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Ruszyt nabór placówek medycznych do programu walki z oĘłością

Instytut Zywności i żywienia (IiZ) przy wsparciu finansowym tządu Szwajcarli otaz
polskiego Ministerstwa Zdtowia organizuje w 201'6 r' nową edycję bezpłatnych 12-
tygodniowych programów redukcji masy ciała oraz dietetyczne punkty konsultacyjne
w placówkach leczniczych na terenie całego kraju.

IŻŻ zaprasza do współpracy przychodnie i szpitale mające podpisane umowy z NFZ,
które posiadają niezbędne zap\ecze - do przeprowadzenia próby wysiłkowei z oceną kar-
diologa, zajęć z psychologiem i zajęć sportowych. Nabór p1acówek medycznych Zaintele-
sowanych wsp ołpracą zIŻŻ w ramach tego projekfu potrwa Ęlko do 25 sĘczrua 2016 t.

Pacjenci z otyłością lub nadwagą któtzy przystąpią do bezpłatnycĘ 12-Ęgodniowych
programów redukcji masy ciała zostaną objęci wielospecjalistyczną opieką medyczną
przez okres trzech miesięcy. W ty. czasie lekarz będzie miał pod kontroIą wszystkie ich
parametry zdrowotne, dietetyk nauczy zasad zdrowego ż..-ienia, psycholog pomoże
wprowadzić je w zycie, a rehabilitant nauczy adekwatnej aktywności f\zyczne1.

W ramach pro8lamu w każdej placówce powstana dodatkowo Dietetyczne PunkĘ Kon-
sultacyjne, w których dieteĘcy łącznie obejmą opieką 1500 osób z problemami dieto-
zaleznymi.

Szczegółowe informacje na temat programu/ formularze zgłoszeniowe, dane kontaktowe
i inne praktyczne informacje zna1eźć można w ogłoszeniu dla placówek medycznych
opubiikowanym na stronie internetowej projektu ,,Zachowaj Równowagę,':
wr'r'w.zachor,r,ajrownowage.pl

Projekl ,,Zachowaj równowagę'' realizowany przezIŻŻ w ramach Szwajcarsko-PoIskiego
Programu Wspótpracy (SPPW) jest współfinansowany przez Ministerstwo Zdrowia. Jego
głównym celem jest zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekĘm
przez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fi zyczne|
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