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Pytania i odpowiedzi do treści ogłoszenia
Pytanie:
Czy ekspert z doświadczeniem w medycynie rodzinnej może aplikować do kilku obszarów,
do jednego?
Odpowiedź:
Ekspert, składając swoją aplikację, wskazuje do której (jednej z pięciu) grupy aplikuje.
Ekspert może zgłosić się do więcej niż jednej grupy, zgodnie ze swoimi kompetencjami.

czy tylko

Pytanie:
Czy można doprecyzować zakres tzw. konsultacji w trakcie pisania ścieżki przez zespół UM w Łodzi. Pojawiają
się pytania o potrzebę m.in. spotkań wyjazdowych, prowadzenia telekonferencji, udziału w modyfikacji
powstającego dokumentu itp.
Odpowiedź:
W ramach umowy zawartej pomiędzy NFZ a Ekspertem, Ekspert zobowiązuje się do opracowania, wspólnie
z pozostałymi Ekspertami wybranymi przez NFZ do pracy w ramach tej samej grupy, opinii na temat przesłanych
drogą mailową algorytmów postępowania dla grupy (ścieżek diagnostyczno-terapeutycznych),
a następnie do 3 sesji z zespołem Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, przy czym minimum jedna z nich powinna
odbyć się w Łodzi, zaś pozostałe mogą być przeprowadzone w formie telekonferencji.

Pytanie:
Jaki jest przewidywana objętość materiału który będzie podlegał recenzji oraz objętość samej recenzji.
Czy będzie to np. odpowiednio kilkanaście i kilka stron, czy raczej kilkadziesiąt i kilkanaście. Bo raczej nie
kilkaset i kilkadziesiąt, ale tego nie wie osoba niezorientowana w dotychczasowym procesie tworzenia ścieżek
Odpowiedź:
Zakres merytoryczny jak również objętość materiału (opinii) będzie zależny od wybranej jednostki chorobowej
i jej specyfiki. Opinia przygotowana przez Eksperta, powinna obejmować wszystkie aspekty ścieżki
diagnostyczno-terapeutycznej, takie jak przebieg procesu, czytelność procesu, zakresy i adekwatność informacji w
kontekście aktualnych wytycznych medycznych. Jako punkt odniesienia można zapoznać się
z opracowaną w zeszłym roku ścieżką diagnostyczno-terapeutyczną dla nadciśnienia tętniczego.

Pytanie:
Co to znaczy że dwóch wybranych ekspertów ma napisać wspólną opinię? Czy mają dochodzić do konsensusu
w swoich ocenach, czy np. napisać dwie odrębne recenzje w jednej opinii?
Odpowiedź:
Zgodnie z treścią zamieszczonego ogłoszenia Eksperci będą zobowiązani do wydania wspólnej opinii na temat
opracowanego materiału

Pytanie:
Jak kluczowe będzie kryterium ceny i czy można podać przybliżone przedziały cenowe. Przykładowo czy oferta
byłego konsultanta krajowego o uznanym autorytecie w środowisku będzie bardziej czy mniej atrakcyjna
niż oferta lekarza praktyka z np. 15-letnim stażem pracy, członka KLR lub PTMR za np. 5 tys. PLN
Odpowiedź:
Głównym kryterium oceny będzie doświadczenie Eksperta wyrażone w latach stażu, publikacjach naukowych,
aktywności w towarzystwach medycznych, pełnionych funkcjach. Kryterium ceny, będzie wynika z budżetu
przydzielonego na zadanie dotyczące pozyskania opinii i będzie kalkulowane dla całego zadania,
a nie dla poszczególnych osób.

