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Załącznik nr 2.4
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przygotowanie i przeprowadzenie seminariów w ramach projektu „Rozwój kompetencji miękkich i interpersonalnych u studentów kierunków medycznych” w podziale na pakiety
Pakiet 4: Przygotowanie i prowadzenie seminarium: Zasady diagnostyki i leczenia bólu
Zasady diagnostyki i leczenia bólu. Standardy leczenia bólów nowotworowych wg EAPC. najczęstsze trudności i wyzwania praktyczne.

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:
	Stosowanie narzędzi badawczych do oceny bólu. Prowadzenie dokumentacji oceny skuteczności leczenia;

Pacjent z przewlekłym bólem nowotworowym – zasady współpracy;
Psychologiczne konsekwencje bólu. Somatyczne konsekwencje bólu. Społeczne konsekwencje bólu;
Mechanizmy wpływające na ból i cierpienie;
Ból przebijający jako problem diagnostyczny i terapeutyczny - doświadczenia praktyczne;
Ból jako powikłanie leczenia. Paliatywna chemioterapia i radioterapia jako metody poprawy kontroli bólu;
Najczęstsze błędy popełniane w leczeniu bólu. Strategie poprawy kontroli bólu;
Opioidofobia – problem medyczny i społeczny, zasady współpracy lekarza z pacjentem w celu zmniejszenia lęku przed działaniem niepożądanym leków opioidowych;
Pacjent z bólem przewlekłym – studium przypadków;
	Programy edukacji pacjenta, rodziny i członków  zespołu opieki zdrowotnej w zakresie terapii bólu przewlekłego;
Metody interwencyjne  wskazania, przeciwskazania, korzyści i ryzyko związane ze stosowaniem metod zabiegowych (anestezjologicznych i neurochirurgicznych) leczenia bólu – wskazówki praktyczne;
Formy udzielania informacji choremu, rodzinom, opiekunom. Autonomia pacjenta.

Cel seminarium:

Celem seminarium jest wzrost kompetencji radzenia sobie z sytuacjami trudnymi i nieoczekiwanymi w pracy z pacjentami doświadczającymi silnego i trudnego do opanowania bólu. W ramach seminarium uczestnicy poznają praktyczny aspekt pracy z pacjentem cierpiącym z powodu silnego bólu o podłożu nowotworowym oraz współpracy z rodziną chorego a także nauczą się odpowiednio i adekwatnie reagować na stresujące sytuacje.




Wykonawca, w ramach niniejszego zamówienia zobowiązany jest do: 
Przygotowanie sylabusa zajęć zgodnie z opisaną  tematyką seminarium. Sylabus musi zostać zaakceptowany przez osobę wskazaną przez Zamawiającego tj.  Kierownika Projektu; 
	Przeprowadzenia zajęć zgodnie z sylabusem;
	Dostarczenia 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;
	Umożliwienia Zamawiającemu, bądź innej uprawnionej instytucji kontrolowania szkolenia w jego trakcie;
	Wydania  uczestnikom warsztatów zaświadczenia o ukończeniu zajęć, zgodnego ze wzorem uzgodnionym z Zamawiającym oraz przekazanie kopii zaświadczeń Zamawiającemu;
	Prowadzenia i przekazania Zamawiającemu karty czasu pracy prowadzącego;
	Prowadzenia i przekazania Zamawiającemu listy obecności uczestników warsztatów; 
	Przeprowadzenia i przekazania Zamawiającemu ankiet ewaluacyjnych, zgodnych z wytycznymi przekazanymi przez Zamawiającego, wypełnionych po zajęciach przez uczestników zajęć;
	Zgłaszania 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;
	Przygotowania oraz przeprowadzenia 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).



