
DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Ja, niżej podpisana/y 

…………………………………………………………………………………………………...................................……………………
(imię i nazwisko składającego oświadczenie)

Zamieszkała/y …………………………………………………………………………………………....................................…….
(adres zamieszkania: miejscowość, kod pocztowy, ulica, nr domu, mieszkania)

niniejszym oświadczam, że:

1. W związku z otrzymanym zaproszeniem na warsztaty edukacyjno – informacyjne  i badanie
kolonoskopowe  wyrażam  zgodę  na  uczestnictwo  w  projekcie  pt.„Lepiej  zapobiegać  niż
leczyć – profilaktyka nowotworu jelita grubego” realizowanym przez Szpital Powiatowy w
Pyrzycach,  w  ramach  w  ramach  RPO  WZ  2014-2020,  Oś  priorytetowa  VI  Rynek  pracy,
Działanie  6.8.  Wdrożenie  kompleksowych  programów  zdrowotnych  dotyczących  chorób
negatywnie wpływających na rynek pracy, ułatwiających powroty do pracy, umożliwiające
wydłużenie  aktywności  zawodowej  oraz  zwiększenie  zgłaszalności  na  badania
profilaktyczne, umowa o dofinansowanie nr RPZP.06.08.00-32-K001/17-00.

2. Zostałam/łem  poinformowana/y,  że  projekt  ,,Lepiej  zapobiegać  niż  leczyć
–  profilaktyka  nowotworu  jelita  grubego”  jest  realizowany  w  ramach  Regionalnego
Programu  Operacyjnego  Województwa  Zachodniopomorskiego  na  lata  2014  –  2020
i  jest  współfinansowany  przez  Unię  Europejską  w  ramach  Europejskiego  Funduszu
Społecznego.

3. Zostałam/łem poinformowany o tym, iż udział w projekcie jest bezpłatny.

4. Zostałam/łem  poinformowany  o  prawie  odmowy  podania  danych  osobowych,
co jednocześnie oznacza brak możliwości uczestnictwa w projekcie.

5. Zostałam/łem poinformowana/y o prawie dostępu do treści swoich danych osobowych oraz
możliwości ich poprawiania.

Pouczenie: Uczestnik ponosi odpowiedzialność  za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą.

........................................................... ...........................................................

(miejscowość, data) (czytelny podpis Uczestnika Projektu)
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KWALIFIKACJA UCZESTNIKA PROJEKTU

1. Mieszkaniec województwa zachodniopomorskiego:

□ tak □ nie
2. Osoba w wieku 55 – 64 roku życia:

□ tak □ nie
3. Osoba bez objawów klinicznych jak i osoba z objawami chorobowymi:

□ tak □ nie
4. Osoba, u której wykonano w ciągu ostatnich 10 lat pełną kolonoskopię:

□ tak □ nie
5. Osoba  kwalifikuje  się  do  uczestnictwa  w  projekcie  ,,Lepiej  zapobiegać  niż  leczyć  –

profilaktyka nowotworu jelita grubego”

□ tak □ nie

6. Data przystąpienia do projektu …………………………………………..
7. Uczestnictwo w warsztatach edukacyjno – informacyjnych:

□ tak □ nie
8. Czy Uczestnik Projektu złożył wniosek o zwrot kosztów dojazdu na badanie?

□ tak □ nie
9. Czy Uczestnik Projektu złożył wniosek o zwrot kosztów opieki nad osobą niesamodzielną?

□ tak □ nie
10. Czy Uczestnik Projektu znajduje się na liście rezerwowej?

□ tak □ nie
11. Jeśli tak, to czy:

a. Posiada orzeczenie o niepełnosprawności – tak 15 pkt, nie 0 pkt

□ tak □ nie
b. Jest osobą zamieszkującą tereny wiejskie – tak 10 pkt, nie 0 pkt

□ tak □ nie
c. Pozostały uczestnik – tak 5 pkt, nie 0 pkt

□ tak □ nie

12. Data zakończenia udziału w projekcie ……………………………………..
13. Zakończenie udziału we wsparciu zgodnie z zaplanowaną dla niej ścieżką uczestnictwa:

□ tak □ nie
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PRZEBIEG BADANIA KOLONOSKOPOWEGO

(WYPEŁNIA LEKARZ)

1. Czy Uczestnik Projektu poddał się badaniu kolonoskopowemu?

□ tak □ nie

2. Data badania: …………………………………………………………

3. Czy  Uczestnik  Projektu  otrzymał  bezpłatny  środek  przygotowujący  do  badania  wraz
z pisemną informacją o sposobie przygotowania się do badania?

□ tak □ nie

4. Czy Uczestnik Projektu otrzymał znieczulenie?

□ tak □ nie

5. Czy w trakcie badania pobrano wycinek do badania histopatologicznego?

□ tak □ nie

6. Czy Uczestnik Projektu otrzymał wynik badania histopatologicznego?

□ tak □ nie

7. Czy Uczestnik Projektu został wprowadzony do Systemu Informatycznego Programu Badań
Przesiewowych – EFS (SI-PBP-EFS)?

□ tak □ nie

……………………………………………………………..
(podpis i pieczęć lekarza wykonującego badanie)

……………………………………………………………..
(podpis i pieczęć pielęgniarki asystującej przy badaniu)
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