
 
 

Wykaz zmian w Regulaminie konkursu Nr  RPLD.10.03.02-IZ.00-10-001/19 
Lp. Punkt 

regulaminu 
Przed zmianą Po zmianie Uzasadnienie 

1.  6.2 Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji 
projektów będzie prowadzony od 30 września 2019 
r. godz. 00:00 do 10 października 2019 r. godz. 
23:59. 
 

Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów będzie 
prowadzony od 30 września 2019 r. godz. 00:00 do 21 
października 2019 r. godz. 23:59. 
 
 

Wydłużenie terminu składania 
wniosków w związku ze zmianami 
Regulaminu konkursu.  

2.  2.5 Grupa 
docelowa 

 

6. Wyniki obligatoryjnych badań wykonanych 

przez pacjenta na potrzeby wstępnej kwalifikacji  
do Programu (morfologia, badanie wartości 

wskaźników przemiany lipidowej (stężenia 

cholesterolu całkowitego, cholesterolu frakcji LDL, 

HDL, trójglicerydów), gospodarki węglowodanowej 
(stężenie glukozy na czczo, glikemii przygodnej, 

hemoglobiny glikowanej HbA1c, insuliny), stężenia 

aminotransferaz wątrobowych, kwasu moczowego 
oraz ciśnienia tętniczego krwi – wykonanymi nie 

później niż 1 miesiąc przed wizytą, ewentualnie 

innymi badaniami zleconymi na etapie kwalifikacji). 

 

Wyniki obligatoryjnych badań wykonanych przez pacjenta na 

potrzeby wstępnej kwalifikacji do Programu (morfologia, badanie 
wartości wskaźników przemiany lipidowej (stężenia cholesterolu 

całkowitego, cholesterolu frakcji LDL, HDL, trójglicerydów), 

gospodarka węglowodanowa (stężenie glukozy na czczo, glikemia 
przygodna), stężenia aminotransferaz wątrobowych, kwasu 

moczowego oraz ciśnienia tętniczego krwi wykonanymi nie później 

niż 1 miesiąc przed wizytą. 
Fakultatywnie do rozważenia przez lekarza w przypadku osób z 

zaburzoną gospodarką węglowodanową: wyniki badania 

hemoglobiny glikowanej HbA1c oraz  insuliny, a także  wyniki 
innych badań jeśli zostały zlecone przez lekarza. 

 

 

Powyższa zmiana podyktowana 
jest licznymi prośbami 
zainteresowanych udziałem w 
konkursie  oraz konsultacjami ze 
środowiskiem medycznym co do 
zakresu obligatoryjnych badań 
wykonywanych przez uczestników 
przed przystąpieniem do udziału w 
Programie. Ponownie także 
przeanalizowano opinie prezesa 
AOTMiT w zakresie rekomendacji 
w ustalaniu założeń dietoterapii. 
Badania hemoglobiny glikowanej 
HbA1c oraz insuliny są niezbędne 
głównie dla pacjentów powikłanych 
z zaburzoną gospodarką 
węglowodanową, nie są konieczne 
dla całego ogółu pacjentów 
biorących udział w programie. 
Pierwotny wymóg stanowił istotną 
barierę zarówno dla 
Wnioskodawców jak i dla 
uczestników projektów  
 
Badania w ramach tego kroku nie 
będą finansowane  
w Programie.  
 
 
 
 
 
 



 
Zmiany w załącznikach do Regulaminu konkursu Nr RPLD.10.03.02-IZ.00-10-001/19 

 
1.  Załącznik nr 

15 – 
Regionalny 
program 
zdrowotny 
dotyczący 
przeciwdziałan
ia nadwadze i 
otyłości w 
województwie 
łódzkim wśród 
osób w wieku 
aktywności 
zawodowej na 
lata 2019-2023 
–pilotaż 
"odWAŻYMY 
ŁÓDZKIE” 

Zmiany w programie polegają na wyłączeniu z obligatoryjnych badań wykonanych przez pacjenta na potrzeby wstępnej 

kwalifikacji do Programu: badania hemoglobiny glikowanej HbA1c oraz insuliny. Ww. będą badaniami fakultatywnymi do 
rozważenia przez lekarza w przypadku osób z zaburzoną gospodarką węglowodanową. 
 

Jak wyżej 

 


