Szczegółowe warunki ron@

,rowadzonym w trybie konkursu ofeń na udzielanie
świadczeń
pzedmiot konkursu

:

Realizacja świadczeń zgodnie zzasadami i na warunkach określonych
w;
- RozPorządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2o13r. w sprawie
świadczeń gwarantowanych z
zakresu ambulatoryjnej opiekispecjalistycznej (Dz.'U.2o1g poz.
M13),ze zmianami.

- Zaządzeniu Nr 79/2014\DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu
W sPrawie okreŚlenia warunków zawierania i reaTizacji umów
specjalistyczna ze zmianami

z dnia 05 grudnia 2014 r,
roozalu: ambulatoryjna opieka

Zdrowia

w

Obejmuje międzY innYmi wYkonywanie świadczeń zdrowotnych

a w szczególności:

-

badanie lekarskie: Podmiotowe

w

poradni

specjalistycznej,

i

przedmiotowe, pzeprowadzone zgodnie z aktualną
wiedzą
d ia g nozy wsiępne;'l u b ostateczne§Ó
io.po.na n ia,
udzielanie albo zlecanie niezbędnych świaóczeń- diainostycznych
i terapeutycznych, zgodnie
z aktualną wiedzą medYczną ordynowanie koniecznycń leków i zlecanie
Źiopatrzenia w wyroby
- medYczne, będące Przedmiotami ońopedycznymi oraz środkami poro.ni.iyri,
kierowanie na konsultacje specjalistyczne, leczenie szpitalne, leczenie
uzdrowiskowe lub
reh a b itacj ę leczniczą
orzekanie o stanie zdrowia w zakresie określonym w Ustawie
z dnia 27 sierpnia 2004 r.
o Świadczeniach oPiekizdrowotnej finansowanych ze środkowpuotiózny.ń
iÓ.. U.2015 poz. 581 ze
zm.),
medYczną zakończone postawien iem

il

-

niezbędną edukację i promocję zachowań prozdrowotnych,
wykonywanie badań profilaktycznych,
realizacja Świadczeń zdrowotnYch. w ramach programów profilaktycznych
zawańe z podmiotami zewnętznymi,
prawidłową kwalifikację do poszczególnych typów porad,

w oparciu o

umowy

sYstematYczne spoząozańie 'oraz prowadzenie dokumentacji
medycznej
sPrawozdawczoŚci statystycznój pacjentów, *Óołuq wzorow
pzefisow
i
obowiązujących
w PublicznYch_zakładach oPieki zdrowotńej, zgodnie zńozporząd."ndńrriinistra
Zdrowia z dnia
21 grudnia 2010 r. w sPrawie rodzaju i ,ińsu ooxuńenta[li ń"Jv.iń"i
oraz
sposobu jej
Przetwarzania (Dz, U. 2014 Poz. 1.Ź7 ze zm.), z uwzg|ędnieniem standardow
i procedur

dokładne

i

i

obowiązujących u Udzielającego zamowienie.

zabezpieczenie świadczeń
PrzYjmującY zamówienie
jest udzielaó świadczeń według harmonogramu
.zobowiązany
opracowanego
Przez Udzielającego zamowienie, Ż uwzglęonieniem *yrog;;;Jnikających ze
szcżegółowych
warunków
udzielania świadczeń zdrowotnych okreśTonych przez Ń"rojo*v
rundusz zdrowia.
Harmonogram powinien,s.pełniić następujące warunki: poradnń.specja.listyczn
a czynnanie krócej niżtrzy
dni w tYgodniu Po 4 godzinY, rlziennie"w iym co najmnibj
raz w tygodniu ń Ńzń].ich pzedpołudniowych
:

wPrzedziale czasowYm między gooz. z:3o a 1i:00,'o*
najlniej raz w tygodniu wgodzinach
PoPołudniowYch w Przedziale czisowym między goĆ.. ił,oó
"9 a źo:oo. Harmonógram świadczeń
do
uzgodn ien ia z Udzielającym Zamówien iÓ.

Realizacja PrzedmiotowYch Świadczeń ogranicza
_się do wysokościkontraktu zawartego między
Udzielającym zamówienia a Narodowym Funduszem ZOrówń.
Vlłmaoania kr/yalifikacyjne wobec lekazy:
Lekaz specjalista w danej dżiedzirlie medycyny w za|ezności profilu
od
poradni.
Pakiet Nr

3

Udzielanie całodoborłych usług lenań*icn w oddziale anestezlologii
i intensywnej
teraPii tYlaz z usługami ane*tĘologicznymi dla pacjentoń
rrotiltalizowanych w
szPitalu} i realizacja zadań kierównika wbagriaie ;#;ą;nJii
i intensywnej
terapii

Liczba godzin objęta pzedmiotem zamówienia

