Regulamin projektu pn. „BADAĆ SIĘ TO NIE WSTYD – Regionalny program profilaktyczny
w kierunku wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego”
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego
§ 1 Informacja o projekcie
1. Projekt pn. „BADAĆ SIĘ TO NIE WSTYD – Regionalny program profilaktyczny w kierunku wczesnego
wykrywania nowotworów jelita grubego” realizowany jest przez Specjalistyczny Szpital
Onkologiczny NU-MED sp. z o.o. w partnerstwie z Tomaszowskim Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
2. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego RPO WŁ, Oś priorytetowa - X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w
regionie, Działanie X.3 - Ochrona, utrzymanie i przywrócenie zdrowia, Poddziałanie X.3.3 - Działania
uzupełniające populacyjne programy profilaktyczne w kierunku wczesnego wykrywania
nowotworu jelita grubego, piersi i szyjki macicy.
3. Projekt realizowany jest od 01.10.2021 r. do 30.06.2023 r. na terenie powiatu tomaszowskiego,
opoczyńskiego, skierniewickiego, Skierniewice.
4. Niniejszy regulamin określa kryteria i zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. „BADAĆ SIĘ
TO NIE WSTYD – Regionalny program profilaktyczny w kierunku wczesnego wykrywania
nowotworów jelita grubego”.
5. Biuro projektu mieści się w siedzibie Specjalistycznego Szpitala Onkologicznego NU-MED sp. z o.o.,
przy ul. Jana Pawła II 35; 97-200 Tomaszów Mazowiecki.
6. Celem projektu jest poprawa stanu zdrowia mieszkańców 4 powiatów woj. łódzkiego (tomaszowski,
opoczyński, skierniewicki, Skierniewice) w wieku 25-65 lat poprzez udział 650 os. (325K, 325M) w
przesiewowych badaniach kolonoskopowych do 30 czerwca 2023r.
7. Wsparciem zostanie objętych min. 810 osób w wieku 25-65 lat, z których min. 650 osób wykonana
badanie profilaktyczne (przesiewowa kolonoskopia)
§ 2 Definicje
Projekt- Projekt „BADAĆ SIĘ TO NIE WSTYD – Regionalny program profilaktyczny w kierunku wczesnego
wykrywania nowotworów jelita grubego” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego realizowany w ramach Osi Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw
w regionie; Działanie X.3 Ochrona, utrzymanie i przywrócenie zdrowia; Poddziałanie X.3.3 Działania
uzupełniające populacyjne programy profilaktyczne w kierunku wczesnego wykrywania nowotworu
jelita grubego, piersi i szyjki macicy
Lider projektu/Realizator projektu: Specjalistyczny Szpital Onkologiczny NU-MED sp. z o.o.; ul. Jana
Pawła II 35; 97-200 Tomaszów Mazowiecki
Partner projektu: Tomaszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 35, 97-200 Tomaszów
Mazowiecki
Biuro projektu: Biuro projektu mieści się w siedzibie Lidera projektu przy ul. Jana Pawła II 35; 97-200
Tomaszów Mazowiecki
Instytucja Zarządzająca- Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (IZ), którą stanowi Zarząd Województwa Łódzkiego,

obsługiwany przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego (DEFS)
Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, adres: ul. Traugutta 21/23, 90-113 Łódź

Urzędu

RPO WŁ 2014-2020 - Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Powiaty objęte wsparciem w ramach projektu (4 powiaty):
-

tomaszowski
opoczyński
skierniewicki
Skierniewice

Osoby z niepełnosprawnościami – osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia
1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także
osoby z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia
psychicznego tj. osoby legitymujące się:
-

-

orzeczeniem o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni
niepełnosprawności albo o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, na podstawie
odrębnych przepisów;
orzeczeniem o niepełnosprawności, wydanym przed ukończeniem przez daną osobę 16. roku
życia;
osoby z zaburzeniami psychicznymi (również zdefiniowanej ustawowo).

SI-PBP - System Informatyczny Programu Badań Przesiewowych raka jelita grubego jest narzędziem
udostępnionym przez Ośrodek Koordynujący, tj. Centrum Onkologii – Instytut im. Marii CurieSkłodowskiej w Warszawie, służącym do prowadzenia elektronicznej dokumentacji realizacji programu
badań przesiewowych raka jelita grubego.

§ 3 Działania przewidziane w ramach projektu oraz zakres wsparcia
Projekt przewiduje następujące działania i formy wsparcia:
•
•
•
•
•
•

1-Działania świadomościowe na temat profilaktyki raka jelita grubego - kampanie edukacyjne
w lokalnych mediach,
2-Działania informacyjno-edukacyjne z zakresu profilaktyki kierowane do kadr POZ z terenu
powiatów tomaszowskiego, opoczyńskiego, skierniewickiego, Skierniewice,
3-Realizacja warsztatów edukacyjnych - edukacja prozdrowotna o charakterze lokalnym
polegająca na zachęcaniu do wykonania profilaktycznej kolonoskopii,
4-Zapewnienie dojazdu na badanie dla danej osoby z miejsca zamieszkania do miejsca
wykonywania badania i z powrotem,
5-Zwrot kosztów dojazdu na badanie dla danej osoby - za przejazd z miejsca zamieszkania do
miejsca wykonywania badania i z powrotem,
6-Realizacja badań przesiewowych raka jelita grubego.

§ 4 Uczestnicy projektu
1. Grupę docelową projektu stanowi min. 810 osób (405 kobiet i 405 mężczyzn) w wieku aktywności
zawodowej (25-65 lat), mieszkających, uczących się lub pracujących w powiecie tomaszowskim,
opoczyńskim, skierniewickim, Skierniewice w woj. łódzkim. Powiaty te należą do obszarów wskazanych
jako „biała plama”, a więc w bardzo niskim stopniu objętych profilaktyką w ramach Programu Badań
Przesiewowych raka jelita grubego.
Ponadto projekt zakłada, że 70% uczestników będą stanowiły osoby w wieku 50 + (568 osób).

2. O zakwalifikowaniu się do projektu decydować będzie w szczególności:
•
•

spełnienie kryteriów obowiązkowych (zgodnych z opisem znajdującym się w § 5, pkt. 1 i 2),
złożenie przez Kandydatkę/Kandydata kompletnie i poprawnie wypełnionego i własnoręcznie
podpisanego Formularza zgłoszeniowego do projektu wraz z deklaracją uczestnictwa/ankietą
(Zał. nr 1) wraz z Oświadczeniem Uczestnika projektu dotyczącym ochrony danych osobowych
(Zał. nr 2). Na dalszych etapach konieczne jest wypełnienie innych dokumentów, w tym
Formularza kwalifikacyjnego, który uprawnia do udziału w badaniu przesiewowym raka jelita
grubego (Zał. nr 3).

3. W ramach projektu nawiązana zostanie także współpraca z 40 placówkami Podstawowej Opieki
Zdrowotnej (POZ) realizującymi świadczenia na rzecz pacjentów z powiatu tomaszowskiego,
opoczyńskiego, skierniewickiego, Skierniewice.

§5 Kryteria rekrutacji do projektu
REKRUTACJA UCZESTNIKÓW INDYWIDUALNYCH
1. W zakresie badań przesiewowych wsparciem zostaną objęte osoby, które spełniają poniższe
warunki (kryteria obowiązkowe):
- mieszkają, uczą się lub pracują w powiatach: tomaszowskim, opoczyńskim, skierniewickim,
Skierniewice w woj. łódzkim
- są w wieku 25-65 lat (decyduje data urodzenia w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie) oraz należą
do jednej z czterech grup:
•osoby w wieku 50-65 lat, które kwalifikowane są do projektu niezależnie od wywiadu
rodzinnego
•osoby w wieku 40-49 lat, które mają krewnego pierwszego stopnia pokrewieństwa (rodzice,
dzieci, rodzeństwo), u którego rozpoznano raka jelita grubego
•osoby w wieku 25-49 lat z rodziny z zespołem Lyncha
•osoby w wieku 25-49 lat z rodziny z zespołem polipowatości rodzinnej gruczolakowatej (FAP)

- nie miały wykonywanej kolonoskopii w ciągu ostatnich 10 lat (nie dotyczy pacjentów z Zespołem
Lyncha)
- nie mają objawów, które mogą sugerować istnienie raka jelita grubego (krew w stolcu, biegunki lub
zaparcia bez znanej przyczyny, utrata masy ciała niezwiązana z odchudzaniem, anemia)
Wsparciem polegającym na realizacji badań przesiewowych raka jelita grubego zostanie objętych min.
650 osób (325 K i 325 M).
2. W zakresie edukacji zdrowotnej wsparciem zostaną objęte osoby, które spełniają poniższe warunki
(kryteria obowiązkowe):
- mieszkają, uczą się lub pracują w powiatach: tomaszowskim, opoczyńskim, skierniewickim,
Skierniewice w woj. łódzkim
- są w wieku 25-65 lat (decyduje data urodzenia w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie)
Wsparciem polegającym na udziale w warsztatach edukacyjnych zostanie objętych min. 200 osób (100
K i 100 M).
3. Rekrutacja do projektu prowadzona będzie w oparciu o zasadę niedyskryminacji, w sposób
bezstronny, zgodnie z warunkami jawnymi i jednakowymi dla wszystkich osób, uwzględniając kryteria
projektu, w oparciu o dokumenty aplikacyjne, zgodnie z zasadą równości szans, równym dostępem do
wsparcia bez względu na wyznawaną religię, miejsce zamieszkania czy niepełnosprawność itp. Przez
cały okres rekrutacji kierownik projektu prowadzić będzie monitoring w celu zachowania zasady
równego dostępu i równego traktowania wszystkich zainteresowanych projektem.
REKRUTACJA PODMIOTÓW SEKTORA OCHRONY ZDROWIA (POZ)
1. W ramach projektu prowadzony będzie też nabór do projektu 40 placówek POZ zlokalizowanych na
terenie powiatu tomaszowskiego, opoczyńskiego, skierniewickiego lub Skierniewice.
2. Celem naboru jest wdrożenie programu profilaktyki w kierunku wczesnego wykrywania
nowotworów jelita grubego, w szczególności kwalifikacja pacjentów spełniających kryteria udziału w
projekcie przez personel medyczny placówek POZ.
3. Rekrutacja do projektu 40 placówek POZ odbywa się w ramach otwartego naboru. Szczegółowe
informacje będą publikowane na stronie www.nu-med.pl.
4. Do udziału w projekcie zakwalifikować można podmiot, który prowadzi działalność leczniczą w
zakresie podstawowej opieki zdrowotnej zgodnie z określonymi w tym zakresie przepisami prawa, jest
wpisany do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, realizuje umowę o udzielanie
świadczeń opieki zdrowotnej zawartą z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie podstawowej
opieki zdrowotnej oraz współpracuje/zatrudnia co najmniej 1 lekarza rodzinnego lub innego lekarza z
uprawnieniami do tworzenia aktywnej listy pacjentów.
Miejsce prowadzenia działalności leczniczej podmiotu w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej
znajduje się na terenie powiatu tomaszowskiego, opoczyńskiego, skierniewickiego lub Skierniewice w

woj. łódzkim. Ponadto placówka POZ musi realizować świadczenia dla grupy osób, do której
adresowana jest oferta badań profilaktycznych w ramach projektu.
Rekrutacja do projektu placówek POZ będzie trwała do momentu zebrania min. 40 placówek POZ.

§6. Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami
1. Projekt jest zgodny z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z
niepełnosprawnościami. Naszym celem jest umożliwienie osobom z niepełnosprawnościami udziału w
projekcie na równi z innymi osobami.
2. Zapewniamy wsparcie w wypełnianiu dokumentów zgłoszeniowych i kwalifikacyjnych do projektu.
Zainteresowanych prosimy o kontakt z kadrą projektu e- mail: aleksandra.kupis@nu-med.pl, tel.
44 786 81 49.
3. Na Formularzu zgłoszeniowym do projektu i deklaracji uczestnictwa (Zał. nr 1), osoba z
niepełnosprawnościami może zaznaczyć jaki rodzaj usprawnień w projekcie jest niezbędny, by mogła
w nim uczestniczyć na równi z osobami pełnosprawnymi. Innym sposobem zgłoszenia jest kontakt z
kadrą projektu e-mail: aleksandra.kupis@nu-med.pl, tel. 44 786 81 49 w celu uzgodnienia dogodnych
warunków udzielania wsparcia.
4. W celu zapewnienia dogodnych warunków udzielania wsparcia, zgłoszenie szczególnych potrzeb
związanych z niepełnosprawnością powinno nastąpić na min. 7 dni przed planowaną formą udzielenia
wsparcia.
5. W biurze projektu i u Partnera Projektu osoby z niepełnosprawnościami w celu skorzystania z badań
profilaktycznych mogą korzystać ze wsparcia personelu projektu, po wcześniejszym zgłoszeniu
zapotrzebowania pod nr tel. 44 786 81 49.
6. Warsztaty edukacyjne odbywały się będą w budynkach/salach dostosowanych architektonicznie do
korzystania przez osoby z niepełnosprawnościami.

§ 7 Dokumenty rekrutacyjne i tryb ich składania
UCZESTNICY INDYWIDUALNI
1. Rekrutacja uczestników indywidualnych do projektu odbywać się będzie w sposób ciągły przez cały
okres realizacji projektu, z zapewnieniem możliwości realizacji założonych celów i wskaźników.
2. Aby wziąć udział w projekcie należy:
a) zapoznać się z Regulaminem Projektu,
b) dostarczyć osobiście, za pośrednictwem osoby upoważnionej lub jednego z działających na terenie
kraju operatorów pocztowych, w tym firm kurierskich, do biura projektu lub bezpośrednio do

koordynatora projektu (Specjalistyczny Szpital Onkologiczny sp. z o.o., 97-200 Tomaszów Mazowiecki,
ul. Jana Pawła II 35, koordynator projektu -Aleksandra Kupis (tel. 730 993 874):
- Formularz zgłoszeniowy do projektu wraz z deklaracją uczestnictwa/ankietą (Zał. nr 1),
- Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych (Zał. nr 2),
c) przejść pozytywnie weryfikację formalną (weryfikację kryteriów obowiązkowych).
3. O zakwalifikowaniu się bądź nie zakwalifikowaniu się do udziału w projekcie, kandydat zostanie
poinformowana telefonicznie lub osobiście przez osobę odpowiedzialną za rekrutację uczestników
projektu – panią Aleksandrę Kupis lub innego pracownika wyznaczonego przez realizatora projektu.
4. Zakres wsparcia, jakie może otrzymać uczestnik projektu został określony w § 3, jednak będzie on
również wynikał z oczekiwań i preferencji wskazanych w Formularzu zgłoszeniowym i deklaracji
uczestnictwa/ankiecie (Zał. nr 1).
5. Inne dokumenty, jakie po zakwalifikowaniu do projektu musi wypełnić uczestnik w przypadku
realizacji następujących form wsparcia:
•

•

•

Zwrot kosztów dojazdu na badanie przesiewowe raka jelita grubego dla danej osoby
publicznym środkiem transportu - za przejazd z miejsca zamieszkania do miejsca
wykonywania badania i z powrotem – Zał. nr 4
Zwrot kosztów dojazdu na badanie przesiewowe raka jelita grubego dla danej osoby
samochodem prywatnym - za przejazd z miejsca zamieszkania do miejsca wykonywania
badania i z powrotem – Zał. nr 5
Realizacja badania przesiewowego raka jelita grubego - Zał. nr 3, Zał. nr 2, Zał. nr 6A/6B, Zał.
nr 7

6. Uczestnik projektu świadomy odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności cywilnej (wynikającej z
Kodeksu Cywilnego), za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą oświadcza, że dane zawarte w
złożonych dokumentach zgłoszeniowych są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym.
7. Formularz zgłoszeniowy do projektu wraz z deklaracją uczestnictwa/ankietą – zawiera oświadczenie
osoby dotyczącej znajomości celów i założeń projektu, oświadczenie o spełnieniu kryteriów
kwalifikowalności. Dokument stanowi także potwierdzenie, że osoba zapoznała się z Regulaminem
Projektu.
8. Dokumenty wymagane w projekcie muszą być:
• wypełnione w języku polskim,
• wypełnione komputerowo lub odręcznie w sposób czytelny,
• własnoręcznie podpisane we wszystkich wskazanych polach,
• złożone w wersji papierowej.
9. Dokumenty rekrutacyjne oraz Regulamin Projektu wraz z załącznikami są dostępne w wersji
papierowej w biurze projektu oraz będą dostępne we współpracujących w ramach projektu
placówkach POZ. Lista placówek, które biorą udział w projekcie będzie udostępniona na stronie

www.nu-med.pl. W wypadku osób niepełnosprawnych, zespół projektu będzie przyjmować również
zgłoszenia telefoniczne, podczas których ustalane będzie miejsce i termin wypełnienia dokumentów
zgłoszeniowych. Ponadto ww. dokumenty udostępnione są w wersji elektronicznej do pobrania ze
strony internetowej www.nu-med.pl.
10. Realizator zastrzega, iż wypełnienie Formularza zgłoszeniowego wraz z deklaracją
uczestnictwa/ankietą nie jest jednoznaczne z przyjęciem do udziału w projekcie.
11. Rekrutacja zostanie zawieszona, gdy zbierze się 120% osób. Kandydaci, którzy z powodu braku
miejsc nie zostaną zakwalifikowani do udziału w projekcie zostaną wpisani na listę rezerwową. W
przypadku wygenerowania dodatkowych środków (oszczędności w budżecie projektu), przewiduje się
objęcie projektem większej liczby osób niż wskazano w niniejszym Regulaminie. Warunkiem jest zgoda
Instytucji Zarządzającej.
12. Organizator projektu zastrzega sobie brak konieczności tworzenia listy rezerwowej w przypadku,
gdy nie zostanie zebrana wystarczająca liczba osób do jej utworzenia.
13. Złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi i stanowią dokumentację projektową.

PODMIOTY SEKTORA OCHRONY ZDROWIA (POZ)
1. Rekrutacja do projektu placówek POZ odbywa się w ramach otwartego naboru. Nabór zostanie
ogłoszony w dniu 02.11.2021 r. a szczegóły zostaną opublikowane na stronie www.nu-med.pl.
2. Rekrutacja do projektu placówek POZ będzie trwała do momentu zebrania min. 40 placówek POZ.

§ 8 Szczegółowy opis działań w projekcie oraz form wsparcia
1. Działania świadomościowe na temat profilaktyki raka jelita grubego - kampanie edukacyjne w
lokalnych mediach
Wsparcie polegać będzie na edukacji poprzez lokalne media w zakresie czynników ryzyka raka jelita
grubego oraz motywowanie do wykonywania profilaktycznej kolonoskopii. Istotna jest wiedza o
tym, że przebadać powinny się osoby bez symptomów choroby. Ważne jest, by pacjenci znali
korzyści z wykonania profilaktycznej kolonoskopii, nie bali się badania a także mieli świadomość, że
sami mogą zapobiec rozwojowi poważnej choroby.
W ramach każdej z trzech kampanii realizowanej poprzez lokalne media będą miały miejsce
publikacje artykułów (lokalne tygodniki), emisje audycji/wywiadów z lekarzami oraz spotów
radiowych (lokalne stacje radiowe).
2. Działania informacyjno-edukacyjne z zakresu profilaktyki kierowane do kadr POZ z terenu
powiatu tomaszowskiego, opoczyńskiego, skierniewickiego, Skierniewice
Wsparcie kierowane jest do personelu medycznego placówek POZ. Lekarze i pielęgniarki zatrudnieni
w POZ zyskają istotne informacje związane z Programem Badań Przesiewowych raka jelita grubego,

które będą mogli przekazać swoim pacjentom. Będą również mogli kierować na badania pacjentów
spełniających kryteria grupy docelowej.
3. Realizacja warsztatów edukacyjnych - edukacja prozdrowotna o charakterze lokalnym polegająca
na zachęcaniu do wykonania profilaktycznej kolonoskopii
Wsparcie polegać będzie na organizacji min. 20 spotkań edukacyjnych w powiecie tomaszowskim,
opoczyńskim, skierniewickim, Skierniewice.
Udział w spotkaniach jest bezpłatny. Spotkania będą trwać 1,5 godziny zegarowej i będą
prowadzone przez osoby z wykształceniem lekarskim, pielęgniarskim lub położniczym lub przez
absolwentów kierunku zdrowie publiczne. Podczas spotkań przedstawione zostaną istotne aspekty
edukacji zdrowotnej:
- wpływ stylu życia i środowiska fizycznego na zdrowie,
- opis czynników ryzyka,
- promocja zachowań prozdrowotnych oraz korzyści wynikających z wykonania profilaktycznej
kolonoskopii.
Na każdym spotkaniu rozdawane będą informatory na temat profilaktyki nowotworów jelita
grubego. Miejsca i terminy spotkań będą podawane do publicznej wiadomości na min. 7 dni przed
planowanym spotkaniem na stronie www.nu-med.pl oraz na tablicach ogłoszeń danej
gminy/sołectwa.
Liczba dostępnych miejsc na spotkaniach jest ograniczona. Przewiduje się, że w każdym spotkaniu
będzie mogło wziąć udział maksymalnie 20 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń.
O zakwalifikowaniu do udziału w spotkaniach decyduje koordynator projektu po analizie
prawidłowo wypełnionych formularzy zgłoszeniowych. Uczestnikiem spotkania może zostać tylko
osoba spełniająca kryteria rekrutacyjne opisane w § 5 pkt 2.
4. Zapewnienie dojazdu na badanie dla danej osoby z miejsca zamieszkania do miejsca
wykonywania badania i z powrotem
Osobom, które wezmą udział w warsztatach edukacyjnych lub zostaną zrekrutowane do projektu
przez personel placówek POZ zapewniony zostanie bezpłatny przewóz na badanie do placówki
wykonującej badanie w Tomaszowie Mazowieckim.
5. Zwrot kosztów dojazdu na badanie dla danej osoby – za przejazd z miejsca zamieszkania do
miejsca wykonywania badani i z powrotem (publiczny środek transportu lub samochód prywatny)
Uczestnicy, którzy spełniają kryteria rekrutacji i zgłoszą się na badania indywidualnie, korzystając z
transportu publicznego (kołowego, szynowego) otrzymają zwrot kosztów dojazdu na badanie i z
powrotem. Refundacja kosztów odbędzie się na podstawie biletu/paragonu/faktury- do wysokości
kosztów usług jak dla II klasy, zgodnie z cennikiem biletów II klasy obowiązującym na danym obszarze.
Rozliczenie i rejestracja kosztów dojazdu będą odbywały się w biurze projektu. Podstawą do rozliczenia
kosztów dojazdu jest wniosek o zwrot kosztów stanowiący Zał.nr 4 do Regulaminu Projektu.
W przypadku, gdy nie jest możliwe skorzystanie ze środków komunikacji publicznej (np.
niepełnosprawność uczestnika uniemożliwiająca mu dojazd środkami komunikacji zbiorowej;
utrudniony dojazd środkami komunikacji zbiorowej – np. liczne przesiadki, długi czas oczekiwania),
będzie istniała możliwość rozliczenia kosztów dojazdu na badanie samochodem prywatnym (w oparciu

o stawkę zgodną z rozporządz. Ministra Infrastruktury z 25 marca 2002 r. w sprawie warunków
ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służb. samochodów
osobowych niebędących własnością pracodawcy), z zastrzeżeniem maks. limitu w wysokości 60 zł.
Podstawą do rozliczenia kosztów dojazdu samochodem prywatnym jest wniosek o zwrot kosztów
stanowiący Zał.nr 5 do Regulaminu Projektu. Do wniosku należy załączyć ewidencję przebiegu pojazdu
wg załączonego wzoru.
6. Realizacja badań przesiewowych raka jelita grubego
Rejestrację pacjentów na badanie oraz wydawanie pacjentom instrukcji przygotowania się do
kolonoskopii jelita grubego/wydawanie środka przeczyszczającego prowadzi personel biura projektu.
Za realizację badań odpowiedzialny jest Partner Projektu–Tomaszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
Badania będą wykonywane:
-wt. i czw. - w godz. 14.00 -18.30,
-trzecia sob. w mies. 8.00-16.00.
Badanie polega na wykonaniu pełnej kolonoskopii z uwidocznieniem dna kątnicy i proksymalnego
fałdu zastawki Bauchina, a ponadto może obejmować:
a)usunięcie maksymalnie do 10 polipów o wielkości do 10 mm każdy,
b)pobranie wycinków z nacieku nowotworowego lub zmian podejrzanych o charakter nowotworowy.
Wszystkie usunięte polipy i wycinki poddawane są badaniu histopatologicznemu. Pacjenci otrzymują
opisy histologiczne wraz z dalszymi zaleceniami dotyczącymi leczenia lub nadzoru w przyszłości. Jeśli
polipy są wielkości 10 mm lub większe lub ich liczba jest duża (10 i więcej), wówczas leczenie
pacjentów odbywa się poza projektem, w ramach systemu finansowanego przez NFZ.
Aby zmniejszyć dyskomfort pacjenta i ryzyko bólu podczas badania stosowane jest:
- znieczulenie anestezjologiczne – głęboka sedacja lub
- znieczulenie miejscowe – przed badaniem do odbytu wprowadza się żel znieczulający (lidokainę/
lignokainę), którym także smaruje się endoskop.
Pracownia endoskopowa Tomaszowskiego Centrum Zdrowia prowadzi bazę danych pacjentów
przebadanych w ramach proj. (SI-PBP). Baza zawiera następujące dane:
- opis badania (wydruk dla pacjenta),
- wpisanie wyników badań histologicznych,
- opis dalszych zaleceń, w tym zaleceń dotyczących kolejnych badań w ramach nadzoru po polipektomii
(wydruk dla pacjenta),
- monitorowanie pacjentów z wykrytymi polipami lub rakiem.
Z badania przesiewowego raka jelita grubego w ramach projektu będzie mogło skorzystać min. 650
osób spełniających kryteria rekrutacji opisane w § 5 pkt 1.

§9 Uprawnienia i obowiązki uczestników oraz zasady monitoringu
1. Każdy uczestnik ma prawo do:
- uzyskania rzetelnej informacji o zasadach udziału w projekcie, a także przebiegu badania oraz wyniku
badania przesiewowego raka jelita grubego,
- zgłaszania do lidera projektu wszelkich uwag dotyczących sposobu realizacji projektu.
2. Każdy uczestnik zobowiązany jest do:
- złożenia dokumentów rekrutacyjnych potwierdzających zgodność z grupą docelową oraz
potwierdzających chęć uczestnictwa w projekcie,
- podpisania oświadczenia, że zapoznał się i akceptuje treść niniejszego Regulaminu,
- wypełnienia ankiet oceniających oraz innych dokumentów służących bezpośrednio monitoringowi,
kontroli i ewaluacji projektu,
- przekazywania danych dotyczących swojej sytuacji po zakończeniu udziału w projekcie potrzebnych
do wyliczenia wskaźników rezultatu tj. do 4 tygodni od zakończenia udziału w projekcie,
- bieżącego informowania o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócać uczestnictwo w projekcie.
3. Każdy uczestnik jest zobowiązany do zwrotu kosztów swojego uczestnictwa w projekcie, jeżeli po
zaakceptowaniu złożonej przez uczestnika dokumentacji rekrutacyjnej - uczestnik bez uzasadnionej
przyczyny zrezygnuje z uczestnictwa w projekcie.

§10 Rezygnacja z udziału w projekcie
1. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w projekcie bez ponoszenia odpowiedzialności, w
przypadku gdy rezygnacja nastąpiła z ważnych powodów wynikających z:
- działania siły wyższej,
- ważnych obiektywnie przyczyn osobistych (losowych),
- przyczyn natury zdrowotnej, uniemożliwiających korzystanie ze wsparcia (np. długotrwała
hospitalizacja).
2. Rezygnacja z udziału w projekcie wymaga zgłoszenia w formie pisemnego oświadczenia o przyczynie
rezygnacji.
3. Uczestnik podlega wykluczeniu z uczestnictwa w projekcie w przypadku:
- naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu,
- podania fałszywych informacji w dokumentacji projektowej.

§11 Postanowienia końcowe
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 27.10.2021 r.
2. Lider projektu zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w sytuacji zmiany wytycznych lub
dokumentów programowych związanych z dofinansowaniem projektu.
3. Zmieniony Regulamin będzie każdorazowo publikowany na stronie internetowej www.nu-med.pl
4. Wszelkie sprawy związane z interpretacją Regulaminu rozstrzygane są przez Lidera Projektu.
Załączniki:
•
•
•
•
•
•
•

Załącznik nr 1 - Formularz zgłoszeniowy do projektu wraz z deklaracją uczestnictwa/ankietą
Załącznik nr 2 - Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych
Załącznik nr 3 - Formularz kwalifikacyjny do projektu
Załącznik nr 4 – Wniosek o zwrot kosztów dojazdu na badanie przesiewowe raka jelita grubego
publicznym środkiem transportu
Załącznik nr 5 - Wniosek o zwrot kosztów dojazdu na badanie przesiewowe raka jelita grubego
samochodem prywatnym
Załącznik nr 6A/6B - Oświadczenie lekarza i uczestnika projektu o udzielonym świadczeniu
zdrowotnym
Załącznik nr 7 – ANKIETA – ocena po kolonoskopii

