
 

 

Załącznik nr 1 do zapytania o cenę – opis przedmiotu zamówienia 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
 
Niniejsze postępowanie prowadzone jest w ramach realizacji projektu pn. „Gdański Program Profilaktyki 
Cukrzycy - program polityki zdrowotnej dotyczącej prewencji cukrzycy typu 2 u osób w wieku aktywności 
zawodowej na terenie Miasta Gdańska i Gminy Stegna” dofinansowanego z funduszy unijnych. Projekt 
realizowany będzie w ramach Osi Priorytetowej V, Działanie: 5.4 „Zdrowie na rynku pracy”, Poddziałanie 
5.4.1 „Zdrowie na rynku pracy - mechanizm ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Pomorskiego na lata  2014-2020. 
 
Celem projektu jest zmniejszenie zachorowalności (zapadalności) na cukrzycę typu 2 u osób w wieku 
aktywności zawodowej, zamieszkałych na obszarze gminy miasta Gdańsk i gminy Stegna, poprzez: 

1. Wczesną identyfikację osób ze stanem przedcukrzycowym oraz chorych na cukrzycę w fazie jej 
bezobjawowego przebiegu i wykonanie osobom z grupy podwyższonego ryzyka  badania 
przesiewowego OGTT (test obciążenia glukozą).  

2. Podniesienie świadomości zdrowotnej oraz zwiększenie poczucia odpowiedzialności za zdrowie 
własne i innych szczególnie u osób ze stwierdzonym na podstawie badania przesiewowego stanem 
przedcukrzycowym, poprzez włączenie ich do programu edukacyjnego, mającego na celu zmianę 
nieprawidłowych nawyków behawioralnych 

3. Zredukowanie czynników ryzyka rozwoju cukrzycy typu 2 u osób będących w stanie 
przedcukrzycowym, dzięki ich uczestnictwu w programie edukacyjnym. 

 
W ramach projektu opracowane zostały procedury medyczne i interwencyjne. Dostępne będą również 
dedykowane materiały edukacyjne, które opracowuje Partner Zamawiającego. Będą to materiały wykonane 
zarówno w formie tradycyjnej (drukowanej, przeznaczone na spotkania bezpośrednie, stacjonarne), jak 
również elektronicznej oraz w postaci dostępu do e-learningu, a także materiałów instruktażowych 
(audio/video) przeznaczonych do zastosowania na urządzeniach mobilnych (laptop, telefon, tablet etc.).  
Dla każdej z osób ze zidentyfikowanym stanem przedcukrzycowym zaplanowano roczną interwencję, mająca 
na celu uniknięcie zachorowania na cukrzycę typu 2. 
 
Niniejsze postępowanie ma na celu wyłonienie Wykonawcy interwencji zdrowotnej obejmującej: 
 

Zadanie 1 - Kwalifikację i wykonanie badań (przesiewowe OGTT, pielęgniarskie i lekarskie) oraz 
przeprowadzenie  programu edukacyjnego dla uczestników projektu, 

Zadanie 2 - Rekrutację i utrzymanie uczestników projektu w programie edukacyjnym,  
 
Obydwa Zadania będą realizowane przez 3,5 roku, w latach 2020-2023. 
 
Zgodnie z Regionalnym Programem Polityki Zdrowotnej dotyczącym prewencji cukrzycy typu 2 dla 
Województwa Pomorskiego w ramach Zadania 1 realizowane będą następujące etapy: 
 
Etap I - kwalifikacja do programu 
Etap II - włączenie do dalszego etapu programu przez kadrę medyczną 
Etap III - realizacja kompleksowego programu edukacyjnego   
Etap IV – indywidualna ocena efektów interwencji 
 
Etap I - kwalifikacja do programu 

✓ kwalifikacja wstępna i ocena spełnienia kryteriów grupy docelowej,  
✓ rejestracja uczestnika i wydanie skierowania na badanie laboratoryjne OGTT, 
✓ wykonanie wstępnego badania OGTT (I),  
✓ weryfikacja wyniku OGTT (I) 



 

 

 
Etap II - włączenie do dalszego etapu programu przez kadrę medyczną 

✓ (I) konsultacja pielęgniarska i  (I) konsultacja lekarska (ostateczna kwalifikacja do programu)  
 

Etap III - realizacja kompleksowego programu edukacyjnego   
✓ (I) szkolenie wstępne grupowe stacjonarne lub webinarium albo e-learningowe, 
✓ (I) indywidualne konsultacje u specjalistów (dietetyk i fizjoterapeuta) –  

od 1 do 2 tygodni po ukończeniu przez uczestnika wstępnego szkolenia 
✓ (II) indywidualne konsultacje u specjalistów (dietetyk i fizjoterapeuta) – ok 30 dni po 

zakończeniu (I) konsultacji 
✓ (III) indywidualne konsultacje u specjalistów (dietetyk i fizjoterapeuta) – 6 m-cy po 

konsultacjach (II)  
✓ (II) szkolenie końcowe grupowe stacjonarne lub webinarium albo e-learningowe 

 
Etap IV - indywidualna ocena efektów interwencji 

✓ (II) Badanie OGTT  - 12 m-cy od (I) badania OGTT  
✓ (II) konsultacja pielęgniarska i (II) konsultacja lekarska - 12 m-cy od (I) badania OGTT 

 
Wykonawca jest zobowiązany wykonywać Zadanie zgodnie z zapisami RPPZ1. W przypadku wątpliwości 
należy zwrócić się o interpretację zapisów do Zamawiającego. Dopuszcza się zmianę sposobu działania w 
stosunku do zapisów RPPZ wyłącznie za zgodą Zamawiającego. Zmiana może zostać wprowadzona po 
uzyskaniu przez Zamawiającego akceptacji Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Pomorskiego i  Instytucji Zarządzającej.  
 
Wykonawca zapewni realizację każdego etapu (pobieranie materiału do badań, konsultacje lekarskie, 
pielęgniarskie, konsultacje ze specjalistami) minimum przez 6 dni w tygodniu (z wyłączeniem dni 
świątecznych), od poniedziałku do soboty. 
Planowane jest wykonanie 17300 wstępnych badań OGTT. W celu sprawnej obsługi pacjentów na tym 
etapie w latach 2020 i 2021 rejestracja pacjentów oraz pobieranie (ze względu na specyfikę badania - 
wyłącznie w godzinach porannych)  materiału do badań powinno być realizowane w co najmniej trzech 
punktach pobrań zlokalizowanych na terenie Gdańska. W tym należy zorganizować minimum jeden mobilny 
punkt pobrań w celu wykonywania wyjazdowych pobrań materiału do badania OGTT np. w zakładach pracy 
lub na terenie gminy Stegna.  
 
Do zawarcia umowy z Wykonawcą konieczne jest posiadanie/zawarcie przez Wykonawcę umowy z 
certyfikowanym laboratorium medycznym na wykonywanie badań OGTT na okres nie krótszy niż do 30 
czerwca 2023r. lub dysponowanie własnym laboratorium. 
 
Wykonawca wprowadzi rozwiązania umożliwiające uczestnikom projektu szybkie i sprawne zgłoszenie się 
do projektu, odbycie szkolenia czy konsultacji ze specjalistami oraz zapewni co najmniej jeden odrębny 
numer telefoniczny i dedykowany adres e-mail. Szkolenia dla uczestników projektu oprócz formy 
stacjonarnej będą realizowane w formie webinariów lub e-learningu. Niektóre indywidualne konsultacje ze 
specjalistami uczestnicy projektu będą mogli również odbyć on-line.   
Wykonawca będzie zobligowany do zorganizowania procesu nie tylko w sposób nastawiony na sprawne 
przechodzenie uczestników projektu pomiędzy etapami programu ale i na ułatwienie potencjalnym 
uczestnikom udziału w programie, obejmujące możliwość uzgodnienia dogodnych terminów, godzin wizyt 
i konsultacji oraz, tam gdzie będzie to możliwe, wyboru dogodnego trybu skorzystania z programu 
edukacyjnego (stacjonarnie lub online).  

                                                           
1 RPPZ - https://programyzdrowotne.pomorskie.eu/documents/1452968/1728874/RPZ+cukrzyca/584f390d-66e8-
49c0-b284-56ac77f2c85e  
 

https://programyzdrowotne.pomorskie.eu/documents/1452968/1728874/RPZ+cukrzyca/584f390d-66e8-49c0-b284-56ac77f2c85e
https://programyzdrowotne.pomorskie.eu/documents/1452968/1728874/RPZ+cukrzyca/584f390d-66e8-49c0-b284-56ac77f2c85e


 

 

 
Zakłada się, iż co do zasady, dokumentacja medyczna oraz dokumentacja niezbędna do realizacji projektu, 
tworzona zarówno przez personel medyczny jak i uczestnika projektu, prowadzona będzie w formie 
elektronicznej (ankieta FINDRISC, testy wiedzy, międzynarodowy kwestionariuszu aktywności fizycznej, 
ankieta satysfakcji). Jednak niektóre dokumenty, które muszą być autoryzowane podpisem uczestnika 
projektu wymagane będą w wersji papierowej. Wykonawca zapewni możliwość pracy online oraz 
odpowiednią ilość sprzętu dla personelu medycznego i dla uczestników projektu (np. tablety) niezbędnego 
do uzupełniania dokumentów oraz przeprowadzania szkoleń i testów online, w dedykowanej aplikacji 
projektowej. 
 
Wykonawca wyznaczy jedną osobę do kontaktu z Zamawiającym, która będzie odpowiedzialna za realizację 
obydwu zadań. Zadania Wykonawca będzie realizował w ścisłej współpracy z Zamawiającym, przy wsparciu 
i pod nadzorem Konsultanta ds. RPPZ oraz Koordynatora projektu. 
Zamawiający w ramach realizacji swoich zadań projektowych zobowiązuje się udostępnić: 

✓ dedykowane oprogramowanie umożliwiające rejestrację uczestników projektu oraz prowadzenie 
dokumentacji projektowej i medycznej, zawierające m.in. panel pacjenta, funkcjonalności kontaktu 
ze specjalistami, panele edukacyjne, indywidualne plany postępowania zdrowotnego, formularze 
medyczne itp. 

✓ procedury medyczne i interwencyjne oraz materiały edukacyjne w wersji elektronicznej, 
✓ wideo-instruktarze aktywności fizycznej, 
✓ dwa scenariusze szkoleń grupowych 
✓ podręczniki dla osób ze stanem przedcukrzycowym (forma papierowa) 
✓ aplikację mobilną na systemy iOS oraz Android wspierającą zmiany behawioralne 

 
 
Zadanie 2 - Rekrutacja i utrzymanie uczestników projektu w programie edukacyjnym 
 
Zadanie 2 składa się z dwóch Działań (1) pozyskania uczestnika do projektu a następnie (2) jego utrzymania 
w rocznym programie edukacyjnym.  
 
Działania rekrutacyjne powinny być prowadzone w sposób umożliwiający dotarcie do jak największej liczby 
mieszkańców -  Wykonawca jest zobowiązany zapewnić dostęp do udziału w projekcie  dla wszystkich 
potencjalnych uczestników z grupy docelowej.  
Proponowane do przeprowadzenia rodzaje działań rekrutacyjnych to m.in.:  
1. prowadzenie rekrutacji bezpośredniej np. za pomocą stoisk edukacyjno-rekrutacyjnych w placówkach 

POZ, zakładach pracy, piknikach, festynach, 
2. prowadzenie działań rekrutacyjnych w mediach społecznościowych (przede wszystkim Facebook), 
3. prowadzenie działań rekrutacyjnych poprzez regionalne portale internetowe 
Powyższe działania nie stanowią katalogu zamkniętego.  
 
Wykonawca będzie samodzielnie rekrutował uczestników do projektu, w sposób jaki uzna za najbardziej 
efektywny, ale zapewniający uzyskanie planowanej liczby uczestników projektu w poszczególnych 
okresach.  Rekrutacja musi być ściśle powiązana z bieżącym, faktycznym pozyskaniem wypełnionych ankiet 
FINDRISC. W zależności od liczby faktycznie zrekrutowanych uczestników podejmowane działania 
rekrutacyjne powinny być intensyfikowane, bądź wprowadzane na bieżąco nowe.  
 
Prowadzony przez Wykonawcę proces rekrutacji otrzyma wsparcie w postaci prowadzonych przez 
Zamawiającego działań promocyjno – rekrutacyjnych – m.in. plakaty informacyjne, ulotki, strona 
internetowa projektu i info-kioski umożliwiające wypełnianie ankiety FINDRISC online. 
 
Kluczowym działaniem w ramach tego Zadania jest Działanie 2, tj.  utrzymanie uczestnika w rocznym 
programie edukacyjnym. Wykonawca, w celu utrzymania uczestnika w projekcie, na każdym etapie 



 

 

programu edukacyjnego może zastosować dowolne mechanizmy mobilizujące i motywujące. Zamawiający 
nie będzie narzucał konkretnych narzędzi i/lub sposobów. Mogą to być np. sms-owe, telefoniczne 
przypomnienia o wizytach u specjalistów, sms-owe podziękowania za wzięcie udziału w kolejnym etapie 
programu, kontakt telefoniczny w przypadku nieuzgodnionej rezygnacji z wizyty przez uczestnika projektu, 
nagrody za ukończenie poszczególnego etapu (np. karnety na przejazdy rowerami MEVO, karnety na 
siłownię, na zajęcia fitness, atrakcyjne gadżety itp.) oraz inne działania, zaprojektowane samodzielnie przez 
Wykonawcę. 
  



 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
Zadanie 1 -  Kwalifikacja i wykonanie badań (przesiewowe OGTT, pielęgniarskie i lekarskie) oraz 

przeprowadzenie programu edukacyjnego dla uczestników projektu 
 
Zadanie 2 - Rekrutacja i utrzymanie uczestników projektu w programie edukacyjnym 

 
 

Grupa docelowa: 
 

✓ mieszkańcy gminy m. Gdańska lub gminy Stegna  
✓ w wieku 35-45 lat jeśli w ankiecie FINDRISK uzyskały 12 punktów i więcej  
✓ lub w wieku 45-64 lat bez względu na wynik uzyskany w ankiecie FINDRISK 
✓ w wieku aktywności zawodowej2  
✓ nieleczone z powodu cukrzycy  
✓ nie wykonywały w ciągu ostatniego roku badań OGTT 
 

Etapy interwencji zdrowotnej: 
(Zadanie 1) 

1. Rekrutacja do programu  
(Zadanie 2) 

2. Kwalifikacja wstępna (grupa docelowa) 
3. Rejestracja i wydanie skierowania na badanie laboratoryjne OGTT 
4. Badanie OGTT (I)  
5. Kwalifikacja do programu edukacyjnego (stan przedcukrzycowy - weryfikacja wyniku OGTT) i 

umówienie na wizytę pielęgniarską (I)  i lekarską (I) 
6. Wstępna konsultacja lekarska (kwalifikacja ostateczna) i wizyta pielęgniarska wstępna (I) oraz 

umówienie na szkolenie grupowe wstępne  
7. Szkolenie grupowe wstępne oraz umówienie na pierwszą wizytę u specjalistów (dietetyk i 

fizjoterapeuta) 
8. I wizyta u specjalistów (dietetyk i fizjoterapeuta) oraz umówienie na II wizytę u specjalistów 

(dietetyk i fizjoterapeuta) 
9. II wizyta u specjalistów (dietetyk i fizjoterapeuta) oraz umówienie na III wizytę u specjalistów 

(dietetyk i fizjoterapeuta) 
10. III wizyta u specjalistów (dietetyk i fizjoterapeuta) oraz umówienie na szkolenie końcowe 
11. Szkolenie końcowe oraz umówienie na badanie OGTT (II) 
12. Badanie OGTT (II) oraz umówienie na wizytę pielęgniarską (II) i konsultację lekarską (II) 
13. Konsultacja lekarska (II) i wizyta pielęgniarska (II), oraz zakończenie udziału w projekcie: testy 

wiedzy i ankieta satysfakcji 
 
W celu realizacji powyższych zdań powinien zostać utworzony Centralny Punkt Edukacyjny (CPE), który 
będzie równocześnie głównym punktem informacyjnym o projekcie dla mieszkańców Gdańska i gminy 
Stegna. W celu zwiększenia dostępności do projektu dla mieszkańców powinny zostać utworzone 
dodatkowe punkty edukacyjne, w których będzie odbywała się rejestracja uczestników projektu, 
kwalifikacja wstępna do programu oraz pobieranie materiału do badania OGTT. Dopuszcza się realizację 

                                                           
2 Osobą w wieku aktywności zawodowej jest osoba aktywna zawodowo w wieku 15 lat i więcej (zgodnie z analogiczną metodologią, która jest 

stosowana w ramach przeprowadzanego cyklicznie przez Główny Urząd Statystyczny Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności, osoba aktywna 
zawodowo to osoba pracująca albo pozostająca bez zatrudnienia, ale poszukująca pracy i zainteresowana jej podjęciem). o przynależności danej 
osoby do grupy osób w wieku aktywności zawodowej powinien – w przypadku górnej granicy – decydować nieokreślony w sposób sztywny wiek, 
ale aktywność zawodowa tej osoby. Przynależność do tej grupy powinna być ustalana indywidualnie dla każdej osoby w oparciu o przesłankę, czy 
jest ona aktywna ekonomicznie (niezależnie od statystycznego faktu bycia danej osoby w wieku produkcyjnym, czy poprodukcyjnym). 



 

 

indywidualnych konsultacji medycznych (wizyty lekarskie, pielęgniarskie, konsultacje specjalistów – 
dietetyk, fizjoterapeuta) wyłącznie w CPE.  
Centralny Punkt Edukacyjny powinien być dostępny dla uczestników projektu w dni robocze, od 
poniedziałku do soboty, w przedziale czasowym umożliwiający udział w projekcie osobom pracującym w 
systemie zmianowym. Pozostałe Punkty Edukacyjne, w których realizowany będzie proces pobierania 
materiału do badania OGTT, powinny być czynne  przynajmniej w godzinach przedpołudniowych. 
Wykonawca zapewni Uczestnikom możliwość kontaktowania się z CPE mailowo i telefonicznie (udostępni 
w tym celu odrębny numer telefoniczny) w dni robocze, zarówno w godzinach porannych jak i w 
popołudniowych oraz w soboty. Na każdym etapie uczestnik otrzyma minimum dwa powiadomienia sms 
(lub e-mail, jeśli Uczestnik nie podał nr. telefonu komórkowego) o wyznaczonych terminach. Jedno 
bezpośrednio po dokonaniu rejestracji, a drugie w formie przypomnienia na kilka dni przed następną 
wizytą.   
 
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić otwarty dostęp do uczestnictwa w projekcie mieszkańców gminy 
Gdańsk i gminy Stegna, w tym dla osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób 
z różnymi niepełnosprawnościami. Pomieszczenia dla realizacji zadań powinny być przystosowane dla osób 
niepełnosprawnych (brak barier architektonicznych). W razie zapotrzebowania ze strony uczestnika 
niepełnosprawnego na transport, może on zostać zorganizowany przez Zamawiającego. Wykonawca 
powinien takie zapotrzebowanie zgłosić do Zamawiającego. Działania Wykonawcy powinny zapewniać 
pierwszeństwo uczestnictwa osób ze stwierdzoną niepełnosprawnością, przy asyście oddelegowanej osoby 
(osoba towarzysząca, przewodnik, edukator).  
Projekt dedykowany jest dla obu płci w równym zakresie – Wykonawca zobowiązany jest zapewnić 
możliwość udziału w projekcie wszystkim osobom z grupy docelowej bez względu na płeć.  
 
Ad 1 - Rekrutacja do programu (mieszkańców Gdańska i gminy Stegna) - Zadanie 2  

 
W ramach realizacji Zadania 2 Wykonawca będzie samodzielnie pozyskiwał uczestników projektu w sposób 
zapewniający uzyskanie założonych wskaźników, a cały proces będzie monitorowany i ściśle powiązany z 
ilością uczestników włączonych do projektu. W zależności od ilości pozyskiwanych uczestników 
podejmowane działania rekrutacyjne będą intensyfikowane, bądź wprowadzane będą na bieżąco nowe 
działania rekrutacyjne. Rekrutacja musi być ściśle powiązana z bieżącym, faktycznym pozyskaniem 
wypełnionych ankiet FINDRISC. 
 
Rekrutacja do programu może być prowadzona poprzez następujące kanały: 

✓ Strona WWW 
✓ Facebook 
✓ Plakaty, ulotki 
✓ Placówki POZ 
✓ Zakłady pracy 
✓ Inne 

 
Ocenę ryzyka wystąpienia cukrzycy może przeprowadzić samodzielnie każda osoba zainteresowana 
projektem poprzez wypełnienie ankiety FINDRISC, dostępnej na stronie www projektu.  
Potencjalny uczestnik, który nie wypełnił ankiety FINDRISC on-line może zgłosić się bezpośrednio do CPE 
lub PE osobiście, telefonicznie lub mailowo. 
W przypadku wypełnienia ankiety FINDRISC online system wyświetli wynik i poinformuje o dalszym 
postępowaniu. Osoby, które otrzymają informację o wystąpieniu ryzyka zachorowania na cukrzycę zostaną  
zaproszone do udziału w projekcie i poproszone o podanie kontaktu. Personel medyczny Wykonawcy 
otrzyma informację z systemu o konieczności skontaktowania się z pacjentem w celu dokonania kwalifikacji 
wstępnej oraz wyznaczeniu dogodnego terminu badania OGTT.  
 
 



 

 

Ad. 2 – Kwalifikacja wstępna (spełnianie kryteriów grupy docelowej) - Zadanie 1 
 
Kwalifikacja wstępna obejmuje weryfikację następujących kryteriów dotyczących osób kwalifikujących się 
do grupy docelowej:  

✓ w wieku aktywności zawodowej w wieku 35-64 lat,  
✓ dotychczas nieleczona z powodu cukrzycy typu 2,  
✓ w okresie jednego  roku przed przystąpieniem do Projektu nie wykonywała badań przesiewowych 

w kierunku cukrzycy (OGTT),  
✓ w ankiecie FINDRISK uzyskała 12 punktów i więcej  
✓ powyżej 45 roku życia (do 64 lat) bez względu na wynik ankiety FINDRISK  

Mieszkaniec Gdańska lub gminy Stegna może wypełnić ankietę FINDRISK samodzielnie i zgłosić się do 
CPE/PE lub zgłosić się do CPE/PE i wypełnić ankietę FINDRISK z pomocą pracownika Punktu. 
Do weryfikacji spełnienia kryteriów grupy docelowej służy Deklaracja3 wypełniana elektronicznie w 
systemie. Kadra medyczna (KM) na podstawie danych deklarowanych przez potencjalnego uczestnika 
(wprowadzonych do Deklaracji) dokonuje wstępnej kwalifikacji uczestnika do programu oraz informuje go 
o kolejnych etapach interwencji.  
Kwalifikacja wstępna realizowana w CPE obejmuje weryfikację spełnienia powyższych kryteriów grupy 
docelowej oraz, w przypadku pozytywnej kwalifikacji, obejmuje również umówienie terminu badania OGTT 
(I). Kwalifikacja wstępna może odbywać się również w Punktach Edukacyjnych (PE, w tym mobilnych) np. w 
przypadku rekrutacji w zakładach pracy.  
 
Ad 3 – Rejestracja oraz skierowanie na badanie laboratoryjne OGTT - Zadanie 1 
Rejestracja uczestników do programu odbywa się w CPE lub PE i obejmuje edukację i informację o 
programie, wypełnienie i podpisanie niezbędnych dokumentów4 (w tym Deklaracji), wystawienie 
skierowania na OGTT.  
 
Podczas rejestracji Kadra medyczna informuje uczestnika o: 

✓ celach i założeniach projektu, 
✓ o procedurach związanych z projektem (Procedura włączenia/wyłączenia z projektu),  
✓ zasadach uczestnictwa w projekcie, 
✓ sposobie komunikacji pacjenta z CPE (przekazuje mail i nr tel.) 

 
Wszystkie dane (zdarzenia) zbierane w CPE lub PE na poszczególnych etapach interwencji powinny być 
wypełniane elektronicznie, a dokumenty wymagające autoryzacji powinny zostać, po zweryfikowaniu ich 
poprawności, wydrukowane przez personel medyczny i przedłożone uczestnikowi do podpisu. 
Deklaracja, Ankieta uczestnika i Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 
powinny zostać autoryzowane przez potencjalnego uczestnika projektu przed wydaniem skierowania na 
badanie OGTT (I).  
 
Oryginały dokumentów uczestników zweryfikowanych pozytywnie, m.in. Deklaracji, Ankiet i Oświadczeń 
przekazywane są do Zleceniodawcy. Za kompletność wypełnionych dokumentów odpowiada Wykonawca. 
Oryginały dokumentów (wydrukowanych z systemu i podpisanych przez wymagane osoby) na koniec 
każdego m-ca będą przekazywane do Zamawiającego (do Biura Projektu).  
Dokumenty powinny zostać przekazane z zachowaniem określonego porządku. Zasady przekazywania w/w 
dokumentów zostaną uzgodnione na etapie realizacji umowy. 
 

                                                           
3 Deklaracja zawiera część autoryzowaną przez uczestnika, tj. deklarację uczestnika o chęci przystąpienia do 
projektu, jego dane osobowe (w tym pesel) i teleadresowe oraz kryteria dot. grupy docelowej, a także część 
kwalifikacyjną wypełnianą i autoryzowaną przez kadrę medyczną 
4 Dane wymagane przez DEFS (Ankieta SL 2014, Oświadczenia) autoryzowane przez uczestnika  



 

 

W przypadku braku możliwości elektronicznego wypełnienia dokumentów możliwe jest wypełnienie ich w 
wersji papierowej. Wykonawca w tym przypadku zobowiązany jest niezwłocznie przenieść dane do systemu 
elektronicznego, wydrukować oryginały i przedstawić pacjentowi do podpisu. 
Na tym etapie personel medyczny poinstruuje uczestnika o zasadach przygotowania się i przeprowadzenia 
badania OGTT .  
 
Ad 4 - Badanie OGTT (I) - Zadanie 1 
 
Pobranie materiału na badanie OGTT odbywać się będzie na podstawie indywidualnego skierowania 
wydanego przez kadrę medyczną Wykonawcy. Materiał powinien być pobierany w dni robocze od 
poniedziałku do soboty w godzinach przedpołudniowych, w gabinetach zabiegowych spełniających 
standardy określone w obowiązujących przepisach.  
 
Badanie OGTT - Doustny test tolerancji glukozy 75g obejmuje: 

✓ wstępny pomiar poziomu glukozy gleukometrem z krwi włośniczkowej (z palca) 
✓ pobranie materiału w punkcie „0” 
✓ obciążenie glukozą 75g 
✓ pobranie materiału w punkcie „1” (po 120 min) 

 
Badanie OGTT jest badaniem bezpłatnym dla pacjenta co oznacza, iż pacjent nie ponosi żadnych kosztów 
związanych z wykonaniem testu obciążenia glukozą (w tym nie ponosi kosztu glukozy). 
Wykonawca zapewni odpowiednią ilość pomieszczeń i gabinetów niezbędnych do realizacji zadania. 
Uczestnicy projektu powinni zostać umówieni na badanie poprzez wyznaczenie i podanie miejsca, daty i 
godziny badania. Zestawienie dot. osób zarejestrowanych na badanie OGTT (I) (ze statusem planowane, 
wykonane, nie wykonane) będzie możliwe do wygenerowania z systemu. 
 
W trakcie realizacji badania OGTT w oczekiwaniu na pobranie materiału po 120 min uczestnik zostanie 
wyposażony w urządzenie mobilne (tablet) i  wykona: 

✓ test wiedzy o problemie zdrowotnym 
✓ test oceny wiedzy na temat zdrowego odżywiania i nawyków żywieniowych uczestników 

Regionalnego Programu Polityki Zdrowotnej dotyczącej prewencji cukrzycy typu 2 
✓ wypełni Międzynarodowy Kwestionariusz Aktywności Fizycznej (IPAQ) 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić obecność przynajmniej jednej osoby kompetentnej do udzielenia 
pomocy osobom wypełniającym testy podczas badania OGTT. 
Wypełnione testy wiedzy są weryfikowane odpowiednio przez pielęgniarkę i dietetyka, którzy ich wyniki 
wpisują do karty pacjenta.  
Wyniki testów wiedzy oraz IPAQ są omawiane na z uczestnikiem odpowiednio w trakcie pierwszej wizyty 
pielęgniarskiej i w trakcie pierwszych indywidualnych spotkań z dietetykiem i fizjoterapeutą. 
 
Zamawiający/Wykonawca zapewni niezbędną ilość urządzeń mobilnych dla uczestników projektu. 
  
Wykonawca zapewni:  

✓ umowę z certyfikowanym laboratorium na wykonanie badania OGTT na okres nie krótszy niż do 30 
czerwca 2023 r. 

✓ wykwalifikowaną kadrę, w tym medyczną, umożliwiającą realizowanie poszczególnych etapów 
zadania w zaplanowanych ilościach (liczba uczestników) i czasie (w poszczególnych latach) 

✓ wdrożenie projektu zgodnie z wymaganiami RPPZ 
✓ wykonanie badania OGTT zgodnie z zaleceniami PTD  
✓ glukozę 75g do testu obciążenia dla wszystkich pacjentów biorących udział w projekcie 
✓ wyodrębnione pomieszczenie lub stanowisko do obsługi pacjentów biorących udział w projekcie  
✓ poczekalnię dla pacjentów oczekujących na badanie laboratoryjne przeprowadzane w ramach 

projektu 



 

 

✓ dostęp do badania OGTT poza kolejnością dla potencjalnych uczestników projektu 
✓ nośniki elektroniczne (tablety) do wykonywania w/w testów  

 
Ad 5 - Kwalifikacja do programu edukacyjnego (stan przedcukrzycowy - weryfikacja wyniku OGTT) i 
umówienie na wizytę pielęgniarską (I)  i lekarską (I) - Zadanie 1 
 
Kwalifikację do programu edukacyjnego przeprowadzi kadra medyczna (pielęgniarka/lekarz) na podstawie 
weryfikacji wyniku badania OGTT w następujący sposób: 
 
Wynik badania OGTT: 

1. stan przedcukrzycowy – kwalifikacja do udziału w programie edukacyjnym, pod warunkiem braku 
przeciwskazań lekarza 

2. potwierdzający cukrzycę typu 2 - wykluczenie z udziału w programie edukacyjnym 
3. prawidłowy  - wykluczenie z udziału w programie edukacyjnym 

 
Pacjenci wykluczeni z udziału w Projekcie: 
Na tym etapie pacjenci wykluczeni z uczestnictwa w dalszym etapie programu zdrowotnego kończą udział 
w projekcie. Fakt ten musi zostać odnotowany w systemie,  a uczestnik poproszony o podanie informacji 
dotyczących jego aktualnego statusu na rynku pracy. Informacja o obecnym statusie na rynku pracy 
wydrukowana przez pracownika Wykonawcy  z systemu powinna zostać autoryzowana przez pacjenta.  
Ze względu na zwiększone ryzyko rozwoju cukrzycy, pacjenci których wynik badania OGTT jest prawidłowy, 
otrzymają materiały edukacyjne wraz zawierające zalecenia, np. wykonywania badania przesiewowego 
regularnie  co rok.  
W przypadku nieprawidłowego wyniku OGTT wskazującego na cukrzycę typu 2, pacjent otrzyma materiały 
edukacyjne nt. cukrzycy typu 2. oraz zostanie umówiony na wizytę lekarską w ramach procedur 
realizowanych w POZ, finansowanych poza Programem przez NFZ. 
 
Pacjenci zakwalifikowani wstępnie do udziału w programie edukacyjnym: 
Oceny wyniku OGTT (zakwalifikowanie IGT, IFG, IGT i IFG) dokonuje pielęgniarka i odnotowuje wyniki w 
elektronicznej Karcie pacjenta. Na tym etapie pielęgniarka zakłada uczestnikowi Programu Kartę pacjenta  
przystępującego do Programu.  
 
Pacjenci których wyniki badań OGTT wskazują na stan przedcukrzycowy zostają zakwalifikowani do 
kolejnego etapu i umówieni na wstępną konsultację lekarską oraz na wstępną wizytę pielęgniarską. 
 
Ad 6 - Wstępna konsultacja lekarska (kwalifikacja ostateczna) i wizyta pielęgniarska wstępna oraz umówienie 
na szkolenie wstępne  - Zadanie 1 
 
Konsultację lekarską przeprowadzi lekarz. Konsultacja polegała będzie na zebraniu wywiadu chorobowego, 
który powinien obejmować:  

✓ ocenę stanu ogólnego,  
✓ ocenę wyniku OGTT (zakwalifikowanie IGT, IFG, IGT i IFG, cukrzyca), wydolność układu 

oddechowego i krążenia,  
✓ wykonanie pomiaru ciśnienia,  
✓ palenia papierosów.  

Lekarz kwalifikujący do udziału w programie edukacyjnym, według posiadanej wiedzy specjalistycznej oceni 
stan zdrowia pacjenta i jeżeli nie stwierdzi żadnych przeciwwskazań do udziału w kolejnych etapach 
projektu, zakwalifikuje ostatecznie uczestnika do kompleksowego programu edukacyjnego. Kwalifikacja 
zarówno pozytywna jak i negatywna) zostanie przez lekarza odnotowana  w Karcie pacjenta. 
 
 



 

 

Wstępną wizytę pielęgniarską przeprowadzi pielęgniarka. Wizyta będzie obejmowała: 

✓ zebranie pomiarów antropometrycznych takich jak: wzrost, waga, BMI, WHR 
✓ wypełnienie przez pacjenta dokumentów projektowych, które będą służyły monitorowaniu 

Programu:  

− testu wiedzy nt. cukrzycy typu 2, 

− ankiety oceniającej sposób odżywiania i wiedzę na temat zdrowego odżywiania, 

− informacji o wysiłku fizycznym (IPAQ – International Physical Activity Questionnaire) 
✓ zweryfikowaniu i wpisaniu przez pielęgniarkę wyniku testu wiedzy nt. cukrzycy typu 2 do Karty 

pacjenta 
✓ udzieleniu pacjentowi informacji o dalszych etapach programu 
✓ przekazaniu materiałów edukacyjnych 
✓ przedstawieniu możliwości i umówieniu na wstępne szkolenie/warsztaty grupowe, które dostępne 

jest dla uczestnika w jednej z trzech form: 

− szkolenia stacjonarnego,  

− webinarium 

− e-learningu 
 
Ad 7 – Szkolenie grupowe wstępne oraz umówienie na I wizytę u specjalistów (dietetyk i fizjoterapeuta) - 
Zadanie 1 
 
Pierwsze szkolenie grupowe powinno być przeprowadzone przez zespół interdyscyplinarny składający się z 
pielęgniarki lub lekarza, dietetyka, trenera-fizjoterapeuty, psychologa lub edukatora. Powinno zawierać 
informację o cukrzycy typu 2, jej przebiegu, sposobie zapobiegania, diecie, sposobie odżywiania się, roli 
wysiłku fizycznego oraz o  motywacji do podjęcia odpowiedzialności za własne zdrowie. Grupa, w przypadku 
szkoleń stacjonarnych, powinna liczyć maksymalnie 15 osób. Termin oraz formę szkolenia należy 
dopasować od preferencji każdego zrekrutowanego Uczestnika. Uczestnicy szkoleń stacjonarnych będą 
zobowiązani do podpisu na listach obecności. Wykonawca organizujący szkolenia zobowiązany jest do 
przestrzegania zasad wdrażania projektów unijnych w aspekcie szkoleń. 
Dla realizacji szkoleń stacjonarnych i webinariów Wykonawca otrzyma o Zamawiającego scenariusze (w 
formie prezentacji w formacie Power Point) zarówno szkoleń wstępnych jak i końcowych. Opracowanie i 
wykonanie materiałów edukacyjnych na potrzeby szkolenia e-learningowego w postaci SCORM, w tym 
opracowanie treści szkolenia, bazy pytań testowych, ilustracji, animacji oraz udźwiękowienia leży również 
po stronie Zmawiającego.  
Ze szkolenia w formie e-learningu Uczestnik będzie mógł skorzystać logując się do systemu przez stronę 
internetową projektu (www.bezcukrzycy.gdansk.pl) prowadzoną przez Zamawiającego.  
 
Niezwłocznie po odbyciu przez Uczestnika szkolenia wstępnego Wykonawca odnotuje ten fakt w systemie 
(w tym datę i formę szkolenia) i uzgodni z Uczestnikiem termin jego I wizyty u specjalistów. 
 
Ad 8 – I wizyta u specjalistów (dietetyk i fizjoterapeuta) oraz umówienie na II wizytę u specjalistów (dietetyk 
i fizjoterapeuta) - Zadanie 1 
Wypełniona ankieta oceniająca sposób odżywiania i wiedzę na temat zdrowego odżywiania powinna zostać 
zweryfikowane przez dietetyka przed spotkaniem indywidualnym z pacjentem, a wyniki i indywidualne 
zalecenia odnotowane w Karcie Pacjenta i omówione w czasie pierwszych konsultacji indywidualnych.   
Wypełniona test IPAQ powinien zostać zweryfikowany przez fizjoterapeutę przed spotkaniem 
indywidualnym z pacjentem i omówiony w czasie pierwszych konsultacji indywidualnych, a uwagi i 
indywidualne zalecenia odnotowane w Karcie Pacjenta  
 
 



 

 

Pierwsze indywidualne konsultacje ze specjalistami, prowadzone przez zespół specjalistów dietetyka i 
fizjoterapeuty, powinny odbyć się w krótkim przedziale czasu w terminie nie przekraczającym 1-2 tygodni 
od szkolenia grupowego. Pierwsze konsultacje powinny mieć charakter stacjonarny.  
Uczestnik powinien mieć umożliwiony kontakt (telefoniczny lub mailowy) ze specjalistą w sytuacji 
pojawiania się ewentualnych pytań lub wątpliwości. 
 
Przykładowy plan spotkania indywidualnego (katalog otwarty) - konsultacja Dietetyka: 

✓ omówienie wyników ankiety, w tym omówienie najczęściej popełnianych błędów żywieniowych, 

omówienie konieczności wprowadzenia zmian w odżywianiu, 

✓ omówienie znaczenia diety w stanie przedcukrzycowym, 

✓ kontrola masy ciała 

✓ zebranie wywiadu od pacjenta pod kątem ustalenia indywidualnej diety (alergie, preferencje, 

dostępność składników, rodzaj wykonywanej pracy itd., 

✓ indywidualne zalecenia dietetyczne oraz wyznaczenie celów (redukcja masy ciała co najmniej o 5 

%), przykładowe jadłospisy, 

✓ wyjaśnienia wątpliwości i zwiększenie motywacji do zmian. 

Przykładowy plan spotkania indywidualnego (katalog otwarty) - konsultacja Fizjoterapeuty:  

✓ omówienie wyników ankiety dotyczącej aktywności fizycznej, 

✓ omówienie roli aktywności fizycznej w stanie przecukrzycowym, 

✓ korzyści zdrowotne osiągane poprzez prowadzenie regularnej aktywności fizycznej, 

✓ wskazania oraz przeciwwskazania do wysiłku fizycznego, 

✓ ustalenie indywidualnego planu aktywności fizycznej (forma i częstotliwość), wyznaczenie celów, 

✓ wskazanie form aktywności fizycznej najkorzystniejszych dla danego uczestnika, 

✓ instruktarz zaproponowanych ćwiczeń. 

Spotkanie zostanie odnotowane w Karcie Pracy Dietetyka i Karcie Pracy Fizjoterapeuty dla danego 
Uczestnika, a zalecenia powinny zostać wydrukowane lub przesłane pacjentowi na podany adres e-mail.  
 
Na spotkaniu zostanie ustalony dogodny dla uczestnika termin i forma II konsultacji indywidualnych, 
Konsultacje (II) powinny odbyć się w terminie ok. 30 dni po zakończeniu pierwszego spotkania ze 
specjalistami. Uczestnik będzie miał możliwość wyboru formy spotkania: indywidualne stacjonarne w CPE 
lub e-konsultacje.  
Uczestnik otrzyma dwukrotnie informację sms o wyznaczonym terminie kolejnego spotkania (po bieżącym 
spotkaniu i przed następnym spotkaniem. 
 
Ad 9 - II wizyta u specjalistów (dietetyk i fizjoterapeuta) oraz umówienie na III wizytę u specjalistów (dietetyk 
i fizjoterapeuta) - Zadanie 1 
 
II Konsultacje indywidualne mogą odbyć się jako spotkanie stacjonarne w CPE lub e-konsultacje, w terminie 
ok. 30 dni po zakończeniu (I) konsultacji. Podczas tych konsultacji powinny zostać omówione postępy w 
realizacji zaleceń oraz napotkane problemy. Uczestnik projektu będzie mógł podzielić się spostrzeżeniami 
oraz poprosić o wyjaśnienia lub pomoc.  
Spotkanie zostanie odnotowane w Karcie Pracy Dietetyka i Karcie Pracy Fizjoterapeuty dla danego 
Uczestnika, a zalecenia wydrukowane lub przesłane pacjentowi na podany adres e-mail.    
 
Na spotkaniu zostanie ustalony dogodny dla uczestnika termin i forma III konsultacji. Uczestnik będzie miał 
możliwość wyboru formy spotkania: indywidualne stacjonarne w CPE lub e-konsultacje.  



 

 

Uczestnik otrzyma dwukrotnie informację sms o wyznaczonym terminie kolejnego spotkania (po bieżącym 
spotkaniu i przed następnym spotkaniem), które powinno się odbyć w terminie ok. 6 miesięcy od drugiej 
konsultacji indywidualnej. 
 
Ad 10 - III wizyta u specjalistów (dietetyk i fizjoterapeuta) oraz umówienie na szkolenie końcowe – Zadanie 1 
III indywidualne konsultacje ze specjalistami odbędą się w terminie ok 6-m-c po zakończeniu drugiej wizyty. 
Na spotkaniu zostaną omówione osiągnięte/nieosiągnięte założone rezultaty. 
 
Plan spotkania indywidualnego (katalog otwarty) - konsultacja Dietetyka: 

1) Omówienie wyników ankiety, w tym omówienie najczęściej popełnianych błędów żywieniowych,  

2) Ponowne omówienie znaczenia diety w stanie przedcukrzycowym. 

3) Kontrola masy ciała, porównanie wagi z wynikiem z poprzednich wizyt  

4) Indywidualne zalecenia dietetyczne oraz wyznaczenie celów (redukcja masy ciała), przykładowe 

jadłospisy. 

5) Wyjaśnienia wątpliwości i utrzymanie motywacji do kontynuacji wprowadzonych zmian. 

Plan spotkania indywidualnego (katalog otwarty) - konsultacja Fizjoterapeuty: 

1) Omówienie wyników ankiety dotyczącej aktywności fizycznej  

2) Omówienie roli aktywności fizycznej w stanie przedcukrzycowym. 

3) Korzyści zdrowotne osiągane poprzez prowadzenie regularnej aktywności fizycznej. 

4) Wskazania oraz przeciwwskazania do wysiłku fizycznego. 

5) Ustalenie indywidualnego planu aktywności fizycznej (forma i częstotliwość), wyznaczenie celów. 

6) Wskazanie form aktywności fizycznej najkorzystniejszych dla danego uczestnika. 

7) Instruktarz zaproponowanych ćwiczeń. 

Ad 11 - Szkolenie końcowe oraz umówienie na badanie OGTT (II) - Zadanie 1 
Szkolenie końcowe odbędzie się po zakończeniu indywidualnych konsultacji ze specjalistami, po upływie 1 
roku (12 miesięcy) od pierwszego badania OGTT. Podobnie jak w przypadku szkolenia wstępnego, Uczestnik 
będzie mógł wybrać formę szkolenia (stacjonarne, e-learning, webinarium).  
Szkolenie grupowe kończące uczestnictwo w Programie powinno zawierać przypomnienie wiadomości z 
pierwszego szkolenia, omówienie zgłaszanych przez uczestników pytań i wątpliwości w trakcie trwania 
Programu. 
Niezwłocznie po odbyciu przez Uczestnika szkolenia końcowego należy odnotować ten fakt w systemie (w 
tym datę i formę szkolenia) i uzgodnić z Uczestnikiem termin wykonania badania OGTT (II). 
Po zakończonym szkoleniu uczestnik otrzyma skierowanie na badanie OGTT (II) z wyznaczonym terminem 
i miejscem pobrania materiału. Uczestnicy projektu powinni zostać umówieni na badanie poprzez 
wyznaczenie i podanie miejsca, daty i godziny badania. 
 
Ad 12 - Badanie OGTT (II) oraz umówienie na II wizytę pielęgniarską i II konsultację lekarską - Zadanie 1 
Pobranie materiału na badanie OGTT odbywać się będzie na podstawie indywidualnego skierowania 
wydanego przez kadrę medyczną Wykonawcy. Materiał powinien być pobierany w dni robocze od 
poniedziałku do soboty w godzinach przedpołudniowych, w gabinetach zabiegowych spełniających 
standardy określone w obowiązujących przepisach.  
 
Badanie OGTT obejmuje: 

✓ wstępny pomiar poziomu glukozy gleukometrem z krwi włośniczkowej (z palca) 
✓ pobranie materiału w punkcie „0” 
✓ obciążenie glukozą 75g 
✓ pobranie materiału w punkcie „1” (po 120 min) 



 

 

 
Badanie OGTT jest badaniem bezpłatnym dla pacjenta co oznacza, iż pacjent nie ponosi żadnych kosztów 
związanych z wykonaniem testu obciążenia glukozą (w tym nie ponosi kosztu glukozy). 
Wykonawca zapewni odpowiednią ilość pomieszczeń i gabinetów niezbędnych do realizacji zadania. 
Zestawienie dot. osób zarejestrowanych na badanie OGTT (II) (ze statusem planowane, wykonane, nie 
wykonane) będzie możliwe do wygenerowania z systemu. 
 
W trakcie realizacji badania OGTT w oczekiwaniu na pobranie materiału po 120 min uczestnik zostanie 
wyposażony w urządzenie mobilne (tablet) i  wykona ponownie: 

✓ test wiedzy o problemie zdrowotnym 
✓ test oceny wiedzy na temat zdrowego odżywiania i nawyków żywieniowych uczestników 

Regionalnego Programu Polityki Zdrowotnej dotyczącej prewencji cukrzycy typu 2 
✓ wypełni Międzynarodowy Kwestionariusz Aktywności Fizycznej (IPAQ) 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić obecność przynajmniej jednej osoby kompetentnej do udzielenia 
pomocy osobom wypełniającym testy podczas badania OGTT. 
Wypełnione testy wiedzy zostaną zweryfikowane odpowiednio przez pielęgniarkę i dietetyka, którzy ich 
wyniki i indywidualne zalecenia dla Pacjenta wpiszą do Karty pacjenta.  
Test IPAQ zostanie zweryfikowany przez fizjoterapeutę, a jego krótkie podsumowanie i indywidualne 
zalecenia dla Pacjenta zostaną zapisane przez fizjoterapeutę w Karcie pacjenta. 
Wyniki testów wiedzy, podsumowanie testu IPZQ oraz zalecenia specjalistów zostaną Uczestnikowi 
przedstawione i omówione podczas ostatniej wizyty pielęgniarskiej. Zalecenia dodatkowo powinny zostać 
wydrukowane lub przesłane pacjentowi na podany adres e-mail. 
 
Ad 13 - (II) Wizyta pielęgniarska, (II) konsultacja lekarska oraz zakończenie udziału w projekcie - Zadanie 1 
 
Konsultacja lekarska (II) – odbędzie się po upływie 1 roku  ( 12 miesięcy ) uczestnictwa w programie  
Lekarz dokona oceny wyniku badania przesiewowego OGTT (II), a wynik oceny wpisze do Karty Pacjenta.  
W trakcie konsultacji zebrany zostanie wywiad lekarski, zmierzone ciśnienie i zapisane w Karcie Pacjenta .  
U osób u których nie stwierdzono redukcji stopnia hiperglikemii należy rozważyć dalszy sposób 
postępowania w tym rozważenie prewencji farmakologicznej oprócz kontynuacji zaleceń behawioralnych. 
W przypadku utrzymania się pozytywnego wyniku badania (stan przedcukrzycowy) uczestnik otrzyma 
zalecenia dotyczące dalszego postępowania  (kontynuacja zaleceń behawioralnych oraz regularna kontrola 
co roku badanie przesiewowe).  
W przypadku stwierdzenia cukrzycy typu 2 pacjent zostaje skierowany do dalszego leczenia w ramach 
świadczeń gwarantowanych.  
Wywiad oraz zalecenia zostaną wpisane do Karty Pacjenta. 
 
Wizyta pielęgniarska (II) będzie kończyć udział pacjenta w Programie. 
Przeprowadzi ją pielęgniarka, która wykona pomiary parametrów antropometrycznych ( ciężar ciała, BMI, 
WHR), porównana je z wynikami pomiarów na pierwszej wizycie i rezultaty oraz wyniki testu wiedzy 
wykonanego przez Pacjenta omówi z Pacjentem.  
Na koniec wizyty Pacjent/uczestnik wypełni ankietę satysfakcji udziału w Programie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
DANE LICZBOWE DO REALIZACJI ZADANIA NR 1  

Łącznie lata 2020 - 2023 
 

Lp. Rodzaj usługi 
Jednostka 

miary 
Ilość 

1.  Opieka edukacyjno- medyczna nad pacjentami osoba 17 300 

2.  Badanie OGTT wstępne szt. 17 300 

3.  Badanie pielęgniarskie wstępne szt. 1 212 

4.  Badanie lekarskie wstępne szt. 1 212 

5.  Przeprowadzenie szkolenia wstępnego (stacjonarne lub webinarium) szt. 87 

6.  Roczna licencja na platformę do webinarium szt. 4 

7.  Pierwsza konsultacja indywidualna dietetyczna szt. 968 

8.  Pierwsza konsultacja indywidualna fizjoterapeutyczna szt. 968 

9.  Druga konsultacja indywidualna dietetyczna szt. 777 

10.  Druga konsultacja indywidualna fizjoterapeutyczna szt. 777 

11.  Trzecia konsultacja indywidualna dietetyczna szt. 615 

12.  Trzecia konsultacja indywidualna fizjoterapeutyczna szt. 615 

13.  Przeprowadzenie szkolenia końcowego (stacjonarne lub webinarium) szt. 58 

14.  Badanie OGTT końcowe szt. 496 

15.  Badanie pielęgniarskie końcowe szt. 496 

16.  Badanie lekarskie końcowe szt. 496 

 
 

DANE LICZBOWE DO REALIZACJI ZADANIA NR 2  
Łącznie lata 2020 - 2023 

 
 

Lp. Rodzaj usługi Rekrutacja i utrzymanie uczestnika na etapie 
Jednostka 

miary 
Ilość 

1.  Wykonanie OGTT wstępnego osoba 17 300 

2.  Udział we wstępnej wizycie pielęgniarsko-lekarskiej szt. 1 212 

3.  Udział w I spotkaniu indywidualnym z dietetykiem i fizjoterapeutą szt. 968 

4.  Udział w II spotkaniu indywidualnym z dietetykiem i fizjoterapeutą szt. 777 

5.  Udział w III spotkaniu indywidualnym z dietetykiem i fizjoterapeutą szt. 615 

6.  Udział w końcowej wizycie pielęgniarsko-lekarskiej szt. 496 

 
 
 


