
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
DO PROJEKTU 

„Program badań przesiewowych w zakresie wczesnego wykrywania 
raka jelita grubego dla mieszkańców Powiatu Łańcuckiego” 

 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020  

Oś Priorytetowa 7 Regionalny rynek pracy  Działanie 7.6 Programy profilaktyczne i zdrowotne w regionie 

                      

 

 

Dokumenty należy wypełnić kolorem niebieskim, DRUKOWANYMI LITERAMI! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z osobą zakwalifikowaną do Projektu skontaktuje się Koordynator Projektu 

w celu ustalenia terminu badania 

 

 

Data wpływu 

 

 

Sposób dostarczenia 

formularza 

 

   Osobiście  

   Listownie 

               E-mailowo 

Podpis osoby przyjmującej dokumenty  

I. DANE PODSTAWOWE:  

 

1. Nazwisko:………………………………………………………………………… 

2. Imię/Imiona: …………………………………………………………………….. 

3. Płeć:        kobieta       mężczyzna 

4. Data urodzenia:      dzień …..…..… miesiąc ……………… rok .…………… 

5. Nr PESEL: ……………………..………………………………………………… 

6. Numer telefonu stacjonarnego: …………………………..……………………… 

7. Numer telefonu komórkowego:…………………………………………………. 

8. Adres e-mail: …………………………………………………………………… 

  

II. DANE ADRESOWE: 

9. Adres zamieszkania zgodnie z art. 25 Kodeksu Cywilnego to - miejsce przebywania 

z zamiarem stałego pobytu: 

 

ulica …………………………….……. nr domu…..……. nr lokalu…………… 

miejscowość………………………… kod …..…… poczta……………………… 

powiat ………………….………… województwo ……….………….………… 

 



 
STATUS OSOBY 

W CHWILI  DEKLARACJI CHĘCI PRZYSTĄPIENIA  DO  PROJEKTU 

 
Kryteria kwalifikujące 

1. Oświadczam, że jestem osobą w przedziale wiekowym 25-65 lat, w tym: 

 50  – 65 lat    

 

40 - 49 lat  i jednocześnie posiadam krewnego I stopnia  (rodzice, rodzeństwo, dzieci), 

u którego rozpoznano raka jelita grubego 

 

– 49 lat i jednocześnie pochodzę z rodziny, w której występuje Zespół Lyncha  

(z udokumentowanym potwierdzeniem rozpoznania z poradni genetycznej na podstawie 

tzw. kryteriów amsterdamskich i ewentualnego wyniku badania genetycznego) 

 

2. Oświadczam, że nie występują u mnie żadne z wymienionych poniżej objawów 

klinicznych sugerujących istnienie raka jelita grubego: 

a) obecność krwi w stolcu  

b) bez powodu powtarzająca się biegunka/zaparcie w ostatnich kilku miesiącach 

c) chudnięcie lub anemia, których przyczyna nie jest znana 

d) ołówkowate stolce 

e) uczucie niepełnego wypróżnienia 

3. Oświadczam, że w ciągu ostatnich 10 lat nie miałam/em wykonywanego badania 

kolonoskopowego  (nie dotyczy  pacjentów z zespołem Lyncha)  

Oświadczam, że na badanie zgłosiłam/zgłosiłem się dzięki interwencji Europejskiego 

Funduszu Społecznego, poprzez informację uzyskaną z: 

  ulotki     plakatu        mediów społecznościowych 

        strony internetowej Centrum Medycznego          spotkania informacyjnego 

Inne (proszę wymienić):………………………….. 

 

 

……………………………..   ………………………………… 

       Miejscowość, data   Czytelny podpis 

 
FORMULARZ DOSTARCZ DO NAS  

 

 Osobiście/Listownie   E - mailowo 

Centrum Medyczne w Łańcucie Sp. z o.o.   kolonoskopia@cm-lancut.pl 

          ul. Paderewskiego 5 

 Pracownia Kolonoskopii nr tel. 17 224 02 84 

 Biuro Projektu - budynek Administracji pokój nr 2 

   

  


