Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego
"POLKARD 2009”

Warszawa 2009-06-18
OGŁOSZENIE
Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z
późn. zm.) Minister Zdrowia ogłasza konkurs ofert na wybór realizatorów programu polityki
zdrowotnej pt.: „Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu SercowoNaczyniowego na rok 2009 - POLKARD”.
Celem ogólnym „Narodowego Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu
Sercowo-Naczyniowego na rok 2009 - POLKARD” jest prowadzenie takich działań, które
w sposób bezpośredni poprzez prowadzenie określonych interwencji, lub pośredni poprzez
wzmacnianie działań realizowanych w systemie zdrowotnym w Polsce spowodują redukcję
umieralności przedwczesnej i ogólnej z powodu chorób układu sercowo-naczyniowego, w
szczególności przedwczesnej w latach 2003-2012 co najmniej o 30% oraz redukcję
umieralności i niesprawności u osób poniżej 80 roku życia.
Przedmiotem konkursu jest wybór realizatorów w 2009 roku programu w zakresie zadania
obejmującego doposażenie w sprzęt Oddziałów Rehabilitacji prowadzących leczenie chorych
po udarze mózgu.
Elementem programu finansowanym przez Ministerstwo Zdrowia jest koszt zakupu sprzętu i
aparatury stanowiących niezbędne wyposażenie oddziałów rehabilitacji dla chorych z udarem
mózgu.
Celem realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu jest wprowadzanie nowych metod
rehabilitacji po udarze mózgu oraz optymalizacja metod leczenia.
Przedmiotem konkursu jest wybór realizatorów w 2009 roku programu w zakresie zadania
obejmującego; kontynuacja tworzenia sieci oddziałów rehabilitacji pacjentów po udarze
mózgu - zakup sprzętu (bieżnie ruchome, parapodia elektryczne, podnośniki elektryczne,
stanowiska do trójpłaszczyznowych ćwiczeń kończyny górnej, stanowisko pracy do
wspomaganej komputerowo rehabilitacji kończyny górnej, cykloergometry rehabilitacyjne,
łóżka rehabilitacyjne, stoły pionizacyjne, leżanki do ćwiczeń ruchowych, komputerowe
systemy rehabilitacji funkcji poznawczych, materace przeciwodleżynowe pneumatyczne,
zestawy mankietów pneumatycznych, wózki do przewozu chorych, drobny sprzęt
rehabilitacyjny).
Do konkursu mogą przystąpić podmioty wykonujące zadania w zakresie ochrony zdrowia,
które spełniają wymogi stawiane oferentom oraz kryteria wyboru realizatora i w których
istnieje konieczność uzupełnienia sprzętu. Ponadto niezbędne jest, aby w strukturze tych
podmiotów były obecne oddziały lub kliniki neurologii, które prowadzą leczenie udarów
mózgu.

Wymogi formalne
1. Oświadczenie Dyrektora o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia oraz o prawdziwości
danych zawartych w ofercie.
2. Prawidłowo wypełnione załączniki nr 1, 2
3. Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, statut jednostki oraz wyciąg z rejestru
zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez wojewodę lub Ministra Zdrowia.
4. Uwierzytelnioną kopię aktualnej polisy ubezpieczeniowej OC.
5. Pisemną zgodę oferenta na przeprowadzenie kontroli i udostępnienie dokumentów
umożliwiających weryfikację podanych w ofercie danych.
6. Oświadczenie o 15% udziale własnym oferenta w kosztach zakupu aparatury.
7. Oświadczenie o możliwości obsługi finansowo-księgowej programu.
8. Dysponowanie infrastrukturą umożliwiającą zainstalowanie zakupionego sprzętu w
2009 r., udokumentowane w formie oświadczenia oferenta.
9. Potwierdzenie - w formie pisemnej (kopia kontraktu lub oświadczenie) faktu
finansowania świadczeń w zakresie rehabilitacji neurologicznej wczesnej i
rehabilitacji neurologicznej ciężkich uszkodzeń oun, dokonane przez właściwy oddział
Narodowego Funduszu Zdrowia.
Wymogi merytoryczne:
1. Oświadczenie Dyrektora o wydzieleniu w strukturze Oddziału Neurologicznego
Pododdziału Udarowego z salami, które mogą być przeznaczone dla wczesnej
rehabilitacji chorych.
2. Doświadczenie w leczeniu chorych z udarem mózgu (minimum 3 letnie
funkcjonowanie Oddziału Rehabilitacji, doświadczenie w wprowadzaniu nowych
metod leczenia).
3. Doświadczenie we wprowadzaniu nowych metod rehabilitacji
4. Możliwość prowadzenia rehabilitacji funkcji poznawczych.
5. Przedstawienie harmonogramu zapewniającego realizację zadania w roku 2009.
Kryteria oceny ofert:
1. Aktywność zawodowa oferenta, wyrażająca się w liczbie hospitalizacji w 2008 roku
chorych w zakresie rehabilitacji neurologicznej wczesnej i rehabilitacji
neurologicznej
ciężkich uszkodzeń oun zgodnie z rozliczeniem z NFZ
2. Znajomość nowoczesnych metod rehabilitacji (liczba przeszkolonych osób w
Oddziale).
3. Przygotowanie kadry ośrodka do realizacji zadania - liczba i kwalifikacje
pracowników medycznych zatrudnionych na oddziale.
4. Wysokość udziału własnego w kosztach zakupu aparatury.
5. W pierwszej kolejności będą uwzględnione oferty jednostek, które w latach 20032005 nadesłały ankiety dotyczące funkcjonowania Oddziału Rehabilitacji.
Uwaga!
• Przedłożona oferta powinna zawierać spis załączonych dokumentów.
• Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i parafowane przez oferenta.
Kopie oryginalnych dokumentów powinny być uwierzytelnione przez oferenta datą i
podpisem potwierdzającym zgodność z oryginałem.

•
•

•
•
•

Dokumenty przedłożone w ofercie będą stanowiły podstawę potwierdzenia spełnienia
przez oferenta wymagań związanych z przystąpieniem do konkursu oraz oceny
parametrów ośrodka.
Ogłaszajacy zamieści na stronach internetowych urzędu obsługującego ministra
właściwego do spraw zdrowia i tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu, listę ofert
spełniających warunki formalne, oraz listę ofert niespełniajacych warunków
formalnych, zawierających braki z możliwością ich uzupełnienia w terminie 7-u
dni od daty umieszczenia list w Internecie. O zachowaniu terminu nadsyłania
uzupełnień decyduje data wpływu do urzędu obsługującego ministra właściwego
do spraw zdrowia.
Oferta powinna zawierać dwie koperty; 1-szą z wymogami formalnymi i 2-gą z
pozostałymi dokumentami włożone do wspólnej koperty.
Do oferty powinno być dołączone upoważnienie do podpisania oferty, o ile nie wynika
ono z innych dokumentów załączonych przez oferenta.
Zastrzega się możliwość przesunięcia terminu składania ofert, odwołania konkursu lub
unieważnienia konkursu.

Miejsce i termin składania ofert:
Oferty w formie pisemnej należy składać w siedzibie Ministerstwa Zdrowia, Departament
Polityki Zdrowotnej, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa w nieprzekraczalnym terminie 15
dni od 19.06.2009 r - dnia zawieszenia w Internecie ogłoszenia o konkursie z adnotacją na
kopercie: „Konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej: POLKARD 2009 –
sieć oddziałów rehabilitacji pacjentów po udarze” O dotrzymaniu terminu zgłoszenia
oferty decyduje data wpływu do siedziby urzędu. W przypadku przekroczenia przez oferenta
terminu, złożona oferta podlega odrzuceniu.

Załącznik Nr 1
................................................
pieczęć nagłówkowa oferenta
ZGŁOSZENIE OFERTOWE
Pełna nazwa oferenta
Województwo
Adres
Numery telefonu i faxu (dyrektor)
Adres elektroniczny sekretariatu dyrektora
Nazwisko i imię
dyrektora zakładu opieki zdrowotnej
Data i numer wpisu do KRS
Pełna nazwa sądu dokonującego rejestru
Nazwa banku i numer konta oferenta

..................................................
Pieczęć i podpis głównego księgowego
Data ..................................

……………………………
Pieczęć i podpis dyrektora

Załącznik nr 2

Informacja o działalności oferenta prowadzonej w zakresie rehabilitacji
Poziom referencji oddziału / kliniki neurologii: .....................................
Informacja o aktywności diagnostyczno-leczniczej oferenta:
Ogólna liczba łóżek w oddziale
Liczba łóżek w oddziale przeznaczona dla chorych po udarze mózgu
Liczba hospitalizacji ogółem
Liczba hospitalizacji chorych po udarze mózgu (leczonych w ramach
rehabilitacji wczesnej)
Liczba stanowisk monitorowanych dla chorych z udarem
Ambulatorium przyszpitalne (właściwe zakreślić)

TAK

NIE

Informacja o możliwościach diagnostycznych oferenta
Zakres działań
Możliwość wykonywania badań rtg na miejscu w szpitalu
Laboratorium biochemiczne i hematologiczne dostępne całą dobę
EKG dostępne całą dobę
Możliwość 24-godzinnego monitorowania ciśnienia krwi

TAK

NIE

Data …………………….
………………………….
Podpis i pieczęć dyrektora

Załącznik nr 3
Informacja o oddziale rehabilitacji oferenta
Informacje o salach przeznaczonych dla wczesnej rehabilitacji
Swobodny dostęp do wszystkich łóżek chorych z trzech stron.
Minimum 1 metr wolnej przestrzeni z każdej z tych stron łóżka.
Drzwi wejściowe do sal chorych o szerokości minimum 90cm.
Toaleta i łazienka położone nie dalej niż 15 metrów od sali chorych i
spełniające warunki korzystania przez osoby niepełnosprawne:
- siedzisko pod prysznicem
- pochwyty ścienne przy umywalce, sedesie i pod prysznicem.
- drzwi wejściowe minimum 90 cm szerokości.
Sala gimnastyczna o powierzchni minimum 30m2 położona w
bezpośrednim sąsiedztwie.
Fizjoterapeuta (technik fizjoterapii, licencjat, mgr fizjoterapii) – jeden
pełny etat na 6 chorych
Psycholog/neurologopeda Pielęgniarka - 1/2 etatu do ciągłej i wyłącznej dyspozycji chorych z sal
rehabilitacji.
Dostęp do lekarzy konsultantów w zakresie ortopedii, chorób
wewnętrznych, rehabilitacji medycznej i chirurgii oraz pracownika
socjalnego.
Możliwość odwiedzania chorego przez rodzinę lub opiekunów w
godzinach pracy specjalistów rehabilitacji

TAK

NIE

Data ..........................................
............................................
podpis i pieczęć dyrektora

Załącznik 4
PLAN RZECZOWO-FINANSOWY (w zł)
1. Rodzaj, liczba i szacunkowy koszt wnioskowanej aparatury, niezbędnej do realizacji
zadania, wg kolejności preferencyjnej:
a)…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
b)………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….
c)…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
d)………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….
e)…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
2. Łączny szacunkowy koszt wnioskowanej aparatury……………………………………
3. Wysokość łącznego, deklarowanego przez oferenta, udziału własnego w kosztach zakupu
aparatury.................................

.........................................................
Pieczęć i podpis głównego księgowego

Data....................................

................................................
Pieczęć i podpis dyrektora ZOZ

