Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ogłoszenie – eksperci
W ramach realizacji projektu „Przygotowanie, przetestowanie i wdrożenie do systemu opieki zdrowotnej
organizacji opieki koordynowanej (OOK) – Etap I Opracowanie modeli zintegrowanej/koordynowanej opieki
zdrowotnej dla Polski” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu
Operacyjnego wiedza Edukacja Rozwój, Narodowy Fundusz Zdrowia poszukuje niezależnych ekspertów do
współpracy.
Zakres 1
Przedmiot zamówienia: Przegotowanie recenzji polskiej wersji publikacji Prof. Guusa Schrijversa „Integrated
care. Better and cheaper”.
Obszerność publikacji do zrecenzowania ok. 375 stron obliczeniowych (strona = 1800 znaków ze spacjami) –
dostępna w wersji angielskiej i polskiej.
Oczekiwana obszerność recenzji: 1,5 – 2 stron obliczeniowych (strona = 1800 znaków ze spacjami) czyli 2 700
– 3 600 znaków ze spacjami
Wymagania odnośnie doświadczenia eksperta:











Stopień naukowy w dziedzinie medycyny co najmniej dr hab. lub równoważny uczelni zagranicznej.
Specjalizacja – lekarz medycyny rodzinnej, dodatkowo mile widziana: zdrowie publiczne lub/i
zarządzanie
Prowadzenie bieżącej działalności naukowej / w charakterze nauczyciela akademickiego.
Doświadczenie w recenzowaniu obcojęzycznych (język angielski) publikacji naukowych.
Udział w pracach czasopism naukowych - pełnienie funkcji wydawcy lub redaktora ramach zespołów
redakcyjnych branżowych czasopism specjalistycznych polskich i zagranicznych
Doświadczenie w recenzowaniu obcojęzycznych (język angielski, ew. język niderlandzki) publikacji
naukowych z IF co najmniej 1.0.
Doświadczenie w recenzowaniu publikacji naukowych z czasopism z listy B MNiSW
Działalność w towarzystwach, stowarzyszeniach i innych organizacjach branżowych dotyczących
medycyny (preferowane dziedziny: medycyna rodzinna, zdrowie publiczne, organizacja i zarządzanie
systemami opieki zdrowotnej.
Międzynarodowe i krajowe nagrody, stypendia i wyróżnienia za działalność badawczą lub/i dydaktyczną

Realizacja zamówienia w terminie nie później niż do 15.10.2017 r.
Oferty wynagrodzenia wraz CV i proponowaną formą współpracy (umowa cywilno-prawna z osoba fizyczną /
właściciel firmy) proszę przesyłać na adres: koordynowana@nfz.gov.pl w terminie do 01.09. 2017 r.
Warunkiem koniecznym udziału w zamówieniu jest posiadanie wymaganego doświadczenia, kryterium wyboru
oferty 100% cena.

Zakres 2
Porady eksperckie i wsparcie edukacyjne w zakresie przygotowania i wygłoszenia prezentacji podczas trzech
spotkań warsztatowych z przedstawicielami świadczeniodawców POZ, którzy przeszli preselekcję do realizacji
pilotażu modelu POZ+.
Spotkania odbędą się w Warszawie pod koniec III/ początek IV kwartału br. Termin zostanie potwierdzony
minimum 5 dni roboczych przed wydarzeniem.
Prezentacja i dyskusja podczas spotkań będzie dotyczyła m.in. planowanej usługi medycznej w POZ „Bilansowe
badania okresowe dla osób dorosłych”. Jest to zestaw wystandaryzowanych badań realizowanych w ramach
profilaktyki chorób przewlekłych przeznaczony dla całej populacji objętej opieką świadczeniodawcy
realizującego świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie POZ+, wykonywany raz na pięć lat, w pięcioletnich
grupach wiekowych od 20 do 65 roku życia.
Zasadniczym celem badań bilansowych jest identyfikacja pacjentów zdrowych i potencjalnie chorych
(stratyfikacja populacji), w celu umożliwienia zarządzania liczbą i typem usług przewidzianych dla danej grupy
pacjentów.
Porada ekspercka i edukacyjne będzie dotyczyła m.in. zaprezentowaniu praktycznych czynności
administracyjnych, wstępnej kwalifikacji i zapraszania do badań bilansowych, prowadzenia terminarza
i umawiania wizyt, przypominania o terminach wizyt, koordynowania przepływu informacji pomiędzy
realizatorami świadczeń, pełnienia funkcji łącznika pomiędzy pacjentem a zespołem POZ (udzielanie informacji
pacjentowi), zapewnienia ciągłej i kompleksowej obsługi pacjenta, sporządzenia raportów i sprawozdań
i kontrola efektywności podejmowanych interwencji, edukacja pacjenta (pielęgniarki/ pielęgniarze, pracownicy
rejestracji).
Prezentacja takich działań jak pogłębiony wywiad medyczny – wypełnienie kwestionariusza bilansowego
w części szczegółowej i badanie przedmiotowe, wykonanie badań podstawowych + ewentualnie dodatkowych na
podstawie zidentyfikowanych czynników ryzyka, omówienie wyników i ustalenie dalszego postępowania
medycznego (lekarze POZ).
Do współpracy zapraszamy przedstawicieli podmiotów medycznych POZ, posiadających kontrakt z Oddziałem
Wojewódzkim NFZ, którzy przedstawią udokumentowane doświadczenie realizacji w praktyce koordynowanych
usług medycznych w ramach programów profilaktycznych finansowanych ze środków publicznych.
Realizacja zamówienia w terminie nie później niż do 15.10.2017 r.
Oferty cenowe podmiotów spełniających kryteria udziału u zamówieniu wraz z udokumentowanym
doświadczeniem delegowanych pracowników oraz krótkim ekstraktem proponowanej prezentacji proszę
przesyłać na adres: koordynowana@nfz.gov.pl w terminie do 01.09. 2017 r.
Warunkiem koniecznym udziału w zamówieniu jest posiadanie wymaganego doświadczenia, kryterium wyboru
oferty 100% cena.

Zakres 3
Porady eksperckie i edukacyjne w zakresie przygotowania materiałów edukacyjnych wspierających proces
wdrożenia założeń nowego systemu opieki koordynowanej, w tym planowanego pilotażu modelu POZ +.
Materiał będzie miał formę krótkich filmów edukacyjnych dotyczących rozwiązań organizacyjnych
w podmiotach medycznych POZ w związku z planowanym pilotażem modelu POZ+ i będzie obejmował
instruktaż adio-wideo zapraszania pacjentów do udziału w programach medycznych (programy profilaktyczne
oraz planowane do wprowadzenia w ramach opieki koordynowanej POZ+ bilanse osób dorosłych i zarządzanie
chorobą /Disease Management/) oraz metod komunikacji z pacjentami.
Zostanie przygotowane minimum 10 filmów 3 – 7 minutowych.
Do zadań wykonawcy usługi będzie należało:






Przygotowanie zarysu scenariuszy obejmujących zagadnienia m.in. organizacji, planowania
i harmonogramu prac zespołu POZ oraz realizacji wizyt diagnostycznych; aktywne metody zapraszania
pacjentów – budowanie priorytetów i strategii; praca w gabinecie koordynatora zarządzania chorobą komunikacja pomiędzy lekarzem a koordynatorem , prezentacja formularzy i planów opieki medycznej;
przykładowe (2-3) rozmowy z pacjentami – strategie komunikacji w formie scen rodzajowych;
Zapewnienie 4 osób – praktyków, zajmujących się na co dzień obsługą pacjentów w zakresie opisanym
w scenariuszu, celem wiarygodnego zobrazowania pracy podmiotu leczniczego POZ w materiałach
filmowych;
Udostępnienie 2 lokalizacji – przychodni POZ na 2 dni zdjęciowe w odległości maksymalnie 70 km od
centrum Warszawy.

Termin realizacji planuje się pod koniec III/ początek IV kwartału br. Termin zostanie potwierdzony minimum
5 dni roboczych przed wydarzeniem.
Do współpracy zapraszamy przedstawicieli podmiotów medycznych POZ, posiadających kontrakt z Oddziałem
Wojewódzkim NFZ, którzy przedstawią udokumentowane doświadczenie aktywnej komunikacji z pacjentami
w ramach realizacji programów profilaktycznych finansowanych ze środków publicznych, stratyfikacji populacji
– warunki konieczne. Dodatkowym atutem będzie realizacja innowacyjnych programów profilaktycznych
i nagrody z zakresu jakości usług, promocji zdrowia, profilaktyki.
Realizacja zamówienia w terminie nie później niż do 15.10.2017 r.
Oferty cenowe podmiotów spełniających kryteria udziału u zamówieniu wraz z udokumentowanym zakresem
działalności, doświadczeniem delegowanych pracowników, krótkim ekstraktem scenariuszy oraz informacją
o zdobytych wyróżnieniach i nagrodach proszę przesyłać na adres: koordynowana@nfz.gov.pl w terminie do
01.09. 2017 r.
Warunkiem koniecznym udziału w zamówieniu jest posiadanie wymaganego doświadczenia, kryterium wyboru
oferty 100% cena.

