Niniejszy dokument dotyczy projektu pn. „Profilaktyka i diagnostyka jelita grubego
w podregionie bialskim” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowych 9 - 12 RPO WL
2014-2020, 10 Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian, Działania 10.3
Programy polityki zdrowotnej.
Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa
§ 1 Definicje
1. Projekt – „Profilaktyka i diagnostyka jelita grubego w podregionie bialskim” – realizowany
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata
2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowych 9 - 12 RPO WL 2014-2020.
2. Beneficjent – realizator Projektu tj. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Parczewie, ul. Kościelna 136, 21-200 Parczew.
3. Uczestnik Projektu – pacjent, osoba bezpośrednio korzystająca ze wsparcia w ramach
Projektu zakwalifikowana do Projektu zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym
Regulaminie.
4. Biuro Projektu – Pracownia Endoskopowa, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej w Parczewie, ul. Kościelna 136, 21-200 Parczew,
- czynne w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:25 do 15:00.
5. Punkt Rekrutacyjny – Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej,
ul. Kościelna 136, 21-200 Parczew,
- czynne w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 18:00.
6. Miejsce wykonywania badań przesiewowych – Pracownia Endoskopowa, Samodzielny
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie, ul. Kościelna 136, 21-200 Parczew
- czynne w: poniedziałek (8:00 – 20:00), wtorek (16:30 – 20:00), środa (8:00 – 14:00),
czwartek (8:00 – 10:00 18:00 – 20:00), piątek (8:00 – 15: 00), sobota (14:00 – 20:00).
7. Miejsce prowadzenia działań edukacyjnych – Świetlica, Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Parczewie, ul. Kościelna 136, 21-200 Parczew,
- w ustalone dni robocze i godziny od 8:00 do 18:00.
8. Partner Projektu – instytucja współpracująca z Beneficjentem w celu realizacji
poszczególnych zadań Projektu.
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§ 2 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji Uczestników Projektu, ich uczestnictwa
w Projekcie oraz zasady wsparcia w ramach Projektu.
2. Okres realizacji Projektu trwa od: 2018-06-01 do: 2019-10-31.
3. Obszar realizacji Projektu obejmuje powiaty: parczewski, bialski, radzyński, włodawski,
miasta Biała Podlaska.
4. Celem głównym Projektu jest wzrost i utrzymanie aktywności zawodowej osób w wieku
od 25 do 65 roku życia, które z przyczyn zdrowotnych w zakresie raka jelita grubego
są zagrożone utratą i brakiem zatrudnienia, poprzez profilaktykę i diagnostykę raka jelita
grubego na terenie w podregionie bialskim województwa lubelskiego.
5. Główne zadania Projektu obejmują:
a) działania informacyjne i opieka nad pacjentem (rekrutację osób zagrożonych wystąpieniem
raka jelita grubego),
b) działania edukacyjne (przeprowadzenie działań profilaktyki edukacyjnej wśród osób
przed przeprowadzeniu diagnostyki jelita grubego),
c) badania przesiewowe (przeprowadzenie diagnostyki jelita grubego u rekrutowanych osób).
6. Projekt jest realizowany w partnerstwie przez Partnerów:
a) Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej, ul. Kościelna 136,
21-200 Parczew,
b) Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych na rzecz rozwoju i Doskonalenia Zawodowego
Nostrum, ul. Okopowa 3, 21-500 Biała Podlaska.
7. Kwalifikacja do Projektu odbywa się na podstawie złożonego formularza zgłoszeniowego.
8. Realizacja Projektu odbywa się według Harmonogramu.
§ 3 Uczestnicy Projektu
1. Uczestnikami Projektu są osoby w wieku aktywności zawodowej, od 25 r.ż. do 65 r.ż.,
zamieszkałe na terenie powiatów: bialskiego, parczewskiego, radzyńskiego, włodawskiego
i miasta Biała Podlaska, które spełniają kryteria w niniejszym regulaminie.
2. Do Projektu zostanie przyjętych 600 osób, w tym 300 kobiet i 300 mężczyzn.
3. Co najmniej 65% Uczestników Projektu będą stanowić osoby zamieszkujące teren wiejski,
tj. co najmniej 390 osób.
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4. Spośród 100% Uczestników Projektu, 50%, tj. 300 osób (150 kobiet i 150 mężczyzn) będą
stanowić osoby od 50 r.ż.
5. 100% uczestników Projektu będą stanowić osoby kwalifikujące się do co najmniej jednej
z poniższych grup, tj:
a) będące w wieku od 50 r.ż. do 65 r.ż. niezależnie od wywiadu rodzinnego,
b) będące w wieku od 40 r.ż. do 49 r.ż. jeśli u jednego krewnego I stopnia rozpoznano raka
jelita grubego w wieku powyżej 60 r.ż..
c) będące w wieku od 25 r.ż. do 49 r.ż., jeśli u jednego krewnego I stopnia rozpoznano raka
jelita grubego w wieku powyżej 60 r.ż., lub z rodziny, w której występuje Zespół Lyncha
(z potwierdzeniem rozpoznania z poradni genetycznej na podstawie tzw. Kryteriów
amsterdamskich i ewentualnego wyniku badania genetycznego). Członkowie takiej rodziny
powinny mieć powtarzane badanie kolonoskopowe co 2–3 lata, chyba że badanie genetyczne
wskaże, że u danej osoby nie ma mutacji genetycznych i że dana osoba może być zwolniona
z wykonywania kontrolnych kolonoskopii.
6. Kryteria wyłączenia z Projektu (weryfikowane na podstawie danych zawartych
w formularzu zgłoszeniowym):
a) objawy kliniczne sugerujące istnienie raka jelita grubego,
b) wykonane badanie kolonoskopowe w ostatnich 10 latach.
§ 4 Proces rekrutacji i realizacji badań kolonoskopowych
1. Rekrutacja do zadania, o którym mowa w § 2 ust. 5 lit. a, będzie prowadzona przez Punkt
Rekrutacyjny, o którym mowa w § 1 ust. 5 w sposób ciągły do momentu zrekrutowania
odpowiedniej grupy Uczestników Projektu, w okresie od 01 czerwca 2018 roku
do 31 sierpnia 2019 roku.
2. W celu zgłoszenia do Projektu należy dostarczyć do Punktu Rekrutacyjnego formularz
zgłoszeniowy oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych dostępne w Punkcie
Rekrutacyjnym, w Biurze Projektu lub na stornie internetowej Beneficjenta
(http://www.spzozparczew.pl).
3. Kryteria rekrutacyjne wskazane są w § 3 oraz dodatkowo będą uwzględniać:
a) wystąpienie bierności zawodowej lub zagrożenia biernością zawodową z przyczyn
zdrowotnych (weryfikowane na podstawie danych zawartych w formularzu zgłoszeniowym) –
dodatkowo 1 pkt.,
b) motywacja do udziału w projekcie (weryfikowane na podstawie danych zawartych
w formularzu zgłoszeniowym) – dodatkowo 1-3 pkt.,
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c) kolejność zgłoszeń Uczestników Projektu, z zastrzeżeniem pierwszeństwa w udziale
dla osób, które wcześniej zgłosiły się do uczestnictwa w Programie, ale z powodu braku
miejsc badanie diagnostyczne nie zostało u nich przeprowadzone.
4. W przypadku, gdy liczba osób chętnych do udziału w badaniach przekroczy założoną
w Projekcie liczbę badań, sporządzona zostanie lista rezerwowa.
5. Osoby z listy rezerwowej zostaną objęte wsparciem w ramach Projektu w przypadku,
gdy Uczestnicy Projektu, którzy zgłosili się wcześniej, zrezygnują z udziału w Projekcie.
6. W przypadku nieskompletowania opisanej grupy Uczestników Projektu zostanie
zorganizowany nabór dodatkowy. Informacja będzie dostępna na stronie internetowej
Beneficjenta, w Punktach Rekrutacyjnych i w Biurze Projektu.
7. Beneficjent zastrzega sobie prawo takiego doboru uczestników Projektu, spełniających
kryteria zawarte w § 3 ust. 1-5, aby możliwe było zrealizowanie określonych we wniosku
o dofinansowanie rezultatów i wskaźników (szczególnie dotyczących miejsca zamieszkania
oraz kryteriów wiekowych).
8. Ze względu na niedyskryminację na płeć po osiągnięciu określonej w Projekcie liczby
kobiet lub mężczyzn, do Projektu będą przyjmowane osoby zgłaszające chęć udziału
w Projekcie, niezależnie od płci.
9. Wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych
osób zgłaszających chęć przystąpienia do Projektu przekazywany będzie do Biura Projektu –
pocztą, faksem lub osobiście przez pracowników Punktu Rekrutacyjnego lub kandydatów na
Uczestników Projektu.
10. Osoby, których formularze zgłoszeniowe są prawidłowo wypełnione i nie budzą
wątpliwości mają wykonane badanie kolonoskopowe w miejscu wykonywania badań,
o którym mowa w § 1, ust. 6, lit. a.
11. Terminy i godziny badań przesiewowych (kolonoskopowych) ustalane będą w Biurze
Projektu, w którym także wydawana będzie instrukcja przygotowania się Uczestnika Projektu
do badania kolonoskopowego oraz środki farmaceutyczne wskazane do przygotowania jelita
grubego do badania.
12. Biuro Projektu będzie informowało Uczestników Projektu o terminach wykonania badan
kolonoskopowych.
13. Badania kolonoskopowe wykonywane będą w okresie od 1 lipca 2018 roku
do 31 października 2019 roku.
14. Osoby, których formularz zgłoszeniowy wskazuje, że dana osoba nie spełnia kryteriów
udziału w Programie zapraszane są na wizytę do lekarza, który w zależności od przyczyn
podejmuje działania:
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a) gdy występują objawy sugerujące wystąpienie raka jelita grubego proponuje wykonanie
badania kolonoskopowego w ramach świadczeń refundowanych przez Narodowy Fundusz
Zdrowia,
b) gdy podejrzewa inne problemy gastroenterologiczne proponuje podjęcie odpowiednich
działań diagnostycznych i ewentualnego leczenia w ramach świadczeń refundowanych przez
Narodowy Fundusz Zdrowia.
15. Zainteresowane osoby będą wpisywane na listę potencjalnych uczestników Projektu
zgodnie z datą i godziną wpływu poprawnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego.
16. Na żadnym z etapów rekrutacji nie będą preferowane uczestnictwa osób tylko jednej
z płci ani osób o określonym wyznaniu czy pochodzeniu etnicznym.
17. Przystąpienie do procesu rekrutacji oznacza pełną akceptację niniejszego Regulaminu
Rekrutacji i Uczestnictwa.
§ 5 Realizacja działań edukacyjnych z zakresu profilaktyki raka jelita grubego
1. Działania edukacyjne, o których mowa w § 2, ust. 5, lit. b przeznaczone są dla wszystkich
Uczestników Projektu.
2. Realizacja powyższego działania będzie prowadzona przez Partnera Projektu:
Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych na rzecz rozwoju i Doskonalenia Zawodowego
Nostrum w okresie od lipca 2018 roku do 31 października 2019 roku w miejscu prowadzenia
spotkań edukacyjnych, o którym mowa w § 1 ust. 7.
3. Zostanie przeprowadzonych 30 czterogodzinnych spotkań dla dwudziestoosobowych grup
Uczestników Projektu, w dniach roboczych, w godzinach od 8:00 do 18:00.
4. Tematyka spotkań edukacyjnych będzie dotyczyła zdrowego stylu życia i profilaktyki raka
jelita grubego.
5. Terminy i godziny spotkań edukacyjnych ustalane będą w Biurze Projektu, w którym będą
prowadzone zapisy Uczestników Projektu na wyznaczone terminy spotkań edukacyjnych.
6. Biuro Projektu będzie informowało Uczestników Projektu o terminach spotkań
edukacyjnych.
7. W przypadku zgłoszenia udziału w jednym spotkaniu większej liczby osób niż określona w
ust. 3, sporządzana zostanie lista rezerwowa.
8. Osobom z listy rezerwowej zostanie zaproponowany udział w kolejnym ze spotkań bądź
w przypadku rezygnacji innego uczestnika z listy podstawowej - udziału w spotkaniu, na jego
miejsce.
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§ 6 Uprawnienia i obowiązki Uczestnika Projektu
1. Uczestnik Projektu ma prawo do:
a) uzyskania rzetelnej informacji o zasadach udziału w Projekcie, realizacji Projektu
oraz wyniku badania,
b) bezpłatnego otrzymania przed badaniem środka farmaceutycznego przeczyszczającego
jelita,
c) bezpłatnego otrzymania przed badaniem kolonoskopowym podania środków sedatywnych
lub anestetycznych (w razie potrzeby) po konsultacji z lekarzem wykonującym badanie
lub anestezjologiem,
d) bezpłatnego badania kolonoskopowego,
e) bezpłatnego udziału w spotkaniu edukacyjnym na temat zdrowego stylu życia i profilaktyki
raka jelita grubego,
f) bezpłatnych zestawów piśmiennych (notatnik, długopis) podczas spotkania edukacyjnego,
g) bezpłatnego serwisu kawowego podczas spotkania edukacyjnego,
h) ubiegania się o zwrot kosztów dojazdu:
- środkami komunikacji publicznej,
- transportem prywatnym (samochodem),
- transportem specjalistycznym.
g) ubiegania się o zwrot kosztu opieki nad osobą zależną (opieka nad osobą niesamodzielną).
h) zgłaszania do Biura Projektu wszelkich uwag dotyczących sposobu realizacji Projektu.
2. Obowiązki Uczestnika Projektu:
a) złożenie kompletnych dokumentów rekrutacyjnych w tym podpisanie stosownych
oświadczeń określonych w § 8
b) terminowego i punktualnego stawienia się na zaplanowane zadanie,
c) podpisanie listy obecności,
d) udzielenie informacji na temat realizacji Projektu osobom i instytucjom zewnętrznym
upoważnionym do przeprowadzania kontroli Projektu,
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e) wypełnienia ankiet oceniających oraz innych dokumentów służących bezpośrednio
monitoringowi, kontroli i ewaluacji Projektu,
f) przekazania informacji dotyczących ich sytuacji po zakończeniu udziału w Projekcie
(do 4 tygodni od zakończenia udziału),
g) bieżącego informowania o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić uczestnictwo
w Projekcie.
§ 7 Zasady rezygnacji z udziału w Projekcie
1. W trakcie realizacji Projektu (pomiędzy złożeniem dokumentów a badaniem
kolonoskopowym) rezygnacja Uczestnika z udziału w Projekcie jest dopuszczalna,
ale wymaga usprawiedliwienia w formie pisemnego oświadczenia o przyczynie rezygnacji.
2. Koordynator Projektu posiada prawo skreślenia Uczestnika z listy oczekujących na badanie
kolonoskopowe w przypadku naruszenia przez niego niniejszego Regulaminu.
§ 8 Dokumentacja w procesie rekrutacji
1. Osoby chcące wziąć udział w Projekcie zobowiązane są do wypełnienia:
a) Formularza zgłoszeniowego,
b) Oświadczenia Uczestnika Projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych
osobowych.
c) Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
2. Uczestnik Projektu zobowiązany jest wypełnić:
a) Oświadczenie o otrzymaniu środka i Zgoda na badanie kolonoskopowe
b) Zgodę na znieczulenie krótkotrwałe (sedację, analgazję),
c) Oświadczenie Uczestnika Projektu o wykonaniu badania kolonoskopii,
d) Ankieta ocena badania kolonoskopii
e) Potwierdzenie Uczestnictwa w Spotkaniu Edukacyjnym,
f) Ankietę ewaluacyjną po spotkaniu edukacyjnym,
g) Ankietę - sytuacja uczestnika projektu po zakończeniu udziału w projekcie
3. Uczestnik Projektu chcący uzyskać dodatkowe wsparcie zobowiązany jest wypełnić:
a) Oświadczenie Uczestnika Projektu dotyczące zwrotu kosztów dojazdu,
d) Oświadczenie Uczestnika Projektu dotyczące zwrotu kosztów opieki nad osobą zależną.
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4. Wzory powyższych dokumentów, niezbędnych do uczestnictwa w Projekcie, wymienione
w § 8 stanowią załączniki do niniejszego regulaminu.
5. Beneficjent udostępnia wzory dokumentów w Punktach Rekrutacyjnych, w Biurze Projektu
oraz na swojej stronie internetowej.
§ 9 Postanowienia końcowe
1. Realizacja Projektu będzie odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie
ochrony zdrowia, w szczególności z regulacjami dotyczącymi praw pacjenta.
2. Zwrot kosztów dojazdu będzie miał miejsce na podstawie złożonego przez Uczestnika
Projektu oświadczenia o zwrot kosztów dojazdu oraz faktury w przypadku transportu
specjalistycznego, biletu w przypadku transportu publicznego, podania numeru tablicy
rejestracyjnej samochodu w przypadku transportu prywatnego.
3. Wartość kosztów zwrotu transportu dojazdu Uczestnika Projektu określona jest ryczałtem
i wynosi 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych 00/100) na osobę.
4. Zwrot kosztów opieki nad osobą zależną będzie miał miejsce na podstawie złożonego przez
Uczestnika Projektu oświadczenia.
5. Uczestnik Projektu składa oświadczenie o zwrot kosztów opieki nad osobą zależną wraz
z kserokopią dokumentów potwierdzających stopień pokrewieństwa lub powinowactwa
do osoby zależnej oraz kserokopią dokumentów potwierdzających niepełnosprawność,
niedołężność, zależność.
6. Osobą zależną jest osoba wymagająca ze względu na wiek lub stan zdrowia stałej opieki,
połączona pokrewieństwem lub powinowactwem (zachodzącym między małżonkiem
a krewnymi drugiego małżonka) z osobą objętą Projektem lub pozostającą z tą osobą
we wspólnym gospodarstwie domowym.
7. Wartość kosztów zwrotu opieki nad osobą zależną określona jest ryczałtem i wynosi
15,00 zł (słownie: piętnaście złotych 00/100).
8. Beneficjent zastrzega sobie prawo do zwrotu kosztów opieki do momentu posiadania w
budżecie Projektu środków przeznaczonych na ten cel, o czym będzie informował
Uczestników Projektu na bieżąco (w Biurze Projektu).
9. Informacje dotyczące zakresu wsparcia oferowanego w ramach Projektu dodatkowo
znajdują się na stronie internetowej Beneficjenta.
10. Regulamin rekrutacji wchodzi w życie z dniem 01.06.2018r.
11. Beneficjent zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w sytuacji zmiany wytycznych
lub dokumentów programowych.
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12.
Wszelkie
sprawy
związane
są przez Koordynatora Projektu.

z

interpretacją

Regulaminu

rozstrzygane

13. Nadzór nad realizacją Projektu, a także rozstrzyganie spraw nieuregulowanych
Regulaminem, należy do Koordynatora Projektu.
§ 10 Załączniki do Regulaminu
1. Formularz zgłoszeniowy
2. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
3. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (SI-PBP)
3. Oświadczenie o otrzymaniu środka przeczyszczającego i zgoda na wykonanie badania
kolonoskopowego
4. Zgoda na znieczulenie krótkotrwałe
5. Oświadczenie o wykonaniu badania kolonoskopii
6. Ankieta – Ocena badania kolonoskopii
7. Potwierdzenie Uczestnictwa w Spotkaniu Edukacyjnym
8. Ankieta ewaluacyjna
9. Oświadczenie dotyczące zwrotu kosztów dojazdu – badanie kolonoskopii
10. Oświadczenie dotyczące zwrotu kosztów dojazdu – spotkanie edukacyjne
11. Oświadczenie dotyczące zwrotu kosztów opieki nad osobą zależną
12. Przygotowanie pacjenta do kolonoskopii
13. Harmonogram Projektu
14. Ankieta po zakończeniu projektu.

Koordynator Projektu
Janusz Hordejuk
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