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REGULAMIN PROGRAMU POLITYKI ZDROWOTNEJ 

pn.: „Profilaktyka i wczesne wykrywanie osteoporozy wśród kobiet w wieku 50+, 
zamieszkałych w Poznaniu, na lata 2021-2023” 

§1 Informacja o projekcie 

1. Program polityki zdrowotnej pn. „Profilaktyka i wczesne wykrywanie osteoporozy wśród 

kobiet w wieku 50+, zamieszkałych w Poznaniu, na lata 2021-2023”, realizowany jest w 

odpowiedzi na Zarządzenie Nr 415/2021/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 12 maja 

2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki 

zdrowotnej pn. „Profilaktyka i wczesne wykrywanie osteoporozy wśród kobiet w wieku 

50+, zamieszkałych w Poznaniu, na lata 2021-2023”. 

2. Program finansowany jest w całości z budżetu Miasta Poznania.  

3. Program realizowany jest od 1 września 2021 r. do 31 grudnia 2023 r. na terenie miasta 

Poznania. 

4. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Programie polityki zdrowotnej pn. 

„Profilaktyka i wczesne wykrywanie osteoporozy wśród kobiet w wieku 50+, 

zamieszkałych w Poznaniu, na lata 2021-2023”. 

§2 Definicje 

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 

1. PPZ – Program polityki zdrowotnej pn. „Profilaktyka i wczesne wykrywanie osteoporozy 

wśród kobiet w wieku 50+, zamieszkałych w Poznaniu, na lata 2021-2023”, 

2. Realizator Programu– Hospital Investment Group Diagnostyka Sp. z o.o., ul. Marcina 

Kasprzaka 16, 60-237 Poznań, 

3. Uczestnik Programu – kobiety zakwalifikowane do udziału w Programie (tj. spełniające 

kryteria włączenia do PPZ), 

4. Biuro Programu – Hospital Investment Group Diagnostyka Sp. z o.o., ul. Marcina 

Kasprzaka 16, 60-237 Poznań, 

5. Strona internetowa Programu – https://www.diagnostykaobrazowa.eu/profilaktyka-

osteoporozy,  

6. Organizator Programu – Miasto Poznań, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych, pl. 

Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, 

7. Miejsce świadczenia usług - Hospital Investment Group Diagnostyka Sp. z o.o., ul. 

Marcina Kasprzaka 16, 60-237 Poznań,  
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8. Personel medyczny – lekarz specjalista, technik, 

9. Lekarz specjalista – lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii ortopedycznej lub chirurgii 

urazowoortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii, lub ortopedii i traumatologii 

narządu ruchu, lub reumatologii, lub endokrynologii, lub położnictwa i ginekologii, albo 

lekarz specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych lub specjalista medycyny 

rodzinnej, 

10. Technik – technik z certyfikatem RTG lub obsługi densytometru, 

11.  Grupa docelowa to 3.000 osób fizycznych, tj. kobiety w wieku 50+, zameldowane na 

stałe lub czasowo w Poznaniu, rozliczające podatek dochodowy od osób fizycznych w 

urzędzie skarbowym właściwym dla miasta Poznania i spełniające pozostałe kryteria 

kwalifikacji wskazane w PPZ. 

§3 Planowane interwencje 

PPZ przewiduje następujące rodzaje interwencji: 

a) działania edukacyjne, 

b) badania kwalifikacyjne, 

c) badania diagnostyczne (u wytypowanych osób z grup ryzyka). 

§4 Kryteria udziału w PPZ 

1. PPZ jest skierowany do kobiet w wieku 50+, zameldowanych na stałe lub czasowo w 

Poznaniu, rozliczających podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym 

właściwym dla miasta Poznania i spełniających pozostałe kryteria kwalifikacji wskazane 

w PPZ. 

2. Uczestnikami Programu mogą być kobiety: 

a) w wieku 50+, 

b) zameldowane na stałe lub czasowo w Poznaniu (ustalone na podstawie dokumentów 

przedłożonych do wglądu, stosownego zaświadczenia lub oświadczenia),  

c) rozliczające podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym 

właściwym dla miasta Poznania (ustalone na podstawie dokumentów przedłożonych 

do wglądu, stosownego zaświadczenia lub oświadczenia), 

d) nieposiadające stałych lub czasowych przeciwwskazań dyskwalifikujących wykonanie 

badania gęstości kości (w przypadku czasowych przeciwskazań może zostać ustalony 

nowy termin wizyty), 

e) które wyrażą pisemną zgodę na udział w PPZ.  
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3. Czynnikami wykluczającym z PPZ są: 

a) wiek poniżej 50 lat, 

b) brak pisemnej zgody na udział w PPZ, 

c) brak potwierdzenia zamieszkania na terenie Poznania, 

d) brak potwierdzenia rozliczania podatku w urzędzie skarbowym właściwym dla miasta 

Poznania, 

e) materiał obcy (np. proteza biodra) w miejscu badania.  

4. Osoba spełniająca kryteria włączenia do programu będzie mogła tylko raz skorzystać ze 

wsparcia w postaci badania kwalifikacyjnego – za wyjątkiem wystąpienia czasowych 

przeciwskazań dyskwalifikujących wykonanie badania gęstości kości.  

5. O przystąpieniu do PPZ będzie decydowała kolejność zgłoszeń. Uczestniczki będą 

przyjmowane do momentu osiągnięcia limitu osób, tj. 3.000 kobiet. 

§5 Rekrutacja Uczestników Projektu (pacjentów) 

1. Rekrutacja Uczestników do PPZ jest przeprowadzana przez lekarzy specjalistów i odbywa 

się w sposób ciągły, w cyklu rocznym. W trakcie trwania PPZ będą do niego włączane 

kolejne osoby kwalifikujące się do uczestnictwa. 

2. Decyzję o zakwalifikowaniu do PPZ, po przeprowadzonym lekarskim badaniu 

kwalifikacyjnym, podejmuje lekarz specjalista. 

3. W celu uzyskania jak najwyższej dostępności do oferowanych świadczeń została 

zapewniona dywersyfikacja godzin przyjęć. 

4. Osoby, które chciałyby zgłosić poszczególne potrzeby związane z 

niepełnosprawnościami proszone są o kontakt z Biurem Programu w celu uzgodnienia 

dogodnych warunków udzielania wsparcia, dane teleadresowe dostępne na stronie 

internetowej Programu. 

5. W celu zapewnienia dogodnych warunków udzielania wsparcia, zgłoszenie szczególnych 

potrzeb powinno nastąpić na 7 dni przed planowaną formą udzielenia wsparcia. 

6. Warunkiem udziału w PPZ poza spełnieniem kryteriów, o których mowa w §4, jest 

złożenie odpowiedniego formularza, tj. „Zgoda na udział w Programie Polityki 

Zdrowotnej” za pośrednictwem lekarza specjalisty – załącznik nr 1 do niniejszego 

Regulaminu. 

7. Złożenie formularza „Zgoda na udział w Programie Polityki Zdrowotnej” nie jest 

jednoznaczne z zakwalifikowaniem do PPZ. 
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8. Formularze „Zgoda na udział w Programie Polityki Zdrowotnej” są weryfikowane pod 

kątem spełnienia warunków udziału w PPZ przez Koordynatora PPZ lub innego 

wyznaczonego pracownika PPZ. 

§6 Działania edukacyjne 

1. Działania edukacyjne skierowane są do osób zamieszkujących Poznań, w szczególności 

osób od 50. roku życia.  

2. Uczestnicy działań edukacyjnych (wykładów) będą poddawani badaniu poziomu wiedzy 

przy zastosowaniu pre-testu przed prelekcją oraz post-testu po prelekcji – załącznik nr 2 

do niniejszego Regulaminu. 

3. Uczestnikom programu będą przekazywane podstawowe informacje dotyczące 

kryteriów rozpoznania osteoporozy, ich następstw zdrowotnych, skuteczności wcześnie 

podjętej profilaktyki i leczenia oraz unikania bagatelizowania objawów chorobowych.  

4. Wykłady odbywać się będą dla wszystkich osób chętnych z grupy docelowej, 

spełniających kryteria włączenia i nie będą ograniczone minimalną ani maksymalną 

liczbą uczestników. 

5. Działania edukacyjne mogą być skierowane również do członków rodzin osób 

uczestniczących w PPZ. 

§7 Działania diagnostyczne 

1. Każda mieszkanka Poznania z grupy docelowej spełniająca warunki włączenia do PPZ 

będzie mogła skorzystać z interwencji terapeutycznej w ramach PPZ, na którą składają 

się: 

a) lekarskie badanie kwalifikacyjne wraz z oceną 10-letniego ryzyka złamań 

osteoporotycznych metodą FRAX: 

• wizyta rozpoczyna się konsultacją lekarską w celu wykluczenia przeciwwskazań i 

zakwalifikowaniem pacjentki do PPZ, 

• w trakcie wizyty zostanie wykonane badanie lekarskie, a także przeprowadzony 

będzie wywiad uwzględniający aktualny stan zdrowia oraz historię choroby, 

• w razie wystąpienia czasowych przeciwwskazań, związanych np. z chorobą, 

zostanie wyznaczony kolejny termin wizyty w celu ponownej kwalifikacji 

medycznej do zaplanowanych w PPZ interwencji. 

b) ewentualne badanie densytometryczne u osób z wysokim ryzykiem 

osteoporozy/wysokim ryzykiem złamania: 
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• pacjentkom, u których lekarz w trakcie lekarskiego badania kwalifikacyjnego 

stwierdzi wysokie ryzyko wystąpienia osteoporozy zostanie wykonana 

densytometria szyjki kości udowej, 

c) podsumowanie badań przesiewowych i ocena lekarska: 

• po uzyskaniu wyników badania i braku konieczności dalszej diagnostyki lekarz 

specjalista przekazuje wytyczne i rekomendacje na późniejszy okres i wskazanie do 

samoobserwacji objawów, 

• po wykonaniu oceny stanu zdrowia ukierunkowanej na wczesne wykrycie 

osteoporozy lekarz specjalista informuje o wynikach wykonanych badań oraz 

przekazuje otrzymane rekomendacje dalszego postępowania poza programem, 

• dodatkowo, przy okazji wizyty personel biorący udział w interwencji przeprowadza 

indywidualne działania profilaktyczne i edukacyjne. Uczestniczce PPZ przedstawia 

się informacje na temat czynników ryzyka złamań, weryfikacja możliwych działań 

niepożądanych stosowanych leków oraz identyfikacja i ewentualna eliminacja 

nowych czynników ryzyka złamań. Jest to uzupełnieniem syntetycznej wiedzy 

przekazanej w ramach działań edukacyjnych na temat osteoporozy. 

§8  Obowiązki uczestników PPZ 

Uczestnicy PPZ zobowiązani są do: 

a) aktywnego uczestnictwa we wszystkich przewidzianych dla nich formach wsparcia, 

przestrzegania niniejszego Regulaminu, 

b) wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych (w tym danych wrażliwych – 

jeśli dotyczy), 

c) wypełniania wszelkich wymaganych dokumentów oraz ankiet związanych z 

realizowanymi w ramach PPZ formami wsparcia – załącznik nr 3 „Ankieta satysfakcji – 

działania edukacyjne” i załącznik nr 4 „Ankieta satysfakcji uczestnika Programu 

polityki zdrowotnej” do niniejszego Regulaminu 

d) przekazania swoich danych kontaktowych (e-mail, nr telefonu), 

e) wyrażenia zgody na wykorzystanie danych w celach statystycznych i oceny 

efektywności PPZ w czasie. 
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§9 Zasady rezygnacji z udziału w PPZ 

1. Rezygnacja z udziału w PPZ możliwa jest wyłącznie na życzenie Uczestnika. Warunkiem 

koniecznym jest potwierdzenie na piśmie, które będzie dołączone do dokumentacji 

medycznej powstającej w trakcie PPZ.  

2. Może nastąpić także obligatoryjne usunięcie Uczestnika z PPZ w przypadku wystąpienia 

kryteriów wyłączenia. Warunkiem koniecznym jest potwierdzenie wystąpienia takich 

zdarzeń na piśmie, które będzie dołączone do dokumentacji medycznej powstającej w 

trakcie PPZ. 

3. W przypadku rezygnacji Uczestnika, na jego miejsce przyjmowana jest osoba z listy 

rezerwowej. W przypadku odmowy wzięcia udziału w PPZ przez tę osobę, do udziału 

kwalifikowana jest kolejna osoba z listy rezerwowej. 

§10 Postanowienia końcowe 

1. Realizator nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w dokumentach programowych i 

wytycznych dotyczących Funduszu przeznaczonego na realizację programów polityki 

zdrowotnej (Dział 851, rozdział 85149).  

2. Regulamin jest dostępny w siedzibie Biura Programu oraz na stronie internetowej 

Programu. 

3. Realizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w trakcie trwania PPZ. 

4. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem oraz wszelkie decyzje związane z 

realizacją PPZ rozstrzygane są przez Realizatora PPZ. 

5. Interpretacji niniejszego Regulaminu dokonuje Realizator w oparciu o odpowiednie 

reguły i zasady wynikające z PPZ, a także odpowiednie przepisy prawa.  

6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia PPZ, tj. 1.09.2021r. 

7. Integralną część Regulaminu stanowią następujące załączniki: 

a) załącznik nr 1 – Zgoda na udział w Programie polityki zdrowotnej pn. „Profilaktyka i 

wczesne wykrywanie osteoporozy wśród kobiet w wieku 50+, zamieszkałych w 

Poznaniu, na lata 2021-2023”, 

b) załącznik nr 2 – Pre-test i Post-test, 

c) załącznik nr 3 – Ankieta satysfakcji – działania edukacyjne, 

d) załącznik nr 4 – Ankieta satysfakcji Uczestnika Programu polityki zdrowotnej.  


