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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 7/EOG/2015 z 17.08.2015 – Specyfikacja Istotnych 

Warunków Zamówienia.  

 

I. SZKOLENIE – CZĘŚĆ TEORETYCZNA I PRAKTYCZNA 

 

Program Szkolenia personelu medycznego wewnętrznego NZOZ Nowa Rehabilitacja w ramach 

Projektu pt. Realizacja Projektu Diagnostyki, Profilaktyki i Rehabilitacji Geriatrycznej z 

wykorzystaniem elementów Teleopieki sposobem lepszego dostosowania systemu opieki 

zdrowotnej do potrzeb szybko rosnącej populacji osób powyżej 60 roku życia w ramach Programu 

PL07 „Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-

epidemiologicznych". 

Przy każdym temacie wykładu określono oczekiwany czas trwania wykładu (w godzinach 

wykładowych – po  45 min) oraz ewentualne oczekiwania co do kwalifikacji wykładowcy. 

Część teoretyczna szkolenia:  

1. Kwestie formalne związane z realizacją projektów dofinansowanych ze środków norweskich i EOG 

– 2 godziny – osoba mająca doświadczenie w realizacji projektów unijnych w branży medycznej 

2. Wielochorobowość – 2 godziny – lekarz, specjalista geriatrii 

3. Kompleksowa ocena geriatryczna (KOG) – 2 godziny – osoba mająca doświadczenie w 

wykonywaniu kompleksowej oceny geriatrycznej 

4. Specyfika wywiadu geriatrycznego – 1 godzina– lekarz, specjalista geriatrii 

5. Interakcje lekowe. Polipragmazja – 1 godzina – lekarz, specjalista geriatrii 

6. Choroby układu krążenia u pacjentów w podeszłym wieku. Przewlekła niewydolność serca – 3 

godziny - lekarz, specjalista chorób wewnętrznych lub kardiologii 

7. Badanie psychogeriatryczne – 1 godzina – lekarz specjalista geriatrii lub psychiatrii albo 

psycholog 

8. Otępienie – 1 godzina– lekarz, specjalista geriatrii lub psychiatrii albo psycholog 

9. Depresja w podeszłym wieku – 1 godzina – lekarz  specjalista geriatrii lub psychiatrii albo 

psycholog 

10. Otępienie a depresja – 1 godzina– lekarz  specjalista geriatrii lub psychiatrii albo psycholog 

11. Badanie fizjoterapeutyczne pacjentów w podeszłym wieku – 2 godziny – lekarz specjalista 

rehabilitacji medycznej lub fizjoterapeuta  

12. Testy sprawności funkcjonalnej wykorzystywane u pacjentów w podeszłym wieku – 2 godziny 

– lekarz specjalista rehabilitacji medycznej lub fizjoterapeuta  

13. Upadki w podeszłym wieku – 1 godzina – lekarz specjalista geriatrii lub rehabilitacji 

medycznej lub fizjoterapeuta 

14. Rola pielęgniarki w procesie oceny geriatrycznej – pielęgniarka lub lekarz specjalista chorób 

wewnętrznych lub geriatrii 

15. Ocena stanu odżywienia i problemy żywieniowe u pacjentów w podeszłym wieku – 2 godziny 

– dietetyk, pielęgniarka lub lekarz 
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16. Choroby układu ruchu osób w podeszłym wieku – 2 godziny – lekarz specjalista geriatrii lub 

rehabilitacji medycznej lub fizjoterapeuta 

17. Ból u osób w podeszłym wieku – 2 godziny – lekarz specjalista anestezjologii lub chorób 

wewnętrznych lub geriatrii lub rehabilitacji medycznej 

18. Aktywność fizyczna osób powyżej 60 roku życia – 2 godziny – lekarz specjalista geriatrii lub 

rehabilitacji medycznej albo fizjoterapeuta 

19. Choroby oczu osób w podeszłym wieku – 2 godziny – lekarz okulista 

20. Zdrowotne i społeczne determinanty pomyślnego starzenia się – 1 godzina – lekarz 

specjalista geriatrii lub rehabilitacji medycznej lub fizjoterapeuta 

Kadra prowadząca szkolenie – minimalne wymagania: 

A) wykładowcami powinni być przynajmniej 3 wykładowcy uniwersytetów medycznych 
lub akademii wychowania fizycznego posiadający doświadczenie dydaktyczne 
powyżej 300 godzin szkoleniowych z tematyki medycznej lub posiadającej tytuł profesora 
nauk medycznych lub nauk o kulturze fizycznej. 

B) Dodatkowo w skład zespołu szkoleniowego winno wchodzić przynajmniej 3 lekarzy 
specjalistów spośród następujących specjalizacji:  rehabilitacji medycznej i/lub 
fizjoterapii i/lub geriatrii i/lub chorób wewnętrznych i/lub kardiologii  i/lub  okulistyki 
– stosownie do tematu wykładu.  

 

Część praktyczna szkolenia: 

1. Telemedycyna w diagnozowaniu i leczeniu pacjentów geriatrycznych – prezentacja 

możliwości systemu – 2 godziny – osoba mająca doświadczenie w obsłudze systemów 

telemedycznych 

2. Szkolenie z obsługi systemu telemedycznego realizowane w formie warsztatów – 10 godzin – 

– osoba mająca doświadczenie w obsłudze systemów telemedycznych 

3. Szkolenie z obsługi systemu informatycznego (CRM) przeznaczonego do zbierania wyników 

badań wykonywanych podczas Projektu -  realizowane w formie warsztatów i zajęć 

praktycznych (CRM) – 10 godzin – informatyk, statystyk medyczny  lub osoba z 

doświadczeniem w obsłudze baz danych. 

4. Szkolenie z obsługi systemu elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) -  realizowane w 

formie warsztatów i zajęć praktycznych – 6 godzin – informatyk, statystyk medyczny  lub 

osoba z doświadczeniem w obsłudze i konfiguracji programów EDM. 

Część praktyczna szkolenia  powinna być prowadzona przez specjalistów ds. teleopieki i 
telemedycyny, posiadających doświadczenie praktyczne. 
 

Szkolenia personelu wewnętrznego realizującego Projekt winny być prowadzone przez osoby nie 

uczestniczące w jego realizacji. Szkolenia mają na celu przygotowanie całego zespołu do jego 

realizacji. Mają zapewnić standaryzację uzyskanych wyników badań, co będzie ułatwiało 

przeprowadzenie analizy statystycznej wyników badań. Będą one bezpłatne dla uczestników i 

kończyły się będą wydaniem certyfikatu. Uczestnicy szkoleń bezpłatnie otrzymają komplet 

materiałów dydaktycznych, poczęstunek. Szkolenie trwać będzie w sumie 60 godzin wykładowych. 
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II. SZKOLENIE – MATERIAŁY SZKOLENIOWE 

Opracowanie 25 szt. materiałów szkoleniowych dla 25 uczestników (długopisy, notatniki A4, 

teczki A4, materiały szkoleniowe). Materiały szkoleniowe winny posiadać informacje 

dotyczące współfinansowania Projektu ze środków MF EOG 2009-2014 i NMF 2009-2014 w 

ramach programu PL07 „Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów 

demograficzno – epidemiologicznych”. 
 

III. SZKOLENIE – CATERING 

Zapewnienie poczęstunku w trakcie przerw kawowych: 4 przerwy x 25 osób w każdy z 6 dni 

szkolenia. Należy przez to rozumieć zapewnienie wody mineralnej gazowanej i niegazowanej, 

kawy i herbaty oraz dodatków (cukier, mleko, cytryna) a także przekąsek w postaci kruchych 

ciasteczek. 

IV. SZKOLENIE – CERTYFIKATY 

Wykonawca zobowiązany będzie do opracowania i druku 25 certyfikatów ukończenia szkolenia 

wewnętrznego.  Certyfikaty winny posiadać informacje dotyczące współfinansowania Projektu 
ze środków MF EOG 2009-2014 i NMF 2009-2014 w ramach programu PL07 „Poprawa i lepsze 
dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno – epidemiologicznych”. 
 
V. ASPEKTY TECZNICZNE ZAMÓWIENIA 

A) Po stronie Zamawiającego będzie należało zapewnienie (bezpłatne): 

1. Sali szkoleniowej z miejscami do siedzenia zlokalizowanej w Centrum Medyczno-
Rehabilitacyjne Kraków-Południe przy ul. Komuny Paryskiej 24, 30-389 Kraków. 
Zamawiający udostępni bezpłatnie salę szkoleniową w następujących terminach 

 28-ego sierpnia 2015 (piątek) w godzinach od 13:00 do 21:00,  

 29-ego sierpnia 2015 (sobota) w godzinach od 7:00 do 15:00, 

 4-ego września 2015 (piątek) w godzinach od 13:00 do 21:00,  

 5-ego września 2015 (sobota) w godzinach od 7:00 do 15:00, 

 11-ego września 2015 (piątek) w godzinach od 13:00 do 21:00,  

 12-ego września 2015 (sobota) w godzinach od 7:00 do 15:00. 
 

B) Po stronie Wykonawcy będzie należało zapewnienie: 

1. Wyposażenia obejmującego: projektor multimedialny, laptop, flipchart. 
 


