OGŁOSZENIE
w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie ogłasza konkurs na świadczenia medyczne,
które będą realizowane w związku z projektem „ŚWIADOMA MAMA – ZDROWE DZIECKO LEPSZE JUTRO- program zwiększenia liczby urodzeń w mieście Tarnowie i powiecie
tarnowskim” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014
i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.
na podstawie art. 26 ust.3 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U.
2015.618 z późn. zm.) oraz art. 146 ust.1, art. 147-150, 151 ust. 1-5, art. 152 , art. 153 i art. 154 ust. 1
i 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych (Dz. U. z 2008r. nr 164, poz. 1027 z późn. zm.)
Dyrektor Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie
zaprasza do składania ofert na udzielanie lekarskich konsultacji ginekologicznych
w ramach programu profilaktycznego wczesnego wykrywania wad rozwojowych płodu
kobiet w I i II trymestrze ciąży.

Zakres świadczeń w ramach programu profilaktycznego wczesnego wykrywania wad rozwojowych
płodu wykonanie ok. obejmuje:
Zakres świadczeń w ramach programu profilaktycznego wczesnego wykrywania wad rozwojowych
płodu obejmuje: wykonanie ok. 200 badań USG
a) kobietom w I trymestrze ciąży i ocena takich markerów jak:
- przezierność karkową (NT),
- obecność kości nosowej (NB),
- kąt czołowo-żuchwowy.
lub
b) kobietom w II trymestrze w kierunku wczesnego wykrycia wad rozwojowych płodu i łożyska oraz
badanie serca płodu (echokardiografia) obejmujące:
- biometrię płodu (BPD, HC, AC, FL + ewentualna orientacyjna masa płodu),
- ocenę budowy płodu,
- ocenę łożyska, jego lokalizację, stopień dojrzałości wg Grannuma,
- ocenę sznura pępowinowego,
- ocenę objętości płynu owodniowego,
- ocenę położenia serca,
- ocenę wielkości serca,
- ocenę czterojamowości serca,
- ocenę rytmu serca,
- ocenę skrzyżowania dużych naczyń.

Zlecający wymaga aby:
a) świadczenia realizowane były przez lekarza posiadającego specjalizację z ginekologii i położnictwa,
b) świadczenia były realizowane na terenie Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie
i przy użyciu sprzętu i aparatury zlecającego,
c)
świadczenia były rozliczane z zamawiającym na podstawie prawidłowo wypełnionej
dokumentacji (wzór dostarcza zlecający),
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Wykonawca zapewni realizację udzielania świadczeń od momentu podpisania umowy do dnia
31.08.2016r.

Oferty w formie pisemnej należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie szpitala, pokój
nr 13 w terminie do dnia 05.05.2016r. do godziny 1400
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.05.2016r. o godz. 1430 w siedzibie Zamawiającego w sali
konferencyjnej.
Zastrzega się prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert w
poszczególnych specjalnościach w toku postępowania konkursowego.
Zastrzega się wybór najlepszych ofert
Oferty złożone po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie ~ ul. Szpitalna 13, 33-100 Tarnów ~ tel.(14) 63 10 100 ~ administracja@ssz.tar.pl ~ www.ssz.tar.pl
„ŚWIADOMA MAMA – ZDROWE DZIECKO – LEPSZE JUTRO
– program zwiększenia liczby urodzeń w mieście Tarnowie i powiecie tarnowskim”

