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Ogłoszenie o konkursie ofert
na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego
nr ogłoszenia: NPZ.CO5_3.1_2_2017

CZĘŚĆ A

Minister Zdrowia, działając na podstawie art. 14 ust. 1 w związku z art. 13 pkt 1 ustawy z dnia 
11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. poz. 1916 oraz z 2016 r. poz. 2003), zwanej dalej „ustawą”, i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 (Dz. U. poz. 1492), ogłasza konkurs ofert na realizację zadania 
z zakresu zdrowia publicznego:
Edukacja pracowników ochrony zdrowia w zakresie 
problematyki geriatrycznej i gerontologicznej oraz 
kompleksowej opieki nad osobami starszymi i wczesnego 
wykrywania chorób charakterystycznych dla wieku podeszłego
w Działaniu 3. Działania edukacyjne
w ramach Celu Operacyjnego 5. Promocja zdrowego i aktywnego starzenia się
Zadanie będące przedmiotem konkursu ofert
Przedmiotem konkursu jest wybór realizatora zadania z zakresu zdrowia publicznego obejmującego edukację pracowników ochrony zdrowia w obszarze problematyki geriatrycznej i gerontologicznej oraz kompleksowej opieki nad osobami starszymi i wczesnego wykrywania chorób charakterystycznych dla wieku podeszłego poprzez:
Organizację szkoleń dla pracowników ochrony zdrowia zatrudnionych na oddziałach szpitalnych w zakresie prowadzenia oceny geriatrycznej pacjenta
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. 2016 r. poz. 694, z późn. zm.), świadczeniodawcy udzielający świadczeń w trybie hospitalizacji i hospitalizacji planowej zobowiązani są do opracowania i wdrożenia procedury oceny geriatrycznej pacjenta, z wyjątkiem oddziałów szpitalnych o profilu pediatrycznym, neonatologicznym oraz położniczo-ginekologicznym.  Przepis ten został wprowadzony rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. 
poz. 1441).
Przedmiotowa procedura powinna być przeprowadzona w szpitalu, niezależnie od faktu posiadania 
w ramach struktury organizacyjnej podmiotu leczniczego oddziału szpitalnego o profilu geriatria, oraz uwzględniać specyfikę udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej w danym podmiocie leczniczym. Okres dostosowawczy do opracowania i wdrożenia procedury oceny geriatrycznej pacjenta zakończył się w dniu 30 czerwca 2016 r.
W przedmiotowych przepisach nie określono sposobu wdrożenia oraz przeprowadzenia procedury oceny geriatrycznej, pozostawiając te kwestie do decyzji świadczeniodawców. Brak uszczegółowienia przepisów w tym zakresie wzbudził jednak wiele wątpliwości i trudności realizacyjnych po stronie szpitali. Jednocześnie niedookreślenie wytycznych dotyczących minimalnych wymogów odnoście 
ww. procedury stanowi przeszkodę w ocenie skuteczności podejmowanych działań i ich wpływu 
na usprawnienie diagnostyki i leczenia starszych pacjentów na oddziałach szpitalnych.
Celem konkursu jest wsparcie świadczeniodawców poprzez przedstawienie im zalecanego sposobu realizacji procedury oceny geriatrycznej, poprzedzone pilotażem i działaniami edukacyjnymi skierowanymi  do  personelu medycznego w szpitalach, zaangażowanego w realizację procedury.
Do końca czerwca 2016 r. prowadzenie oceny geriatrycznej pacjentów nie było wymogiem 
w oddziałach szpitalnych (poza oddziałami geriatrycznymi), dlatego też niezbędne jest szkolenie kadr medycznych w zakresie odpowiedniego sposobu przeprowadzania oceny stanu pacjenta w wieku starszym, w tym m.in. wskazanych do zastosowania testów i skal.
Działania edukacyjne powinny przyczynić się do ograniczenia pobieżnej oceny pacjenta, tylko 
na podstawie jego aktualnej niesprawności, poprzez uwzględnienie stanu i sprawności pacjenta przed przyjęciem do szpitala oraz identyfikację ukrytych zespołów geriatrycznych. Działania przewidziane 
w konkursie powinny pośrednio przełożyć się na usprawnienie diagnostyki i leczenia starszych pacjentów, a także optymalizację kosztów leczenia w przyszłości.
Zadanie powinno obejmować przeprowadzenie pilotażu w zakresie prowadzenia procedury oceny geriatrycznej, bazującego na odpowiednich działaniach edukacyjnych w kilku  szpitalach (w sumie minimum 3 podmioty zlokalizowane w co najmniej 2 województwach), a następnie ewaluację prowadzonych działań edukacyjnych oraz wypracowanie rekomendacji odnośnie sposobu wdrożenia procedury na szerszą skalę. 
Pierwszym etapem realizacji zadania, służącym opracowaniu programu działań edukacyjnych, powinno być zaprojektowanie założeń prowadzenia procedury oceny geriatrycznej, o której mowa powyżej. Założenia te powinny zostać stworzone przez zespół ekspertów, obejmujący w szczególności geriatrów, z uwzględnieniem zaleceń konsultanta krajowego w zakresie sposobu prowadzenia procedury oraz sugestie i uwagi świadczeniodawców zobowiązanych od 1 lipca 2016 r. do przeprowadzania przedmiotowej oceny. Oferent powinien także ustalić jakie problemy z wdrożeniem tej procedury występują obecnie w podmiotach leczniczych.  Przed rozpoczęciem działań edukacyjnych oferent jest zobowiązany do przedstawienia do opinii Ministrowi Zdrowia programu szkoleń kadr medycznych szpitali (określającego grupę docelową działań edukacyjnych) wraz z jego uzasadnieniem. Szkolenia powinny obejmować zarówno część teoretyczną, jak i praktyczną.
Oferent zobowiązany jest zatem do:
	Zaproponowania schematu oceny pacjenta po 60 roku życia na oddziałach szpitalnych (zgodnie 
z wymogami rozporządzeniem w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego), z uwzględnieniem specyfiki pracy w tych oddziałach, posiadanych zasobów i aktualnej wiedzy medycznej. 

	Proponowany schemat badania powinien przewidywać wykorzystanie elementów całościowej oceny geriatrycznej w praktyce klinicznej oddziałów nie-geriatrycznych;
	Schemat oceny powinien przewidywać wykorzystanie skal i testów możliwych do wykonania w krótkim czasie przez personel szpitala, pozwolić na  efektywne dokonanie oceny oraz  przygotowanie spersonalizowanych zaleceń do wdrożenia w trakcie hospitalizacji i po niej (minimum skal Vulnerable Elders Survey (VES-13), Activities of Daily Living (ADL), Abbreviated Mental Test Score (AMTS), Mini Nutritional Assessment Short Form (MNAsf), Numerical Rating Scale (NRS), TUG); 

w schemacie powinien być czytelnie wskazany personel dedykowany do przeprowadzenia poszczególnych ocen;
ocena powinna przewidywać zestawienie aktualnie przyjmowanych leków i być uzupełniona o leki przepisane podczas pobytu w szpitalu;
ocena powinna skutkować sporządzeniem zestawienia wyników, które zostałoby dołączone do karty wypisowej z izby przyjęć lub historii choroby pacjenta, jeżeli zostałby on przekazywany do kontynuacji leczenia w oddziale szpitalnym; 
	zestawienie wyników powinno obejmować krótką ich interpretację, tabelę parametrów ocenianych u pacjentów ze stwierdzonymi objawami majaczenia oraz zalecenia dla pacjenta po wypisie ze szpitala, a także zalecenia odnośnie konieczności poszerzenia oceny w oddziale lub poradni geriatrycznej;
	schemat oceny powinien uwzględniać zalecenia konsultanta krajowego ds. geriatrii, uwzględniać opinie świadczeniodawców na temat dotychczasowego przebiegu prowadzenia procedury i zostać opracowany we współpracy ze szpitalami, w których byłby pilotażowo wdrażany;
	Opracowania programu szkoleń i przeprowadzenia szkoleń dla personelu z prowadzenia procedury oceny. 

Wymieniony powyżej schemat oraz program szkolenia powinny zostać przedstawione do akceptacji Ministra Zdrowia. 
	Przeprowadzenia ewaluacji zakończonych działań edukacyjnych. Oferent zobowiązany jest również do przedłożenia Ministrowi Zdrowia raportu z rekomendacjami, dotyczącymi wdrożenia schematu na szerszą skalę, jako realizacji procedury wymaganej rozporządzeniem. 

Zadanie powinno być realizowane z uwzględnieniem aktualnej wiedzy naukowej. Jego realizacja będzie podlegać ocenie pod kątem efektywności i skuteczności w osiąganiu zaplanowanych rezultatów.
Podmioty uprawnione do składania ofert w konkursie
Oferentami mogą być podmioty, określone w art. 3 ust. 2 ustawy, to jest:
podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami 
z zakresu zdrowia publicznego określonymi w art. 2 ustawy, w tym organizacje pozarządowe 
i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2016 r. poz. 1817),
spełniające kryteria wyboru wskazane w ogłoszeniu o konkursie ofert.
Kryteria oceny ofert
Pozostałe informacje o formalnych i merytorycznych kryteriach oceny zawarte są w części B ogłoszenia.
Kryteria dostępu
Kryteria dostępu dotyczą warunków, jakie powinna spełniać oferta oraz oferent, żeby móc ubiegać się o finansowanie zadania w konkursie. Spełnienie kryteriów jest konieczne do przyznania finansowania. Kryteria dostępu są oceniane na etapie oceny formalnej lub oceny merytorycznej. Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu wynikowi weryfikacji wartości tak lub nie.
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Spełnienie kryteriów dostępu będzie weryfikowane na podstawie treści oferty, dlatego też wszelkie informacje potwierdzające spełnienie kryteriów muszą być wprost zawarte w poszczególnych punktach oferty poprzez opisanie doświadczenia oferenta, jego potencjału, planowanych działań i ich kosztów, deklarowanych rezultatów. Dla uniknięcia wątpliwości w toku oceny formalnej i merytorycznej oferent ma obowiązek w treści oferty (w tabeli o nazwie: Informacje potwierdzające spełnienie kryteriów dostępu formalnych i merytorycznych określonych w cz. A ogłoszenia o konkursie ofert) zawrzeć niezbędne dane, dowodzące odrębnie spełnienia każdego z kryterium dostępu.
Lp.
Nazwa kryterium dostępu
Etap oceny 
(ocena formalna/
ocena merytoryczna)
1.
Oferentem może być podmiot, który w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert zorganizował szkolenia dla personelu medycznego związane z obszarem zdrowia osób starszych, w których wzięło udział łącznie co najmniej 200 uczestników.
Ocena formalna
2.
Wartość oferty nie przekroczy kwoty 1 020 000 zł.
Ocena formalna
3.
Oferent wskaże w ofercie, że grupę docelową działań szkoleniowych będą stanowić pracownicy ochrony zdrowia pracujący na oddziałach szpitalnych – z wyjątkiem oddziałów szpitalnych o profilu pediatrycznym, neonatologicznym oraz położniczo-ginekologicznym –w minimum 3 podmiotach zlokalizowanych w co najmniej 2 województwach.
Ocena formalna
4.
Oferent wskaże w ofercie, iż grupę docelową działań szkoleniowych będą pracownicy ochrony zdrowia zatrudnieni w ramach umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej w podmiocie leczniczym, posiadającym kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Ocena formalna
5.
Oferent wskaże w ofercie, że pracownicy ochrony zdrowia zostaną objęci działaniami edukacyjnymi w postaci kursu doszkalającego 
w zakresie przeprowadzania oceny geriatrycznej pacjenta. Kurs musi obejmować zarówno część teoretyczną, jak i praktyczną oraz być oparty o najnowszą wiedzę medyczną.
Ocena merytoryczna 
6.
Oferent zapewni w ofercie, że co najmniej 70% uczestników działań edukacyjnych nabędzie nowe kwalifikacje (wskaźnik rezultatu), czego potwierdzeniem będzie certyfikat/dyplom wydany przez organizatora kursu po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu końcowego 
w zakresie odbytego szkolenia. 
Ocena merytoryczna
7.
Oferent wskaże w ofercie, że przygotuje Program szkolenia oraz przekaże go do opinii Ministerstwa Zdrowia przed rozpoczęciem działań szkoleniowych.
Ocena merytoryczna
8.
Oferent wskaże w ofercie, że szkolenia i materiały edukacyjne będą bezpłatne dla uczestników.
Ocena formalna
9.
Oferent wskaże w ofercie, że szkolenia będą prowadzone przez lekarzy posiadających specjalizację z geriatrii z co najmniej rocznym doświadczeniem dydaktycznym.
Ocena merytoryczna
10.
Oferent wskaże w ofercie, że przeprowadzi szkolenia w wymiarze 
co najmniej 2 dni szkoleniowych na uczestnika (gdzie jeden dzień szkoleniowy wynosi 8h dydaktycznych, a jedna godzina dydaktyczna –  45 min.), w grupach nie więcej niż 25-osobowych. W ofercie należy wskazać liczbę godzin części teoretycznej i części praktycznej.
Ocena merytoryczna
11.
Oferent wskaże w ofercie, że zapewni catering dla uczestników działań edukacyjnych, a miejsce prowadzenia szkoleń będzie dogodne dla uczestników (w miejscowości zatrudnienia).
Ocena merytoryczna
12.
Oferent wskaże w ofercie, że jako bazę do dalszych działań edukacyjnych zaproponuje schemat oceny pacjenta po 60. roku życia na oddziałach szpitalnych – zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. 2016 r. 
poz. 694, z późn. zm.) – z uwzględnieniem specyfiki pracy w tych oddziałach, posiadanych zasobów i aktualnej wiedzy medycznej, 
a następnie przedstawi go do akceptacji Ministra Zdrowia.
Ocena formalna
13.
Oferent wskaże w ofercie, że przeprowadzi ewaluację działań edukacyjnych oraz ocenę efektów szkoleń (poprzez zebranie ankiet oceny szkolenia od uczestników i przygotowanie dla organizatora konkursu raportu podsumowującego efekty prowadzonych działań edukacyjnych).
Ocena merytoryczna
14.
Oferent wskaże w ofercie, że opracuje raport z rekomendacjami dotyczącymi wdrożenia schematu na szerszą skalę, jako realizacji procedury wymaganej rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. 2016 r. poz. 694, z późn. zm.).
Ocena merytoryczna
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Wraz z ofertą nie należy składać innych załączników niż wskazane w ogłoszeniu.
Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania
Na realizację zadania w ramach ogłaszanego konkursu przeznaczono dotację celową w kwocie  1  020 000 zł (jeden milion dwadzieścia tysięcy złotych), w tym:
	520 000 zł w 2017 r.
500 000 zł w 2018 r.

Środki finansowe pochodzić będą ze środków budżetu państwa ujętych w ustawie budżetowej. Dysponentem środków jest minister właściwy do spraw zdrowia, który przekazuje środki realizatorom zadań, na zasadach określonych w art. 9 ust. 4 ustawy, tj. w formie dotacji celowej z budżetu państwa.
Maksymalny dopuszczalny poziom finansowania zadania ze środków budżetu państwa przeznaczonych na realizację NPZ wynosi 100%. 
Umowy na realizację zadania będą zawierane po uruchomieniu środków ujętych w rezerwie celowej na realizację rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.
Terminy realizacji zadania
Zadanie należy zrealizować nie później niż od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.
Miejsce i termin składania ofert
Prawidłowo przygotowaną i wypełnioną ofertę wraz z załącznikami (w jednym egzemplarzu) należy złożyć w formie papierowej w terminie od dnia 19 lipca 2017 r. do dnia 9 sierpnia 2017 r. na adres:

Ministerstwo Zdrowia
Departament Zdrowia Publicznego
ul. Miodowa 15
00‐952 Warszawa
z dopiskiem na kopercie: 
Konkurs NPZ w roku 2017, zadanie: 
Szkolenie pracowników ochrony zdrowia – ocena geriatryczna NPZ.CO5_3.1_2_2017

Oferty należy składać (osobiście, pocztą kurierską lub listem poleconym) w siedzibie Ministerstwa Zdrowia od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 16.15.
O przyjęciu oferty decyduje data i godzina jej wpływu do Ministerstwa Zdrowia. Oferty, które wpłyną po terminie, będą odrzucane.



Termin rozstrzygnięcia konkursu ofert
Wyniki konkursu ofert zostaną podane do wiadomości publicznej w terminie jednego miesiąca 
od końca terminu przewidzianego na złożenie ofert. Termin ten może ulec przedłużeniu w przypadku konieczności oceny znacznej liczby ofert.
Oferent jest zobowiązany do bieżącego zapoznawania się z informacjami na temat wyników konkursu, zamieszczanymi na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia www.mz.gov.pl 
i na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej.
Zakończenie konkursu ofert następuje w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia o wynikach konkursu, z zastrzeżeniem terminu na rozpatrzenie ewentualnych odwołań od wyników oceny.
Uwagi
Minister Zdrowia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert przed upływem terminu 
na złożenie ofert oraz prawo do wprowadzania zmian w Ogłoszeniu, w tym do przedłużenia terminu na złożenie ofert, terminu uzupełnienia braków formalnych lub terminu rozstrzygnięcia konkursu, 
z wyłączeniem zmian skutkujących nierównym traktowaniem oferentów, chyba że konieczność ich wprowadzenia wynika ze zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Minister Zdrowia zastrzega sobie także prawo do unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn. 
W związku z powyższym zaleca się, aby podmioty aplikujące o środki w ramach niniejszego konkursu na bieżąco zapoznawały się z informacjami zamieszczanymi na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia www.mz.gov.pl i na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej.
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Wyjaśnienia w zakresie treści ogłoszenia o konkursie ofert udzielane będą telefonicznie pod numerem (22) 53 00 208 lub (22) 53 00 273 w godzinach pracy Ministerstwa Zdrowia lub na pisemną prośbę oferenta. Prośba, o której mowa powyżej, może zostać przesłana drogą elektroniczną na adres: npz5@mz.gov.pl bez obowiązku zastosowania bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262 z późn. zm.). Odpowiedź na pytania udzielona zostanie w ww. formie.
Wyjaśnienia o charakterze ogólnym publikowane są na stronie internetowej www.mz.gov.pl. 
W ramach udzielanych wyjaśnień nie są prowadzone konsultacje dotyczące prawidłowości zapisów ofert, gdyż leży to w zakresie oceny formalnej i merytorycznej prowadzonej przez Komisję Konkursową.
Pozostałe informacje o konkursie zawiera część b ogłoszenia – Pobierz CZĘŚĆ B ogłoszenia
Zapraszamy do złożenia oferty

