrowotne w ramach ZIT.  

W zakresie dotyczącego ZIT poddziałania FEWP.06.14 IZ wskazuje Typ projektu 1. Poprawa 
dostępu do lepszej jakości usług zdrowotnych lub społecznych. Nie wskazuje się tu jednak 
wsparcia dedykowanego dzieciom a IZ przewiduje w ramach poddziałania ukierunkowanie 
zdecydowanie na usługi społeczne (a nie zdrowotne).  

Natomiast w ramach poddziałania FEWP.06.13 Usługi społeczne i zdrowotne - planowanego 
do wdrażania na terenie całego województwa (a nie tylko ZIT Poznań) - wskazano także typ 
projektu 1. Poprawa dostępu do lepszej jakości usług zdrowotnych lub społecznych, jednak 
w tym przypadku wprost wskazano co następuje: 

„W ramach projektów z zakresu rozwoju usług opieki zdrowotnej, w tym długoterminowej, 
można tworzyć nowe miejsca opieki (np. w DDOM) i świadczenia usług środowiskowych, 
poszerzyć dostęp do domowej opieki zdrowotnej (w tym paliatywnej i hospicyjnej), rozwijać 
rozwiązania telemedyczne (po otrzymaniu pozytywnej opinii w procesie oceny MZ), poprawy 
dostępu do diagnostyki i wsparcia chorób otępiennych, wczesnej diagnozy zaburzeń 
rozwojowych dzieci i młodzieży (emocjonalnych, logopedycznych, integracji sensorycznej, 
odżywiania).” 

Podsumowując, sugerujemy rozważyć realizację przedsięwzięć w ramach 
zaproponowanego zakresu związanego z fizjoterapeutycznymi wizytami 
patronażowymi niemowląt – w ramach poddziałania FEWP.06.13 Usługi społeczne 
i zdrowotne (które nie dotyczy ZIT i będzie wdrażane na poziomie całego województwa 
wielkopolskiego). 

Należy także pamiętać, że w związku z wymaganiami Komisji Europejskiej wsparcie w ramach 
ww. działań zdrowotnych powinno być skierowane nie do wszystkich zainteresowanych, a na 
rzecz osób z kategorii wysokiego ryzyka socjalnego, seniorów, osób 
z niepełnosprawnościami, migrantów oraz innych osób wymagających wsparcia oraz ich 
otoczenie. Dodatkowo na etapie wdrażania działań finansowanych ze środków FEWP mogą 
wystąpić dodatkowe wymogi związane z realizacją projektów zdrowotnych (np. przygotowanie 
Regionalnych Programów Zdrowotnych). 

 


