
Realizator główny Kontakt do rejestracji
 Miejsca realizacji 

świadczeń 
kryteria dostępu

 Liczba świadczeń do 
wykonania do końca 2018 r. 

1
Program profilaktyki zakażeń 

pneumokokowych w oparciu o szczepienia 
przeciwko pneumokokom 

Centrum Medyczne Luxmed Sp. z o.o.
ul. Radziwiłłowska 5, 

20-080 Lublin

tel. 81 536 58 49,
w godz.7.00-20.00

e-mail: luxmedlublin.pl,
zakładka:bezpłatne szczepienia 

przeciwko pneumokokom

teren województwa 
lubelskiego

dzieci  z terenu województwa lubelskiego w wieku 
od ukończenie 2 roku życia do ukończenia 5 roku 

życia, które nie były szczepione szczepionką 
przeciwko pneumokokom 

138 osób
- dane z 31.08.2018

261 000,00 zł

2

Program prozdrowotny 
w zakresie zapobiegania chorobom 

kręgosłupa oraz fizjoprofilaktyki dotyczącej 
ergonomii pracy na lata 2017 – 2021 

(kontynuacja programu realizowanego w 
latach 2012-2015)

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy 
Centrum Profilaktyczno-Lecznicze 

w Lublinie
ul. Nałęczowska 27C, 

20 - 701 Lublin

tel. 81 533 00 34 w. 210, 
w godz. 9.00-15.00

e-mail: womp.lublin.pl,
zakładka: programy zdrowotne

teren województwa 
lubelskiego

osoby dorosłe z terenu województwa lubelskiego
253 osoby

239 996,50 zł

3
 Program profilaktyki raka skóry dla 

mieszkańców województwa lubelskiego na 
lata 2014 - 2017

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy 
Centrum Profilaktyczno-Lecznicze 

w Lublinie
ul. Nałęczowska 27C, 

20 - 701 Lublin

tel. 81 533 00 34 w. 204,
w godz.9.00-15.00

e-mail: womp.lublin.pl,
zakładka: programy zdrowotne

teren województwa 
lubelskiego

osoby dorosłe z terenu województwa lubelskiego
845 osób

86 952,87 zł

l.p. Nazwa Programu Realizator główny Kontakt do rejestracji
 Miejsca realizacji 

świadczeń 
kryteria dostępu

 Liczba świadczeń do 
wykonania do końca 2018 r. 

1
Regionalny Program Zdrowotny w zakresie 

profilaktyki chorób odstresowych  w 
województwie lubelskim

1) Katarzyna Ziarek Niepubliczny 
Ośrodek Zdrowia Psychicznego 
"DIALOG" Chełm, 2) Inkubator 

Technologiczny MARKIZ sp. z o.o. w 
Puławach, 3) Stowarzyszenie Aktywna 

Europa w Lublinie

1) Ul. Hrubieszowska 72, 22-100 
Chełm tel. 535 151 450, 2) U. Romów 

8, 24-100 Puławy tel 81 440 88 66, 
strona: invest.lubelskie.pl, 3) Ul. 
Nałęczowska 24, 20-400 Lublin, 
strona: www.aktywnaeuropa.pl

teren województwa 
lubelskiego

a) Grupa docelowa - osoby pracujące narażone na 
stres w wieku aktywności zawodowej  z terenu, - 
preferowane  osoby z grup wysokiego ryzyka tj. 

kadra zarządzająca, lekarze, służby mundurowe; w 
tym policja, wojsko, straż pożarna, górnicy, 

kierowcy zawodowi, operatorzy urządzeń oraz 
osoby związane z sektorem budowlanym, - objęcie 

programem co najmniej 2000 osób, b) Działania 
zawarte w programie: - działania edukacyjne z 
zakresu stresu w pracy, - działania szkoleniowe 

indywidualne i grupowe z psychologiem, c) alokacja 
na konkurs: 1 537 665,27 zł 

W wyniku rozstrzygnięcia 
konkursu zostały podpisane 3 
umowy na łączną kwotę 3 097 
135,60 zł. W związku z czym 

ZWL zwiększył alokację.  
Projekty są w trakcie realizacji.

2

Regionalny Program Zdrowotny w zakresie 
wykrywania zakażeń Borrelia burgdorferi, 

jako profilaktyka boreliozy z Lyme w 
województwie lubelskim

1) Centrum Medyczne Luxmed sp. z 
o.o. w Lublinie, Chełmie,Kraśniku, 

Krasnymstawie, Świdniku, Zamościu, 
Lubartowie, Radzyniu Podlaskim, 

Nałęczowie, Poniatowej i Tomaszowie 
Lubelskim,   2) Stowaryszenie Inicjatyw 

Samorządowych w Lublinie, 3) 
Centrum Medyczne VITA Paweł 

Skrętowicz Urszulin, 4) Samodzielny 
Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej 

we Włodawie

1) Wszystkie placówki/oddziały 
Luxmed na terenie Lublina (tel. 81 
532 37 11) oraz Chełmie, Kraśnku, 

Krasnymstawie, Świdniku, Zamościu, 
Lubartowie, radzyniu Podlaskim, 

Nałęczowie, Poniatowej i Tomaszowie 
Lubelskim, strona: luxmedlublin.pl 2) 
Ul. Długa 5, 20-346 Lublin tel. 81 53 
43 200, strona:sis-dotacje.pl,  3) ul. 
Modrzewiowa 1/1, 22-234 Urszulin 

tel. 82 571 33 16, 
strona:cmvita.com.pl,  4) Al. Józefa 

Piłsudskiego 64, 22-200 Włodawa tel. 
82 572 58 01, 

strona:www.spzoz.wlodawa.pl            

teren województwa 
lubelskiego 

a) Grupa docelowa - osoby pracujace -szczególnie 
narażone na zakażenie Borrelia burgdorferi są 
rolnicy, pracownicy leśnictwa, zbieracze runa 

leśnego, myśliwi jak również osoby przebywające w 
tym środowisku w celach rekreacyjnych.  Zgodnie z 

założeniami programu w latach 2017 – 2019 
założono objęcie programem 13 000 osób. b) 

Działania zawarte w programie: - zwiększyć poziom 
wiedzy z zakresu epidemiologii i profilaktyki 

boreliozy poprzez ukierunkowaną edukację, - 
przebadanie populacji w kierunku boreliozy przy 

zastosowaniu testów screeningowych oraz udzieli 
wsparcia i pomocy osobom z dodatnimi wynikami 

testów poprzez zalecanie specjalistycznych 
konsultacji lekarskich. c) alokacja na konkurs: 3 942 

143,67 zł

W wyniku rozstrzygnięcia 
konkursu zostało podpisanych 
4 umowy na łączną kwotę ok. 
6 100 000,00 zł. W związku z 
czym ZWL zwiększył alokację. 

W związku z powyższym 
planowana liczba osób, która 
zostanie objęta wsparciem to 
22 500. Projekty są w trakcie 

realizacji.

3
Profilaktyka nadwagi i otyłości wśród 

uczniów klas IV-VI szkół podstawowych z 
terenu województwa lubelskiego

1) Powiatowe Centrum Zdrowia sp. z 
o.o. w Opolu Lubelskiem, 2) Centrum 
Medyczno-Disgnostyczne sp. z o.o. w 
Siedlcach, 3) Samodzielny Publiczny 

Zespół Opieki Zdrowotnej we 
Włodawie, 4) Stowarzyszenie Klub XXI 
wieku w Lublinie, 5) Usługi Medyczne 
B.Nowicka-Danilczuk sp.j. w Łukowie

1) Ul. Przemysłowa 4a, 24-300 Opole 
Lubelskie tel. 81 827 22 78, strona: 

www.pczol.pl, 2) Ul. Kleeberga 2, 08-
110 Siedlce, tel. 25 63 33 555, strona: 

centrum.med.pl,  3) Al.Józefa 
Piłsudskiego, 22-200 Włodawa tel. 82 

572 58 01, strona: 
www.spzoz.wlodawa.pl  4) Ul. 

Niepodległości 11/34, 20-246 Lublin,    
5) Ul. Sienkiewicza 7, 21-400 Łuków, 

tel. 25 755 42 05  

teren województwa 
lubelskiego

a) Grupa docelowa -Uczniowie klas IV – VI szkół 
podstawowych z terenu województwa lubelskiego, 
zaplanowano objęcie co najmniej 9 000 uczniów w 

okresie do 2020 roku, b)  Działania zawarte w 
programie: kompleksowa interwencja edukacyjno – 
zdrowotna (diagnostyka nadwagi i otyłości, zajęcia z 

dietetykiem, zajęcia ruchowe), c) alokacja na 
konkurs: 1 592 855,86 zł

W wyniku rozstrzygnięcia 
konkursu zostało podpisanych 

5 umów na łączną kwotę 
5 353 799,00 zł.  W związku z 
czym ZWL zwiększył alokację. 
Projekty są w trakcie realizacji. 

4

Program profilaktyki wad postawy 
i zaburzeń rozwoju ruchu wśród uczniów w 

wieku 10-14 lat z terenu województwa 
lubelskiego 

na lata 2018 - 2020

nd. nd.
teren województwa 

lubelskiego

a) Grupa docelowa - uczniowie w wieku 10-14 lat z 
terenu województwa lubelskiego. Zaplanowana 

liczba dzieci objęta wsparciem ok. 16 000. b)  
Działania zawarte w programie: zajęcia z edukacji 

zdrowotnej, badania diagnostyczne oraz zajęcia 
praktyczne tj. zajęcia z kinezyterapii, rozwijające 

aktywność fizyczną w formie zajęć 
ruchowych/korekcyjnych są działaniami 

niezbędnymi, które mogą w sposób istotny 
przyczynić się do zmniejszenia niekorzystnych 

skutków danego problemu, zwiększyć świadomość i 
zachęcić do zmiany zachowań, zarówno przez dzieci, 
jak i rodziców. c) alokacja na konkurs: 3 221 582,71 

zł

Trwa etap negocjacji z 
wnioskodawcami (ostatni etap 

przed roztrzygnieciem 
konkursu).

5

Program profilaktyki wczesnego wykrywania 
zaburzeń słuchu, głosu i mowy wśród 

uczniów klas I szkół podstawowych z terenu 
województwa lubelskiego na lata 2018 – 

2021.

nd. nd.
teren województwa 

lubelskiego

a) Grupa docelowa - Uczniowie klas I szkoły 
podstawowej z terenu woj. Lubelskiego. 

Zaplanowano dotarcie do każdej szkoły i objecie 
wsparciemok. 33 000 dzieci tj. 85% populacji, b)  

Działania zawarte w programie: edukacja 
zdrowotna, badania diagnostyczne, działania 
terapeutyczne są działaniami niezbędnymi, 

przyczynią się w pewnym stopniu do zmniejszenia 
niekorzystnych skutków danego problemu. c) 

alokacja na konkurs: 3 859 380,00 zł.

Konkurs ogłoszony przez DW 
EFS w dniu 26.09.2018r. Z 

okresem naboru 30.10.2018 - 
13.11.2018r.

Programy polityki zdrowotnej finansowane ze środków budzetu województwa lubelskiego

Nazwa Programul.p.

Programy polityki zdrowotnej realizowane w ramach RPO WL 2014-2020



l.p. Nazwa Programu Ralizator główny Kontakt do rejestracji
 Miejsca realizacji 

świadczeń 
kryteria dostępu

 Liczba świadczeń do 
wykonania do końca 2018 r. 

1
Program profilaktyki raka szyjki macicy, 

piersi i jelita grubego (krajowy) 

1) Centrum Medyczne Luxmed sp. z 
o.o. w Lublinie, 2)Samodzielny 

Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana 
Bożego w Lublinie, 3) Instytut 

Medycyny Wsi im. Witolda Chodżki w 
Lublinie 

1) Ul. Radziwiłłowska 5, 20-080 Lublin, 
tel. 81 532 37 11, 

strona:luxmedlublin.pl, 2) Ul. 
Biernackiego 9, 20-089 Lublin, tel.81 
740 20 39, strona: www.janbozy.pl,  
3) ul. Jaczewskiego 2, 20-090 Lublin, 

tel.81 718 44 00, strona: 
www.imw.lublin.pl.    

teren województwa 
lubelskiego

a) Grupa docelowa - populacja osób w wieku 
aktywności zawodowej, będących w grupie 

podwyższonego ryzyka z terenu całego podregionu 
województwa lubelskiego,- Co najmniej 65% 

uczestników projektu stanowią osoby zamieszkałe 
na terenach wiejskich, tj. terenach słabo 

zaludnionych, - W ramach działań z zakresu 
profilaktyki raka szyjki macicy albo profilaktyki raka 

piersi co najmniej:  20% uczestników projektu 
stanowią kobiety, które nigdy nie wykonywały 

badań profilaktycznych finansowanych ze środków 
NFZ w kierunku raka szyjki macicy;  20% 

uczestników projektu stanowią kobiety, które nigdy 
nie wykonywały badań profilaktycznych 

finansowanych ze środków NFZ w kierunku raka 
piersi, - objęcie programem co najmniej 13 000 

osób, b) Działania zawarte w programie: 
1.Wsparcie nakierowane na działania informacyjne, 
edukacyjne i badania profilaktyczne, mające na celu 
poprawę zgłaszalności mieszkańców województwa 
lubelskiego na badania przesiewowe w programów 

profilaktycznych, w zakresie nowotworów: raka 
piersi, szyjki macicy oraz raka jelita grubego. , c) 
alokacja na obydwa konkursy: 23 000 000,00 zł 

(konkurs ogłaszany dwukrotnie: I październik 2016 
r. i  II lipiec 2017 r.)

W wyniku rozstrzygnięcia I 
konkursu zostały podpisane  

na łączną kwotę 3 858 515,00 
zł.

W ramach II konkursu zostały 
wybrane do dofinansowania  

projekty łączną kwotę 10 220 
134,32 zł.   Projekty są w 

trakcie realizacji.

 L.p.  Nazwa projektu  Realizator główny  Kontakt do rejestracji
 Miejsce realizacji 

świadczeń
 Liczba świadczeń 

tel.kom: +48 606-467-569 tel.: 
+48(84) 686-86-11 +48(84) 686-76-71 

Poniedziałek - piątek: 7:00 - 20:00

Sobota: 7:00 - 12:00 Strona www: 
kardioneuromed.pl Zakładka: badania 

diagnostyczne

2.      
Program wczesnego wykrywania 

nowotworów jelita grubego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej w Łęcznej  ul. 

Krasnostawska 52,  21-010 Łęczna

tel. 81 752 62 00 Strona www: 
szpital.leczna.pl Zakładka: Program 

wczesnego wykrywania 
nowotworów..

podregion lubelski 800

3.      
Program badań przesiewowych w profilaktyce 

raka piersi kierowanych do kobiet z 
podregionu bialskiego

Bialskopodlaskie Stowarzyszenie 
Rozwoju Regionalnego  ul. gen. Józefa 

Bema 11,  21-500 Biała Podlaska

tel. 725 520 202, 724 600 303 - czynne 
w dni robocze od pon. do piątku, od 
08:30 do 15:30 Strona www: bsrr.pl 

Zakładka: projekty realizowane

podregion bialski 4000

4.      
Profilaktyka raka jelita grubego – program 
kolonoskopii przesiewowej kierowany do 

mieszkańców z podregionu bialskiego

Bialskopodlaskie Stowarzyszenie 
Rozwoju Regionalnego  ul. gen. Józefa 

Bema 11,  21-500 Biała Podlaska

tel. 725 520 202  - czynne w dni 
robocze od pon. do piątku, od 08:30 

do 15:30. Strona www: bsrr.pl 
Zakładka: projekty realizowane

podregion bialski 1000

5.      
Program badań przesiewowych w profilaktyce 

raka szyjki macicy kierowanych do kobiet z 
podregionu bialskiego

Bialskopodlaskie Stowarzyszenie 
Rozwoju Regionalnego  ul. gen. Józefa 

Bema 11,  21-500 Biała Podlaska

tel. 725 520 202, 724 600 303 - czynne 
w dni robocze w godz. od 08:30 do 

15:30. Strona www: bsrr.pl Zakładka: 
projekty realizowane 

podregion bialski 4000

6.      
Profilaktyka raka szyjki macicy w SPZOZ NR1 

Bełżyce

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej nr 1 w Bełżycach  ul. 
Przemysłowa 44,  24-200 Bełżyce

tel. 81 516 26 52 Strona www: 
spzoz1belzyce.pl Zakładka: projekty 

unijne
podregion lubelski 500

7.      
Profilaktyka i diagnostyka jelita grubego w 

podregionie bialskim

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej w Parczewie  ul. Kościelna 

136,  21-200 Parczew

tel.: 83 355 21 52 - czynne w dni 
robocze od 07:25 do 15:00. Strona 
www: spzozparczew.pl Zakładka: 

projekty

podregion bialski 600

8.      
Program profilaktyki raka piersi w 

podregionie puławskim

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej w Kraśniku  ul. Chopina 13,  

23-200 Kraśnik

tel. 81 825 13 89 Strona www : 
spzoz.krasnik.pl Zakładka: 

profilaktyka
podregion puławski 1000

9.      
Program profilaktyki raka szyjki macicy w 

podregionie puławskim

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej w Kraśniku  ul. Chopina 13,  

23-200 Kraśnik

tel. 81 825 13 18/93, 81 825 48 65 
Strona www : spzoz.krasnik.pl 

Zakładka: profilaktyka
podregion puławski 1000

10.   
Program profilaktyki raka jelita grubego w 

podregionie puławskim.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej w Kraśniku  ul. Chopina 13,  

23-200 Kraśnik

tel. 81 825 13 81 Strona www: 
spzoz.krasnik.pl Zakładka: 

profilaktyka
podregion puławski 600

11.   
Warto się badać - program profilaktyki raka 

jelita grubego

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki 
Zdrowotnej we Włodawie  al. Józefa 

Piłsudskiego 64, 22-200 Włodawa

tel. 797 704 913, 797 704 917 Strona 
www: spzoz.wlodawa.pl zakładka: 

SPZOZ/projekty unijne
podregion bialski 500

12.   
Zwiększenie ilości wykonywanych badań 

cytologicznych w ramach programu 
profilaktycznego

CENTRUM MEDYCZNE LUXMED 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  ul. 
Radziwiłłowska 5, 2 0-080 Lublin

tel. 81 532 37 11 Strona www: 
luxmedlublin.pl zakładka: badania i 

zabiegi/projekty unijne

podregion chełmsko-
zamojski

21 600

13.   
Zwiększenie ilości wykonywanych badań 

mammograficznych przez pacjentki w ramach 
programu profilaktycznego

CENTRUM MEDYCZNE LUXMED 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  ul. 
Radziwiłłowska 5,  20-080 Lublin 

tel. 81 532 37 11 pon.- pt 7:00 – 20:00 
strona www:luxmedlublin.pl 
zakładka: badania i zabiegi

podregion lubelski 21 600

Projekty polityki zdrowotnej finansowane ze środków budżetu województwa lubelskiego/EFS – nowotwory 

Programy krajowe, implementowane w ramach RPO 2014-2020 na poziom regionu WL:

1.      

Badania przesiewowe i działania 
edukacyjnoinformacyjne ukierunkowane na 

wczesne wykrywanie nowotworów jelita 
grubego w podregionie chełmsko-zamojskim 

województwa lubelskiego

Niepubliczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej KardioNeuroMED Ewa 

Dudko  ul. Stanisława Moniuszki 31, 23-
400 Biłgoraj

podregion chełmsko-
zamojski

700



14.   
Zwiększenie ilości wykonywanych badań 
kolonoskopowych w ramach programu 

profilaktycznego

CENTRUM MEDYCZNE LUXMED 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  ul. 
Radziwiłłowska 5,  20-080 Lublin

Brak na stronie podregion puławski 4320 – może być wyczerpana

15.   
Profilaktyka i diagnostyka jelita grubego w 

podregionie puławskim

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej w Puławach  ul. Józefa 

Bema 1,  24-100 Puławy

tel. +48 504 219 833 strona 
www: szpitalpulawy.pl 

zakładka: 
zamówienia/projekty/projekty 

UE

podregion puławski 750

16.   
Program profilaktyki raka szyjki macicy w 

podregionie lubelskim

Samodzielny Publiczny Szpital 
Wojewódzki im. Jana Bożego w 

Lublinie  ul. Mieczysława Biernackiego 
9,  20-089 Lublin

tel. +48 504 219 833 pon. - pt.: 
8.00 - 14.30 strona www: 
janbozy.lublin.pl zakładka: 

projekty unijne 

podregion lubelski 550

17.   

Profilaktyka chorób nowotworowych jelita 
grubego w celu zmniejszenia zachorowalności 

i śmiertelności na terenie podregionu 
lubelskiego

Samodzielny Publiczny Szpital 
Wojewódzki im. Jana Bożego w 

Lublinie  ul. Mieczysława Biernackiego 
9,  20-089 Lublin

tel. +48 504 219 833 pon. - pt.: 
8.00 - 14.30 strona www: 
janbozy.lublin.pl zakładka: 

projekty unijne 

podregion lubelski 650

ARION Szpitale Spółka z o.o. Lublin ul. 
Związkowa 4
20-148 Lublin

18.   
Profilaktyka raka jelita grubego Arion Szpitale 

sp. z o.o.
Tel. 801 513 413 Strona www: arion-
szpitale.pl Zakładka: strona główna

Podregion chełmsko-
zamojski

1000


