REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU (PACJENTÓW)

„Profilaktyka i diagnostyka Reumatoidalnego Zapalenia Stawów
w Polsce południowo-wschodniej”
§ 1.
Definicje
1.Projekt – oznacza przedsięwzięcie pod nazwą „Profilaktyka i diagnostyka Reumatoidalnego Zapalenia
Stawów w Polsce południowo-wschodniej”; nr umowy POWR.05.01.00-00-0017/17-00;
2.Beneficjent (Organizator projektu) – SANUS Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o., 37-450 Stalowa Wola,
ul. Wojska Polskiego 5
3.Partner – Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Poradni Leczenia Osteoporozy i Pomocy Osobom
Niepełnosprawnym, 37-450 Stalowa Wola, ul. Wojska Polskiego 5
4. Instytucja Pośrednicząca – Ministerstwo Zdrowia, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa;
5.Biuro projektu – SANUS Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o., 37-450 Stalowa Wola, ul. Wojska Polskiego 5
parter, pok. 7, czynne w godzinach 8.00 - 16.00, strona internetowa www.sanus.med.pl/rzs;
6.Uczestnik/czka projektu – osoba zakwalifikowana do udziału w projekcie, która wypełniła formularz
zgłoszeniowy do udziału w projekcie, podpisała deklarację uczestnictwa oraz zgodę na przetwarzanie danych
osobowych;
7.Okres realizacji projektu: 01.08.2017 – 30.06.2022;
8. POWER – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój;
9.EFS – Europejski Fundusz Społeczny;
10.RZS - reumatoidalne zapalenie stawów;
11.POZ – placówka podstawowej opieki zdrowotnej;
12. OWD – Ośrodek Wczesnej Diagnostyki;
13. Program – Ogólnopolski Program Profilaktyki Pierwotnej i Wczesnego Wykrywania
Reumatoidalnego Zapalenia Stawów.

§ 2.
Informacje ogólne
1.Głównym celem projektu jest wzrost wczesnego wykrywania reumatoidalnego zapalenia stawów u osób w
wieku
aktywności
zawodowej
w
woj.
lubelskim,
świętokrzyskim,
podkarpackim
i małopolskim oraz budowanie świadomości społecznej na temat reumatoidalnego zapalenia stawów. Wyżej
wskazany cel zostanie zrealizowany m. in. poprzez testowanie i wdrożenie do praktyki szybkiej ścieżki
diagnostyczno-terapeutycznej wykrywania i leczenia reumatoidalnego zapalenia stawów. Odbędzie się to w
ramach pilotażu Ogólnopolskiego Programu Profilaktyki Pierwotnej i Wczesnego Wykrywania
Reumatoidalnego Zapalenia Stawów, w oparciu o utworzony Ośrodek Wczesnej Diagnostyki przy SANUS
Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o., 37-450 Stalowa Wola, ul. Wojska Polskiego 5, by zapobiec chorobie, która
jest przyczyną dezaktywizacji zawodowej osób w wieku produkcyjnym. Dodatkowo zaplanowano działania
edukacyjne dla personelu medycznego oraz akcje edukacyjne dla pacjentów i szerzej – otoczenia
społecznego.
2.Program zakłada szerokie włączenie lekarzy i pielęgniarek POZ zarówno w proces zwiększenia
świadomości nt. reumatoidalnego zapalenia stawów wśród Polaków, jak i prowadzenie kwalifikacji
pacjentów do badań przesiewowych w kierunku ich wczesnego wykrycia.
3.Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego, realizowany w ramach Osi priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.1
Programy profilaktyczne, z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
4. Udział w projekcie jest bezpłatny dla wszystkich Uczestników/czek.
§ 3.
Uczestnicy projektu
1. Uczestnikami projektu są następujące grupy docelowe z terenu czterech województw: lubelskiego,
świętokrzyskiego, podkarpackiego i małopolskiego:
1) pacjenci :
a) osoby w wieku produkcyjnym, zaliczające się do grupy podwyższonego ryzyka,
z podejrzeniem reumatoidalnego zapalenia stawów, tj. osoby aktywne zawodowo (18-65 lat) z
obrzękiem co najmniej jednego stawu trwającym co najmniej trzy tygodnie, który nie jest
wynikiem urazu;
b) wszyscy chorzy na wczesne zapalenie stawów po spełnieniu kryteriów kwalifikacji do programu,
których wyniki testów przesiewowych będą sugerowały RZS (pacjenci z nowo rozpoznaną
chorobą);

Wyłączeniu z udziału w projekcie podlegają osoby z rozpoznaną osteoporozą i leczone z tego powodu.
2) personel medyczny zatrudniony w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej (bez względu na
formę zatrudnienia):
a) lekarze placówek podstawowej opieki zdrowotnej, wydelegowani przez POZ, które zostały
wyłonione do współpracy z Organizatorem Projektu w ramach konkursu;
b) pielęgniarki placówek podstawowej opieki zdrowotnej, wydelegowane przez POZ, które zostały
wyłonione do współpracy z Organizatorem Projektu w ramach konkursu.
2. Ogółem w projekcie udział weźmie 3310 pacjentów
3. Pacjenci do projektu mogą trafić ze skierowaniem od lekarza POZ z którym OWD posiada podpisaną
umowę lub bezpośrednio (szybka ścieżka) do OWD
4. Liczba miejsc dla osób trafiających bezpośrednio do OWD jest ograniczona do 1880 pacjentów i o
zakończeniu naboru informacja zostanie umieszczona na stronie www.sanus.med.pl/rzs

§ 4.
Kryteria rekrutacji
1.Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest wypełnienie kompletu dokumentów, wymaganych na etapie
rekrutacji:
a) formularz rekrutacyjny, stanowiący załącznik 1 do niniejszego regulaminu,
b) oświadczenie Uczestnika/czki projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
stanowiące załącznik 2 do niniejszego regulaminu,
2. Dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronie internetowej Organizatora pod adresem
www.sanus.med.pl/rzs oraz w Biurze Projektu SANUS Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o., 37-450 Stalowa
Wola, ul. Wojska Polskiego 5 parter, pok. 7.
3.Dokumenty należy wypełnić czytelnie, w języku polskim.
4.Dokumenty rekrutacyjne można składać osobiście w Biurze Projektu lub przesyłać pocztą tradycyjną na
adres Organizatora, wskazany w ust. 2 niniejszego paragrafu.
5. Złożenie kompletnych dokumentów jest równoznaczne z potwierdzeniem zamiaru udziału w projekcie i
wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, koniecznych do realizacji celów projektu, zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2002, Nr 101, poz. 926, ze zm.).
6. Złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi.

7. Rekrutacja w projekcie prowadzona będzie w sposób ciągły, przy czym działania edukacyjne, dla
pacjentów, będą organizowane systematycznie, w miarę napływu zgłoszeń i konstytuowania się grup, jednak
nie później niż do 30.06.2022 r.
8.Przyjęcie dokumentów zgłoszeniowych od potencjalnych Uczestników/czek Projektu nie jest tożsame z
zakwalifikowaniem do udziału w projekcie.
9. Wyboru pacjentów do badań przesiewowych dokonuje personel medyczny wyłonionych POZ, na
podstawie kryteriów kwalifikacji do Projektu i Programu.
10.Komisja Rekrutacyjna (w składzie Koordynator projektu, Koordynator ds. współpracy z POZ) dokonuje
kwalifikacji biorąc pod uwagę:
a)kompletność dokumentów zgłoszeniowych (warunek konieczny)
b)przynależność do grupy docelowej (warunek konieczny).
11. Każda z osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie potwierdzi spełnianie kryteriów
kwalifikowalności poprzez podpisanie deklaracji uczestnictwa wraz z oświadczeniem Uczestnika/czki
Projektu o spełnianiu kryteriów kwalifikowalności (załącznik 3 – wszyscy uczestnicy) o
§ 5.
Zakres i organizacja wsparcia
1.W ramach projektu realizowane będą następujące działania, adresowane do grupy docelowej:
a) działania edukacyjne dla pacjentów ze schorzeniami reumatycznymi, diagnozowanymi pod
kątem RZS w postaci:
- spotkań grupowych nt. zdrowego trybu życia, samozarządzania w chorobie, radzenia sobie ze
stresem (panel medyczny, wsparcie psychologiczne i doradcze)
b) badania przesiewowe dla pacjentów, wymienionych w § 3, ustęp 1, punkt 1), mające na celu
pogłębioną diagnostykę schorzeń reumatycznych w kierunku RZS, w postaci:
- wizyt lekarskich w placówkach POZ (wizyta 1 i wizyta 2) – 1880 osób w ramach każdej
wizyty (łącznie 3760 wizyt),
- konsultacji reumatologicznych z pogłębioną diagnostyką (laboratoryjną i obrazową) w
Ośrodku Wczesnej Diagnostyki, – 3310 osób w ramach wizyty 1 i 1880 osób w ramach wizyty
2;
2. Realizacja wsparcia wymienionego w ust. 1 podpunkty a), b) będzie się odbywała w sposób ciągły do
dnia 30.06.2021 r.,
3. Zajęcia edukacyjne wymienione w ust. 1 podpunkt a) będą się odbywały w miejscach
i terminach wskazanych przez Organizatora Projektu, który w miarę możliwości dostosuje je do potrzeb

Uczestników/czek Projektu (np. weekendy). Zajęcia zorganizowane zostaną minimum raz w każdym
województwie (lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie), pod warunkiem zebrania się grupy.
4. Działania wymienione w ust. 1 podpunkt b) realizowane będą na terenie czterech województw objętych
wsparciem projektowym: - w przypadku wizyt w placówkach POZ wsparcie udzielone zostanie pacjentom,
adekwatnie do obszaru zamieszkiwania, - w przypadku pogłębionych konsultacji reumatologicznych
wsparcie udzielone zostanie w ramach utworzonego Ośrodka Wczesnej Diagnostyki w Stalowej Woli
5. Działania prowadzone będą z uwzględnieniem zasad równości szans i niedyskryminacji,
w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasad równości szans kobiet i mężczyzn.
6.Do obowiązków Organizatora w ramach realizacji Projektu należy:
a) zapewnienie wysoko wykwalifikowanej kadry dydaktycznej do prowadzenia zajęć edukacyjnych,
b) zabezpieczenie miejsca organizacji zajęć wraz niezbędnymi pomocami dydaktycznymi,
c) poinformowanie o finansowaniu Projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS, z
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia,
Działanie 5.1 Programy profilaktyczne),
d) utworzenie OWD oraz zapewnienie prawidłowego przepływu pacjentów pomiędzy POZ a OWD
oraz dostępu do badań laboratoryjnych i obrazowych w ramach OWD,
e) stały nadzór metodyczny, medyczny i organizacyjny nad realizacją Projektu.
7.Organizator nie przewiduje zwrotu kosztów dojazdu na szkolenia i do Ośrodka Wczesnej Diagnostyki w
ramach Projektu.
8.Do obowiązków Uczestnika/czki w ramach realizacji Projektu należy:
a) przestrzeganie zasad niniejszego Regulaminu,
b) wypełnianie wszelkiej dokumentacji niezbędnej do prawidłowej realizacji projektu, na wzorach
dostarczonych przez Organizatora,
c) poddanie się badaniom przesiewowym w ramach POZ i OWD oraz stawianie się na wizyty lekarskie oraz
badania laboratoryjne i obrazowe, w wyznaczonych uprzednio terminach,
d) przestrzeganie przepisów BHP i PPOŻ w miejscach realizacji zajęć;
e) niezwłoczne poinformowanie o rezygnacji z projektu,
f) przekazanie
Organizatorowi,
w
terminie
4
tygodni
od
zakończenia
udziału
w projekcie, danych dotyczących statusu na rynku pracy oraz informacji na temat udziału w kształceniu lub
szkoleniu oraz uzyskanie kwalifikacji lub nabycie kompetencji,
g) udostępnienie Organizatorowi w ciągu trzech miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie danych
dotyczących statusu na rynku pracy.
9. Organizator ma prawo wykreślenia Uczestnika/czki z listy uczestników w przypadku, gdy narusza on/ona
inne postanowienia Regulaminu lub zasady współżycia społecznego, zawiadamiając o tym pisemnie na

podany przez niego/nią adres zamieszkania. W przypadku zwrotu korespondencji skierowanej na podany
przez Uczestnika/czkę adres zamieszkania, zawiadomienie traktuje się jako skutecznie doręczone.
§ 6.
Zasady rezygnacji z udziału w projekcie
1. Rezygnacja z udziału w projekcie możliwa jest wyłącznie w uzasadnionych przypadkach
i następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia (na wzorze dostarczonym przez Organizatora).
2. Uzasadnione przypadki, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu mogą wynikać
z ważnych przyczyn osobistych lub zdrowotnych, ewentualnie działania siły wyższej i z zasady nie mogą
być znane Uczestnikowi/czce w momencie rozpoczęcia udziału w Projekcie.
3. W przypadku rezygnacji z udziału w Projekcie, Uczestnik/czka jest zobowiązany/a powiadomić o tym
fakcie Organizatora.
§ 7.
Postanowienia końcowe
1. Sprawy nieuregulowane w niniejszym Regulaminie rozstrzygane będą przez Organizatora Projektu.
2. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora, w oparciu o wytyczne dla instytucji
biorących udział we wdrażaniu Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
3. Regulamin obowiązuje przez cały okres realizacji projektu.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu
Cywilnego. Ewentualne spory wynikłe na tle niniejszego regulaminu będą rozstrzygane na drodze
podstępowania sądowego w sądzie właściwym dla siedziby Organizatora.
5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w sytuacji zmian wytycznych, dokumentów
programowych oraz w sytuacji konieczności wynikającej z prawidłowej realizacji projektu.

