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Regulamin rekrutacji do programu pn. „Wczesna diagnostyka gruźlicy
u mieszkańców województwa świętokrzyskiego z grup szczególnego ryzyka”.

1. Rekrutacji  do programu dokonuje organizator projektu – WSS im. Św. Rafała w Czerwonej Górze.
2. Nabór populacji docelowej przebiega III etapowo.
3. W rekrutacji do I etapu biorą udział lekarze i pielęgniarki zarówno mężczyźni jak i kobiety z POZ, Poradni 

Pulmonologicznych, Stacji Dializ, WOMP z całego województwa świętokrzyskiego.
4. W II i III etapie rekrutacji biorą udział osoby dorosłe w tym w szczególności powyżej 50 roku życia, kobiety

 i mężczyźni z bezpośredniego kontaktu z chorym prątkującym lub z kontaktu okolicznościowego, 
z kontraktu społecznego, chorzy dializowani, chorzy na pylicę płuc z woj. świętokrzyskiego.

5. Nie ogranicza się rekrutacji do programu osób niepełnosprawnych.
6. Rekrutacja osób do programu odbywa się przez kolejne 4 lata, począwszy od 2018r do 2021r., jej przebieg 

będzie na bieżąco monitorowany.
7. Dopuszcza się przy rekrutacji osób do programu współpracę z Państwową Inspekcją Sanitarną, WOMP, POZ,

Poradniami Pulmonologicznymi i z Ośrodkami Pomocy Społecznej.

I etap    Rekrutacja uczestników szkoleń 
1. Rekrutacja obejmuje lekarzy i pielęgniarki POZ oraz Poradni Pulmonologicznych, Stacji Dializ ze wszystkich gmin 

woj. świętokrzyskiego oraz WOMP, którzy na podstawie formularzy „Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu” 
zakwalifikowani zostaną do 10 szkoleń /4 lata, 4 szkolenia w 2018r., 4 szkolenia w 2019r., 2 szkolenia w 2020r.

2. Zgłoszenie uczestnika do szkoleń odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie do organizatora szkoleń formularza  
     „Zgłoszenie uczestnika w szkoleniu”  wraz z podpisanym „Oświadczeniem uczestnika projektu”.
3. Uczestnik ma do wyboru jedną  datę szkolenia, o datach szkolenia uczestnicy poinformowani są w zaproszeniu.
4. Formularz „Zgłoszenie uczestnictwa w  szkoleniu”  wraz z „Oświadczeniem uczestnika projektu” należy wypełnić 
    i wysłać na adres mailowy a.sawicka@czerwonagora.pl wskazany w formularzu zgłoszeniowym lub pocztą na adres
    Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. Św. Rafała w Czerwonej Górze, ul. Czerwona Góra 10, 26-060   
    Chęciny z dopiskiem  „Program Zdrowotny - zgłoszenie na szkolenie”.
5. Kwalifikacja uczestników do szkoleń (przesyłanie formularzy) w 2018r. rozpocznie się od dnia 11.06.18r. i będzie   
     trwać do dnia 30.06.2018r., z możliwością przedłużenia terminu w razie potrzeby. 
6. Osoby zakwalifikowane do szkoleń dostaną powiadomienia od organizatora, drogą telefoniczną lub mailową.
7. Po zebraniu formularzy zgłoszeniowych opracowane zostaną listy uczestników szkoleń.
8. Szkolenia odbędą się w dniach 10.07.18r., 24.07.18r., 14.08.18r., 18.09.18r. o godz. 10.00.  Natomiast w roku 2019
    szkolenia odbędą się w dniach 19.02.19r., 26.03.19., 14.05.19r., 10.09.19r.godz. 10.00, informacja o następnych     
    datach szkoleń w roku 2020 umieszczona zostanie na stronie internetowej organizatora projektu    
    www.czerwonagora.pl 
9. Miejscem szkoleń jest sala konferencyjna w WSS w Czerwonej Górze (adres jak wyżej).
10. Udział w konferencji  jest bezpłatny. Organizatorzy nie pokrywają kosztów podróży uczestników i ewentualnego   
      noclegu.

II i III etap   Rekrutacja osób badanych
Rekrutacja pacjentów do badań odbywać się będzie według zasad określonych w Regionalnym Programie 
Zdrowotnym przy udziale POZ, Poradni Pulmonologicznych, WOMP, Stacji Dializ i Ośrodkami Pomocy Społecznej.

……………………………………………………….                                                                                    ………………………………………………….

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
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