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Załącznik nr 2.2
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Pakiet 2: Przeprowadzenie warsztatów: „Komunikacja interpersonalna w zespole terapeutycznym”; „Komunikacja z pacjentem” i realizacja szkoleń certyfikowanych „Trening wystąpień publicznych w ochronie zdrowia” oraz „Coaching i mentoring w medycynie i naukach o zdrowiu”
Przeprowadzenie warsztatów i realizacja szkoleń certyfikowanych dla studentów III roku studiów I stopnia na kierunku pielęgniarstwo oraz studentów VI roku studiów na kierunku lekarskim WUM w okresie 11.2016 – 05.2019 r.
Zajęcia będą prowadzone w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, Kampus Ochota, Centrum Biblioteczno-Informacyjne WUM, ul. Żwirki i Wigury 63, w sali dydaktycznej wyposażonej w ekran i rzutnik multimedialny, komputer stacjonarny, nagłośnienie, mikrofon.
Szkolenia będą przeprowadzane w tygodniu między  godziną 14 a 18 oraz w weekendy 
w godzinach 9-17. Preferowany termin rozpoczęcia zajęć:
	Warsztaty „Komunikacja interpersonalna w zespole terapeutycznym”: I i II edycja luty 2017 r., edycja III i IV luty 2018 r., edycja V i VI luty 2019 r.; 

Warsztaty  „Komunikacja z pacjentem”:  edycja I i II grudzień 2016 r., edycja III i IV listopad 2017 r., edycja V i VI listopad 2018 r.; 
Szkolenia certyfikowane: edycja I i II styczeń 2017 r., edycja III i IV styczeń 2018 r., edycja V i VI styczeń 2016.
W trakcie zajęć przewidziane są trzy przerwy, dwie po 15 min. i  jedna 30 min.
Do obowiązków wykonawcy będzie należało 
-	w przypadku przeprowadzania szkoleń certyfikowanych zapewnienie materiałów szkoleniowych, obejmujących swoim zakresem tematykę szkolenia, oznaczonych zgodnie z wytycznymi dotyczącymi realizacji niniejszego projektu, spiętych w estetyczny sposób,  bindowanych, które zostaną wydane uczestnikom szkolenia w momencie rozpoczęcia szkolenia oraz jeden komplet do dokumentacji projektu;
-	w przypadku w przypadku przeprowadzania warsztatów dostarczenie w formie elektronicznej (pliki programu MS Word lub MS PowerPoint lub Adobe Acrobat Reader) materiałów szkoleniowych, obejmujących swoim zakresem tematykę warsztatu i zadania projektowego, oznaczonych zgodnie z wytycznymi dotyczącymi realizacji niniejszego projektu, które zostaną wydane uczestnikom szkolenia;
-	w przypadku w przypadku przeprowadzania warsztatów przygotowanie we współpracy ze specjalistą ds. e-learningu materiałów e-learningowych materiałów e-learningowych obejmujących swoim zakresem tematykę warsztatów, oznaczonych zgodnie z wytycznymi dotyczącymi realizacji niniejszego projektu i dostarczonych w wersji elektronicznej w postaci: 
(1) skryptu (zawiera treści teoretyczne jak i ćwiczeniowe; tekst sformatowany fontem ARIAL lub TIMES NEW ROMAN 12 pkt., odstęp między wierszami 1,5 pkt., marginesy 2,5 cm, rozmiar strony A4; minimalna liczba stron dokumentu 20 (bez strony tytułowej i spisu treści); format pliku PDF),
(2) materiały multimedialne (materiały filmowe o minimalnej łącznej długości trwania 5 minut powinny mieć charakter instruktażowy; format plików video akceptowalny przez YouTube; prezentacja przygotowana w programie PowerPoint o minimalnej liczbie 20 slajdów powinna być opatrzona stosownym komentarzem; akceptowany format pliku: *.ppt lub *.pptx; materiały dźwiękowe o minimalnej łącznej długości trwania 5 minut powinny mieć charakter instruktażowy; akceptowany format pliku: *.mp3 (320 kb/s); wystarczające jest dostarczenie jednego z wymienionych powyżej materiałów multimedialnych),
(3) zadania testowe (test składający się z 10 pytań przygotowanych w formacie 3 lub 4 opcji do wyboru z jedną prawidłową odpowiedzią (MCQ, multiple choice question); pytania wraz z kluczem odpowiedzi powinny być przygotowane w programie WORD; format pliku: *.doc lub *.docx);
-	prowadzenie dziennika zajęć i listy obecności; 
-	umożliwienie Zamawiającemu, bądź innej uprawnionej instytucji kontrolowania szkolenia w jego trakcie;
-	wydanie przeszkolonym uczestnikom zaświadczenia o ukończeniu szkolenia na wzorze uzgodnionym z Zamawiającym oraz przekazanie kopii zaświadczeń Zamawiającemu;
-	przygotowanie w uzgodnieniu z Zamawiającym, przeprowadzenie i przekazanie Zamawiającemu ankiet ewaluacyjnych dla uczestników szkolenia wypełnionych przed i po szkoleniu;
-	zgłoszenie wszelkich zdarzeń, które mogłyby spowodować zmianę terminu, godziny lub odwołanie szkolenia na co najmniej 7 dni przed szkoleniem; 
-	niezwłocznego telefonicznego lub mailowego zawiadamiania Zamawiającego o każdej nieobecności uczestnika na szkoleniu.
Realizacja warsztatów: Komunikacja interpersonalna w zespole terapeutycznym w grupach ok. 12 osób (min. 10, max.14), 120 h zajęć
Zakres:
Trening umiejętności interpersonalnych jako klucz do skutecznej i efektywnej pracy interdyscyplinarnych zespołów terapeutycznych: pielęgniarki i lekarza z uwzględnieniem sytuacji trudnych. Mocne i słabe strony własnego stylu komunikowania się, czynniki ułatwiające i utrudniające komunikację, dostosowywanie własnego stylu komunikacji do stylu komunikacji współpracowników.

Realizacja warsztatów: Komunikacja z pacjentem w grupach ok. 12 osób (min. 10, max.14), 120 h zajęć
Zakres:
Wprowadzenie do procesu komunikacji. Specyfika usług medycznych, kluczowa  rola efektywnej komunikacji  zorientowanej na pacjenta. Kluczowe obszary jakości usług medycznych. Postawa personelu w placówce zdrowotnej – nastawienie na jakość i efektywność  kontaktu terapeutycznego. Budowanie wizerunku profesjonalnej marki eksperckiej (placówki, lekarzy  specjalistów, personelu medycznego i wspierającego). Istota procesu komunikacji Uwarunkowania skutecznej komunikacji z pacjentem . Warianty komunikatów i sposób postepowania z pacjentem w procesie leczenia. Budowanie pozytywnego nastroju. Zachęcanie do współpracy jako wsparcie procesu zdrowienia. Wywiad lekarski  – szanse i zagrożenia. Znaczenie pytań w rozmowie lekarza z pacjentem. Budowanie zaufania pacjenta do lekarza jako eksperta prowadzącego przez proces zdrowienia. Postępowanie z pacjentem w sytuacji pojawienia się obiekcji i sposoby radzenia sobie  z nimi, w różnych wariantach sytuacyjnych. Rodzaje komunikacji. Użycie przekazu komunikacyjnego jako narzędzia do wywierania wpływu. Komunikacja a wizyta pacjenta 
w placówce zdrowotnej.

Realizacja szkolenia certyfikowanego: Trening wystąpień publicznych w ochronie zdrowia w grupach ok. 12 osób (min. 10, max.14)
Zakres:
Wystąpienia publiczne. Planowani wystąpień publicznych: czas a  treść wystąpienia. Cele prezentacji. Wywieranie i utrzymywanie dobrego wrażania. Przyciąganie i utrzymywanie uwagi odbiorców. Wiarygodność wystąpienia publicznego. Tworzenie prezentacji. Mowa ciała.

Realizacja szkolenia certyfikowanego: Coaching i mentoring w medycynie i naukach o zdrowiu w grupach ok. 12 osób (min. 10, max.14)
Zakres:
Coaching a mentoring. Rola coachingu we wspomaganiu zdolności adaptacyjnych człowieka. Implementacja idei coachingu oraz jego efektów. Coaching kariery kontra tradycyjne doradztwo zawodowe. Historia coachingu, zastosowanie, rodzaje coachingu. Coach - zawód, rola, misja. Organizacje zawodowe coachów, mentorów. Podstawowe modele procesów coachingowych.


