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Załącznik nr 2.1
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przygotowanie i przeprowadzenie seminariów w ramach projektu „Rozwój kompetencji miękkich i interpersonalnych u studentów kierunków medycznych” w podziale na pakiety
Pakiet 1: Przygotowanie i prowadzenie seminarium: Komunikacja między członkiem zespołu medycznego i pacjentem.
Komunikacja między członkiem zespołu medycznego i pacjentem na przykładzie działań prewencji pierwotnej i wtórnej chorób układu moczowo-płciowego - zajęcia w formie seminaryjno-warsztatowej.

Liczba uczestników: 12 – 18
Liczba grup: 3
Liczba godzin dydaktycznych przypadająca na jedną grupę: 30 godz. (godzina dydaktyczna = 45 min.)
Łączna liczba godzin dydaktycznych: 3 x 30 godz. = 90 godz. dydaktycznych
Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.12.2019r. (zajęcia zblokowane: piątek, sobota, niedziela  lub w dni robocze, w godzinach od 7.00 do 22.00).
Miejsce realizacji: szkolenie prowadzone w salach dydaktycznych – kampus Ochota. Sale zapewnia Zamawiający. Sale wyposażone w ekran, rzutnik multimedialny, komputer stacjonarny, nagłośnienie, mikrofon.
Tematyka seminarium:
	Choroby układu moczowo-płciowego– leczenie przez całe życie;
	Profilaktyka chorób układu moczowo-płciowego– wyzwania, możliwości, sposoby pracy;
	Nowoczesne techniki edukacyjne pacjentów i osób z grup ryzyka chorób układu moczowo-płciowego;
	Nowoczesne techniki motywacyjne do udziału w badaniach profilaktycznych skierowane do pacjentów i osób z grup ryzyka chorób układu moczowo-płciowego;
	Jak planować komunikację, żeby zachęcić pacjenta do udziału w leczeniu?  Trudności w komunikacji z pacjentem chorym przewlekle;
	Interdyscyplinarne wsparcie pacjenta w zmianach trybu życia – role lekarza, psychologa, seksuologa, rehabilitanta itd.
	Programy profilaktyczne – praktyczne wnioski lekarza z przykładowych kampanii społecznych;
	Koordynacja zespołu medycznego wspierającego diagnostykę i leczenie chorób układu moczowo-płciowego– szanse oraz możliwe konflikty i sposoby ich rozwiązywania,
	Rola wsparcia stowarzyszeń chorych na przykładzie wybranych stowarzyszeń pacjentów z daną jednostką chorobową;
	Komunikacja z rodziną pacjenta. 


Cel seminarium:

Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z wyzwaniami, jakie stoją przed członkami zespołu medycznego podczas współpracy z pacjentem chorym przewlekle. Praktyczne przykłady będą zaczerpnięte z praktyki urologicznej, ponieważ choroby układu moczowo-płciowego stanowią częstą przyczynę zgonów w Polsce oraz ze względu na istotę choroby nadal wśród wielu pacjentów stanowią temat tabu oraz obserwuje się późne trafianie do lekarza. Dodatkowo leczenie chorób przewlekłych a zwłaszcza chorób dotyczących narządów moczowo-płciowych w ogromnym stopniu opiera się na zaufaniu i dobrej komunikacji pacjenta i jego rodziny z członkami zespołu medycznego. W ramach zajęć omawiane będą nowoczesne sposoby profilaktyki i motywowania pacjentów do diagnostyki medycznej oraz rehabilitacji, w tym uwzględniające perspektywę psychologiczną, wymagające współdziałania specjalistów z wielu dyscyplin. Zajęcia będą miały na celu rozwój kompetencji miękkich: komunikacyjnych, interpersonalnych oraz zawodowych ogólnych studentów, w tym stosowania adekwatnych technik komunikacyjnych werbalnych i niewerbalnych, ukierunkowanych na wspólne osiąganie celów, rozwiązywanie konfliktów i negocjowanie rozwiązań.

Wykonawca, w ramach niniejszego zamówienia zobowiązany jest do: 
Przygotowanie sylabusa zajęć zgodnie z opisaną  tematyką seminarium;
	Przeprowadzenie zajęć zgodnie z sylabusem;
	Dostarczenie w formie elektronicznej (pliki programu Adobe Acrobat Reader, Microsoft Office lub Power Point) materiałów szkoleniowych, obejmujących swoim zakresem tematykę zajęć zgodnie z wytycznymi dotyczącymi realizacji niniejszego projektu. Materiały zostaną przekazane uczestnikom warsztatów; materiały powinny zawierać odpowiednie oznakowanie, zgodne z wytycznymi przekazanymi przez Zamawiającego;
	umożliwienie Zamawiającemu, bądź innej uprawnionej instytucji kontrolowania szkolenia w jego trakcie;
	wydanie  uczestnikom warsztatów zaświadczenia o ukończeniu zajęć, zgodnego ze wzorem uzgodnionym z Zamawiającym oraz przekazanie kopii zaświadczeń Zamawiającemu;
	Prowadzenie i przekazanie Zamawiającemu karty czasu pracy prowadzącego;
	Prowadzenie i przekazanie Zamawiającemu listy obecności uczestników warsztatów; 
	Przeprowadzenie i przekazanie Zamawiającemu ankiet ewaluacyjnych, zgodnych z wytycznymi przekazanymi przez Zamawiającego, wypełnionych po zajęciach przez uczestników zajęć;
	Zgłoszenie wszelkich zdarzeń, które mogłyby spowodować zmianę terminu, godziny lub odwołanie zajęć na co najmniej 7 dni przed terminem ich rozpoczęcia;
	Niezwłocznego telefonicznego lub mailowego zawiadamiania Zamawiającego o każdej nieobecności uczestnika seminarium;
	Przygotowanie oraz przeprowadzenie testu końcowego dla uczestników seminarium. 

Forma  seminarium:
Mini wykład połączony z dyskusją;
	Burza mózgów;
	Filmy szkoleniowe;
Scenki sytuacyjne;
Drama;
Analiza przypadków;
Praca w grupach;
Mapa myśli;
	Ćwiczenia praktyczne (w tym nagrywanie i odtwarzanie fragmentów rozmów uczestników seminarium w celu lepszej analizy przebiegu rozmowy).



