
KONKURS OFERT
NA REALIZACJĘ ZADANIA WYNIKAJĄCEGO Z „PROGRAMU PROFILAKTYKI I PROMOCJI

ZDROWIA DLA MIASTA KATOWICE” W 2017 ROKU PN.:  
PROGRAM PROFILAKTYKI I EDUKACJI PRZEDPORODOWEJ „SZKOŁA RODZENIA”

I. PRZEDMIOT KONKURSU:
1. Przedmiotem konkursu jest  realizacja  Programu profilaktyki  i  edukacji  przedporodowej
„Szkoła Rodzenia” obejmującego cykl 10 spotkań, w tym 5 spotkań teoretycznych i 5 spotkań
praktycznych:

ZAJĘCIA TEORETYCZNE:
Zajęcia teoretyczne dla kobiet w ciąży (z możliwością uczestnictwa małżonka lub partnera)
będą  realizowane  zbiorowo  w  formie  edukacji  przedporodowej.  W  ramach  Programu
przeprowadzonych zostanie 5 spotkań seminaryjnych trwających 90 min. Zajęcia teoretyczne
zostaną zorganizowane w grupach nie większych niż 20 par.
W ramach organizowanych spotkań będą omawiane przez specjalistów z  poszczególnych
dziedzin następujące tematy:
Spotkanie I 
Lekarz specjalista ginekolog – położnik/położna:
- wstępne rozmowy i konsultacje dla par, przedstawienie celu Programu, 
- wykłady: „rozwój ciąży”, „rozwój dziecka od poczęcia do porodu”.
Spotkanie II 
Lekarz specjalista ginekolog – położnik/położna:
- podstawowe wiadomości o ciąży,
- fizjologia noworodka (pielęgnacja, karmienie, objawy fizjologiczne i nauka niepokojących
objawów patologicznych u noworodka),
- podstawowe wiadomości o fazach rozwoju dziecka,
- zalety karmienia piersią, propagowanie karmienia piersią do co najmniej 5 miesiąca życia
dziecka jako jedynego najlepszego sposobu żywienia niemowląt,
- problemy z laktacją, praktyczna prezentacja wspomagania laktacji,
- antykoncepcja w okresie laktacji,
- powrót płodności po porodzie.
Spotkanie III 
Psycholog i prawnik:
- psychologiczne aspekty ciąży – jej wpływ na małżeństwo i rodzinę,
- psychologia dziecka nienarodzonego,
- psychologia niemowlęcia,
- wybrane zagadnienia psychologiczne dotyczące kobiety w okresie połogu,
- rola mężczyzny w opiece nad kobietą w ciąży,
- przepisy prawne dotyczące kobiet w ciąży,
- zasady i przepisy dotyczące pracy kobiet w ciąży.
Spotkanie IV: 
Lekarz specjalista ginekolog – położnik/położna :
- poród, przebieg i okresy porodu,
- poród w wodzie,
- rola ojca podczas porodu,
- rodzaje znieczulenia stosowane w czasie porodu - „za i przeciw” porodom w znieczuleniu,
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- skala APGAR, najczęstsze problemy z noworodkiem,
- szczepienia ochronne, 
- postępowanie w stanach zagrożenia życia u noworodka po wyjściu ze szpitala,
- zasady pielęgnacji, higieny i odżywiania kobiety po porodzie,
- wskazania, metody i pielęgnacja po cieciu cesarskim, 
- zajęcia praktycznego przygotowania do porodu (fantom noworodkowy).
Spotkanie V: 
Położna:
- dieta kobiety ciężarnej, karmiącej piersią, dieta matki noworodka uczulonego na białko,
- wyprawka noworodka, pokaz kąpieli noworodka,
- problemy związane z połogiem.

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE:
Zajęcia praktyczne zostaną zorganizowane w podgrupach (do 10 par) w wymiarze 5 spotkań 
trwających 60 minut (zespół fizjoterapeuta i położna).
W ramach zajęć praktycznych w podgrupach realizowane będą:
- ćwiczenia ogólnousprawniające, wzmacniające i rozciągające, relaksacyjne,
- nauka pozycji relaksacyjnych,
- ćwiczenia oddechowe - nauka oddychania torem brzusznym,
- ćwiczenia na piłce, worku ssako, ćwiczenia oddechowe pierwszego okresu porodu,
- ćwiczenia próby parcia i ćwiczenia oddechowe drugiego okresu porodu,
- ćwiczenia przygotowujące do porodu, 
- ćwiczenia pozycji do porodu,
- ćwiczenia w połogu,
- ćwiczenia kąpieli i przewijania noworodka (każda para uczestników kąpie i przewija lalkę),
- ćwiczenia warsztatowe w zakresie karmienia piersią. 
2.  W  ramach  realizowanego  zadania  Zleceniobiorca,  po  przeprowadzeniu  cyklu  zajęć,
przeprowadzi  wśród  uczestniczek  Programu  ankietę  ewaluacyjną  (przekazaną  przez
Zleceniobiorcę) nt. oceny przydatności nabytej wiedzy i umiejętności oraz opracuje zbiorcze
wyniki ankiety i przedstawi je Zleceniodawcy.
3. W ramach realizowanego zadania Zleceniobiorca zapewni każdej uczestniczce Programu
materiały edukacyjne z zakresu zasad szeroko pojętej higieny okresu ciąży, porodu i połogu.
4. Osoby uprawnione do udziału w programie:
a) Program skierowany jest do kobiet ciężarnych od około 26 tygodnia ciąży – mieszkanek
Katowic oraz ich współmałżonków (ojców dzieci). Program skierowany jest w szczególności
dla  kobiet  będących  pierwszy  raz  w ciąży.  Uczestnictwo w Programie  jest  bezpłatne  dla
kobiet ciężarnych i współmałżonków (ojców dzieci).
b) O udziale w programie decydować będzie kolejność zgłoszeń.
c) Warunkiem uczestnictwa w programie będzie przedstawienie zaświadczenia od lekarza
prowadzącego ciążę o braku przeciwwskazań do udziału w Programie profilaktyki i edukacji
przedporodowej „Szkoła Rodzenia”.
5. Monitorowanie:

 liczba kobiet, które ukończyły kurs,
 wyniki ankiet przeprowadzonych wśród uczestniczek programu (ocena przydatności 

nabytej wiedzy i umiejętności).
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II. WARUNKI KONKURSU:

1.  Informacje o konkursie ofert:
1) Konkurs ofert dotyczy wyboru realizatorów zadań wynikających z Programu Profilaktyki

i Promocji Zdrowia dla Miasta Katowice.
2) Konkurs ofert prowadzi Komisja Konkursowa powołana zarządzeniem Prezydenta Miasta

Katowice.
3) Tryb pracy Komisji określa Regulamin Pracy Komisji.
4) Oferty zgłoszone do konkursu powinny być sporządzone na udostępnionym formularzu

oferty.
5) Komisja Konkursowa dokonuje oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty.
6) Organizator konkursu zastrzega sobie prawo:
- wyboru więcej niż jednej oferty,
- odwołania postępowania konkursowego bez podania przyczyny.
7) Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości.
8) Z wybranymi oferentami zostaną zawarte stosowne umowy.

2. Ogólne warunki przystąpienia do konkursu ofert:
1)  Prowadzenie  działalności  leczniczej  na  podstawie  wpisu  do  rejestru  podmiotów
wykonujących  działalność  leczniczą  zgodnie  z  ustawą  z  dnia  15  kwietnia  2011  r.
o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618 z późn. zm.).
2)   Zgodność  wykonywania usług medycznych w zakresie wymaganym w konkursie ofert

ze statutem podmiotu wykonującego działalność leczniczą składającego ofertę.
3)  Złożenie  oferty  na  formularzu  ofertowym  do  konkursu  ofert  na  wybór  realizatora

„Programu  Profilaktyki  i  Promocji  Zdrowia  dla  Miasta  Katowice  w  2017  roku”, wraz
z aktualnymi (ważnymi 3 m-ce od daty wystawienia) dokumentami stosownie do statusu
prawnego jednostki:

a)  zaświadczenie  o  wpisie  do  ewidencji  działalności  gospodarczej,  jeśli  podmiot  nie  jest
widoczny  w  ogólnodostępnej  wyszukiwarce  Centralnej  Ewidencji  i  Informacji
o działalności Gospodarczej (CEIDG)

b) statut podmiotu,
c)  dokument  stwierdzający  wpis  do  rejestru  właściwej  Okręgowej  Rady  Lekarskiej

(w przypadku praktyk zawodowych lekarzy – indywidualnych lub grupowych) 
d)  zezwolenie  na  wykonywanie  praktyki  (w  przypadku  praktyk  indywidualnych

lub grupowych),
e)  dokumenty  potwierdzające  kwalifikacje  zawodowe  osób  udzielających  świadczeń
zdrowotnych wymaganych  w związku z programem.
h) inne dokumenty określone w punkcie 4 szczegółowych warunków konkursu. 

Kopie dokumentów składane przez oferentów muszą posiadać adnotację:  „za zgodność
z oryginałem” oraz pieczątkę, datę, i podpis osoby uprawnionej do reprezentacji podmiotu.

3. Opis sposobu przygotowania oferty:
1) Oferta powinna być przygotowana:
a) na piśmie,
b) na udostępnionym formularzu,
c) w języku polskim,
d) podpisana przez osoby uprawnione oferenta.
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2) Oferta powinna zawierać:
a) oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia, przedmiotem i warunkami konkursu

ofert, 
b) nazwę,  siedzibę  podmiotu  wykonującego  działalność  leczniczą  oraz  numer  wpisu

do właściwego rejestru,
c) miejsce realizacji zadania (jeśli jest inne niż adres oferenta),
d) określenie warunków lokalowych, wyposażenia w aparaturę i sprzęt medyczny,
e) informacje  dotyczące  liczby  i  kwalifikacji  personelu  fachowego  biorącego  udział

w realizacji zadania,
f) proponowaną liczbę osób, którą oferent może objąć Programem,
g) oferowaną cenę i kalkulację kosztów objęcia Programem jednej osoby.
3)  Kalkulacja  kosztów  powinna  uwzględniać  średni  koszt  objęcia  Programem  profilaktyki
i edukacji przedporodowej „Szkoła Rodzenia” jednej kobiety ciężarnej wraz z mężem  (ojcem
dziecka).

4. Szczegółowe warunki konkursu:
1)  Realizatorami Programu mogą być szkoły rodzenia funkcjonujące w ramach podmiotów
wykonujących działalność leczniczą w mieście Katowice, dysponujące salami seminaryjnymi i
salami do ćwiczeń fizjoterapeutycznych  oraz dysponujące kadrą niezbędną do wykonania
zadania.
2) Realizator zapewnia fachowy personel dla potrzeb programu, w tym:
a) co najmniej jeden lekarz specjalista ginekologii-położnictwa,
b) co najmniej jedna położna,
c) co najmniej jeden psycholog, fizjoterapeuta,  prawnik lub formalnie nawiązana współpraca
z psychologiem, fizjoterapeutą, prawnikiem potwierdzona kopią stosownej umowy.
3)  Pomieszczenia  i  urządzenia  zakładu  realizującego  Program  powinny  spełniać  wymogi
rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002  r.  w  sprawie  warunków
technicznych  jakim  powinny  odpowiadać  budynki  i  ich  usytuowanie  (Dz.  U.  2015  r.
poz. 1422) w części dotyczącej sal seminaryjnych i sal do ćwiczeń fizjoterapeutycznych.
4)  Realizator  zapewnia  sprzęt  niezbędny do przeprowadzenia  zajęć  praktycznych,  w tym
m.in.:  piłki  do  ćwiczeń,  worki  ssako,  materace,  lalki  do  ćwiczeń  kąpieli  i  przewijania
noworodka dla każdej pary uczestniczącej w Programie.
5)  Realizator  będzie  prowadził  rejestr  uczestników  Programu  i  dokumentację  związaną
z realizacją Programu.
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