REGULAMIN REKRUTACJI
PROJEKT pn. ”Popularyzacja badań kolonoskopowych i podniesienie świadomości w zakresie
profilaktyki raka jelita grubego wśród mieszkańców powiatu nowotarskiego
przez Podhalański Szpital Specjalistyczny w Nowym Targu”

§1 Definicje
1. Projekt – „Popularyzacja badań kolonoskopowych i podniesienie świadomości w zakresie
profilaktyki raka jelita grubego wśród mieszkańców powiatu nowotarskiego przez Podhalański Szpital Specjalistyczny w Nowym Targu” – wyłoniony do dofinansowania w ramach naboru RPMO.08.06.02-IP.02-12-058/16, realizowany w ramach 8 osi Priorytetowej „Rynek pracy” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020;
celem Projektu jest: rozwój społeczny i przedłużenie aktywności zawodowej mieszkańców
woj. małopolskiego poprzez podniesienie świadomości w zakresie uczestnictwa w badaniach
diagnostycznych. Grupę docelową stanowią osoby w wieku aktywności zawodowej zamieszkałe na terenie powiatu nowotarskiego, które spełniają kryteria w niniejszym regulaminie.
Główne zadania projektu to wykonanie badań diagnostycznych rekrutowanych pacjentów,
aktywizacja lekarzy POZ poprzez ich doskonalenie zawodowe oraz przeprowadzenie kampanii informacyjnej. Główne rezultaty projektu to zwiększenie liczby osób, które dzięki realizacji
projektu zgłosiły się na badania przesiewowe raka jelita grubego.
2. Beneficjent zwany w dalszej części Szpitalem – realizator Projektu tj. Podhalański Szpital
Specjalistyczny im Jana Pawła IIw Nowym Targu ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ.
3. Osoba korzystająca ze wsparcia – uczestnik projektu:
a. pacjent – osoba bezpośrednio korzystająca ze wsparcia w ramach Projektu zakwalifikowana
do Projektu zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.

§2 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji uczestników projektu, ich uczestnictwa
w Projekcie oraz zasady wsparcia w ramach projektu.
2. Głównym celem projektu jest podniesienie świadomości w zakresie profilaktyki raka jelita
grubego i przełamanie barier powstrzymujących pacjentów z grupy docelowej przed
badaniem przesiewowym na terenie powiatu nowotarskiego poprzez przeprowadzenie
kampanii informacyjnej oraz wykonanie kolonoskopii u 1400 pacjentów.
3. W ramach projektu realizowane są świadczenia medyczne – badania kolonoskopowe
połączone z działaniami takimi jak:
-- dystrybucja materiałów informacyjnych dot. profilaktyki raka jelita grubego;
-- informacja w mediach, między innymi poprzez artykuły sponsorowane
dot. profilaktyki raka jelita grubego;
-- prowadzenie kampanii informacyjnej na imprezach organizowanych przez samorządy;
-- zwrot kosztów dojazdu środkami komunikacji publicznej, dojazd na badania
transportem prywatnym, transportem organizowanym przez PSzS;
-- opieka nad osobą niesamodzielną.
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§3 Uczestnicy projektu		
1. Uczestnikami  projektu mogą być :
-- osoby w wieku 50-65 lat, zamieszkujące na terenie powiatu nowotarskiego
-- osoby w wieku 40-49 lat, które mają krewnego pierwszego stopnia, u którego rozpoznano
raka jelita grubego, zamieszkałe na terenie powiatu nowotarskiego
-- osoby w wieku 25-49 lat z rodzin, u których wystąpił dziedziczny rak jelita grubego
niezwiązany z polipowatością (HNPCC).
2. Kwalifikacja do projektu odbywa się na podstawie złożonych dokumentów zgłoszeniowych,  
określonych w pkt. 3.
3. Wykaz wymaganych dokumentów przed zakwalifikowaniem do Projektu:
-- formularz zgłoszeniowy wraz z ankietą danych osobowych;
-- deklaracja uczestnictwa w projekcie;
-- oświadczenie uczestnika projektu.
4. Wykaz wymaganych dokumentów przed udzieleniem wsparcia:
-- skierowanie od lekarza POZ;
-- ankieta anestezjologiczna.
5. W przypadku, gdy pacjent będzie korzystał z dodatkowego wsparcia oprócz badania np. zwrot
kosztów dojazdu, koniecznym jest uzupełnienie odpowiednich wniosków.
6. Wzory wymaganych dokumentów są dostępne w POZ, na stronie internetowej nowotarskiego
szpitala, na stronie internetowej www.rakniewybiera.pl oraz w Pracowni Endoskopowej, Nowy
Targ ul. Szpitalna 14

§4 Zasady rekrutacji
1. Rekrutacja do projektu prowadzona jest w trybie ciągłym przez współpracujące Ośrodki Zdrowia tj:
-- Allmedica sp. Z o.o. ul. Kolejowa 31 34-400 Nowy Targ;
-- Centrum Medycyny Rodzinnej sp. partnerska Grzywacz&Ligęza&CzepielPajerska  
ul. Szaflarska 93/c 34-400 Nowy Targ;
-- NZOZ Medics.c , ul. Tylmanowa 295 34-451 Tylmanowa;
-- NZOZ Ośrodek Medycyny Rodzinnej s.c 34-404 Klikuszowa;
-- NZOZ w Gminie Nowy Targ 34-431 Ostrowsko ul. Za Potokiem 2;
-- NZOZ Vita ul. Ośrodek Zdrowia 129 c 34-472 Piekielnik Czarny Dunajec;
-- Praktyka Lekarza Rodzinnego ul. Długa 76 34-434 Dębno;
-- Przychodnia E.Maciołs.j ul. Poniatowskiego 6 34-400 Rabka Zdrój;
-- Przychodnia Lekarzy rodzinnych Jurek i Partnerzy ul. Kopernika 7 34-400 Nowy Targ;
-- POZ Spytkowice 26 34-745;
-- SPOZ Czarny Dunajec ul. Kamieniec Dolny 55 34-470 Czarny Dunajec;
-- SPGOZ Łapsze Niżne ul. Długa 169 34-442 Łapsze Niżne;
-- SPOZ Szaflary ul. Orkana 37c 34-424 Szaflary;
-- SPOZ Raba Wyżna 34-721 Raba Wyżna 9;
-- SPZOZ Jabłonka ul. 3 maja 7 34-480 Jabłonka;
-- SPZOZ Krościenko n.D ul. Esperanto 2 34-450 Krościenko n.D;
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-- NZOZ Eskulap Jana Wiktora 17a 34-460 Szczawnica
-- SPZOZ Lipnica Wielka 34-483 Lipnica WIelka
2. Po otrzymaniu i uzupełnieniu kompletu dokumentówprzekazanych przez lekarza POZ, należy
dokonać rejestracji telefonicznej pod numerem telefonu 18 263 39 10 od poniedziałku
do piątku w godzinach od 7 do 11, lub rejestracji osobistej w w/w godzinach.
3. Dokumenty rekrutacyjne oznaczone  kolorem żółtym należy wypełnić i pozostawić w Ośrodku
Zdrowia, dokumenty oznaczone kolorem czerwonym należy dostarczyć w dniu badania do
Pracowni Endoskopowej w Szpitalu pod adresem:ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ.
4. Kryteria decydujące o zakwalifikowaniu Uczestnika do projektu:
-- kryterium podstawowe: osoby z grupy docelowej;
-- kryterium pomocnicze;
-- kryterium kolejności zgłoszeń
5. Rekrutacja odbywa się z uwzględnieniem zasady równości szans i niedyskryminacji.

§5 Zasady uczestnictwa
1. Uczestnik projektu może korzystać ze wsparcia  w ramach projektu w okresie trwania projektu
tj.  01.07.2017 – 31.05.2019.

§6 Rodzaj wsparcia
1. Kampania informacyjna dotycząca profilaktyki raka jelita grubego będzie polegała
na rozdystrybuowaniu materiałów dotyczących  profilaktyki raka jelita grubego /plakaty,
broszury, ulotki/ oraz przeprowadzeniu kampanii informacyjnej kierowanej do mieszkańców
powiatu nowotarskiego z grupy docelowej poprzez: lokalną prasę i portale internetowe oraz
lokalne radio. Do mieszkańców powiatu nowotarskiego odwiedzających urzędy miast i gmin
oraz MOPSy i GOPSy będą dostępne materiały informacyjne w formie plakatów i ulotek.
Zorganizowane zostanie stoisko podczas Jarmarku Podhalańskiego na którym będzie można
uzyskać informację na temat badań kolonoskopowych. Kampania będzie prowadzona także
za pomocą mediów i stron internetowych.
2. Wykonanie badań kolonoskopowych
-- Łączna liczba osób, która skorzysta   z usługi to 1400 osób. Badania odbywać   będą się
w Pracowni Endoskopowej Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im Jana Pawła II
w Nowym Targu, ul. Szpitalna 14 w godzinach dostosowanych do oczekiwań osób
aktywnych zawodowo wg następującego harmonogramu:
GODZINY WYKONYWANIA BADAŃ W PRACOWNI ENDOSKOPOWEJ
W RAMCH PROJEKTU
PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK
WYBRANA SOBOTA MIESIĄCA

12.00 – 14.30
8.00 – 12.00

§ 7 Uprawnienia i obowiązki Uczestnika Projektu
1. Uczestnik projektu ma prawo do:
-- bezpłatnego udziału w oferowanym w ramach projektu wsparciu;
-- otrzymaniu przed badaniem bezpłatnego znieczulenia;

3

-- uzyskania rzetelnej informacji o zasadach udziału w projekcie przebiegu
oraz wyniku badania;
-- ubiegania się o zwrot kosztów dojazdu środkami komunikacji publicznej;
-- ubieganie się o zwrot kosztów na dojazd na badanie transportem prywatnym
(samochodem);
-- ubieganie się o zwrot kosztów na dojazd na badanie transportem organizowanym
przez PSzS;
-- opieka nad osobą niesamodzielną.
2. Obowiązki uczestnika projektu:
-- złożenie kompletnych dokumentów rekrutacyjnych w tym podpisanie stosownych
oświadczeń,
-- punktualne stawienie się na zaplanowane wsparcie,
-- podpisanie listy obecności,
-- udzielenie informacji na temat realizacji Projektu osobom i instytucjom zewnętrznym
upoważnionym do przeprowadzania kontroli Projektu,
-- bieżącego informowania o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić uczestnictwo
w Projekcie.

§8 Zasady rezygnacji z udziału w Projekcie
1. W trakcie realizacji Projektu (pomiędzy złożeniem dokumentów a wsparciem) rezygnacja
uczestnika z udziału w Projekcie jest dopuszczalna, ale wymaga zgłoszenia telefonicznie lub
osobiście.
2. Kierownik Projektu ma prawo skreślenia Uczestnika z listy oczekujących na wsparcie
w przypadku naruszenia przez niego postanowień niniejszego Regulaminu.

§ 9 Postanowienia końcowe
1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie wchodzi w życie z dniem 01.07.2017 r.
2. Sprawy nieuregulowane w Regulaminie rozstrzyga Koordynator Projektu.

§ 10 Załączniki do Regulaminu
1.   Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy,
2.   Załącznik nr 2 – Deklaracja udziału w badaniu
3.   Załącznik nr 3 – Ankieta danych osobowych
4.   Załącznik nr 4 – Wniosek o zwrot kosztów dojazdu komunikacją publiczną
5.   Załącznik nr 5 – Wniosek o zwrot kosztów dojazdu transportem prywatnym
6.   Załącznik nr 6 – Wniosek o zwrot kosztów opieki
7.   Załącznik nr 7 – Skierowanie do Pracowni Kolonoskopii
8.   Załącznik nr 8 – Informacja o zabiegu
9.   Załącznik nr 9 – Instrukcja przygotowania do badania
10. Załącznik nr 10 – Ankieta anestezjologiczna
11. Załącznik nr 11– Oświadczenie uczestnika projektu
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