Projekt „Łódzki program profiakttki nowotworów głowt i szti” nr POWR.05.01.00-00-0011/16 współfnansowant ze
środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operactjnego Wiedza Edukacja
Rozwój 2014-2020
Regulamin uczestnictwa w szkoleniach dla personelu medycznego Podstawowej Opieki Zdrowotnej w
ramach projektu „Łódzki program profilaktyki nowotworów głowy i szyi” nr POWR.05.01.00-00-0011/16
§1
Informacje o projekcie
1. Projekt „Łódzki program profilaktyki nowotworów głowy i szyi” nr POWR.05.01.00-00-0011/16 (zwany
dalej Projektem) realizowany jest przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi w ramach osi priorytetowej V
Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.1 Programy profilaktyczne Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój oraz jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego (EFS).
2. Projekt jest zgodny z „Ogólnopolskim programem profilaktyki pierwotnej i wczesnego wykrywania
nowotworów głowy i szyi.”
3. Projekt realizowany jest w okresie 01.10.2017 r. – 31.12.2019 r. na obszarze 4 województw: łódzkiego,
kujawsko-pomorskiego, śląskiego oraz mazowieckiego.
4. Celem głównym Projektu jest opracowanie i wdrożenie kompleksowego programu profilaktyki i wczesnej
diagnostyki nowotworów głowy i szyi oraz wsparcia emocjonalnego dla pacjentów ze zdiagnozowaną
chorobą nowotworową.
5. Wsparciem w ramach Projektu objętych zostanie:
a. 70 placówek/podmiotów leczniczych podstawowej opieki zdrowotnej, z którymi Uniwersytet
Medyczny w Łodzi podpisze umowy o współpracy ramach projektu,
b. 210 osób zatrudnionych (bez względu na formę zatrudnienia) w placówkach podstawowej opieki
zdrowotnej, które wezmą udział w szkoleniach organizowanych w ramach projektu,
c.

6 600 pacjentów, w tym 6 000 pacjentów włączonych w ramach działań profilaktycznych przez
lekarzy POZ oraz 600 dodatkowo zrekrutowanych przez ośrodek badań specjalistycznych.

6. W ramach Projektu wykorzystywana będzie utworzona i dedykowana na potrzeby realizacji programu
profilaktyki nowotworów głowy i szyi platforma edukacyjno-szkoleniowo-konsultacyjna, która skierowana
będzie zarówno do pacjentów zakwalifikowanych do udziału w Projekcie, personelu medycznego
Podstawowej Opieki Zdrowotnej (dalej POZ), placówek/podmiotów leczniczych świadczących usługi z
zakresu POZ oraz lekarzy specjalistów zaangażowanych w realizację projektu.
Na platformie zamieszczane będę na bieżąco materiały edukacyjne na temat profilaktyki i wczesnej
diagnostyki nowotworów głowy i szyi skierowane do pacjentów jak i personelu medycznego, materiały
szkoleniowe, moduł rejestracji pacjentów, moduł konsultacji medycznych w ramach Projektu.

§2
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Opis działań szkoleniowych skierowanych do personelu medycznego POZ
1. W ramach projektu przewidziano realizację 4 cyklów szkoleń z zakresu profilaktyki pierwotnej
i wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi, w tym zgodnie z założeniami projektu:


prowadzenia działań edukacyjnych w zakresie profilaktyki nowotworów głowy i szyi,



znajomości metod diagnostycznych oraz dostępnych badań z uwzględnieniem ich właściwego
doboru,



umiejętności leczenia oraz terapii chorych z nowotworami głowy i szyi,



umiejętności prowadzenia procesu rehabilitacji osób po leczeniu nowotworów głowy i szyi,



właściwej komunikacji z chorym,



zaawansowanych

funkcji

użytkowania

platformy

edukacyjno-szkoleniowej

dla

lekarzy

i pielęgniarek pracujących w POZ.
2. Zgodnie z założeniami projektu w ramach niniejszego Programu przewidziano realizację następujących
cykli szkoleniowych:
I. Pierwszy cykl szkoleń wstępnych dla lekarzy i pielęgniarek pracujących w POZ na terenie
województw łódzkiego, kujawsko-pomorskiego, śląskiego i mazowieckiego:
W ramach cyklu zorganizowane zostanie szkolenie dla 5 grup szkoleniowych w wymiarze 1 dnia
szkoleniowego.
1 grupa szkoleniowa liczyć będzie maksymalnie 35 osób.
Szkolenia zorganizowane zostaną dla: 2 grup na terenie województwa łódzkiego, 1 grupy na terenie
województwa śląskiego, 1 grupy na terenie województwa mazowieckiego oraz 1 grupy na terenie
województwa kujawsko-pomorskiego.
II. Drugi cykl szkoleń z zaawansowanych funkcji użytkowania platformy edukacyjno-szkoleniowej
dla lekarzy i pielęgniarek pracujących w POZ:
W ramach cyklu zorganizowane zostanie szkolenie dla 5 grup szkoleniowych w wymiarze 1 dnia
szkoleniowego.
1 grupa szkoleniowa liczyć będzie maksymalnie 30 osób.
Szkolenia zorganizowane zostaną dla 5 grup. Ze względu na praktyczny charakter tego szkolenia,
zostanie ono przeprowadzone na terenie województwa łódzkiego w salach komputerowych Centrum
Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego (CDUM) w Łodzi.
III. Trzeci cykl szkoleń aktualizacyjnych dla lekarzy i pielęgniarek pracujących w POZ na terenie
województw łódzkiego, kujawsko-pomorskiego, śląskiego i mazowieckiego:
W ramach cyklu zorganizowane zostanie szkolenie dla 5 grup szkoleniowych w wymiarze 1 dnia
szkoleniowego.
1 grupa szkoleniowa liczyć będzie maksymalnie 35 osób.
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Szkolenia zorganizowane zostaną dla: 2 grup na terenie województwa łódzkiego, 1 grupy na terenie
województwa śląskiego, 1 grupy na terenie województwa mazowieckiego oraz 1 grupy na terenie
województwa kujawsko-pomorskiego.
IV. Szkolenie podsumowujące
Szkolenie podsumowujące zorganizowane zostanie na terenie CDUM w Łodzi przy ul. Pomorskiej dla
grupy 210 osób.
1. W ramach Projektu założono podniesienie kompetencji z zakresu wdrażania programów
profilaktycznych opracowanych ze środków EFS wśród 180 uczestników szkoleń spośród 210
zaplanowanych.
2.Dzień szkoleniowy rozumiany jest jako 8 godzin dydaktycznych szkolenia oraz czas zaplanowanych
przerw. Łącznie czas całego nie będzie przekraczać 8 godzin zegarowych.
3. Szkolenia odbywać się będą w dni robocze lub w soboty w godzinach pomiędzy 9:00 a 19:00 zgodnie
z ustalonym planem szkolenia.
4. Miejsce organizacji szkoleń (województwo na terenie, którego będą zorganizowane szkolenia) będzie
uzależnione od liczby placówek/podmiotów leczniczych POZ z danego województwa, które podpisały z
Uniwersytetem Medycznym w Łodzi umowę o współpracy w ramach Projektu. Drugi cykl szkoleń
odbędzie się w salach komputerowych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Ponadto szkolenie
podsumowujące odbędzie się na terenie województwa łódzkiego.
5. W ramach organizowanych szkoleń Uniwersytet Medyczny w Łodzi zapewnia uczestnikom materiały
szkoleniowe, sale szkoleniową wraz z wyposażaniem oraz catering.
6. Koszty organizacji szkoleń ponosi Uniwersytet Medyczny w Łodzi z wyłączeniem opłat za dojazd i
nocleg.
7. Szkolenia będą organizowane w salach dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
8. Terminy szkoleń zamieszczane będą pod adresem www.profilaktyka.umed.pl w zakładce
Harmonogram szkoleń oraz przekazywane na bieżąco placówkom/podmiotom leczniczym świadczącym
usługi w zakresie POZ uczestniczącym w Projekcie.
§3
Uczestnicy szkoleń
1. Do udziału w szkoleniach może zgłosić się jedynie personel medyczny (lekarz lub pielęgniarka)
placówki/podmiotu leczniczego podstawowej opieki zdrowotnej (zwanego dalej Podmiotem), który
posiada podpisaną umowę o współpracy w ramach Projektu z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi.
2. Pod pojęciem personel medyczny należy rozumieć lekarza POZ lub pielęgniarkę POZ współpracującą
lub zatrudnioną (bez względu na formę zatrudnienia) w Podmiocie wskazanym w pkt 1.
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3. Z każdej Jednostki posiadającej podpisaną umowę o współpracy do udziału w szkoleniach w ramach IV
cykli wskazane zostaną osoby uczestniczące w realizowanych szkoleniach (minimum 2, w tym co
najmniej 1 lekarz zgodnie z umową o współpracy).
4. Liczba osób z personelu medycznego przewidziana do udziału w szkoleniach powinna być zgodna z
liczbą personelu zadeklarowaną przez Podmiot na etapie rekrutacji POZ, przy czym z każdej Jednostki
każdego Podmiotu w szkoleniach muszą wziąć udział co najmniej 2 osoby z ww. personelu medycznego
(zgodnie z treścią umowy o współpracy zawartej z Uniwersytetem Medycznym).
5. W szkoleniach każdego cyklu mogą wziąć udział więcej niż 2 osoby spośród personelu medycznego z 1
podmiotu zgodnie z liczbą miejsc w ramach danego cyklu szkoleniowego. Sytuacja taka wymaga
uzgodnienia z personelem projektu odpowiedzialnym za szkolenia.
6. Osoby zgłoszone przez dany Podmiot, zgodnie z zapisami umowy o współpracy, powinny wziąć udział w
IV cyklach szkoleń.
7. Jedna osoba z personelu medycznego danego Podmiotu może wziąć udział tylko raz w danym cyklu
szkoleniowym.
§4
Rekrutacja na szkolenia oraz uczestnictwo

1. Harmonogram szkoleń w ramach poszczególnych cykli będzie na bieżąco zamieszczany na stronie
profilaktyka.umed.pl oraz zostanie przekazany do Jednostek POZ niezwłocznie po ustaleniu terminu
szkoleń. Rekrutacja na każdy z 4 cykli szkoleń prowadzona będzie oddzielenie za pośrednictwem
formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej profilaktyka.umed.pl oraz telefonicznie
przez personel projektu.
2. Formularz zgłoszeniowy wraz z Regulaminem dostępny jest na stronie profilaktyka.umed.pl oraz
zostanie przekazany Podmiotom przez personel Projektu.
3. Uniwersytet Medyczny w Łodzi zobowiązuje się zamieszczać informacje o terminach szkoleń oraz
informacji o naborze na szkolenia najpóźniej na 14 dni kalendarzowych przed planowaną datą
szkolenia.
4. O zakwalifikowaniu się na dane szkolenie w ramach cyklu decydować będzie liczba punktów
uzyskanych zgodnie z poniższymi kryteriami przy założeniu, że w ramach każdego cyklu szkoleniowego
dla danego Podmiotu zapewnione będą 2 miejsca dla personelu medycznego POZ:


Kobieta – 1 punkt



doświadczenie zawodowe – odwrotnie proporcjonalnie w skali 1-5:



5 lat od ukończenia ostatniego etapu edukacji: 5 punktów



5 - 10 lat od ukończenia ostatniego etapu edukacji: 4 punkty
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10 - 15 lat od ukończenia ostatniego etapu edukacji: 3 punkty



15 - 25 lat od ukończenia ostatniego etapu edukacji: 2 punkty



więcej niż 25 lat od ukończenia ostatniego etapu edukacji: 1 punkt

brak dodatkowych kursów ukończonych w ostatnich 12 miesiącach: 1 pkt.
5. Rozpatrywane będą jedynie zgłoszenia dokonane w terminie.
6. Do udziału w szkoleniach może zgłosić się lekarz POZ lub pielęgniarka POZ współpracująca z lub
zatrudniona (bez względu na formę zatrudnienia) w placówce/podmiocie leczniczym POZ posiadającym
podpisaną umowę o współpracy z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi, który/a:


przekaże prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy w terminie określonym w ogłoszeniu o
naborze na dane szkolenie,



udzieli telefonicznie wskazanemu personelowi Projektu wszystkich informacji niezbędnych do
wyplenienia formularza w jego imieniu,

7. Zgłoszenie się na szkolenie jest jednoznaczne ze zobowiązaniem się w sytuacji, zakwalifikowania na
szkolenie i uczestniczenia w nim, do wypełnienia niezbędnej dokumentacji (załączniki nr 2-4),
wypełnienia ankiety oceny szkolenia oraz krótkich ankiet badających kompetencje uczestników.
8. Na etapie zgłoszenia do udziału w szkoleniach w poszczególnych cyklach każda z osób z personelu
medycznego

Podmiotów

zobowiązana

będzie

przekazać

wypełniony

i

podpisany

formularz

zgłoszeniowy (załącznik nr 1 do Regulaminu) zawierający informację jaki Podmiot reprezentuje.

9. Przy identycznej liczbie punktów decyduje kolejność zgłoszeń. Możliwe jest zgłoszenie większej liczby
osób z jednego POZ – udział w szkoleniu będzie możliwy w ramach wolnych miejsc i w oparciu
o kryteria wskazane w pkt. 4.

10. Liczba osób, która może zakwalifikować się do udziału w danym cyklu jest ograniczona i wynika
z przyjętych w Projekcie założeń, o których mowa w § 2 pkt 2 niniejszego Regulaminu.
11. W przypadku liczby zgłoszeń przekraczającej liczbę miejsc w ramach danej grupy szkoleniowej
utworzona zostanie lista rezerwowa. Możliwe jest zaproponowanie innego terminu szkolenia z tego
samego cyklu i przeniesienia zgłoszenia za zgodą osoby zgłaszającej się.
12. Osoby, które zakwalifikują się do udziału w szkoleniu zostaną poinformowane drogą elektroniczną na
adres e-mail lub pod numerem telefonu podany na etapie zgłoszenia na szkolenie po zakwalifikowaniu
się na szkolenie.

13. Osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu muszą poinformować Uniwersytet Medyczny w Łodzi
o rezygnacji z udziału w szkoleniu najpóźniej na 3 dni przed dniem szkolenia drogą elektroniczną na
adres profilaktyka@umed.lodz.pl.
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Uczestnictwo w szkoleniu jest jednoznaczne z uczestnictwem w Projekcie, zgodnie z Programem
Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 i wiąże się z obowiązkiem wypełnienia w dniu
szkolenia dokumentów potwierdzających kwalifikowalność (załączniki 2-4) tj.:


formularza danych osobowych,



oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych,



oświadczenia potwierdzającego kwalifikowalność.

Brak wypełnienia ww. dokumentów uniemożliwia wzięcie udziału w szkoleniu.
W związku z uczestnictwem w szkoleniu osoby zakwalifikowane zobowiązują się do wypełnienia ankiet
ewaluacyjnych oraz ankiet oceny nabywania kompetencji.

