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Cełtrum Ginekologii, ?ołoznictrva i Neonatologii w Opolu wtaz. z partnerami - Zespołem
Optem.rdrowotrlej w Nysie ołaz-Bn@enkirn Szpitalem Klinicznyn § Opolu realieują PĄetd
orKoordyuowane i kompleksowe vsparcie rodziny w zakresie poradnicfiva specjalistycunego,
profilakĘki, diagnosĘki i niwelowania nieprawidłowcści w r*zvoju dzieci do lat żń w tamałh
Regionalnego Programu Operaąjnego Wojewódzfvia Opolskiego na lata żal4-ż0?.a
wspołfinanso\ł,a*ęgo zę środków Europejskiego Frrrldłsa Społeczneg*.

Celęm Projektu, który swym zasięgiem obejx::je mieszkańcó:N wojewódzlwa opolskiego z
powiatów: opolskiego, nyskiego, prudnickiego łraz ]Vliasta Opolą jest poprawa jakości życia oraz
anniejszsnię rłisrów.łlości w zdrawiu płrrzęz zwię}szenie dostęprr do wysokiej jakości usług
zdrowotnych rv zakresie opieki na{ matĘ i dzieckiem. Cel główny będzie realizowany poprzęz
dążenie do:

. popral\y jakości opieki nad kobieą w cią*y płprzez \§łu§słe wykrywanie wad rozwojowych
(nieinw-aąjnę bada:ria prenata.lne dla k*biet pxiZsj 35 roku życia} oraz udzięlanię
specjalistycznego poradnictrva dla rodziców,

. ochrony zdr*wia dzi'rctka w kięrułku wsparcia jego rozwoju psychospołecznego poprzez
pogłębioną diagnostvkę rozwoju dzięcka {ocena psychamotcryczna} oraz aiwęlorł-anię
nieprawidłorvaści w rozwoju dzieci dc lat 2 {wsparcię z zakręsu z3wisnia, apieki
psychologicznej dla dzieci i rodziców, mobilny instrul*aż rehabilitacyjny § §arunkach
donrowych i leczęnie paliwiz*mabem},

r pr+§laldyki zakaźeńpneumokokowych.

W Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatolcgii v Opolu rv ramach realizac_]i zńoże& Projekfu
możta skorzystać z następującyclr świadczęń:

1. wczesne wykry,rvanie rvad rozwojowych - nieinwazyjne badania prenatalne dlą kobiet poniżej
35 roku Ęcia,

2. poradnictwo specjalistycznę ńa radziców - porady adzięlanę przez lekarza neonatologa,
na:;*1ogopedę, psychologą dietetyka, fizjote:apeutę, pielęgniarĘ, połoźą, p:arł,nika,

,,Kaor*ulwanie i łnmplekrowe wsparcie rodzlłty w Bakresie ąpecjalis$,człzego,
pro§lakłyki, ńagnastyki i wiwełłrcanią nieprawidł.twosei w rorw*ju dżieci do lat 2"

?łłjekt współfinan§owaily płzez Unię Eurapejskq ze środk&r Europejskiega Fułdaszu Społecznego
w r*matfę Regionalnego Pragrałntł Operacyjłtegc Wajewództwa Opolskiego nrł łłtłł 2014-2020
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