OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE KONKURSOWYM PLACÓWEK
PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ
VI nabór
Nr 16/DWBiR/2019
Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II ogłasza otwarty nabór placówek Podstawowej
Opieki Zdrowotnej z województw: małopolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego do współpracy
w ramach projektu pn. „Pomyśl o mózgu – projekt profilaktyki chorób naczyń mózgowych”
w zakresie udzielania świadczeń medycznych pacjentom zakwalifikowanym do projektu oraz udziału
personelu medycznego placówek POZ w szkoleniach.
Nabór jest realizowany w ramach projektu nr POWR.05.01.00-00-028/17, wybranego w konkursie
nr POWR.05.01.00-IP.05-00-004/17 finansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój 2014–2020w ramach osi priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.1
Programy profilaktyczne.
I. Informacje podstawowe:
 Podmioty uprawnione do składnia ofert to placówki udzielające świadczeń w zakresie
podstawowej opieki zdrowotnej i działające na terenie małopolskiego, świętokrzyskiego
lub podkarpackiego na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym ustawy z dnia
15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638, z późn. zm.).
 POZ jest beneficjentem instytucjonalnym programów polityki zdrowotnej finansowanych
ze środków Programu Wiedza Edukacja Zdrowia.
 Do współpracy w projekcie w ramach wszystkich naborów zostanie włączonych minimum 66
placówek POZ działających na terenie województw małopolskiego, świętokrzyskiego lub
podkarpackiego. W każdym z nich do działań zostanie włączonych przynajmniej 15 jednostek
POZ.
 Stawki związane z realizacją świadczeń zdrowotnych zostały określone przez Ministerstwo
Zdrowia w „Ogólnopolskim programem profilaktyki chorób naczyń mózgowych”.
 Ogłoszenie o otwartym naborze konkursowym placówek podstawowej opieki zdrowotnej
zostało zamieszczone na stronie internetowej Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego oraz na
stronie BIP
 POZ powinien dysponować przynajmniej jednym lekarzem mającym prawo do udzielania
świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej i jedną


pielęgniarką/pielęgniarzem, którzy zostaną zaangażowani do współpracy ze strony
POZ.
Umowy będą zawierane z wybranymi placówkami POZ na bieżąco.

II. Informacje niezbędne do prawidłowego sporządzenia oferty:
1. Zakres działań przewidzianych do realizacji na poziomie POZ
 Włączenie we współpracę w ramach platformy współpracy pomiędzy Krakowskim Szpitalem
Specjalistycznym im. Jana Pawła II a POZ poprzez podpisanie umowy współpracy.
 Uczestnictwo w komponencie medycznym poprzez udzielanie świadczeń zdrowotnych
w ramach wdrażania „Ogólnopolskiego program profilaktyki chorób naczyń mózgowych” –
szczegóły w załączniku nr 1:
o Pakiet podstawowy: Konsultacja lekarza POZ w oparciu o wytyczne w Programie;
o Pakiet rozszerzony: Badanie medyczne i konsultacja lekarza POZ w oparciu
o wytyczne w Programie.

2. Zasady wyboru placówek
 Procedura wyboru placówek prowadzona jest w sposób przejrzysty, obiektywny
i niedyskryminujący.
 Otwarty nabór konkursowy placówek podstawowej opieki zdrowotnej jest równoznaczny
z postępowaniem rekrutacyjnym.
 Kryteria wyboru placówek POZ do współpracy zostały określone w punkcie 5.
 Wyniki rekrutacji oraz informacje o zawartych umowach zostaną opublikowane są na stronie
Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II oraz na stronie BIP.
3. Najważniejsze elementy umowy z placówką POZ
 Najważniejsze elementy umowy współpracy pomiędzy
Krakowskim Szpitalem
Specjalistycznym im. Jana Pawła II i placówką POZ to:
o Oświadczenia POZ w zakresie uprawnień i zasobów;
o Zasady kwalifikacji pacjentów do Programu przez placówki POZ;
o Zobowiązania i terminy dla obu stron wynikające z harmonogramu realizacji projektu;
o Gromadzenie dokumentacji związanej z prowadzonymi aktywnościami przez placówki
POZ;
o Kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych przez strony;
o Rozliczenia pomiędzy stronami.
4. Oferta
 Placówki POZ zainteresowane współpracą w projekcie, mogą składać oferty zgodnie
ze wzorem określonym w załączniku nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
 Do oferty należy załączyć wydruk z KRS lub inny dokument rejestrowy, jak również
zaświadczenie z Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą. Dopuszcza się
możliwość uzupełnienia dokumentów po zakwalifikowaniu do udziału w projekcie.
 Przed złożeniem oferty należy zapoznać się z „Ogólnopolskim programem profilaktyki chorób
naczyń mózgowych”, który znajduje się w załączniku nr 3 do niniejszego ogłoszenia.
 Informacja o wynikach rekrutacji zostanie podana do publicznej wiadomości w terminie 7 dni
od zakończenia naboru.
 Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo unieważnienia naboru bez podawania przyczyny.
 Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do wyboru placówek POZ, z którymi zostanie
podpisana umowa współpracy na podstawie kryteriów określonych w punkcie 5.
5. Kryteria wyboru placówek podstawowej opieki zdrowotnej
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o poniższe kryteria punktowane:
1. Kryterium: Liczba personelu medycznego zaangażowanego do uczestnictwa w komponencie
edukacyjnym:
2 – Placówka POZ planuje zaangażowanie personelu medycznego do uczestnictwa w komponencie
edukacyjnym – więcej niż 1 lekarz i 1 pielęgniarka.
1 – Placówka POZ planuje zaangażowanie personelu medycznego do uczestnictwa w komponencie
edukacyjnym – minimum 1 lekarz i 1 pielęgniarka.
0 – Placówka POZ nie planuje zaangażowania personelu medycznego do uczestnictwa w komponencie
edukacyjnym.

2. Kryterium: Doświadczenie w realizacji programów zdrowotnych w okresie 3 ostatnich lat:
2 – Placówka POZ realizuje bądź zrealizowała więcej niż 1 program zdrowotny.
1 – Placówka POZ realizuje bądź zrealizowała 1 program zdrowotny.
0 – Placówka POZ nie realizuje bądź nie zrealizowała programów zdrowotnych.
III. Składanie ofert:
Oferty można składać do dnia 30.09.2020 roku do godz. 09:00 na dwa sposoby:
1. w wersji papierowej: należy przesłać lub złożyć osobiście w wersji papierowej na adres:
Dział Wspierania Badań i Rozwoju
Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II
Ul. Prądnicka 80
31-202 Kraków
Z dopiskiem: Pomyśl o mózgu – oferta POZ
2. w wersji elektronicznej: należy przesłać ofertę w formie skanu dokumentów z podpisami osób
upoważnionych do reprezentacji na adres: pomyslomozgu@szpitaljp2.krakow.pl
Tytuł wiadomości: Pomyśl o mózgu – oferta POZ
Dopuszcza się przesłanie wersji elektronicznej dokumentów, które zostaną uzupełnione przez
Oferenta na wezwanie ogłaszającego nabór.
Liczy się data wpływu dokumentu lub otrzymania wiadomości do jednostki.
Kontakt w sprawie oferty:
Małopolskie Centrum Diagnostyki, Prewencji i Leczenia Udarów Mózgu
Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym i z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej
w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II
pomyslomozgu@szpitaljp2.krakow.pl
tel. 12 614 2730

