Regulamin udziału w projekcie pt. „Sąsiadko, zbadaj się tak jak ja! - Program profilaktyki
raka piersi realizowany przez NU-MED Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej”
realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.
§ 1 Informacja o projekcie
1. Projekt pt. „Sąsiadko, zbadaj się tak jak ja! Program profilaktyki raka piersi (…)” realizowany jest
przez Specjalistyczny Szpital Onkologiczny NU-MED sp. z o.o. w partnerstwie ze Szpitalem
Powiatowym w Radomsku 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, 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 01.02.2019 r. do 31.01.2021 r. na terenie powiatów radomszczańskiego
i pajęczańskiego.
4. Niniejszy regulamin określa kryteria i zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pt. „Sąsiadko,
zbadaj się tak jak ja! Program profilaktyki raka piersi realizowany przez NU-MED Centrum
Diagnostyki i Terapii Onkologicznej”.
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 oraz utrzymanie i przedłużenie aktywności zawodowej
kobiet w wieku 50-69 lat w powiecie radomszczańskim i pajęczańskim do roku 2021 poprzez
wdrożenie programu profilaktycznego w kierunku wczesnego wykrywania nowotw. piersi.
7. Wsparciem zostanie objętych min. 1800 kobiet w wieku 50-69 lat, z których min. 1080 wykonana
badania profilaktyczne (badania mammograficzne).
§ 2 Definicje
Projekt- Projekt „Sąsiadko, zbadaj się tak jak ja! Program profilaktyki raka piersi realizowany przez NUMED Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej”, 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: Szpital Powiatowy w Radomsku; ul. Jagiellońska 36; 97-500 Radomsko
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) Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, adres: ul. Traugutta 21/23, 90-113 Łódź
RPO WŁ 2014-2020 - Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
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Gminy objęte wsparciem w ramach projektu (22 gminy):
- Gminy powiatu radomszczańskiego: Dobryszyce, Gidle, Gomunice, Kamieńsk, Kobiele Wielkie,
Kodrąb, Lgota Wielka, Ładzice, Masłowice, Przedbórz, Wielgomłyny, Żytno, Radomsko- gmina
wiejska, Radomsko.
- Gminy powiatu pajęczańskiego: Działoszyn, Kiełczygłów, Nowa Brzeźnica, Rząśnia,
Siemkowice, Strzelce Wielkie, Sulmierzyce, Pajęczno.
Obszar wiejski – to obszar o małej gęstości zaludnienia, zgodnie ze stopniem urbanizacji ujętym w
klasyfikacji DEGURBA obszary słabo zaludnione to obszary, na których więcej niż 50% populacji
zamieszkuje tereny wiejskie (tj. gminy, które zostały przyporządkowane do kategorii 3 klasyfikacji
DEGURBA).
Gminy z powiatów radomszczańskiego i pajęczańskiego należące do obszarów wiejskich to (19
gmin):
-powiat radomszczański: Dobryszyce, Gidle, Gomunice, Kamieńsk, Kobiele Wielkie, Kodrąb, Lgota
Wielka, Ładzice, Masłowice, Przedbórz, Wielgomłyny, Żytno
- powiat pajęczański: Działoszyn, Kiełczygłów, Nowa Brzeźnica, Rząśnia, Siemkowice, Strzelce Wielkie,
Sulmierzyce
Osoby pochodzące z obszarów wiejskich - osoby przebywające na obszarach słabo zaludnionych
zgodnie ze stopniem urbanizacji (DEGURBA kategoria 3).
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).
Osoba niesamodzielna - osoba, która ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność
wymaga opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej
jednej z podstawowych czynności dnia codziennego. Do oceny stopnia niesamodzielności stosowana
jest Skala Barthel. Skala Barthel pozwala na ocenę chorego pod względem jego zapotrzebowania na
opiekę innych osób. Bierze się w niej pod uwagę między innymi czynności życia codziennego takie jak:
spożywanie posiłków, poruszanie się, wchodzenie i schodzenie po schodach, siadanie, ubieranie się i
rozbieranie, utrzymanie higieny osobistej, korzystanie z toalety, kontrolowanie czynności
fizjologicznych. Za osobę niesamodzielną uznaje się również dzieci, nad którymi opiekę sprawuje
uczestniczka projektu.
SIMP- System Informatyczny Monitorowania Profilaktyki jest narzędziem udostępnionym przez
Narodowy Fundusz Zdrowia, służącym do prowadzenia elektronicznej dokumentacji realizacji
profilaktycznych programów zdrowotnych.
§ 3 Zakres wsparcia
1.

Projekt przewiduje następujące formy wsparcia:
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1-Działania informacyjno-edukacyjne (działania świadomościowe) - kampania edukacyjna w
lokalnych mediach,
2-Działania edukacyjne z zakresu profilaktyki kierowane do kadr POZ z terenu powiatów
radomszczańskiego i pajęczańskiego,
3-Udział w spotkaniach informacyjno-edukacyjnych – edukacja prozdrowotna o charakterze
lokalnym polegająca na zachęcaniu kobiet do badań profilaktycznych (80 spotkań na terenie
22 gmin w pow. radomszczańskim i pajęczańskim),
4-Udział w spotkaniach informacyjno-edukacyjnych – edukacja prozdrowotna o charakterze
lokalnym polegająca na zachęcaniu kobiet do badań profilaktycznych (spotkania indywidualne
i prelekcje prowadzone przez edukatorów zdrowia z 10 placówek POZ),
5-Zapewnienie dojazdu niezbędnego do realizacji badania mammogr. (usługi zdrowotnej) w
ramach Programu profilaktyki raka piersi dla danej osoby z miejsca zamieszkania do miejsca
wykonywania badania i z powrotem,
6-Zwrot kosztów dojazdu na badanie mammogr. (usługa zdrowotna) w ramach Programu
profilaktyki raka piersi dla danej osoby - za przejazd z miejsca zamieszkania do miejsca
wykonywania badania i z powrotem,
7-Zapewnienie opieki nad osobą niesamodzielną, którą opiekuje się osoba objęta wsparciem
w ramach projektu, na czas wykonania badania,
8-Realizacja badań profilaktycznych w ramach Programu profilaktyki raka piersi
(mammografia), finansowanego przez NFZ, realizowanego przez Partnera Projektu tj. Szpital
Powiatowy w Radomsku.
9-Dla osób z niepełnosprawnościami - zapewnienie dojazdu niezbędnego do realizacji badania
mammogr. (usługi zdrowotnej) w ramach Programu profilaktyki raka piersi transportem
prywatnym/indywidualnym (z miejsca zamieszkania do miejsca wykonywania badania i z
powrotem).
§ 4 Kryteria uczestnictwa w projekcie

1. Projekt obejmuje wsparcie 1800 kobiet w wieku aktywności zawodowej (50-69 lat) zamieszkałych,
uczących się lub pracujących na terenie powiatów radomszczańskiego i pajęczańskiego do 31 stycznia
2021r. Powiaty radomszczański i pajęczański należą do obszarów wskazanych jako „biała plama” w
zakresie profilaktyki raka piersi – są to obszary o szczególnie niskim poziomie zgłaszalności na badania
mammograficzne.
Ponadto projekt zakłada objęcie wsparciem:
• Minimum 20% kobiet, które zgłaszają się na badania mammograficzne to kobiety, które nie
wykonywały wcześniej takich badań,
• Minimum 50% kobiet pochodzących z obszarów wiejskich.
2. O zakwalifikowaniu się do Projektu decydować będą w szczególności:
• spełnienie kryteriów formalnych tj. wiek i miejsce zamieszkania, miejsce pracy lub kształcenia,
• złożenie przez Kandydatkę kompletnie i poprawnie wypełnionego i własnoręcznie
podpisanego Formularza zgłoszeniowego do projektu wraz z deklaracją uczestnictwa (Zał. nr
1) wraz z Oświadczeniem Uczestniczki projektu dotyczącym ochrony danych osobowych (Zał.
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nr 2). Na dalszych etapach konieczne jest wypełnienie innych dokumentów, w tym Formularza
rekrutacyjnego, który uprawnia do udziału w badaniach mammograficznych (Zał. nr 3).
3. Projekt zakłada objęcie też wsparciem 25 osób (19 Kobiet i 6 Mężczyzn) – stanowiących personel
medyczny (lekarz/lekarka, pielęgniarz/pielęgniarka, położna/położny) placówek POZ z terenu
powiatów radomszczańskiego i pajęczańskiego.
§5 Kryteria rekrutacji do projektu
1. Wsparciem zostaną objęte kobiety w wieku 50-69 lat (decyduje data urodzenia w dniu rozpoczęcia
udziału w projekcie), które zamieszkują, uczą się lub pracują na terenie powiatów radomszczańskiego
i pajęczańskiego (woj. łódzkie). – KRYTERIUM OBLIGATORYJNE
2. Wsparciem zostanie objętych min. 1800 kobiet.
3. O zakwalifikowaniu do wybranych form wsparcia decyduje spełnienie KRYTERIUM
OBLIGATORYJNEGO oraz liczba uzyskanych punktów w ramach KRYTERIÓW MERYTORYCZNYCH:
- kobiety, które w ciągu ostatnich dwóch lat nie wykonały badań mammograficznych- 2 pkt
- kobiety, które nigdy wcześniej nie wykonywały mammografii - 5 pkt
- kobiety zamieszkałe obszary wiejskie (wykaz gmin znajduje się w § 2 Definicje)- 5 pkt.
4. W ramach projektu badaniami przesiewowymi (badanie mammograficzne) mogą zostać objęte:
- kobiety w wieku 50-69 lat spełniające warunki wskazane w ust. 1, które nie miały wykonywanej
mammografii w ciągu ostatnich 24 miesięcy,
- kobiety w wieku 50-69 lat spełniające warunki wskazane w ust. 1, które otrzymały w ramach realizacji
programu profilaktyki raka piersi w roku poprzedzającym pisemne wskazanie do wykonania
ponownego badania mammograficznego po upływie 12 miesięcy z powodu obciążenia następującymi
czynnikami ryzyka:
• rak piersi wśród członków rodziny ( u matki, siostry, lub córki) lub
• mutacje w obrębie genów BRCA1 lub BRCA2.
5. W ramach Projektu badaniami przesiewowymi (badanie mammograficzne) nie mogą być objęte
kobiety u których rozpoznano nowotwór złośliwy piersi.
6. Ostateczna kwalifikacja do wykonania badań mammograficznych będzie odbywała się na podstawie
danych zawartych w systemie SIMP, do którego dostęp ma Szpital Powiatowy w Radomsku.
7. Przewidziane w projekcie wsparcie informacyjno–edukacyjne skierowane jest również do mężczyzn,
zamieszkujących powiaty radomszczański i pajęczański, którzy będą wspierać swoje matki, żony, córki
i inne ważne kobiety w ich życiu w regularnym badaniu. Przewiduje się udział min. 40 mężczyzn na
spotkaniach edukacji zdrowotnej.
8. Rekrutacja 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
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względu na wyznawaną religię, miejsce zamieszkania czy niepełnosprawność itp. Przez cały okres
rekrutacji Kierownik/czka Projektu prowadzić będzie monitoring w celu zachowania zasady równego
dostępu i równego traktowania wszystkich zainteresowanych projektem.
§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.
Osoby, które będą chciały zgłosić szczególne potrzeby związane z niepełnosprawnościami mogą
określić to w Formularzu zgłoszeniowym do projektu i deklaracji uczestnictwa (Zał. nr 1). Innym
sposobem zgłoszenia takich potrzeb jest kontakt z kadrą projektu e- mail: kinga.jozwik@nu-med.pl,
tel. 44 786 81 49 w celu uzgodnienia dogodnych warunków udzielania wsparcia.
3. W celu zapewnienia dogodnych warunków udzielania wsparcia, zgłoszenie szczególnych potrzeb
powinno nastąpić na 14 dni przed planowaną formą udzielenia wsparcia.
4. 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.
5. Szkolenia dla personelu POZ odbywały się będą w budynkach/salach dostosowanych
architektonicznie do korzystania przez os. niepełnosprawne.
6. Spotkania informacyjno-edukacyjne na terenie gmin/sołectw będą organizowane w salach
dostępnych architektonicznie, umożliwiających udział osób starszych oraz osób z
niepełnosprawnościami.
7 Zapewniamy przewóz osób z niepełnosprawnościami do ośrodka realizującego badania i z powrotem
do miejsca zamieszkania (transport indywidualny). Osoba z niepełnosprawnością, chcąca korzystać z
dodatkowego
wsparcia
w
projekcie
jest
zobowiązana
do
przedłożenia
wraz
z dokumentami zgłoszeniowymi Orzeczenia o niepełnosprawności lub innego dokumentu w
rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1977 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) a także osób z zaburzeniami
psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego
(tj. Dz. U. z 2011 r., Nr 231, poz. 1375). Na Formularzu zgłoszeniowym do projektu i deklaracji
uczestnictwa (Zał. nr 1), osoba z niepełnosprawnością zaznacza jaki rodzaj usprawnień w projekcie jest
niezbędny, by mogła w nim uczestniczyć na równi z osobami pełnosprawnymi.
8. Pierwszeństwo w dostępie do bezpłatnego transportu w ramach projektu będą miały osoby z
niepełnosprawnością ruchową, poruszające się na wózkach inwalidzkich. O przyznaniu tego wsparcia
decyduje kolejność zgłoszeń do wyczerpania limitu środków dostępnych w projekcie.
§ 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:
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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 -Elżbieta Moskal, tel. 516 210 326):
- Formularz zgłoszeniowy do projektu wraz z deklaracją uczestnictwa (Zał. nr 1),
- Zgodę na przetwarzanie danych osobowych (Zał. nr 2),
c) przejść pozytywnie weryfikację formalną (weryfikację kryteriów obligatoryjnych i merytorycznych
udziału w Projekcie).
3. O zakwalifikowaniu się bądź nie zakwalifikowaniu się do udziału w Projekcie, Kandydatka zostanie
poinformowana telefonicznie lub osobiście przez osobę odpowiedzialną za rekrutację Uczestników
Projektu – panią Elżbietę Moskal lub innego pracownika wyznaczonego przez realizatora Projektu.
4. Zakres wsparcia, jakie może otrzymać Uczestniczka Projektu został określony w § 3, jednak
będzie on również wynikał z oczekiwań i preferencji wskazanych w Formularzu zgłoszeniowym i
deklaracji uczestnictwa (Zał. nr 1).
5. Inne dokumenty, jakie po zakwalifikowaniu do Projektu musi wypełnić Uczestniczka w przypadku
realizacji następujących form wsparcia:
• Zwrot kosztów dojazdu na badanie mammogr. (usługa zdrowotna) w ramach Programu
profilaktyki raka piersi dla danej osoby - za przejazd z miejsca zamieszkania do miejsca
wykonywania badania i z powrotem – Zał. nr 4
• Zapewnienie opieki nad osobą niesamodzielną, którą opiekuje się osoba objęta wsparciem w
ramach projektu, na czas wykonania badania – Zał. nr 5
• Realizacja badań profilaktycznych w ramach Programu profilaktyki raka piersi (mammografia),
finansowanego przez NFZ, realizowanego przez Partnera Projektu tj. Szpital Powiatowy w
Radomsku – Zał. nr 3, Zał. nr 2
• Dla osób z niepełnosprawnościami - zapewnienie dojazdu niezbędnego do realizacji badania
mammogr. (usługi zdrowotnej) w ramach Programu profilaktyki raka piersi transportem
prywatnym/indywidualnym (z miejsca zamieszkania do miejsca wykonywania badania i z
powrotem) – Zał. nr 6
6. Uczestniczka Projektu świadoma 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. Deklaracja uczestnictwa w projekcie – zawiera oświadczenie osoby dotyczącej znajomości celów i
założeń projektu, oświadczenie o spełnieniu kryteriów kwalifikowalności. 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 udziału w projekcie 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
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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 w/w 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 nie
jest jednoznaczne z przyjęciem do udziału w Projekcie.
11. Rekrutacja zostanie zawieszona, gdy zbierze się 120% osób.
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 I ICH PRACOWNICY
1. W ramach projektu prowadzony będzie też nabór do projektu 8 placówek POZ oraz ich 20
pracowników (lekarze/lekarki i pielęgniarki/pielęgniarze/położne).
2. Celem rekrutacji jest wdrożenie programu profilaktyki nowotworów piersi, w szczególności edukacja
zdrowotna realizowana przez personel medyczny w/w placówek POZ na rzecz pacjentek znajdujących
się w grupie docelowej Projektu oraz pogłębienie wiedzy lekarzy i pielęgniarek POZ z zakresu programu
profilaktyki nowotworów piersi poprzez udział w szkoleniach.
3. Rekrutacja do projektu placówek POZ odbywa się w ramach otwartego naboru. Nabór zostanie
ogłoszony w dniu 18.03.2019 r. a szczegóły zostaną opublikowane na stronie www.nu-med.pl.
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 radomszczańskiego lub pajęczańskiego w woj. łódzkim. Ponadto
placówka POZ musi realiować świadczenia dla grupy osób, która może być obejmowana badaniami
mammogr. w Projekcie.
Rekrutacja do projektu placówek POZ będzie trwała do momentu zebrania min. 8 placówek POZ. Do
udziału w projekcie zostaną zakwalifikowane placówki POZ, które uzyskają najwięcej punktów przy
ocenie ofert.
Z każdej placówki POZ co najmniej dwóch pracowników weźmie udział w szkoleniu podnoszącym
kwalifikacje w zakresie wdrażania programu profilaktycznego. Uczestnikami szkoleń mogą być lekarze,
pielęgniarki oraz położne.
Zakres tematyczny szkolenia:
a)
prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie profilaktyki nowotworów piersi,
b)
znajomość metod diagnostycznych oraz dostępnych badań z uwzględnieniem ich właściwego
doboru,
c)
umiejętności leczenia oraz terapii chorych z nowotworami piersi,
d)
umiejętności prowadzenia procesu rehabilitacji w/w osób po leczeni
g)
opieka psychologiczna, wsparcie emocjonalne, współpraca dla dobra chorego.
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O miejscach i terminach szkoleń Organizator poinformuje placówki POZ z co najmniej 10 dniowym
wyprzedzeniem.
§ 8 Szczegółowy opis form wsparcia
1. Działania świadomościowe na temat profilaktyki raka piersi (kampania edukacyjna). Wsparcie
polegać będzie na edukacji w mediach lokalnych na temat czynników ryzyka raka piersi
i motywowania do wykonywania badań. Będą to artykuły i wywiady z lekarzami dotyczące
czynników ryzyka występowania nowotworów piersi, propagowania postaw prozdrowotnych,
uświadamiające potrzebę cyklicznego wykonywania badań mammograficznych. Kampania
edukacyjna w lokalnych mediach (o zasięgu powiatowym) jest ważnym elementem działań
świadomościowych. Będzie realizowana w dwóch powiatach – radomszczańskim i pajęczańskim –
czyli na obszarze tzw. białych plam o najniższej zgłaszalności kobiet na badania mammograficzne.
Oprócz przekazu edukacyjnego w ramach kampanii edukacyjnych przekażemy też informacje
o rodzajach wsparcia, jakie w ramach programu profilaktyki mogą uzyskać kobiety, które kwalifikują
się do badań mammograficznych oraz osoby z niepełnosprawnościami zainteresowane badaniem.
Planujemy w ciągu 2 lat przeprowadzenie 4 kampanii edukacyjnych obejmujących emisję
materiałów w lokalnych mediach (wykorzystanie co najmniej 5 lokalnych mediów w każdej
kampanii).
2. Działania edukacyjne dla personelu medycznego zatrudnionego w placówkach POZ z terenu
objętego Projektem. Do realizacji tego celu zostanie zaangażowany personel wybranych placówek
POZ (łącznie 10 POZ, w tym POZ w dwóch lokalizacjach należących do Partnera Projektu). Z każdej
placówki zostaną przeszkolone po 2-3 s.(lekarz/lekarka/pielęgniarka/pielęgniarz/położna/położny)
w zakresie profilaktyki, diagnostyki oraz strategii leczenia nowotworów piersi, z uwzględnieniem
kluczowych elementów wiedzy onkologicznej, którą powinien posiadać personel POZ.
Zakres szkolenia:
I)
prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie profilaktyki piersi- edukacja prozdrowotna,
II)
znajomość metod diagnostycznych oraz dostępnych badań-ich właściwego doboru,
III)
umiejętności leczenia oraz terapii chorych
IV)
umiejętności prowadzenia procesu rehabilitacji osób po leczeniu nowotworów piersi
V)
właściwa komunikacja z chorym.
W ramach wsparcia zostaną zorganizowane min. 3 szkolenia, w odpowiednim dla uczestników miejscu
i terminie. Czas trwania szkolenia to 4 godziny zegarowe (1 dzień).
3. Spotkania o charakterze informacyjno-edukacyjnym - edukacja prozdrowotna o charakterze
lokalnym polegająca na zachęcaniu kobiet do badań profilaktycznych. Wsparcie polegać będzie
na organizacji min. 80 spotkań w 22 gminach objętych projektem. Udział w spotkaniach jest
bezpłatny. Spotkania będą trwać min. 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,
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promocja zachowań prozdrowotnych (w tym m.in. samokontrola piersi i regularne
wykonywanie mammografii),
- przeprowadzony zostanie instruktaż dotyczący samobadania piersi ( kiedy i w jaki sposób
badać).
Na każdym spotkaniu rozdawane będą informatory na temat profilaktyki nowotworów piersi.
W spotkaniach mogą brać udział również mężczyźni, którzy zamieszkują obszar objęty projektem.
Miejsca i terminy spotkań będą podawane do publicznej wiadomości na min 7 dni przed
planowanym spotkaniem na stronie www projektu www.nu-med.pl oraz na tablicach ogłoszeń
danej gminy/sołectwa.
Ilość 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/Uczestniczką spotkania może
zostać tylko osoba spełniająca kryteria rekrutacyjne opisane w §5.
4. Edukacja prozdrowotna realizowana przez edukatorów zdrowia (pracowników 2 POZ w Radomsku
oraz pracowników 8 POZ z terenu objętego projektem wybranych w drodze otwartego naboru).
Edukacja prozdrowotna będzie oparta na dostarczonej w trakcie szkoleń dla personelu medycznego
wiedzy i umiejętności oraz informatorach i dokumentach projektowych. Spotkania/prelekcje
indywidualne z pacjentkami będą odbywać się w placówce POZ lub w miejscu zamieszkania
pacjentki. Planuje się, że wsparciem w ramach edukacji prozdrowotnej realizowanej przez
edukatorów zdrowia zostanie objętych 1000 kobiet, spełniających kryteria rekrutacji opisane w § 5.

5. Zapewnienie dojazdu niezbędnego do realizacji badania mammogr. w ramach Programu
profilaktyki raka piersi dla danej osoby z miejsca zamieszkania do miejsca wykonywania badania
i z powrotem (transportem publicznym).
Kobietom, które wezmą udział w spotkaniach informacyjno-edukacyjnych lub działaniach
edukacyjnych realizowanych przez POZ, opisanych w ust. 3 i 4 , po spotkaniu zapewniony zostanie
zbiorowy, bezpłatny transport do placówki wykonującej badania mammograficzne.
6. Zwrot kosztów dojazdu na badanie mammogr. w ramach Programu profilaktyki raka piersi dla
danej osoby - za przejazd z miejsca zamieszkania do miejsca wykonywania badania i z powrotem
(transportem publicznym).
Kobiety, które spełniają kryteria rekrutacji a 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 placówce wykonującej badanie.
Podstawą do rozliczenia kosztów dojazdu jest wniosek o zwrot kosztów stanowiący Zał.nr 4 do
Regulaminu Projektu.
7. Zapewnienie opieki nad osobą niesamodzielną na czas wykonania badania.
W projekcie istnieje też możliwość zapewnienia opieki nad osobą niesamodzielną, którą opiekuje się

9

uczestniczka projektu w czasie dojazdu na badanie, wykonanie badania mammograficznego i powrotu
do miejsca zamieszkania. Opieka świadczona będzie przez personel mający doświadczenie i
kompetencje do sprawowania opieki nad osobą niesamodzielną. Średni czas opieki przewidziano na 5
godzin zegarowych. Warunkiem udzielenia tej formy wsparcia jest zakwalifikowanie uczestniczki
projektu do badania mammograficznego i faktyczne wzięcie udziału w tym badaniu.
Wsparcie udzielanie na podstawie wniosku o zapewnienie opieki nad osobą niesamodzielną
stanowiącym Zał. nr 5 do Regulaminu Projektu.
8.Badania profilaktyczne (badania mammograficzne). Za realizację badań profilaktycznych
odpowiedzialny będzie Partner Projektu - Szpital Powiatowy w Radomsku. Partner bierze udział w
Programie profilaktyki raka piersi finansowanego z NFZ. Pacjentki, które zgłoszą się na badanie będą
przyjmowane w dniu zgłoszenia, w godzinach pracy pracowni lub na życzenie pacjentki wyznaczany
będzie dogodny dla niej termin. Badania można będzie wykonać także w godz. popołudniowych lub
wieczornych. Pracownia mammografii, czynna jest od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem środy, w
godzinach:
- poniedziałek 16.00-19.00,
- wtorek 14.00-20.00,
- czwartek 8.00-11.00,
- piątek 17.00-20.00.
W placówce będzie odbywała się rejestracja pacjentki w systemie informatycznym SIMP wraz z
weryfikacją czy pacjentka kwalifikuje się do badań mammograficznych (patrz kryteria rekrutacji
opisane w § 5). Każda uczestniczka, która spełni kryteria zostanie poddana badaniu. W zależności od
wyniku badania zostanie podjęta decyzja dotycząca dalszego postępowania. Jeśli będą istniały takie
przesłanki, pacjentka zostanie skierowana do etapu diagnostyki pogłębionej. Pacjentka otrzyma zdjęcia
badania wraz z opisem.
Z badań profilaktycznych (mammografii) w ramach projektu będzie mogło skorzystać min. 1080 kobiet
spełniających kryteria rekrutacji opisane w §5
9. Zapewnienie dojazdu na badania profilaktyczne osobom z niepełnosprawnościami.
Kobietom z niepełnosprawnościami przysługuje w ramach projektu bezpłatny transport indywidualny
z miejsca zamieszkania do placówki wykonującej badanie i z powrotem. Zapewnienie transportu
indywidualnego odbywa się na podstawie weryfikacji formularza zgłoszeniowego oraz indywidualnych
ustaleń dotyczących rodzaju środka transportu niezbędnego do przewozu uczestniczki.
§9 Obowiązki Uczestniczki/Uczestnika projektu
1. Uczestniczki/Uczestnicy projektu zobowiązani są do:
a) punktualnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach potwierdzonego osobistym podpisem na liście
obecności,
b) wypełniania formularza zgłoszeniowego, kwalifikacyjnego, oświadczeń i deklaracji związanych z
realizacją Projektu wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych,
c) wykonania badań profilaktycznych (dotyczy kobiet zakwalifikowanych do badań
mammograficznych)
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2. Każdy Uczestnik/Uczestniczka warsztatów zobowiązany jest do potwierdzenia udziału w spotkaniach
informacyjno-edukacyjnych, prelekcjach i działaniach edukacyjnych, potwierdzenia odbioru
materiałów dydaktycznych, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, własnoręcznym podpisem na liście
obecności.
3. W przypadku zmiany lub pojawienia się dodatkowych dokumentów wymaganych od Uczestników
projektu zobowiązani są oni dostarczyć ww. dokumenty w trybie i terminie wyznaczonym przez
Realizatora Projektu.
4. Wszyscy Uczestnicy projektu zobowiązani są do informowania Realizatora projektu o ewentualnych
zmianach istotnych danych osobowych, np. zmiana nazwiska, numeru telefonu, adresu zamieszkania,
miejsca zatrudnienia.
§10 Rezygnacja z udziału w projekcie
1. Uczestnicy projektu mają prawo zrezygnować z udziału w spotkaniach informacyjno-edukacyjnych,
działaniach edukacyjnych i nie ponosić przy tym żadnych skutków finansowych, jeśli zgłoszą chęć
rezygnacji telefonicznie lub na piśmie w terminie do 3 dni roboczych przed rozpoczęciem spotkań.
2. Realizator projektu zastrzega sobie prawo do wykreślenia Uczestniczki projektu z listy uczestniczek
projektu w przypadku naruszenia przez nią niniejszego Regulaminu.
3. Uczestniczka/Uczestnik może zostać wykluczony z udziału w projekcie z powodu:
• Rażącego naruszenia norm społecznych (w szczególności zakłócania przebiegu zajęć
uniemożliwiającego prawidłowe ich przeprowadzanie, naruszenia nietykalności cielesnej innej
uczestniczki/uczestnika, osoby prowadzącej lub pracownika Realizatora projektu i Partnera
projektu, udowodnionego aktu kradzieży, szczególnego wandalizmu oraz udziału w zajęciach
osób w stanie wskazującym spożycie alkoholu lub środków odurzających);
• Podania w dokumentach rekrutacyjnych nieprawdziwych danych i informacji.
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, niezależnych od Uczestniczki/Uczestnika projektu, może
ona zostać dopuszczona do udziału w spotkaniach informacyjno-edukacyjnych w innym terminie i/lub
miejscu. Za nadzwyczajne okoliczności przyjmuje się w szczególności chorobę Uczestniczki, której
charakter uniemożliwia osobiste stawiennictwo na spotkaniu lub chorobę członka rodziny Uczestniczki
powodującą nieobecność na spotkaniu/prelekcji. Uczestniczka jest zobowiązana do przedstawienia
wiarygodnych dokumentów potwierdzających wystąpienie tych okoliczności.
5. W przypadku rezygnacji lub skreślenia uczestniczki z listy osób zakwalifikowanych do projektu, jej
miejsce zajmie kolejna osoba z listy rezerwowej .
6. Decyzję o włączeniu kandydatek z listy rezerwowej podejmuje Kierownik projektu.
7. Niniejsze postanowienia wynikają z faktu, iż projekt jest finansowany ze środków publicznych
(środków Unii Europejskiej), w związku z czym na Liderze Projektu spoczywa szczególny obowiązek
dbałości o ich prawidłowe i zgodne z założonymi celami wydatkowanie.
§11 Postanowienia końcowe
1. Każda Uczestniczka/Uczestnik zobowiązany jest do respektowania zasad niniejszego Regulaminu.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzję podejmuje Realizator Projektu.
3. Regulamin obowiązuje przez cały okres realizacji Projektu.

11

4. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.03.2019 r. Beneficjent zastrzega sobie prawo zmiany
Regulaminu na skutek zmian w przepisach lub innych uzasadnionych okoliczności.
5. Aktualna wersja regulaminu dostępna będzie na stronie www.nu-med.pl.
6. Realizator projektu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zmiany w projekcie, wynikające ze
zmian w dokumentach programowych i wytycznych Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz przepisach prawa dotyczących realizacji projektu.

Załączniki:
• Załącznik nr 1 - Formularz zgłoszeniowy do projektu wraz z deklaracją uczestnictwa
• Załącznik nr 2 - Oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych
• Załącznik nr 3 - Formularz kwalifikacyjny do projektu
• Załącznik nr 4 – Wniosek uczestnika o sprawowaniu opieki nad osobą niesamodzielną
• Załącznik nr 5 – Wniosek o zwrot kosztów dojazdu na badanie mammograficzne
• Załącznik nr 6 - Wniosek uczestnika o zapewnienie transportu indywidualnego (dla os. z
niepełnospr.)
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