Szczegółowe warunki konkursu

W

W

(SWK)
konkursu ofeń na udzielanie świadczeń zdrowotnych

pzedmiot konkursu:
1.Do obowiązków Przyjmującego Zamówienie w zakresie Kierownika w oddziale w
szczególności nalezy:
- planowanie, organizacja, nadzorowanie oraz kontrola funkcjonalnej działalnościkomórki, ktorą

kieruje,
- nadzór nad efektywnością i skutecznością działania podległej komórki.
- ustalanie comiesięcznego harmonogramu pracy
Szczeg_ołowy zakres obowiązków Kierownika zawańy jest
umowy"

w Załączniku Nr do 2 do SWK ,,projekt

Uwaqa:

Oferent, ktÓrego ofeńa została wybrana w postępowaniu konkursowym w chwili rozpoczęcia udzielania
Świadczeń zdrowotnych zgodnie z zawartąumową nie moze być pracownikiem Udziebjącegb zamówienia.
Wymaqania kwalifikacyine wobec lekazy

z

Lekarz specjalista w dane dziedzinie medycyny zgodnej
profilem oddziału, posiadający prawo
wYkonywania zawodu lekarza (przeciwko Oferentowi nie jesf wszczęte postępowanie'mogącó Śńutiowae
zawieszeniem prawa wykonywania zawodu), niekarany i posiadijący minimum g Ietńi staz pracy w
zawodzie.

Pakiet Nr 4

Liczba godzin objęta pzedmiotem zamówienia
przedmiot konkursu

Realizacja świadczeń zgodnie zzasadami i na warunkach określonychw:
RozPorządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2O13r w sprawie świadczeń gwarantowanych
z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. 2013 poz.152O ze zm.
).
Zarządzeniu Nr 1't0/201S/BP - Prezesa Narodowego FunduszuZdrowiaz dnia 31 grudnia 2015 r,
w sPrawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Narodowego FundusŹu Zdrowia w
sPrawie okreŚlenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: lecŹenie szpitalne,
a w szczególności:
1,

Nadzorowanie leczenia przebywających w oddziale pacjentów w tym modyfikację leczenia

w uzasadnionych przypadkach

2.
3.

Badanie, diagnostykę, kwalifikację i przyjęcie do oddziału nowych pacjentów wymagających leczenia
szpitalnego
W.YlonYwanie czynnoŚci diagnostyczno-terapeutycznych przewidzianych dla specyfikidanego
oddziału

4.
5.

6.
7,
8.

9.

konsultacje w innych oddziałach szpitalnych i szpitalnym oddziale ratunkowym
Pr9w]dłowe gospodarowanie lekamize szczególnym uwzględnieniem nadzóru nad stosowaniem
i właściwymzab ezpieczen ie m środ ków n a rkotyczn ych
Przestrzeganie ustalonych standardów jakościowych i wspołudział w podnoszeniu i doskonaleniu

jakości,
rozliczanie procedur medycznych zgodnie z grdpami JGP zapisanymiz Zarządzeniu prezesa
Narodowego Funduszu Zdrowia,
Dokładne i systematyczne sporządzanie oraz prowadzenie dokumentacji medycznej
isPrawozdawczoŚci statystycznej pacjentów, według wzorów i przepisów obowiązujących
w Podmiotach leczniczych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zd'rowia z dnia b raińaoa 2015 r.
rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej pzetwarzania (Dz.
}1sP!ąWl_e
U. z2015 Poz. 2069), z uwzględnieniem standardów obovtiiązuj{cych u Udzielają]cigo zamówienie,
udzielanie świadczeń zdrowotnych na terenie Szpitala pacleiltóń w stanach na!łegó zagrożenia

zdrowotnego.

