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ZAPYTANIE OFRTOWE

Nr poĘpowania:

2l20t8

Projekt pn.

,rUW MSC gwarantem nowych kompetencji absolwentów pielęgniarstwao'realizowanym przeznaszą
lJczelnię w ramach Programu Operac,vjnego Więdza Edukacja Rozwój, Oś priorletowa V. Wsparcie dla

obszaru zdrowia. Działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznvclr.

Zajęeia dodatkowe wykraczając€ pCIza stand*rdowy program
kształcenia - organizacja szkoleń o temaĘce:

1. Metody wykonywania ALS
2. Pacjent onkologiczny w prak§ce pielęgniarskiej

3. \ilykonywanie EKG w teorii i prakĘce

zatwierdzam

pieczęó i podpis osoby
upowa:żnionej

Warszawa, dnia 14.0ż.2018 r.
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Rozdział I - INT'ORMACJA DLA WYKONA\ilCOW

INT,qRMACJE W§TĘPNE

1 .1 . Zamawiającym w niniejszym postępowaniu jest:
Uczelnia Warszawska im. Marii Sldodowskiej Curie w Warszawie

z siedzibą w Warszawieo adres: 00-136 'Warszawa, P|ac Żelaznej Bramy 10o

NIP: 5241916252; REGON: 012444414

1.2. Zamawiający informuje, że postępowanie jest niejawne.

1.3. W niniejsrym postępowaniu Wykonawcom nie przysługują środki odwoławcze.

1,4. Złożenie oferty jest równoznaczrle z akceptacjąZapytania Ofertowego (dalej ZO).

1.5, Do postępowania nie majdują zastosowarria przepisy ustawy z dnia 29 sĘcmia 2004 r.
Prawo zamówień publiczrych (tj.Dz.U. z2al7 r. poz. 1579 z pó:foi. anianami).

1.6. Wykonawca ponosi wszelkie koszĘ z-łvięane z uczestnictwem w niniejszym postępowaniu, w tym
takżę zprzygotowan iem i ńożeniem oferty.

1.7, Żadne materiĘ doĘczące postępowania, dostarczonę przez Wykonawców, nie podlegają zwrotowi.

1.8. Wykonawca możę rwróció się pisemnie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Warunków
Zamówięnia. Zamawiający udzieli niezrryłocznie odpowiedzi na zg}oszone pytania, bez ujawniania ich
źródeł. Wyjaśnienia zostaną udostępnione na stronie internetowej www.uc,zelniawafszawska.pl, przy
czym Zamawiaiący nie jest zwipany wnioskami Wykonawców. Zarna,wiającry zaleca. aby pl,tania
Wykonawcy zostały przekazane w formie podpisanego skanu dokumentu w terminie do dnia
ż1.02.2018 r. do godz. 10:00 na adres e-mail: anna.sklucka@uwmsc.pl Jeżeli pytania wpłyną po
terminie ZamawiĄący moze udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bezrozpomania.

'1.9. Zamawiający moze w kńdym czasie, przed upŁywem terminu składania ofert, zmodyfikować treść
Zaplźania Ofertowego w tym zmienić termin składania ofert. Dokonana w ten sposób modyfikacja
Zap;Ąania Ofertowego będzie wiążąca dla wszystkich Wykonawców od momentu opublikowania
modyfikacji na stronie www.uczelniawarszawska.pł

1,'l0. Postępowanie jest prowadzonę w języku polskim w związku z tym wszelkie oświadczenia,
zawiadomienią zapytatia do treści Zapytania Ofertowego, oferty ię. musą być składane w jęryku
polskim. Za-warte w ofercie dokumenty sporządzone w języku obcym, muszą być ńożone wraz
z tfumaczeniami na język polski. Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia tłumaczenia
zrvykłego. W przypadku wątpliwości Zarnawiający może zażądaó uzupełnienia oferty o tłumaczenie
sporządzone przez tłamacza przy się$ego.

1.11. W postępowaniu obowiązuje zasada pisemności. Oznaczato, zzastrzezeniem wyrazrrych, odmiennych
postanowień Za, że Zamavłiający i Wykonawcy przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje w oryginale, z zachawartiem formy pisemnej. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje ptzekazane drogą elektroniczrrąuwńa się za ńożone w wyalaczonym terminie, jeżeli
ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i zostńa nierwłocznie potwierdzona z
zachowaniem formy pisemnej, o której mowa w zdaniu powyżej. Postanowienia za,wartego w zdaniu
poprzednim nie stosuje się do ofeń, które zawsze muszą wpĘnąć do Zamawiającego w oryginale z
zachowaniem formy pisemnej przed upływem terminu składania ofert.

1.1ź. Zamawiający prrygotowuje i przeprowadza niniejsze postępowanie w sposób zapewniający
zachorłranię uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców. czynności lwiązane
z przygotowartiem i przeprowadzeniem niniejszego postępowania wykonują osoby zapewniające
bezstrormość i obiektywizm.

1,13. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest:

Pani
Anna skłucka
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TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności opisaną w Wytycznych w zakresie
kwalifikowalności wydatków \ir' ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-20ż0,

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
3.1. Przędmiotem zamówienia są:

Zajęcia dodatkowe wykraczające poza standardowy program kształcenia - organizacja i
przeprowadzenie szkoleń o temaĘce:

1. Metody wykonywania ALS
2. Pacjent onkologiczny w prakĘce pielęgniarskiej
3. Wykonywanie EKG w teorii i prakĘce

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawaĘ jest w Rozdziale II niniejszego ZapsĄania
Ofeńowego.

Kod CPV: 80500000-9 USŁUGI SZKOLENIOWE

3.2, Wl,konawca może złożyć tylko jedną ofertę.

3.3. Dopuszcza się składanie ofert częściowych, obejnrujących jedno, dwa lub wszystkie zadania.

3.4. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
3.5. Zamawiający dopuszcza powierzenie przez Wykonawcę wykonania części lub całości zamówienia

Podwykonawcom.

TERMIN RBALIZACJI ZAMOWIENIA

4,1. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia w terminie: od dnia zawarcia umowy do 2022 r.

Szczegółowe terminy poszczególnych edycji szkoleń zostaną określone na etapie realizacji przedmiotu
zamówienia.

4.ż. Terminy realizacji poszczególnych czynności będą każdorazowo określane przezZamawiającego.

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE
W postępowaniu mogą braó udział Wykonawcy, którzy:

a) nie znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej mogącej budzić powazne wątpliwości co
do możliwości prawidłowego wykonania zamówienia tj. nie wszczęto wobec nich posępowania
upadłościowego, ani nie ogłoszono upadłoścl; nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat lub

składek na ubezpieczenie społeczne, znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej
zapewn i aj ącej ni ezakłóconą realizacj ę zamówienia;

b) nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zama-wiającym w rozumieniu "Wficznych w
zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-
2020":

c) dysponują kadrą spełniającą następujace warunki:

dla zadania nr l: wykładowcami (i/ lub opiekunami ćwiczeń), mogą byó osoby mające nie
mniej niż roczne doświadczenie (staż zawodowy) w przedmiotowym zakresie oraz spełniają co
najmniej jeden z warunków:
l posiadają Ę,tuł magistra pielęgniarstwa oraz Ętuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa

ratunkowego lub anestezjologicznego i intensywnej opieki:

5.1.
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. posiadają specjalizację lekarską w dziedzinie medycyny ratunkow,ej lub anestezjologii i
intensywnej terapii;
o posiadają §Ąuł magistra i ukończone studia wyższe na kięrunku (specjalności) ratownictwo
medyczne.

dla zadania nr 2: wykładowcami, opiekunami ćwiczeń, mogą być osoby mające nie rnniej niź
roczne doświadczenie (staz zawodowy) w przedmiotowym zakresie oraz spełniają co najmniej
jederl z warunków:
, posiadają łruł zawodor.vy magistra pielęgniarstwa otaz specjalisty w dziedzirrie
pielęgniarstwa onkologicznego, lub kurs kwalifikacyjny z pielęgniarstwa onkologiczrego,

posiadają specjalizację lekarską w dziedzinie onkologii klinicznej, chemioterapii,
, posiadają §Ąuł zawodowy-magistra farmacji,
, posiadają ukończone studia wyższe na kierunku mającym zastosowanie w ochronie zdrowia
ltlb inne mery.toryczne kwalifikacje niezbędne do realizacji wy,branych zagadnień.

dla zadania n. S, *ykłaclowcami, opiekunami ćwiczeli, mogą byc osotry mające nie mniej niż
roczne doświadczęnie (staż zawodowy) w przedmiotowym zakresie zamówienia oraz spełniają
co najmniej.ieden z poniższych warunków:
. posiadają tytuł magistra pielęgnialstwa oraz tvtuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa

kardiologicznego lub ratunkowego lub anęstezjologicznego i intensy,wnej opieki;
r posiadają specjalizację lekarską w dziedzinie nredycyny kardiologicznej lub ratunkowej lub

anestezj ologii i intensywnej terapii :

. posiadają §tuł magistra i ukończclne studia wyzsze na kierunku (speejalności) ratownictwo
medyczne,

_5.2. C)cena spełrrienia powyższyclt warunków opafta będzie o zasadę spełnia - rrie spełnia (1-0) i zostanie

przeprołvadzona lla podstawie zJozonego ośrviadczenia wedfug wzoru stanowiącego Załacznik nr 2 do
n iniej szego Zapytanta ofertowe go,

5.2. Zanlawiający dokona oceny spełniania ww. warunków w oparciu o infornłacje zawarte w
dokumentach dostatczonvch wraz z trferta.

6. 1. Ofertę naleĘ złażyć na formularzach, których wzory stanowią załączniki do rriniejsze go ZO
ł załącznik nr 1: Formularz ofertouly
ł załącznik nr ż: oświudczenie ł,ł spełnieruiu warunków wlziatu w płlstępowcłniu

WADILTM

W niniejsąlm postępowaniu wadium nie jest wymagane.

SPOSOB PRZYGOTOWANIA OĘERTY
8.1. Oferta musi zawierać wszystkie dokumen§ wyrnienione w pkt 6 ZO, Zamawiający wymaga złożenia

dokumentów określonych w pkt. 6 zgodnie z,załączot,lynri rvzorami dokumentór.l,.

8.2. Zaleca się, aby wszystkie dokumenty składające się na ofertę byĘ połączone (spięte).

8.3. oferta oraz wszelkie oświadczenia i zaśrł,iadczęnia składane w trakcie postępo}vania są.iawne w ramach
Warszawskiej Uczelni im. Marii Skłodowskie.i Curie. nie są natomiast dostępne publicznie. ehyba że
obowiązek taki rvynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującega.

8.4. Oferta wwż z załąc,z,nikami i wszystkinri dokumentami musi być podpisana przez osoby upowaznione
do skłarlania oświadczeń woli w imieniu wvkonawcr,.

?
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8.5. Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane i podpisane. Nie dopuszcza się żadnych
poprawek w treści ofeĘ. Jakiekolwiek popralvki, niezależnie od sposobu ich potwierdzenia
(parafowania), spowodują wezwanie do uzupełnienia ofeĄ w zakresie złożenia prawidłowo
przygotorvanych dokumentów.

8.6. Oferta musi być złożona w opakołvaniu unięmozliwiającynr odczytanie jej zawarlości bez usunięcia tego
opakowania. Opakowanie musi być zaadresowane na Zanawiającego, być opatrzone informacją o
nadawcy (firnra/nazwa lub imię i nazwisko Wykonawcy, jego adres). adresacie (adres Zamawiającego,
imię i nazwisko osoby wyznaczonej do kontaktów w przeclmiotowym postępowaniu) oraz zawierac
zapis:

Oferta w postępowaniu o udzielenia zamówienia na:
Za.i ęcia tiodatkowc wykraczaj ące poza standardowy program

kształcenia * organizacja i przeprowadzenie szkoleń o temaĘce:
1. Metody wykonywania AL§

2. Pacjent onkologiczny w praktyce pielęgniarskiej
3. lilykonyvanie EKG rv teorii i prakt,vce

Nie otwierać przed 26.02.2018 r. godz. 15:00

8.7, Wykonawca moze wprowadzió zmiany oraz wycofać złożoną przez siebie oferlę przed terminem
składania ofert:

a) w przypadku wycofania oferty, Wykonawca składa pisenrne oświadczenie, że ofertę swą
wycofqje, w zarnkniętej kopercie oznaczonej zgodnie z pkt 8.6, z dopiskiem ,,Wycofanie".

b) w przypadku zmiany ofeĄ, Wykonawca składa pisemne oświadczenie, iz ofertę swą zmienia,
określając zakres i rodzaj tyclł zmian, a _ieśli oświadczenie o zmianie pociąga za sobą
konieczność wvmianv czy też przedłożenia nowyclr dokumentów * Wykonawca dokumenty te
załącza do oświadczetria. Powyźsze oświadęz,enie i ewęnlualne dokunlenty naleĘ umieścić w
zamkniętej kopercie. oznaczonej zgodnie z pkt 8.6. z dopiskienr ,.Zmian1''.

8.8. Wykonawca nię moze wprowadzić zmlan do ofeny. ani rłycofać jej po upłr,wie terminu do składania
cfelt

OFERTY WSPÓLNE

9.1. Nie dopuszcza się składania ofen wspólnych. Nie dotycry- to przedsiębiorców prowadzących działalność
gospociarczą zarejestrowanycir w CEiDG w formie spółek cywiinych, które traktowane są przęz
Zamaw iającego j ako j eden pod nriol.,

SPoSoB OBLICZENiA CENY OFBRT},

i0.1. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty iwydatki jakie Wykonawca poniesie w
celu wykonaniu przedmiotu zamówienia, w szczególności koszty takie jak przejazdy służbowe,
zakwaterowanie.

i0.2. Cena powinna być skonstruowana w sposób podany w formularzu oferty. Podana cena jest
obor,viązr{ąca w całym okresie wazności oferty i w trakcie realizacji Umowy zawaftej w wyniku
przeprowadzonego postępowania o udzielenię za,mówienia.

] 0.3. Cena oferty musi być podana w złotych polskich.

] 0.4. Rozliczenie nliędzy Zamawiającyn a Wykonarł,cą będzie prowadzone w walucie złoty polski.

MI§J§CE I TERMIN §KŁADANIA OFERT
11.1. Ofertę naleĘ ńoĘów siedzibie Zamawiającego:

?
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Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej Curie w Warszawie
ul. Łabiszyńska 25, 03-370 Warszawie

Biuro Projektuo pok. 4

lub przesłać pocztą na powyzszy adres, w- terminie do ż6.0ż.2018 r. do godz. 15:00.

11.2. Za termin złożenia ofefty u:waża się termin jej wpływu do siedziby Zamawiającego.

l 1.4. OfeĄ złożonę po tenninie zostaną zwrócone Wykonarvcom bez otwierania.

TBRMIN ZWIAZANIA OF,ERTA

12.1 . Bieg ternrirru związania oferlą rozpoczyna się \yraz z upł.vwem terminu składan ia ofen.

12.2, Wykorlawca pozostaje zwlązat,ly ofełlą przez okres 90 dni od upływu ternrinu składania ofert.

12.3. Wykonawca samodzielnie lrrb na wniosek Zamawiającego mozę przedŁuĘć termin zw,iązania ofertą.

KRYTERIA _OCENY OFERT

13.1 . Zamawiający dokona wyboru ofeĘ najkorzystniejszej na podstawie ponizszych kryłeriów oceny ofeft:

Lp. kryterium waga kryterium

l ŁĄCZNA CENA NETTO OFERTY lB0 "ń

Kr}terium zostanie obliczone wg wzoru:

Łączna cena netto z na.iniższą ceną
x 100 pkt

Łączna cena netto oferty badanej

13.3. Za ofertę najkorzystniejszą będzie uznana ofełta, która uzyska największąłączną ilość pilnktów w ww.
kryterium.

13.4. Komisja Przetargowa oceni Of..ty sumując punkty uzyskane zposzczegolnych kryteriów.

OTWARCIE OFERT I PRZEBIEG POSTEPOWANIA
'l4,1. Po otwarciu ofert. Zamawiający clokona badania ofert, w celu stwierdzen\a, czy Wykonawcy nie

zostają wykluczeni oraz czy oferty nie podlegają odrzuceniu, Nieodrzucone ofeĄ Wykonawców"
zostaną poddalle procedurze oceny zgodnie z kryteriami oceny ofert, określonyrni w ZO. Zama-wiającv
dopuszcza możliwość poprawy oczywistego błędu rachunkclwego lub pisarskięgo w treści ofeĄ.
Zamawiającv poinformuje Wykonawcę o zmianie dokonanej w złozone_i przez niego ofercie.

1.Ą.2. Jeżętri ofeńa będzie zawierać rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,Zamawiający
moze zr.vrócić się do W.vkonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczącyclr
elementów oferty mających wpty-w na wysokość cen1,.

14.3. W toku badania i oceny złożonych ofęrtZalnawiający wzywa Wykonawców do:

a) złożęnia wyjaśnień doĘczących złożonych przeznich ofert lub,

b) do uzupełnienia brakujących dokumentow lub ośrviadczeń lub.

c) poprawienia błędrrych dokumentów lub oświadczeń będących elementęm |ub załącznikiem do
ofen1.

-
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w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia
konsultacji z Wykonawcami w celu wyjaśnienia kwestii rwiązanych z wezwaniami do uzupełnienia
lub weryfikacji błędów.

I4.4, Zamalviający udzieli zamówjenia Wykonawcy. którego oferta zostanie uznalla za najkorzystniejszą.

l4.5. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej ofefty, Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy
złożyli ofurty. o wyniku postępowania.

ODRZUCENIB OFERTY
l5.1. Oferta podlega odrzuceniu w prz,vpadkach, gd,"-:

a) jej treść nie odpowiada r.ł,ymaganiom określonyrn w Za, pomimo wezwania Wykonawcy do

uzupełnienia ofurty lub poprawienia błędórv w of-ercie w wyzllaczonym przez Zamawiającego

terminie - jeśli wezwanię do uzupełnienia zawierało informacje o rygorze odrzucenia ofert5l;

b) jej złożenie sta,nowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozunrieniu przepisów o zwalczaniu

nieuczciwej konkurencj i:

c) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z rrdziału !v postępowaniu lub niezaproszonego

do składania ofuny;

d) jej treść narusza przepisy prawa powszechnie obowiązującego;

e) została złożona po terminie składania ofert.

15.2. Wykonawcę, którego of-ełta ostała odrzucona rv postępowaniu Zamarviający nięzwłocznie infonnuje

wtaz z podaniem uzasadnięnia.

i 5.3. Oferta odrzucolla nie jest rozpatrywana.

UNInWAZNIENIE POSTEPOWANIA

l6.1 . Postępowanie uniewaznia się w przypadku gd1,:

a) nię złażono żadnej oferty n iepodlegaj ącej odrzuceniu,

b) cena najkorzystniejszej oferty pornimo przeprowadzenia negocjacji z Wykotlawcami, przewyższa
kwotę. którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie Zamowienia:

c) Kierownik Z,amawiającego nie zatwierdził przedstawionej mu rekomendacji wyboru
naj korzystni ej szej ofefty;

d) wystąpiły inne istotne okoliczności powodujące.
zamólvienia nie leźy w interesie Zanrawiającego;

e) wystąpi§ inne uzasadnione przyczyny.

że ptowadzenie postępowania lub realizacja

16.2. Zamawiający dopuszcza możliwość uniewaznienia postępowania bez podania przyczl,n.

1 6.3 . Zamawiaj ący po informuj e Wykonawców o un iewaznięniu postępou,arria,

l6.4. Wykonawca akceptuje fakt, iż uniewaznienie postępowania nie daje mu podstaw clo jakichkolwiek
r,oszczeń w stosunku do Zamawjającego, w szczególności za,ś rosz.czeń o zawarcie r-lmowy lub
odszkodowawczvch,

oU V{Ą
U
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ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

17.1 . Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy nie jest wymagane.

ZAWARCJE I ZMIANA UMOWY

1B.1. Z Wykonarvcą, którego ofefta zostanie uznana zanajkorzystniejszą. zostatlą zawal1ia Unrowa w fomie
pisemnej, w termitrie i miejscu wskazanynl przez'Zatlawiającego. Strony mogązawrzeć umowę po upływie
terminu związania ofertą, o ile wyrazą na to zgodę. Projekt Umowy stanowi Zalącznik nr3 do Zapytania
Ofertowego.

l8.2. Jeżeli okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana bęclzie uclrylał się od zawarcia umow,y
lv sprawie zamówierria lub przedstawił nieprawdziwe dane, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą
spośród pozostałych ofeń, bez przeprowadzania ich ponownej ocetly,

18.3. Wszelkie zmianl, umowy wy,magają zgodnej rvclli stron oraz formy pisemnej w postaci aneksu pod
rygorem jej niewazności.

R:OZDZIAŁ II _ SZCZECÓłOrVY OPIS PRZBDMIOTU ZAMOWIENIA

Zadanie nr 1 - Metody wykonania ALS

Zadanie nr 2 - Pacjent onkologiczny w praktyce pielęgniarskiej

Zadanie nr 3 - Wykonywanie EKG w teorii i prak§ce

Zadanie nr 1: METODY WYKO|{YWA1\IA ALS

9 edycji szkoleń, z których kazda obejmuje: za.ięcia teoretyczne - 30h (1 grupa), zajęcia praktyczne - 30h

(dwie grupy).

Przedmiotem zamówienia j est:

U słu ga pol egaj ąca na zor ganizowan iu i przeprowadzen iu szko l eni a :

Metody lłykonvwania ALS

Okres realizacji: rok 2018 - 2 edycje, rok 20l9 - 2 edycje, rok 2020 - 2 edycje,

rok2022 - l edycia.

Każda edycja to: 30 godzin zajęć teoretycznych dla grupy około 16 osób oraz

praktycznych dla dwóch grup około 8 osobowych.

Koszt szkolenia musi obejmować m. in.:
. Zatiudnienia trenera/wykładowcy prowadzącego szkolenie będące przedmiotem zamówienia
. Przygotowanię gotowyclr do druku materiałów dydaktycznych (w postaci podręczników lub skryptów

ed ukacyj nl,c h), zgodnych z programe m szkolen ia.

, Przygotowanie dla uczestników ceĄfikatów o ukończeniu szkolenia

rokż}Zl - 2 edycje,

po 30 godzin zajęó

1. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-PROGRAMO\ruE
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cel kształcenia
Przygotorł,anie studenta kierrrnku pie|ęgniarstwa do samodzielnego rozpoznania stanu nagłego zagrożenia

zdrowotnego i podjęcia działań resuscy.tacyjnych u osób dorosłych oraz dzieci i niemowląt zgodnie ze

współczesną wiedzą z zakresu ratownictwa medycznego,

czas trylania kształcenia
Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizac.ię szkolenia w kontakcie z wykładowcą / opiekunem

wynosi 60 godzin dydaktycznych, w tym:

- 30 godzin, zajęcia teoreĘczne

- 30 godzin, zajęcia praktyczne (dla kazdej grupy)

Wykładowcamio opiekunami cwiczeń mogą być osoby mające nie mniej niż raczny staz zawodowy w

przedmiotowym zakresie oraz spełniają co najmniej jeden z warLlnków:

. posiadają tytuł magistra pielęgniarstwa oraz Ętuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego

lub anestezjologiczrrego i intensywnej opieki;
o posiadają specjalizację lekarską w dziedzinie medycyny ratunkowej lub anestezjologii i intensy-rł-nej

terapii;
. posiadają tytuł magistra i ukończone studia wyższ,e na kierunku (specjalności) rator,vnictwo medyczne.

Sposób organizacji
Nauczanie teoretyczne: wykład, pogadanka, dyskusja, opis, opowiadanie, wyjaśnienie.

Nauczanie praktyczne: rozwijanie umiejętllości, pokaz, ćwiczenia w warunkach synrulowanyclr na

fantomach. in struktaz.

Za przebieg i organizację szkolenia odpowiedzialnyjest organizator kształcenia.

Planuj ąc r ealizacj ę ks;łałcen ia, organ izator powin i etl :

1. Dla około 16 osobowej grupy uczestników organizator powinien posiadac:
. automatyczliy clefibrylatorzewnętrzny(AED);
. fantomy do rraul<i Al-S (fantom osob,v dorosłej. fantonr dziecka, fantom rliemowlęcia); defibrylator

manualny.

2, Zorganizować ćwiczenia w warunkach symulowanyclr w grupach około 8 osobowych. Każdą z
czynności z zakresu resuscltacji uczestnik powinien wykonać poprawnie 3-krotnie

3. W toku realizacji programu przewiduje się ocenianie:

wiedzy i urnie.iętności będących przednriotenr nauczarria teoretycznego i praktycznego. w tym
świadczeń zdrowotnyc[r przewidzianych w programie szkolenia).

. albo egzaminern praktyczlym.
Rodzaj egzaminu i formę egzaminu teoretycznego ustala organiza,tor kształcenia, z uwzględnieniem zakresu,

w jakim prowadzone zostało szkolenie.

Zaświadczenie o ukończeniu szl<olenia: METC)DY WYKOI\YWA|{IA ALS

otrąvm uj e studentka/student która/y :

1) w zakresie wiedzy posiada:
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' specjalistycznąwiedzę z zakresu metod wykonywania ALS;
. znajomość regulacji prawnyclt i norm etycznych odnoszących się do podejmowania czynności

ratunkow-ych w stanach zagrożenia zdrowotnego, zę szczegóInym

uwzględnien iem res uscytac.j i krążeniowo-oddech owej

2| w zakresie umiejętności potrafi:
. korzystać z aktualnej wiedzy w zakresie resuscytacji krążeniowo-oddechowej,
. stosolvac zasady etyki ogólnej i zawodu oraz prawa pacjenta w świadczeniu opieki nad człowiekiem

zdrowyrn lub chorynr w stanie zagrożenia zdrowotnego lub wymagającym wykonania resuscltacji
krązen iowo-oddechorve.i ;

3) w zakresie kompetencji społecznych:
. szanuje godność i autonomię pacjenta bez względu na jego wiek, płeć. niepełrrosprawność,

orientację seksrralną oraz poclrodzenie narodowe i etniczne;

4. PLAN NAUCZANIA

Lp. Tematvka
Liczba godzin

wykłady zajęcia prakĘczne

l Metody wykonania- ALS 30 30

Łącznie 30 30

Tematyka obejmująca szkolenie:

l. Stany zagrożenia zdrowotnego pochodzenia:

a) zewnętrznego:

. zatrucla,

. hipo- i hipertermia,

. ukąszenia i użądlenia;

b) związane z obrażeniami ciała:
. utaz wielonarządowy,
. urazy głowy.
. Llraz otwarty i zamknięty klatki piersiowej,
. u raz j aIny brzu szn ej .

. urazowe amputacje kończyn;

c) stany zagrożęnia zdrowotnego u kobiet w ciąży:

. L7razwielonarządowy,

. rzucawka.

. loż1 sko przodujące.

. wypadnięciepępowiny,

. krwotok z dróg rodnyclr;

d) stany zagrożenia zdrowotnego u dzieci i niemowląt:
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krtani,

a

a

a

a

a

choroby układu oddechowego (obturacja górnych dróg oddechowych, ostre zapa|enle

zapalenie dolnych dróg oddechowych),

choroby układu krąźenia (wady serca).

choroby układu nerwowego (drgawki. zapalenie opon mózgowo-rdzeniowyclr),

urazy wielonarządowe,
zatrucia,

Inne

Zabezpieczenie miejsc a zdarzenial

a) ocełra miejscazdarzęnia.:

b) bezpieczeństwo osób udzielającyclr ponrocy i poszkodowanych;

c) wezwanie wykwalifikowanej pomocy medycznej.

Odrębności prowadzenia resuscytacji krążeniowo oddechowej w sytuacjach szczegóInych:

a) zadławienie - postępowanie u osób dorosĘch, dzieci i niemowląt;

b) zatrucia: wziewne, pokarmowe;

c) podtopienie i utonięcie;

d) obrazenia termicznę:

. oparzenia (termiczne, substancjami żrącymi, oparzenia dróg oddechowych),

. hipotermia, odmrozenia;
e) napad astmy oskrzelowej.

f) mrrogie obrazenia ciała:

. transport w przypadku podejrzeniaul"azu kręgosłupa.

. metody ściągania kasku u motocyklisty.

. sposób ewakuacji poszkodowanych z uszkodzonego samocl,odu;

g) porażenie prądem i piorunem:

. zasady bezpiecznego postępowania,

. rodzaje obrazeń,

4. Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne (ALS)
a) zapob i egan ie wewnątrzszp italnem a zatrzy mani u krązen i a;

b) zapobieganie pozaszpitalnej nagłej śmierci sercowej;

c) algorytnl postępowania podczas zaawansowarrych zabiegów resuscytacyjnych (ALS) w warunkach

pozaszpitalnyclr i szpitalnyclr

6. Monitorowanie stanu zdrowia pacjenta podczas naglego zagrtżenia zdrowotnego, podczas

resuscytacj i krążeniowo-od dechowej i w okresie poresu scytacyj nym :

a) monitorowa nie bezprzyrządowe
b) monitorowanie przyrządowe

7. Defibrylacja elektryczna:
a) wskazania i przeciwwskazania;
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b) zasady użycia defibrylatora manualnego;

c) zasady defibrylacji u: osób dorosłyclr (z uwzględnieniem kobiet w ciąĄ),
dzieci iniemowląt;
d) powikłania defibrylacji:

e) sposoby zapobiegania porvikłaniom;

0 postępowanie w przypadku wystąpienia powikłaIi.

8. AspekĘ eĘczne i prawne prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej
h) zasady etyczne obowiązujące podczas wykonywania resuscy,tacji krążeniowo-oddechowej;

b) przepisy prawa regulujące udzielanie pomocy i konsekwęncje nieudzielenia pomocy
poszkoclowanym.

Wykaz publikacji (propozycja literatury do wykorrystania w trakcie zajęć):

Literatura podstawowa:

1, Andres J. (red.): Pierv,sza pomoc i resuscytacia krqżeniowo-oddechowa. Kraków 20l l

2. Andres J. (red.): Wytyczne 20]0 resuscytaąi krqżeniowo-oddechowej. Polska Rada Resuscltacji,
Kraków 2011

3, Campbell International Trauma Life Support: Ratownictluo przedszpitalne w urazach. Medycyna
Praktyczna,

Kraków 2009

4. Jaktrbaszko J. (red.): ABC resuscytacji. Wyd. Med. Góniicki, Wrocław 2012

5. Jakubaszko J. (red.): Medycyna rcłtunkov,a wiektt clziecięcego Wyd. Med. Urban & Paftner, Wrocław
2a03

6. Jakubaszko J. (red.): Postępov,anie w nagĘch zagrożeniach zdrowotnycł. Wyd; Med, Urban & Partner.

Wrocław 2007

7. Kózka M,, Rumian B., MaślankaM.: Pielęgnictrslwo ratunkowe. Wyd. Med. PZWL, Warszawa 20l3

Literatura uzupełniająca:

1, Mattu A. (red.): EKG w lnedycynie ratunkowej. Wyd. Med. Górnicki. Wrocław 2006

2. Maślanka M. (red. pol.): Ratov,nictwo medyczne. Procedury od A do Z. Wyd. Med. Elsevier Urban &
Pańner, Wrocław 20]3

Akty prawne (odzwierciedlające aktualny stan prawny)

1. Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. zżat3 r.! poz.

75'7, zpoźn. zm.)

2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 listopada żOal r. w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń

zapobiegawczych, diagnostycznyclr, ieczniczych i rehabilitacyjnych udzielanycli przez pielęgniarkę

albo połozną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego (Dz. tJ. Nr 210, poz. l 540)

Zadanie nr 2: PACJENT ONKOLOGICZNY W PRAKTYCE PIELF.'GNIARSKI§J

9 edycji szkoleń, z których kazda obejmuje: zajęcia teorefyczne - 30h (1 grupa), zajęciapraktyczne - 30h

(dwie grupy).
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Przedmiotem zamówienia jest:

U sługa pole gaj ąca na zor ganizowaniu i przeprowadzeniu szko len i a :

Wykonywanie EKG w teorii i prakĘce
Okres realizacji: rok 20l8 - 2 edycje, rok 2019 - 2 edycje, rokż020 -ż edycje,
tok202| -2 edycje,rok2Oż2 - 1 edycja.

Każda edycja to: 30 godzin zajęć teoreĘcznych dla grupy około 16 osób oraz po 30 godzin zajęó
praktycznych dla dwóch grup około 8 osobowych.

Kosź szkolenia musi obejmowaó m. in.:

' zatrldnienia trenera./wykładowcy prowadzącego szkolenie będące przedmiotem zamówienia

' Prą/gotowanie gotowych do druku materiałów dydaktycznych (w postaci podręczników lub skryptów
edukacyj nych), zgodnych z pr o gr amem szkol en ia,

' Przygotowanie dla uczestników certyfikatów o ukończeniu szkolenia.

1. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-PROGRAMOWE

cel kształcenia
Przygotowanie studenta kierunku pielęgniarstwa do sprawowania opieki nad pacjentem w trakcie leczenia

systemowego choroby nowotworowej,

czas trwania kształcenia
Łączna \iczba godzin przęznaczonych na realizację szkolenia w kontakcie z wykładowcą / opiekunem
wynosi 60 godzln dydaktycznych, w §zm:

- 30 godzin, zajęciateoretyczne

- 30 godzin, zajęcia praktyczne (dla każdej grupy)

Wykładowcami, opiekunami ćwiczeń mogą być osoby mające nie mniej niż roczny staż zawodowy w
przedmiotowym zakresie oraz spełniają co najmniej jeden z warunków:

. posiadają ffiuł zawodowy magistra pielęgniarstwa oraz specjalisĘ w dziędzinie pielęgniarstwa
onko 1o gicznego, l ub kurs kwalifi kacy.i ny z pielęgni arstwa onkologiczne go,

. posiadają specjalizację lekarską w dziedzinie onkologii klinicznej, chemioterapii,

. posiadają §Ąuł zawodowy magistra farmacji,

. posiadają ukończone studia wyższe na kierunku mającym zastosowanie w ochronie zdrowia lub inne
meryĄoryczne kwal ifi kacj e n i ezbędne do real i zacj i wybranych zagadnień.

Sposób organizacji
Nauczanie teoręłczne: wykład konwersatoryjny, wykład informacyjny, dyskusja dydaktyczna, prezentacja
multimedialna.
Nauczanie praktyczne: zajęcia w oddziale szpitalnym o profilu onkologicznym

Zaprzebieg i organizację szkolenia odpowiedzialny jest organizator ksźałcenia.

Q,
b
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W toku realizacji programu przewiduje się oceniarrie:

wiedzy i umiejęfrrości będących przedmiotem nauczaniateoreĘcznego i prakĘcznego).

ustnej albo egzaminem praktyo znym.
Rodzaj egzaminu i formę egzaminu teoretycznego ustala organizator ksńńcenia, z uwzględnieniem
zakresu, w jakim prowadzone zostało szkolęnie.

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia: Pacjent onkologiczny w prakĘce pielęgniarskiej

otrzymuj e studentka/student która/y:

1) w zakresie wiedzy posiada: specjalistyczrrą wiedzę dotyczącą opieki nad pacjentem

onkologicznym, leczeniem oŃologi cznym
ż) w zakresie umiejętności potrafi: przygotowaó pacjenta do stosowanych w onkologii róznych form
leczenia
3) w zakresie kompetencji społecznych: ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie oraz
udokumentowanie procesu pielęgnowania pacjenta onkologicanego.

PLAN NAUCZANIA

Lp. Tematvka
Liczba godzin

wykłady zajęcia praktycznt

1

Opieka nad pacjentem
poddanym systemowemu leczeniu
przeciwnowotworowemu

l5 ]5

2
Podawanie leków przeciwnowotworowych

1
,|

J
Objawy uboczne systemowego leczeniz
przeciwnowotworowego

8 8

Razem 30 30

Tematyka obejmująca szkolenie:

W wyniku realizacji programu szkolenia Pacjent onkologiczny w praktyce pielęgniarskiej student
powinien:

1,) omówić biologię nowotworów,
2\ omówić rodzaje lęczenia systemowego,

3) sklasyfikowaó poszczególne grupy leków przeciwnowotworowych stosowanych w onkologii,
Ą) przedstawió toksyczrre oddziaĘwania leków cytostatycznych na personel oraz podaó sposoby

ochrony personelu przed szkodliwym ich działaniem,
5) przestrzegac aklów prawnych dotyczących stosowania leków cytostatycznych,
6) sklaryfikować powikłania lęczenia systemowego ze względa na czas ich występowania,
7) scharakteryzować objawy uboczne leęzenia systemowego,
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8) planować i realizować opiekę nad pacjentem w trakcie leczenia systemowego,

9) rozpoznawać, formułować i rozwiązywaa problemy pielęgnacyjne pacjenta podczas leczenia
Systemowego,

10) u,drażać dziŃania opiekuircze. wychowawcze i terapeutyczne nad chorym w trakcie leczenia
specjalnym i formami chenrioterapii,

11) omówic zalecenia pielęgniarskie dla pacjenta, jego rodziny i opiekr"rnów w przypadku wystąpienia
objawów ubocznyclr,

12) edukować pacjenta, rodzinę na temat objawów ubocznych,
13) edukować pacjenta i jego rodzinę w zakresie stosowania odpowiedniej diety w trakcie i po leczeniu

systemowym,
l4) wypracować u chorego poz}tywne nastawiellię do leczenia systemowego,

15) wspierać pacjerrta z chorobą nowotworową,
16) wspierać i współpracować z rodzirrą pacjenta z chorobą nowotworową,

17) przygotować pacjenta do życia z chorobą i pewnynri ograniczeniami w trakcie i po leczeniu
systemowym,

lS) kształtorvać urniejętności radzenia sobie z choroba now-ofworową,

l9) oniówić rodzaje rehabilitacji prowadzolrej u pacjenta zrozpoznaną chorobą nor-votworową,

20) wskazać rolę i zadania pielęgniarki. połoznej w prowadzeniu róznyclr rodzajów rehabilitacji pacjenta
podczas terapii,

21) mo§rvować i aktywizować chorego do systematycznej rehabilitacji.

ż2) przedstawić formy pomocy społecznej udzielanej pacjentom zrozpoznaną chorobą nowotworową.

23) eclukować chorego, jego rodzinę i opiekurrów w zakresie sarnoopieki i samo pielęgnacji.

Wykaz publikacji (propozycja literatury do wykorzystania w trakcie zajęć):

1, Cięchaniewicz W., Grochans E., Łoś E.: Wstrzyknięcia środskórne, podskórne, domięśniowe i doz,vłne.
Podręcznik dla studitiw rnedycznych. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2007

2. Deptuła A" (red.): Onkologia w praktyce, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2006

3. Doliliska-Zygnrunt G. (red.): Elementy psychologii zdrorvia, Wydawnictwo Uniwersl,tetu
Wrocławskiego, Wrocław l 996

4. Denisso T., Kowalski D.: Przegląd leków stosowanych w onkologii, |w:l Onkologia Kliniczna, pod
red. Krzakowski M., Wydawnictwo Medyczne Borgis. Warszawa 2006

5, Heczko P., Wójkowska-Mach J. (red.): Zakażęnia szpitalne, Wydawnictwo Lekarskie PZWL^
Warszawa 2009

6. Jarosz J.: Metody dostępu do naczyń krwionośnyclr w celu podawania leków w onkologii, [w:]
Onkologia kliniczna, pod red. Krzakowski M., Wydawnictlvo Medyczne Borgis,2006

7, .Iaworski R.: Wynaczyrrienia clremioterapeutykórł,, zapobieganie i leczenie, Medycyna Praktyczrra,
Onkologia 2006

8. Jeziorski A.: Onkologia,PZWL. Warszawa 2005

9. Jędrusik Z.,Koper A., Kaźmierczak B., T'ujakorł,ski J,, Opieka pielęgniarska nad pacjelrtanri leczonymi
chemioterapią [w:] Pielęgniarstwo onkologiczne, pod red, Koper A., PZWL, Warszawa 20l l

10, Kaźnięrczak B.: Problemy pielęgnacyjrle pacjentów w tra,kcie chemioterapii w: Koper A., Wrońska I.

(red.), Problemy pielęgnacyjne pacjentów z chorobą nowotworową, Wydawnictwo Czelej, Lublin 2003

11. Koper A.. Jędrusik Z.: Opieka pielęgriiarska w trakcie podawania cytostatyków, [w:] Magazyri
Pielęgniarki i Położne.j, 200?

12. Koper A., Wrońska I. (red.): Problemy pielęgnacyjne pacjentów z chorobą nowotworową,
Wydawnictrvo Czelej. LLlblin 2003

13. Koper A. (red.): Pielęgniarstwo onkologiczne, PZWL, Warszawa 201 1
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21. Rubach M.: Wynaczynienia leków przeciwnowotworowych
Krzakowski M., Wydawnictwo Meclyczne Borgis, 2006
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14. Kózka M.: Wybrane standardy opieki pielęgniarskiej, Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego, Ins§tut
Pielęgrriarstwa CM UJ, Kraków 1997

15, Kułakowski A. i Skowrońska-Gardas A, (red.): Onkołogia podręcznik d|a studentów medycyny,
Wydawnictrvo Lekarskie PZWL, Warszawa 2003 16. Madej G.; Chemioterapia onkologiczna
dorr:sł_vch i dzieci, PZWL, Warszawa 1999:

17. Nowicki A" (red.): Pielęgniarstwo onkologiczne, 'Iermedia Wydawnictwo Medyczne, Poznań 2009

18. Pasek M., Dębska G. (red.) Interdyscyplinarna opieka nad pacjentem z chorobą nowotworową,
Krakowskie Towarzvstwo Edukacyjne, Kraków 20l l

,19. Pawlicki M.. Rolski J., Wiczyńska B.: Późne i odległe powikłania systemowego leczenia
przeciwttowotworowego [w:] Onkologia Kliniczna pod red. Krzakowski M., Wydawnictwo Medyczne
Borgis, Warszar,va 2006

20. Piątek A. red.: Standardy opieki pielęgniarskiej w praktyce - przewodnik metodyczny. NaczelnaIzba
Pielęgniarek i Połoznych, Warszawa 1999

[w:] Onkologia kliniczna pod red.

zapobieganie, Wydawnictwo PWN,
Warszawa 2007

23. Siedlecki P. Metody zrnniejszania ryzryka narządowl,ch porvikłań leczenia systemowego [w:]
Onkologia Kliniczna, pod red. Krzakowski M., Wydawnictwo Medyczne Borgis, Warszawa 2006

24. Wronkowski Z. Bruzewicz S.: Chemioterapia i radioterapia, Wydawnictwo Lekarskie PZWL,
Warszawa ]007

AKTY PRAWNB
1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia l9 czerrvca 1996 r. w

bezpieczeństwa i higieny pracy przy przygotowywaniu, podawaniu, przechowywaniu
cytostatycznych w zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 1996r. Nr 80, poz. 376 zpoźn zm.)

2. LJstawa zdnia 6 września 200lr. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008, Nr 45; poz,27I zpoźn. zm.)

3. Rozporządzerrie Ministra Zdrowla z dnia 30 lipca 20l0r. w sprawie szczegółowego sposobu
postępowania z odpadami rnedycznyrni (Dz. łJ , z 2010, nr 139, poz. 940).

Zadanie nr 3: WYKONYWANIE EKG W TEORII I PRAKTYCE
9 edycj i szkoleń, z których kazda obejmuje: zajęcia teoretyczne - 30h ( I grupa), zajęcia praktyczne - 3 0h

(dwie grupy).

Przedmiotem zamówienia j est:

Usłu ga polegaj ąca na zor gallizowan i u i przeprowadzeniu szkolen ia :

Wykon;,wanie EKG w teorii i praktyce

Okres realizacji: rok 2018 - 2 edycje, rok 2019 - 2 edycje, rok 2020 - 2 edycje.

rok 202] - 2 edycje, rok2aż2- l edycja.

sprawie
leków
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Każda edycja to: 30 godzin zajęć teore§cznych d|a grupy około 16 osób oraz po 30 godzin zajęć

praktycznych dla dwóch grup około 8 osoborvych.

Koszt szkolenia musi obejnrować m. in.:
. Zatrudnienia trenera/wykładowcy prowadzącego szkolenie będące przedmiotem zamówienia
. Przygotowanie gotowych do druku materiałów dydaktycznych (w postaci podręczników lub skryptów

edukacyj nych), zgodnych z programem szko l eni a.

' Przygotowanie dla uczestników certyfikatów o ukończeniu szkolęnia.

1. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-PROGRAMOWE

cel kształcenia

Przygotolvanie studenta kierunku pielęgniarstwa do wykonania u osoby dorosłej, badania
elektrokardiograficznego w spoczynku a takze do interpretacji składowych prawiclłowego za.pisu czynności
bioelektrycznej serca oraz rozpoznania cech elęktrokardiograficznych wybranyclr sta,nów chclrobowyclr. w

§m starlórł, zagrożenia ży cia i zdrowia.

czas ttwania kształcenia

Łączna liczba godzin przęznaezonych na realizację szkolenia w korrtakcie z wykładowcą / opiekunem
wynosi 60 godzin dydaktycznych, w tym:

- 30 godzin, zajęciateoretyczne

- 30 godzin, zajęcia praktvczne (dla każdej grupy)

Wykładowcamio opiekunami ćwiczeń mogą być osoby mające nie mniej niż rcczny staz zawodowy w

przedmiotowym zakresie oraz spełniają co najmniej jeden z warunkórv:

. posiadają ty,tuł magistra pielęgr"riarstwa otaz §tuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa

kardiologicznego lub ratunkowego lub anestezjologiczrrego i intensywnej opieki;
o posiadają specjalizację lekarską w dziędzirrie rnedycyny kardiologicznej lub raturrkowej lub

anestezjologii i intensyr.ł,nej terapii ;

o posiadają §tuł magistra i ukończone studia wyższe na kierunku (specjalności) ratownictwo

medyczne.

Sposób organizacji

Nauczanie teoretyczne: wykład problemowy, seminarium, pokaz, dyskusja dydaktyczna,

Nauczanię praktyczrre: sprzęt multimedialny (projektor, laptop, wskaźnik, wg potrzeb nagłośnienie).

Prąvkładowe fizjologiczne i patologiczne zapisy EKG, Apara§, EKG, ćwiczenia (w grupach 8-13

osobowych).

Zaprzebieg i organizację szkolenia odpowiedzialny jest organizator ksżałcenia.

Organizator dla około 16 osobowej grupy uczestników organizator powinien posiadać:

. aparaty EKG

. przykładowe fizjologiczne i patologiczne zapisy EKG
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Zorganizowaó ćwiczenia praktyczne w grupach około 8 osobowych,

Każdy uczestnik powinien 2-krotnie poprawlie wykonać EKG.

W toku realizacji programu przewidu.je się ocenianie:

wiedzy i urniejętności będących przedmiotem nauczania teoretycznego i praktycznego).

ustnej albo egzaminem praktycznym.

Rodzaj egzaminu i formę egzaminu teoretycznego ustala organizator ksźałcenia, z uwzględnieniem zakresu,
w jakim prowadzone zostało szkolenie.

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia: WYKONYWANIB EKG W TEORII I PRAKTYCa

otrąvmuj e studentka,/student która/y :

l) w zakresie lviedzy posiada: specjalistyczną wiedzę dotyczącą istoty, celu oraz techniki badania

elektrokardiograficznego, cech prawidłowego zapisu EKG oraz ceclr podstawowvch zaburzeń rytmu

sefca, ceclr zaburzeń przewodnictwa, niedokrwienia i marlwicy mięśnia sercowego, zabvzeń
elektrolitowych:

ż) w zakresie umiejętności potrafi: przrygotować pacjenta oraz stanowisko do wykonania standardowego

badania EKG; wykonaó spoczynkowe badanie ęlektrokardiograficzne; ocenić zapis EKG pod kątem

stanów z,agrożenia życia i zdrowia pacjentów. ocenić poprawność wykonanego zapisu EKG
3) rv zakresię kompetencji społecznych: ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie oraz

udokumentowan ie uzyskanego zapi su elektrokardiografi cznego.

PLAN NAUCZANIA

Lp. TemaĘka
Liczba godzin

łrykłady zajęcia prakĘczne

1
Podstawy elektrokardiografii i teclrrrikz

badania EKG
10 10

2

Analiza zapisu elektrokardiograficznego
Podstawy rozpoznaw ania

nieprawidłowości w zapisie

EKG

l0 10

a
J

Zapis elektrokardiograficzrry w wybranyc}
stanach kardiologicznych

l0 l0

Razem 30 30

TemaĘka obej mująca szkolenie:

v
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Wyznaczenie osi elektrycznej serca i odchylenia osi elektrycznej
,/ podstawy teoretyczne pojęcia iznaczenia osi e|ektrycznej serca;
./ wzrokowy model oaeny osi elektrycznej serca na podstawie odprowadzeli l, I[, III lub I, aVF;
,/ oś elektryczna prawidłowa - normogram; prawogratn;

./ przyczyny odchyleń osi elektrycznej w prawo; lewogram;

,/ przyczyny odchyleń osi elektrycznej w lewo; oś elektryczna nieokreślona.

Zmiany załamka P
{ zńamekp rriewidoczny;

,/ załamek P o niepralvidłorłym kształcie (niski, wysoki, dwuszcz5,towy, zazębiony, róznoksńahl. );

,/ przyczyny zmian załamka P.

Zmiany odstępu PQ
./ wydłuzenie odstępu PQ - blok przedsionkowo-komorowy Io;

./ skrócenię odstępu PQ - zespół preekscytacji;

kolej nych ewo l ucj ach) :

D rozkojarzenie przedsionkowo-komorowe,

il blok przedsionkowo-komorowy II'
n blok przedsionkowo-kolnorowy lIIo.

Zmiany zespołu QRS
./ niski, wysokiwoltaz zespołów QRS;
./ poszerzone zespo§ QRS:
,/ nieprawidłowy załamek Q;
./ przycz:rny zmian zespołu QRS.
Zmiany odcinka ST
./ urriesienie odcinka ST:

./ obnizenie odcinka ST:

,/ grupy odprowadzeń z poszczęgolnych ścian serca;
,/ przyczyny znlian odcinka ST,

Zmianv odstępu QT
,/ wydłuzony odstęp QT;
,/ skrócony odstęp QT;
,/ przyczyny zmian w odstępie QT.

Zmiany załamka T
/ ujemny załamek T;

,/ wysokiipłaski załamek T;

/ symetrycznyiniesymetryczny załamek T,

4.

5.

7.
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Prawidłowy elektrokardiogram u dorosłych - kryteria rozpoznawcze ogólne zasady oceny i
elementy opisu elektrokardiogramu wg kryteriów rozpoznawcrych

Wykaz publikacji (propozycja literatury do wykorzystania w trakcie zajęć):

1. Baranowski R., Wojciechowski D., Maciejewska M.: Zalecenia doĘczqce stosowania rozpoznań

elekłokardi ł. ,,Kardiologia Polska" ż0l0,68 (supl. IV), 1-56

2. Bohmeke T.: Elektrokardiografia. Kompendium.Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa 2005

3 . Constant J .: Podstawy elektrokardiografii - poradnik dla lekarzy praktyków . Via Medica, Gdańsk
ż003

4. Dąbrowska B., Dąbrowski A.: Podręcznik elektrokardiografii. Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa
2010


