REGULAMIN UCZESTNICTWA
w projekcie realizowanym przez Wielospecjalistyczny Szpital-SPZOZ w Zgorzelcu
pn. "Poprawa dostępu do programu profilaktyki i wczesnego wykrywania raka jelita
grubego dla osób aktywnych zawodowo z subregionu jeleniogórskiego w celu
wydłużenia aktywności zawodowej na rynku pracy”
współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
1. Procedura rekrutacji uczestników Programu profilaktyki i wczesnego wykrywania raka
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jelita grubego odbywa się zgodnie z kryteriami Regulaminu Konkursu Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 8,
Działanie 8.7 Aktywne i zdrowe starzenie się, oraz Standardami realizacji usług w
ramach Działania 8.7.
Projekt adresowany jest do osób pracujących, tj. osób w wieku 15 lat i więcej, które
wykonują pracę, za którą otrzymują wynagrodzenie, z której czerpią zyski lub korzyści
rodzinne lub osoby posiadające zatrudnienie lub własną działalność (działalność
gospodarczą, gospodarstwo rolne, praktykę zawodową), które jednak chwilowo nie
pracowały ze względu na np. chorobę, urlop, spór pracowniczy czy kształcenie się lub
szkolenie.
Badania kolonoskopowe w ramach Projektu mogą wykonywać kobiety i mężczyźni
aktywni zawodowo, którzy w dniu przystąpienia do Projektu znajdują się w wieku 55-64
lat, zarówno bez objawów klinicznych jak i z objawami choroby.
Badania kolonoskopwe w ramach Projektu mogą wykonywać kobiety i mężczyźni w
wieku 25-65 lat, pochodzący z rodzin HNPCC (z zespołem dziedzicznego niedoboru
naprawy źle sparowanych zasad) lub FAP (rodzinnej polipowatości gruczolakowatej),
czyli z potwierdzonym przez Poradnię Genetyczną obciążeniem genetycznym.
Badania kolonoskopowe w określonej grupie wiekowej mogą wykonywać aktywni
zawodowo mieszkańcy subregionu jeleniogórskiego, tj. mieszkańcy powiatów:
bolesławieckiego, jaworskiego, jeleniogórskiego, miasta Jeleniej Góry na prawach
powiatu, kamiennogórskiego, lubańskiego, lwóweckiego, zgorzeleckiego,
złotoryjskiego.
Badania kolonoskopowe w ramach Projektu wykonywane są nieodpłatnie, a każdy
pacjent zakwalifikowany do badania otrzymuje od lekarza kierującego nieodpłatny lek
przygotowujący do zabiegu.
Badania kolonoskopowe w ramach Projektu wykonywane są bez jakiejkolwiek
dyskryminacji ze względu na rasę, pochodzenie etniczne, społeczne, sytuację
socjoekonomiczną bądź niepełnosprawność.
Przed badaniem kolonoskopowym pacjent wypełnia wraz z lekarzem kwalifikującym
Ankietę, która pełni funkcję Skierowania na badanie kolonoskopwe. Należy podać
lekarzowi wszystkie istotne informacje dotyczące aktualnego stanu zdrowia, przebytych
chorób, stosowanej farmakoterapii.
Rejestracja na badanie kolonoskopwe odbywa się osobiście bądź drogą telefoniczną, od
poniedziałku do piątku, w godz. 8.00 -14.00, w Poradni Endoskopowej WS-SPZOZ w
Zgorzelcu (parter budynku głównego Szpitala), tel. 571 334 797.
Na badanie kolonoskopowe, w wyznaczonym podczas rejestracji terminie, pacjent
powinien zgłosić się z wypełnioną: Ankietą-Skierowaniem na badanie kolonoskopowe,
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Deklaracją chęci przystąpienia do Projektu wraz ze Zgodą na przetwarzanie danych
osobowych i Oświadczeniem uczestnika projektu o przyjęciu do wiadomości podanych
informacji. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest
równoznaczna z brakiem możliwości udzielania wsparcia w ramach Projektu.
Wymagane w Projekcie dokumenty (Ankieta-Skierowanie na badanie kolonoskopowe,
Deklaracja chęci przystąpienia do Projektu, Oświadczenie uczestnika projektu o
przyjęciu do wiadomości podanych informacji) dostępne są u wszystkich lekarzy
kwalifikujących, w Poradni Endoskopowej WS-SPZOZ w Zgorzelcu przy ul. Lubańskiej
11-12, a także w formie elektronicznej na stronie internetowej
http://profilaktyka.spzoz.zgorzelec.pl .
Badanie kolonoskopowe w ramach Projektu może być wykonane w znieczuleniu, o ile
nie występują przeciwwskazania zdrowotne.
W trakcie zabiegu kolonoskopowego lekarz może podjąć decyzję o pobraniu materiału
do badania histopatologicznego oraz/lub wykonaniu polipektomii.
Pobrany w trakcie badania materiał zostanie zabezpieczony i wysłany do pracowni
diagnostycznej podwykonawcy.
Po otrzymaniu wyniku lekarz podejmie decyzję co do ewentualnego dalszego
postępowania medycznego.
Uczestnikiem działań edukacyjno-informacyjnych w Projekcie może być każdy
mieszkaniec subregionu jeleniogórskiego posiadający status osoby pracującej.
Edukacja i informacja w zakresie profilaktyki raka jelita grubego realizowana
jest: podczas organizowanych szkoleń, spotkań i pogadanek (wg dostępnego
harmonogramu), przez lekarzy podczas pracy w poradniach POZ, w poradniach
specjalistycznych, na oddziałach szpitalnych oraz w domach pacjentów w trakcie wizyt
domowych, a także za pośrednictwem kolportowanych ulotek, plakatów oraz publikacji
prasowych.
Akcja informacyjna i edukacyjna adresowana jest do wszystkich, bez względu na
pochodzenie etniczne, rasę, pochodzenie społeczne, sytuację
socjoekonomiczną, niepełnosprawność bądź płeć, zgodnie z zasadą równości szans i
niedyskryminacji.
Kobiety i mężczyźni uczestniczący w Projekcie mogą po badaniu kolonoskopowym
uzyskać refundację kosztów dojazdu własnym środkiem transportu z miejsca
zamieszkania do placówki diagnostycznej (tam i z powrotem) w wysokości 0,8358 zł za
każdy kilometr.
Pacjenci potrzebujący wsparcia w opiece nad osobą zależną na czas badania, mogą
otrzymać refundację kosztów opieki do wysokości 200 zł (za okazaniem rachunku) lub
po uprzednim umówieniu w punkcie diagnostycznym bezpłatnie otrzymać profesjonalną
opiekę z WS-SPZOZ.
Pozyskane dane uczestników Projektu przetwarzane będą wyłącznie w celu realizacji
Projektu.
Uczestnicy Projektu udostępnią po zakończeniu Projektu swoje dane dot. statusu na
rynku pracy oraz udziału w szkoleniach w celu monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu
i sprawozdawczości w ramach RPO WD 2014-2020.
WS-SPZOZ ma prawo do monitorowania sytuacji uczestnika projektu po zakończeniu
jego udziału w projekcie
Postanowienia końcowe

24. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem jego podpisania.
25. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają
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odpowiednie reguły i zasady wynikające z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Dolnośląskiego oraz regulaminu konkursu nr RPDS.08.07.00-IZ.00-02039/15, a także przepisy wynikające z właściwych aktów prawa wspólnotowego i
krajowego.
Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzygane są przez Kierownika
Projektu.
Regulamin obowiązuje przez cały okres realizacji projektu.
WSSPZOZ w Zgorzelcu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.
Wszelkie zmiany wymagają formy pisemnej i wchodzą w życie z dniem jego ogłoszenia.
Regulamin dostępny jest w Biurze Projektu.

