Załącznik nr 14
do Regulaminu konkursu nr RPMP.08.06.02-IP.02-12-004/20

Zestawienie stawek jednostkowych
dla Programu profilaktyki raka jelita grubego oraz zasady ich stosowania w projekcie
Badania przesiewowe w ramach Programu profilaktyki raka jelita grubego (kolonoskopię) i towarzyszące kolonoskopii znieczulenie
należy rozliczać w oparciu o stawki jednostkowe, niezależnie od wartości wkładu publicznego (czyli wartości dofinansowania w
projekcie). Świadczenia, dla których określono stawki jednostkowe, opisane są szczegółowo w Standardzie usług dotyczących
realizacji projektów w ramach profilaktyki raka jelita grubego stanowiącym Załącznik nr 12c do Regulaminu konkursu oraz w
poniższym zestawieniu stawek jednostkowych. Stawki jednostkowe zostały określone zgodnie z uchwałą nr 5/2018/XVI Komitetu
Sterującego do spraw koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie określenia stawek
jednostkowych na usługi zdrowotne, obowiązujących w ramach projektów o charakterze profilaktycznym, ukierunkowanych na
wczesne wykrywanie raka jelita grubego, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Nazwa stawki
jednostkowej

Zakres świadczenia zdrowotnego

Cena

Opis i definicja
wskaźnika
rozliczającego stawkę
jednostkową

Sposób weryfikacji
wykonania usługi

Stawka jednostkowa obejmuje badanie
przesiewowe polegające, zgodnie z
Programem, na wykonaniu pełnej kolonoskopii
z uwidocznieniem dna kątnicy i proksymalnego
fałdu zastawki Bauchina. Kolonoskopia
przesiewowa obejmuje również:
 pobranie wycinków z nacieku
nowotworowego lub zmian podejrzanych o
charakter nowotworowy,
 usunięcie polipów o wielkości do 10
milimetrów każdy.
Jeśli polipy są wielkości 10 mm lub większe lub
ich liczba jest duża (10 lub więcej) to zgodnie z
założeniami Programu osoby z badań
przesiewowych stają się pacjentami i leczone są
w ramach systemu finansowanego przez
Narodowy Fundusz Zdrowia. Osoby, u których
wykryto raka, poddaje się standardowej operacji
Badanie
albo w ośrodku wykonującym badania lub w
przesiewowe
innym, zgodnie z preferencjami pacjenta.
raka jelita
580 zł
Zgodnie z Programem, według którego
grubego
realizowane będzie wsparcie w ramach RPO,
(kolonoskopia) obowiązują wytyczne nadzoru
kolonoskopowego po polipektomii opublikowane
w wytycznych Europejskiego Towarzystwa
Endoskopii Przewodu Pokarmowego
dotyczących nadzoru kolonoskopowego po
polipektomii (Endoscopy 2013 Oct;45(10):84251 doi:10.1055/s-0033-1344548). Jakość
prowadzenia Programu w poszczególnych
ośrodkach będzie kontrolowana przez
niezależną firmę monitorującą a także przez

Liczba uczestników
projektu objętych
badaniem
przesiewowym raka
jelita grubego
(kolonoskopia
przesiewowa)
Do osiągniętej wartości
wskaźnika można
policzyć osobę, którą
objęto badaniem
przesiewowym raka
jelita grubego
(kolonoskopią)
przeprowadzonym
w standardzie
przewidzianym
w Programie.



oświadczenie
lekarza o
udzieleniu
świadczenia oraz



oświadczenie
uczestnika/uczest
niczki o
otrzymaniu
świadczenia.
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Znieczulenie
Wykonane
podczas
kolonoskopii

Za kolonoskopię w znieczuleniu/sedacji uznaje
się badanie, w trakcie którego podawane są leki
mające na celu zmniejszenie dyskomfortu
pacjenta związanego z kolonoskopią (co
najmniej jeden lek sedatywny i co najmniej
jeden lek przeciwbólowy), a pacjent jest
monitorowany przez dodatkową, przeszkoloną
osobę (anestezjolog lub dodatkowy
przeszkolony lekarz, lub pielęgniarka po
odbyciu dodatkowego kursu z anestezjologii) z
udziałem dodatkowego sprzętu monitorującego
(co najmniej pulsoksymetr z funkcją
monitorowania tętna i sfingomanometr).

Liczba uczestników
projektu objętych
znieczuleniem

230 zł

Do osiągniętej wartości
wskaźnika można
policzyć osobę, którą
objęto znieczuleniem
przeprowadzonym
w standardzie
przewidzianym
w Programie.



oświadczenie
lekarza o
udzieleniu
świadczenia oraz



oświadczenie
uczestnika/uczest
niczki o
otrzymaniu
świadczenia.

 W ramach konkursu RPMP.08.06.02-IP.02-12-004/20 nie ma możliwości stosowania stawek jednostkowych do rozliczania
innych wydatków/usług niż wskazane w powyższej tabeli.
 Stawki jednostkowe obejmują całość kosztów związanych z badaniem przesiewowym oraz znieczuleniem, nie ma zatem
możliwości wykazywania we wniosku innych wydatków w ramach usługi zdrowotnej.
 W ramach stawki jednostkowej nie przewidziano zakupu środków trwałych oraz wydatków w ramach cross-financingu.
 W polu E.5.1 wniosku o dofinansowanie wymagane jest określenie wskaźników produktu specyficznych dla projektu,
służących do rozliczania stawek jednostkowych.
 Stawki jednostkowe nie obejmują kosztów pośrednich w rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w
ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności
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na lata 2014-2020, wobec tego beneficjentowi przysługują koszty pośrednie naliczone od rozliczonej i zatwierdzonej stawki
jednostkowej.
 Wydatki rozliczane stawkami jednostkowymi (kolonoskopię i znieczulenie) należy umieścić w budżecie projektu w jednym
odrębnym zadaniu. Kalkulacja wydatku to przemnożenie stawki jednostkowej przez ilość wykonanych usług zdrowotnych
(odpowiednio: badań przesiewowych lub znieczuleń/sedacji). Badanie kolonoskopowe oraz znieczulenie należy wykazać,
jako osobne pozycje budżetowe (osobne wydatki).
 Wnioskodawca wskazuje zadanie, w ramach którego uwzględnione zostały stawki jednostkowe dla danej usługi, w polu
M.1.7.
 Weryfikacja wydatków polega na sprawdzeniu, czy działania zadeklarowane przez beneficjenta zostały zrealizowane i
określone w umowie o dofinansowanie wskaźniki produktu i/lub rezultatu osiągnięte. Rozliczenie następuje według ustalonej
stawki w zależności od faktycznie wykonanej ilości dóbr/usług w ramach danego projektu.
 Wydatki rozliczane stawką jednostkową są traktowane, jako wydatki poniesione. Beneficjent nie ma obowiązku gromadzenia,
ani opisywania dokumentów księgowych w ramach projektu na potwierdzenie poniesienia wydatków, które zostały
wykazane, jako wydatki objęte stawką jednostkową.
 W przypadku stawek jednostkowych, za niezrealizowane lub niewłaściwie zrealizowane działania zapłata nie następuje.
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