REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA
w projekcie „Poprawa dostępności i efektywności leczenia pozaszpitalnego dla pacjentów
obciążonych raną przewlekłą”
§1
Deﬁnicje:
1. Projekt – oznacza przedsięwzięcie pn. „Poprawa dostępności i efektywności leczenia
pozaszpitalnego dla pacjentów obciążonych raną przewlekłą”, realizowany w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, dla osi
priorytetowej:
IX.
Włączenie
społeczne
dla
działania:
9.2.
Dostępne
i efektywne usługi społeczne i zdrowotne
dla poddziałania: 9.2.6. Rozwój usług
zdrowotnych– konkurs.
2. Beneficjent – Centrum medyczne „Marmedicam” Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, ul.
Nadbrzeżna 12, 43-602 Jaworzno.
3. Lider projektu: Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela, ul. Jana Pawła II 2, 41100 Siemianowice Śląskie.
4. Uczestnik Projektu oznacza osobę, która:
1.1 spełnia kryteria grupy docelowej –mieszkaniec podregionu sosnowieckiego (podregion
obejmuje swoim zakresem: Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, Powiat Będziński,
Powiat Zawierciański), kwaliﬁkujący się do objęcia programem zgodnie z kryteriami
zawartymi w niniejszym Regulaminie oraz Regulaminie konkursu w ramach poddziałania
9.2.6 Rozwój usług zdrowotnych RPO WSL 2014-2020, tzn. osoby wykluczone lub
zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
1.2 podpisała wszystkie dokumenty rekrutacyjne, udostępniła dane osobowe oraz wypełniła
ankietę wstępną,
1.3 została zakwalifikowana do udziału w projekcie w oparciu o niniejszy Regulamin.
5. Kandydat – osoba zgłaszająca chęć udziału w Projekcie, jako Uczestnik Projektu
6. Biuro Projektu: Centrum medyczne „Marmedicam” Sp. z o.o. Sp. k., 43-600 Jaworzno, ul.
Nadbrzeżna 12, czynne w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do
15.00, tel: 609 207 883
7. Punkt rekrutacyjny: Centrum medyczne „Marmedicam” Sp. z o.o. Sp. k., 43-600 Jaworzno, ul.
Nadbrzeżna 12, tel.: 511 077 909, 511 077 897,
e-mail: rejestracja@marmedicam.pl lub marmedicamzamowienia@gmail.com,
adres strony internetowej: www.marmedicam.pl
§2
Ogólne informacje uczestnictwa w projekcie:
1. Celem głównym projektu jest zapewnienie ułatwionego dostępu do kompleksowej opieki
ambulatoryjnej i środowiskowej dla 20 pacjentów obciążonych raną przewlekłą z podregionu
sosnowieckiego w okresie od 01.05.2021 do 30.11.2022r.
2. Okres realizacji projektu od 01.05.2021 do 30.11.2022r
2.1 Rozpoczęcie rekrutacji: wrzesień 2021r.,
2.2 Zakończenie rekrutacji: październik 2022 r. lub do wyczerpania miejsc.
3. Regulamin obejmuje rekrutację następujących osób:
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4.
5.
6.

7.
8.

9.
10.

11.
12.
13.

3.1 Uczestników Projektu 20 osób, w tym 4 osoby po przebytym potwierdzonym
zachorowaniu na COVID-19.
Wszystkie usługi udzielane w ramach Projektu są bezpłatne.
Przystąpienie do procesu rekrutacji oznacza pełną akceptację niniejszego Regulaminu.
Wszystkie wymagane dokumenty zgłoszeniowe, należy wypełnić elektronicznie lub odręcznie
drukowanymi literami w języku polskim we wszystkich wymaganych polach. W przypadku pól
niedotyczących Kandydata należy wpisać „nie dotyczy”.
Wszystkie dokumenty muszą być podpisane przez Kandydata wraz z podaniem daty
sporządzenia dokumentu.
Kandydat ma możliwość złożenia uzupełnień w dokumentacji zgłoszeniowej w terminie do
7 dni roboczych licząc od dnia powiadomienia Kandydata w formie mailowej lub
telefonicznej.
Niedostarczenie zaktualizowanych dokumentów w powyższym terminie traktowane będzie,
jako rezygnacja z uczestnictwa w Projekcie.
Dokumenty zgłoszeniowe nieuzupełnione zgodnie z Regulaminem, nie będą rozpatrywane
i nie będą zwracane, ani na etapie rekrutacji, ani po zakończeniu realizacji Projektu, ale będą
przechowywane, jako element dokumentacji projektowej i archiwizowane.
Dokumenty rekrutacyjne dostępne są do pobrania w Punkcie rekrutacyjnym w wersji
papierowej, jak również na stronie internetowej Beneficjenta.
Rekrutacja odbywa się z uwzględnieniem zasady równości kobiet i mężczyzn
i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.
O przyjęciu do Projektu Kandydaci zostaną poinformowani drogą telefoniczną lub mailową na
adres wskazany w formularzu zgłoszeniowym.
§3

1. W związku z przystąpieniem do projektu pn. „Poprawa dostępności i efektywności leczenia
pozaszpitalnego dla pacjentów obciążonych raną przewlekłą”. Uczestnik projektu przyjmuję
do wiadomości, iż:
1.1 Administratorem danych osobowych Uczestnika projektu jest Zarząd Województwa
Śląskiego, z siedzibą przy ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, adres email:
kancelaria@slaskie.pl, strona internetowa: bip.slaskie.pl.
1.2 Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych,
adres email: daneosobowe@slaskie.pl.
1.3 Dane osobowe Uczestnika projektu będą przetwarzane w celu obsługi ww. projektu,
dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2014-2020 (RPO WSL), w szczególności:
a) udzielenia wsparcia
b) potwierdzenia kwalifikowalności wydatków
c) monitoringu
d) ewaluacji
e) kontroli
f) audytu prowadzonego przez upoważnione instytucje
g) sprawozdawczości
h) rozliczenia projektu
i) zachowania trwałości projektu
j) archiwizacji.
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1.4 Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek prawny ciążący
na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust.2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej: RODO), wynikający
z:
a) art. 125 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia
17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu
Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy
ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i
Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 – dalej:
Rozporządzenie ogólne;
b) art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów
w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.
1.5 Dane osobowe zostaną powierzone do przetwarzania Beneficjentowi realizującemu
projekt - Marmedicam Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, ul. Nadbrzeżna 12, 43-602
Jaworzno oraz Liderowi projektu Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela, ul.
Jana Pawła II 2, 41-100 Siemianowice Śląskie.
1.6 Dane osobowe mogą być ujawnione osobom fizycznym lub prawnym, upoważnionym
przez administratora lub Beneficjenta, w związku z realizacją celów o których mowa w
pkt. 3, podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, operatorowi
pocztowemu lub kurierowi (w przypadku korespondencji papierowej), stronom i innym
uczestnikom postępowań administracyjnych.
1.7 Dane osobowe będą przechowywane do czasu zamknięcia Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (art. 140 i 141 Rozporządzenia
ogólnego), bez uszczerbku dla zasad regulujących pomoc publiczną oraz krajowych
przepisów dotyczących archiwizacji dokumentów.
1.8 Uczestnikowi projektu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo
żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
1.9 Administrator danych osobowych, na mocy art.17 ust. 3 lit. b RODO, ma prawo odmówić
usunięcia danych osobowych.
1.10
Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją ich
niepodania będzie brak możliwości uczestnictwa w projekcie.
1.11
Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania
decyzji, ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.
§4
Przebieg i kryteria rekrutacji Uczestników Projektu
1. Uczestnikiem Projektu może zostać osoba spełniająca łącznie poniższe kryteria:
a) Jest mieszkańcem podregionu sosnowieckiego (podregion obejmuje swoim zakresem:
Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, Powiat Będziński, Powiat Zawierciański)
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2.

3.

4.

5.

6.

b) jest osobą z rozpoznaną raną przewlekłą (utrzymującą się powyżej 6 tygodni) oraz
zagrożoną wykluczeniem społecznym, ubóstwem, z upośledzoną zdolnością do
wykonywania czynności życia codziennego, ale nie objęta opieką długoterminową,
w tym:
− w ocenie lekarskiej wg skali Barthel mieści się w przedziale powyżej 40 i poniżej 90
punktów,
i/lub
− posiada orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
− posiada dokument poświadczający o korzystaniu z pomocy społecznej,
− posiada zaświadczenie z powiatowego urzędu pracy, w celu potwierdzenia statusu
osoby bezrobotnej,
− posiada inny dokument pozwalający uznać kandydata za osobę zagrożoną
wykluczeniem społecznym czy ubóstwem,
− pierwszeństwo udziału mają osoby po 65 roku życia,
W celu zgłoszenia do Projektu należy dostarczyć do Punktu rekrutacyjnego wypełnione i
podpisane dokumenty rekrutacyjne:
a) Formularz Rekrutacyjny,
b) Oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa
w Projekcie,
c) Skierowanie do udziału w projekcie wystawione przez podmiot inny niż Partner Projektu
wraz z wypełnioną Kartą oceny Uczestnika Projektu wg skali Barthel,
d) Dokument tożsamości -do wglądu.
Dodatkowymi dokumentami pozwalającymi zweryfikować zasadność udzielenia wsparcia
będą:
a) Orzeczenie o niepełnosprawności - kopia i oryginał do wglądu,
b) Zaświadczenie z Urzędu Pracy o statusie osoby bezrobotnej,
c) Zaświadczenie o korzystaniu z pomocy społecznej,
d) Kopia legitymacji emeryta/rencisty (oryginał do wglądu),
e) Oświadczenie o dochodach.
Uczestnik Projektu, który został zakwalifikowany do udziału w projekcie zobowiązany jest do
podpisania Umowy uczestnictwa w Projekcie, zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik
nr 5 do niniejszego Regulaminu(nie później niż w pierwszym dniu rozpoczęcia wsparcia).
Rekrutacja będzie odbywać się za pomocą następujących form:
a) zgłoszenie indywidualne lub przez opiekuna w wyniku akcji promującej Projekt,
b) zaproszenie do programu podczas wizyt w ambulatorium poradni realizującej Projekt,
c) zaproszenie do programu pacjentów będących pod opieką poradni realizatorów projektu
i spełniających kryteria dostępu,
d) zgłoszenie w wyniku skierowania od lekarza z innej placówki POZ, niż realizator projektu.
e) zgłoszenie indywidualne w wyniku informacji na stronach internetowych Beneficjenta.
Ze względu na specyfikę i złożoność udzielanej pomocy przewiduje się, iż w tym samym
czasie objętych projektem będzie nie więcej niż 6 pacjentów.
§5

Zakres wsparcia dla Uczestników Projektu:
1. Badania realizowane w Projekcie są zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie
ochrony zdrowia, w szczególności z regulacjami dotyczącymi praw pacjenta.
2. Projekt przewiduje udzielanie usług w oparciu o Evidence Based Medicine.
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3. W ramach Projektu Uczestnik Projektu nabywa prawo do następujących form pomocy:
3.1 diagnostyka i ambulatoryjne usługi medyczne w POZ w tym:
a) konsultacje lekarskie - wizyty ambulatoryjne w POZ - 2x,
b) badania laboratoryjne (morfologia, poziom glukozy, poziom białka, INR, APTT,
fibrynogen, lipid ogram, kreatynina ,eGFR )- 2x,
c) pomiar ciśnienia tętniczego krwi, ocena bólu
d) diagnostyka mikrobiologiczna rany (posiew wymazu z rany) -2x,
e) USG kończyn dolnych Doppler- 1x,
4. Dodatkowo 4 uczestników projektu u których potwierdzono przebycie COVID-19 będą mieli
wykonane dodatkowo: D-dimery i plazminogen, badania krwi w tym interleukin
prozapalnych, prokalcytoniny, ferrytyny w surowicy, białka C-reaktywnego (CRP).
3.2 konsultacja i diagnostyka w ośrodku specjalistycznym - 1x
3.3 świadczenia pielęgniarskie w środowisku pacjenta - 30 wizyty (co najmniej 3 razy
w tygodniu), na którą składać się będą m.in. następujące elementy:
a) ocena pielęgniarska,
b) pomiar tętna i ciśnienia tętniczego krwi,
c) zmiana opatrunku - stosowanie opatrunków specjalistycznych,
d) pomiar poziomu glukozy (osoby chore na cukrzyce),
e) pomoc w czynnościach higienicznych,
f) opieka po ewentualnym leczeniu operacyjnym rany,
g) prowadzenie edukacji dla pacjenta w zakresie samoopieki,
h) edukacja zdrowotna pacjenta oraz członków jego rodziny,
i) pomoc w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych (związana z samodzielnym
funkcjonowaniem w środowisku domowym).
Usługi
pielęgniarskie
świadczone
są
w
terminie
i
godzinach
uzgodnionych
z świadczeniobiorcą i mogą być udzielane w każdy dzień tygodnia w godz. 7:00-20:00.
3.4 Świadczenia rehabilitanta w środowisku pacjenta – 10 spotkań w skład, których wchodzi:
kinezyterapia, edukacja, nauka samodzielnego przeprowadzania prostych ćwiczeń
poprawiających krążenie i zapobiegające zastojom limfatycznym i żylnym, działania
przeciwobrzękowe oraz usprawnianie ruchowe.
Usługi rehabilitanta świadczone są w terminie i godzinach uzgodnionych z Uczestnikiem
Projektu, mogą być udzielane w każdy dzień tygodnia w godz. 7:00-20:00.
3.5 Wizyty lekarskie w środowisku pacjenta – 3 wizyty obejmujące:
− badanie fizykalne,
− ocenę rany, usunięcie tkanki martwiczej, usunięcie wilgotnej tkanki martwiczej,
usunięcie zdewitalizowanej tkanki, martwicy lub wilgotnej tkanki martwiczej przez
przemycie, inne oczyszczenie rany, zakażenia bez wycinania, założenie opatrunku
w tym MTP,
− weryfikację procesu leczenia,
− edukację pacjenta i rodziny.
3.6 Opieka psychologa (wizyty w środowisku pacjenta) obejmująca 4 sesje (60 minut)
w terminie uzgodnionym z Uczestnikiem Projektu. W ramach usługi przewidziano:
− wywiad wstępny i określenie celów działania,
− terapię psychologiczną, która obejmuje złożony proces różnorodnych oddziaływań
psychologicznych, nastawiony na pomoc choremu w zrozumieniu i akceptacji
choroby w jej aktualnej, zmieniającej się postaci, wytwarzanie właściwej motywacji
do różnych form aktywności, dokonywanie niezbędnych na skutek zaistniałej
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choroby zmian w funkcjonowaniu społecznym, pomoc w akceptacji życia
z dysfunkcją lub kalectwem oraz utrzymaniu i rozwijaniu kontaktów społecznych.
3.7 Bezpłatny transport pacjenta na konsultację specjalistyczną.
5. Udział w formach wsparcia jest dla wszystkich Uczestników Projektu obligatoryjny.
§6
Uprawnienia i obowiązki Uczestników:
1) Każdy Uczestnik ma prawo do:
a) uzyskania rzetelnej informacji o zasadach udziału w projekcie, przebiegu oraz wyniku
badania,
b) zgłaszania do Beneficjenta wszelkich uwag dotyczących sposobu realizacji projektu.
2) Każdy Uczestnik zobowiązany jest do:
a) złożenia dokumentów rekrutacyjnych potwierdzających zgodność z grupą docelową oraz
potwierdzających chęć uczestnictwa w projekcie,
b) podpisania oświadczenia, że zapoznał się i akceptuje treść niniejszego Regulaminu,
c) przestrzegania ustalonego czasu trwania przewidzianych w ramach Projektu form
wsparcia,
d) wypełnienia ankiet oceniających oraz innych dokumentów służących bezpośrednio
monitoringowi, kontroli i ewaluacji Projektu,
e) przekazywania danych dotyczących swojej sytuacji po zakończeniu udziału w Projekcie
potrzebnych do wyliczenia wskaźników rezultatu tj. do 4 tygodni od zakończenia udziału
w Projekcie,
f) bieżącego informowania o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić uczestnictwo
w Projekcie.
3) Każdy Uczestnik jest zobowiązany do zwrotu kosztów swojego uczestnictwa w Projekcie,
jeżeli po zaakceptowaniu złożonej przez Uczestnika dokumentacji rekrutacyjnej - uczestnik
bez uzasadnionej obiektywnie przyczyny zrezygnuje z uczestnictwa w Projekcie.
§7
Zasady rezygnacji z udziału w Projekcie:
1) Uczestnik projektu ma prawo do rezygnacji z udziału w Projekcie bez ponoszenia
odpowiedzialności, w przypadku, gdy rezygnacja nastąpiła z ważnych powodów
wynikających z:
a) działania siły wyższej;
b) ważnych obiektywnie przyczyn osobistych (losowych),
c) przyczyn natury zdrowotnej, uniemożliwiających dalsze korzystanie ze wsparcia
przewidzianego w projekcie (np. długotrwała hospitalizacja).
2) Rezygnacja z udziału w projekcie wymaga zgłoszenia w formie pisemnego oświadczenia
o przyczynie rezygnacji w terminie do 3 dni roboczych od momentu zaistnienia przyczyn
powodujących konieczność przerwania udziału w Projekcie. Do oświadczenia należy załączyć
odpowiednie dokumenty potwierdzające wskazaną przyczynę rezygnacji.
§8
Zasady wykluczenia z uczestnictwa w Projekcie:
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1. Uczestnik podlega wykluczeniu z uczestnictwa w Projekcie (skreśleniu z listy Uczestników)
w przypadku:
a) naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu,
b) podania fałszywych informacji w dokumentacji projektowej,
c) nieprzestrzegania zasad uczestnictwa zawartych w Umowie uczestnictwa.
2. Decyzję o ewentualnym wykluczeniu z uczestnictwa w Projekcie podejmuje Lider Projektu
w porozumieniu z Partnerem Projektu.
§9
Zasady monitoringu i kontroli:
1. Uczestnicy podlegają procesowi monitoringu i ewaluacji.
2. Uczestnicy zobowiązani są do udzielenia informacji na temat realizacji Projektu osobom
i instytucjom zewnętrznym upoważnionym do przeprowadzania kontroli Projektu.
§ 10
Postanowienia końcowe:
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.08.2021 r.
2. Beneficjent zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w sytuacji zmiany wytycznych
lub dokumentów programowych związanych z dofinansowaniem Projektu.
3. Zmieniony Regulamin będzie każdorazowo publikowany na stronie
internetowej
Beneficjenta

ZAŁĄCZNIKI:
Załącznik nr 1: Formularz rekrutacyjny Uczestnika
Załącznik nr 2: Karta oceny Świadczeniobiorcy wg skali Barthel
Załącznik nr 3: Oświadczenie Kandydata o zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu rekrutacji
i uczestnictwa w Projekcie
Załącznik nr 4: Skierowanie do udziału w projekcie (wystawiane przez podmiot inny niż Beneficjent)
Załącznik nr 5: Umowa uczestnictwa w Projekcie (Uczestnik Projektu - pacjent)
Załącznik nr 5a: Umowa uczestnictwa w Projekcie (Uczestnik Projektu – pacjent po przechorowaniu
COVID-19)

Jaworzno, 01.08.2021

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
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