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Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 
 

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie poradnictwa specjalistycznego dla 

rodziców – psycholog, pielęgniarka/położna, dietetyk, fizjoterapeuta. 
 

1. Opis przedmiotu zamówienia: 
Zakres 1:  
Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie poradnictwa specjalistycznego dla rodziców - psycholog  
1) prowadzenie zajęć zgodnie z programem opisanym w ust. 4; 

ilość rodziców/opiekunów prawnych objętych wsparciem – 50; 
2) każdy uczestnik weźmie udział w jednym spotkaniu z psychologiem ok 45 – 60 minut. 
3) szacowana łączna ilość konsultacji - 50 
4) miejscem świadczenia usługi będzie wyznaczone przez Zamawiającego w późniejszym terminie miejsce na 

terenie powiatu Krapkowickiego, prudnickiego i głubczyckiego.  
Zakres 2: 
Udzielanie świadczeń zdrowotnych  w zakresie poradnictwa specjalistycznego dla rodziców – pielęgniarka/położna 
w ramach rozszerzonej opieki 

Zadanie 1 -  Pierwsza pomoc przedmedyczna u noworodków:  
1) świadczenie usługi zgodnie z procedurą opisaną w ust. 4; 

2) ilość osób objętych opieką – 200; 
3) każdy uczestnik skorzysta z jednej konsultacji – ok. 45 – 60 minut; 
4) szacowana łączna ilość wizyt – 200; 
Zadanie 2 – Poradnictwo z zakresu pielęgniarstwa neonatologicznego: 
1) świadczenie usługi zgodnie z procedurą opisaną w ust. 4; 
2) ilość osób objętych opieką – 200; 
3) każdy uczestnik skorzysta z jednej konsultacji – ok. 45 – 60 minut; 
4) szacowana łączna ilość wizyt – 200; 

Zakres 3: 
Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie poradnictwa specjalistycznego dla rodziców – dietetyk 
1) Świadczenie usługi zgodnie z procedurą opisaną w ust. 4; 
2) ilość rodziców/opiekunów prawnych objętych wsparciem – 100; 
3) każdy uczestnik weźmie udział w dwóch spotkaniach z dietetykiem ok. 45-60 minut każde; 
4) szacowana łączna ilość konsultacji – 200; 
Zakres 4:  
Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie poradnictwa specjalistycznego dla rodziców - fizjoterapeuta 

Zadanie nr 1 – Poradnictwo dla rodziców z zakresu prawidłowego rozwoju 
1) świadczenie usługi zgodnie z procedurą opisaną w ust. 4; 
2) ilość osób objętych opieką – 200; 
3) każdy uczestnik skorzysta z dwóch konsultacji – ok. 45 – 60 minut; 
4) szacowana łączna ilość wizyt – 400 

      Zadnie nr 2 – Usługi i poradnictwo dla rodziców po porodzie 

1) świadczenie usługi zgodnie z procedurą opisaną w ust. 4; 
2) ilość osób objętych opieką – 100; 
3) każdy uczestnik skorzysta z jednej konsultacji – ok. 45 – 60 minut; 
4) szacowana łączna ilość wizyt – 100 

 
2. Termin realizacji zadania: 

1) od daty podpisania umowy do 30.04.2022r; 
2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do ustalania świadczeń do wykonania w ujęciu kwartalnym oraz 

możliwość wydłużenia terminu realizacji Zamówienia, jeżeli wynikać to będzie ze zmiany terminu realizacji 

całego projektu. 
 

3. Wymagania odnośnie Wykonawcy: 
     Wykonawca zobowiązany będzie do: 
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1) udzielania świadczeń zdrowotnych z należytą starannością, z poszanowaniem praw pacjenta, zgodnie z 
obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej oraz 
zasadami etyki zawodowej; 

2) regularnego i starannego wypełniania dokumentacji związanej z realizacją przedmiotu zamówienia (listy 
obecności, dzienniki zajęć, itp.) oraz przesłanie jej na adres Zamawiającego (elektroniczny i/lub 
stacjonarny), w celu potwierdzenia prawidłowego przebiegu przeprowadzanych zajęć 
zdrowotnych/edukacyjnych; 

3) niezwłocznego informowania telefonicznego i/lub mailowego i/lub pisemnego Zamawiającego o 
nieobecności Uczestników Projektu lub rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie, a także innych uczestników 
mających wpływ na realizację Zamówienia, jednak nie później niż 3 dni od zaistnienia ww. okoliczności; 

4) dotarcia na miejsce wykonania usługi we własnym zakresie; 
5) wykonywania świadczeń usług medycznych objętych przedmiotem zamówienia we wszystkie dni robocze 

oraz soboty; 
6) prowadzenia indywidualnej ewidencji godzin i zrealizowanych zadań dotyczących wykonywanych 

obowiązków w systemie miesięcznym, w sposób zgodny z obowiązującymi wytycznymi w zakresie 
kwalifikowalności wydatków i będzie zobowiązany przedstawiać dokumenty rozliczeniowe Zamawiającemu 
po zakończeniu każdego miesiąca tj. do 3 dni roboczych od dnia zakończenia miesiąca kalendarzowego, 
w którym wykonywał zadania na rzecz Projektu; 

7) Wykonawca ma obowiązek dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia posiadającymi 
odpowiednie kwalifikacje tj.: pielęgniarka lub  położna  

 
4. Procedura 

Zakres 1:  
1) Wypełnianie dokumentacji projektowej i dokumentacji medycznej; 
2) Pogłębiony wywiad psychologiczny; 
3) Omówienie problemu; 
4) Badanie metodami kwestionariuszowymi, testy psychologiczne i inne; 
5) Psychoedukacja; 
6) Wsparcie psychologiczne; 
7) Trening umiejętności rodzicielskich – wspieranie kompetencji rodzica przy użyciu m.in. nagrań video, 

plansz edukacyjnych, demonstracji zabawek, literatury wspomagającej; 
8) Opis w systemie medycznym i wydanie zaleceń do pracy z dzieckiem w domu 

Zakres 2: 
   Zadanie nr 1: 

1) wypełnienie dokumentacji projektowej i dokumentacji medycznej; 
2) wywiad dotyczący sytuacji zdrowotnej noworodka; 
3) przedstawienie rodzicom zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz zachowań w sytuacji   

nagłych zdarzeń wymagających interwencji medycznej; 
4) wywiad dotyczący oczekiwań i potrzeb rodzica; 
5) edukacja w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej u noworodka z wykorzystaniem instruktażu 

werbalnego, filmów edukacyjnych oraz pokazu pierwszej pomocy na fantomie noworodkowym; 
6) ćwiczenia z wykorzystaniem nabytej wiedzy w obecności położnej. Różnorodność scenariuszy 

dostosowana do potrzeb rodziców; 
7) pytania i dyskusja, wyjaśnienie wątpliwości ze strony rodzica; 
8) wsparcie umiejętności i kompetencji rodziców, pozytywna informacja zwrotna; 
9)  opis w systemie medycznym i wydanie ewentualnych zaleceń do pracy w domu. 

     Zadanie nr 2:  
1) wypełnienie dokumentacji projektowej i dokumentacji medycznej; 
2) wywiad dotyczący oczekiwań i potrzeb rodzica oraz sytuacji zdrowotnej dziecka; 
3) profilaktyka zakażeń u noworodków i niemowląt; 
4) profilaktyka zakażeń wywołanych wirusem RSV; 
5) program szczepień ochronnych do drugiego roku życia oraz warianty ich realizacji; 
6) rozwój psychoruchowy – narodziny zmysłów – odczuwanie świata po przyjściu na świat; 
7) schemat żywienia dzieci; 
8) zalecenia żywieniowe, podawanie witamin, umiejętności dziecka w zakresie karmienia i 
przykładowe pokarmy podawane w 1 roku życia dziecka; 
9) zalecenia pielęgnacyjne; 

10) opis w systemie medycznym i zalecenia do pracy w domu. 
Zakres 3: 
1) Wypełnianie dokumentacji projektowej i dokumentacji medycznej; 
2) Zebranie pogłębionego wywiadu dietetycznego i medycznego, w szczególności dot. schorzeń 
    towarzyszących, obciążeń rodzinnych i preferencji dietetycznych; 
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3)  Ocena potrzeb dietetycznych kobiety w ciąży/rodzica; 
4) Poradnictwo z zakresu profilaktyki i zachowań prozdrowotnych w okresie ciąży i połogu, zdrowego 
     żywienia dzieci, propagowanie dobrego – zdrowego rodzicielstwa 
5) Poradnictwo indywidualne dla matek z problemami zdrowotnymi (insulinooporność, choroby 
    tarczycy, cukrzyca, choroby autoimmunologiczne i in.); 
6) Ułożenie jadłospisu i korygowanie diety w trakcie leczenia dziecka, układanie diety w przypadku 
     chorób powstałych na tle nieodpowiedniego żywienia, układanie planów żywieniowych; 
7) Współpraca interdyscyplinarna w zespole ds. zaburzeń żywienia; 
8) Opis w systemie medycznym, wydanie zaleceń dietetycznych. 
Zakres 4:  
  Zadanie nr 1: 

1) Wypełnianie dokumentacji projektowej i dokumentacji medycznej; 

2) Pogłębiony wywiad fizjoterapeutyczny; 

3) Omówienie problemu, z jakim zwraca się rodzic; 
4) Obserwacja motoryki spontanicznej dziecka; 
5) Instruktaż pielęgnacji (noszenia, podnoszenia, przewijania dziecka); 
6) Edukacja z zakresu profilaktyki wad postawy; 
7) Propagowanie zdrowego rodzicielstwa, zwiększanie zaangażowania rodziny w proces rehabilitacji, 
    zwiększanie wiedzy rodziców na temat prawidłowego rozwoju dziecka; 
8) Opis i wydanie zaleceń do pracy z dzieckiem w domu. 

   Zadanie nr 2 
1) wypełnianie dokumentacji projektowej i dokumentacji medycznej; 
2) pogłębiony wywiad fizjoterapeutyczny; 
3) mówienie problemu, z jakim zwraca się kobieta; 
4) badanie fizykalne oraz z użyciem metod kwestionariuszowych; 
5) specjalistyczne poradnictwo dla kobiet po porodzie fizjologicznym oraz po cięciu cesarskim; 
6) specjalistyczne poradnictwo dla kobiet zmagających się z problemami ze strony mięśni dna 
miednicy, w tym nietrzymania moczu; 

7) praca manualna terapeuty; 
8) instruktaż ćwiczeń do wykonania w warunkach domowych; 
9) edukacja z zakresu profilaktyki; 

       10) opis i wydanie zaleceń do pracy z dzieckiem w domu. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


