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REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA 

w projekcie: „Profilaktyka chorób nowotworowych jelita grubego w celu zmniejszenia 

zachorowalności i śmiertelności na terenie podregionu lubelskiego” realizowanym w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego  na lata 2014-2020, Oś 10 

„Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian”, Działanie 10.3 „Programy polityki 

zdrowotnej”. Umowa nr 83/RPLU.10.03.00-06-0029/17-00 

 

 

§ 1 

Definicje 

1. Uczestnik/czka – osoba bezpośrednio korzystająca ze wsparcia w ramach Projektu 

zakwalifikowana do Projektu zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminem. 

2. Miejsce wykonywania badań kolonoskopowych - Pracownia Endoskopowa Samodzielnego 

Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie, ul. Herberta 21. 

 

§ 2 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji Uczestników/czek Projektu, ich uczestnictwa  

w Projekcie w Projekcie oraz zasady wsparcia w ramach Projektu. 

2. Okres realizacji Projektu trwa od 1 czerwca 2018 roku do 29 listopada 2019 roku. 

3. Obszar realizacji Projektu obejmuje powiaty: lubelski, lubartowski, łęczyński, świdnicki i miasto 

Lublin. 

4. Głównym celem projektu jest podniesienie świadomości mieszkańców podregionu lubelskiego na 

temat chorób nowotworowych jelita grubego. 

5. Główne zadania projektu obejmują: 

1)działania informacyjno - edukacyjne w zakresie nowotworu raka jelita grubego – spotkania 

edukacyjne 

2)badania przesiewowe w celu wczesnego wykrycia nowotworu jelita grubego – badania 

kolonoskopowe 
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§ 3 

Uczestnicy projektu 

1. Projekt adresowany jest do  kobiet i mężczyzn którzy pracują lub zamieszkują na obszarze 

powiatów lubelskiego, lubartowskiego, łęczyńskiego, świdnickiego i miasta Lublin, kwalifikujący 

się do jednej z następujących grup wiekowych: 

1)osoby w wieku 50 – 65 lat, niezależnie od wywiadu rodzinnego, 

2)osoby w wieku 40 – 49 lat , które mają krewnego I stopnia, u którego rozpoznano raka jelita 

grubego, 

3)osoby w wieku 25 – 49 lat, z rodziny z zespołem Lyncha. 

2. Do projektu zostanie przyjętych 650 osób, z tego 55% uczestników będą stanowić mężczyźni. 

3. Co najmniej 65% uczestników/czek Projektu stanowić będą osoby zamieszkałe na terenach 

wiejskich tj. terenach słabo zaludnionych. 

4. Kryteriami wyłączenia z badań są: 

1)objawy kliniczne sugerujące istnienie raka jelita grubego, 

2)badanie kolonoskopowe wykonane w ciągu ostatnich 10 lat.  

 

 

§4 

Kwalifikacja, zapisy  i przygotowanie do badania kolonoskopowego. 

1. Zapisy na badania profilaktyczne dokonywane są w Biurze Projektu w Pracowni Endoskopowej 

Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie, ul. Herberta 21,  

Tel. 504-219-945, 

2. W zasadnych przypadkach, w ramach kwalifikacji wstępnej,  pacjent może zostać skierowany do 

dalszej konsultacji z wybranym specjalistą w przedmiotowym zakresie przed planowanym terminem 

badania ( np. w celu ustalenia postępowania z lekami własnymi pacjenta przyjmowanymi na stałe, 

wykonania dodatkowych badań). Ostateczna kwalifikacja do badania dokonywana jest przez lekarza 

w dniu badania.   

§ 5 

Spotkania informacyjno - edukacyjne 

1. Projekt zakłada, poza badaniami, przeprowadzenie min. 60 spotkań edukacyjno – informacyjnych. 

2. Spotkania edukacyjno – informacyjne prowadzone będą na terenie realizacji projektu,  

3. Zgłoszenia do udziału w spotkaniach mogą być dokonywane telefonicznie pod  

nr telefonu 605 903 348 bądź osobiście w Biurze Projektu. 

4. Spotkania edukacyjno – informacyjne adresowane są do grupy uczestników zgodne z §3 pkt1 

. 
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§ 6 

Dokumentacja w procesie rekrutacji 

 

1.Osoby chcące skorzystać ze wsparcia o którym mowa w §2 ust 5 pkt. 1 zobowiązane są do 

wypełnienia następujących dokumentów: 

1 )Deklaracji udziału w programie wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych 

2) Formularza zgłoszeniowego 

3) Oświadczenia uczestnika projektu 

3) Listy obecności na spotkaniu edukacyjnym 

4) Ankiety ewaluacyjnej 

2.Osoby chcące skorzystać ze wsparcia o którym mowa w §2 ust 5 pkt 2. zobowiązane są do 

wypełnienia następujących dokumentów: 

1) Deklaracji udziału w programie wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych 

2) Formularza zgłoszeniowego 

3) Ankiety medycznej będącej jednocześnie skierowaniem na badanie 

4) Oświadczeń : uczestnika projektu, o otrzymaniu materiałów edukacyjnych, o otrzymaniu środka 

przeczyszczającego wraz z instrukcją przygotowania do badania, o odbyciu konsultacji 

lekarskiej(wraz z poinformowaniem o schemacie postępowania z lekami własnymi pacjenta 

przyjmowanymi na stałe) 

5) Ankiety oceniającej po zrealizowanym badaniu  

 

§ 7 

Zwrot kosztów dojazdu 

 

1.Zwrot kosztów dojazdu na badanie dla uczestników spoza Lublina jest wypłacany w kwocie   do 

12 zł/osobę. Zwrot kosztów dojazdu na badanie kolonoskopowe będzie miał miejsce na podstawie 

złożonego przez Uczestnika Projektu wniosku o zwrot kosztów dojazdu , zaświadczenia od 

przewoźnika oraz  biletu w przypadku transportu publicznego. 

 

 

§ 8 

Postanowienia końcowe 

1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie wchodzi z dniem jego podpisania. 

2. Wszelkie sprawy związane z interpretacją Regulaminu rozstrzygane są przez Koordynatora 

Projektu. 
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3. Każdy uczestnik projektu zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem projektu przed 

przystąpieniem do udziału w nim oraz pisemnego potwierdzenia zapoznania się i akceptacji 

regulaminu.    

 

 


