
 

Projekt pn. „Optymalizacja postępowania poszpitalnego dla chorych po udarze mózgu” 

dofinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020  

 
 

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

Nabór jest realizowany w ramach projektu „Optymalizacja postępowania poszpitalnego dla chorych  

po udarze mózgu” dofinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 z działania 9.2.6. 

Rozwój usług zdrowotnych. 

§ 1.  Definicje 
 

Realizator Projektu: 
 
Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia Sp. z o.o. ul. Marii Curie-Skłodowskiej  

10c, 41-800 Zabrze 

Projekt pod tytułem: „Optymalizacja postępowania poszpitalnego dla chorych po udarze mózgu”  
nr WND-RPSL.09.02.06-24-06A2/17-005 
 
Regulamin: Regulamin uczestnictwa w projekcie pt. „Optymalizacja postępowania poszpitalnego  

dla chorych po udarze mózgu” nr WND-RPSL.09.02.06-24-06A2/17-005 

Uczestnik projektu: dorosła osoba, powyżej 30 roku życia, zagrożona wykluczeniem społecznym  

ze względu na zły stan zdrowia po udarze mózgu, pracująca, ucząca się, mieszkająca w województwie 

śląskim, spełniająca kryteria dostępu zawarte w niniejszym Regulaminie, która wyraziła chęć udziału  

w projekcie poprzez podpisanie deklaracji uczestnictwa oraz dostarczyła wymagane regulaminem 

dokumenty.   

§ 2. Informacje ogólne o projekcie 
 

1. Projekt „Optymalizacja postępowania poszpitalnego dla chorych po udarze mózgu” 

realizowany jest przez firmę: Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med  

Silesia Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 10c w ramach  

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020  

z działania 9.2.6. rozwój usług zdrowotnych. 

 

2. Celem projektu jest zwiększenie dostępu do rehabilitacji i optymalizacja leczenia poszpitalnego 

200 osób mieszkających, pracujących, uczących się na terenie województwa śląskiego 

zagrożonych wykluczeniem społecznym ze względu na zły stan zdrowia poprzez poszerzenie 

ułatwienie dostępu do wysokiej jakości kompleksowych usług zdrowotnych. 

 

3. Uczestnikowi projektu przysługuje w ciągu 30 dni uczestnictwa w projekcie: 

• Telekonsultacja kardiologiczna 2x po 30 minut   

• Telekonsultacja neurologiczna 2x po 30 minut  

• Rehabilitacja w domu pacjenta w ilości  - 24 godziny w ciągu 30 dni obserwacji 
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• Opieka Telemedyczna – osoby zrekrutowane do projektu otrzymają urządzenie 

umożliwiające  analizę EKG. Każdy uczestnik projektu zostanie objęty 30 dniami 

telemonitoringu przez Centrum Telemedyczne KMS. 

 

4. Projekt realizowany jest w okresie od 1 października 2018 r. roku do 30 września 2020 r. 

 

5. W trakcie realizacji projektu uczestnicy zostaną objęci ubezpieczeniem.  

 

6. Regulamin uczestnictwa w projekcie określa: 

 

• Warunki uczestnictwa w projekcie  

• Zasady rekrutacji 

 

7. Adres Biura Projektu: 

 

Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia Sp. z o.o. 

ul. Marii Skłodowskiej Curie 10c 

41-800 Zabrze 

Osoba do kontaktu: Adam Kiełtyka 

tel: 32 / 70-50-305 

fax:  32 / 70-50-300 

projektudarowy@kmptm.pl 

 

§ 3.Warunki uczestnictwa 
 

1. Projekt skierowany jest do grupy pacjentów po udarze mózgu, którzy spełniają warunki: 
 
a) Klinicznie objawowego ostrego udaru mózgu 

b) Udokumentowany w CT / NMR niedokrwienny udar mózgu  

c) Wiek powyżej 30 lat, zamieszkanie, zatrudnienie, kształcenie na terenie województwa 

śląskiego 

d) Wyrażenie świadomej zgody na udział w projekcie  

e) Stopień niepełnosprawności pozwalający na rozumienie celu i zasad postępowania  

w projekcie oraz samodzielną lub z pomocą członków rodziny obsługę urządzeń 

długotrwałego monitorowania (≤4 punkty / mRankin) 

f) Brak równoległego udziału w podobnych formach wsparcia finansowego przez NFZ 

 
2. Wykluczenia z projektu: 

 
a) Zdiagnozowane wcześniej migotanie przedsionków  
b) Inne niż migotanie przedsionków wskazania do leczenia przeciwkrzepliwego 

(mechaniczna proteza zastawkowa, trombofilia, zakrzepica żylna, zator płucny) 
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3. Kryteria punktowane 

W pierwszej kolejności do projektu zostaną zrekrutowane osoby, które są w wieku powyżej 50  
lat – 1 dodatkowy punkt w rekrutacji oraz osoby które prowadzą jednoosobowe gospodarstwo 
domowe – 2 dodatkowe punkty. O zakwalifikowaniu do udziału w projekcie decyduje zespół do spraw 
włączeń. Do projektu może przystąpić osoba, która złożyła komplet dokumentów. 

3. Liczebność grupy uczestniczącej w projekcie, wiek i płeć: 
 

Grupa docelowa to 200 osób (130 mężczyzn, 70 kobiet) po 30 roku życia zagrożonych 

wykluczeniem społecznym ze względu na zły stan zdrowia i niepełnosprawność   

po przebytym świeżym udarze mózgu.  

 

4. Planowane działania:  
 

a) Opieka nad uczestnikiem projektu przez multidyscyplinarny zespół (lekarze specjaliści, 
pielęgniarki, fizjoterapeuta/logopeda) 

b) Weryfikacja EKG włączonych pacjentów przez centrum telemonitorigu w Śląskim 
Parku Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia 

c) Konsultacje telemedyczne specjalistów z kardiologii i neurologii  
d) Prowadzenie rehabilitacji medycznej w domu pacjenta dla uczestników projektu 

 

 

§ 4. Zasady rekrutacji 
 

1. Rekrutacja do Projektu prowadzona będzie na terenie województwa objętego projektem 
(śląskie) od 1 października 2018, w sposób ciągły do chwili zakończenia projektu 

2. Rekrutacja pacjentów będzie prowadzona przez zespół do spraw włączeń na terenie 
Górnośląskiego Centrum Medycznego GCR w Ochojcu lub w biurze projektu.  

3. Rekrutację od strony formalnej prowadzi specjalista ds. realizacji projektu. 
4. Rekrutację od strony merytoryczno – medycznej prowadzi wykwalifikowany personel 

medyczny. 
5. Rekrutacja odbędzie się na zasadach i warunkach przestrzegania równości szans w tym 

równości płci. 
6. O włączeniu do projektu decyduje zespół do spraw włączeń każdy uczestnik informowany jest 

indywidualnie. 
7. Dokumenty rekrutacyjne można składać drogą pocztową, w biurze rekrutacji, mailowo lub 

przez osoby trzecie. 
8. Uczestnik przystępując do projektu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych w zakresie 

niezbędnym  dla prowadzenia usług zdrowotnych.  Dane osobowe będą przetwarzane w celu 
obsługi w/w projektu, dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (RPO WSL), w szczególności: 
 
• udzielenia wsparcia 
• potwierdzenia kwalifikowalności wydatków 
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• monitoringu 
• ewaluacji 
• kontroli 
• audytu prowadzonego przez upoważnione instytucje 
• sprawozdawczości 
• rozliczenia projektu 
• zachowania trwałości projektu 
• archiwizacji. 
 
8. W przypadku gdy Uczestnik Projektu , ze względu na stan zdrowia, nie umieści swego 
podpisu na dokumencie zgłoszeniowym wymaga się by uczynił to jego opiekun.  

 

§ 5. Zasady rezygnacji z udziału w projekcie 
 

1. W trakcie realizacji projektu dopuszczalna jest rezygnacja uczestnika z udziału w projekcie, ale 
wymaga to usprawiedliwienia w formie pisemnego oświadczenia o przyczynie rezygnacji. 

2. Beneficjent ma prawo dochodzić roszczeń na drodze cywilnej w przypadku nie złożenia 
oświadczenia o przyczynie rezygnacji. 

3. Beneficjent posiada prawo do skreślenia uczestnika z listy uczestników w przypadku 
naruszenia przez niego niniejszego regulaminu. 

 

 
§ 6. Postanowienia końcowe 

 
1. Niniejszy Regulamin Uczestnictwa w Projekcie wchodzi w życie z dniem 1 października 2018 r. 
2. Realizator projektu jako lider: Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia  

Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu Uczestnictwa w Projekcie w sytuacji 
zmiany wytycznych, warunków realizacji projektu lub dokumentów programowych. 

3. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają formy pisemnej. 
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje Realizator 

Projektu. 
5. Regulamin obowiązuje w całym okresie realizacji projektu  
6. Informacja o naborze dostępna jest w Biurze Projektu, pod numerem telefonu: 32 7050305, 

mailowo: projektudarowy@kmptm.pl 
7. Uczestnik przystępując do projektu wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu. 

 

Komplet wymaganych dokumentów: 
 

1. Oświadczenie uczestnika projektu 
2. Formularz rekrutacyjny 
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