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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
 

Wykonanie badań pod kątem występowania wad postawy dzieci w grupie wiekowej 9-12 lat dzieci z 

Landkreis Görlitz i powiatu zgorzeleckiego z wykorzystaniem metod manualnych oraz obiektywnych metod 

wspomaganych komputerowo zgodnie z metodologią terapii FED w ramach projektu pn. "Zdrowe dzieci – 

zdrowa Europa. Wielka nauka dla małych Pacjentów. ZDZE – WiP”, realizowanego w ramach Programu 

Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, zwanego dalej „Projektem”. 

Wymagane dysponowanie min. czterema fizjoterapeutami. 

 

I Do głównych zadań i obowiązków Wykonawcy należy: 

 

1. Rekrutacja i kwalifikacja dzieci do badań spośród dzieci z Landkreis Görlitz i powiatu 

zgorzeleckiego. 

2. Przygotowanie, przeprowadzenie i ocena badań narządu ruchu 800 dzieci pod kątem 

występowania wad postawy ciała, wykorzystując metody manualne oraz obiektywne metody 

wspomagane komputerowo (każde z 800 dzieci, przebadane będzie niezależnie przez 4 

fizjoterapeutów różnymi metodami diagnostycznymi) wg. następującego harmonogramu:  

− do 31.12.2017 r. przebadanych będzie nie mniej niż 80 dzieci,  

− do 31.03.2018 r. nie mniej niż 200 dzieci łącznie,  

− do 30.06.2018 r. nie mniej niż 320 dzieci łącznie,  

− do 30.09.2018 r. nie mniej niż 440 dzieci łącznie,  

− do 31.12.2018 r. nie mniej niż 560 dzieci łącznie,  

− do 31.03.2019 r. nie mniej niż 680 dzieci łącznie,  

− do 30.06.2019 r. pozostałe z zaplanowanych 800 dzieci łącznie.  

Metodologia terapii FED zakłada przed przystąpieniem do właściwej terapii wykonanie między innymi 

szczegółowego badania ogólnego oraz prostych badań klinicznych. W pierwszej kolejności należy wykonać 

wywiad rodzinny, koncentrując się na informacjach dot. deformacji kręgosłupa u członków rodziny. Dalszą 

częścią anamnezy jest wywiad dot. pacjenta, koncentrując się na informacjach o okresie ciąży, porodu, 

okresie  bezpośrednio po porodzie, okresie dojrzewania oraz o osiągnięciach np. w sporcie lub o bólu. 

Następnie przeprowadzane jest badanie fizyczne i funkcjonalne w którym ocenia się między innymi: typ 

budowy ciała, wagę i wzrost, ukształtowanie mięśni, stan narządów zmysłów, asymetrie, garb, 
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proporcje kończyn dolnych, długość kończyn dolnych, odruchy i wrażliwość, ewentualnie gorsety, ortezy  

i protezy noszone przez pacjenta, oraz w badaniu dotykowym skrócenie mięśni oraz stan tonusu i siły.  

Ocena badań fizycznych i funkcjonalnych opiera się na różnych wskaźnikach. Do najważniejszych należą: 

równoległość położenia ramion i  miednicy, równowaga przednio-boczna miednicy np. ocena statyki 

miednicy 

w teście wyprzedzenia Piedelou, spirometria, wskaźniki kifolordotyczne, pomiar wypukłości, pomiar 

skrzywień skoliotycznych, pomiar krzywizn lordozy i kifozy czy pomiar rotacji kręgów. 

3. Pojedyncze badania dzieci obejmują: badanie systemem DIERS, badanie stabilometryczne, 

badanie spirometryczne, badanie  plantokonturograficzne, badanie statyki miednicy, badanie norm 

długości mięśni (M. triceps surae, M. soleus, M. rectus femoris, M. biceps femoris, M. 

semimembranosus,  

M. semitendinosus, M. tensor fasciae latae, M. adductor magnus, M. adductor longus, M. gracilis,  

M. iliopsoas, M. piriformis,M.quadratus lumborum, M. pectoralis major, Sternocleidomastoideus, 

M.trapezius pars descendens, M. rectus abdominis, M. gluteus maximus), badanie siły mięśni  

w układzie ekscentrycznym (prosty brzucha, pośladkowy wielki, test Piedelou na stojąco, test 

Piedelou na siedząco, test Dobrolewskiego, test Patricka). 

Zamawiający w celu wykonania przedmiotu zamówienia i realizacji „Projektu” udostępnieni Wykonawcy 

pomieszczenia i infrastrukturę niezbędną do przeprowadzania badań w Ośrodku Rehabilitacji Narządu 

Ruchu dla Dorosłych i Dzieci im. prof. dr Wiktora Degi Wielospecjalistycznego Szpitala – SP ZOZ  

w Zgorzelcu. 

4. Przygotowanie protokołu badawczego, dokumentacji medycznej dot. przeprowadzonych badań. 

5. Indywidualnie przygotowanie oceny postawy dla każdego dziecka (min. 4 fizjoterapeutów 

przygotowuje własną ocenę dziecka, którą otrzymają rodzice/ opiekunowie prawni każdego 

dziecka). 

6. Przygotowanie podsumowania oceny postawy ciała dla rodziców/opiekunów prawnych  

ze wskazówkami dla dalszego postępowania (dla każdego dziecka przygotowana jest jedna ocena 

końcowa tj. ocena stanu zdrowia dziecka oraz jeżeli to konieczne diagnostyczno-terapeutyczne 

wskazówki dalszego postępowania). 

7. Czynne uczestniczenie w spotkaniach informacyjnych (częstotliwość spotkań ustalana będzie 

na bieżąco według zaistniałych potrzeb), a w szczególności merytorycznych dyskusjach grupy 

projektowej (w każdym spotkaniu roboczym grupy projektowej musi być obecnych przynajmniej 

dwoje fizjoterapeutów przeprowadzających badania dzieci). 

8. Analiza wyników badań podczas wspólnych spotkań roboczych zespołu projektowego. 

9. Konsultacje (spotkania, konsultacje telefoniczne, konsultacje e-mailowe) dla inżynierów  

z Uniwersytetu Technicznego w Dreźnie w grupie projektowej w trakcie trwania całego projektu 

(osiągalność i dyspozycyjność każdego z fizjoterapeutów wykonującego badania dzieci). 

10. Współpraca przy opracowaniu analizy o potencjale opieki zdrowotnej w Europamieście. 

11. Współpraca przy organizacji i przeprowadzeniu warsztatów o krajowych przepisach w systemie 

opieki zdrowotnej. 
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Dodatkowo: 

12. Przeprowadzanie spotkań informacyjnych (ilość według zaistniałej konieczności) w szkołach po 

stronie Polskiej i Niemieckiej na terenie wsparcia projektu z: 

 – pracownikami administracji szkół, 

 – rodzicami/opiekunami prawnymi potencjalnych uczestników projektu. 

 Liczba osób uczestniczących w ww. przedsięwzięciach - min. 550 osób.  

13. Czynne rozpowszechnianie wiedzy o projekcie w szkołach na terenie objętym działaniami oraz 

pozyskiwanie dzieci do badań (m.in. podczas zebrań z rodzicami). 

14. Organizacja transferu dzieci do/z Ośrodka Rehabilitacji w Zgorzelcu wraz z zapewnieniem 

ubezpieczenia dzieci – koszty ponosi Wykonawca. 

15. Zapewnienie opieki nad dziećmi oczekującymi na badanie w Ośrodku Rehabilitacji  

w Zgorzelcu przez osobę mówiącą w języku polskim i niemieckim na poziomie komunikatywnym. 

16. Uzgadnianie i przedkładanie do  akceptacji Zamawiającemu wszelkiej dokumentacji związanej 

z realizacją przedmiotu zamówienia, a także jej późniejsze kompletowanie. 

17. Pozyskiwanie od rodziców/opiekunów prawnych uczestników niezbędnych zgód i oświadczeń 

związanych z uczestnictwem w projekcie. 

18. Systematyczne przygotowywanie kompletnych informacji, danych (w tym danych uczestników 

projektu) niezbędnych do wprowadzania do systemu SL 2014 (aplikacja Centralnego systemu 

teleinformatycznego wykorzystywana w procesie rozliczania realizowanego projektu). 

19. Współpraca i konsultacje przy opracowywaniu materiałów informacyjnych dwujęzycznych 

zwiększających świadomość na temat zdrowia oraz o możliwościach medycznych Ośrodka 

Rehabilitacji w Zgorzelcu (rozpowszechnianie materiałów informacyjnych wydrukowanych przez 

Partnerów Projektu. 

20. Współpraca z Zamawiającym i Liderem „Projektu” przy opracowaniu naukowym wyników 

innowacyjnej technologii medycznej. 

21. Współpraca z Zamawiającym i Liderem „Projektu” przy inżynieryjnej realizacji koncepcji urządzenia 

i algorytmu do oceny postawy ciała.  

22. Ścisła współpraca merytoryczna z Zamawiającym (w szczególności z Kierownikiem Ośrodka  

i Pracownikiem projektu – fizjoterapeuta) oraz Liderem „Projektu” – Technische Universität 

Dresden. 

 
Badania przeprowadzone będą w Ośrodku Rehabilitacji Narządu Ruchu dla Dorosłych i Dzieci  

im. prof. dr Wiktora Degi Wielospecjalistycznego Szpitala – SP ZOZ w Zgorzelcu przez fizjoterapeutów, 

wspieranych technicznie i organizacyjnie przez pracowników Uniwersytetu Technicznego w Dreźnie. 

Przygotowanie badań oraz analiza wyników następować będą na wspólnych spotkaniach roboczych zespołu 

projektowego złożonego z przedstawicieli WS SP-ZOZ w Zgorzelcu oraz Uniwersytetu Technicznego  

w Dreźnie. Badania przeprowadzane będą na aparaturze medycznej WS-SP ZOZ w Zgorzelcu 

zlokalizowanej w Ośrodku Rehabilitacji Narządu Ruchu dla Dorosłych i Dzieci im. prof. dr Wiktora Degi. 


