
Audycja 03.12.2019 

Magazyn „Lubelskie Fundusze Europejskie” . 

Przekonaj się w 180 sekund jak Fundusze Europejskie zmieniają Twoje życie na lepsze. 

Zrób głośniej i wsłuchaj się w swoje korzyści. 

Lektor: Opieka nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi i schorowanymi w ich miejscu  

zamieszkania to główne założenie nowoczesnych projektów realizowanych przez Specjalistyczne 

Gabinety Lekarskie „Zdrowie” z siedzibą w Dęblinie. Gościmy panią Halinę Kłaczyńską właścicielkę 

firmy. Skąd pomysł na taki rodzaj pomocy najbardziej potrzebującym? 

Halina Kłaczyńska:  Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu hospicjum domowego a także w 

wprowadzeniu pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej pokazało nam jak ogromne 

zainteresowanie jest właśnie opieką w warunkach domowych. 

 Rozpoczęliśmy poszukiwania rozwiązań systemowych, które funkcjonują w Polsce, które pozwoliły na 

uzyskanie dodatkowych środków a tym samym mamy możliwość przyjęcia dodatkowej liczby 

pacjentów pod naszą opiekę. Również śledziliśmy jakie działanie ogłasza Urząd Marszałkowski. 

Okazuje się, że działanie na usługi społeczne i usługi zdrowotne doskonale wpisuje się w nasze 

potrzeby. Doskonale wpisuje się w nasze oczekiwania także oczekiwania pacjentów aby otrzymać 

opiekę właśnie w warunkach domowych czyli w miejscu, które stwarza największe poczucie 

bezpieczeństwa, w miejscu gdzie pacjent czuje się bezpiecznie, czuje się dobrze. 

 Lektor: Otrzymali Państwo unijne dofinansowanie na udzielanie opieki najbardziej potrzebującym w 

miejscu ich zamieszkania. Jakie są główne założenia tych projektów? 

Halinę Kłaczyńską: Ideą naszych projektów jest udzielanie świadczeń, bądź tworzenie miejsc w 

których osoby zależne, osoby chore, niepełnosprawne, starsze czują się przede wszystkim ważne i czują 

się bezpiecznie. Są to miejsca do których chętnie uczęszczają, gdzie przebywają w grupie swoich 

rówieśników i gdzie otrzymują pomoc od osób którym się chce. 

Dzięki właśnie tym projektom uważam, że stworzyliśmy doskonały system opieki zdrowotnej, 

doskonały system wsparcia, który udzielany jest w domu pacjenta- właśnie w miejscu gdzie pacjent 

czuję się komfortowo, czuję się bezpiecznie. Jest tak jak czytamy na stronach komisji europejskiej -taki 

system wsparcia i jest godny XXI wieku 

Lektor: Ile osób korzysta ze wsparcia i na jaką konkretnie pomoc mogą liczyć? 

Lektor: To nie jedyne projekty realizowane przez Państwa placówkę. Na jakie jeszcze działania 

otrzymali Państwo wsparcie z funduszy europejskich? 

Halinę Kłaczyńska: Obecnie realizujemy siedem takich projektów. Mamy pod opieką ponad stu 

pacjentów. W każdym projekcie pomoc otrzymuje około 20 pacjentów. Plus mamy w tej chwili taką 

nowość, którą wprowadzamy na nasz rynek są to usługi teleopieki. Pacjent oprócz tego, że ma 

zapewnione poczucie bezpieczeństwa w przypadku upadku to również proponujemy tutaj nielimitowane 

konsultacje lekarskie a także możliwość skorzystania z e-recept. W ramach tych projektów nasi pacjenci 

mają zapewnioną bezpłatną wypożyczalnię sprzętu medycznego. 



Marszałek Jarosław Stawiarski:  Dzięki Lubelskiej funduszom europejskim wspólnie rozwijamy 

nasze województwo zobacz więcej na rpo.lubelskie.pl serdecznie Zapraszam Jarosław Stawiarski 

marszałek województwa Lubelskiego  

Lektor: Audycja dofinansowana z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 


