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 Wykaz zmian wprowadzonych do 

Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WO 2014-2020 Zakres EFS wersja nr 31 

Dokument przyjęty Uchwałą nr 538/2019 w dniu 25 marca 2019r. 

 

Lp. Lokalizacja w dokumencie 

PI  

(jeśli 
dotyczy) 

Wprowadzona zmiana Podstawa/uzasadnienie 

1. 

Karta działania 8.1 
Dostęp do wysokiej 

jakości usług 
zdrowotnych i 

społecznych, wiersz 10 
Typy projektów 

9iv 

Zmiana zapisu z: 
1) Działania zapobiegające chorobom cywilizacyjnym w tym informacyjno – edukacyjne w 

zakresie: 
a) nadwagi i otyłości, skierowane do dzieci w wieku 6-18 lat oraz osób w wieku 45-65 lat, 

poprzez: 
i. usługi/pakiety usług w zakresie prawidłowego żywienia świadczone w ramach 

profilaktyki lub zwalczania skutków nadwagi/otyłości, w tym badania diagnozujące 
nadwagę/otyłość, 

ii. usługi/pakiety usług w zakresie aktywizacji ruchowej w ramach profilaktyki lub 
zwalczania skutków nadwagi/otyłości, w tym rehabilitacja zdiagnozowanych osób 
otyłych, 

iii. usługi/pakiety usług medycznych świadczonych w formie ambulatoryjnej/ośrodka 
dziennego, 

iv. poradnictwo/szkolenia w ramach profilaktyki lub zwalczania skutków 
nadwagi/otyłości,  

b) cukrzycy, skierowane do dzieci w wieku 6-18 lat oraz osób w wieku 45-65 lat, poprzez: 
i. usługi/pakiety usług medycznych świadczonych w formie ambulatoryjnej /ośrodka 

dziennego,  

ii. usługi/pakiety usług w zakresie aktywizacji ruchowej/prawidłowego żywienia w 
ramach profilaktyki lub zwalczania skutków cukrzycy,  

iii. poradnictwo/szkolenia w ramach profilaktyki lub zwalczania skutków cukrzycy. 
Na:  
2) Działania zapobiegające chorobom cywilizacyjnym w aspekcie nadwagi, otyłości i cukrzycy 

skierowane do osób w wieku 6-65 lat w zakresie: 
c) badań przesiewowych, w tym również badań stężenia glukozy we krwi/test OGTT 

(Etap I), 
d) multikomponentowej opieki nad osobą z nadwagą i otyłością, w skład której wchodzą 

Dostosowanie zapisów do 
obecnie aktualizowanego 
Regionalnego Programu 

Zdrowotnego pn. „Program 
zapobiegający chorobom 

cywilizacyjnym w aspekcie 
nadwagi, otyłości i cukrzycy 

wśród mieszkańców 
województwa opolskiego”. 

Zgoda AOTMiT z dnia 7 
listopada 2018r. na 

rozszerzenie grupy docelowej. 
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Lp. Lokalizacja w dokumencie 

PI  

(jeśli 
dotyczy) 

Wprowadzona zmiana Podstawa/uzasadnienie 

3 komponenty: dietetyczny, aktywności fizycznej, oraz interwencji behawioralnych, 
mających na celu zmianę zachowań żywieniowych uczestnika (Etap II); 

e) działań informacyjno – edukacyjnych, w tym „Edukacja na sportowo”, realizowanych 
w ramach etapu I i II. Uzupełniająco mogą być realizowane działania edukacyjne 
(poradnictwo/szkolenia) skierowane do nauczycieli i pracowników OPS i PCPR. 

2. 

Karta działania 8.1 
Dostęp do wysokiej 

jakości usług 
zdrowotnych i 

społecznych, wiersz 10 
Typy projektów 

9iv 

Zmiana zapisu z:  
Kompleksowa opieka nad matką i dzieckiem w zakresie: 

a) opieki neonatologicznej, 
b) zwiększenia bezpieczeństwa porodu oraz opieki poporodowej w celu ułatwienia 

matce szybszej rehabilitacji poporodowej oraz zwiększenia jakości życia dziecka, 
c) szczepień dzieci do drugiego roku życia (np. pneumokoki), 
d) diagnostyki i leczenia chorób rozwojowych niemowląt i dzieci, 
e) wczesnego wykrywania wad rozwojowych, 
f) rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami, 
g) szkoły opieki nad matką i dzieckiem, 
h) promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, 
i) podnoszenia kompetencji i kwalifikacji personelu służb świadczących usługi 

zdrowotne dotyczące form zdeinstytucjonalizowanych. 
Na: Kompleksowa opieka nad matką i dzieckiem w zakresie: 

1) poprawy jakości opieki nad kobietą w okresie ciąży, porodu i połogu (Moduł 1), w 
ramach którego realizowane będą bloki: (…) 

2) ochrony zdrowia dziecka w kierunku wsparcia jego rozwoju psychospołecznego 
(Moduł 2), w ramach którego realizowane będą bloki: (…) 

3) profilaktyka zakażeń pneumokokowych  (Moduł 3), w ramach którego można 

realizować: (…) 

Dodanie przypisu do Profilaktyki zakażeń pneumokokowych (Moduł 3) w brzmieniu: Wsparcie 
nie będzie realizowane, gdyż jest ono od 2017r. refundowane przez NFZ. 

Dostosowanie zapisów do 
Regionalnego Programu 

Zdrowotnego pn. „Program 
poprawy opieki nad matką i 

dzieckiem w ramach Programu 
SSD w województwie opolskim 

do 2020 roku „Opolskie dla 
Rodziny” 

3. 
Karta działania 8.1 
Dostęp do wysokiej 

jakości usług 

9iv 
Zmiana przypisu nr 103 z: Dla działań w zakresie chorób cywilizacyjnych oraz opieki nad matką 
i dzieckiem katalog osób uprawnionych do realizacji działań informacyjno – edukacyjnych oraz 
informacyjno – szkoleniowych zostanie określony, zgodnie z właściwym Regionalnym 

Dostosowanie zapisów do 
Wytycznych w zakresie 

realizacji przedsięwzięć z 
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Lp. Lokalizacja w dokumencie 

PI  

(jeśli 
dotyczy) 

Wprowadzona zmiana Podstawa/uzasadnienie 

zdrowotnych i 
społecznych, wiersz 18 
Limity i ograniczenia w 

realizacji projektów 

Programem Zdrowotnym w ramach Regulaminu konkursu,  
na: Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w 
obszarze zdrowia na lata 2014-2020. 

udziałem środków 
Europejskiego Funduszu 
Społecznego w obszarze 

zdrowia na lata 2014-2020. 

4. W całym dokumencie zaktualizowano akty prawne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opracowanie:  
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych UMWO   
Opole, 19 marca 2019r. 


